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KRISLAI
Apie dvi apysakas. 
“Divorso” sulietuvinimas.
Nusižudė L. Šilabaitis.
Gaila, Gaila!

Rašo R. Mizara

Lietuvos Valstybinės groži
nės literatūros leidyklos di
rektorius J. čekys paraše 
straipsnį apie tai, kokias kny
gas ši leidykla šiuo metu lei
džia. Straipsnis tilps šeštadie
nio Laisvės laidoje.

Tarp kitu grožinės literatū
ros kūrinių, leidykla leidžia 
(ar jau išleido) ir šitų žodžių 
rašytojo du romanus: “Povilą 
Jurką” ir “Mortos Vilkienės 
išsltuokimą.”

Gavau iš leidyklos paklausi
mą, ar sutikčiau, jei ji išleis
tų ir tūlas kitas mano apysa
kas, kurias Lietuvoje vadina 
“romanais.”

Abidvi suminėtąsias apysa
kas parašiau' prieš virš 20 me
tų.

Rašant “Mortos Vilkienės 
. divorsą,” kilo klausimas dėl 

paties žodžio “divorsas.”
Man jį taip norėjosi (panau

doti, bet nežinojau, kaip su
lietuvinti. * )

Lietuvoje tuomet tokių da
lykų, kaip “divorsas” nebuvo, 
todėl ir lietuvių kalboje nebu
vo tokio lietuviško termino.

Klausinėjau, teiravausi pas 
mūsų kalbos žinovus. Jie .sa
kė:

—Jei nori tą žodį sulietu
vinti, rašyk: “perskyros” “at
siskyrimas” ar panašiai.

Bet “perskyros” reiškia 
“separation,” kas toli gražu 
neatsako divorsui.

Tik po to, kai Lietumi bu
vo įvesta civilinė metrikacija, 
įsikūrus tarybinei santvarkkai, 
kai buvo leista poroms “di- 
vorsuotis,” kurios nebegali su
gyventi, tik tuomet Lietuvos 
kalbininkai, surado gražų lie
tuvišką “divorsui” terminą: 
ištuoka, išsituokimas.
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Būtų labai smagu, jei Lie- 
z4uvos Valstybinės-grožinės li- 

*• ^eratūros leidykla, leisdama 
mano apysakas, lietuvintų jo
se ir daug kitų žodžių. *

• - Gerai suprantu, kad, ypa
tingai pirmosiose mano apysa
kose, kalba buvo perdaug 
“amerikietiškai, lietuviška.”

Mūsų gera prietelka prisiun
tė redakcijai iš “Norwich Bul
letin” iškarpą, kurioje randa
me labai liūdną žinią:

Šių metų sausio 2 d. South 
Windsor, Conn., nusižudė Liu
dvikas šilabaitis, apie 60 me
tų amžiaus, tabako pramonės 
darbininkas.

Šilabaitį gerai pažinojau: 
buvo kukl.us, draugiškas, tei
singas vyras. Dažnai paauko
davo jis progresyvei spaudai, 
nes mėgo skaityti ir norėjo, 
kad ^Laięvė” ir “Vilnis” gy- 

^u#**jįlgiausius metus.
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Bet šilabaitį persekiojo val
dinės įstaigos. Jis buvo nepi- 
lietjls; jis kadaise’, jkų seniai, 
buyo stfareštuotas dėl kaž ko-

Hammarskjoldas 
apleidžia Pekiną

Italijos komunistai 
pradėjo suvažiavimą

Pekinas.—Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius 
Dag Hammarskjoldas laikė 
dar vieną ilgą pasikalbėji
mą su Kinijos premjeru ix 
užsienio reikalų ministru 
Čou En-lajum. Buvo lauk
ta, kad Hammarskjoldas 
apleis Pekiną dar šį va
karą (pirmadienį) arba ry
toj rytą. Hammarskjoldas 
trumpa m laikui sustos 
Hong Konge, paskui Toky- 
joje, iš kur skris į New 
Yorką.

Rezultatai dar nežinomi .
Hammarskjoldo - Čou pa

sitarimų rezultatai iki šiol 
nežinomi.' Kai kas manė, 
kad pilnį rezultatai nebus 
žinomi, iki HammarsįŲol- 
das sugrįš į Jungtines Tau
tas. Kiti sakė, kad rezul
tatai bus paskelbti anks
čiau.

Pekino radijas vakar sa
kė, kad Amerika neat
sisako savo karinių planų ir 
karo pavojus yra padidėjęs. 
Pekino radijas vartojo 
griežtą toną, sako klausyto
jai, apibūdinant dabartinę 
Amerikos rolę. Kai kas aiš
kina, kad tas Pekino radijo

Daktaras Sheppard kalėjime 
saugomas, kad nenusižudytų

Clevelandas. — Daktaras 
Sam Sheppardas, kuris nu
teistas amžinam kalėjimui 
už savo žmonos nužudymą, 
dabar laikomas po speciale 
apsauga vienutėje, kad jis 
pats nenusižudytų. Praei
tos savaitės pabaigoje jo 
senyva motina, parblokšta 
visokių nelaimių, kurios 
apipuolė Sheppardo šeimą, 
nusišovė, Sheppardo tėvas 
serga ir randasi ligoninėje.

Kalėjimo administracija 
sužinojo, kad daktaras 
Sheppardas randasi labai 
prispaustoje nuotaikoje ii” 
yra pavojaus, kad jis taipgi 
nusižudytų, todėl jis buvo 
perkeltas į vienutę, kur jį 
dieną naktį gali stebėti sar
gai. „„1, , Į ............... f

Nuteisę tris mirti
Kairas. — Trys Musul

monų Lygos nariai buvo 
nuteisti mirtimi. 40 tos pa
čios organizacijos narių 
buvo nuteisti ilgiems kalė
jimo metams. 45 buvb iš
teisinti. Visi buvo teisti są
ryšyje su pasikėsinimu 
prieš premjerą Gamalą Ab- 
delį Nasserį.

kio lapelio ar lapelių turėji
mo. Po to jis per ilgus metus 
buvo griežtoje valdžios prie
žiūroje.

Na, ir šis doras, teisingas, 
darbštus darbininkas, matyt, 
nebegalėjo toliau kentėti, to
dėl nusižudė pasikardamas.

Nereikėjo taip daryti, Liud
vikai! Nereikėjo! Bet javų pa
daryta... Tie, kurie jį perse
kiojo, dabdr gal džiaugsis, o 
mums darosi labai liūdna, la
bai gaila!....

atsinešimas reiškia, jog pa
sitarimai su Hammarskjol- 
du neatnešė gerų rezultatų, 

Kaip yra žinoma, Ham
marskjoldas oficialiai vyko 
Kinijon, kad derėtis apie 
suimtų amerikiečių išlaisvi
nimą. Bet neoficialiai jis 
taipgi tarėsi su kinais daug 
platesniais klausimais.

Nepiliečiai dabar 
turi registruotis
Kaip reikalauja įsta

tymai, visi šioje šalyje 
gyvenantieji nepiliečiai 
per šį mėnesį turi re
gistruotis. Registracija 
prasidėjo sausio pirmą 
dieną ir tęsis iki mene
sio pabaigos.

Registravimosi kor
teles, kurias yra žino
mos kaip Address Re
port Card, Form 1-53, 
gali būti gaunamos vi-, 
suose paštuose. Jos bū
tinai turi būti išpildy
tos ir pasiųstos Imi
gracijos - Natūralizaci
jos įstaigon šio menesio 
bėgyje, nes registravi
masis būtinas: nepilie- 
tis, kuris tam įstaty
mui nusižengia, už tai 
gali būti deportuotas.

Korteles »turi būti iš
pildytos ir už nepilna
mečius, vaikus. Tai tu
ri padaryti tėvai arba 

. globotojai.

Mirė E. Browderio žmona
Yonkers. — čia po ilgos 

ligos mirė Raissa Irene 
Browder, buvusio komunis
tų vado Earl Browderio 
žmona. Ji turėjo 58 metus 
amžiaus.

Browderienei, kuri gimė 
Rusijoje, gręsė deportavi
mas, nes valdžia buvo užve- 
dusi bylą prieš jos natūrali
zaciją.

Hillside mirė Juozas Žitkus; 
Laidotuvės Įvyks antradienį

Hillside, N. J.—Čia turė
damas 72 metus amžiaus 
mirė Juozas Žitkus, kuris 
gyveno 425 New York PI. 
Kūnas pašarvotas laidotu* 
vių direktoriaus Matthew 
Buyus (Bujausko) šerme
ninėje, 126 Lafayette St., 
Newarke, N. J. Bus kre- 
muojamas - deginamas an
tradienį, sausio 12, Lind- 
man, N. J.

Paliko liūdesyje žmoną 
M'argaretą, dukterį Moniką 
Kuezek ir sūnų Juozą bei 
du anūku.

'Hong Kongas.— Kowloo- 
no priemiestyje siautė di
džiulis gaisras, kuris sunai
kino šimtus namų ir pali
ko 3,400 žmonių be pasto
gės.

Protestai prieš Vokietijos 
apginklavimą auga Europoj

jos ginklavimą. Koopera
tyvų sąjunga yra dali.s dar-

Iš visų Etiropos kraštų, 
įskaitant pačią Vakarų Vo
kietiją, ateina žinios, kad 
protestai prieš naujo naci
nio Wehrmachto įsteigimą 
auga.

ČEKOSLOVAKIJA-šios 
šalies katalikiški vyskupai 
atsikreipė į Vakarų Euro
pos katalikus su raginimu 
priešintis Vakarų Vokieti
jos armijos įsteigimui. Če
koslovakijos katalikų aukš
tieji dvasininkai savo atsi- 
kreipime sako, kad viskas 
dar neprarasta, kad tas 
ginklavimas dar gali būti 
sulaikytas ir kad katalikų 
pareiga tai daryti.

DANIJA. — Danijos mo
terų organizacijų atstovių 
delegacija lankėsi parla
mente ir« kalbėjosi su savo 
sričių deputatais. Moterys 
tikino deputatus, kad jie 
veiktų prieš nacinės armi
jos atsisteigimą. Dabar tos 
moterys delegatės rapor
tuoja masiniuose mitinguo
se apie savo pasikalbėjimus 
su parlamento deputatais.

BRITANIJA. — Londono 
kooperatyvų sąjunga, kuri 
turi apie milijoną narių, 
pasmerkė Vakarų Vokieti-

Sen. J. McCarthy 
staiga atšaukė 

•šauktąjį posėdį
Washingtonas. — Šį pir

madienį turėjo įvykti sena
to komiteto, kuriam vado
vauja McCarthy, posėdis. 
McCarthy buvo paskelbęs, 
kad vėl bus tyrinėjamas 
tiek daug jau tyrinėtas 
dentisto Peresso reikalas ir 
kas jį garbingai paleido iš 
armijos.

Bet savaitės gale sena
torius McCarthy be jokio 
aiškinimo išvyko iš sosti
nės, palikdamas tik prane
šimą, kad šauktas posėdis 
atšauktas. Jis grįšiąs Wa- 
shingtonan trečiadienį, bet 
tuo laiku demokratai jau 
gal bus perorganizavę ko
mitetą ir senatoriui Mc
Carthy’ui gal jau neteks 

! jam vadovauti.

Protestantu vadai svarsto bažnytinės vienybės planą
MetodistųCincinnati.

vyskupas Ivan Lee Holt ir 
advokatas Charles C. Ber
lin yra išdirbę protestantų 
vienybės planą, kuris iš
siuntinėtas visų protestan
tų sektų vadovaujantiems 
dvasininkams. Tai planas 
suvienyti visas ’ protestan
tiškas sektas Amerikoje, 
kaip tai pietotflistus, baptis
tus, kongregacional i s t u s, 
presbiteri j onus, liuteronus, 
episkopalus' ir kt., į vieną 
organizuotą bažnyčią.

