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KRISLAI
Pasimatysime sekmadienį. 
Garbinimas negarbinamo. 
Kur link Japonija?
Ar bus graboriais?
Jie drąsesni.
Kur dingo žiema?

Rašo A. BIMBA

Kultūriniame Centre sek
madienį turėsime pirmą šio 
sezono* stambų parengimų. 
Tai bus perstatymas visiš
kai naujos'komedijos. Rei
kia, kad spektaklio pamaty
ti susirinktume visi.

Komedijos pavadinimas 
patrauklus: “Prašvilpta lai
mė.”

Nemačiau nė vienų repe
ticijų, neskaičiau komedijos 
turinio. Gal dar ir tas pri
sideda prie traukimo būti-, 
nai jos perstatymą pama
tyti.

Mūsų komercinė spauda 
labai aukštai kelia, netgi 
garbina nužudytąjį Pana
mos prezidentą Jose A. Re- 
mon.

Mes priešingi terorui. 
Mes smerkiame tuos, kurie 
tokiais būdais siekia politi- 

Ąnių tikslų.
Bet Remonas neužsitar

nauja iokio įarbinimp. Jis 
buvo diktatorius. Jis nesi
skaitė . su Panamos darbe 
žmonėmis. Jis tarnavo sve
timiems dievams.

Japonija nebegali stovėti 
ant vietos. Neigi ii galės 
savo ekonomika i«Uikyt’ 
amerikoniškais doleriais.

Jos pramoniniams dirbi
niams natūraliausia rinka 
yra didžioji Kinija, paskui 
seka Tarybų Saiimga. Tos

jos kaimynai.
Štai kodėl naujasis Japo

nijos premjeras Hatoyama 
žada tartis ir susitarti su 
tais kainynais atsteigimui 
prekybinių santykių.

Taip turės būti, 
išvengiama.

tai ne-

šaukia: 
atdaro-

> Kunigų Draugas 
' “reiks laikyti akis

mis ir žiūrėti, kad koeg
zistencijos idėja būtų visai 
palaidota,” šiais, 1955 me
tais!

Klerikalų ambicijos bai
siai didelės. Jie nori būti 
graboriais. Bet vargiai pa
vyks. :

Koegzistencijos bei tai
kaus sugyvenimo idėja lau
kinės ugnies greičiu plinta 
po visus pasaulio kampus. 
Visur žmonės persiima ta 
teisinga ir protinga filoso-

Visas kreditas eina kana
diečiams. Jie pasirodo daug 
drąsesniais Už mūsų politi
nius valdovus.

Štai" dabar, pas juos vie
ši net trys Tarybų Sąjun- 
ęoAMMOkultūros ministeri- 
.jogatstųvai. Jiems vado
vauja Sergtei Komov. Jie 
čia studijuoja moderniškuo
sius žemes apdirbimo bū-

(Tąsa 6-tam pusi.)

UNIJOS NEPATENKINTOS EISMO WERIO PRANEŠIMU
JV Kompartija 

už jos bylos 
persvarstymą

Washingtonas.—JAV ko
munistų partija kreipė^ Į 
apeliacijos teismą su pra
šomu, kad teismas per
svarstytų \jos bylą. Kaip 
yra. žinoma, teismas dviem 
balsais prieš vieną nuspren
dė, kad McCarrano taip va
dinamas vidaus saugumo 
įstatymas legalus. Komu
nistų partija reikalaujama 
pagal tą įstatymą registruo
tis kaip “svetima agentū
ra.”

j Kompartijos advokatai 
John Abt ir Joseph Forer 
prašo, kad naujas apklau
sinėjimas būtų pravestas, 
lie sako, kad tas įstatymas 
laužo konstitucijos pirmąjį 
pataisymą. Jie taipgi sako, 
kad teismo nariai bylos me
tu išreiškė savo iš anksto 
turimą priešingumą komu
nistų partijai ir todėl ne
galėjo bešališkai svarstyti | 
jos reikalą. , . ’ .

■ J \ ----- ----------
Britai kalba apie plačius 
karinius veiksnius Kenyoje

Nairobi.—Aukštoji Brita
nijos koftianda sako, kad 
veiksmai prieš taip vadina
mus “Mau Mau” (partiza
nus) bus praplatinti. Keli 
mėnesiai atgal Britanijos 
karinių jėgų vadas Čia ge
nerolas Sir George Erskine 
sakė, kad “Mau Mau” vei
kimas beveik baigtas. Da
bar jis praneša, kad britai 
naudos devynius batalijo- 
nus naujiems veiksmams.

Britai tuo netiesioginiai 
pripažįsta, kad keyiečių 
partizaninis judėjimas yra 
sustiprėjęs, ne susilpnėjęs. 
Britų batalijonai veiks gi
liai džiunglėse, sakė Ers
kine, nes ten partizanai yra 
įtaisę savo bazes.

Amerikiečią ekspedicija 
vyks link Pietų Ašigalio

Wellington, Naujoji Ze
landija. — Amerikiečių led
laužis “USS ATKA” išplau
kė link Antarktiko. Per ko
kias keturias dienas ledlau
žis pasieks ledų sritį ir pra
dės pamažu slinkti link Pie
tinio Ašigalio. Jei Ašigalis 
pasekmingai bus pasiektas, 
amerikiečiai ten įsteigs pa
stovią stebėjimo stotį. Ki
ta stotis bus įsteigta Marie 
Byrd Land saloje.

Ankąra.—Laikraščio “Mi- 
let” redaktorius Nurebdi- 
nas Ardikoglu buvo nuteis
tas septyniems mėnesiams 
kalėjimo už vedamojo 
straipsnio parašymą. Ta
me straipsnyje jis kritika
vo valdžią ir Amerikos už
sienio politiką. Jo straips
nis vadinosi “Atviras laiš
kas amerikiečiams.”

0 Nepasiftenkimmas tižsienyie 
los prakalbos karišku tonu Britanijoje jau

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio kalba, 
pasakyta naujam Kongre
sui susirinkus, dabar pla
čiai komentuojama šioje ša
lyje ir likusiame pasaulyje. 
Toje kalboje pranešime 
apie vidujinę ir užsieninę 
padėtį prez. Eisenhoweris 
išdėstė ne tik dabartinę pa- 

' dėtį, bet ir ateities politiką.
Unijų nepasitenkinimas
Prezidentas patiekė visai 

“neinspiruojančią progra
mą,” sako Amerikos Dar
bo Federacijos (AFL) pre
zidentas George Mearty. Pa
našiai išsireiškia ir CIO bei 
nepriklausomų unijų vadai. 
Jie sako, kad Eisenhoweris 
nustūmė šalin svarbiausius 

; k 1 a u s i m u s , kurie liečia 
i Amerikos darbo žmones: 
: nedarbą, Taft-Hartley įsta- 
I tymą, minimales algas.
: “Darbininkai yra giliai 
nusivylę,” sake Meany.
Nepakankama,/ 

nepakankama...
. Unijų vadai sako, kad 

kur tik Eisenhoweris lietė 
žmonių gerbūvi, jis nepa
kankamai giliai gilinosi į 
problemą ir davė nepakan
kamus pasiūlymus. Jo pa
sisakymas už žmonių svei
katos apsaugą neturi savy
je nieko konkre tiško. Jo 
planas ateinančiais metais

Keleivinis laivas gelbėjo 
sudužusio laivelio žvejus

New Yorkas. — Didysis 
keleivinis laivas “Queen of 
Bermuda” išgelbėjo nuo 
skęstančio žvejų laivuko 
“Student Prince II” dešim
ties žmonių įgulą. Dvi va
landos po to, kai įgula bu
vo suimta, žvejų laivas pa
skendo.

“Student Prince” buvo 
audros pažeistas apie 200 
mylių į šiaurryčius nuo 
Bermudos. SOS buvo išsiųs
tas. “Queen of Bermuda” 
ture i o iškrypti apie 150 my
lių iš savo kelio, kad pa
siekti skęstantį laivą.

Washingtonas. — Ameri
ka pardavė Indijai didelį 
keturmotorini keleivini or
laivį, kuris bus naudotas 
susisiekimui tarp Kalkutos 
ir Kantono, Liaudies Kini
jos. Iki šiol Indijos orlai
viai skrisdavo tik. iki Hong 
Kongo.

Kad leisti tą orlaivi nau
doti susisiekimui.su Kinija. 
Indija turėjo specialiai atsi
klausti Amerikos.

Neapolis. — čia atskrido 
Prancūzijos premjeras 
Mendes-France. Jis turės 
pasitarimus su premjeru 
Scelba.

pastatyti 35,000 butų ir tiek 
pat metai /Vėliau, yra ap
gailėtinai nepakank a m a s; 
sako unijos.

Taipgi nepakankami jo 
pažadai apie algas, nedar
bą ir tt.

Jis siūlė pakelti algos mi
nimumą iki 90 centu valan
dai, bet unijos jaučia, kad 
tas minimumas turėtų būti 
bent $1.25.

Karinis prisiruošimas
Pažymėdamas, kad, jis 

kalbės apie vidujinius ir 
žmonių gerbūvio reikalus 
atskirose kalbose, Eisen
howeris pašyentė daugiau
sia laiko dėstymui apie ka
rinį prisiruošimą. Jis iš
reiškė pasitenkinimą, kad 
nė viename pasaulio kampe 
dar neliepsnoja karas, bet Į pasiūlė Kongresui: 
jis sakė, kad mes turime 
ginkluotis vis daugiau.

Vakarų Vokietijos įtrau- 
! kimąų NATČ jis Apibūdino 
; kaip didelį jmūsų diplomati- 
iiį triumfą. Tokiu pat jis 
skaito Manilos paktą.

Eisenhoweri^ sakė, kad 
tarp “laisvojo pasaulio” ir 
komunistinio egzistuoja pa
matinis skirtumas: pas mus 
žmonės yra skaitomi “tik 
kiek mažesniais už ange
lus,” pas komunistus, sakė 
jis, “jie tik mašinos.”

Komentarai Sovietuose

Pratęsti privalomos ka
rinės , tarnybos įstatymą, 
kuris nustoja galiojęs bir
želio 12;
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pakelti karių algas; kad 
tuo pritraukti 4 ‘karines’, pa-, 
jėgas- daugiau- savanorių; I

sumažinti importo mui- :... t ““ y 
‘tus, kad pagerinti prekybos - Amerikos ambasada Mas- 
santykius su užsieniu;

padaryti pakaitas, išme
tant “neteisėtumus” iš Mc
Carrano įstatymo.

Prezidentas visai nekal
bėjo apie negrų civiles- tei
ses ir segregaciją. Jis ne
minė j o Ry tų - Va k a r ų ,■ p re • 

Maskvos radijo komenta- kybos.

Stevensas atsistatydins iš Stačiatikių Kalėdos 
armijos sekretoriaus vietos 

Washinngtonas. — Armi
jos reikalų sekretorius Ste- 
vėnsas netrukus atsistaty-.. 
dins iš savo vietos. Taipgi 
pasitrauks jo asistentas 
Adamsas. Sakoma, kad nuo 
to laiko, kai šie du susigin
čijo su McCarthy’u ir da
lyvavo garsiame McCar- 
thy’o - armijos apklausinė
jime, prieš juos smarkiai 
darbavosi senatorius Pot- 
teris.

Potteris, republikonas iš 
Michigano, paka r t o t i n aj 
kreipėsi į karo reikalų se
kretorių Wilsona, kad jis 
įkalbėtų Stevensui ir Adam- 
sui pasitraukti. Jie dabar 
oasitrauks, kai sužinos, kad 
Eisenhoweris rado vietinin
kus jų pareigoms.

Jakarta. — Vietiniai so
cialdemokratai savo spau
doje. sako,' kad dabartinė 
Indonezijos valdžia yra 
“prokomunistinė.” Social
demokratai kartu su mu
sulmonais ' norėtų nuversti 
dabartinę nacionalistų ir 
kairiečių koalicinę valdžią.

ORAS NEW YORKE 
šalta ir giedra.

torius Zorinas sako, kad 
Eisenhowerio kalboje per
daug aiškiai skambėjo ka
riniai tonai. Vietoje to, kad 
duoti tolesnius pasiūlymus 
apie taiką, sako tarybinis 
komentatorius, Eisenhowe
ris duoda suprasti, kad jis 
nori tęsti šaltąjį karą be 
galo ir be krašto.

Nepasitenkinimas Eisen
howerio kalba jaučiamas ir 
kitur užsienyje.- Prancūzi
jos spauda sako, kad Eisen
howeris nedėjo pakankamai 
“akcento” ant tarptautinių 
santykių švelnėjimo klausi
mo. Londono konservaty
vus “Times” išreiškia pana
šią nuomonę.

Kai kurie pasiūlymai
Tarp kitko prezidentas

Maskva.—Stačiatikių Ka
lėdos šį penktadienį buvo 
paminėtos visose šalyse, 
kur tikintieji krikščionys 
yra persveriamai stačiati
kiai: Rusijoje, Ukrainoje, 
B i e 1 o r u s i j o j e, Rumunijoje, 
Serbijoje, Graikijoje, Ar
mėnijoje, Ethiopijoje.

Suėmimai Argentinoje
Buenos Aires. — Argen

tinos policija suėmė 18 as
menų, kurie yra kaltinami 
komunizmd . Policija sako, 
kad per kratas Villla Con
stitution mieste, Sante Fe 
provincijoje, rasta daug ko
munistinės literatūros ir 
atsišaukimų.

Policija sako, kad vienas 
suimtųjų yra guatemalietis.

Paryžius. — Premjeras 
Mendes -France ateinančią 
savaitę vyks Italijon, ku|: 
jis konferuos / su premjeru 
Šcąlba. Mendes?France no
rėtų sudaryti ekonominę 
sąjungą su Italija, prie ku
rios su laiku bus pritraukta 
ir Vakarinė Vokietija.

Manila. — Trys asmenys 
žuvo tropiškose audrose, 
kuriąs siautė Filipinų saly
ne.

B

Geležinkeliečiai Pąskutiniai 
Britanijoje jau pranešimai/ 
atšaukė streiką 1

pri-

kad

Londonas. — 400,000 gele
žinkeliečiu streikas, kuris 
turėjo prasidėti sekmadie
nio vidunaktį, neįvyks. Jis 
neįvyks, nes pati unija jį 
atšaukė. Unijos vadai sa
kosi gavę užtikrinimą n u o 
valdžios, kad valdiški tarpi
ninkai tyrinės unijos reika
lavimus pakelti algas. Ge
ležinkeliai Britanijoje 
klauso valdžiai.

Unijos vadai nesako, 
valdžia užtikrino algos pa
kėlimą. Bet, sako jie, jiems 
buvo duota suprasti, kad, 
bent ant kiek, algos tikriau
siai bus pakeltos.

Eiliniai geležinkeliečiai 
į nelabai patenkinti unijos 
‘vadu nutarimu atšaukti 
streiką be užtikrinimo. Jie 
sako, kad streiką atšaukus, 
valdžia gali ir nieko neduo
ti, o šaukti jį iš naujo ne 
taip jau lengva, nes prie 
tokio didžiulio streiko rei
kalingi platūs ‘ prisiruoši
mai.'. C,; . h ■' I 4 F

* * i *

kvoj mokės žemesnę nuomą
Maskvą.— Maskvos mies

to savivaldybė sumažino 
nuomas 'užsienio ambasa
doms ir konsulatams. Ame
rikiečiu ambasada, kuri 
randasi Spaso rūmuose, 
mokės 8% mažiau nuomos. 
Amerikiečių klubas, namas, 
kuriame Maskvoje gyve
nantieji amerikiečiai pralei
džia laisvą laiką, gavo nuo
mos sumažinimą ant 20%.

Užsienio korespondentai 
sako, kad jų privatinių bu
tų nuomos sumažintos ant 
maždaug 20%. Sakoma, kad 
nuomos apartmentiniuose 
namuose Maskvoje paskuti
niu laiku bendrai žymiai 
sumažintos.

Japonai nori baigti karo 
padėti su Tarybų Sąjunga 

/ v
Tokyo. — Japonijos užsie

nio reikalų ministras Šige- 
mitsu sako, kad Japonija 
pageidauja baigti karo pa
dėtį su Tarybų Sąjunga. 
Kadangi Japonija ir Tary
bų Sąjunga dar nepasirašė 
taikos sutarties, tai tarp tų 
egzistuoja karo stovis.

Bet ministras Šigemitsu 
abejoja, ar taikos derybos 
bus pradėtos prieš rinki
mus. Rinkimai- įvyks atei
nantį mėnesį* Visos parti
jos jau smarkiai prie jų 
ruošiasi.

.Casablanca.— Bomba bu
vo išsprogdinta vienoje 
krautuvėje. Du asmenys 
žuvo ir 19 buvo sužeista. 
Krautuvės savininkas yra 
mayokietis žydas.

