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KRISLAI
Pamatėme ir išgirdome.
Nauji talentai.
Jau čia pat.
Liūdnas vaizdas.
Nejaugi?
Geras žygis.

Rašo A. Bimba
■ ■■..................... ..... ............................

^'aip manėme, taip ir buvo: 
Aido Choro koncertas praėjo 
labai šauniai. Pramoga buvo 
nepaprastai graži ir Įspūdinga.

Tik vienu dalyku galima ir 
teikia nusiskųsti: nebuvo tiek 

* publikos, kiek galėjo ir turėjo 
būti. Čia jau kaltė ne Aido, 
bet jo draugų ir prietelių.

Šia proga noriu žodį kitą 
tarti apie šiame koncerte pa- 

j sirodymą dviejų talentų. Ma
ne labai gražiai nuteikė Serge 
Savitcheff, Elenos Brazauskie
nės sūnus. Jis skambino pianu, 
skambino labai gerai. Geriau
sio jam pasisekimo tolimesnėje 
lavyboje.'

Pirmu sykiu išgirdome eks- 
argentinietį Augustiną lešman- 

, tą. šiame koncerte jis puikiai 
atsirekomendavų mūsų publi
kai. Tiek chore, tiek duete, 
tiek vaidinime, tiek kaipo so
listas, jis tikrai gerai pasiro- 

Jame mes turime stambų 
Aklinos ir vaidybos talentą.

O dabar, draugai, visi rim
tai pagalvokime apie dienraš
čio Laisvės metinį dalininkų 
suvažiavimą ir banketą. Suva
žiavimas labai arti — įvyks 
►vasario 6 d.

Nereikia nė kalbėti apie 
. suvažiaviiho svarbą. Visiems 

iaisviečiams tai puikiai žino
ma.

Bet ar visi dedame pastan
gas šį suvažiavimą padaryti 
tokiu, kokiu trokštame jį ma
tyti ?

Suvažiavimą pagyvina ir pa
derina gausūs sveikinimai. Jie 
suteikia laikraščiui dvasinės 
ii medžiaginės paramos. To
dėl reikia, kad jie plairktų iš 
visos plačios Amerikos, nuo 
Californijos iki Maine.

Gražu būtų, jeigu su sveiki
nimais* nepaskūpėtų ir kana- 

X kiečiai. Ten mes turime nerna- 
/ žai senų ir nuoširdžių laisvie- 

, Čių.
• ——

Skaitau korespondenciją iš 
Girardville, Pa. Koresponden
tas rašo, kad ten užsidarė net 
kelios kasyklos. Septyniolika 
ar kiek šimtų mainierių nete- 

< ko darbo.
Kur jie pasidės? Niekas, 

kaip atrodo, jais nesirūpina. 
, Ar begali būti baisesnis ir 
liūdnesnis vaizdas? Uždarė 
kasyklą, išmetė tave iš darbo, 
ir žinokis.

Daugelis mainierių ten visą 
gyvenimą pragyveno. Ten jų 
šeimos, ten jų namai.

Palik viską ir kraustykis ki
tur. Bet kur? Kur kitur mai- 
nierys ras darbą, nemokėda
mas jokio kito amafb?

Visi ženklai rodo, kad mū
sų kraštas yra ruošiamas di
džiam konfliktui Tolimuose 
Rytuose.

‘ . Jei,tarpe Kinijos ir Ameri-
^os prasidėtų ginkluotas susi
kirtimas, prieš jį buvęs Korė
jos karas pasirodytų tiktai ma
žu vaikų žaislu!

Odos apdirbimo ir kailiu- 
siuvių unija vienijasi su didės-

Amerikos-Kinijos santykiai darosi kraštutiniai įtempti

“Pravda” kritikavo jo teorijas

Prekybos ministras 
Mikojanas atsistatė

Djilas ir Dedi je ras nuteisti prie 
uždarų durų, bet jie neturės kalei

f Čou En-lajus pakartojo:

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos vidujinės prekybos mi
nistras Anastas Mikojanas 
atsistatė iš savo tarnybos. 
Jo vietą užėmė Dimitrijus 
Pavolovas, kuris 1951-mais 
metais buvo maisto reikalų 
ministru.

Prieš tai, kaip Mikojanas 
atsistatydino, “Pravdoje” 
tilpo ilgas Dimitrijaus Šepi- 
lovo straipsnis, kuriame bu
vo kritikuota teorija, kad 
dabar galima kreipti ma
žiau dėmesio į sunkiąją 
pramonę ir koncentruotis 
ant lengvosios, gaminant 
kuo daugiau kasdieninio 
vartojimo reikmenų.

Šepilovas savo straipsny
je sako, kad tokia teorija 
gal gali momentaliai suda
ryti padėtį, kuri atrodo pa
tenkinama, bet tuo tarpu 
šalies saugumas silpnina
mas.

Jugoslavija ir Burtna 
“vienodo nusistatymo”

Rangoonas.—Pabuvęs de
šimtį dienų Burmoje, mar
šalas Tito apleido tą šalį. 
Prieš apleisdamas Burma 
jis ir tenykštis premjeras 
U Nu išleido bendrą pareiš- 
kmią, panašiai, kaip Indijo
je Tito ir Nehru padarė.

Bet U Nu ir Tito pareiš
kimas dar draugiškesnis, 
negu Tito ir Nehru: Jugo
slavija ir Burma, sako jie, 
ne tik draugiškai žiūri j 
viena kitą ir panašiai nusi- 
stačiusios pasauliniais klau
simais, bet turi “identiškai 
vienodą nusistatymą.”

Teheranas. — Irano armi
ja skelbia, kad atidengė 
slaptą ginklų dirbtuvę Te
herano priemiestyje; Suim
ti keli asmenys, kurie buvo 
užtikti toje dirbtuvėje.

Londonas. — Maskvos ra
dijas sako, kad prezidentas 
Vorošilovas apdovanojo or
dinais tarybinius diploma
tus Maliką, Vinogradovą, 
Zarubiną.

ne Darbo Federacijos bučcrių 
unija.

Gerai būtų, kad toks apsi- 
vienijimas pasireikštų visoje 
eilėje kitų pramonių. O dar 
geriau būtų, jeigu susivienytų 
visa Darbo Federacija su> vi
sa CIO.

Kol kas tik kalbama aule 
tokią vienybę. Lyderiai, ma
tyt, nelabai nori vienybės. Tū
liems jų prisieįtų pasitraukti 
iš vadovybės. To jie bijpsi.

Vienybė gi yra gyvas reika
las. Kada nors ji turės įvykti.

Kaip yra žinoma, Mikoja
nas laikėsi nuomonės, kad 
dabar reikia kuo daugiau 
koncentruotis ant lengvo
sios pramonės.

New Yorkas. — Vietinio 
“Times” bendradarbis reiš
kia nuomonę, kad Mikoja- 
no atsistatydinimas ir Še- 
pilovo straipsnis rodo, jog 
Tarybų Sąjunga dabar ma
to karo pavojų kaip didė
jantį ir todėl vėl nori mesti 
visą svoyį ant sunkiosios 
industrijos atgaivinimo.

EI Centro, Cal. — Apie 
šimtas CIO mėsos pakuoto
ji! unijų organizatorių pra
dėjo vajų suorganizuoti 
darbininkus Imperial Val
ley ir : Yumos srityse, Ari
zonoje.

Ten daug darbininkų dir
ba prie galvijų prižiūrėji
mo, suvarymo; pakavimo į 
vagonus ir tt.

Paminklo didvyris 
mirė kaip valkata

Sacaton, Arizona. — 
Indehas Ira Hays buvo 
vienas tų šešių marinų, 
kurie 1945-tais metais 
po sunkios kovos Iwo 
Jimos saloje ant Suri- 
bachi viršukalnio iškėhe 
Amerikos vėliavą po to, 
kai japonai buvo nuga
lėti.

.Washingtone dabar 
stovi didelis granito pa- 
minklas, kuris vaizduo
ja Ira Hays ir penkius 
jo draugus keliant tą 
vėliavą. Bet pats Hays 
vakar mirė Sacatono 
indėnų rezervacijoje 
kaip valkata, — krito 
gatvėje. Daktarai sa
ko, kad ' jis mirė nuo 
persišaldymo ir persi- 
gėrimo.