Daugelis protestantų va
dų jaučia, kd d tik taip su

biečių partijos, viena trijų 
pagrindinių tos partijos da
lių, kurios'yra unijos, ko
operatyvai ir vietiniai par
tijos skyriai.

Londono West End kvar
tale įvyko karo veteranų ir 
vaiku bei motinu bendra 
demonstracija, prieš Vokie
tijos ginklavimą.

VAKARŲ VAKIETIJA.- 
Minint kanclerio Adenaue
rio 79-tą gimtadienį, social
demokratu spauda pažymi, 
kad jie linki Adenaueriui il
giausių metų kaip žmogui, 
bet kuo greitesnio pasitrau
kimo nuo valdžios vairo. 
Socialdemokratų pagrindi
nis nesutikimas su Adenau- 
eriu tai ginklavimasis, prieš 
kurį socialdemokratai kovo
ja.

OLANDIJA. — Ž8 mote- 
rys, kurios buvo kalinamos 
ir kankinamos Ravens- 
brucko koncentracijos sto
vykloje. išleido atsišaukimą 
prieš Vokietijos ginklavi
mą. Olandietės sako, kad 
visa olandu tauta, išski
riant buvusius kvislingus ir 

Į fašistus, baiminasi nacizmo 
i atgimimo Vokietijoje.

Sen. Knowland 
sako: apsieisime 
be Eisenhowerio

Washingtonas. — Senato
rius Knowlandas, republi- 
konų dešinio sparno vadas, 
sako, kad jis rems Eisen
howerio kandidatūra atei
nančiais metais, bet tik to
kiu atsitikimu, jei Eisenho- 
weris noriai kandidatuos. 
Bet jeigu jį reikės raginti, 
tas nebus verta, sako Know
landas. Kitais žodžiais, jo 
nuomone, bus apsieita ir be 
Ike.

Klaustas, ar jis pats,kan
didatuos, senatorius Know
landas atsakė, kad ne,—jo
kiu būdu ne. Knowlandas 
taipgi pakartojo savo s rei
kalavimą, kad, jeigu kinai 
neišlaisvins lakūnų, -Kinija 
būtų blokaduota.

sivieniję jie gali atsilaikyti 
prieš . gerai organizuotos 
katalikiškos bažnyčios 
spaudimą ir veržimąsi pir
myn Amerikoje,

Jeigu protestantiškos sek
tos susivienytų, jos nebūti
nai atsižadėtų savo teologi- 
Sam Sheppardas, kuris nu- 
bažnyčia būtų kaip kokia 
federacija, į kurią įeitų au
tonominės bažnyčios. -

Ęarači.— Pakistane pre
kybos musija išvyksta4 į Ki
niją. :
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! Roma. — Čia atsidarė Ita-
■ lijos komunistų partijos su- 
i važiavimas. Jame dalyvau- 
i ja 2,000 delegatų ir 1,500 
i kviestų svečių. Suvažiavi-
■ me taipgi dalyvauja broliš- 
i ka- stebėtojų delegacija iš 
i kairiųjų (Nennio) socialis
tų partijos.

Dalyvauja svečių delega- 
j

Paskutiniai
I pranešimai
I

Taipei. — Čiango žinių 
agentūra sako, kad Kinijos 
liaudiečių aviacija bombar
davo Tacheno salas i šiau
rę nuo Formozos. Anot to 
Čiango pranešimo, bombar
davime dalyvavo “60 Tary
bų Sąjungos gamybos or
laiviu.” v

Kinijos šaltiniai tos ži
nios nepatvirtina.

New Delhi. — Nehru sa
ko, kad pasaulyje yra tik 
trys šalys, prieš kurias In
dijai gali prisieiti kariauti: 
prieš Pakistaną, Portugali
ją ir Pietų Afriką.

Prieš Pakistaną Indijai 
gali prisieiti kariauti dėl 
Kashmiro srities, prieš Por
tugaliją dėl kolonijų Indi
joje, kurių portugalai neno
ri atsižadėti, prieš. Pietų 
Afriką dėl rasistinio perse
kiojimo toje šalyje, kuris 
liečia ir indusus, kurie gy
vena Pietų Afrikoje.

Washingtonas. — 14 žy
mių asmenų pasiuntė prezi
dentui Eisenhoweriui ragi
nimą sušvelninti aprubežia- 
vimus, kurie varžo prekybą 
su komunistu valdomais 
kraštais. Tų 14 tarpe ran- 
dasi Louis H. Pink, William 
L. Clayton, Henry. F. Gra
dy, Clair Wilcox, Norman 
Thomas ir kiti. Claytonas. 
Grady ir Wilcox yra buvę 
diplomatai. Thomas yra so
cialistų vadas. Kiti pasi- 

, rašiusieji yra didžio biznio 
šulai ir dvasininkai.

Washingtonas. — Costa 
Rica teigia, kad kaimyninė- 
ja Nicaraguoje susiorgani
zavo avantiūristų būrys, 
kuris grąsina įsiveržti jos 
teritorijom Costa Rica iš
kelia savo skundą prieš Ni
caragua Amerikos valsty
bių organizacijoje, kuri po-, 
sėdžiauja čia. .

Nicaragua sako, kad nie
ko panašaus nėra, kad tai 
Costa Ricos prezidentas Fu- 
gueres išgalvoja tokius kal
tinimus, kad atkreipti dė
mesį nuo vidujinės korup
cijos jo šalyje.

Londonas. — Čia susidarė» * 
penkių asmenų komitetas, 
kuris nori įsteigti naują 
partiją: “Elizabethan par
ty.” Tai būtų partija, kuri 
stotų už Britanijos tapimą 
“trečia jėga” tarp Ameri
kos ir Sovietu.

cijos iš Francūzijos, Bulga
rijos, Vengrijos, Rumuni
jos, Austrijos, Suomijos, 
Belgijos, Meksikos, Brita
nijos, Vokietijos. Turėjo 
atvykti delegacijos ir iš 
Tarybų Sąjungos bei Ki
nijos, bet Italijos valdžia 
atsisakė išduoti vizas.

Suvažiavimą atidarė par
tijos vadas Togliatti, kuris 
sakė, kad karo pavojus Eu
ropoje paskutiniu laiku vėl 
padidėjęs. Jis šaukė komu
nistus sudaryti kuo platesnį 
taikos frontą, veikiant kar
tu su visais taikos elemen
tais, įskaitant taiką mylin
čias katalikų mases.

Dešinioji Italijos spauda 
sako, kad du komunistų va
dai, buvęs partizanų vadas 
Luigi Longo ir senatorius 
Pietro Secchia, suvažiavime 
rodo aiškų nepasitenkinimą 
Togliačio politika. Esą, tie 
du stoja už “kietesnę,” la
biau aktyvią politiką, ir 
jiems nepatinka Togliačio 
“elastiškumas.”

Chicago. — čia prasidėjo . 
komunistu vado Claude 
Lightfooto bylos sprendi
mas.

Sovietai juos išlaisvino, bet 
amerikonai juos dar kaltina

Berlynas. — Tarybiniai 
pareigūnai perdavė JAV 
pareigūnams du amerikie
čiu, kurie buvo nuteisti ir 
kalinami darbo stovykloje 
Tarybų Sąjungoje. Vienas 
jų yra amerikietis kareivis, 
dezertyras Williams Mar- 
chukas iš Morristown, Pa., 
kuris 194i9-tais metais pali
ko savo postą Vakarų Ber
lyne ir perėjo į Rytus. Ki
tas yra civilis John H. No
ble, detroitietis, kuris su 
savo šeimyna nekurį laiką 
gyveno Rytų Vokietijoje.

Abu išlaisvintieji laikomi 
karinėje amerikiečių ligoni
nėje, po sargyba. Marchu- 
kas skaitomas tikru kali
niu, Noble tik “po apsau
ga.” Laikraštininkų prie 
jų neprileidžia.

Jie abu buvo Sovietų ka- 
.linami Vorkutoje, arktinėje 
darbo stovykloje. Jie pasa
koja, kad buvo tarktuoja- 
mi normaliai, kad kaliniai 
ten dirba kaip kiekviename 
kitame kalėjime.

Maskva. — La i k r a š t i s 
“Krasnaja Zviezda” sako, 
kad Eisenhowerio kalba 
Kongrese buvo šauksmas 
prie didesnio ir didesnio 
g i n k 1 a v i iii o s i. Žurnale 
“Mieždunarodnaja Žizn” 
Karelo - Suomijos tarybi
nės respublikos prezidentas 
Otto Kuusinen sako, kad 
Amerikos monopolistai 
smarkiau rengiasi prie ka
ro.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šaltoka. .
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"STATE OF THE UNION”
KIEKVIĖNERIŲ METŲ pradžioje, kai šalies Kon

gresas pradeda sesiją, šalies prezidentas asmeniškai nu
vyksta į bendrą Kongreso—atstovų buto ir senato—sesi
ją ir pateikia savo pranešimą, kuris oficialiai vadinamas 
“State of the Union Message.”

Savo pranešime, prezidentas nušviečia praeitųjų me
tu padėtį šalyje ir nustato gaires veiklai šiais metais.

Tai yra amerikinė tradicija ir tai graži tradicija.
Asmeniškame pranešime- prezidentas tik bendrais 

bruožais pasako savo nuomonę, specifiškai nieko nelies
damas. Vėliau jis arba jo administracija išdirba paski
rus pranešimus ir juos siunčia Kongresui kaip oficialius 
sumanymus, raginant, kad Kongresas juos priimtų.

Ne visuomet, tačiau, Kongresas prezidento klauso. 
Neretai jis jo sumanymus atmeta, neiegalizuoja. O kai 
kada pats Kongresas pasigamina savo bilius ir juos pra
veda prieš prezidento norą, prieš jo vetavimą.

Jei prezidentas yra tos partijos narys, kuri turi dau
gumą savo atstovų Kongrese, tai jam lengviau savo 
sumanymus pravesti. Bet jei prezidentas yra naryj tos 
partijos, kuri Kongrese turi mažumą, tuomet jam sun
kiau tai padaryti. Tiesa, neretai esti taip, kad ir prezi
dento partijos narių Kongrese dauguma nepraveda tų 
sumanymų, kuriuos prezidentas siūlo.

Praėjusiame. Kongrese (83-iame) prezidentas Eisen- 
howeris turėjo savo partijos (republikonų) daugumą, bet- 
šiamė Kongrese (84-ame) republikonų yra mažuma. Tie
sa, nedidelė mažuma, bet mažuma .

IŠEIDAMAS Iš TO FAKTO, prezidentas, daryda
mas Kongresui pranešimą (praėjusį ketvirtadienį), buvo 
labai atsargus partiniu atžvilgiu. Jis nenorėjo užpyk
dyti demokratus; jis nori palaikyti gerus ryšius su de
mokratais, nes žino, nes mato, kad žmonės jo partijai 
praėjusių metų rinkimuose uždavė smūgį.

Jis gražiai kreipėsi į demokratus, kad jie’ padėtų 
jo administracijai pravesti kai kuriuos svarbius suma
nymus. Jis ragino abi partijas Kongrese glaudžiai ben
dradarbiauti, kad nepadaryti “gėdos pasauliui.” Pre
zidentas žadėjo visuose svarbesniuose dalykuose tartis 
su demokratų vadovybe Kongrese.