Panama.—Jungtinių Vals
tybių konsulato pareigūnai 
čia sako, kad jie įsitikinę, 
jog amerikietis Lipsteinas 
nekaltas prezidento Remo- 
no nužudyme. Bet Pana
mos policija kol kas jį laiko

trumpi, be

4 Miss Mil- 
prisipažino,

Pekinas.—Dag Hammarsk- 
joldas ir Čou En-lajus ta
rėsi per tris valandas. Ki
nijos radijas pirmu kartu 
paskelbė, kad Hammarsk- 
joldas kalba už amerikiečių 
lakūnų išlaisvinimą. Kinų 
komunikatai apie tuos pa
sitarimus yra 
detaliu.

Clevelandas. 
dred Chavart 
kad, būdama CIO tarnauto
ja, ji pavogė iš iždo $100,• 
000. Ji dirbo CIO raštinėje 
nuo 1949 metų.

Bagdadas. — Turkijos 
premjeras Menderes atvyko 
į Iraką, kad tartis apie 
glaudesnį karinį bendradar
biavimą. Bet Irakas ne
patenkintas Turkijos glau
džiais santykiais su Izrae
liu.

Belgradas. — Oficialė Ju
goslavijos žinių agentūra 
Tanjug sako, kad Djilas ir 
Dedijeras gaus “užsitarnau
tas bausmes.” Tanjug sa
ko, kad Djilas ir Dedijeras 
“veikė prieš komunistu ly
gą, prieš socialistinę demo
kratiją ir prieš centralinį 
komitetą.” < v

Kairas. — Čia gauta ži
nių, kad Libijos, Tuniso, 
Alžyro ir Maroko naciona
listai . planuoja sudaryti ben- 
'drą aukštąjį komitetą arba 
tarybą, kuri vadovautų ju 
partizaniniam ju d ė j i m u i 
prieš koloniales jėgas.

Paryžius. — Komunistų 
laikraštis ‘THumanite” sa
ko, kad Francūzijos žmonės 
visomis jėgomis kovos prieš 
Mendes-France planą, pa
naikinti proporcinius balsa
vimus į parlamentą. Mėnf- 
des-France paskelbė, kad 
jis vietoje proporcinių bal
savimų verčiau matytų 
daugmeninius, kaip Ameri- 
koje.

Liūtas ją sudraskė.
Miramar, Argentina.—12 

metų Algelica Ruiz nakties 
metu cirke prisiartino prie 
liūto narvo, ir tas pro gro
tas ją sudraskė.

Viena, Austrija. — Septy- . 
ni anti-valstybinės sabotuo
tojų grupės nariai buvo nu
teisti kalėjimo bausmėmis 
nuo 8 iki 15 metų. Juos tei
sė karinis teismas. Vienas 
kaltinimų prieš juos buvo, 
kad jie bendradarbiavo su 
užsienio agentais.

susisiekimui.su
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50,000 VIETNAMIEČIŲ
TAILANDIJOJE (Siame) yra apie 50,000 vietnamie

čių pabėgėlių. Jie pasitraukė iš Vietnamo, galimas daik
tas, vyriausiai dėl karo mūšių, kurie Vietname virė per 
metų eilę.

Pasitraukę i Tailandija, vietnamiečiai nekantriai 
I ‘“.............. "*
gėsi? Laikinai Vietnamas perkirstas į dvi dalis: pietinę 
ir šiaurinę, šiauriniame Vietname veikia liaudies vy
riausybė. Šiaurinis Vietnamas oficialiai vadinasi Viet
namo Demokratine Respublika.

Dabar šitie 50,000 pabėgėlių pasiryžo grįžti atgal į 
Vietnamą. Jie reikalaute reikalauja, akd būtų iš Tai
lando išleisti, kad jiems būtų suteikta teisė grįžti.
' • Kur gi jie nori grįžti? Kurį Vietnamą šitie pabėgė
liai pasirenka: liaudiškąjį ar buržuazinį, senoviškąjį? 
... New Yorko Timeso korespondentas Bangkoke, Tai- 

landijos sostinėje, praneša savo laikraščiui, kad visi 50,- 
ČOO vietnamiečiu pabėgėlių reikalauja, kad jie būtų grą
žinti į šiaurinį Vietnamą, į liaudiškąjį Vietnamą!

Ką tai pasako?
Tai sumuša į dulkes tuos visus komercinės spaudos 

tvirtinimus, būk Azijoje žmonės bijosi komunizmo ir 
, komunistų! Tie 50,000 vietnamiečių gerai žino, kas yra 

šiaurinio Vietnamo vyriausybės priešakyje. Jie žino, 
. kas yra jos prezidentas—Ho Chi Minh. Ir tai žinodami, 

jie prašosi, kali būtų grąžinti po ta vyriausybe, o ne po 
francūzū bendrininke, esančia'pietiniame Vietname!

Iš CHRUŠČIOVO 
PASIKALBĖJIMO 
SU BERNALU

Praėjusių metų rugsėjo 
mėnesio pabaigoje žymus 
anglų mokslininkas ir vei
kėjas, John Bernai, lankėsi 
Maskvoje. Ten jis turėjo 
pasikalbėjimą su Chruščio
vu.

John Bernai klausė Chruš
čiovą apie tai, kodėl Tarybų 
Sąjungos valdžia nutarė 
dirbti dirvonus Sibire ir 
Kazachstane? Kodėl ji kon
centruoja tokį didžiulį dė
mesį į apsėjimą javais tų 
milžiniškų plotų, dirvona
vusių per ilgus metus?

Chruščiovas i tai davė il
goką atsakymą, iš kurio

laukė karo pabaigos.. Karas, kaip žinia, Vietname bai- mes čia paduosime ištrau
kas, nes jos labai įdomios.

> Tarp kitko Chruščiovas sa
kė:

“Naujosios žemės duoda 
mums visų pigiausius grū
dus. Vietovė, kur įsisavi
nami dirvonai, yra lyguma, 
kurios per daugelį mylių 
niekas neraižo. Be didelio 
perdėjimo sakoma, kad ar
tojas pradeda savo vagą po 
pusryčių, pietauja prie po
sūkio ir grįžta atgal iki va
karienės. Grūdų savikaina 
čia yra minimali, ir todėl 
mums apsimoka juos ga
minti tuose rajonuose.

“Po dvejų metų tas užda
vinys bus išspręstas. Iš pra
džių mes planavome suarti 
12 milijonų hektarų dirvo
nų. Tas planas sėkmingai 
v y k d o m a s: 1954 metais 
dirvonuose apsėta daugiau 
kai)) 3.5 milijono hektarų, c 
iš viso suarta dirvonu atei
nančiųjų metų derliui dau
giau kaip 17 milijonų hek
tarų. TSKP Centro KcVmi- 

■ tetas ir TSRS Ministru Ta- I v
(ryba peržiūrėjo pradinius 
i planus ir, atsižvelgdami j 
t turimas galimybes, priėmė 
nutarimą 1956 metais padi
dinti kultūrų pasėlius dir
vonuose iki 28-36 milijonų 
hektarų. Jeigu bus gautas 
derlius bent po 10 centneriu 
iš hektaro, tai tat reikš 
maždaug 300 milijonų cent
nerių, arba milijardą 800 
milijonų pūdų grūdu. Tai 
minimumas, nes derliai, ku
rie surenkami šiose žemėse, 
neretai trigubai prašoka tą 
derlingumo skaičių.

‘įsisavinusi dirvonus, mū
sų šalis gaus tokį grūdų 
kiekį, koks reikalingas vi
soms gyventojų reikmėms 
padengti, o taip pat gyvu
lininkystei pakelti, ekspor
tui ir reikalingiems, rezer
vams sudaryti. Mes galėsi
me daugiau padėti drau
giškosioms šalims, pavyz
džiui, Čekoslovakijai ir Vo
kietijos Demokratinei Res
publikai, kurios negali ga- 

: minti savo žemėse pakan
kamo grūdų kiekio; Rumu-

pieninės gyvulini n k y s t ė s., 
p r o d u k tyvumą, padidinti 
avių skaičių ir pakelti vil
nos gamybą.

“Be to, grūdų gamybos 
padidinimas dirvonuose įga
lins atpalaiduoti dalį kitų 
šalies rajonų žemės plotų, 
kuriuos užima grūdinės kul
tūros, kitoms svarbioms 
kultūroms auginti tuose ra
jonuose.

“Mums dabar reikia, kaip 
aš apie tai jau kalbėjau, 
daugelio kitų produktų, iš
skyrus duoną, o tuo pro
duktus mes galėsime gauti, 
padidinę kitų kultūrų pasė
lių plotus jau įsisavintuose 
rajonuose.

Paimkime, pavyzdžiui, cu
krų. Mums jo reikia dau
giau, ir mes galėsime gauti 
jį, paskyrę apie 300,000 hek
tarų žemės cukriniams run-i 
keliams auginti Ukrainoje 
papildomai prie to, ką jau 
turime. Taip pat yra su 
medvilne, daržovėmis ir ki
tomis kultūromis, kurios 
reikalauja daugiau vandens 
ir daugiau dėmesio. Dabar 
techninių kultūrų pasėlių

DAUG RAŠOMA IR KALBAMA
, • APIE TOLIMUOSIUS RYTUS šiandien amerikinėje 

spaudoje daug rašoma, o per radiją daug kalbama.
Mūsų šalies valstybės departmentui šiandien Toli

mieji Rytai sudaro nemažą galvosūkį.
;• Paimkime Japoniją. Aną dieną vienas iš rimtesnių 

. radijo komentatorių (Mr. Murrow) pasakė: Japonijoje 
..padėtis taip greitai ir taip (Amerikai) netikėtai pasi

keitė, kad šiandien Washingtonas nebežino, ką daryti; 
. jią neturi jokios programos pasitikimui tų permainų.

Kas tos do permainos? Nejaugi ten įvyko koks re- 
- voliucinis perversmas?

Ne! Japonijoje įvyko tik valdžios pasikeitimas: 
> Yošida tapo nuverstas, o jo vieton atsistojo Hatoyama, 
taip pat dešinus, konservatyvus asmuo.

Tai kodėl dėl to tiek daug vargintis?
Y Todėl, kad naujasis premjeras pasisakė už glaudes-

• nių santykių sudarymą tarp Kinijos ir Tar. S-gos. Todėl,
• kad Yošida ištikimai pildė visa, ką Washingtonas įsakė, 
o nauja'sis premjeras atsisako tai daryti. Hatoyama pri
žada tik tai, kad jis su Amerika palaikys ^draugiškus 
ryšius.

Naujasis premjeras suka Japonijos politikų dišelį į 
naują kryptį, ne dėl to, kad jis labai mylėtų 
Tarybų Sąjungą.’ Ne! Jis tai daro dėl to, kad 
žmonės jį verčia tai daryti. Jie reikalauja prekybas ajt- 

 

Steigimo tarp Japonijos ir Kinijos. Jie reikalauja>pa- 
, galiąu, kad iš Japonijos būtų ištrauktos amerikinės 

. militarinės jėgos. ,

Iki Yošida premjeravo,’ atrodė, viskas buns O. K. 
..Kai tik jis buvo nuverstas, tuojau Japonijoje prasidėjo 

dar didesnis antiamerikinis judėjimas.
Ir štai Amerikoje jau kyla balsai:-reikia daryti ką 

nors, prisitaikant prie naujų sąlygų Japonijoje. Bet ką 
dalyti, kol kas nieks nežino.

iniją ir 
ponijos

NESENIAI INDONEZIJOJE įvyko nedidelė kon- 
t'Įęrencija, apie kurią mes rašėme. Ši konferencija pa- 

'Sj.mojo š. m. balandžio mėnesį sušaukti milžinišką visų
• Azijos ir . Afrikos valstybių atstovų konferenciją arba 
"ikojigresą. Tam prieštaravo mūsų šalies valstybės de- 
•apartmentas. Tačiau, nežiūrint į tuos protestus, balan- 

? džio mėnesį azijinių ir afrikinių valstybių atstovų kon- 
c ferenoija įvyks!

KINIJOJE VYKSTA didžios svarbos judėjimai.
Štai, šiuos žodžius rašant, Pekine Jungtinių Tautų 

.generalinis sekretorius tariasi su Kinijos Liaudies Res- 
,,publikos premjeru Chou En-lajumi. Bet apie tai mes 
- įųrime mažiausiai žinių.

. Amerikinė spauda neturi Kinijoje nė vieno kores- 
. pondento. O neturi dėl to, kad Kinijos vyriausybė pa- 
. tvarkė : nepalaikysime savo šalyje jokių korespondentų 
' tų šalių, kurios mūs nepripažins, su kuriomis neturėsime 
diplomatinių ryšių.

Na, ir apie tą milžinišką šalį, 600,000,000 gyventojų 
^valstybę, amerikiečiai šiandienz tegali žinių pasisemti 
.Jtlk iš tų korespondentų, kurie sėdi Hong Konge arba 
.Japonijoje.

Tai nėra normalu ir visa tai prisideda prie galvo- 
skaudžio mūsų šalies valstybės departmentui.

A.l M . ■ ’■■■■ U . .   ......................... , Į■ 3

jai, kurios nederlingais me
tais negali pilnutinai pa
tenkinti savo reikmių,

“Padidinę grūdų gamy
bą, mes galėsime taip pat 
didesnį jų kiekį panaudoti 
gyvuliams šerti, kas įgalins 
padidinti kiaulių ir kitų gy
vulių skaičių,- pagerinti jų 
nupenėjimą,. t. y. paversti 
grūdus mėsa. Yra toks 
ukrainiečių priežodis: ‘Nė
ra pasaulyje gražesnio 
paukščio už kiaulienos deš
rą.’ > Didindami grūdų ga
mybą, mes, norime turėti 
daugiau tokių ‘paukščių.’ 
Naujųjų žemių įsisavinimas 
padės mums greičiau padi
dinti pašarų gamybą gyvu
lininkystei. Mes galėsime 
atpalaidoti daugiau žemės 
pašarinėms kultūroms au-

kiek sumažinus grūdinių 
kultūrų pasėlius tankiau 
gyvenamuose rajonuose.

“Tuo būdu uždavinys yra 
panaudoti naujus grūdų iš
teklius šalies gyventojų ap
rūpinimui maisto produk
tais pagerinti.

“Jūs, "žinoma, galite pa
klausti: Jeigu visi tie tur
tai, t. y. dirvonai, visą lai
ką gulėjo prie mūsų slenks
čio, tai kodėl mes nepagal
vojome apie juos anksčiau? 
Liaudis galvojo apie juos 
seniai, dar senaisiais, ikire
voliuciniais laikais, Net 
carai manė panaudoti tą 
puikią žemę, Bet tai buvo 
per sunku. Per sunku tai 
buvo ir pirmaisiais Tąrybų 
valdžios dešimtmečiais,^ kai 
dar nebuvo pakankamai iš
vystyta mūsų žemės ūkio 
mašinų, gamyba. Naujųjų 
žemių plotas, kuris bus su
artas per dvejus metus, bus 
lygus visam Ukrainos pasė
lių plotui ir pusantro kar
to didesnis už plotą, kurį 
Ukrainoje užima grūdinės 
kultūros. Dešimčių' milijo
nų valstiečių prireiktų toms 
žemėms įsisavinti, bet jų 
negalima buvo rasti.

“Tik dabar, kai išaugo 
socialistinė industrija, kai 
tarybinė mašinų gamyba 
pasiekė savo dabartinę ap
imtį, pasidarė įmanoma įsi
savinti tokias dideles že
mes su palyginti nedidelio 
žmonių skaičiaus pagalba. 
1954 metais dirvonams įsi
savinti siunčiama 120 tūks
tančių traktorių (skaičiuo
jant penkiolikajėgiais), 10 
tūkstančiu kombainu ir 
daug kitos technikos. Rei
kia pasakyti, kad tos ma
šinos buvo išskirtos, nepa
didinus žemės ūkio mašinų 
gamybos programos. Kai 
buvo priimami nutarimai 
dėl šio plano, mes kreipė
mės į savanorius; dirvo
nams įsisavinti buvo reika
linga keliasdešimt tūkstan
čių žmonių, bet, partijai pa
šaukus, iš pat pradžių atėjo 
•žymiai daugiau žmonių, ne-- 
gu mes galėjome panaudoti. 
Esant mašinoms ir žmo
nėms, niekas negali sutruk
dyti mums gauti tiek grū
dų, kiek mes norime.”

Detroit, Mich.
Detroito senesnioji išeivi

ja vis retėja, Vieni išsi
krausto į kitus miestus, kiti 
“išisimufina” į kitą, “šiltą” 
kraštą — 6 pėdų gilumoje.

Dabar iš Detroito išsikė
lė labai veiklūs žmonės — 
Smalsčiai.

Nėra abejonės, kad visos 
pažangiosios draugijos tu
rės spragą savo veikime, 
ypatingai netekus Marytės.

Smalstienė visur veikė, 
daugiausia tai kaipo gabi 
valgių gamintoja visose 
iškilmėse. Prie to, Maryte 
aplankydavo kiekvieną ser
gančią bei sergantį ir pra
nešdavo savo koresponden
cijose, aprašydama sergan
čių padėtį, ir paduodavo jų 
antrašus, kad kiti žinotų, 
kūr sergantieji yra ir kad 
galėtų aplankyti.