Hays ilgai ieškojo 
darbo užu rezervacijos 
ribų, bet kaipo indėnas 
negalėjo gauti.

/ ___________
Vatikanas. — Popiežius 

vėl serga ir daktarai jam 
du kart per savaitę duoda 
kraujo transfuzijas. Po il
gų tyrinėjimų jie pagaliau 
priėjo išvados, kad jis turi 
kraujuojantį ulcerį.

Bangkokas. — Amerikos 
armijos jėgų komandierius 
Tolimuose Rytuose genero
las Hull atvyko į Tailandą, 
kad dalyvauti tenykštėje 
“armijos dienoje.”

Oxford, Britanija.— Gar
susis mokslininkas J. B. S. 
Haldane pareiškė, kad jis 
mielai taptų Indijos pilie
čiu, jeigu Indija jį priimtų.

Belgradas. — Prasidėjus 
Djilaso ir Dedijero bylai, 
paaiškėjo, kad jie bus tei- 
siaami slaptai, prie uždarų 
durų. Prokuroro prašymu 
teisėjai išprašė iš teismo 
salės spaudos atstovus ir 
publiką. Užsienio spaudos 
korespondentai iš pat pra
džios nebuvo prileisti.

Djilas, kuris turi 43 me
tus amžiaus^ ir Dedijeras, 
dviem metais ja u n e s n i s, 
abu buvo irgi asmeniški Ti
to draugai, kurie pilietinio 
karo metirHHiyo aktyvūs 
partizanų vadai.

Jie paskutiniu laikuxpra-

Japonijos parlamentas jau j 
paleistas, rinkimai artėja

Tokyo. — Premjeras Ha
toyama jau paleido Japoni
jos Dietą (parlamentą) ir 
šalis jau pradeda įsimesti į 
priešrinkiminę kampaniją. 
Rinkimai įvyks ateinančio 
mėnesio 27 dieną.

Hatoyama turėjo paleisti 
parlamentą, nes jis tik taip 
galėjo 'stoti prie valdžios 
vairo, prižadėdamas socia
listams naujus rinkimus. 
Tik po tokia sąlyga jis ga
vo nuo jų paramą.

Pnompenh, Cambodia. — 
Karaliukas Norodom Siha- 
nouck paskyrė Leng Ngerh 
premjeru.

40,000 negrų kasėjų 
streikuoja Afrikoje

Johanesburgas. — Apie 
20 tūkstančių negrų kasėjų 
streikuoja Pietų Afrikos 
anglies vario, sidabro, ir ki
tose kasyklose. Negrai ka
sėjai reikalauja, kad jų ai-' 
gos būtų pakeltos ant $1.50 
dienai.

Negrai taipgi reikalauja, 
kad jie būtų prileisti prie 
labiau specializuotų darbų. 
Baltieji unijistai su tuo su
tinka, bet reikalauja, kad 
savininkai mokėtų negrams 
lygiai tokias pat algas- kaip 
baltiesiems.

Savininkai ir valdžia at
sisako patenkinti tą reika
lavimą.

Potvynis Paryžiuje pradeda 
atslūgti,. nuostoliai sunkūs

Paryžius. — Senos upės 
lygis nukrito ant kelių cen
timetrų, ir manoma, kad di
džiausias pavojus jau prad
ėjo. Priemiesčiuose žmonės 
jau pradėjo atgal krausty
tis į pusiau apsemtus na
mus. Tų namų >apvalymo 
darbas bus labai sunkus, 
sako Paryžiaus spauda. 
Nuostoliai labai dideli. 

dėjo vystyti dešinę opozici
ją partijai, sakydami, kad 
Tito režimas nesiskiria pa
kankamai nuo Tarybų Są
jungos, reikalaudami leisti 
Įsteigti legaliai naujas par
tijas ir panašiai.

Jie buvo rasti kaltais. De
dijeras nuteistas metams ir 
pusei, Djilas pusei metų, 
bet abu išleisti po probaci- 
ja.

Jugoslavijoje kalbama, kad 
Tito taip prirengė, kad jo 
nebūtų šalyje, kai svarsto
ma jų byla, nes jis jaustųsi 
nesmagiai, kadangi tai jo 
seni asmeniški draugai.

Drąsi hiergaitė išgelbėjo 
šimtus žmonių nuo mirties

Sutton Colfield. — 15 as
menų užsimušė ir 44 tapo 
sužeisti, kai greitasis trau
kinys netoli čia nusirito nuo 
bėgių ir atsimušė į -stoties 
platformą. Keli vagonai bu
vo visai sutriuškinti.

Nelaimė būtu buvusi dar 
didesnė, nes kaip tik tuo 
laiku atsiskubino kitas trau
kinys, kuris būtų įriedėjęs 
tiesiog į pirmojo šipulius 
ir, manoma, šimtai asmenų 
būtų žuvę. Bet viena jauna 
keleivė neprarado galvos ir 
išbėgusi tolokai ant bėgių 
rankomis signalavo anam 
traukiniui susilaikyti.

Mašinistas ją pastebėjo ir 
vos spėjo sustoti.

Somoza grasina Costa 
Ricai atnaujinti karą

San Jose. — Kaip buvo 
iš anksto susitarta, neutra- 
lė demilitarizuota zona pa
lei Costa Ricos Nicarag- 
ubs sieną baigiasi. Costari- 
kiečiai skelbia, kad jų jėgos 
šiandien įžengs į tą zoną ir, 
jei ten ras sukilėlių, bandys 
juos iššluoti iš šalies.

Nicaraguos prezidentas 
Somoza irgi paskelbė, kad 
jo kariniai daliniai' užims 
pozicijas pasienyje. Jis 
įspėjo Costa Rieą, kad ka
ras tarp šių dviejų šalių 
prasidės, jeigu costa riki e- 
čiai peržengs sieną perse
kiodami sukilėlius . '

Costa Ricos prezidentas 
Figueres sako, kad Somoza 
tik ieško priekabių.

Roma.— Premjeras Scel- 
ba ir užsienio reikalų mi
nistras Martino kovo mėne
sį išvyks į Ameriką. Eisen- 
howeris yra juos pakvietęs 
apsilankyti.

Scelba paskelbė, -kad jis 
ir Martino vyks į Ameriką 
tik pasiviešėti ir padėkoti 
už duotą pagalbą, bet jie 
nieko neprašys.

Taivanas - nedaloma 
Kinijos teritorija

Washingtonas.—Kaip jau 
vakar buvo pranešta, pre
zidentas Eisenhoweris krei
pėsi į Kongresą su prašy
mu jam duoti įgali avimą 
vesti karo veiksmus prieš 
Kiniją, “ginant” Formozą ir 
kitas salas, kurias laiko 
Čianginiai. Prezidentas taip
gi prašė leidimo vesti ka
rinius veiksmus pačiame Ki
nijos sausžemyje, jeigu tas 
taptų reikalinga “Čiango 
apgynimui.”

Šiandien, antradieni, Kon- 
gresas turėjo svarstyti Eu- 
senhowerio reikalavimą ir 
buvo manyta, kad jis bus 
pilnai patenkintas.

Senatorius Morse vakar 
pareiškė, kad faktinai tai 
yra davimas valdžiai iš 
anksto įgaliavimo skelbti 
karą Kinijai, kada tik val
džia tam matys reikalą.

Prezidentas Eisenhoweris | 
išreiškė viltį, kad Jungtinės

Paprastas laiškas 
kainuos 4 centus?
Washingtonas. — Pašto 

viršininkas A. E. Summer- 
fieldas prašė Kongreso lei
dimo pakelti paprasto laiš
ko persiuntimo kainą nuo 
trijų iki keturių centų. Ap
skaičiuojama, kad tokiu bū
du pašto įeigos per metus 
pakiltų ant $237,000,000, kas 
reiškia, kad amerikiečiai iš
siunčia per metus 237 bili
jonus (šimtą kartų daugiau 
negu dolerių) laiškų.
’ Summerfieldas sako, kad 
tos įeigos būtų naudojamos 
paštininkų algų pakėlimui 
ant penkių nuošimčių.