PREZIDENTAS EISENHOWERIS, iš tikrųjų, nie- 
~ko naujo savo pranešime nežadėjo Amerikos darbo 
žmonėms.

Sakysime: Amerikos darbo žmonės, ypatingai že
mesnysis jų sluogsnis, labai nori, kad būtų palengvinta 
.taksų už pajamas našta. Ji pernelyg šiandien sunki, la
bai lenkia Amerikos žmones prie žemės. Prezidentas 
atsako: ne. negalima šiais metais taksus už pajamas 

\sumazinti,—sąlygos neleidžia, bendras šalies gerbūvis 
reikalauja, kad taksai pasiliktų tie patys, kokie buvo.

Gerai, jeigu bendrieji šalies reikalai neleidžia taksų 
kiekį sumažinti, tai kodėl nepakeisti taksų mokėjimo 
įstatymą taip, - kad turtingieji, galintieji mokėtų dau
giau negu dabar moka, o mažiesiems žmoneliams būtų 
sumažinti arba visai panaikinti taksai? Aišku, prezi
dentas tai pamiršo.

Dėl gyvenamųjų namų statymo, prezidentas sakė, 
kad sekamais metais visuomeninėmis lėšomis jų būtų 
pastatyta 35,000, o dar kitais—taipgi 35,000. Argi tai 
rtepermažai ?

Tiesa, .prezidentas siūlė,’ akd federaliniu įstatymu 
t būtų nustatytas minimumas darbininkų algoms iki 90 

centų valandai. - Vadinasi,. jis stoja už pakėlimą algų. 
Bet toks pakėlimas, atsižiūrint į gyvenimo sunkė j imą,, 
yra permažas. Darbo unijos reikalauja, kad būtų, nu
statyta pagrindinė (minimum) alga $1.25 valandai.

Prezidentas kalba už taikos išlaikymą, bet tuo pa
nčiu sykiu jis nori Vakarų Vokietiją ginkluoti, jis nori 
Juo daugiau ginkluoti mūsų šalį; jis džiaugiasi tuo fak- 
,iu, kad tarp Amerikos ir Čiang Kai-šeko buvo sudaryta 

• militarinė sutartis. O Čiang Kai-šekas, kaip žinia, ruo- 
. šiaši karui prieš Kinijos Liaudies Respubliką.

Jis grąsino socialistiniams kraštams.
*. Stodamas už tarptautinės prekybos išplėtojimą, pre
zidentas nieko, nesako apie prekybą su socialistiniu pa

sauliu, apie praplėtimą prekybos su Tarybų Sąjunga, 
oįpie pradėjimą prekybos su Kinija.

Tiek prezidentas, tiek spauda skelbė ir tebeskelbia, 
JjOg šiandien Amerika turi “geriausius laikus,” bet kaip 
tai galima suprasti? Argi neaišku, kad tuos geriausius 

*4aikūs tūri tik turčiai, tik monopoliai, kuriems 83-iasis 
-Kongresas sumažino taksus už pajamas?

Apie civilines žmonių laisves, apie negrų teisių pra- 
: plėtimą prezidentas iš tikrųjų nieko nesakė.

t j. • t « t į 1 ,_________4 , , t___________*.__________ t .■ . . ■
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Antanas Venclova

J. ROMANAS RAGINA 
BOIKOTUOTI

South Bostone gyvena tū
las J. Romanas, klerikalas. 
Jis kažin dėl ko susiėdė su 
Keleivio leidėjais. Na, ir 
dabar Keleivis š. m. sausio 
5 d. rašo:

“J. Romanas prisispaus- 
dino daug tūkstančių lape
lių, kuriuose jis kviečia ‘do
rus’ žmones ‘Keleivio’ ne
skaityti, neduoti jam skel
bimų ir neduoti mūsų 
spaustuvei darbų. Savo la
pelius J. Romanas siuntinė
ja per kunigus į įvairias 
parapijas ir tuo būdu pri
mena Amerioks lietuviams, 
kad laisvos spaudos prieši
ninkai dar nėra sukultūrė- 
ję ir mielu noru jiems ne
patinkamą 1 a i k r a š t į pa- 

i smaugtų. J. Romanas ir 
pats aprūpina savo lapeliais 
visus lietuvius, kuriu tik 
adresus jis kur pagauna ir 
ypač jis apdovanoja lape
liais tuos žmones, kurie mū
sų laikraštyje pasigarsina.”

Keleivis primena, jog 
įstatymai laikraščius boiko
tuoti draudžia. Bet, girdi, 
Romanas tų įstatymų ne
paiso. Keleivio žodžiais:

“Tas žmogus, kada jis įta
rė, jog jo šeimos garbė 
esanti netvarkoje, ilgai ne
galvodamas pasiėmė du re
volverius, patykojo ant ke
lio einantį jo įtariamą žmo
gų, gydytoją Joną Bronzą, 
ir jį iš dviejų savo revolve
riu užmušė. Už savo ta kru
viną žygį J. Romanas Lie- 

! tuvoje gavo šešias metus 
• kalėjimo.

“Dabar tas pats J. Ro
manas išėjo į karą prieš 
mūsų laikraštį. Į talką jam 

! ateina kunigai (ar gal jis 
. tik yra kunigų talkininkas) 
ir bendromis Romano ir ku- 

! aigų pastangomis vedamas 
karas prieš laikraštį, kuris 
nei Romano nei kunigų įsa
kymų neklauso ir rašo tei
sybę, kaip jis ją supranta.

“Bet atgaleivių kunigų ir 
tokių Romanų kova prieš 
laikraštį turėtų priminti vi
siems laisvos spaudos šali
ninkams, kad kova dėl lais
vo spausdinto žodžio yra 
nepabaigiama, dėl tos spau
dos reikia dirbti, judėti ir 
neleisti, kad juodašimčiai 
pažangiąją spaudą išsmaug- 

} tų.”
Nežiūrint to, kad mes su 

Keleivio politine linija ne
sutinkame, pasakysime: J. 
Romano ir kunigų boikotą 
prieš Keleivį smerkiame.

Tai yra negražus, bjaurus 
darbas. •

Prieš mūsų laikraštį boi
kotą varo kaip tik tie pa
tys elementai, visokie bal
iai a ai, visokie lietuvių tau
tos ir darbo žmonių neprie
teliai, kaip ir prieš Keleivį.

Svarbu priminti ir tai, 
kad tuomet, kai prieš mū
sų laikrašti tie nenaudėliai 
organizavo bjauriausios rū
šies pogrom inio pobūdžio 
staugėjų linijas, tai Kelei
vio šalininkai, socialistai, 
tarp jų dalyvavo, juos net 
kurstė! Jie Brooklyre pa
laikė bendrą frontą su Bal
kumi !

Dabar, matote, tie patys 
kunigėliai ir visokie nenau
dėliai pasiryžo Keleiviui at
simokėti už tą talką!

Nereikia pamiršti ir to 
fakto, kad šiandien socialis
tai iš Keleivio ir Naujienų 
pastogės tebedirba išvien 
su klerikalais, su tais, kurie 
Keleivį boikotuoja.

Mes manome, mes esame 
įsitikinę, jog Amerikos lie
tuviai, nežiūrint, kokių jie 
būtų politinių pažiūrų* gali 
kultūriškai tarp savęs gin

čytis, argumentuoti be. jo
kių boikotų, be jokių ne
kultūringų išstojimų vieni 
prieš kitus. Amerikos lie
tuvių spauda, nepaisant, 
kuriai srovei 'ji priklauso, 
kasdien silpnėja ir be boi
kotu.
PRANCŪZAI
APIE AMERIKĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
“A. E. Jeffcoat, ‘Wall 

Street Journal” korespon
dentas, sako, kad didžiuma 
francūzų yra prastos nuo
monės apie Ameriką.
\ “Francūzų dramaturgas 

Jean Sartre neseniai lankė
si Amerikoj. Jam teko pra-’ 
leist kelias dienas Missis
sippi. Patyręš, kaip toj 
valstijoj diskriminu o j a m i 
negrai, Sartre, sako, kad jis 
nematė didesnio pasityčioji
mo iš kultūringumo.

“Tokie intelektualai, kaip 
Sartre, Picasso, Joliot-Cu
rie ir šimtai kitų yra tos 
nuomonės, kad Amerikos 
intelektualis gyvenimas 
esąs žemam lygyje.

“Vienas paryžietis moky
tojas atsiklausė savo moki
nių, kurioj šalyj jie norėtų 
baigti aukštąjį mokslą. Nei 
vienas mokinys nepasirinko 
Amerika. Jie mano, kad 
Amerikoj perdaug gengste- 
rių, perdaug kriminalistų 
ir... Coca-Cola.

“Amerikos reputacijai, 
anot to korespondento, daug 
kenkia ir turistai, į kuriuos 
francūzai žiūri, kaip į pini
gų maišus. Dolerių tai jie 
turi, bet visai kitaip su kul
tūringumu. •

“Hollywoodo produkcija 
neigiamai vertinama. Pran
cūzams iki gyvo, kaulo įsiė
dė pigus sensacionalizmas j 
ir gengsteriškos scenos.”
APIE KIPRĄ 
PETRAUSKĄ,

Vienybė rašo: >
“Pasirodo, K i p r a s Pe

trauskas, kuriam neseniai 
sukako 69 metai amžiaus, 
tebedainuoja operoje. Anks
tyvesni pranešimai, būtent, 
kad Kipras esąs pasitrau
kęs iš operos ir nebedainuo
ja, nepasitvirtino.

“Štai, Naujų Metų išva
karėse, kaip ir nepriklauso
mos Lietuvos laikais Kau
ne, Vilniaus operoje įvyko 
Traviata spektaklis, kuria
me dainavo Kipras Petraus
kas.”

69 metų amžiaus žmo
gus—geroko amžiaus. Pas 
mus yra: tokių, kurie, su
laukę to amžiaus, atsisako 
bent ką veikti, Na, o Ki
pras Petrauskas ne tik dai
nuoja , operoje, o ir moko 
(Vilniaus Valstybinėje Kon
servatorijoje) kitus dainuo
ti.

Klaidos pataisymas
Vakarykščioje laidoje, 

Rašybinių pastabų antraš
tėje, įvyko klaida: Atspaus
dinta “Vietininkas galinin
ko vietoje.” O turėjo būti 
Vardininkas galininko vie
toje.
Didėja laikraščių ir žurna

lu skaitytoju^ skaičius
PASVALIS.— Pasvalio 

“Pergales” žemės ūkio ar
telės nariai dabartiniu me
tu gauna 217 egzempliorių 
laikraščių ir žurnalų. Bet 
kolūkio laįškininkai tuo ne
pasitenkina. < Gerai organi
zavę spaudoj platinimą 19- 
55 metam, jie pasiekė, kad 
nei viena kolūkiečio šeima 
neliktų be laįikra.sčio. Dau
gumas kolūkiečių užslpre.- 
m-eraVo net $0 kelis laikra
ščius bei-žurnalus.;.. ' .'j . . 11 •

Mes .. sustojome “Pekino” 
viešbutyje, kurio .pusė baig
ta statyti visai neseniai. Tai 
puikus viešbutis, įrengtas 
pagal / paskutinį viešbučių 
statybos technikos žodį, su 
septynių aukštų didžiulis 
erdviais vestibu 1 i a i s , pa
puoštais ornamentuotomis 
kinietiškomis auksinės spal
vos- kolonomis, su erdviais 
liftais, su puikiomis salė
mis ir patogiais gyvena
maisiais kambariais. Drau
gai kinai mums įteikė pa- 
kivetimus į iškilmingą po
sėdį, skirtą Kinijos Liau
dies Respublikos pehkerių 
metų sukakčiai paminėti. 
Šis posėdis turėjo prasidėti 
žinomoje Chueižentan salė-, 
je, kurioje Kinijos Liaudies 
atstovai visai neseniai pri
ėmė naujosios Kinijos Kon
stituciją. Mes žinojome, 
kad šioje salėje pamatysime 
vado v a u j a n č i u s Kinijos 
žmones su pirmininku Mao 
Cze-dunu priešakyje. Tary
bų Sąjungos vyriausybinę 
delegaciją su draugu Chruš
čiovu priešakyje, o taip pat 
visų liaudies demokratijos 
kraštų vadovaujančius žmo
nes.