Ne tik detroitiečiai jos 
pasiges, bet ir Vilnis netu
rės korespondentės Detroi
te, žinios iš čia nebus taip 
margos. (

Suprantama, Marytė ga
lės rašyti iŠ Ludingtono 
apie gamtos grožį, apie 
paukščių čiulbesius ir apie 
šniokščiančius girių garsus.

Petras Smalstys daugiau
sia dirbo per keletą - metų 
Detroito Lietuvių Klube 
kaipo prezidentas. Ir drą
siai galima sakyti, kad DLK 
vargiai turės tokį veiklų 
prezidentą.

Smalstys netingėjo dirbti 
ir kitose draugijose.

Taigi, detroitiečiai ture, 
sime didelę spragą, netekę 
taip veiklių veikėjų Smals-

Jie pardavė savo, stubą ir 
pasirendavojo net Luding
ton, Mich., apie 240 mylių 
nuo Detroito.

Jie turi užpirkę vietą ne
toli ežeho ir vasaros metu. 
Smalstys budavosis naują 
namą.

Smalstienė sako, kad jai 
labai patinka tos vietos 
klimatas. Oras esąs sauses
nis ir pastovesnis, negu De
troite.

Kurie norėsite su Smals
čiais susirašinėti arba juos 
aplankyti, štai jų antrašas:

Mr. & Mrs.
407 W. Fitch 
ton, Mich.

Netingėkite, 
parašyti Smalstienei keletą 
žodelių. Jai, gyvenant tarp 
trijų šeimų, jūsų laiškutis 
padidins jos kaimynystę.

V. Žabui

X pusk—Laisvė (Liberty)-šešt ad., sausio (Januarj?) 8, 1955

Sumuštas rekordas
New Yorkas.—Pan Ame

rican Airways skelbia, kad 
iš Londono j Idlewild aero- 
iš Londono į Idelwild aero
dromą čia per 11 valandų ir, 
47 minutes. Tai skaitoma 
greičio rekordu

V

Daržovės ir vaisiai svoriui mažinti - 6
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Nutukusiam žmogui vai
siai ir daržovės turi suda
ryt didžiulę kiekvieno val
gymo persvarą. Bet tai dar 
nereiškia, kad riebučkiai 
privalo pavirst vegetarais. 
Gali jie nuosaikiai pasi
rinkt ir bet kokio gyvulinio 
maisto, tik kad jis nebūtų 
perdaug riebus ir pilnas 
kalorijų. Kietai yirtas kiau
šinis, liesa mėsa, liesa žu
vis, lietuviškas sūris, pasu
kos, karvės kepenos, liesa 
aviena yra gausus pasirin
kimas.

Kai dėl daržovių, tai 
daug kas nusiskundžia, kad 
jos negardžios. Tas gardu
mas tai papročio daiktas. 
Visos daržovės turi gera 
savišką skonį. Tačiau dar
žoves galima visaip šutai- 
syt, sumaišyt, kad jos pa
sidarytų skanesnės. Prie
skonį padidina tokie prie- 
valgiai, kaip svogūnai, čes
nakai, laukiniai svogūnai ir. 
jų laiškai, kartynės (krie
nai), mėtos, petražolė (pe- 
truška), “parsley.” • Jų ga
lima supiaustyt ir šumaišyt 
su kitomis daržovėmis. Ne
blogai įmaišyt ir supjaus
tytų kriaušių, obuolių, dar 
ir kietą supiaustytą kiau- 
smį.

Kinai sugabiai sutaiso 
daržovių valgius, ir iš jų 
nemažai galima pasimokyt 
virtuvinio, * gastronominio 
meno.

Man teko reta proga, 
W46 m., paviešėt Kaliforni
joj. Los Angeles mieste ge
ri draugai puikiai mane 
bent kelis kartus pavaišino, 
nusivežę į kinų restoraną.'x 1 l A LA O A V v: 4^ 1Y 1A A I Vu A.

I Stebėtina! Už 1 dolerį tau 
prineša bent šešių rūšių pa

P. Smalstis, 
St., Luding-

pažangietės,

1954 mirę išradėjai
Apart/svarbių išradėjų, 

kurių išradimai nueina isto
rijon (ir kartu išradėjų 
vardai) yra daugybė smul
kesnių išradėjų. Taip, pa
vyzdžiui, praeitais 
mirė sekami:

Hayward R. Law, 
tų amžiaus, kuris 
kad geras dalykas' vieške
liuose nutiesti baltą liniją 
per vidurį;

Frederick Gettelman, 67 
metų, kuris pagamino pir
mą plieninę statinę alui:

Jay C. Hormel, 62 metų, 
pirmas konservavo kumpį;

Rcdericl^ Hill, 60 metų, 
kuris skraidino orlaivį gal
va žemyn...

metais

87 me- 
išrado,

Washingtonas.— Genera1 
linio štabo viršininkas ad
mirolas Radfordas jau grį
žo čia jš kelionės Azijoje. 
Jis • lankėsi, Maniloje, For- 
mozoje, 
Saigone. 
Harbore 
kad jis
grįžti prie darbo/’

Tokyoje. Seoule, 
Sustojęs Pearl 
Ęadfordas sakė, 
dabar pasiryžęs

Tam pačiam*mieste, japo
nas dantistas pavaišino ja
poniškoj valgykloj. Irgi įdo
mybė. Ten irgi daugybė vi
sokių gabiai sutaisytų dar
žovių. Ryžių būtinai gausi 
ir pas japonus ir pas kinus.

Nuo tų rytietiškų tautų 
daug ko galėtume išmokt. 
Jeigu bet kada suima tave 
alkis, o ligi reguliaraus val
gymo dar ilgu laukt, tai už- 
krimsk bet kokių daržovių. 
Arba, dar patogiau, kokių 
vaisių, kaip obuolys, kriau
šė, citras, ananaso kruo
pelė, net truputis ir apel
sino, kurs daugėliau turi 
kalorijų. Bet, jeigu neper- 
dėsi, tai iš to pilvo neužsi
auginsi.

Žmogų išpučia ir riebų 
daro visokie alkoholiniai 
gėralai. Saugokitės jų, ries 
bučkiai. Nuo spiritinių gė--^ 
ralų sugenda ir viduriai, 
sugenda tos gyvybingosios 
kepenys, išsivysto avitami- 
nozė, o tai jau labai rimtas 
pavojus. Jeigu tau jau bū
tinai reikia ko išgert,, tai 
jau geriau paprašyk “ex^ 
tra dry Martini,” kame ka
lorijų nedaug.

Prie bet kokios dietos, 
prie bet kokio paprasto val
gymo, neužmiršk paimt ir 
vitaminų, bet kokio visokių 
vitaminų mišinio (“multiple 
vitamin pills”). Deja, la
bai dažnai, nutukimas žmo
gui ir išsivysto kaip tik dėl 
stokos vitaminų maiste. Ta
da žmogų traukia dar dau
giau ko valgyt, lyg kad or
ganizmas ieškotų daugiau 
vitaminų. Imdamas vitami
nų preparatų, tu neturėsi 
tokio didelio ■ apetito, peper-

minai gražiai papildo bet
tiekalų. Truputėlį; mėsos, si valgysi; taip labai. Vita- * 
puikios kiniškos arbatos, o minai gražiai papildo bet 
jau daržovių—i1’ taip įman- kokį valgymą ir patenkiha Hnai vs n A-iii Ir In? __ — •___ _ 11 1 

puikios kiniškos arbatos, o

riai patiektų — tai .tiek

dienraš- 
vartoji- 
linksnio

RAŠYBINES 
PASTABOS

VIETININKAS 
GALININKO

VIETOJE
. Abiejuose mūsų 

čiuose ausį raižo 
mas vardininko
ten, kur reikia galininko. 
Pavyzdžiui: Reikia darbas 
atlikti, tenka žodis tar- 
tarti, vietoje reikia darbą 
atlikti, tenka žodį tarti. 
Dar įkyriau skamba, kai 
tame pačiame sakinyje var
tojami abu linksniai gali
ninko vietoje. Pav.: Reikia 
pasitarimus pradėti, reikia 
karas baigti. Jeųvardinin- 
ko linksnys būtų vartoja
mas visuose tokiuose saki
niuose, tai bent provincio- 
nalizmas būtų išlaikomas. 
Bet kai tame pačiame sa
kinyje vartojami abu links

ta! 
tas. 
mū-

niai, “paįvairinimui,” 
atrodo nei šis, mei 
Bent jau pirmaeiliams 
sų rašytojams, rodos, ne
reiktų griebtis tokio biedno 
“paįvairinimo.”

Lietuvoje leistojo kalbos 
reikalais žurnalo “Gimtoji 
Kalba” redakcija 1935 me
tais į šį klausimą štai kaip 
atsako ■:

“Senesnis ir rytiečiuose 
dar plačiai- vartojamas po
sakis yr,a reikia arklys pirk- 
tiš Bet vakariečiai augš
taičiai ir žemaičiai šito var
dininko vietoje besako tik 
galininką: reikia arklį pirk
ti. šitą pastarą posakį nor
mine lytimi norima toliau 
vartoti ir bendrinėje kalbo
je, nes vardininkas šios rū» 

I Mies' posakiuose, kaip rodo

organizmo reikalus.

jų istorija ir dabartinė var
tosena, nebėra visai gajus. 
Pav., padalyvinėse žodžių 
grupėse, kur seniau buvo 
vardininkas vart o j a m a s. 
dabar ir patys rytiečiai 
augštaičiai jau labai dažnai 
pasako galininką, kaip an
tai: statant namą (ne na
mas) reikia turėti nemaža 
priedėlio/’ Nekantrus

Galima lietuvinti
“Vilnies” kalendoriuje 

straipsnyje “Kaikurįų žo
džių Kilmė” Laukuviškis 
paduoda eilę tarptautinių 
žodžių, kurių vietose lietu
viški būtų pilnai tinkami, y 
štai jie: '/

egzistuoti—gyvuoti 
falsifikuoti—klastoti 
ekspertas—prityręs 
eksperimentas—

išbandymas 
fikcija—prasimanymas 
haliucinacija—

kliedėjimas 
funkcija—pareiga 
imituoti—pamėgdžioti 
komercija—prekyba 
mandatas—įgaliojimas 
incidentas—atsitikimas

' konspiracija—sąmokslas 
eksportas—išvežimas.
Reikia sutikti, kad virš 

paminėtuose atsitikimuose 
lietuviško žodžio vartojimas 
tinkamesnis negu tarptau
tinio. Beje, haliucinacija yra 
ne kliedėjimas, vaidenima- 
31S. • M.

Vatikanas. — Popiežiaus 
sveikata buvo pablogėjusi 
Ir vėl pagerėjo.
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^™bir Hienas

Kultūrinis pasaulis
Pradedant šiuos naujuosius metus, 

Amerikos reakcija atnešė “dovaną” pa
žangiam kultūros pasauliui: smūgis bu
vo taikytas i dvi kultūriniai-mokslines 
organizacijas ir jos paskelbtos “subver- 
syvėmis”. Iki šiol teisingumo depart- 
mentas nelietė plačiai žinomų kultūrinių 
nizacijų. Bet dabar joms atėjo eilė, 
kaip tai galima buvo laukti, nes pažan
gus kultūrinis frontas yra vienas svar
biausių stabdžių reakcijos kelyje.
organizacijų. Bet dabar joms atėjo eilė, 

Čia kalbame apie bendras amerikie
tiškas kultūrines organizacijas, nemi- 

. nint tokių kalbiniu grupių kultūrinių 
sąjungų kaip LLD, kuri jau seniai per
sekiojama.

Kodėl reakcija taip ilgai laukė? Vy
riausia priežastis, kad nenorėta sudary
ti Įspūdį, jog Amerikoje gniaužiama ap
švietus arba kultūros laisvė. Boikotuoti 
pažangių rašytojų knygas neprileidžiant 
jų Į parduotuvių lentynas ir nerecen- 
zuojant, — taip, gniąužiant pažangias 
mokyklas, bauginant tuos, kurie jas lan
ko, taip,,— tas viskas buvo daroma, bet 
oficialiai kultūrinės organizacijos dar 
buvo neliečiamos. \

Dabar, kaip matyti, tas apskaičiavi
mas, tas bijojimas, dar labiau žeminti 
Amerikos vardą užsienyje, buvo nu
stumtas į šalį.
. Visų pirmiausia teisingumo depart- 
.mentas uždėjo ant subversyvių organi
zacijų sąrašo svarbiausią pažangių A- 
merikos intelektualų organizaciją, kuri 
trumpai žinoma kaip ASP (Arts, Scien- 
ces .and Professions). Tai organizacija, 

► - .prie kurios priklauso; gan platus pažan
gus kultūrinis frontas, nuo tokių pro
komunistinių rašytojų, kaip Fastas ar
ba Mike Gold, iki tokių kairiai-liberali- 
nių rašytojų kaip Lillian Hellman. Tas 
pats dailininkų sekcijoje, kur kartu dar
buojasi kairūs socialistinio realįzmo ne
šėjai kaip Charles White ir pusiau ab
straktiniai dailininkai kaip Gwathmey, 
Solm'anas ir kiti. Ir tas pats drama
turgų ir kitose sekcijose.

ASP užlaiko savo būstinę, rengia pa
skaitas ir parodas, leidžia trimenesinį 
literatūros žurnalą “The Contemporary 
Reader”, užlaiko literatūros klases ’ir 
t.t. Tds organizacijos veikimas yra toks 
grynai kultūrinis, kad panašios organi
zacijos su panašiu veikimu legaliai ir 
netrukdomos egzistavo net caro valdo
moje Rusijoje.

Bet J. V. generalinis prokuroras tą 
organizaciją dabar skelbia subversyve.

Kita pažangi grupė, prieš kurios gy
vavimą dabar atsuktos reakcijos strė
lės, yra Jeffersono mokykla New Yor
ke. Tai mokykla, kuri turi apie 3,000 

< mokinių, mokykla, kurią lanko jaunuo- 
• menė ir darbo žmonės, dažniausiai tik 

vakarinius kursus. Tai tikras liaudies 
v universitetas.

Jeffersono mokykla neslepia fakto, 
kad joje dėstoma iš marksistinio taška- 
regio. Kai kurios klasės ten vedamos 
grynai marksistiniai-lėninistinėje dva
sioje, kaip tai Selsamo vadovaujami fi- 
lozofijos kursai. Kitos klasės vedamos 
bendrai' pažangioje, promarksistinėje, 
bet tikriausiai neleninistinėje dvasioje, 
kaip tai profesoriaus DuBois duodami 
istorijos ir Afrikos kursai.

Bet kaip ten bebūtų dėstyta, apie 
Jeffersono mokyklą nėra jokių slapty
bių. Visos klasės atdaros visiems. Tik 
aukštesnis filosofinis seminaras atdaras 
tik tokiems, kurie išlaiko tam tikrą 
marksizmo egzaminą. Bet tas egzami
nas ne politin’iai-organizacinis, o moks

linis: didžiausias marksizmo priešas, 
kuris gali įrodyti, kad jis susipažinęs 
pakankamai su marksizmu, gali ir tą 
sajrinarą lankyti.

J Skitais žodžiais, tos mokyklos veikimas 
ipso facto negali būti subversyvis, nes 
viskas ten skelbiama viešai. Kiekvie
nais metais spausdinamas visų kursų 
katalogas, mokykla garsinasi ir kviečia 
visus ją lankyti. Faktas yra, kad FBI 

ir kiti saugumo organai siunčia savo 
agentus arba informatorius į kai ku-. 
rias klases ir jie ten “mokinasi”. Bet 
tie agentai negalėjo pranešti apie bile 
kokius “subversyvius” dalykus, kuriuos 
ten būtų girdėję. Gal jie pamokų ir ne
siklauso visai, nes jų uždavinys, kaip 
matyti, yra užsitėmyti, kas tuos kursus 
lanko.

Jeffersono mokyklai dabar įsakyta 
užsiregistruoti kaip “komunistinis fron
tas”. Mokyklos vedėjai apeliuoja į teis
mus ir byla dar ilgai tęsis. Ko valdžia 
siekia, betgi, yra tuo tarpu atgąsdinti 
dar daugiau žmonių, ypatingai jaunuo
menės, nuo tos mokyklos kursų lankymo.

• • *

Tarybinių rašytojų suvažiavimas iš
kėlė, kad ko ne ko, bet kritikos ir savi- 
kritikos tarybiniai literatūros kūrėjai 
nesibaugina. Ir jei jie nesibaugina to, 
tai nesibaugina nieko, nes su kritika 
prasideda visa kita, kas neigiama.