Manoma, kad Kongresas 
Summerfieldo reikąlavimą 
patenkins ir pašto persiun
timas pabrangs.

Paskutiniai 
pranešimai

Chicago. — Gynyba pa
baigė savo kalbas Claude 
Lightfooto byloje.

Paryžius.—Pasaulinė Tai
kos Taryba planuoja grei
tai susirinkti, kad imtis 
skubių žingsnių taikos ap
saugojimui šioje įtemptoje 
valandoje.

Washingtonas. — Dvi šei
mos, kurių naciai sėdi Kini
jos kalėjimuose kaip šnipai, 
jau kreipėsi į valstybės de- 
partmentą su prašymu gau
ti pasus vykti Kinijon.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šaltoka.

Tautos p rave s paliaubas 
tarp Čiango ir Kinijos, bet 
Kinija sako, kad paliaubų 
su čiangu negali būti, nes 
jis yra sukilėlis prieš Kini
jos valdžią, kuris svetimo 
ginklo pagalba laikosi at
plėšęs nuo Kinijos jos teri
torijos plotus.
čou En lajaus pareiškimas

«

Kinijos premjeras Čou 
En-lajus išleido pareiškimą, 
kuriame jis pakartoja Kini
jos stovį:

Taivanas (Formoza) yra 
nedaloma Kinijos teritori
jos dalis, kuri turi tekti Ki
nijai;

Palaikydama čiangą ir 
patruliuodama Formom 
sąsiaurio vandenis,"Amerika 
atlieka agresingą aktą prieš 
Kiniją, intervenciją;

Amerika taikos labui tu
rėtų pasitraukti iš Kinijos 
teritorijos, kas reiškia, iš 
Taivano ii’ kitų salų.

• Pritaria vienbalsiai
Atstovų buto užsienio rei

kalu komitete Eisenhowerio 
reikalavimas buvo parem
tas visų narių, 28 prieš 0. 
Dulles paskui pareiškė, kad 
tas intervencijos planas 
faktinai “pagerina taikos 
šansus Pacifike.” Bet už
sienyje visai kitokios nuo- 
.monės reiškiamos. Brita
nijos spauda reiškia susirū
pinimą ir ragina Ameriką 
bent kiek sustabdyti grei
tą įvykių tempą ir leisti 
“temperamentams atšalti.”

Indijoje prie Nehru arti 
stovinti spauda įspėja Ame
riką, kad ji eina labai pavo
jingu keliu.

Laivynas pasirengęs
Formozoje dabar esantis 

Amerikos laivyno Pacifike 
komandierius admirolas 
Pride sako, kad jo jėgos 
“pasirengusios prie bet ko.” 
Amerikiečiai, kaip yra ži
noma, planuoja padėti čiari- 
giniams evakuoti savo jė
gas iš abiejų mažų salų prie 
pat Kinijos kranto, iš Ta- 
chenų. Čianginiai dar ne
pripažino, kad jie pasirengę 
iš ten trauktis, bet jau yra 
žinoma, kad jie bandys tai 
daryti.

Birža pradėjo kilti... ‘
Įtempta padėtis Pacifike 

ir didesnė karo galimybė 
vienoje vietoje atsiliepė tei
giamai: New Yorko biržoje 
staiga pradėjo kilti Vi
sokių su karo pramone su
rištų fabrikų akcijos. Smar
kiai pakilo akcijos plieno, 
auto, .gumos ir panašių reik
menų pramonės.
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NORI “DAUGIAU
NEPRIKLAUSOMYBES”

PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ, po šventinių atostogų, 
susirinko Japonijos parlamentas. Bet jis susirinko trum
pai sesijai., Šiomis dienomis jis turbūt bus paleistas ir 
paskelbti nauji rinkimai, kurie turėtų įvykti vasario 
mėhesio pabaigoje ar kovo mėnesio pradžioje. Kai da
bartinis Japonijos premjeras, Ičiro Hatoyama, pradėjo 
eiti pareigas, jis žadėjo, kad šį parlamentą grejt paleis 

. ir paskelbs naujus rinkimus. Matyt, jis savo žodžio ir 
.' laikysis.

Šitoje parlamento sesijoje Hatoyama ir jo valdžios 
žmonės sakė kalbas, pateikdami lyg ir programą, ku
rios jis, Hatoyama, ir jo partija laikosi ir žada laikytis 
ateityje.

New York Timeso korespondentas Tokio mieste pra
neša, kad savo kalboje Hatoyama žadėjo japonų tautai 
“daugiau nepriklausomybės, daugiau prestižo ir daugiau 
gerbūvio.”

Ką visa tai reiškia?
' Mūsų šalies spauda jau seniai, tuojau po San Fran

cisco taikos konferencijos, pradėjo skelbti, jog, girdi, 
Japonija turinti pilną nepriklausomybę. Bet ar taip 
mano patys japonai? Ne! Jie taip nemano. Jie ne
jaučia tos “pilnos nepriklausomybės.” 0 jos nejaučia to
dėl, kad Japonijoje dar vis tebėra amerikinės militari- 
hės bazės, kad ten yra mūsų šalies ginkluotųjų jėgų 

‘ daliniai.
Kalbėdamas apie reikalingumą “daugiau nepriklau

somybės,” Hatoyama žadėjo, kad vyriausybė veiks ta 
. kryptimi, idant iš Japonijos būtų juo greitesniu laiku iš

trauktos “užsieninės militarinės jėgos,” o tai, aišku, 
reiškia Jungtinių Valstijų jėgas.

Hatoyamos valdžia stoja už “ko-egzistenciją ir už 
bendrojo gerbūvio įkėlimą drauge su kitomis pasaulio 
tautomis.”

Prieš tūlą laiką tas pats Hatoyama, sakydamas kal
bas provincijoje, pasisako už tai, kad juo greičiau tarp 
Japonijos ir Tarybų Sąjungos (taipgi Kinijos) būtų baig
tas karo stovis, kad su tais didžiuliais Japonijos kaimy
nais būtų sudalytos taikos sutartys. Tuo reikalu, sakė 
Hatoyama, Japonija privalo parodyti iniciatyvą, ji turi 
pradėti klibinti tąjį klausimą.

Dėl pasiekimo “daugiau nepriklausomybės” kalbė
jo ir kiti Hatoyamos valdžios žmonės, pavyzdžiui, užsie- 

' nio reikalų ministras Mamom Šigemitsu. Pastarasis 
juo labiau sielojosi, kad Japonija būtų nepriklausoma.

Ką gi visa tai mums parodo?
Tai pasako, kad šiandien Japonijoje yra milžiniš

kas žmonių bruzdėjimas už tai, kad iš ten būtų ištrauk
tos amerikinės militarinės jėgos. Kol tos jėgos ten bus, 
tol Japonija nesijaus laisva ir nepriklausoma.

. y. Kol kas valdžios prasitarimai prieš buvimą Japoni
joje amerikinių militarinių bazių yra labai atsargūs. 
Patsai premjeras, kalbėdamas apie tai, net nedrįsta pami
nėti “amerikinės,” o vieton to sako “užsieninės.” Bet 
ilgainiui tai bus “išryškinta.”

Spėjama, kad neužilgo, kai parlamentas bus paleistas 
ir paskelbti nauji rinkimai, tai rinkiminės kampanijos 
metu bene didžiųjų įvairių partijų kalbos suksis apie 
sūkius dėl ištraukimo iš Japonijos “užsieninių militari
nių jėgų” ir dėl sudarymo taikos sutarčių su Tarybų 
Sąjunga ir Kinijos Liaudies Rrespublika.

Japonija—virš 80 milijonų gyventojų tauta. Ji aukš
tai stovi pramonėje. Ji suspausta, nes tie 80 milijonų 
.šiandien gyvena plote, kuris turi Kalifornijos dydį. Ji 
ilgai negalės gyventi sulyg mūsų valstybės departmento 
diktavimo. Ji turės ką nors daryti, kad įgyti daugiau 
nepriklausomybės ib savistovumo.