Prieš pat prasidedant iš
kilmingam posėdžiui, mes 
įėjome į milžinišką Chuein- 
žentan salę, kurioje sėdėjo 
Visos Kinijos liaudies at
stovų susirinkimo deputa
tai, o iš šono ir užpakalyje 
ložėse svečiai iš įvairių pa
saulio šalių, atvykę į Peki
ną drauge su laisvąja kinų 
tauta atšvęsti jos didžio
sios šventės, z

Dangiškosios ramybės 
aikštė

Kinijos sostinės- Pekino 
viduryje yra didžiulė Tia- 
nanminio (Dangiškosios ra
mybės) aikštė. 1949 metų 
spalio 1 dieną šioje aikštė
je, griaudžiant saliutui ir 
džiūgaujant šimtams tūks
tančių žmonių, Kinijos Ko
munistų partijos vadas Mau 
Cze-dunas iškilmingai pa- 
seklbė gimus Kinijos Liau
dies Respubliką. Buvo baig
ta ilgametė kova prieš Ame
rikos, Japonijos ir kitų 
kraštų imperialistus bei vie
tinius reakcionierius — iš
tikimus užsienio imperialis
tams tarnus. Kinijos Liau
dies Respublikos paskelbi
mas atidengė naują lapą 
tūkstančių metų kinų tau
tos istorijoj. “Po Didžio
sios Spalio socialistinės re
voliucijos Kinijos liaudies 
revoliucijos pergalė yra žy
miausias pasaulinės istori
jos įvykis, pasireiškęs nau
ju ypač stipriu smūgiu vi
sai pasaulinei imperialisti
nei sistemai,” — per iškil
mingą posėdį, skirtą 5- 
sioms Kinijos Liaudies Res
publikos įsikūrimo *' meti
nėms, savo kalboje pareiš
kė TSKP Centro Komiteto 
sekretorius N. S. Chruščio
vas. - ' .

Mes sėdėjome svečių lo- 
i žėse Chueižentan salqe iŠr 
kilmingo posėdžio metu, 
Scenoje, papuoštoje naujo
sios Kinijos herbu, tarp 
gėlių puokščių buvo Mao 
Cze-dunas, Chruš č i o v a s, 
Liu Šao-ci, čžou En-lajus, 
Kim Ir Senas, Bierutas, 
Bulganinas, Miko j anas, 
Šventikas, Vengrijos,. Ru
munijos, Vokietijos ir' kitų 
liaudies demokratijos1 šalių 
vadovaujantieji ' asmenys. 
Tai buvo įžymūs atstovai 
šalių ir tautų, Nusikračiu
sių kapitalizmo juhgo, ei
nančių hauju keliu, kurį 
žmonijai atvėrė didžioji

. T*

Mes Pekine
(Iš kelionės įspūdžių)

Spalio socialistinė revoliu
cija. 

i

Kalbos
Su didžiuliu dėmesiu ir 

pakilimu susirinkę salėje iš
klausė Čžou En-lajaus ir N. 
S. Chruščiovo kalbas, ku
rios vaizdingai praskleidė 
svarbiausius Kinijos liau
dies kovų ir pergalių eta
pus, išryškino istorinę pa
saulinę Kinijos revoliucijos 
pergalės reikšmę ir dar 
kartą pabrėžė tą 4 didžiulį 
vaidmenį, kurį šiuo metu 
viso pasaulio likime vaidina 
neišardoma Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos draugystė 
pasaulio tautų kovoje už 
taiką.

Didinga buvo aplinka to
je salėje, kurioje neseniai 
pirmoji Visos Kinijos nuo
latinio susirinkimo sesija 
priėmė didžiulės reikšmės 
dokumentą — Kinijos Liau
dies Respublikos Konstitu
ciją, išreiškiančią * Kinijos 
liaudies ląimėjimus, pasiek
tus per penkerius laisvo gy
venimo metus, ir plačiųjįj 
Kinijos liaudies masių pasi
ryžimą pastatyti savo šaly
je socializmą.

Laimėjimai dideli
O jaunosios Kinijbs res

publikos laimėjimai iš r ti
krųjų dideli.' Jau vien že
mės reforma, įvykdyta mil
žiniškoje Kinijos teritorijo
je, atėmusi žemę iš feoda
lų, dvarininkų rankų ir ati
davusi ją liaudžiai, yra mil
žiniškos reikšmės įvykis, 
sulaužęs ilgų metų valstie
tijos priespaudą ir išvedęs 
ją į šviesaus gyvenimo ke
lią. Maža to. Šiuo metu 
Kinijos valstiečiai, Komu- 

; nistų partijos paraginti, pa
laipsniui sėkmingai eina 
prie žemės ūkio kolektyvi
zavimo. jau daugiau kaip; 
60 procentų Kinijos valstie
čių kiemų yra įstoję į že
mės ūkio gamybinius koo
peratyvus arba savitarpio 
pagalbos brigadas. Kinijoje 
jau sukurti pirmieji kolū
kiai ir valstybiniai ūkiai, 
kurie aprūpinti šių dienų 
technika ir yra pavyzdys 
visiems Kinijos valstie
čiams.

Per pirmąjį Kinijos Liau
dies Respublikos penkmetį, 
prasidėjusį 1953 metais, bu
vo numatyta pastatyti ir 
rekonstruoti apie 600 stam
bių pramonės įmonių. Rei
kia pasakyti, kad šis nepa
prastai reikšmingas darbas 
sėkmingai vykdomas. Iš 
141 įmonės, statomos Tary
bų Sąjungai padedant, 17 
jau visiškai arba iš dalies 
baigtos ir pradėjo duoti 
produkciją. Įdomu pažymė
ti, kad Ii954 metais Kinijos 
Liaudies Respublikoje elek
tros energijos bus gauta 
2.5 karto daugiau, negu 
1949 metais. Bus gauta 2.6 
karto daugiau anglies, 12.4 
karto — ketaus, 13.7 karto 
—plieno, 8.5 . karto — meta
lo plaunamųjų staklių. Už 
šių skaitmenų ryškiai ma
tyti įkvėptas milijoninių 
darbo žmonių masių triū
sas, sugebėjimai, organi
zuotumas. Už jų—kylanti 
Kinijos industrinė galia, 
kurios jaunai respublikai 
taip nepaprastai trūko. Juk 
sunkiosios pramonės pasta
tymas artimiausiais metais 
Kinijai yra pirmaeilės reikš
mės uždavinys, nuo kurio 
priklausys viskas, arba bent 
labai daug , kas —■ žemės 
ūkio aprūpinimas naujausia 
technika, tiltų statyba .per 
didžiąsias upes, naujos ge
ležinkelio šakos, n-a u j b's

miestų gatvės, šalies saugu
mas.

Didelius laimėjimus per 
praėjusį penkmetį Kinijos 
Liaudies Respublika pasie
kė taip pat kultūros ir švie
timo srityje. Daugybė nau
jų mokyklų, stadionU>bjbli- 
otekų, ligoninių įrengta**Tr~ 
atiduota per tą laiką nau
dotis Kinijos liaudžiai. Pir
mą kartą Kinijos istorijo
je jos Konstitucijoje už
tvirtinta darbo žmonių tei
sė į darbą, mokslą, poilsį.

Vos viršum milžiniško 
Pekino miesto, jo plačių 
gatvių ir aikščių, žaliuo
jančių parkų ir tvenkinių 
ėmė aušti spalio pirmosios 
dienos rytas, arti ir toli 
girdėjai muzikos garsus, 
būgnų dundėjimą ir dainų 
skambesį. Iš daugelio fa
brikų ir dirbtuvių, iš 
kykUDspo/to salių, iš prie- 
miesčųįUr artimųjų kaimų 
rinkosi žmonės į savo di
džiąją šventę. Pro mūsų 
viešbučio langus buvo ma
tyti, kaip tvarkingai išsiri
kiavusios žengė moksleivių, 
darbininkų, sportininkų ko
lonos su savo vėliavomis ir 
šūkiais. Kada pakliuvome 
į svečių tribūnas, prieš akis 
atsivėrė dar tuščia didžiu
lė aikštė, ir Tolumoje kai
rėje pusėje pamatėme tar
tum sustingusias begalines 
žmonių kolonas, laukian- ' 
čias parado pradžios.
Svečiai iš plataus pasaulio
•Svečių tribūnose užėmė 

savo vietas įvairiausių pa
saulio kraštų atstovai, at
važiavę į didžiąją Kinijos 
liaudies šventę. Visos Ki
nijos „liaudies atstovų sUsfl 
rinkimo deputatai, Liaudies 
išsivadavimo armijos did
vyriai, darbo didvyriai, vi
sai šaliai žinomi mokslinin
kai, rašytojai,' menininkai. 
Viršum raudonu laku pa
dengtų Tiananminio Apartų, 
iškilusių ties visa aikšte, 
pasirodo Kinijos Komunis
tų partijos ir vyriausybes 
vadovai su pirmininku (Mao 
Cze-dunu priešakyje. Greta 
Mao Cze-duno pakyla Ta
rybų Sąjungos Vyriausybės 
delegacijos vadovas K S. 
Chručiovas beUdelegaeijos 
nariai, o taip psttsliaudies ' 
demokratijos’ kraštų vy
riausybinių delegacijų va
dovai.

Aikštėje skamba Kinijos 
Liaudies Respublikos him
nas, griaudžia šventinis ar
tilerijos saliutas. Atdaroje 
mašinoje į aikštę išvažiavęs 
Kinijos Liaudies Respubli- \ 
ko s gynybos ministras ge£ / 
nerolas Pyn De-cuėjus svei
kina išsirikiavusias kariuo
menės dalis. Drauge su pa
radui vadovaujančiu gene
rolu jisai apvažiuoja ka
riuomenę, sveikindamas ją 
šventės proga.

Kinijos Liaudies išsiva
davimo armijos paradas 
daro didžiulį įspūdį. Čia 
praeina visų ginklo rūšių 
kariuomenė — karinės aka- 
d e m i j o s klausytojai, per 
aikštės grindinį dusliai dun
da stambieji tankai, pa
trankoj, važiuoja “katiu- 
šos,” nedideliais, bet patva
riais mongoliškais arkliais 
prajoja kavalerija. Pro tri
būnas judant sunkiajai ka
rinei technikai* ore pasiro
do, naikintuvų lydimą^, ke
turių motorų flagnjjfiini^ 
lėktuvas. ^Melsvoje padair 
gėje skrenda grandimis 
sunkieji b o m bonešiai ir 
švilpdami nepaprastai grei
tai pralekia rėaktyviniai 
naikifttųVaĮ, / T ,. ,



A. VIENUOLIS . -

"Inteligentu" palata
Grafaitė ją labai mylėjo ir niekur be 

jos neapsieidavo. Mylėjo ją ir seniai 
grafai ir džiaugėsi tokia ištikima ir do
ra savo dukters kambarine. Tačiau iš 
jų meilės buvo Verutei tiek, kiek ir iš 
mėnulio šviesos. Tik tą saulė gaivina 
ir šildo, kas po jos spinduliais išaugęs.