Kuomet Šolochovas atsistojo ir sakė, 
kad dabar kuriama Tarybų Sąjungoje 
literatūra yra perdaug pilka,/;kad jos 
kuriama apgailėtinai mažai, jis kritika-, 
vo ne tik Fadiejevus, Tichonovus, Eren- 
burgus ir kitus, bet ir pats save. Šolo- 
ehovas savo didžius kūrinius parašė apie • 
du dešimtmečiai atgal. Nuo to laiko jis 
nesukūrė nieko, kas galėtų lygintis su 
jo “Tykiuoju Donu”.

Į .

Kodėl Tarybų Sąjungoje nepasitenki
nama dabar leidžiama literatūra? .Ko
dėl jos nėra pakankamai? Atrodo, kad 
nauji ■ persilaužymai, laipsniškas; perėji
mas ’iš, .socializpiQ į komunizmą, reika
laują naujų formų, kurių rašytojai dar 
neįsisąviųo. .Perėjimas iš kapitalizmo 
į socializmą, revoliucija, karas, pilieti
nis karas, atstatymas, buvo dramatiški 
įvykiai 'sena prasme,-įvykiai, kuriuos iš
ryškinti rašytojai buvo pasirengę «ir ga
lėjo; Dabartinis perėjimas yra taipgi 
dramatiškas, bet ta drama yra kitokia, 
kuriai reikalinga nauja forma. Tai yra^ 
drama, kuri gal tiek ryški paviršiuje.

Bet nėra abejonės, kad ta drama su 
laiku suras ir savo ryškintojus, jeigu 
jie ir turėtų būti naujos tik baigiančios 
priaugti kartos žmonės. 

• • •
Chruščiovas nei iš išvaizdos nei iš, 

biografijos nėra intelektualas, kaip tai 
intelektualas suprantamas vakarietiš
koje prasmėje. < Bet reikia pasakyti, kad 
kalbėdamas apie architektūrą, Chruš
čiovas išreiškė estetinę nuomonę, kuri 
pralenkia daugelio Tarybų Sąjungos 
architektu.

Ateinantieji vaizdai iš Tarybų Sąjun
gos rodo, kad ten statomi gyvenamieji 
ir kitokie pastatai, kurie gan panašūs į 
tortus: su visokiais pagražinimais, su 
karnizais, su bokšta’is-bokšteliais ir 1.1.

Daugelis tarybinių architektų kriti
kuoja kiekvieną paprastą keturkampę 
konstrukciją kaip “konstruktyvizmą”, 
formą, kurią propaguoja vakarietiški 
architektai.

Bet Chruščiovas yra praktiškas žmo
gus. Jis sako, kad “architektus intere- . 
suoja siluetas, bet žmonės nori apart- 
mentų”. Jis sako, kad perdaug laiko 
pašvenčiame “cackoms”, tuo tarpu, kai 
galima statyti paprastesnės konstrukci
jos namus.

Ir jis teisingai sako, kad tie papras
tesni, ne taip 'išmarginti ir papuošti na
mai, bus akiai gražesni. Pilna teisybė!

R. B.

10 New Yorko radijo televizijos stočių 
nesamdo jokio pastovaus negro talento 
savo programų pildymui. Tos stotys yra 
WINS, WNEW, WNYC, WQXR, WM- 
CA, WPAT, WMGM, WGHF FM; WV- 
NJ ir WFDR FM.

Tarp tų stočių randasi viena (WN
YC), kurią operuoja New Yorko mies
to valdyba ir kuri kitais atžvilgiais gan 
liberališka. f

Tuos faktus iškelia negrų savaitraštis 
“Amsterdam News”.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

MARION ANDERSON SINGS AT • ’ 
THE “MET”

This weelb Marion Anderson, famed 
Negro contralto, sings her first role as 
a member of the New York Metropoli
tan Opera. Her part is that of Ulrica, 
a Negress astrologer, in the not-too- 
often played Verdi opera “The Masked 
Ball”.

There’s a curious story behind this 
particular opera. The Italian govern
ment objected to the setting of this ope
ra — possibly because of the story of a 
successful assassination at Masked 
Ball. The story was built around 
the incident at masked ball when 
the King of Sweden was shot in the 
back. Also, the year that Verdi was to 
produce the opera (1858), an Italian 
Revolutionist attempted to assissinate 
Napoleon.

So the setting was changed to Boston, 
Mass. That seemed far enough off not 
to concern the censors. In the change 
two of the story conspirators became 
Negroes and the astrologer, a Negress.

I

The scene of the Opera has since been 
changed back to Naples (where the 
story sounds more plausible). However, 
the part of the old fortune teller as a 
Negress, has been retained.

Whether Miss Anderson’s talent will 
be relegated only to those occasional 
Negro parts, is still a question. Some 
changes, however, are being made in 
that “grand ole institution”.* * *

NEW UNION CONTRACT AT 
THE “MET”

For the first time in the famed Ope
ra’s history, opera performers are to be 
covered by a severence contract.

Solo artists, who have had 13 years 
service, will upon leaving be eligible to 
$200 a year for-up to 20 years. If he 'is 
dismissed he is entitled to his severance 
pay in one lump sum. If he has reached 
retirment age (45 for women, 50 for 
men) h-e ihay: retire and collect^his sev
erance' pay‘in monthly installments. .

Other benefits in the American Guild 
of Musical Artists and the Metropolitan 
Opera contract call for full pay for pre
season rehearsals, hospital and surgical 
coverage, and increased minimum pay
ments for dancers and choristers doing 
principal roles. * . * *

FROM THE LMS OFFICE
Actually the LMS Center here in New 

York does not yet have an office. The 
office is still in our hats. So until we 
get our room and an address, we pick 
up our mail at LIBERTY HALL, 110-06 
ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, 
N. Y. * * * >

More and more bundles are coming in 
from Chicago in the move to set up the 
LMS Center archives once again in 
New York. By the looks of the amount 
of material, it looks as if it will take 
several more months to set up a new 
file and issue an up-to-date catalogue.

In the meantime, the Drama Com
mittee is reading plays, some old, some 
new, in an effort to settle on several for 
immediate publication. They wish me 
to issue an open request for anyone 
holding any unpublished short plays or 
skits, to offer them for possible future 
use by organizations begging for such 
material. The LMS Center is just such 
a clearing house for all dramatic writ
ings.

There have been requests sent into 
the office for the hew skit recently pre- 

'sented by the Aido Chorus in Chicago. 
How about it, author, Edward Jokubka?* * * *

In the musical field: no new develop
ments. But author J. Juška and com
poser, Frank Balwood, have agreed to 
turn over some copies of a number of 
the songs from their operetta, “Sudrum
sta Širdis”. Full score and libretto are 

i available from the authors.* *
Yours truly, your LMS Secretaary, is 

readying a file on all LMS members, 
with an eye towards an early drive to 
collect dues and gain new members.

Not always are the addresses and of
ficers names up to date. It would ex
pedite matters for this hew secretary

Apie Rudolfo Baraniko 
kūrinių parodą

Dailininko Rudolfo Baraniko antroji kūri
nių paroda, kaip pas mus buvo raš.vta, atsi
darė praėjusių metų gruodžio 27 dieną ir 
tęsis dar vieną savaitę. Paroda vyksta ACh 
Galerijoje, New Yorke.

Dailininkas turi išstatęs 17-ka kūrinių, ku
rie užima nemažą salę.

Bendras parodos Vaizdas gražus, patrauk
lus ir stebėtoją tuojau eksponatai .suintriguo
ja. |

Tačiau Baranikas, kaip jau pas mus minė
ta, yra savitas dailininkas modernistas, o gal 
abstraktistas dailininkas,— apie tai yra 
įvairių nuomonių. Todėl jo kūrinius suprasti, 
išaiškinti jų prasmę, į juos ilgokai neįsižiū
rėjus, yra nelengva.

Vieną tenka priminti: šiemetinėje jo pa- 
doje, man rodosi, vyravo “šiltesnis” spalvų 
suderinimas ir tai stebėtojo akiai teikė dides
nio patrauklumo.

Parodos atidarymo dieną žmonių susirin
ko daug. Gal prie to prisidėjo ir tas faktas, 
kad tos dienos rytą iš miestavos radijo sto
ties buvo ši paroda paskelbta. Dalyvavo ati
daryme ir eilė lietuvių, daile įdomaujančių, 
bet 95 procentus publikos sudarė kitatau- I 
čiai: dailininkai, kritikai ir bendrai dailės 
mėgėjai. Tai parado, jęg R. Baranikas jau 
iškariavo sau dirvą, haip dailininkas: sutin
ka kas su jo kūryba ar nesutinka, tačiau įdo
maujasi ir eina žiūrėti.

Atidaryme dalyvavo ir žymus lietuvių me
nininkas prof. Vytautas K. Jonynas. $u juo 
teko kalbėtis, klausti jo nuomonės apie Bara
niko kūrybą. Prof. Jonynui ji patinka, ta
čiau jis, tarp kitko, priminė:

— Neįsigilinusiam, nestudijuojančiam dai
lę asmeniui Baraniko kūrybą sunku įkirsti.

Apie šią parodą rašė ir stambioji New 
Yorko spauda, tarp kitų, Herald Tribune, 
taipgi New York Times.

Pastarasis, tarp kitko, priminė, jog Bara
nikas “is a good colorist and. has admirable 
way with paint.” ;

Apie parodą rašė meno žurnalai: “Art 
News”, “Pictures on Exhibit” ir “Arts Di
gest”. Pastarajame išspausdinta vieno Ba
raniko kūrinių nuotrauka, “Northern Light” 
(Šiaurės šviesa). ,

Laikraščių ir žurnalų kritikai turi įvairias 
apie Baraniko kūrybą nuomones: vieni pasi
sako šiltai, kiti—šaltokai.

Bet svarbu, kad jau jie rašo, kad jie jau 
nenumoja ranka, sakydami:, jis jaunas, dar 
nieko nežino ir apie jį neverta .rašyti. ■ f 

šitų žodžių rašytojui, aišku (prof. Jonyno 
posakiu vadovaujantis) nėra lengva R. B.,kū
rybą “įkirsti”, tačiau, kuomet palygini šie
metinę jo parodą su pirmąją, turėta prieš 
porą metų, man atrodo, kad dailininkas yra 
padaręs didelį progresą.

R. M.

Didysis latvių poetas
(Janio Rainio mirties 25 m. sukaktį minint) 

Didžiojo latvių tautos poeto Janio 
Rainio vardas šiandien skamba visoje 
Tarybų Sąjungoje. J. Rainio poezijos 
kūriniai verčiami į daugelį tautų kalbų, 
jo draminiai veikalai vaidinami ir Mas
kvoje, ir Lvove, ir Vilniuje, su poeto gy
venimu susipažįsta milijonai žmonių.

Tarybinė liaudis didžiai gerbia latvių 
poeto atminimą, myli jo kūrinius.

J. Rainis visą savo gyvenimą atidavė 
darbo liaudžiai/savo didžiulį poetinį ta
lentą paskyrė darbo žmonių išsivadavi
mo kovai, savo kūriniuose atspindėjo 
liaudies masių veržimąsi į šviesesnį gy
venimą, karštai kvietė jas į socialistinę 
revoliuciją, kurioje jis matė žmonijos 
ateitį, įkvėptai apdainavo revoliucinių 
kovų didvyriškumą.
■ J. Rainis pagrįstai laikomas didžiau
siu 1905 metų revoliucijos poetu — ir 
ne vien latvių literatūroje. Jis stipriau
siais meniniais vaizdais išreiškė tos,re
voliucijos užmojus, iškėlė proletariato 
vadovaujantį vaidmenį carizmo paverg
tų tautų išsivadavimo kovoje, aštriai 
pasmerkė reakcijos kruvinąjį smurtą, 
karštai pranašavo naują revoliucinį pa
kilimą. Jo eilėraščiai tapo revoliucinė
mis dainomis, plačiai dainuojamos viso
je Latvijoje.

J. Rainio poezija, persunkta galingo 
revoliucinio patoso, kartu yra pilna pa
niekos ir neapykantos buržuazijai, mies
čioniškumui, nacionalistiniam uždaru
mui, imperialistinei reakcijai. Kandžio-"

(Tąsa 4—tame puslap.)

to have the member groups send in their 
dues and chrrect mailing addresses be
fore the, official letters go out.

How- about resolving this New Year 
to become a member in good ’ standing 
in the Lithuanian Fine Arts League 
(LMS)?

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
Nauji chorai kolūkiuose
KRETINGA. Rajono ko

lūkiečiai energingai ėmė 
ruoštis 1955 m. respubliki
nei dainų šventei. .golū- 
kiniuose choruose bei liau
dies šokių rateliuose repe
tuojamos jubiliejinės nšven- 
tės repertuaro dainos" ~ir 
šokiai.,

Naujas choras sušik^ė 
“Jokūbavo” kolūkyje. Jam 
vadovauja Klaipėdos inuši- 
kos mokvklos ketvirto, kur
so studentas Kniūkš
ta. 35 asmenų chorai su- 
darvtas J. žemaitės vardo 
artelėje. Pradėjo darbą 
“Tarvbinės žemės”, Karo
lio Požėlos vapdo, “Pilia
kalnio” ir “Aušros” kolū
kių nauji chorai. Įvyku
siuose susirinkimuose kolū- 
kiečiai-saviveiklininkai' riti- 
sprendė atkakliai dirbti, 
kad iškovotu teise dalyvauti 
respublikinėje-jubiliejinėje 
dainų šventėje.

t L. Vališauskas
Paskaitos teatry, darbuo

tojams
Lietuvos teatro draugija 

orgnizuoja paskaitų ‘ ciklą 
teatrų darbuotojams kūry
binio darbo ir meistrišku
mo klausimais.

Neseniai Šiaulių dramos 
teatre lektorius V. Ustino
vas skaitė paskaitą teina 
“Meno liaudiškumas”. '

Vilniuje buvo skaityta 
meno mokslų kandidato, 
maskvietes teatro kritikės 
L. Freidkinos paskaitą, fe- 
ina: “Tipizavimas ir meni
nė detalė”.

Volu8
Paskaitiniam darbui 

pagerinti į • -h

TYTUVĖNAI, i Šiomis 
dienomis. įvvko Politiniu-"ir 

'{imoksliniu; žinių skleidimo 
draugijos ■ Tytuvėnų ■ rajono 
skyriaus ataškaitinis-rinki- 
minis susirinkimas^ Prane
šima jame padarė skyriaus 
pirmini kas J. Lauraitis.

, Pranešėjas < pažymėjo, 
kad skvrius žymiai pati
no savo dauba. Per šiuos 
metus skaityta 156. paskai
tos. iš kuriu didesnė dalis 
— kolūkiuose. Paskaitų 
klausėsi daugiau kaip 13,- 
000 owentoju.

Darbui pagerinti ir esan
tiems trūkumams pašalin
ti susirinkimo dalyviai* nu
matė konkrečias priemones, 
įsteigta mokslinės-ateisti
nės propagandos sekcija, 
prie mašinų-traktorių sto
ties sudaryta lektorių*‘gru
pė propaguoti priešaki- 
nam žemės ūkio patyrimui 
kolūkiečių tarpe.

S. Joneikis
Pasitarimas gyvulininkys
tės fermy mechanizavimo 

„ klausimais
KAUNAS, čia įvyko 

Lietuvos. TSR Mokslų* aįca- 
'demijos Fizikos-technikos 
instituto suorganizuotas 
pasitarimas gy vulininkys-* 
tės fermų mechanizavimo 
klausimais. J ame. dalyvavo 
Gyvulininkystės ir veteri
narijos instituto, Lietuvos 
Žemės ūkio akademijos, 
Veterinarijos akademijos 
ir Žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto • dar
buotojai. Pasitarimo, daly
viai išklausė K. Gryžo pra
nešimą tema “Pašarų* pa
ruošimo cechas”, V. Petru
ševičiaus pranešimą “Elek
tros energijos panaudoji
mas gyvulininkystėj fermo
se LTSR sąlygomis”. S. 
Danilevičius skaitė prane
šimą apie Lietuvos TSR 
kolūkių terniofikaciją.

Mateika

3 pual.-Laisvė (Liberty) -Šestad., sausio (January) 8, 1955
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Apie žemės ir dangaus kūnų kilmę
N po neatmenamų laikų žmo

gui rūpėjo klausimas: iš kur 
atsirado žemė, kaip susidarė 
joje jūros, kalnai, upės ir ly
gumos, kaip atsirado dangus 
ir dangaus kūnai? Bet pir
mykštis žmogus nesuprato, ne
suvokė jį supančių gamtos 
reiškinių, "žemė ir dangtis bu
vo jam kupini mįslių, kurių 
atspėti jis nepajėgė. Ir šis be
jėgiškumas versdavo pirmykš- 

• tos visuomenės žmones pa
keisti žinojimą tikėjimu, tiesą
— prasimanymu, fantazija. 
Tos epochos žmogui rodėsi, 
jog visur yra ir viską valdo 
paslaptingos, galingos būtybės
— dvasios, nimfos, dievai. Ir 
patsai žemės bei dangaus at
siradimas senovės padavimuo
se taip pat. vaizduojamas kaip 
“sutvėrimas,” tai yra kaip 
kažkokių antgamtinių galingų 
būtybių — dievų, .dvasių, de-

. monų veiklos išdava.
. TIKYBOS IR MITAI

*

Vėliau susikūrusios religi
jos ir, skyrium imant, krikš
čionybė, įjungė į savo moky
mų tarpą ir pirmykščius -mitus 
apie pasaulio sukūrimą. Pa
vertus juos bažnytinėmis dog
momis, šie mitai buvo panau
doti išnaudotojiškai santvar
kai paremti, platiems darbo 
žmonių sluoksniams svaiginti.