M . NORS TARP JAPONIJOS 'ir jos didžiųjų kaimy
nų—Tarybų Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos— 
dar vis tebėra karo stovis, tačiau, reikalaujant ma
sėms, tarp jų žmonių pradeda susimegzti glaudesni 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai.

Tarp šitų kraštų vyksta pasitarimai dėl prekybos, 
Jei žvejybos . Prasideda ir kultūrinis bendradarbiavi
mas.

z Štai, neseniai į Maskvą nuvyko grupė japonų sporti
ninkų - imtinininkų, kurie ten* rungsis su Tarybų Są
jungos to sporto mėgėjais.

Viena japonų organizacija yra nusitarusi neužilgo 
kviesti iš Kinijos rašytojus, muzikus, aktorius ir dra
maturgus. Japonai aktoriai-artistai žada pasiųsti savo 
trupę Kinijon su gastrolėmis.

• Ryžtamasi partraukti iš Kinijos tos šalies daili
ninkų kūrinius ir išstatyti juos Japonijos meno galeri
jose, kad žmonės matytų, ką veikia, ką pasiekė naujo
sios Kinijos dailininkai.
:a, Galvojama Japonijoje ir apie pasikvietimą iš Mask
vos muzikų, baletistų, aktorių trupių—ypatingai Mask
vos, .Dailės Teatro aktorių,—kad jie, parodytų, japonams 
savo talentus-

Mano atsiminimai iš 1905
t

metų revoliucijos
x Rašo J. Kazlauskas

j liau, revoliuciją beslopi- 
nant, tiems jaunuoliams, 
kurie nestojo į kariuomenę, 
prisiėjo skaudžiai nukentė
ti. Vienus kišo į kalėji
mus ir, pakankinę kokį lai
ką kalėjime, išsiųsdavo kur 
toli į labai disciplinuotą 
pulką. Turtingesni spruko 
užsienių, o biednesni slaps
tėsi po miškus, net ir žie
mos šalčiuose. Pusiau iš
badėję, naktimis ateidavo 
pas ūkininkus prašyti kąs
nio duonos ir lašinių. Nu
šalusias savo kojas kišdavo 
į karštą vandenį ir mirky
davo. Ne visi ūkininkai 
juos priimdavo. Kai kurie 
palaikė juos už plėšikus ir 
įskundė žandarams. Tarpe 
valstiečių buvo ir šnipų, ku
rie pranešdavo policijai ma
žiausią revoliucinį judėji
mą. Tarpe šnipų 
vienas Šventežerio

(Tąsa)
Akimirksnyj mano ben

dras spruko į karklyną, o 
mane kazokas tik čiupt už 
kalnieriaus, riaųmod amas 
rūsčiu balsu sušuko: “Ah, 
ty svolač!” Jis, aukštai iš
kėlęs nagaiką, kirto du sy
kius man per pečius. Mano 
seni apšutę raudoni kaili
niai trūko dviejose vietose. 
Neužilgo pečiuose pajutau 
didelį karštį. Jaučiau, kai 
karštas kraujas per • mano 
strėnas bėgo žemyn net į 
klumpes. Kazokas kalbėjo 
i manę ką tokio rusiškai. 
Bet iš * nusidaviau nesu
prantąs rusų kalbos. Tada 
jis, nutvėręs mane už ran
kos, jodamas vedėsi šalia 
arklio trečdali kilometro 
pas plento sargą. Sargas 
lietuvis buvo mano perkal-

Pirmausiai vienas žemo ; 
ūgio, bet storas 
garbanuotais plaukais ir 
dideliais ūsais kazokas ma
nęs klausinėjo, kur aš ga
vau tuos lapelius. Aš tei
sinausi, kad man juos davė 
kokie tai ponai ir už mano 
darbą užmokėjo sidabri
niais pinigais. Jis vėl klau
sė, ar aš moku skaityti ir 
rašyti ir ar žinau, kas tuo-, 
se lapeliuose parašyta... 
Aš atsakiau, kad esu be
mokslis. Tuomet kazokas 
sumykė pro didelius ūsus, 
sakydamas: “Temnoj du- 
rak!” Ir dar, pamąstęs, pri
dūrė: “Ty sukin sin! Jei
gu nežinai, kas lapeliuose 

■parašyta, tai, jų daugiau 
nuo nieko neimk. O jeigu 
dar kartą aš tave pasigau- 
siu priešvaldišką d a r b ą 

; dirbant, tai sukaposiu Į 
•' šmotus!”

Ir vėl iškėlęs nagaiką no
rėjo mane kirsti, bet vyres
nysis kazokas sulaikė jo 
ranką ir patarė man eiti 
namo ir tvarte su kiaulė
mis atsigulti.

Vykstant į namus, patė- 
mijau, kad visi lapeliai nu
lupti nuo telegrafo stulpų. 
Taip pat ir kaime tie lape
liai neilgai gulėjo ant sie
nų arba tvorų. Vieną pro
klamaciją buvau prilipdinęs 
ant kryžiaus, gale kaimo. 
Tuomet davatkos visai pa
siuto, keikė “cicilistus”! 
Mūsų kaime tuomet buvo 
didelis caro valdžiai patai
kūnas viršaitis. Daug sy
kių jis pats nuo tvorų la
pelius nuplėšdavo. Ir grū-. 
mojo areštu tiems, kurie 
lipdina. Kiek atmenu, tai 
revoliucijos sąjūdžio banga 
mažai palietė Dzūkiją.

Nuo Liudvinavo iki Vil
kaviškio gera; pirmos rū
šies ' žemė, tadgi ten buvo 
ūkininkai turtingesni ir 
daugiau apsišvietę negu ry
tinėje Suvalkijos dalyje. O 
kur valstiečiai buvo dau
giau pamokyti, ten ir revo
liucijos idėja greičiau pri
gijo ir plito. O ką gi kalbė
ti apie biednus dzūkus? 
Daugelis jų revoliucijos lai
kais sakydavo: “Prieš vėjų 
nepapūsi!” Arba: “Kap 
dzievas duos, tai tep ir 
bus...” Bet visgi kai kur 
ūkininkai atsisakė mokėti 
caro valdžiai mokesčius ir 
tūli neleido savo sūnų į ca
rinę kariuomenę. Bet vė-

buvo ir 
parapi-

juodais jos kunigas Rugys. Jis ke
lis sykius bažnyčioje per 
pamokslą iškeikė socialre- 
voliucionierius, išvadinda
mas juos plėšikais ir žmog
žudžiais. Patardavo para- 
pijonams saugotis “cicilis- 
tų” ir šalintis nuo jų, kaip 
nuo kokios pavietrės!...

Šis kunigas per išpažintį 
klausinėdavo jaunamečių 
vyrų, ar jie neveikdavo ko 
nors, su revoliucionieriais 
prieš caro valdžią. O jeigu 
kuris silpnavalis prisipaži
no kunigui, kad jisai vei-

ii”

MOTERŲ KAMPELIS
Kam tas pažeistų, nelaimingų 

merginų kankinimas?
Skaudu ir pikta' darėsi žada statyti liudyti prieš 

skaitant apie pirmąjį mili- Jelkę.
ii Ir n»/a 1 c* . Ojonieriuko merginomis pre
kiautojo Jelkės teismą. Juo 
daugiau piktinančiu atrodo 
pasiruošimas antrajam. Ne 
dėl to, kad milijonieriukas 
būtų nukentėjęs ar galėtų 
daug nukentėti ateityje. Jo
kių vargų jis dėl to neper
gyveno lig šiol ir matosi, 
kad vargai negręsia jam at
eityje.

Vargas toms merginoms!
Ar be to negalėjo Jelkę 

nuteisti, jeigu jis prasikal
to? Galėjo. Jis kartą bu
vo nuteistas kaip verstinos 
prostitucijos palaikytojas. 
Tam turėjo pakankamai liu
dijimų. Bet jo bylą apelia
vo. O tuo tarpu jis didelę 
dalį laiko vandravojo lais
vas, po kaucija. Jam ne
reikėjo ieškotis darbo. Nie
kas nevarinėjo iš buto, kaip 
kad buvo varinėjamos iš 
darbo tos merginos. Jis gy
veno savuose brangiuose 
namuose ar viešbučiuose, su 
žmonele, galėdamas įrodyti, 
koks jis dabar pavyzdingas.