Verutė buvo našlaitė, nepalaimintų 
tėvų duktė, ir neturėjo giminių. Nebu
vo jai jokių pažįstamų, neturėjo drau

gės. Su grafaite tol draugavo, kol abi 
nešiojo trumpas sukneles ir kol ši nepa
stebėjo, kad Verutė už ją gražesnė. Nuo 
to laiko Verutė tapo grafaitės kamari- 

y' x ne, o grafaitė pasijuto grafaitė esanti.
' / " " Retkarčiais šventadieniais, jei gra

fuose nebūdavo svečių, Verutė nueida
vo į miestelį, pas mokytoją Valaitytę. 
Valaitytė neseniai baigė Kaune “Sau- 

j lės” kursus 'ir dabar mokytojavo Tyru
liuose. Susipažino jos krautuvėje, su
siartino, ir kartas nuo karto Verutė 
pradėjo ią lankyti. Valaitytė buvo so
dietė, bet drąsi ir energinga mergaitė. 
Ji pradėjo Verutę įkalbinėti neduoti sa- 

išnaudoti, apleisti grafus ir pradėti 
t savarankiškai gyventi. Verutė jos pa-
\ žiūrų nusigando, . bet pažinties neper

traukė ir ėmė svajoti.
Valaitytės vardadieny jpas ją buvo 

daug svečių: visas šiek tiek apsitrynęs 
miestelio jaunimas ir neseniai atkeltas 
į Tyrulius žandaras ŽuravlioVas. Pa
kviesta atsilankė ir Verutė.

\ Buvo linksma, jauku ir gera. Tik tru
putį visiems gadino ūpą žandaras. Nors 

\ • i jis sakėsi nemokąs lietuviškai ir visą
\ laiką tylėjo, tačiau toji jo tyla varžė vi

sus, nes kiekvienas suprato, kad žanda
ras svečias negeistinas, kad pakviestas 

' . jis čia ne dėl draugiškumo, bet iš' man
dagumo ir reikalui esant. Tai jautė ir 
jis pats, tačiau namo nesiskubino. Jis 

. | vis klastingai pro ūsus šypsojos, buvo
f labai mandagus, dėl mažausio nieknie

kio atsiprašinėjo, už viską dėkojo, nors 
jo akys ir šypsena tarytum kalbėjo: ge
rai, jūs mane tik pakenčiate, aš sveti
mas jums, bet aš žinau, ką aš darau!
4 Per vakarienę atsitiko taip, kad Žu- 
ravliovas susėdo greta su Verute. Ir 
užstalėj jis nieko nekalbėjo, o vis tik 
šypsojos sau ir vis stengėsi Verutei pa
tarnauti. Verutę tai varžė, 'ir ji, atsi
lygindama jam už mandagumą, vien tik 

' dėkojo, o daugiau tylėjo.
Skirstantis vėl atsitiko taip, kad jis 

/ Verutę namo lydėjo. Išėjus iš miestelio,
/ I • no/ejo ją paimti už parankės, bet Veru-

I tę nusigando, padėkojo ir pasisakė taip 
\ nepratusi vaikščioti. Žandaras nusi

juokė, nusišypsojo ir tylomis ėjo greta. 
Einant lauku, Verutei pasidarė baugu; 
jai regėjos, kad jis ir patamsy vis šyp
sosi ir vis kažką negera mano. Kai žan- 

\ daras ties dvaro vartais su ja atsisvei
kino, Verutė net lengviau atsiduso.

j Kitą kartą Verutė grįžo iš miestelio 
viena ir net krūptelėjo, kai atsigrįžusi 
pamatė beprisiv'ijantį ją žandarą. Jai 
grįžtelėjus, žandaras pridėjo prie kak
tos pirštus ir kažką pasakė, bet Verutė 
nenugirdo ką ir, tik linktelėjusi galva, 

J taip pat ėjo toliau.
< -r- Sveika, panele! — tarė pasivijęs

M Žuravliovas, laikydamas prie kaktos 
ranką.

\ — Sveikas tamsta! — atsakė jam
Verutė ’ir, nepaduodama rankos, bailiai 

/ pažvelgė žandarui į akis.
' * —Galima tamstą palydėti? '

—-Ačiū, pone, aš labai skubinu... Gra- 
\ . faitė laukia... — sumišusi ir bijodama,

kad nepamatytų kas iš dvariškių, atša
li kė Verutė.

— O tai nieko. Man labai malonu... 
Labai malonu... -—Ir žandaras ėjo gre-

Verutė vėl žvilgterėjo į jį: jo akys ir 
lūpos Vėl taip pat šypsojos, kaip ir aną 
nelemtą vardadienį. X

— O gal tamsta nenori, kad aš lycfe^ 
čiatt? staiga paklausė jis ir stabte-

Ne, pone, bet kad manęs laukia, ir 
tamstai bus toli grįžt... — Vėl sumišo 
Verutė, žuravliovas dar paėjėjo kele^ 
tą žingsnių ir, nepriėjęs dvaro vartų, 
nusilenkė jai ir sugrįžo atgal.

pat būdu palydėjo jis Verutę 
■* ir trečią kartą ir taip pat nepriėjęs var

tų ’atsisveikino.
Verutė pradėjo jo bijoti ir vieną kar

tą pamačiusi, kai Žuravliovas, girtas 
būdamas, mušė rinkoje girtus sodiečius, 
taip pasibiaurėjo, kad, kai jis norėjo ją

palydėti namo, ji griežtai atsakė jam ir 
sustojo. Žuravliovas nustebo, bet nieko 
neatsakęs tik nusišypsojo ir nusilenkęs 
jai sugrįžo atgal. Visa tai padarė Ve
rutei sunkaus įspūdžio ir ji, kad nesusi
tiktų su žandaru, kuriam laikui net nu
stojo lankyti miestelį ir Valaitytę.

V
Netrukus po to atsitikimo atvažiavo 

į dvarą nepaprastų svečių — tolimi gra
fų giminės, grafai Šusteria! su savo vie
natiniu sūnum Liudviku. Tyrulių gra
fai nors ir giminiavosi su Šusteriais, ta
čiau artimesnių ryšių nepalaikė. Sve
čiu atvažiavimo tikslas buvo visiems 
aiškus. Grafų prašomi apsigyveno jie 
ilgesniam laikui. Jiems pagerbti šeimi
ninkai kėlė pokylius, rengė gegužines, 
kvietė daug svečių ir kaip įmanydami, 
linksminos. Grafaitė buvo labai geros 
nuotaikos ir ilgas valandas praleisdavo 
drauge su jaunu Liudviku.

Verutė, kaip prašmatnesnė kambari
nė, buvo pristatyta svečiams patarnau
ti. Ja susidomėjo grafo sūnus Liudvi
kas ir vieną kartą, kai Verutė permai
niusi jo kambary žvakes ėjo pro duris, 
jaunasai grafas apsikabino ją ir norėjo 
sulaikyti. Verutė, pirmą kartą savo 
gyvenime pajutusi ant savo liemens 
tvirtą vyriškio ranką ir pamačiusi arti 
savo veido gražų jaunikaičio veidą, visa 
užkaito ir bejėgiškai pasipriešino. Ką 
jai šnibždėjo jaunikaitis, Ji nesuprato 
ar nenorėjo suprasti, tik vienu matu su
metusi, kad ji peržengia moralės teisę, 
susigriebė, ištrūko iš jauno grafo gla- 
monėjimų ir išbėgo iš kambario. Va
landėlę apsimąsčiusi savo kahibarėly, 
įėjo pas grafaitę ir viską atvirai pasi- 
sakė. Rytojaus dieną grafaitė “susir
go” ’ir nepasirodė iš savo kambarėlio, o 
už poros dienų išvažiavo ir svečiai, la
bai mandagiai atsisveikinę su šeiminin
kais.

Išvažiavus svečiams, seniai grafai ir 
pati grafaitė lyg pradėjo nebeapkęsti 
Verutės ir į ją žvairuoti. Grafaitė nebe
davė jai pabaigti nešioti savo drabužių 
ir pradėjo apsieit’ir be jos. Tokia ponų 
permaina Verutę giliai sujaudino i ėftie 
sielotis, nerimauti, melstis ir kaltinti 
save, kad puošėsi taip, kad būtų graži, 
kad patiktų jaunajam grafui. Ji dar 
labiau išblyško, sublogo ir pasidarė dar 
jautresnė.

Nepraėjo ir mėnuo, kaip Verutę išti
ko kitas smūgis: iš grafaitės miegamo
jo pražuvo jos brangi apyrankė.

Grafaitė tvirtino niekur negalėjusi 
pamesti, nes apyrankė buvusi jos rašo
mojo staliuko stalčiuje, ir po grafų Šu
steriu išvažiavimo ji nė karto jos nebu
vo užsidėjusi. Pavogti jos taip pat nie
kas negalėjęs, nes jei būtų įsilaužęs va
gis, tai būtų išnešęs ir kitus daiktus, ku
rie buvę daug brangesni už tą apyran
kę/, Į grafaitės gi kambarius, be grafų 
ir Verutės, niekas pašaliečių nevaikščio
davo. Nors toji apyrankė nei grafams, 
nei grafaitei neturėjo tokios didelės Ver
tės, tačiau visi labai susirūpino ir pasi
ryžo išsiaiškinti, kur ji būtų galėjusi 
dingti. Verutė ir grafaitė išvertė visus 
stalčius, visas indaujas, dėžutes; ati
traukė nuo sienų stabus, knygų lenty
nas... bet apyrankės niekur nerado. Pa
galiau buvo paskelbta \visiems dvariš
kiams, jei kas rasiąs apyrankę arba nu
rodysiąs, kur ji esanti, gausiąs 'iš gra
faitės gausių dovanų.

Šitas paskelbimas sujudino,,Visus dva
ro, ypač grafo rūmų, tarnautojus; dva
riškiai suprato tai priešingai, ir visi 
kratėsi bėdos, ir sakė jie nei į grafo rū
mus, nei į grafaitės kambarius nevaikš
tą. Pašnibždomis gi visi kalbėjo ir nu
rodinėjo į Verutę.

Visų labiausiai šituo įvykiu susirūpi
no Verutė; nors jai stačiai į akis ir nie
kas nieko nepasakė, tačiau j’i negalėjo 
nepastebėti kitas kambarines į ją šnai
ruojant, dvaro tarnautojus šnibždant, 
ir jai vis regėjos, kad tiek patys grafai, 
tiek ir visi dvariškiai, nors atvirai ir 
nieko nesako, bet visi slapta įtaria ją.

Kad ir stengėsi pavirš būti rami ir, 
kaip ir pirma, linksma, tačiau sielos 
gelmėje buvo labai sujaudinta, susirūpi- 
nusKjr vakarais, prieš eidama gultą ir 
keldamasi anksti rytą kalbėjo 'poterius, 
darė įžadus ir prašė dievą, kad padary
tų stebuklą ir kokiu nors būdu nurody
tų apyrankės vagį.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn.
Prabėgo jau pora mėnesių 

kai teko dalyvauti “šUpraiš 
parėję,” surengtoje paminėti 
Petro Boko gimtadienį, kuriuo 
Petras Bokaš sUsilaukė vidur
amžio, 39 m. Linkiu d. Bokui 
sulaukti dar daug 39 mėtų 
švęsti gimtadienį.