žemė nėra vieniša, ji įeina 
Į sudėtį plataus dangaus kū
nų susibūrimo, kuris vadina
mas saulės sistema, šios siste
mos centre yra milžiniškas 
įkaitęs kūnas — mūsų Saulė/ 
Aplink ją skrieja maži šalti 
kūnai — planetos, o jų tarpe 
ir mūsų žemės rutulys. Keliai, 
kuriais planetos skrieja erd
vėje, — milžiniški apskriti
mai, esantieji vienoje plokštu
moje. Visos planetos juda sa
vais keliais viena kryptimi 
(nors ir įvairiais greičiais), ta 
pačia kryptimi juda ir palydo
vai aplink planetas ir, paga
liau, ta pačia kryptimi sukasi 
pačios planetos aplink save.

štai šios dabartinio planetų 
sistemos stovio ypatybės ir su
teikia mums raktą planetų, jų 
tarpe ir žemės, kilmės pa
slapčiai atskleisti. Iš tikrųjų, 
jeigu visos planetos dėsningai 
juda ratu ta pačia kryptimi 
toje pačioje plokštumoje, tai 
šis dėsningumas turi būti pa
sekme to proceso, kuris sukė
lė patį kaip tik tokios sistemos 
-usidarymą. Uždavinys yra 
tas,.kad taikant matematiką, 
mechaniką ir fiziką, 'būtų su
daryta teorija, pajėgianti at
skleisti ir aprašyti šį procesą.

NAUJOSIOS TEORIJOS

se, sutiko savo kelyje vadina
muosius ūkus — tankų spie
čių smulkių meteorinių dale
lyčių — ir kiaurai pro jį pra- 
lindo. Išdavoje dalį sudaran
čios ūkus materijos “paglem
žė’1 saulės trauka, kas buvo 
galima veikiant dar ir kitų 
dangaus kūnų traukai.

ši paglemžtoji materija, su
daryta iš kietų dulkių ir smė
lio grūdelių, o taip pat už
šalusių dujų, sudarė aplink 
Saulę tarsi debesį, kuris ilgai
niui darėsi standesnis ir įgau
davo plokščią formą. Kai de
besio standumas tapo pakan
kamai didelis, dalelės pradėjo 
jungtis, sudarydamos krešu
lius ir gumulus, o šie krešu
liai, besijungdami, sudaryda
vo vis stambesnius kūnus ir 
pagaliau — planetas.

ŽEMĖS' SUSIDARYMAS

CLEVĖLANDO ŽINIOS

nuo savo

esame 
esame 
klasės 
jaunų
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Tikrasis mokslas apie dan
gaus kūnų susidarymą bei vys
tymąsi — kosmogonija — gi
mė tik 18-tame amžiuje, kai 
bendroji gamtos mokslų pa
žanga sudarė tam reikalingas 
prielaidas. Milžiniškos reikš
mės įvykis šiuo atžvilgiu buvo 
išleidimas 1763 metais didžio
jo rusų mokslininko M. V. Lo
monosovo knygos, pavadintos' 
“Apie žemės sluoksnius.” šia
me veikale pirmą kartą nuo
sekliai išvystoma ir moksliškai 
pagrindžiama mintis apie tai, 
kad žemė pasiekė savo dabar
tinę būklę dėl gamtinių dėsnių 
ir kad jos vystymasis vyko ly
gia greta su kitų dangaus kū
nų vystymusi.

KUO ‘REMIASI MOKSLAS
Bet kaip gali mokslininkai 

spręsti apie tai, kas vyko prieš 
mijijardus metų, dar prieš at
sirandant žmonėms? Tai da
roma, pirma, remiantis fizikos 
ir mechanikos 
tiksliai nustato
lę ir pakitimą tomis ar kito
mis sąlygomis 
nėjant žemę ir visą saulės sis
temą jų dabartinėje būklėje.

dėsniais, kurie 
materijos būk-

ir, antra, tyri-

Konkretus tokių teorijų su
darymas prasidėjo jau 18-me 
amžiuje. Skyrium imant, labai 
vaisinga pasirodė tuo metu 
pareikštoji mintis, kad pir
mykštė forma materijos, iš ku
rios susidaro nauji pasauliai, 
yra vadinamieji ūkai.

Antai, Emanuelis Kantas 
aiškino žemės ir planetų kil
mę pasklidusios mus apsupan
čioje erdvėje, materijos sutirš- 
tėjimu, o kiek vėliau Laplasas 
iškūlė matematiškai pagrįstą 
hipotezę, kuria einant Saulės 
sistema yra kilusi iš besisu
kančių ir besigniaužiančių 
ūkų. 19-tojo - amžiaus kosmo
gonines hipotezės, pagrįstos 
šios idėjos išvystymu, labai pa
dėję išvystyti dangaus kūnų 
evoliucijos problemą, tačiau 
negalėjo sukurti užbaigtos 
saulės sistemos susidarymo te
orijos. ’

Šiuo motu tyrinėjimų kos
mogonijos srityje centras yra 
Tarybų Sąjunga.

Įžymus mokslo apie pasau
lių vystymąsi 
akademiko O. 
kurtoji saulės 
teorija. Pagal
le, keliaudama Visatos erdvė-

Mūsų žemės rutulys taip 
pat susidarė iš' milžiniško kie
kio smulkių šaltų dalelyčių ir 
todėl iš pradžių buvo sudary
tas iš šaltos materijos. Giliųjų 
žemės sluoksnių aukšta tem
peratūra, kuri pastebima vul
kaniniuose reiškiniuose ir ku
rios dėka susidarė galinga 
masė išsiveržusių uolienų — 
granito, bazalto, diabazo, at
sirado išdavoje vėlesnio įšili- 
mo, kurį sukėlė radioaktyvių 
medžiagų atomų skaidymasis, 
v O. J. šmidto teorija aiškina 
pagrindinius saulės sistemos 
sandaru bruožus tuo, kad besi
jungiant milžiniškam dalely
čių kiekiui į stambius kūnus, 
šių dalelyčių judėjimo ypaty
bės krypsta vidurkio link, šio 
vyksmo sąskaita ir susidarė 
tiek apskritieji planetų keliai 
(orbitos), kurie išsidėstė maž
daug vienoje plokštumoje ir 
dėsningai didėjančiais nuo 
Saules atstumais. Su tuo taip 
pat yra susiję ir planetų bei 
JŲ 1 
kryptimi bei jų sukimasis ta 
pačia kryptimi aplink savo 
ašis.- ■' • ‘

O. J. šmidto, tedrija atsklei
džia mums saulės sistemos su
sidarymo vaizdą tokį pilną ir 
užbaigtą, kokio nepavykdavo 
pasiekti ne vienai iš buvusių 
kosmogonini ų teorijų.

(Bus daugiau)

A. KRCHMAREK

Cleveland, ohio.— Su- 
lyg Amerikos demokratine sis
tema kiekvienas gali naudotis 
teismu, bet ne kiekvienas gali 
ištesėti teismui aukštą kainą. 
Yra faktas, kad teisdarystęs 
kaina yra tokia aukšta, jog 
daugeliui Amerikos žmonių, o 
ypatingai da’rbininkų vadams, 
yra negalima pasiekti. Dėlto 
jie, neištesėdami pasisamdyti 
tinkamų advokatų ir kitų su 
teismu surištų lėšų, eina į ka
lėjimus ir būdami visai ne
kaltais, nepadarę jokios krb 
minalystės.

Ohio žmonės, kurie 
kaltinami Smith aktu, 
Amerikos darbininkų 
žmonės ir
amžiaus dienų užsidirbome 
sau pragyvenimą,, lygiai kaip 
ir visi paprasti .darbininkai. 
Dauguma iš mūsų teturime tik 
pradinį išsimokslinimą, kaip 
ir daugelis Amerikos darbinin
kų, kad turi.

Bet dabar mes esame kalti
nami federates valdžios, kad 
mes palaiką skirtingas idėjas 
ir įsitikinimus. Meš esame kal
tinami gąlingos Jungtinių Val
stijų valdžios, turinčios visas 
primones ir išteklius mūsų nu
baudimui. Visą savo gyvenimą 
mes dirbome atsidavusiai už 
pagerinimą darbininkų būvio, 
mes dirbome už taiką ir prieš 
fašizmą. Dabar už tai valdžia 
kėsinasi mus pasiųsti į kalėji
mą ip nubausti, darbininkams 
neišgalima, pinigine pabauda.

Mes nesame finansiniai tur
tingais žmonėmis — faktinai 
randamos visai be pinigų sa
vęs apgynimui.’ O reikia daug 
pinigų pasamdymui tinkamų 
advokatų ir tinkamam apsigy
nimui kapitalistiniuose teis
muose, reikia sumokėti fan
tastišką kainą. Todėl paprasti

pasiekimas yra 
J. šmidto su- 

sistemos kilmės 
šią teoriją Sau-

Didysis latvių poetas
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

mis epigramomis, tartum botago kir
čiais, pliekė poetas įvairius filisterius, 
buržuazinius filantropus, renegatus.

J. Rainis, vienas iš pirmųjų išreiškęs 
socializmo idėjas ne tik latvių poezijoje, 
buvo didis proletarinio internacionaliz
mo dainius, viso pasaulio darbo žmonių 
solidarumo ir kovinio vieningumo poe
tas. Štai kodėl jis, apdainuodamas pir
miausia savo gimtojo krašto — Latvijos 
— darbo žmonių revoliucines kovas, iš- 

t kilo iki pasaulinio masto revoliucinio 
poeto, artimo -ir suprantamo visiems, 
kas kovoja prieš kapitalistinį išnaudoji
mą, prieš pavergimą ’ir reakcijos terorą.

Skelbdamas revoliucinę kovą, pasi- 
priešinimą engėjams, J. Rainis kartu 
skelbė tautų draugystę, taiką ir kūrybi
nį bendradarbiavimą jų tarpe.

Tautų draugystės idėja — greta so
cialistinės revoliucijos idėjos — yra gi
ja, kuri eina per visą J. Rainio kūrybą. 
Stebina akiračio platumas, kuriuo lat
vių poetas apžvelgia ne tik savo tautos, 
bet ir daugelio kitų tautų gyvenimą, jų 
istoriją, jų tarpusavio santykius.

Lietuvių tautai J. Rainis visą savo 
gyvenimą reiškė karštus draugiškumo 
jausmus, jau jaunystėje vertė į latvių 
kalbą Donelaičio “Metų” ištraukas, vė
liau — lietuvių liaudies dainas, kurių 
atskirais motyvais naudojosi ir savo pa

lties kūryboje.
Reikšdamas plačias internacionalines 

idėjas, J. Rainis kartu .buvo giliai na
cionalinis latvių poetas. Daugelio jo kū-

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintum Kainom

doroje. Betgi darbininkų kla
sės vadai privalo susidurti su 
įvairiomis problemomis ir ves
ti kovą nuolatos, kad ir ke
bliausioje padėtyje.
BUS daugiau

šioje Smith akto byloje trys 
iš mūsų jau pasiėmėme tą už
duotį patys save apsigynimui 
šiame susirėmime. Pirmutinis 
iš pasiėmusių yra Robert 
Campbell, tai negrų darbo’ 
klasės sūnus. Jis yra praleb 
dęs savo gyvenimą kovose už 
negrų žmonių teises. Laike 
antrojo pasaulinio karo jis bu
vo master saržentu J. V. Ar
mijoje ir kariavo Europoje 
prieš hitlerizmą. Jis buvo gar
bingai paleistas iš Jungtinių 
Valstijų Armijos. Dabar jis 
yra valdžios patrauktas teis
man už palaikymą progresy
vių idėjų ir turi pats ginti sa
vo garbę, savo principus ir sa
vo įsitikinimus.

Antras, kuris pasiėmė ginti 
savo garbę, yra George Watt, 
šis žmogus taipgi yra su 
skaisčiais rekordais kovose už 
demokratiją. Jis buvo virši
ninku Ispanijos civilinio karo 
fronte —- būdamas nariu gar
sioje Abraham Lihcolno Bri
gadoje. Tai buvo grupė iš 
apie 3,000 amerikiečių, kurie 
ėjo kauti fašizmo Ispanijoje.

Laike antrojo pasaulinio ka
ro Watt tarnavo Amerikos 
oi’o jėgose ir ėmė dalyvumą 
bombardavime Vokietijos, iki 
jo bomberis buvo nacių nušau
tas viršum Belgijos. Bet jis, 
parašiutu nusileidęs žemyn, 
nepasidavė naciams. Jis išbu
vo pasislėpęs iki susisiekė su 
Belgijos partizanų judėjimu. 
Tuomet, su pagalba Belgijos 
ir Franci jos rezistantų. Watt 
perėjo per Belgiją, Franciją 
ir Ispaniją iki pasiekė Brita
nijos bazę prie Gibraltaro ir • 
iš ten pasiekė savo oro jėgų 
komandą Anglijoje. »

George Watt buvo apdova
notas keliais gdrbęš’ medaliais 
irt papubšimais už'jo ištvermę, 
kur buVo reikalinga drąsa ka
ro veiksmuose. Bet dabar jis 
vėl priverstas tęsti kovą prieš 
fašizmą paties savo šalyje. Jis 
yra vienas iš 11 Ohio Smith 
akto aukų ir bus pats savo 
advokatu. 

■ i ■ 1 ....
Watt padarė gerą teisme 

įspūdį, kada jis argumentavo 
už atskyrimą jo bylos nuo 
Ohio žmonių, nes jis gyvena 
New Yorke, 500 mylių nuo 
Clevelando. Jis niekados ne
dirbo ir negyveno Clevelande, 
o vienok agentai atvežė jį į 
Ohio, kaltinti ir teis čia. Geo.i
Watt yra veteranas kovotojas 
prieš fašizmą, priverstas ginti 
savo 
prieš 
mus. 
savo

, Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos' žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus- 
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.
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palydovu skiiejimas viena , dubininkai, o ypatingai dar
bininką’vadai, kuriems darbi
ninkų išnaudotojai tąip daug 
keūšlria, yra rėifealingi pakal
bės jų apgynimui. • T 

. Iš kitos puses, kurie turi di
deles sumas pinigų, tie gauna 
prielankius rezultatus teis
muose. Pavyzdžiui: imkime 
Du Pont* monopoliją,' kuri bu
vo patraukta teisman, kalti
nama peržengime prieš-trusti- 
nio įstatymo. Du Pont korpo
racija yra viena iš stambiau
sių Amerikoje, kuri dominuo
ja ant daugybės produktų ir 
kontroliuoja jų kainas.

Bet Du Pont korporacija 
atmetė kaltinimą kontroliavi
me monopolijos. Ji pasisamdė 
40 pagarsėjusių advokatų jos 
apgynimui. Jų korporacijai 
vien tik apgynimas kainavo 
5 milijonus dolerių. Nors ir vi
siems yra žinoma, kad Du 
Pont praktikuoja ir verčiasi 
monopolija, federalis teismas 
padarė prielankių nuospren
džių Du Pont korporacijos pu
sėn. Padarė todėl, kad ji tu
rėjo ištekliaus gavimui tokios 
teisdarystės.

Musų padėtis yra skirtinga. 
Mūsų kaltinimo jėgos yra re
miamos valdžios turtu, čia 
yra federalio distrikto advo
katas, turintis jam reikalingą 
advokatų štabą ir visus jam 
reikalingus technikus; jis turi 
tinkamai įrengtą kabinetą, 
raštinę; jis turi federalę slapy 
tąją policiją ir stulpidžiūus 
pagaminimui jiems reikalingų 
informacijų bei paliudijimų.

Bet Washington© vyrai ma
no, kad to viso, ką jis čia turi, 
dar gali r nebūti gana pasiun
timui vienuolikos nekaltų žmo
nių į kalėjimą. Tai jie iš Wa
sh ingtonp atsiuntė dar 4 tam 
tikrai prirengtus, advokatus 
vadovavimui bylos prieš mus, 

Kkad užtikrinti, jog mes būsi-, 
me pasiųsti į kalėjimą.

Nepajėgdami’' nusisamdyti 
ganėtinai advokatų mūsų ap
gynimui, 3 iš mūsų nusitarėme 
gintis patys save, mes būsime 
patys advokatais, nojrs darbi-, 
ninkams ta$ nėrą lengvas da
lykas kaip' besimovusiems; 
teisių Ir peži.pąiĮtjems taisy
klių itk gudrybių tęįs'ipo pj-uce-

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, ta) 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso 
Gaulio.

pa-

iš
o

rinių motyvai bei siužetai yra paimti 
latvių tautos dainų, pasakų, legendų, 
jo poetinės išraiškos priemonės parem
tos giliu latvių tautosakos pažinimu.