Pagaliau, apeliacijoje by
lą panaikino. Kas gi norės 
milijonierių laikyti kalėji
me ? Panaikinimą pateisino 
technišku dalykėliu.

Kai apeliacija bylą panai
kino, prokuratūra pareiškė,

kęs prieš carą, tai tą už po-1 Rad teismą pakartos. Jos
ros dienų atvykę 
suimdavo ir kur 
veždavo.

Kunigas Rugys 
pamokslus sakydavo : Caras 
yra dievo duotas. Jeigu ne 
caras, tai tamsūs žmonės 
nežinotų kaip ir negalėtų 
valdytis... Prie to dar pra
šė 'parapijomis, kad jis 
melstųsi už carą, kad jį 
dievas palaikytų geroje 
sveikatoje ir saugotų nuo 
viso blogo.

Neatsižvelgiant į žanda
rų dedamas pastangas, kad 
nuslopinus nors mažus re
voliucinius veiksmus ir plin
tančią propagandą, sukili
mo atgarsiai čia ir ten pa
siekė valstiečių ausis ir kai 
kuriose Dzūkijos dalyse. 
Kai kur kaimuose ir vien
sėdžiuose pasireiškė didelė 
baimė, nes ėjo paskalai, kad 
kai kuriuose kaimuose plė
šikai, prisidengę socialrevo- 
liucionierių vardu, apiplėš- 
davo gyventojus ir kai ką 
net nužudydavo.

Tikrieji revoliucionieriai, 
kad apgynus savo vardą ir 
prestižą, pasiryžo plėšikų 
gaujas likviduoti, kad ne
terštų už laisvę kovotojų 
vardo.

(Bus daugiau)

žandarai 
toli' išsi-

per savo

'Hollywood, Calif. — Sau
sio 18 d. pasimirė senas uni
jų vadas James Thimmes. 
Jis mirė sulaukęs 60 metų 
nuo kraujo užplūdimo ant 
smegenų. James Thimmes 
buvo vice-prezidentu Unit
ed Steelworkers ir CIO.

Jei Tamsta dar neprenū- 
meruoji dienraštį Laisvę, ta) 
tuojau Užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į nainus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Visa tai aiškiausiai rodo, koks didžiulis susidomė
jimas Japonijoje šiandien yra tuo, kas vyksta, kas da
roma, kas kuriama “anapus geležinės uždangos/’

Šitie Japonijos žmonių pageidavimai ir parodo, kur 
link šis kraštas krypsta. Nežiūrint, kokia valdžia šian
dien stovėtų Japonijos priešakyje, ji būtų priversta 
skaitytis su liaudies reikalavimais. Jeigu ji to nedarytų, 
tai susilauktų Yošidos likimo. }

agentai leidosi po visą šalį 
iškaštingoms, valdžios iždi
nės lėšomis apmokamoms 
ekspedicijoms meškerioti tų 
merginų, briautis į jų na
mus ir gyvenimą. • Jas iš
traukė, išrovė ir iš ten, kur 
jos jau buvo prigijusios 
naudingam gyvenimui. Jas

Dekanas užgyrė 
planavimą šeimos, 
kada to reikia

Motinos Sveikatos Centrų 
atstovių ir .planuotos moti
nystės ir šeimos pritarėjų 
susirinkime sausio 18-tą, 
viešbutyje Delmonico, New 
Yorke, kalbėjo St. John the 
Divine katedros dekanas 
James A. Pike. Jis reiškė 
įdomią mintį tuo visuome
nei svarbiu, bet vis dar te- 
beginčijamu klausimu — 
planuoti ar neplanuoti šei
mą?

Dvasiškis, greta kitko, 
sakė:

“Dalyvaudami Dievo su
teiktame' tvėrėjo procese 
tėvai laiks nuo laiko turi 
pagalvoti apie atsakomybę 
turėjimo vaikų. Pagalvoti 
šviesoje visų faktorių, vei
kiančių jų ypatingoje padė
tyje. '

“Jeigu tuo laiku atsaky
mas yra, kad jie privalėtų 
turėti kūdikį, tuomet jie 
turi pozityvę et’išką atsako
mybę žengti visus reikalin
gus žingsnius tam siekiui 
įvykinti.”

Bet nuotikyje, jeigu jie 
nusprendė, jog kūdikiui dar 
nelaikąs, sako dekanas, tuo*- 
met—

“Jų pozityve užduotis yra 
jo. neturėti ir pavartoti sėk
mingiausias priemones tam 
talentui, o tuomi pat laiku 
palaikyti savo santykius, 
kurie yra poroms vieningu
mo sakramentu, kaip kad— 
atitinkamais laikais — yra 
priemone atgimimui.”

Dekanas, sakė, jog toks 
atsinešimas į gyvenimą nė
ra nęi kiėk daugiau artifi-

Ką daugiau jos galėtų pa
sakyti dabar, negu pasakė 
tuomet?

Atrodo, kad kam nors, 
kur nors yra pelningas tas 
•merginų kankinimas.

Nežiūrint, kokių priežas
čių jos buvo įstumtos į gra
žuolėmis prekiaujančių vo
rų tinklus, jų iš naujo tam
pymas po teismus yra joms 
pražūtingas. Ar jos rado 
kitokį užsiėmimą, ar nera
do, joms neteikia gero vie
šasis parodavimas tos jų 
nelaimingos praeities.

Dėl tos praeities perse- Į 
kiojimai, nedarbas, skurdas, 
benamystė kai kurioms iš 
jų ir lig šiol neleido tįo už
miršti, nuo to pasiliuosuo- 
ti, pakilti. Jų vardo nau
jas tampymas teisme, publi
kavimas paveikslo tik stu
mia jas juo toliau į juodą 
vargą ir desperaciją.

Jau netenka nė sakyti, 
kiek dar baisesnė skriauda 
daroma toms, kurioms šiaip 
taip buvo pavykę nusikra
tyti nemalonios praeities, 
kurios įsigijo naudingas pa
žintis, gerus draugus. Vie
nos iš jų to atsiekė neat
pažintos, nežinomos. Kitos 
susirado tolerantiškus žmo
nes, kurie įvertino jų šva
rią dabartį, nepaisydami 
praeities. Panaujinta ne
maloni reklama gręsia jų 
darbams, draugingumo, o

paskiausia pasamdomi, pir
ui i a u s i a atstatomi. Kai 
daugumai suaugusių pilie
čių po karo prasidėjo lygTfr 
normalus gyvenimas, tuo 
negalėjo pasidžiaugti jauni
mas. Tarpe eilės kitų, pa
žymi sekamas priežastis 
jaunimo nelaimių:

Militariška tarnyba ne
duoda ramybės nuo pat vai
kystės. Ji trukdo norma
liai mokytis ir apsivesti.

Nedarbas, neturėjimas iš
teklių jaunuoliškam gyveni
mui, stumia daugelį į rū
pesčius, nusiminimą, ban
dymus ieškoti progų nele
galiais keliais.

Makar tizmas varžo jauni
mo teises laisvai mokytis, 
galvoti, kalbėti, organizuo
tis, veikti sau naudinguose 
pažangiuose užsiėmimuose.

Varžymas laisvosios min
ties neigiamai ir pavojin
gai veikia jaunimą. Apie to 
pavojų žurnalo redaktorius 
Aaron Weissman visuome
nę įspėja sekamai:

“Mes, amerikiečiai, priva
lome nepamiršti, kaip fašis
tinės Vokietijos, Italijos, 
Japonijos jaunimas iš pado
rių jaunų žmonių tapo pa
keistas j cinišką, brutališką 
gentkartę. Jie pradėjo įsi
vaizduoti gyvenimą armijo
je ir fašistinius pažadus pa
vesti jiems valdyti pasaulį 
kaip išvadą iš jų problemų.