BOkas, per daugelį mėtų 
darbininkiško judėjimo veikė
jas, yra užsipelnęs tokio pa
rengimo jo pagerbimui. Bokas 
labai seniai turi karą, turbūt, 
ar nebus pirmas iš darbininkų 
veikėjų, kuris nusipirko karą. 
Dabar daug kas turi karus, 
bet tais laikais taip nebuvo. 
O turėdamas) karą Bokas atli
ko daug, kas tiktai1 reikėdavo 
atlikti. Nors kai kada zurzė
davo, bet darbą atlikdavo. Su
prantama, kad tas viskas ga
lėjo Įkyrėti bile vienam, bet 
Bokas suprato,’kad tas neina 
pavieniui asmeniui, bet dėl 
plačios visuomenės. Per kele
tą metų yra buvęs Laisvės va- 
jinihku. Ir dabar nepamiršta, 
nei skundžiasi, kad per senas, 
nors sulaukęs 39 m. amžiaus.

šios pares sumanytoja bu
vo jo dėdienė Mrs. Blekis, su 
pritarimu keletos draugių Ir 
draugų, šių . žodžių rašytojui 
taipgi teko dalyvauti. Kada 
mes nuvykome 4 karais visi 
kartu ir pasirodėme kieme, 
pribėgęs, Bokas klausė, ko 
mes čionai atvažiavome toks 
būrys, kibą kas tokio nepa
prasto įvyko. Atrodė susimai
šęs. Lig nujausdamas, pasakęs 
keletą žodžiu ir pranyko » * *
mums iš akių.

Draugės gaspadinės, nelauk- 
j damos nifeko, griebė už kala
kuto ir bematant sukapojo į 
kavalkuš. Ir kitokiomis gėry
bėmis apkrovė stalus. Pradėjo 
raginti svečius užimti vietas, 
štai,’atėjo ir Bokas. Visi sėdo
me prie stalo. Atrodė, kaip 
vienos šeimos nariai. Visi ge
rame ūpe. Valgėme, gėrėme, 
kaibęjomės»ir linkėjome jubi- 
lijatui geros sveikatos it susi
laukti gilios senatvės, dar 
švęsti daug gimtadienių ir tęs
ti progresyvi darbą kolei spė
kos leis.

Pradėjus temti, paspausda
mi vienas kitam dešinę, gera
me ūpe, išsiskirstėme.

Geistina, kad tokių sueigų 
būtų ir daugiau.

Vieftas iš svečių

Cleveland Ohio
DRAUGĖS DOVANA DAVĖ 

GERAS PASEKMES
Pora mėnesių atgal d. A. 

Raulušaitienė iš Bellmore, L. 
1., New York, atsiuntė o.leve- 
landiečiams rankų darbo mez
ginį, pečiams apsiaustą ir ra
šė : sunaudokit, kur bus nau
dingiausia. Tas mezginys bu
vo priduotas Clev. Lietuvių 
Moterų |Klubui.

Nebūnant jokio didelio pa
rengimo išleidimui, pirminin
kė ir pridavėja nutarė tą mez
ginį išleisti paskiausiame Mo
tetų Klubo mitinge, kuriame 
būna visos narės. Pardavėja 
surinko $22.75 ir tuosi pinigus 
ten pat pridavė d. J. Simans. 
Jie*bus sunaudoti geram tiks
lui.

Čia turiu ištarti ačiū d. Rau- 
lušaitienei. Nots jinai seniai 
apleido CleV. ir yra serganti, 
bet ji vis viena suranda laiko 
ir galimybės paremti ar paau
kauti kam ir kaip išgali. Man 
prisimena amerikoniškas posa
kis: “Where there’s a will, 
there’s a way.” Lietuviškai 
turbut sakytume: “Kur yra 
ryžtingumas, ten. yra išeitis.”

Anna

j Ekstra! Parė ir' Šokiai. įvyks 
sausio 15 d., LDS Kliubo salCje, 
9305 St. Clair Avė. Kviečiame visus 
mūsų draugus dalyvauti ir praleisti 
smagiai vakarą. Turėsime skanių

• užkandžių. Bus išduotas raportas' iš 
sveturgjmių konferencijos. Pradžia 
7 vai. vak. ' y Komisija 

(7'9)
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Ar jaii rengiate ką Laisves 
paramai? i

POLEMIKA IR KRITIKA
ŪĖL SUSNINKŲ JURGIO 

“SŪNAŪS-IŠEIV1O”
Gerbiama Laisvės redak

cija! Leiskite ir man tarti 
keletą pastabų apie Susnin- 
kų Jurgio kūrinį “Sūnų-iš- 
eivi.” C-

Aš maniau, kad kritikoms 
praėjus jau viskas užsibai-' 
gė ir brangią laikraštyje 
vietą bus galima sunaudoti 
naudingesniems ra š t a m s, 
vietoje polemikų ir kritikų. 
Bet kur tau! Šusninkų Jur
gis, veikalo autorius, aukš
tai pastatęs savo skiautUrę 
ir atsigrįžęs, duoda visiems 
kritikams pipirų! Tas pa
rodo, kad S. J. labai ne
mėgsta būti kritikuojamas. 
Jis gal nė nepagalvoja, kad 
mes visi iš kritikos daug 
mokomės, tobulėjame. La
biausiai man krito į akį S. 
Jurgio atsakymas kriti
kams, kur jis net verkšlen
damas nusiskundžia, kad 
jis, rašydamas apysaką 
“Sūnus-Išeivis,” labai daug 
darbo padėjo, prasėdėjo 
šimtus ar gal tūkstančius 
valandų^ o kritikas, paėmęs 
plunksną, sukritikavęs jį į 
pusvalandį. Čia tai S. J. 
labai nelogiškas išsireiški
mas. Nes ne tame rašytojo 
pagrindinė svarba glūdi, 
kiek jis, rašydamas, laiko 
praleido — kiek šimtų va
landų, bet visa svarba glū
di tame, kas rašytojo kū
rinyje įvertinama literatiš
ku atžvilgiu. Šitą gerai ap
galvojęs, pats brolis S. J. 
gali suprasti, kaip mėgian- 
tis rašyti ir net siekianty
sis ir rašytojo vardo gar
bės.

Aš skaičiau tą ilgą kūrinį 
nuo pat pradžios iki pabai
gai, ir beveik per visą lai
ką skaitydamas galvojau, 
kad S. Jurgis gaus daug vė
jo arba net lietaus nuo kri
tikų, kuomet jo rašinys 
laikraštyje pasibaigs. Ma
no manymas išsipildė* Visa 
tai įvyko iš pat apysakos 
pradžios, įžanginėje prakal
boje, kur parašytas prana
šavimas, kad už kokių dvie
jų tūkstančių metų pasaulis 
išnyks! Dėl ko tas prana
šavimas.? Nepaduoda nei 
faktų, nei teorijos.

Antra. Kada Jurgis gy
veno* viršinėse ir buvo pas 
lietuvius ant burdo, ten su 
juo gyveno kitas lietuvis, 
mokant i s rašyti, Jurgio 
draugas, kuris Jurgį išmo
kė gerai rašyti per dvi sa
vaites. Stebuklas, ar ne? 
Už poros savaičių Jurgis 
taip puikiai parašydavęs 
laiškus, kad jam iš džiaugs
mo kaip kokie aukso varpai 
skambino! Čia turiu paste
bėti, kad auksas neskamba, 
jeigu į auksą neįmaišoma 
daug kokio kieto metalo. O 
kada auksas sumaišytas su 
kietais metalais, tuomet jis 
ne auksas.

Taipgi iškraipyta’ tikrovė 
apie New Yorko prieplau
koje stovinčią Laisvės sta
tulą. Parašyta, kad iš vi
so pasaulio kampų plaukė 
suvargusieji prie tos Ame
rikos, prie kurios kranto 
laisvės statulos akmenyje 
iškaltos. Gi Laisvės statut 
la ne iš akmens-arba uolos 
iškalta, bet nulieta iš bron- 
zo Fr ancu zijoje ir laivu 
atgabenta ir padovanota 
JAV kaipo laisvės simbolis.

Taipgi apysakoje perdaug 
vartojami mažybines lyties 
žodžiai, kaip tai: “duonelė,” 
“žemelė” ir t. p. Papras
tai, geri rašytojai naudoja 
daug maloninės lyties žo
džių, tiktai rašydami jau
niems vaikams pasakaites 
it eilėtašičuose, o dides
niuose kūriniuose naudoja

mažai. * Be to, daugelyj vie
tų sudėjimas žodžio su žo
džiu be jokio lipnumo, be 
klijų... literatišku atžvil
giu. Kai kuriuose rašinio 
skyriuose fikcija su tikro
ve sukergta labai nevyku
siai. "

Nevykusiai aprašyta ir 
gražuolė, geltonplaukė, mė
lynakė Jurgio gaspadinė. 
Kuomet Jurgis, būdamas 
ant burdo, dirbdavo fabri
ke naktinę pakaitą, o gra

^M»^m^*****-*—**«*»ww*

Worcester, Mass.

žuolės skaistaveidis senste
lėjęs vyras dirbdavo nuolat 
dienomis, tai buvo labai ge
ra proga gaspadinei prie 
jauno burdingieriaūs prisi
meilinti. Ji iš pradžios tikš 
tai retkarčiais nedrąsiai at-' 
eidavusi į kambarį pas Jur
gį, o vėliau tiek įsidrąsino, 
kad kožną rytą,x dar Jut- 
giui bemiegant, gaąpadine, 
atėjusi pas Jurgį, tik^lumt/ 
pas jį į lovą, rankomis" ap
kabina ir, priglaudusi savo^v 
skaisčius veidus ir raudo- ”

(Tąsa 4—tame puslap.)
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ALDLD 11 ir. 155 kuopo* rengia

BANKIET^
Paramai Dienraščio Laisves

Pradžia lygiai 5-tą vai. vakare

Kviečiame wotcesteriecius ir iš apylinkės visuomenę 
atsilankyti į šį gražų mūsų parengimą apšvietas rei
kalui. Pasilinksminkite patys ir tuom pačiu kaitų 
finansiniai paremsite savo dienraštį.

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Pelnas nuo šio bankieto bus įteiktas Laisvei kajpo^ 
dovana nuo Worcesterio Laisvės bendrovės 

dalininkų suvažiavimo proga.
Pasirūpinkime visi, kad dovana būtų graži.

1 / <1* / i J •
Rengėjai
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Vilnies Kalendorius
1955 Metams

Prirengė L. JONIKAS
Kūrinys 245 puslapių, kaina 50 c •

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

Telpa apsčiai įvairių raštų prozoje ir poezijoje, žy
mių autorių iš Lietuvos ii’ 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 3č, 5c ir 10c.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

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

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laisves naudai metinis bankietas 

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

t

Banketas bus gražus ir vaišingas. Bus įdo- . 
m i 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 b 
šį gražų banketą, pasilinksminti ir paremti dien
raštį Laisvę. Užtikriname, kad Visi turėsite 
smagų laiką.

Rengia LLD 2-ra kimpa
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Polemika ir kritika
(Tąsa jhjo 3 puslapio) NeWYortoWi^ZInloi EW YORK NEW YORK

REAL ESTATE

JACKSON HEIGHTS

HELP WANTED—FEMA^

. TYPIST

Per kokį laiką viskas ėjosi 
gerai. Tik nelaimė, kad vie- 

. na vėlyvą rytą atėjusi kai
myno jauna -mergaitė prie 
Jurgio kambario durų pa
matė abudu lovoje gulin
čius ir sugadino jiems visą 
gešeftą. Po to įvykio gas- 
padinė kalbino Jurgi kur 
nors Į kitą miestą pabėgti, 
nes gerai suprato, kad juo- 
dviejų meilės slaptybė jau 
iškilo į viršų. Kaimynai, 
sužinoję, pradės iš jų juok
tis, juos apkalbėti. Bet Jur
gis atsisakė bėgti. Už tai 
meilužė gaspadinė Jurgi 
areštavo, prisiekdama, kad 
Jurgis kėsinosi ją išprie
vartauti, ją apvogęs, ir tt.