, Skaityti J. Rainio kūrybą — tai reiškia 
pažinti latvių tautos nacionalinio cha
rakterio būdinguosius savumus, f

J. Rainio kūryba yra kupina aukšto 
humanizmo dvasios, kurios pagrindą su
daro socialistinė pasaulėžiūra, meilė en
giamiesiems ir neapykanta engėjams. J. 
Rainis ne tik įkvėptas poetas, didelis po
etinio žodžio meistras, bet ir gilus mąs
tytojas, savo sukurtuose meniniuose vai
zduose dialektiškai atskleidžiąs gyveni
mo tikrovės, jos istorinio vystymosi es
minius prieštaravimus, parod.ąs kovą 
naujo su senu, neišvengiamą progreso 
pergalę.

J. Rainio, kaip visuomenės veikėjo, 
kaip revoliucionieriaus ir kaip poeto, ke
lias nebuvo lengvas ir lygus. Savo ne-, 
mirtingus veikalus jis parašė kalėji
muose, ištremtyje 'ilgametėje emigraci
joje. Savo aukštą, socializmo idėjų 
įkvėptą ir tas idėjas su didele jėga iš
reiškiantį poezijos meną J. Rainis kūrė 
buržuazinės aplinkumos apsuptyje, kuri 
nuolatos stengėsi jį klaidinti, traukti 
šalin nuo revoliucinės kovos kelio, nuo 
socialistinės pasaulėžiūros.

Latvių buržuazija ir po J. Rainio mir- 
ti-es stengėsi 'iškreipti didžiojo poeto vei
dą, falsifikuoti jo poetinio palikimo idė
jinį turinį.

'Šiandien J. Rainio didysis palikimas 
iškyla visu savo pilnumu ir ryškumu.

Kostas Korsakas

4 pus], Laisvė (Liberty) šeštad., sausio (January) 8, 1955

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus^šeimyninis gyvęnimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

garbę ir įsitikinimu^ 
valdžios išneštus kaltini- 
Jis ginsis rizikuodamas 
gyvastį.

Galu gale, aš būsiu trečias 
pats savęs gynėjas, būdamas 
paprastu darbininku, maine- 
rio sūnumi. Aš niekados pir
miau nesu buvęs areštuotas 
ir aš neturiu1 teismabučio pa
tyrimų. Bet aš taipgi ginsiu 

| mano gyvenimo atsiekimus, 
mano įsitikinimus n- mano per
sitikrinimus -— dalykus, ku
rie yra man brangūs, kaip ir 
mano gyvastis, / .

čia, dėl aiškumo, dar vienas 
dalykas privalo būti pasaky
tas — mes nevisuomet turime 
progą pasirinkti-' kovos lauką. 
Mes privalome kovoti ir ginti 
darbininkų klasės idėjas ir 
principus ten, kur būtų iškilęs 
kovos reikalas. Ir dabar jis 
randasi. Mes veiksime sulyg 
savo lygiu1, sulyg savo išgale.

Teigėjas motiniškai nubaudė 
rendu godišę

Mrs. Laura Gilium, kurios 
perpildytoje lūšnoje sudegė 
5 kūdikiai, buvo, patraukta1 
teisman už neturėjimą laisnių, 
reikalingų del įšrepdavimo 
tiek dąųg kambariu v šeimoms 
ir pavieniems žmonėms. Už 
tai municipalio teismo teisėjas

(Tąąa ^ta^ purtJ

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4,00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučiu.s, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagal
bos. Paduodama daug receptų, Parašė Dr.- J. J» Kaškiau
čius, pūsi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 6j)c..

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus. , >

Atlantic Avenue, Richmond UIH, N,Y
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.VIENUOLIS

"Inteligentų" palata
III

Iš dešinės generolo kambario pusės— 
kambarys mokytojos Tamošiūnaitės, o 
iš kairės — Dragūnaitės.

Tamošiūnaitei apie 30 metų; ji aukš
to ūgio, mėlynakė, geltonplaukė, pailga
veidė — Prūsų lietuvaitės tipas. Iš kur 
ji yra, tikrai nežinoma. Didžiojo karo 
pradžioj, Įsiveržus vokiečiams į Li-etuvą, 
ji buvo vieno vokiečio leitenanto įtarta 
šnipinėjant ir atgabenta į kreiso kalėji
mą. Netrukus leitenantas su savo dali
mi pasitraukė į kitą vietą, o Tamošiū
naitė be jokio kaltinamojo akto išsėdėjo 
kalėjime dvejus metus ir pagaliau išėjo 
iš galvos. Kadangi Lietuvoje pamišė, 
liams ligoninių nebuvo, o “šnipės” liki

mas nelabai kam rūpėjo, tai ją ir paliko 
kalėti drauge su sveikais nusikaltėliais. 
Išsikraustydami iš Lietuvos, vokiečiai 
ją paleido, ir Tamošiūnaitė atsidūrė be 

prieglaudos. Visą rudenį, kęsdama šal
tį ir badą, vaikščiojo ji po žmones nu
plyšusi, nudryžusi ir ydo apnikta. Žmo- 

nuo jos kratėsi, bijojo įsileisti į vi
dų, kad neužkrėstų,^ir stengėsi visokiais 
būdais jos išsibodėti. Tamošiūnaitė gy* 
veno kur nors diendaržiuose, priekloji
miuose, paviečiuose ant šiaudų. Gailes
tingosios moterėlės atnešdavo jai šiltų 
batvinių dubenėlį, mėsos kąsnelį, kaišio
davo duonos, sūrio; kitos, atsargiai pri
siartinusios, barstydavo jos galvą mil
teliais nuo ydo ir tuojau žiaukčiodamos 
sprukdavo į šalį. Kartais nelaimingoji 
Tamošiūnaitė per vieną naktį atsirasda
vo kur nors tolimesniame kaime, už ko
kių 10—15 varstų. Bet ir čia visi ja 
biauriodavos, ir vėl nežinomi žmonės 
nakčia nuveždavo ją kur toliau nuo sa
vęs ir pamesdavo... Kartą, jau gruodžio 
mėnesį, sodžiaus vyrai rado ją pusgyvę 
jaujos duobėje. Nelaimingoji, matyt, 
buvo atvežta iš toli, nes apylinkėje nie
kas jos nežinojo. Pranešė milicijai. Mi
licija iš pradžių nugabeno ją į apskri
ties elgetyną, o iš ten į psichiatrų ligo
ninę.

Psichiatrijos ligoninėje ligonė greit 
Nusigavę, bet iš kur ji ir kas ji tokia, 
pasakyti negalėjo. Daktarą ir visus vy
riškius vadindavo ji “herr leitenant” ir, 
painiodama lietuviškus žodžius su vo
kiškais, kartais imdavo* kažko prašyti ir 
pagaliau verkti. Šiaip ji rami. Labai 
mėgsta bulves skusti; kelis sykius per 
dieną šukuoja savo galvą, ir apskritai, 
nepasėdi be darbo.

Dragūnaitė, nors laikoma neramiąja, 
tačiau ją greit galima perkalbėti ir nu
raminti. Ypač tai sekasi daktarui ir 
felčeriui ir, apskritai, vyriškiams. Se
selių ir slaugytojų ji nepakenčia, negra
žiai jas pravardžiuoja, prikaišioja joms, 
kad- jos ’esančios negražios, pasisavinu
sios sau jos kasas, ir kad veltui jos mė
ginančios suvilioti daktarą ir felčerį. 
Pati gi giriasi esanti gražuolė, bajorų 
kilmės ir suviliojusi ■ pusę kapos vyrų. 
Be to, ji yra tikra, kad jei tik kas duo
tų Jai ponios drabužius, tuojau sužavė
tų 'ir daktarą, ir felčerį ir visų vyrų šir
dys linktų vien prie jos. Ligoninės dra
bužių iš tolo kratosi ir velyja būti visai 
plika, negu vilkėti drobiniais maršk'i- 

Jiiais ir dėvėti ligoninės apsiaustą. Ji 
visuomet nerami, vlstfomet protestuoja, 
reikalauja laisvės ir skundžiasi, kad ją 
tyčia uždarę į ligoninę, kad jos nematy
tų vyrai. Kalkėmis nuo sienos ji tepa 
savo veidą ir kaklą ir didžiuojasi turin
ti'panaitės išvaizdą. Ji vilnietė; metų 
jį apie 25; gražios plonos lūpos; plačios 
mėlynos akys. Jos veidas ir žvilgesys 
vien -puikybę ir pasipriešinimą reiškia. 
Dragūnaitė prieš karą tarnavo viename 
Vilniaus viešbutyje kambarine, buvo 
gražuolė ir labai/mokėjo įtikti sv-e- 
čiamSi šeimininkas ją brangino. V(> 
kiečių okupacijos metu ji pasiliko be vie
tos ir draugiu kitais pabėgo'iš Vilniaus 
nuo bado į sodžių. Pabėgusi apsigyve
no pas vieną dvaro leitenantą vokietį. 
Išėjo iŠ proto, atkritusi “španka”. Lei
tenantas ja rūpinosi ir gydė. Po karo 
•vežėsi su savimi gydytų į Vokietiją, bet, 
draugams užprotestavus, priverstas bu
vo palikti, ir paliko. Vėliau milicija at
siuntę ją į Šalajus. Netrukus atvažiavo

Vmiiaus Dragūnaitės buvęs šeiminin
kas, viešbučio savininkas, bet pamatęs, 
kad ji nebeišgydoma, daugiau nebeatsi
lankė. ■

Galiniame inteligentų palatos kamba

ry patalpintas “plienikas”, nepamenąs 
savo pavardės ir vardo. Kadaise pabė
gęs iš vokiečių nelaisvės, bet, besislaps
tydamas Lietuvos miškuose, vėl pateko 
į vokiečių rankas. Karo tęisųio sprendi
mu jis buvo pasmerktas sušaudyti, bet 
mirties belaukdamas išėjo iš proto. Kal
ba jis t'ik rusiškai, bet moka kelis žo
džius ir lietuviškai. Jam apie keturias
dešimt metų, tylus ir ramus. Niekur 
neina iš savo kambarėlio. Daugiausia 
guli kniūbsčias ant grindų ir pravėręs 
duris žiūri į koridorių. Užtenka ma
žiausio bildesio ar žmogaus balso, tuoj 
“plienikas” visas susiriečia ’ir priveria 
duris. Kartais nakčia arba ir vaka
rais, kada iligoninėje viešpatauja tyla, 
“plienikas” iššliaužia iš savo kambarė
lio ir, priropojęs prie kieno nors durų, 
maldaujamu balsu prašo: “Tegul bus 
pagarbintas, matka... duok duonos, mat
ka... pazvolik sušilt, matka...” Bet vos 
tik mažiausia kasysušlama, “plienikas” 
vėl smunka atgal į savo kambarėlį ir iš
sitiesęs ant grindų klausosi. Jis bijo 
ligonių, bijo daktaro, seselių ir slaugy
tojų. Išvestas pasivaikščiotų po ligoni
nės kiemą, taikinasi arčiau tvoros ir 
medžių, kur pavojuje galima būtų tuo
jau pasislėpti. Taip antai, vieną kartą 
ligoninės kieme sužvengus arkliui, jis 
puolė į patvorį ir ten susižeidė stiklu 
sau veidą ir delnus. Ligoninės tarnau
tojai pasakojo, kad “plienikas”, ištrū
kęs iš vokiečių nelaisvės ir, sudaręs to
kių pat belaisvių pabėgėlių partizanų 
būrį, ilgą laiką užpuldinėjęs Lietuvos 
miškuose vokiečių patrulius, grobstęs 
'gurguoles ir nudėjęs keletą žandarų. Jį

• ir jo draugus išdavęs vokiečių šnipas, 
per neapsižiūrėjimą priimtas į partiza
nų būrį, kaip belaisvis pabėgėlis.

IV

Penktas “Inteligentų” palatos ligonis 
— buvusioji Tyrulių grafo tarnaitė Ve
rutė. Jai 26 metai; vidutinio ūgio, liek
na ir liesa. Veido bruožai švelnūs ir in
teligentiški. Tamsios didelės akys žiūri 
maldaujamai, bet ne išmaldos ir pasi
gailėjimo, o atleidimp1. Žiūrint į jos vei
dą jokiu būdu negalima įsivaizduoti sau, 
'kad ji, kad jos siela, kuri spindi jos aky
se, galėtų ką nors pikta daryti: tokio
mis akimis žiūri į mus iš paveikslų 
šventosios, kurioms vęnodai tiek rūpi 
mūsų vargai, kiek ir'mūsų linksmybės.

Verutė visų mylima ligonė ir laikoma 
pačiame gerajame kambaryje. Ji gra
fo akmistrinės duktė! jos motina mirė 
tuoj ją pagimdžius. Savo tėvo Verutė 
niekuomet nepažino. Iki dvylikos metų 
ji augo mieste vaikų prieglaudoj. Už 
ją mokėjo grafas. Prieglaudoj išmokė 
ją rašyti, skaityti, dievobaimingumo ir 
nusižeminimo. Trylikos metų ji buvo 

^paimta į grafo rūmus prie vienametės 
grafaitės patarnautoja. Kai grafaitę 
vežė į Varšuvą mokytųs, nepaliko ir 
Verutės. Būdama prie grafaitės, Veru
tė prisižiūrėjo mandagių apsiėjimų, iš
moko puoštis, laikytis ir, baigdama su-

• nešioti grafaitės sukneles, buvo gražes
nė už pačią grafaitę. Atliekamu laiku x 
skaitydavo grafaitės knygas, lankydavo 
bažnyčias, vienuolynus ir labai linko 
prie seserų vienuolių.

Augo grafaitė, augo ir Verutė. Ir 
tuo tarpu, kai grafaitė kasmet darėsi 
prašmatnesnė ir svietingesnė, Verutė 
šalinosi visų šio pasaulio linksmybių ir 
grimzdo į dievmaldystę. Vasarai ir di
desnėms šventėms abi parvažiuodavo 
atostogų į dvarą, bet nei dvariškių iš
tvirkimas, nei didelio miesto nuodai ne
lietė Verutės sielos it neveikė jos būdo. 
Parvažiavusi į dvarą globodavo kume
čių vaikus, mokydavo juos poterių, ka
tekizmo ir draug su jais puošdavo dva
ro koplytėlėj aukurą. •

Augo Verutė liesa,, išblyškusi 'ir lyg 
nesveika. Net vasarą ji nehudegdavo 
saule ir atrodė, it ęūmų panaitė.-

Neturėdama nei tėvo, nei m’otinos, iš
augo ji be šilumos, be gyvenimo džiaug
smo. Kaip iš vadovėlių teorijos ji ką 
nors dirbo virtuvėje, siuvo, mezgė, da
bino grafų kambarius, taip iv prieglau
doj įkalta jai gyvenimo morale ir vie
nuolių įkvėpta stengėsi ir gyventi, Tas2 
kas neprisilaiko tų mpralių ir peržen
gia tradicijas, įkalta jai buvo, yra vi
suomenės atmata ir dievo ir žmonių pa- . 
smerktas. /. •

(Bus daugiau)
» s' ' w .

Washington, D. C.
Netikėtas paminėjimas

Gandas daėjo lig mūsų, kad 
sekmadienio vakarą rengiama 
kokia tai svarbi sueiga. Bet 
mano mintis, buvo atkreipta 
visai kitur. Pradėjau su maną
ja rengtis važiuoti j New *Yor- 
ką pas laisviečius į metinį 
koncertą.

Sugrįžus nuo darbo namo, 
visi susėdome prie, stalo val
gyti vakarienę. Bevalgant, sa
kau Cicilijai — rytoj po pus
dienio grįždamas iš darbo nu
eisiu į buso stotį, nusipirksiu 
bilietus ir važiuosime.

Kaip matoma, mano žentąs 
ir duktė jau žinojo apie tą 
svarbią sueigą. Abudu pradė
jo mane su žmona atkalbinėti 
nuo važiavimo į New Yorką. 
Matote, būk tai aš dar ne vi
sai atsigavau nuo urugano 
trenkimo ^kelionė bus persun
ki, ir taip toliau. Po ilgų dis
kusijų abu sutikome pasilikti 
namie. * ‘ .

Sekmadienį apie septintą 
valandą pastebėjome: žentas 
ir duktė subruzdo, skubiai ap
sirėdė ir pasipuošė. O čia kas 
tai dar paskambino telefonu. 
Girdėjome tik atsakymą: tuo
jau išvažiuojam iš namų.

Susėdom visi į mašiną ir va
žiuojam. Paklausiau žento, 
kur mes važiuojam ir kur yra 
ta svarbi sueiga? Ta sueiga 
rengiama pas Geležius namie.