“Vienas didžiausių klau
simų, kurį New Challenge 
nori pagelbėti atsakyti, 
yra: kaip mes nugalėsime 
tas mūsų šalies jėgas, ku
rios nori pasipelnyti iš to
kios katastrofos mūsų jau
nimui. Jau ilgas laikas, kai 
jie mus nuolat peni bruta- 
liškumo, rasįzmo ir sužalo
tos lyties dijeta. Filmai,i • i • • xz • v. | vVu 1 y LlVc LXI | Vz UcA • Xkai kūnų irsimos ryšiams. |televi<ja ir koJmiku k

Kam tas žiaurus nelaimiu-1 pilnos tu dal ku 
gų moterų kankinimas.! ■ sjekiamį 
Nesimato kam galėtų būti . jaunus amerikiečius/kad $ 
nauda is tokio teismo, ne-’ - - -- --
bent sensacijų ieškančiai 
milijonierių spaudai. J. U.

cialiu, kiek yra “bile kurie 
kiti įgimti, gyvenimiški pro
cesai.”

Nepaisymas, kokia ir kaip 
susidaro mūsų šeima, reikš
tų nenorėjimą ar nesugebė
jimą “garbinti Dievą su 
‘visa mūsų mintimi,’ kaip 
kad ir su 'visa mūsų šir
dimi,’ jeigu mes nesugebė
tume vadovauti gyvenimui, 
kurį jis pavedė mūsų prie
žiūrom”

Tuo būdu kontroliavimas 
šeimos' teikia tėvams gali
mybę duoti vaikams vieną 
iš brangiausių dovanų—ži
nojimą,. “kad jis yra pagei
daujamas,” sakė kalbėto
jas.

reikalai ir troškimai glūdi 
šalia taikos, lygybės ir ti
krosios kultūros. Tas vis
kas supuola su jaunimo ir 
darbo žmonių interesais,” 
pareiškia jaunieji.

Žurnalas žymi, kad dar
bininkų judėjimas yra jau- - 
nimo artimiausiu talkinin
ku atsiėkimui laimės ir ge
rovės šiandien ir ateityje.

Pobūvis buvo surengtas j 
pradžiai finansinio vajaus, 
kuriame Planned Parent
hood Federation siekia su
kelti $175,000 aukų organi
zacijos darbui New Yorko 
didmiestyje ir apylinkėje. 
Įstaiga palaiko centrus, ku
riuose teikiami šeimoms pa
tarimai kalbamuoju klausi
mu. Antrašą galima rasti 
telefonų knygoje. E. K.

Blogos sąlygos gadina 
mūsą jaunimą, rašo 
jaunąją žurnalas

Jaunimo išleidžiamas žur
naliukas New Challenge 
stipriai išstoja prieš tuos, 
kurie blogų sąlygų pagim
dytus blogumus bando pri- 
skaityti jaunimui.

Žurnalas pačių jaunuolių 
apsakymais ir paveikslais 
parodo, kad 'jaunuoliai yra-

Today’s Pattern
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Pattern 0025: Misses’ Sizes 12, 
14, 16, 18. 20; 40. Size 16 dress 
requires 3X4 yards 39-inch fabric; 
jacket, 2% yards.
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Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos 
rio ir dydžio siųskite: Pa> 
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
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P AMPUŠKA
(Tąsa)

Jau prieš kurį laiką šaltis buvo su
kaustęs žemę, o pirmadienį, apie trečią ' 
valandą, iš šiaurės atslinko sunkūs juo- 

1/ di debesys ir atnešė sniego, kuris krito 
be poliovos visą vakarą ir visą naktį.

Pusę penktos ryto keleiviai suėjo į 
“Normandijos” viešbučio kiemą, iš kur 
turėjo išeiti diližanas.

Jie dar buvo apsiblausę nuo miego ir 
drebėjo nuo šalčio po savo apklotais. 
Tamsoje negalima buvo įžiūrėti veidų; 
ir visos tos figūros, apsisiautusios sun
kiais žiemos rūbais, atrodė panašios į 
torus, ilgom sutanom apvilktus klebo- 

Į nūs. Bet štai du žmonės viens kitą ap- 
žino, prie jų prisidėjo trečias; užsimez
gė pokalbis.

— Aš važiuoju su žmona, — tarė vie- 
’ i nas.
j — Aš taip pat.

—• Ir aš.
Pirmasis pridūrė:
— Mes jau nebegrįšim į Ruaną; o jei 

prūsai artinsis prie Havro, bėgsim į An
gliją-

Visi jie turėjo vienodus planus, nes 
buvo to paties plauko žmonės.

Vežimas vis dar nebuvo pakinkytas. 
Mažas žibintuvėlis, kurį turėjo arklinin
kas, švystelėdavo tarpais iš vienų tam
sių durų — ir čia pat išnykdavo kitose.

i Arklių kanopos minkštai daužė į mėšli
nus šiaudus, ir iš vidaus buvo girdėti 
balsas žmogaus, kuris kažką piktai rė
kė, matyt, kreipdamasis į arklius. Vos 
girdimas žvangučių barškėjimas rodė, 

j jog dedamos kamanos; tas barškėjimas 
netrukus perėjo į aiškų, tolydinį skam
besį, kuris, sekdamas arkliuko judesius, 
čia nutrūkdavo, čia vėl staiga atgydavo, 
lydimas duslių pasagos smūgių į žemę.

Staiga durys užsidarė. Triukšmas lio
vėsi. Sušalę žmonės stovėjo tylūs, neju
dėdami, sustingę.

Snaigės baltu mirgančiu šydu be pa
liovos krito žemėn, dildydamos daiktų 
apybraižas, nuklodamos viską ledinėmis 
putomis; ir gūdžiai nebylaus, apsnigto 

atmiešto tyloj tebuvo girdėti vien neaiš- 
kus, nepagaunafnas krintančio sniego 
Čežėjimas, veikiau jaučiamas, negu kad 
girdimas ausiai, kažkoks lengvučių pū
kelių plevenimas, pripildęs erdvę ir ap
siaučiąs visą pasaulį.

Žmogus su žiburiu vėl pasirodė; jis 
tempėsi už pavadžio paniurusį, nenorom

Plymouth, Pa.
Metiniai susirinkimai L.D.S. 

60 kuopos ir L,L.D. 97 kuopos 
įvyko sausio 16 d., kuriuose 
beveik visi nariai dalyvavo.

Sekmadienio popietyje apie 
2-rą valandą, LDS 60-tos kuo
pos pirmininkas, Jonas Liu- 
tackas, atidarė susirinkimą ir 
paprašė tvarkos. Vėliau pir
mininkas paprašė užrašų se
kretorę M, Navickienę paskai
tyti praeito susirinkimo tari
mų užrašus.-Tarimai tinkamai 
užrašyti, gražiai, aiškiai per
skaityti ir vienbalsiai priimti. 
Finansų sek r. Ona Krutulienė 
davė raportą apie narių ir fi
nansų stovį, kur pasirodė, vis

ikas gražioje ir pilnoje tvar
koje. Taip pat iždininkas B, 
Navickas, savo raporte patvir
tino, jog viskas taip, kaip 
draugės sekretorės raportavo. 
Jlaportai su ūžgyrirhu vienbal
siai priimti.

Priėjūsi prie naujų sumany
mų, Ona Krutulienė įnešė, kad 
būtų pasveikintas suvažiavi
mas, kuris įvyks vasario 6 d. 
Vienbalsiai nutarta pasveikt m 
ti su 5 doleriais. Ir, kadangi 
Namo Bendrovės suvažiavimas 

-buvo užmiršta pasveikinti, tai 
dabar Ona GlobiČienė įnešė, 
kad Namo reikalams būtų pa
aukauta irgi 5 doleriai, įneši
mas priimtas ir vienbalsiai nu
tarta paskirti. Neužbaigtuose 
reikaluose buvo kalbėta apie 
pavasarinį parengimą, kuris 
buvo nutarta praeitų metų 
lapkričio mėnesio susirinkime 

nsčlHnčiai: Kadangi rudeni- 
'niam ir žieminiam sezonuose 
nėra galimybių ką nors geros- 

.nio sū/engti, tai tegul bus, ati
dėta įki pavasario, 'gegužės 
men. 1966 m,; per, tą laiką, 
susižinosime £ū Richmond Hiįf,

1 ‘ « V ■ . /»*' ’ , ' r '

Verte A. Churginas

N. Y., menininkais ir surengsi
me ką nors didelio ir gražaus. 
Bet mūsų nuostabai, mums be
svarstant šį taip svarbų reika
lą, O. Krutulienė pranešė, kad 
Kapinių Korporacija , rengia 
ką nors apie tokį pat laiką, 
nes girdėjau, kad parašė ir 
laišką į Richmond Hill meni
ninkus tuo reikalu. Tai vadi
nasi, jie mums užbėgo už 
akių, ir netikime, kad jie ne
žinojo. Na, bet ką jau pada
rysi, jei jie jau rengia, linki
me jiems pasekmių, o mes tu
rime pasiruošti vasariniams

I parengimams.
L.D.S. 60 kuopos komitetas, 

išskiriant vice-pirmininko vie
tą, užgintas vienbalsiai (tie 
patys) 1955 metams. Vietoj 
buvusios vice-pirmininkės Al
binos Mack, išrinkta Ona Glo- 

'bičienė vienbalsiai. Šiuomi su
sirinkimas užsidarė.