Dėl ko gi čia tokia stai
gi atmaina? Iš tokios di
delės meilės, be tam tikros 
priežasties, meilužė užsigei
dė, suokalbiaudama, netei
singai įkišti savo mylimąjį 
į kalėjimą. Tai daugiau ne
gu fantazija. Čia rašytojui, 
reikėjo paieškoti ko ncį/s 
gilesnio, nuoseklesnio suar
dymui Jurgio meilės su gas- 
padine. Taipgi ir teisme, 
laike tardymo, prokuroras 
prikergė naują Jurgio gas- 
padinės bylą prie jo seno
sios bylos. Ir teismo visa 

•.eiga labai neaiški, miglota.
Paprastai teismuose būna 
nagrinėjama kožna byla at
skirai.

S. Jurgis padarė stambią 
klaidą savo atsakyme “Kri
tikams.” Jis pasigyrė, kad 
dauguma esą pasitenkinę jo 
kūriniu “Sūnus-Lšeivis.” O 
iš kur jis tą žino? Nagi, 
sakosi, buvo nuvykęs į 
Richmond Hill, N. Y., Lie
tuvių Auditoriją (Kultūrinį 
Centrą). Ten per koncertą 
jam teko .susitikti pol*ą Vy
ru ir keletą moterų Lais
vės skaitytojų, kurie vien
balsiai užgyrė S. J. kūrinį. 
Tačiau, ar S. J. iš tikrųjų 
gali žinoti, ką mano tūks
tančiai Laisvės skaitytojų 
apie jo rašinį? Pagalvojus, 
tik juokas ima.

Vienok aš. gerbiu S. Jur
gį dėl to, kad jis, būda
mas paprastas fabriko dar
bininkas, mažamokslis, iš
drįso ir užsimojo parašyti 
tokią ilgą apysaką. Jis drą
sus vyras! Ir aš nekriti
kuoju viso jo kūrinio išti
sai. Nes kai kurie jo raši
nio skyriai buvo gerai pa
rašyti literatišku atžvilgiu. 
Ir jeigu S. Jurgis tą savo 
kūrinį gerai apgalvojęs per
rašytų, viską iš naujo ištai
sytų, visas klaidas ir trūku
mus prašalintų, tuomet ir 
visi kritikai kitaip uždai
nuotų.

Progresas

Zizaheth, N. J.
Antrą Kalėdų dieną mane 

aplankė draugai Domininkas 
ir Morta Burkauskai. Buvo 
graži diena. Sumanėme nuva
žiuoti pas Ad. Saulėnus. Pake
liui sustojome pas P. Vaieio- 

• nius, kur seniau1 piknikus ruoš
davo,me. Vaičioniai — meilūs 
žmonės. Už pylėm e sau už lū
pos. Važiuojame toliau. Sykiu 
važiuoja ir Vaičioniai.

Saulėnus randame namie. 
Abu gerame ūpe ir gerai at
rodo. Saulėnienė pradėjo ka
lakutą piąustyti, o Saulėnas 
.atnešė gėrimų ir smaginamės 
naujame narpe. JU namas gra
žioje vietoje netoli Dils Man
ville dirbtuvės ir netoli mies
tas Somerville, N. J.

’ Pabuvę porą valandų, ap
žiūrėję jų namą ir palinkėję 
geros sveikatos, grįžom atgal 
į Cranford su Vaičioniais. Vai- 
čionienė pagamino skanią va
karienę. Pavalgėm, įsigėrėju. 
Antrą Kalėdy dieną • pralei-

Astorijos gaisre 
apdegė kūdikis

Naktį užsikarus apartmen- 
tiniam namui, apie 50 suau
gusiųjų išbėgo į gatvę nakti
niuose. Viename bute ugnis 
atitvėrė kambarį, kur gulėjo 
16 mėnesių kūdikis. Gaisrage- 
sys Uchtrup kopėčiomis pro 
langą dasigavo į pilną ugnies 
kambarį, sekdamas kūdikio 
riksmą jį surado ir išnešė, bet 
.jau pavojingai apdegusį.

Gaisras užsikūręs iš suge
dusio aliejinio šildytuvo.

Rūpinasi gėlynu
“Prašvilptos laimės” pa

statymo proga, gamtinio 
grožio mėgėjos Cedronienė, 
Kvedariūtė, Mačiutienė, pa- 
sigavusios L K C gėlininką, 
įsiūlė jam po $1, o Rein- 
hardtienė $2 pavasariniams 
gėlyno reikalams.

Dėkui joms!
Dabar pavasariniame gė

lyno fonduke yra jau $10.50. 
Tenka tik laukti ankstyvo 
ir šilto pavasarėlio. ' V.

Pamokos slaugymui 
ligonių namie

Gal mažai randasi (jeigu 
ir randasi) tokių laimingų 
šeimų, kurioms nepasitaiko li
gonių. Vienu ar kitu laiku bū
na reikalas slaugyti namie. 
Neturintiems tam žinių ir pa
tyrimo menkos problemos pa
sidaro milžinais.

B rook lyno Raudonasis Kry
žius teiks tokias pamokas šj 
mėnesį pirmadieniais ir ke
tvirtadieniais, pradedant sau
sio 10-tą, baigiant 31-mą. Kam 
galima, patartina pasinaudo
ti. Vieta informacijoms gauti 
ir pamokoms: Civil Defense’ 
raštinė, 215 Montague St.

Miestinis radijas nori 
gauti pilną laiką

Miesto Tarybos mažumos 
lyderis Stanlej' M. Isaacs ; pa
siūlė Tarybai rezoliuciją, 'ku
ri reikalauja, kad visašališko- 
ji valdinė susisiekimams ko
misija leistų miestinei radijo 
stočiai WNYC veikti ištisą pa
rą—24 valandas. Dabar ji gali 
veikti tiktai nuo ryto iki 
10 vai vakaro.

Dalis streikierią 
jau laimėjo

Praėjusį penktadienį dalis 
didmiesčio prekyviečių darbi
ninkų jau buvo laimėję strei
ką. Sakoma, kad apie 500 iš 
1,300 streikierių; buvo sugrįžę 
į darbą. Jau buvo pasirašę 
sutartį Bronx ir Brooklyno 
prekyviečių savininkai.

Didžiojo Washington Mar
ket sritis anksti penktadierpo 
rytą tebebuvo už streikuota.

Bronx ir Brooklyne suside
rėta pridėti po '$6 per savaitę 
šiemet, o sekamais metais dar 
$2. Taipgi duoti atostogų 3 
savaites, vieton dabar duoda
mų 2 savaičių. Likusiųjų strei
ke bosai tikrina, jog jie neiš
gali pridėti daugiau $4 šiemet 
ir $1 sekamais metais.

dau smagiai.
Labai ačiū Domininkui *ir 

Mortai Burkauskams už do
vaną ir pavežiojimą.

Sveikinu su Naujais Metais 
visus draugus ir drauges ir vi
sus Laisvės skaitytojus.

Draugiškai,
A. Stripeika 4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 11. 1955
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Kalbama, kad miestas 
turės keisti taksus

New Yorko Miesto Budžeto 
Taryba savo posėdyje sausio 
6-tą diskusavo būsimais me-, 
tais numatytas gauti išlaidas 
ir pajamas. Sakoma, jog išti- 
kro miestasi turės bent $lt)0,- 
000,000 nedatekliaus. Jo išven
gimui ieško priemonių gauti 
naujų taksų.

Tam ekstra šimtui milijonų 
gauti taryba sudarė pasiūly
mus, programą, tačiau to vi
so negalės vykdyti, net jei 
Miesto Taryba užgirtų. Mies
tas savo budžeto reikalais tak- 
savimą gali įvesti tiktai Vals
tijos Seimeliui ir gubernato
riui užgyrus. Seimelis ir šie
met tebėra kontroliuojamas 
republikonų, kurie per 12 me
tų stengėsi didmiestį, kaip pa
žangesnį, nubausti nedavimu 
jam reikalingų paskyrų. Tad 
ir šie miesto kasos pareigūnų 
pasiūlymai tebekabo oro.

Tarpe tų pasiūlymų yra: ,
Gauti apie 26 milijonus pa

kėlimu taksų ant nuosavybių 
nuo 2 į i iki 2 */2 procentų. Taip
gi tikisi pa'daugėjimo taksų iš 
naujų statybų.

Apie 20 milijonų įvedant 
taksavimą biznio nuo pelno, 
ne nuo visų pajamų.

Atsteigti miestui 5 procen
tus “betų’’ arklių lenktynėse, 
kuriuos Deweyaus. valdžia nuo 
miesto atėmė. Iš ten gautų 
apie 12 ir pusę milijono.

Sako, jog tie ekstra milijo
nai dolerių yra reikalingi sam
dymui daugiau policijos, sta
tybai ligoninių, taipgi padidin
toms tarnautojų algoms ir pen
sijoms, kurios jau yra paža
dėtos seniau.

Išteisino parašą rinkėją
Flushinge teisėjas Albert 

Schanzer išteisino jauną ve
teraną, kuris buvo kaltinamas 
kaip trukdytojas trafiko. Bu
vo areštuotas renkant para
šus prieš McCarthy. Tai įvyko 
tuo laiku, kai buvo vykdoma 
kampanija už pabaudimą 
McCarthy.

Tame darbe dalyvavo Que* 
ons apskrities American La
bor Party. ALP vadovybė sa
ko, jog veteranas Irving Ro- 
senstein, nors ir nebodamas 
nariu, pasisiūlė dirbti prie 
vieno stalo’ priešais supermar
ket ant Kissena Blvd. Jam at
rodė, kad makartizmas išsto
ja prieš tas idėjas, kurias jis 
gynė karo laiku tarnaudamas! 
ant Iwo Jima. Jis rinko para
šus po peticija, reikalaujančia 
McCarthy pabausti. Vetera
nas su peticijomis prieš ma- 
kartizmą kai kam pasirodė 
nesvietiškai platus, užstojas 
trafiką, jį areštavo. .

Teisėjas atsisakė jį bausti 
pamatuodamas • Konstitucijos, 
garantuotomis teisėmis. Siun-' 
timas prašymų valdžiai, rinki
mas parašų yra legalus būdai 
liaudžiai pasisakyti, nežiūrint,! 
ar tas pasisakymas yra už 
McCarthy ar prieš McCarthy.

Mire
Antanas Gustaitis, gyvenęs 

8066 90th Ave., Woodhaven, 
‘N. Y., mirė sausio 9-tą, ligo
ninėje. Bus pašarvotas • Sha- 
lins (šalinsko) šermeninėje, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y. Telefonas Virginia 
7-4499. šermeninė randasi 
prie Forest Parkway stoties 
ant BMT Jamaica linijos.

Laidos trečiadienį, sausio 12, 
10 vai, ryto.

Velionis yra brolis dauge
liui žinomojo Petro, dėdė dak
taro Petro Gustaičio. Plačiau 
tilps sekamose laidose.

Gustaičių šeimai ir kitiems 
velionio artimiems reiškiame 
.užuojautą.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR& GRILL
' ■--'L??. ' ✓

32TenEyckSt Brooklyn, N. Y.
G*1*** Telephone: E Ver green 4-8174

Tūkstančiams darbiniu- New Yorko mieste 
toiletai su kibiruku sutrukdė pietus

New Yorke veik pietų lai
ku tapo apiplėšta viena rašti
nė 33 aukštų pastate, 165 
Broadway. Manyta, kad už
darymu pastato sučiups plėši
ką : užstabdė keltuvus, užsto
jo duris. Plėšiko nesugavo, tik 
apie 6,000 darbininkų pavėla
vo pietus ir buvo sutrukdyti 
nuo darbo per 35 minutes. Jis 
išnešęs $4,523.