Privažiavom prie namų, su
stojom. Nespėjom praverti dū
lis, pastebėjom daugybę svie
to. Kai tik suėjom į triobą, vi
si svečiai susispietė aplink 
mus ir vienu* balsu sušuko: 
Sveikiname Joniškiečius su ve
dybų 38 metų sukaktimi! Ilgo, 
laimingo gyvenimo! Daug la> 
bų dienų ir geros sveikatos!

Kas spaudė dešinę, kiti puo
lė bučiuotis../-'

Aš su Cicilija .nežinojome, 
ką daryti. Susijaudinimas vi
sai užvaldė iš džiaugsmo: to
kia daugybė, drąųgų,. prie.telių 
ir pažįstamų! .

Gaspadinė su* meilia šypse
na, kvietė visus, svečius eiti į 
eydvingą seklyčią. Viduryje 
seklyčios stovėjo didelis sta
las, apkrautas visokiais ska
niais užkandžiais m gėrimais. 
O pačiame viduryje to stalo 
stovėjo didelis tortas, kuriame 
įsmeigtos 38-nios žvakutės.

Buvo taip smagu ir malonu! 
Trūksta žodžių aprašymui. 
Kur pažvelgsi, visur pažįstami 
su lėkštėmis rankose.' Valgo, 
kas stovėdamas, o dauguma— 
sėdėdami.

Iš visų kampų girdėti dis
kusijos ir juokai. Laisviečių 
dainas dainavo anglų, rusų ir 
žydų kalbomis. Būdamas tik 
vienas lietuvis tarpe susirin
kusiųjų svečių, atsiminiau iš 
jaunų kovingų dienų ir už
traukiau lietuviškai: “Drąsiai, 
draugai, nebijokim, Eikim iš 
vieno keliu! Laisvę mes sau 
atkovotam, daug jog mes tu
rim spėkų!”

i
Tai buvo tikra tarptautino 

puota.

Tą sueigą ^lėl joniškiečių su
rengė Emma Lazarus Klubas. 
Taj jos ir vakarą vedė. Pirmi
ninkė paprašė ramumo. Trum
pai pabriežė to susirinkimo 
tikslą. Pakviesti draugai pasa
kyti žodį apie jubilijatų pra
eitį. Buvo pasakyta, k«rd d.ju- 
bilijatai atidavė beveik visą 
savo amžių darbuodamiesi 
darbo žmonių naudai.

Pasinaudodami proga, žen
tas ir dukra pasiuntė pirmi
ninkei raštelį su dešimtine. 
Perskaičiusi tą raštelį, pirmi
ninkė sutiko su patarimu.

Likosi sudėta virš du šimtai 
dolerių aukų į Emma Lazarus 
Klubo pašalpos fondą.'

Dar ilgai po pusiaunakčio 
sėdėjo svečiai'. Gerdami pųo-< 
dūką karštos kavos kalbėjosi 
apie tai, kaip gražu būtų įvy
kinti taiką, ramumą irt meilę 
tarp visų žmonių pasaulyje.

širdinga padėka dd. Gelę- 
riams už tokį brolišką pasiel
gimą?

Taipogi tariame ačiū Em
ma Lazarus klubietėms-klu- 
biečiams už surengimą tokio 
puikausi pokylio.

Steponas Joniškietis

Brockton, Mass.
Gruodžio (Dec.) 18-tą, 19- 

54 m., Brocktono District 
Courthouse — teismabutyje— 
įvyko apeigos įvedimui An
thony Kupkos į teisėjo (jud
ge) pareigas.

Teismų salė buvo išpuošta 
gėlių bukietais nuo jo šeimy
nos, giminių ir nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo, taipgi nuo Šv. 
Roko ir Skeet Klubų. Dalyva
vo valstijos ir miestų aukšti 
pareigūnai ir šiaip' publikos 
arti trijų šimtų. Teismabutyje 
netilpo, stovėjo koridoriuose.

Pirmininkavo teisėjas (jud
ge) Maurice J. Murphy. Jis 
pristatė katalikų kunigą An
taną Baltrušiūną ir jankių 
ministerį Lester G. Meyers. 
Jie padarė pareiškimą, kaip 
teisėjas turi būti teisingas, ne
peržengti valdžios ir dievų 
Įstatymus. Paskui . buvo pa
kviesti pakalbėti dar pora ad
vokatų. Jie priminė, kad An
tanas Kupka yra labai tinka
mas toje vietoje.

Po to tapo įteiktas jam tei
sėjo diplomas (certificate).

Pristatytas naujasis teisėjas 
Anthony Kupka padėkojo 
skaitlingai susirinkusiems. Pas
kui priminė iš praeities teisė
jus ir advokatus, kurie jam 
gelbėjo išeiti advokato moks
lą, paskui pasiekti Court Cler- 
k’o pozicijos, o dabar dasi- 
gauti ir iki teisėjo pareigų. 
Visiems gražiai padėkojęs, 
prisiminė savo familiją, tėvus, 
kurie buvo biedni, bet rūpino
si jį išleisti advokato mokslą. 
Sako: jie jau yra mirę...

Tą pasakęs, nutilo, nuleido 
galvą žemyn, atsisėdo. Vieš
patavo tyla. Matomai, norėjo 
ką daugiau pasakyti, bet gai
lesčio jausmai neleido. Tuomi 
mus, lietuvius, pirmutinius 
ateivius, sugriaudino. Mes pri
siminėm tuos laikus 45 ir 50 
metų atgal, kuomet čion suva
žiavome, daugumas, bemoks
liai. Turėjom skolų už šipkor- 
tes atiduoti, o darbą sunku 
buvo gauti. Kurie ir gavo, dir
bo už dolerį į dieną. Tą per
gyveno ir Antano Kupkos, da
bartinio teisėjo, tėvai.

Antanas tą viską žino nuo 
mažų dienų. Todėl jis, kai 
buvo Court Clerk per 14 me
tų, lietuvius šnekindavo lietu
viškai. Jis žinojo, kad lietu
viai ateiviai neturėjo progos 
eiti į mokyklas, mokytis an
glų kalbos, turėjo rūpintis už
sidirbti duonos kąsnį.

/Tarp amerikonų politikoje 
jis yra republikonas, tarp lie
tuvių — bepartyyis. Yra pada
ręs daug gero lietuviams ir jų 
organizacijoms. Šv. Roko pa
laipinės draugystės reikaluo
se yra nujprovojęs Fort. Ba- 
gočių. Bet jo kelias baigti ad
vokato mokslą buvo sunkus, 
iš lietuvių niekas nepagelbejo. 
Ilgai praktikavo pas kitatautį 
advokatą Townes. Tenai daug 
ko prasilavino. Ir, štai, šian
dien jau teisėju.

1 Iš pasikalbėjimų visi spėja, 
kad jis tame urėde yra tinka
mas. Mes, lietuviai, tuomi irgi 
džiaugiamės. Linkėtina Antą-» 
nui gero pasisekimo!

> George Shimaitią -

Worcester, Mass
Metinis dienraščio Laisvės para^ 

mai bankietas, rengiamas AJL.D.L. 
p. 11-tos kuopos, įvyks Sausio-Jan. 
16. d., 29' Endicott St. Pradžia. 6 
vai. vakaro. 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 reįkalu, kuris įvyks vasa
rio 6-tą. Taipgi išgirsime raportą 
iš ką tfk užsibaigusio dienraščio 
Laisvės vajaus. Taippat pasikalbė
sime ir kitais svarbiais reikalais. 

, Kuopos Komitetai

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

dus. Žiūri, ar Sovietai ga< 
lėtų ko nors šioje srityje 
pasimokinti iš kanadiečių.

Gerai ir sveika abiems 
kraštams.

Gerai, kad kanadiečiai ne
bijo užsikrėsti komunizmu 
ir įsileidžia sočia 1 i s t i n i o 
krašto piliečius. Tuo ne
gali pasigirti mūsų didžiu
lis kraštas.

•

Mano atminime ir patyri
me New Yorke dar neturė
jome tokios “žiemos.” Fak- 
tinai dar neturime jokios 
žiemos. Gradusninkas kar
tais užlipa iki 55 laipsnių. 
Pas mus šilčiau, negu Flori
doje! Bent taip sako žmo
nės, kurie buvo nuvykę Flo- 
ridon ir iš ten pabėgo atgal 
į New Yorką.

Labai įmatomai N. Y. 
klimatas kinta. Tai visi pa

i i

stebi. Jau kelinti metai ne
beturime gilių sniegų ir di
delių šalčių . O būdavo lai
kai, dar mūsų atminimeL 
kuomet ir pas mus gradus- 
ninkas nukrisdavo žemiau 
zero.

Padėka
rf<ai aš sirgau ir buvau ligo

ninėje, tai mane lankė mano 
giminės, pažįstami ir draugai 
ir draugės. O nekuria užuo
jautos atvirutes prisiuntė.

Taigi, dabar jau būnu na
mie, 4 Croyden Drive, North 
Bellmore, L. I. , N. Y. širdin
gai visiems dėkoju už tokį ma
lonų prijautimą arba palinks
minimą manęs mano ligoje. 
Rodos, kad tas jūsų visų at- 
lankynias arba užuojauta net 
ir pagyti man padėjo.

Taigi, dabar sykiu tariu šir
dingą ačiū jums visiems. Ir 
bandysiu dar daugiau susti
prėti, kad galėčiau vėl daly
vauti mūsų veikimuose.

Amelija Raulušaitienė

uiiiiiuntnnuiuuuiwiumimngnnr mtuiumiwiiiiinuminm

Vilnies Kalendorius
1955 Metams

Prirengė L. JONIKAS
Kūrinys 245 puslapių, kaina 50 c

Labai turiningas kūrinys istorinėmis informacijojnis. 
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:

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

&S3

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laisves naudai metinis bankietas 

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

Banketas hus 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 visi turėsite 
smagų laiką. )

Rengia LLD 2-rą^kubpa

Pranešimas Visuomenei dėl
ANTANO METELIONIO KNYGOS .

Prenumeratų rinkimas knygai jau turi būt 
baigtas iki sausio 10 d., 1955 metų; visos pre- 
numerates turi būt prisiųstos Laisvės spaustu- 
vei. Knyga jau spausdinama ir prenumerato
rių vardai eina į paskutinį mušimą. O pasku- 
tinis_mušinias turi būt paruoštas apie sausio' 
10-tądieną.

Kurie dar n-eužsisakėte Antano Metelionio 
knygos aApie Dievus ir Žmones19, dar galite 
užsisakyti, bet t ai. greit turite tą padaryti. Kny
gos kaina $1.00.

Knygos .bus spausdinta ribotas kiekis, re
miantis iš anksto gautais užsakymais, todėl yra . 
svarbu gauti kuo dūugiausia užsakymų iš anks
to. Del laiko trumpumo užsąkymus galite siųs; 
ti tiesiai į “Laisvės” spaustuvę.

Laisvės Administracija
į 10-12 Atlantic A ve., Richmond Hill 19, N. Y.
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Laivakroviai priėmė 
naują sutartį

Apie trimis balsais priš vie
ną New Yorko uosto laivakro
viai priėmė paskiausias firmų 
pasiūlytas sąlygas. Balsavime 
šį kartą dalyvavo daugiau, ne
gu pirmesniame. Už priėmimą 
sąlygų pasisakė 1 1,572. prieš 
4,222..

Vietos komercinė spauda 
labai džiūgauja tuo, kad są
lygos priimtos su įrašu nestrei- 
kuoti kontrakto galiojimo lai
ku, per dvejus metus. Dėl to 
punkto pirmiau 
buvo atsisakę 
Tačiau dabar 
punktas buvo 
tas, dėl to ir 
tartį priima.
i Gauna unijinės šapoš sąly
gas ir po 17c. valandinio prie
do algoms ir fondams.

laivakroviai 
sutartį priimti, 
tuo klausimu 

žymiai nagerin- 
darbininkai su-

Ozone Park nužudyta 
jauna moteris

Margaret Grob, 39 m., g 
rasta beveik visiškai apnuo
ginta ir nužudyta tiktai už 
ketvertu durti nuo savo namų 
tariamojoje geroje rezidenci
nėje Queens dalyje, 109-28 
I33rd St.., Ozone Park.

Spėja, kad ją nužudė koks 
lytiniai ‘ išgveręs asmuo. Poli
cija bandė išsiaiškinti, kokiais 
sumetimais užpuolikas nusine
šė jos skrybėlaitę, kojines ir 
Čeverykus. Nerado i)- pinigi
nės. Piniginėje ji visuomet ne- 
šiodavusis rožančių, o ant ka-

NewWto^Ė0žfe?lnloi
Lietuvių Liaudies Teatras 
kviečia visus į spektaklį

menę atsilankyti Į1 pastatymą, i 
Pradžia 3:30 v. po pietų. 
Lietuvių Liaudies Teatras

Lietuvių Liaudies Teatras 
gyvuoja tam, kad pastatyti 
seenon ve i 
,<omedijas.

Jo nariai — aktoriai-mčgč- 
jai—deda pastabas, kad pa
sirinktasis ir statomas scenos 

( veikalas būtų atliktas, gražiai, 
I kaip reikia, kad publika, su
sirinkusi spekta’klin, jaustųsi 
mačiusi gerą pastatymą, tinka
mai atliktą.

Lietuvių Liaudies Teatras 
rūpinasi, kad juo daugiau vei
kalų būtų pastatyta. Ligi šiol, 
prtsi pažinsime, neužtenkamai 
dfiug mes dirbome, bet ryžta- 

veiklesni 
pastatyti

prtsipazmsime, 
ctaug mes dirb 
mės būti 
ryžttdtnės

at-1

karui

Tuberculosis and
Association raštinėje,

Mergina paskutiniu 
matyta gyva sausio 4-tos prie
vakarį, 5 :3(), kai jinai išėjo iš 
darbo 
Health
29th St. ir 4th Ave., New Yor
ke. Spėjama, kad jinai namų 
nebuvo pasiekusi tą vakarą. 
Rada tikrai ją nužudė, dar 
nebuvo nustatyta. Jos kūną 
pastebėjo jau išaušus sausio 
5-tos rytą gyventojas to namu, 
pTieš kurį jinai buvo pamesta. •'

Miss Grob nuo vaikystės 
turėjusi polio pažeistas ’au
kas, .buvo smulkutė, maža mo
teriškė. Spėja, kad jinai men
kai tebūtų galėjusi gintis, jei
gu ir būtų užpuoliką pama
čiusi. Tačiau menama, kad 
užpuolikas sugriebė ją iš už
pakalio ir staiga užveržė ant 
jos kaklo šalikutį taip, jog ji
nai, neturėjo progos nei su
rikti. »

Pan American V. orld Air
ways sako, jog jos lėktuvas iš 
Londono atskrido į New Yor- 

♦ką pen 11 valandų ir 47 minu
tes. Tai buvo valanda ir 6 mi
nutėmis greičiau, negu pirmes
nis keleivinio lėktuvo rekor
das rodo.

Cleveland, Ohio

dramas,

ateityje, 
daugiau

Dėl to Lietuvių Liaudies Te
atras prašo talkos iš visuome
nės. Jis prašo, kad visuomenė 
skaitlingai atsilankytų j jo vai
dinimus.

Rytoj, sausio 9 dieną, Liber^ 
iy Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y., Lietuvių Liaudies 
Teatras stato Andriaus Škrip- 
uos komediją, liečiančią Ame- . 
tikos lietuvių gyvenimą, “Pra
švilpta Laimė.” Aktoriai Įdė
jo daug pastangų šiai komedi
jai pastatyti.

Prašome Didžiojo New Yor- 
ko ir apylinkės lietuvių visuo-

Paskyrė komisiją 
laikymui streiko

> vaisių ir 
firmas su

diena te-

Gubernatorius I larrimanas 
paskyrė trijų asmenų komisi
ją, kuri bandys suvesti į de- 

Irybas ir pasitarimą- New Yor
ko miestui šviežių 
daržovių pristatymo 
jų clarbininkais.

Streike jau šešta
bebuvo apie 1,300 dirbančių
jų centrinėse prekyvietėse ir 
išvežiotojai tų produktų į 
krautuves.

Tarpininkais paskirti: buvęs 
Columbia Universiteto ekono
mikos profesorius Brissenden, 
buvęs Atominės Energijos 
Darbo Santykiams Panel se
kretorius Straus, ir Valstiji- 
nės Tarpininkavimo Tarybos 
direktoriaus padėjėjas Louis 
Yogada.

PRISIMINIMAS

NEW YORK NEW YORK
REAL ESTATE HELP WANTED-LFEMALE

Kelrodis i “Prašvilptą 
Laimę,” Auditorijoje

Salė randasi prie Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond

privažiavimas
BMT Jamaica
St. stoties. Ei-

Arčiausias 
traukiniu yra 
linija iki lllth 
ti du blokai.

Prie p’at salės priveža bu- 
sai B-22 Atlantic Avė. ir Q-37.