LED’ 97 kuopos susirinkimas 
taip pat Jbuvo pasekmingas, 
nes nariai rimtai svarstė or
ganizacijos Reikalus. O priėjus 
prie narinių duoklių užsimo
kėjimo punkto,' visi užsimokė
jo duokles į centrą. įtarių yra 
13 ir beveik visi lanko susirin
kimus, kas reiškia,-jog nariai 
supranta it .įvertina organiza
cijos reikalus.

Turėtų būti pavyzdys ir ki
toms apylinkės kuopoms, ku
rių čia yra, o tik nesusiranda 
vienas kito. Paimkime Wilkes- 
Bariečius, jų ten yra gana 
daug, bet jie iškrikę kaip tos 
grigo bitės, ir nesusikalba vie
nas su kitu, o nesusikalba to
dėl, kad nenori; jie vienas ki
tą kaltina, ir vienas kitam ne
pasitiki. Na, o kalbant su jais 
ypatiškai, jie gana gerai ir 
gražiai kalba apie organizaci
jos reikalus, bet kę> vertos jų 
tos dalbos, kuomet jau kėli

einantį arklį, kurį pastatė prie grįžulo; 
paskum sutraukė viržius ir ilgai dar 
triūsėsi, taisydamas pakinktus; jis turė
jo laisvą tik vieną ranką antrąja lai
kė žiburį. Jisai buvo jau beeinąs atsi
vesti kito arklio, bet staiga pastebėjo 
sustirusius, nuo sniego pabalusius kelei
vius ir tarė:

— Kodėl gi jūs nelipate į diližaną? 
Bent pasislėpsite nuo sniego...

Tai, be abejo, niekam anksčiau nebu
vo atėję į galvą, ir visi tuoj šoko prie 
vežimo. Trys vyrai įsodino iš pradžių 
savo žmonas, o paskui įlipo ir patys - po 
jų kitos tamsios, apsivyturiavusios figū
ros tylėdamos įsitaisė dar likusiose vie
tose.

Grindys buvo priklotos šiaudų, ku
riuose skendėjo kojos. Pačioj gilumoj 
sėdinčios ponios buvo pasiėmusios vari
nius šildytuvėlius su briketu, užsidegė 
juos ir kurį laiką pusbalsiu gyrė šių 
prietaisų savybes, kartodamos jau seniai 
žinomus* dalykus.

Turint omeny kelionės sunkumus, bu
vo pakinkytas ne ketvertas, bet visas 
šešetas arklių, ir balsas lauke paklausė:

— Ar visi sulipę?
— Visi, — atsakė balsas iš vidaus. 

Diližanas sujudo.
Jisai slinko iš lėto, palengva, žingsnis 

po žingsnio. Ratai grimzdo .sniege; vi
sas kėbulas dusliai girgždėdamas deja
vo; nuo slidinėjančių ir prunkščiančių 
arklių ėjo garas; o milžiniškas vežėjo 
botagas pliauškino be paliovos, skrajojo 
aplinkui, rangydamasis ir vėl atsileis- 
damas, tarytum laiba gyvatė, ir staiga 
sudroždavo per linguojantį užpakalį, ku
ris po to dar smarkiau įsiręždavo.

Tuo tarpu vis labiau ii4 labiau švito. 
Lengvi sniego tumulai, kuriuos vienas 
keleivis (gryniausio kraujo ruaniet’is) 
buvo palyginęs su medvilnės lietumi, ne- 
bękrito. Drumzlina šviesa skverbėsi 
pro sunkius, juoduojančius debesis, po 
kuriais snieguota laukų danga atrodė 
dar baltesnė. Šen ten prabėgdavo vir
tinė aukštų apšerkšnėjusių medžių arba 
lūšnelė, susigūžusi po sniego kepure, 
smalsiai žvilgčiojo viens į kitą.

Liūdnoje aušros prieblandoje keleiviai
Pačioj gilumoj, geriausiose vietose, 

viens prieš antrą snaudė ponai Luazo, 
laikiusieji vyno urmo sandėlį Gran-Pon 
gatvėj.

(Bus daugiau)

metai neturėję susirinkimų ir 
didžiuma neužsimokėję į orga
nizacijos centrą.

Daugelį teko nugirsti kal
bant, kad kuopos komitetas 
netikęs, kad juomi nei pasiti
kėti negalima. Jeigu taip, tai 
kam toksai komitetas laikyti, 
o jeigu jo negalima atsikraty
ti, tai ar negalite jį palikti ra
mybėje, o susiėję keli drau
gai, lengvai galite persiorga
nizuoti, išsirenkant sau tinka
mus asmenis į komitetą, ir va
ryti darbą pirmyn. Ir taip pa
darius, būkite tikri, kad di
džiuma draugų sugrįš į kuo
pą, o jeigu ne didžiuma, tai 
bent jau gera dalis gerai nusi
teikusių, su kuriais bus gali
ma gražiai darbuotis šios gar
bingos organizacijos išlaiky
mui. Aš manau, kad nerasime 
nei,vieno apsišvietusio žmo
gaus, kuris neįvertintų šios 
apšvietą bei, kultūrą nešančios 
LLD organizacijos. K

Dar reikia pasakyti, kodėl 
mes, plymoutiečiai, turime p’k- 
sėkmingus Susirinkimus. Ogi 
todėl, kad po kiekvieno Susi
rinkimo mes draugiškai sve
čiuojamas. Todėl nekantriai 
laukiamo ir kito susirinkimo. 
O tokių susirinkimų pra vedi
mui pasidarbavo Ona Krutur 
lienė, kuriai visi kuopų nariai 
yra dėkingi, ir jai kreditas 
priklauso už organizatyvį su
manumą.

Jei jūs norite parduoti na< 
rną ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa- 
skelbimą kaina žbma.

Jei Tamsta neguli gaiūti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Polemika ir Kritika
DRĄSUS ŽMOGUS

1954 metų gruodžio 23 d. 
“Laisvėje” pasirodė Susnin
kų Jurgio atsakymas vi
siems kritikams jojo para
šytos apysakos “Lietuvos 
Sūnus—Jšeivis,” po antgal- 
viu “Polemika ir Kritika.” 
Perskaičius tą visą S. J. 
raštą, tenka pasakyti, kad 
toksai antgalvis Visai neati
tinka rašto turiniui. Man 
rodos, kur kas geriau tik
tų “Susninkų Jurgio sieloji- 
masis.”

Susninkų Jurgis sako: 
“Visiems atksirai savo 
kritikams nemanau atsaky
ti.” Už tad S. J.,isukuopęs 
visą savo spėką, ir išmintį, 
ne juokais imasi už darbo, 

•idant i miltus sumalti tik 
vieną Eks-Mainierį, kuris 
išdrįso parašyti ilgesnes pa
stabas ir parodyti S. J. per
dėjimus ir išgalvojimus 
apie darbus kietųjų anglių 
kasyklose, kurie toli gražu 
neatitinka pačiai tikrovei, 
apie ką S. J. daug rašė sa
vo, kaip jis pavadino, “Bio
grafijoje,” ir, matyti, bai
siai supyko ir užsimojo su
doroti Eks-mainierį taip, 
kad jis daugiau jau nedrįs
tų parodyti S. J. neapgalvo
tus pasakojimus. Ir nors 
Eiks-Mainierys ir neturėjo 
tikslo ir noro eiti į bet ko
kią polemiką su S. J., bet 
kada pabaigoje savo neva 

I atsakymo kritikams net fi
ziniai grasina Eks-mainie
riui, tai kad ir nenoromis 
matau reikalą padaryti dar 
keliolika pastabų, nors abe
joju, kad tai ką pagelbės.