Bandito ieškojime po pasta
tą darbavosi virš 30 unifor
muotos ir slaptosios policijos.

Langą valytojas 
kobojo ore

Daugelis praeivių matė, kai 
langų valytojas Andrew Ja- 
woriw pakibo ore ties penk
tuoju aukštu pastato 10 W. 

j 57th St., New Yorke. Vieni 
persigandę gal nesumojo, ką 
daryti, o kiti žiūrėjo, kaip į 
spektaklį. Tačiau ten< pasitai
kęs armijos kapitonas Victor 
L. Wegard įbėgo į pastatą, 
pats užsikėlė keltuvu ir pro 
langą darbininką įtraukė at
gal. Darbininkas pakibo vie
name šone trūkus ar atsiliuo- 
savus jo sargybiniam diržui.

New Yorko valstijos repub- 
1 ikonai pernai rinkimams išlei
do $672,978. Tai liečia tik 
valstijos komiteto išlaidas, ne
skaitant daugelio vietinių ko
mitetų veiksmų, kuriais parė
mė rinkimus. Sakosi įsigiję 
$165,000 skolos.

SERGA
Serga Ona. Degutienė. Pa

daryta didelė operacija' sau
sio 5 d, Randasi Kew Gardens 
ligoninėje. Lankymo vai. 2 :30 
iki 4 v. ii’ vakare 7 iki 8 vai.

Degučiai gyvena 58-39 204 
St., Bayside, Long Island.

Linkiu stiprios ir greitos 
sveikatos!

A. A.
. •

George šleivys randasi Nor- 
vegian Hospital,; 4th Avė. ir 
45th St., Brooklyn. Lankymo 
valandos kasdięn nuo 1 iki 3 
ir nuo .6 iki 8 vakarais, apart 
pirmadienių.

Jau pora savaičių, kaip li
goninėje, bet vis dar silpnas. 
Maisto per burną nieko nei
ma, maitinamas dirbtinai, su 
“glucose.” šiaip jau neblo
giausia atrodytų, tik labai šu
le ėdęs.

šleiviai gyvena 231 94th St., 
Brooklyno dalyje vadinamoje.. 
Bay Ridge.

Lankęs P. W. J.
■ .............. —

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

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

VINCAS SODAIT1S PETRAS KAPICKAS

New York as gal yra įdo
miausias tuo, kad čia yra vis
ko. čionai randasi nepaprastų 
prabangų tam, kas. išgali. Gi 
norintis pasigrožėti “senove 
brangia” arba neišgalintis 
naujovės, gali rasti ir to, kas 
to paties miesto kitose dalyse 
yra užmiršta, kaip niekada 
nebuvę.

šiomis dienomis viename 3 
aukštų pastate prie 223 W. 
22nd St., valdomame tūlos K. 
R. S. G. . Realty Corp., Hou
sing Autoriteto inspektoriai 
atradę rendauninkams paduo
tus kibirukus “savo reikalui.” 
. Byla paduota prokurorui. 
Sako, jog tyčia sudarytos to
kios sąlygos "tikslu priversti 
rendauninkus išeiti, kad pali
kus tuščią namą galėtų iškon- 
troliuoti rendąs, paskui įleisti 
kitus gyventojus1 ir gerai pel
nytis.

Dr. Boriso prelekcija 
apie sveikatą šj sek
madienį, sausio 16

Preiekciją teiks Dr. Bori
sas iš Bostono. LDS 13-ta kuo
pa, kuri tai rengia, kviečia ne 
vien tiktai narius, bet ir visus 
norinčius sau sveikatos pasi
naudoti šia proga. Prasidės 
3:30. Jvyks Liberty Auditori
joje, Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill.

Bus ir dainų. Norintieji jas 
išgirsti, prašomi nesivėluoti. 
Aido Choras tą dieną vykdys 
savo praktiką nuo 1 :30 iki 
prelekcijos laiko, tad sutiko 
ateiti ir sudainuoti keletą 
praktikuojamų dainų.

Įžanga prelekcijon nemo
kama.

Sausio 9-tą Lietuvių Liau
dies Teatras statė scenon nau
jausią, Andriaus Skripkos pa
rašytą, komediją. Liberty Au
ditorija visą laiką aidėjo 
linksmu juoku. Apie vaidini
mą bus rašoma Literatūra ir 
Menas skyriuje.

Rep.

Brooklyn, N. Y.
L.D.S. 46 kuopos metinis susirin

kimas jvyks trečiadienį, 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 pradėti me
tus pasimokant duokles iš anksto.

, Sekr.

Newark, N. J.
L.D.S. 8 kuopa rengia pasilinks

minimo vakarą su žaislais, jvyks 
sausio-Jan. 16 d. (sekmadieni), pra
džia 3 vai. dieną, Ukrainų salėje, 57 
Beacon St.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
pasilinksminime.

Rengėjai 
(7-9)

2 šeimų mūrinis, gerai apgyventoje 
vietoje, 11 rūmų, aliojus 2 karam 
garadžius, mokyklos, bažnyčios, 
krautuvės. $19,000. George C. John
ston, Jnr. Ine., 75-08 Roosevelt Ave., 
HA. 9-1000.

(7-9)

Filmos-Teatrai
Pasidžiaugusiems vaidinimu 

lietuviškos linksmos komedi
jos “Prašvilpta Laimė,” toks 
ilgokai laukti kito lietuviško 
teatro. O kad laikas neprailg
tų, taipgi ir tam, kad geras 
amerikinis teatras galėtų gy
vuoti, bent kiek suprantan
tiems angliškai vertėtų nuei
ti ir ten.

Miesto teatruose šiuo tarpu 
yra nuostabiai gerų scenos vei
kalų ir filmų. Tarpe pirmiau
sių yra '“The Troublemakers,” 
vaidinamas President Teatre, 
247 W. 48th St. Apie jį ge
rai atsiliepia net komercinės 
spaudos kritikai, nors jo te
mos, kaip pažangios, jie neno
ri girti. Veikalas yra dabarti
nio tikrojo gyvenimo temomis

Kitas naujas ir įspūdingas 
yra “In Splendid Error,” News 
Teatre, 141 W. 13th St. Vaiz
duoja Amerikos Civilinio Ka
ro laikotarpį. Taipgi, greta 
gražios dramos, gauname ir 
pamoką iš mūsų šalies istori
jos. šios 4 savaitės bus pasku
tinės. Vaidina kas vakaras, iš
skyrus pirmadienio ir penkta
dienio vakarus.

•
Yra eilė kitų gerų veikalų.
Tarpe geriausių filmų, kurių 

rodymas netrukus baigsis, yra 
“This Is Cinerama,” dailės at
žvilgiu nuostabus kūrinys, ro
domas kelinti metai Warner 
Teatre prie Broadway ir 47th 
St. Rodo tik po du kartus per 
dieną, po piet ir vakarą, iš
skyrus šeštadienį- ir sekmadie
nį. Tomis dviemis dienomis ' 
rodo po 3 kartus. Pirmasis ro
dymas 2 vai. Sako, kad eili
niuose teatruose nebus rodo
mas. •

Stanley Teatre pradėjo ro
dyti česhoslavų filmą “Empe
ror and the Golem.”

Capitol Teatre rodo naują 
filmą “Vera Cruz,” su Gary 
Cooper ip Burt Lancaster va
dovaujamose rolėse, šio nete
ko matyti.

Tarpe seniau pradėtų rody
ti ir vertų matyti yra “A 
Star Is Born,” Victoria Tea
tre; operinis “Aida” (itališkai. 
su anglišku aiškinimu.) Little 
Carnegie Teatre; “Gate of 
Hell” (japonų, su anglišku 
aiškinimu),, 50th St. Guild 
Teatre; “Romeo and Juliet,” 
Sutton Teatre.

Rep.

^MATTHEW A.Š
BUYUS į

• • •**
(BUYAUSKAS) t

.LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

t TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Sorno knowledge of 
Stenography 

Apply 
NATIONAL CASKET CO. 

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

NAMŲ DARBININKE
Žemiau 50 m. amžiaus. Virėja ir 

prie abelno namų darbo. Pagelbėti 
prie 2 vai|<ų. Turi turėti gerus pa
liudijimus ir gerą patyrimą. Nuo
savas kambarys ir vonia. $45-50 j 
savaite.

Scarsdale 8-3285
(5-7)

AT YDOS!
PUIKIAUSIA PROGA

Jauna moteriškė ° (19-20) del Ac
counts Payable Departmento, pro
gresuojančiai Midtown firmai. Turi

•
žinoti ofiso visą darbą, baigusi High 
School. Tiki būt pasitikima ir no- 
rinti mokytis. 5 dienų savaitė — 
37 Vi valandos. Daug darbininkų 
pašalpų. Tuojau stoti j darbą?^

Telefonuokitc Mr. O’Connell, —

anksti pirmadienj. MII. 9-5100.

NAMŲ DARBININKE
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 3-7836.

(6-8)

NAMŲ DARBININKE
Imti pilną atsakomybę priežiūrai 

6 rūmų namo Long Island ir 9 metų 
amžiaus mokyklos berniuką biznie
rių porai. Turi būti patyrusi, iki 50 
metų amžiaus. Geras atlyginimas, 
gražūs namai. Rašykite: Box J-6, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(6-8)

JAUNOS MOTERIŠKES

Tuojau* priimamos pasitari
mams ir kaipo šokių mokyto
jos pilnam ir daliai laiko. Tu
ri turėti šokimui talentą, link
simus personažo ir>. dailios Iš
vaizdos. Alga, gera proga pa*j 
kilimui. Kreipkitės po 11 A.M?

DALE,
745 7th Ave. (49th St.) 

489 FiftnAve. (41 St.) N. Y. C.

MALE and FEMALE• z

VERPĖJAI

VYRAI AR MATERIšKES
Ant 4x4 Box Staklių

Heavy Filling 

šaukite ST. 6-8877
(7-9)

REAL ESTATE

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

GERARD CROSSON— 
MU. 8-5478—NE. 9-4288

(6-8)

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

CAMERON

123-14 Liberty Ave. VI. 3-8850 
(7-9)

PER SAVININKĄ 
Užimtinas j 60 Dienų 

Modeminis Ranch namas, rinktinė
je L. I. kaimynystėje, arti mokyk
lų, 8 ekstra dideli rūmai, prisideda 
skiepas ir žaislam rūmas. Tik 3 
metų senumo. Žemės plotas 200x140, 
pilnai aptaisytas kiemas. Originals 
kaina $60,000, su nuolaida tik už 
$47,500, arba greitam pardavimui 
dar už pigiau. Pamatymas pagal su
sitarimą, bet prašome tik rimtai no
rinčius pirkti tesikreipeti.

FREEPORT 9-9684
(7-9)

For Rent \

PER SAVININKĘ —CORONA 
2 šeimų namas —v apartmentas (5 
rūmų) tuščias ’užėmimui tuojaus. 
Naujas.. Aliejum Šildomas. 2 karam 
garadžius, puikiose sąlygose, idea
liška vieta, arti mokyklų ir trans- 
portacijos. Greitam pardavimui tik
tai $13,000. Pamatymas pagal su
tartį kviečiama. NE. 9-6766.

(4-10)

Jei jūs nonte parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žemsu