13-22 gaunamas ant Broad
way tarp Ralph ir Pennsylva- . 
nia Avė.; ant Atlantic Avė.'i 
tarp Pennsylvania Ave. ir Van 
Wyck Blvd.; ant Jamaica 
Ave. nuo Van Wyck iki galo 
linijos Jamaicoje. Nemokami 
transfėrai jin. persėdimui gau
nami iš Ralph-Rockaway, iš

Mūsų brangaus draugo ir tėvo

CHUBERKIO

Sausio <S d.
tikėtai paliko

sukanka du metai kai jis mus ne
labai dideliame nuliūdime.

R. Chuberkienė, žmona 
Milda ir Dovis, dukterys 
Elaine, anūkė
Jonas, žentas

— Fair Lawn, N. J.

JACKSON HEIGHTS
Ideališkas dideliai šeimai, usūrinis 
6 rūmų (3 miegrūmiai). Patogiai 
arti prie mokyklų ir bažnyčių, ir 
tik 2 blokai nuo stoties. Tiktai 
$17,600.

G ERA R I) CROSSON— 
MU. 3-5478—NE. 9-1282

(6-8)

TYPIST
Some knowledge of

Sinography
Apply

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

(4-6)

(Tąsa iš 4-to pusi.) 
John V. Corrigan nubaudė 
Mrs. Gillum 60 dienų į War
rensville workhouse ir $200 
pinigine pabauda.

Mrs. Gillum visai nesijaudi
no dėl piniginės pabaudos, bet 
ji labai nenorėjo eiti į kalėji- ' 
mą. Todėl jos advokatas mal
davo teisėjo, kad.jis nuimtų 
kalėjimo bausmę, nes ji esan
ti labai? nesveika. Teisėjas 
Corrigan, motiniškai pasigai
lėjęs Mrs. Gilium, sumažino 
jos kalėjimo bausmę nuo 60 
iki 10 d. ir suteikė kitą malonę, 
pavelydamas praleisti Kalė
das namuose ir tik tuomet eiti 
į kalėjimą. Bet Mrs. Gilium ir
tuomi nepasitenkino. Tuomet! savo/vietose 
teisėjas davė miesto daktarui 
egzaminuoti jos’ sveikatą.

Daktaras sakė: 
sis (kalėjime) 
teikti gero.”

Bet teisėjas i 
sumažinau jos 
dienų.”

Tačiau tokio motiniškumo 
vargiai gali tikėtis politiniai 
“prasikaltėliai.”

Išsikovojo šilimos
Penkiolika šeimų apartmen- 

tiniame name, 75 W. 97th -St., 
pagaliau išsikovojo šilimos. Ši
lima jiems buvo sustabdyta 
Kūčių vakarą. Kreipimasis į 
namo savininkę kompaniją ne
gelbėjo. Jiems atsakė, jog ta 
sritis yra “pasmerkta” nugrio
vimui, netaisys.

Iš valdinių įstaigų taipgi te
bebuvo negavę pagalbos iki po 
Naujų Metų. Įsikišo vietinės 
rendauninkų ir vartotojų ta
rybos. Darbininkų spauda pra
dėjo rašyti. Sausio 12-tą jiems 
sugrąžino šilimą 
vandenį.

Sritis tarp 97 ir 
Amsterdam Ave.
Park v» ėst yra atiduota Man- 
hattantown projektui, kuria
me rendos bus po $30 už vie
ną kambarį. Tačiau srityje te
begyvena apie 1,000 • darbi
ninkų ir varguomenės šeimų, 
nes neišgali kitur išeiti. O tu
rėjusiems savus namukus net 
ir gaila su jais skirtis. Dėl tų 

i priežasčių daugelis pasiliks 
iki paskutinių

dienų, o tūli gal ir iki tol, kol 
juos spėka ir prievarta iš
kraustys.

ir karštą

100 Sts. ir 
ir Central

Kad poil- 
jai galėtų su-

sakė: “Aš dar 
bausmę iki 5

J. N. S.

Majorui Wagneriui daktaras 
įsakė ilsėtis, tad susitikimai 
su juo dabar vykdomi majorų 
rezidencijoje, Gracie Mansion.

Atsidarė pataisyta žąisma- 
vietė St. Albans prie 113th 
Ave. ir 196th St.

Taip nekultūringa
Neperseniai Laisvėje (pas

kutiniame puslapyje) tilpo 
neva straipsnis “Pekla su po
žeminiais urvais.” Nežinau, ko 
tas rašėjas to straipsnio—Pan- ( 
dėlietis — ieškoja po tuos po
žeminius (pagal jį) urvus. Jei 
tas Fandėlietis tik atsitiktinai 
pa liuvo New Yorkan, gal ; 

| medžiagos ieškant savo ras- į 
fui, tai ir tai maža ko gero 
atsiekė...

Tegul tik Įsivaizdina sau 
tas Pandėlietis; jeigu New 
Yorkas neturėtų to gerojo, 
greitojo susisiekimo— subvių, 

i kas darytųsi viršuje, gatvėse-. 
I Būtų nepereinama kamšatis 
ne tik važiuotų, bet ir tarp 
pėsčių.

Dabartiniu laiku įsigyti au
to mašiną gali bile kas, bet 
ją vairuoti New Yorko gatvė
mis nėra malonumas. Už tai 
užmiesčių automobilistų di
džiuma palieka savo auto prie 
subvių stočių, o patys naudo
jasi tais “urvais.” Tai new- 
: orkiečių išganymas greita- 
uk susisiekimas.

Už šio straipsnio dėjimą 
Laisvėn, niekinimą mūsų ge
rojo New Yorko, gal daugiau 
1 alti redaktoriai. Kodėl gi to
kį straipsnį (atsiprašant) ne
meta i gurbą arba bent gero
kai nepataiso, ar bent su prie
rašu talpintų.

Kai aš metai atgal rašiau 
ei etą laiškų iš pietinių vals

tijų ir Kubos, tai L. redakto
riai daug ką pakeitė, net ir 
antgalvĮ, o kodėl PandėlJo
čiui tokios privilegijos Lais
vėje ?!

Manau, redaktoriams mažai 
garbės yra (kai jie leidžia) 
pravardžiuoti L-je mūsų šią 
demokratišką šalį Ameriką 
pragaru, o New Yorką peklos 
urvais...

Be to, Pandėlietis “užkabi
na” ir saliūninkus, juos pa
krikštija velniais. Matyt, Pan
dėlietis nepažįsta šio “velniš
ko” biznio, o turėtų palipėti 
Jeną pakopą aukščiau ir pri
sižiūrėti geriau.

Dabartiniai salįūnai yra ne 
smalos virimo vietomis, bet 
daugiau virto labdarybių sto
timis. čion kas dieną ir vaka
rais užeina visokiausių rink
liavų kolektoriai, čion ir lai
kraščių programon garsini
mams pasipinigauti šaltiniai. 
Čion dar išsivystė lyg ir smul
kaus kredito “bankeliai.” čio
nai ne tik eilinis kostumeris 
gauna pasiskolinti penkinę, 
bet ir profesionalai, net ir re
daktoriai, kai* pritrūksta sū
ri urt galą su galu.

Man rodos, mūsų redakto
riai turėtų būti apdairesni,., 
praktiškesni ir mažiau kapoti 
tas medžių šakas, ant kųrįų 
jie patys nuolat sėdi.

Saliūninkaa I

Harrimano pranešime randasi 
gerą, praktišką pasiūlymą

Gubernatorius Averell Har
riman savo pirmajame prane
šime Valstijos Seimeliui aiš
kiai pasisakė už atšaukimą 
darbo'žmonėms žalingų Hug- 
hes-Brees ir Condon - Wadlin 
Įstatymų. Taip pat pasisakė 
už sekamus kitus darbo žmo
nėms pagerinimus:

Padidinti nedarbo ap d rau
dos davinį iki $36 savaitei.

Duoti po $4 per savaitę be- 
, darbo išlaikytiniams iki 3 as- 
'menų.

Praplėsti nedarbo apdrau- 
dą, ją teikti ir tiems, kur dir
ba tik 1 ar keli darbininkai.

Nutrumpinti' turimų uždirb
ti savaičių kiekį nuo dabar rei- 
kalaujainų 2d iki 15 per me
tus. ' ’ 1

Priimti Seimelyje rezoliuci
ją, kuri paragintų Kongresą 
Įstatymiškai nustatyti mini
mum mokestį už darbą. $1.25 
per valandą.

Prailginti pabėgusiems val
dinių pašalpų mokėjimo laiką
iki 26 savaičių, taipgi mokėti daugumą tebesudaro republi- 
išlail ytiniams ir padengti vi- (konai. 
sus darbininkus, kaip kad siū
loma padaryti dėl nedarbo 
apdraudos.

Padidinti darbe sužeistiems 
Workmen’s Compensation da
vinį, kad “jis maždaug atitik
tų pragyvenimo pabrangimui 
ir tokioms algoms,” kokias 
darbininkas būtų gavęs, jei 
nebūtų buvęs sužeistas.

Sugretinti valdinių Įstaigų 
I darbininkų algas su gaunamo
mis privatinėje industrijoje 
atitinkamuose darbuose. Įvesti 
ir jiems 5 dienų, 40 valandų 
savaitę.

Studijuoti visuomeniškuose 
projektuose gyventi Įleidimui 
uždarbių skalę, kad juose ga
lėtų gyventi' platesnieji liau
dies sluoksniai. Taipgi patai
syti Multiple 1 Dwelling Law, 
kad apimtų vlšą valstiją. Da
bar tas Įstatymas liečia 
Buffalo ir New Yorko 
tus. Jis Įsako daugelio 
gyvenamuose namuose’ 
tūlas gyvybės Apsaugai prie
mones.

žmonės Įdomauja, kaip Į 
tai atsilieps Seimelis, kurio

ti kta i 
'mies- 
šėimų 
turėti

Mirė
Juozas čiapas mirė sausio 

6-tą. Pašarvotas namie, 56 22 
68th St., Maspethe L. L, N. Y. 
Laidos pirmadienį, sausio 10 
d. Valanda ir vieta tebebuvo 
nežinoma.

I' Liko žmona Emilija, duktė ? 
Emilija, žentas ir 2 anūkes, 

’sūnus Petras ir tolimesnių gi
minių. Šeimai ir kitiems jo ar
timiesiems reiškiame užuo
jautą.

žinią telefonu pranešė Al
dona Aleknienė.

Vagis giriasi nudirbęs 
daugiau, negu manyta

Kartą patekęs policijai, Nor
man Nusser pajuto progą pa
sigirti savo gabumais. Jam pri- 
skaitomieji apie $250,000 iš 
vagysčių, tai tik pynatai. Jis 
sakė: “Aš esu susirinkęs virš 
milijono dolerių vertės daik
tų.”

Jis su smulkiais dalykėliais 
neužsiėmęs ir vargo 
gyvenimu negyveno, 
po visą šalį lėktuvais, 
gražiose vietose, kur 
netrukdo. Tačiau
taip būti negalėjo, staiga pra- 
lobimo karjera baigėsi.

vagišio 
Keliavo 
gyveno 
vagies 

amžinai

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

i •• .........
Telephone: E Vergreen 4-8174

Ragino panaikinti 
Transit Authority

American Labor Party. se
kretorius šioje valstijoje Mor
ris Goldin pareiškė, jog jo 
partija darbuosis, kad buvu
sio gubernatoriaus Dewey už
kartas miestui Transit Autho
rity būtų) atšauktas, panaikin
tas. Pareiškime sako:

“Mes iš sykio priešinomės 
įstatymdavystės užmojui tą 
Transit Authority steigti. Mes 
sakėme, kad jame veriasi re
guliariais protarpiais kėlimai 
fėro. Vienatinis būdas tą pa
vojų prašalinti yra panaikinti 
Authority šioje Valstijos Sei
melio sesijoje ir sugrąžinti 
subways miesto kontrolėn, kur 
jis galės atsakyti žmonių rei
kalams, o ne šėrų 
kams.”

Panašia kryptimi, 
tais žodžiais, dieną 
buvo pasisakęs ir
Wagneris. Jis sakė, jog Auto
ritetas “dirba tik po valandą” 
per savaitę subways reika
lams ir kad jis pasielgė “ne
rimtai” mažindamas patarna
vimą. Sako, jog dėl to žmonės 
buvo priversti ieškoti 
priemonių susisiekimui ir 
mažėjo miestinių i-lnijų 
jamos.

N AM V DARBININKft
Žemiau 50 m. amžiaus. Virėja ir 

prie abolno namų darbo. Pagelbėti 
prie 2 vaikų. Turi 
liudijimus ir gerą 
savas kambarys ir 
savaitę.

Scarsdale

turėti gerus pa- 
patyrimą. Nuo- 
vonia. $45-50 j

3-3285

For Rent

PER SAVININKĄ — CORONA
2 šeimų namas — apartmentas (5 
rūmų) tuščias užėmimui tuojaus. 
Naujas. Aliejum šildoma^. 2 karam 
garadžius, puikiose sąlygose, idea
liška viela, arti mokyklų ir trans- 
portacijos. Greitam pardavimui lik
tai $13,000. Pamatymas pagal su
tarti kviečiama. NE. 9-6766. '

(4-10)

savi n in

nors ne 
pirmiau 
majoras

AT YDOS!
PUIKIAUSIA PROGA

Jauna moteriškė (19-20) \cl 
counts Payable Departments, pro
gresuojančiai Midtown firmai. ^Turi 

žinoti ofiso visą darbą, baigusi High, 
School. Turi būt pasitikima ir no
rinti mokytis. 5 dienų savaitė — 
37valandos. Daug darbininkų 
pašalpų. Tuojau stoti į darbą.

Telefonuokite Mr. O’Connell, — 

anksti' pirmadienį. MU. 9-5100.

kitų
su-

Brooklyno generalio pašto 
patalpose, pagaliau, atidary
tas

NAMŲ DARBININKfe
Neviršaus 40 m. amžiaus, — paty

rusi prie vaikų, valymas ir lengvas 
prosymas • taipgi lengvas valgių ga
minimas — gražiuose namuose. Rei
kalingi paliudijimai. Mes kalbame 
vokiškai ir mokėsime $45—50 j sa
vaite. SCarsdale 3-7886. i

darbininkams restauranas.

Brooklyn, N/Y.
L.D.S. 46 kuopas metinis susirin

kimas įvyks t/ečiadienį, sausio-Jan. 
12 d., 7:30 vai. vak., Liberty Audi- 
toriUme, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond' Hill, N; .Y.< ••

Visi nariai dalyvaukite, nes rei
kės padaryti planus > del šių metų 
veiklos. Taipgi svarbu , pyadėti me
tus

NAMŲ DARBININKĄ
Imti pilną atšaki

6 rūmų namo Long Island ir 9 metų 
amžiaus mokyklos
rių porai. Turi būti/patyrusi, iki 50 
metų amžiaus. Geras atlyginimas, 
gražūs namai. Rašykite: Box J-6, 
Room 830, 11 W. 42ng;>St., N.ffAC.

iybę priežiūrai

rniuką biznie-

MALE and FEMALE

pasimokant duokles iš anksto.
’ ‘ Sekr.

(6-7)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 12 d., 110-06 Atlantic Ave. 
Nariai, malonėkite dalyvauti ir ku
rie dar nepasimokėjote, malonėkite 
pasimokėti. Gausite knygą “Ameri
kos Prezidentai.”

(6-7)

I IMPORTUOTI i
£ DOVANOM DAIKTAI -į

Vokietijos, Austrijos ir Itali- 
jos. Rankų darbo švininiai, j
krištolo lempom pagrindai, Į 

f Triplex, Overlay. ii
f FINKELSTEIN & SON ž

JULIA JONES AGENCY 
SA. 2-7711 

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

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

Part time and full time.
Couples or Singles. ( 

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

LE. 4-6420

Esama stiprių vagių. Yon- 
kerse iš po nakties dingo Ful
ton parke stovėję prie upės' ---------------------------- - —-------- -t''—'

? 81 ^e^CA S6-9087V C ' bronziniai biustai, Robert
jbulton ir Henry Hudson.

AklPI VC STANDARD H11U L I W PIRMOŠ^RŪŠIES
STOVE-NUT . . . $20.75
PEA .................... 16.95
BUCK No. 1 .... 15.00
RICE .................... 14.50

ALIEJUS
/MES PAKEISIMEJŪSŲ SENĄ IŠDEGUSĮ Jį/ 

OIL BURNER $110.00 Q*
PILNAI ĮDĖTAS

Naudokite Mūsų Lengvą Išmokėjimui Budžeto Planą
NEMOKAMAI OIL BURNER APTARNAVIMAS 

* FUEL OIL NO 2...........13| c.
DIANA COAL & OIL CO.

Brooklyn TA. 7-7534 Queens OL. 7-5010

L Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkj, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

MATTHEW A 
HUYUS
(BUYAUSKAS)

ClP-TU-DATtL

BARBER SHOP
ANTANAS LEEMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. V.

Gerąi Patyręs Barberis

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

t26 Lafayette,St. |
Newark, 5, N."M «jg

MArket 2-5172 t

6 pus!.—Laisvė (Liberty)-* šeštad., sausio (January) 8, 1955