Susninkų Jurgis nė į vie
ną Eks-mainierio pastabose 
iškeltą klausimą rimtai ne
atsakė, o tik dar daugiau 
prirašė pats sau prieštara
vimų, ir tik savo ri’ksihti 
mano nugalėti tai, kas jam 
faktais, kurių jis neturi, ne
galima. Gerai pamenu vie
no mokytojo pasakymą: Jei 
tavo oponentas ima šaukt ir 
koliotis, tai būk tikras, kad 
jis neturi faktų argumen
tams atmušti. Akurat to
kiu S. J. ir pasirodo savo 

• atsakyme kritikams, nes, 
bandydamas niekais pa
versti Eks-inainierio pasta
bose parodymus, tik dar 
daugiau įsivelia į savo pa
ties prieštaravimus ir be
galiniai eikvojasi; nors ir 
bando rodyti didelį savo ži
nojimą, bet vaikiškai visur 
nukalba. Pavyzdžiui:

“Man atrodo, kad jūs 19- 
ką metų dirbote mamose 
kur ant Maršo su marsie- 
čiais, o ne kietosios anglies 
kasyklose Pennsylvanijoj 
su lietuviais mainieriais...” 
Tai išrimtėjusio žmogaus 
argumentas! Atvykau į šią 
šalį 1911 metais, į kietųjų 
anglių garsųjį miestą, ku
ris buvo žinomas ir vadina
mas Capital City of An
thracite. Tai jei S. J, ži
nai ką nors apie kietųjų an
glių sritį, tai turėtai žinoti, 
kur ir minėtas miestas ran
dasi. Ir išdirbau per 19-ką 
metų su įvairių tautų mai
nieriais, o ne su marsie- 
čiais. Labai man gaila ta
vęs, S. J., kad tik tokiais 
bei panašiais argumentais 
gali “apsiginti.”

Susninkų Jurgis giriasi, 
kad esąs skaitęs M. Gorkio 
“Mano Universitetai,” bet 
neatrodo, kad ką nors būtų 
išmokęs. Jei M. Gorkį kas 
kritikavo, tai jis, M. G., mo
kinosi iš savo kritikuotojų 
ir. už tai patapo žymiuoju 
pasaulyje rašytoju, bet nie
kad negrasino savo kriti
kams uždėti juodas akis ir 
spardyti į tarpkojus.'

Jei Upton Sinehir savo

garsiojoj knygoj “Raistas” 
sukūrė du charakteriu — 
Jurgį Rutkų ir latrą tur
čiaus giminaitį, tai tuo au
torius praskleidė uždangą 
ir parodė du pasauliu: tur 
tingų jų pasaulį ir biednųjų, 
kas labai atįtinka gyveni
mo
rakterį sukūrėxS. J. savo iš
galvoto j “Mainų Dvasioj”? 
Kokiai gyvenimo tikrovei 
gali pritikti toksai S. J. 
mainierys, kuris nei iš ka
syklos neišėjęs per 25 me
tus dirbo sunkiai ir ištiki
mai savo samdytojui, o vie
ną dieną išėjo iš kasyklos 
ir nuėjo į raštinę, kur bosas 
išrašė jam čekį ant 25,000 
dolerių kaipo užmokestį už 
to vargšo ilgų metų sunkų 
darbą? Ką gi iš tokio pa
sakojimo galima, suprasti ‘ir 
pasimokinti ?

O kad S. J. netiki Eks- 
mainieriui, kad jis negalėjo 
suspėti apklausinėti daugelį 
mainierių apie tokią knyge
lę, kaip “Mainų Dvasia,” 
tai tiek turiu S. Jurgiui pa
sakyti: Kasdien sueinu ir 
reikalų turiu zsu daugeliu 
mainierių, keliolika bosų ir 
net valstijos mainų inspek
toriumi ir nesunku man 
gauti iš jų informacijų, ko
kių tik aš noriu. Už tad 
Eks-mainierys ir nerašo iš 
piršto išlaužęs nebūtų daly
kų, bet iš savo ilgų ‘metų 
patyrimų ir iš gautų infor
macijų apie kasyklų dar
bus, istorinius tikrumus ir 
pavadinimus įvairių dalykų 
ir vietovių.

Susninkų Jurgis savotiš
kai vėl aiškina, kur sako: 
šešių metų vaikui padarė 
vaikišką ir spragilą kulti. 
Tik pats S. J. tokiai pasakai 
gąli ir tikėti.

Susninkų Jurgis tikrai at
spėja, kad Ėks-mainierys 
buvo turtingo buožės sūnus. 
Tikrai taip: jojo tėvas tu
rėjo prie Nemuno krantų 2 
margų “dvarą.” Gi mokslus 
Eks-mainierys, kaipo “tur
tingo buožės” vaikas, išėjo 
pas kaimo daraktorių, iš
skiriant rašymą; su rašyba 
Eks - mainieriui velniškai 
nesisekė, nes per dvi savai- 
ti nepajėgė išmokti taip ge
rai rašyti, kaip kad padarė 
S. J. sutvertas Jurgis R.

Iš S. J. atsakymo kriti
kams matosi, kad pats au
torius neskaitė savo rašto, 
o duoda “gudrų” paaiškini
mą, kur jis kalba apie skai
tymą knygos “Pasaulio Ste
buklai.” Gan aiškiai mato
si iš jo rašto, kad jis minė
tą knygą skaitė dar kur 
nors prieš Pirmąjį pasauli- 
sį karą, dar anglių kasy
klose bedirbdamas, nors to
ji knyga išleista li926 me
tais. Vienok čia S. J. pa
sirodo labai kytru; jis pasi
ima žodį daugiskaitą ir tie
siai šauna Eks-mainieriui į 
nosį, visai nejausdamas, 
kad pataikė pats sau į kak
ta.

Toliau pasirodo, kad S. J., 
padirbęs šešis metus anglių 
kasyklose, daugiau žino 
apie įvairius užvardinimus, 
negu kasyklų bosai ir ka
syklų matuotojai (survey
ors), kurie turi viską aiš
kiai ir smulkmeniškai sužy
mėję ant žemėlapių ir nie
kur nepažymėję, kad Cross
cut būtų Hedding, arba 
priešingai; kad Hedding ir 
Gangway yra vienas ir tas 
pats. O kad lituviai . vadi
no kelią “šliopa” (Slope), 
tai jie ir patys nežinojo 
skirtumo, o S. J. viską pai
ma už gryną pinigą ir vis
ką jau žino. “Slope” yra 
status nusileidimas į kasy
klos' patį dugną per visus' 
anglių sluoksnius ten, kur

kokį gi cha

35 metus ^mokinėjo 
ar ka-

ir

kasykla neturi šulinio 
(shaft), o ne kasykloje ke
lias.

Susninkų Jurgis nesu
pranta, kaip kasykloje už
degti gazai nedaro “perkū
niško trenksmo.” Tame ir 
blogumas su S. J., kad jis 
mažai žino apie tokius da
lykus, o daug aiškina, ir 
dar kitus bando padaryti 
nežinėliais. Gazai tik su
spausti, sprogsta su trenks
mu, gi kasykloje yra gana 
tuštumos, kur užsidegę ga
zai gali išsiplėsti ir be 
trenksmo padaryti baisių 
nuostolių. Uždėk saują pa
laido parako, ir jis sudegs 
be trenksmo, o keli grūdai 
užtaisyti šautuve daro 
trenksmą.

Eks-mainierys, rodos, ga
na aiškiai parodė, kad S. J. 
negalėjo dirbti Glen Alden 
Coal Co., nes tokios kompa
nijos dar nebuvo, kada S. 

Į J. dirbo anglių kasyklose. 
Vienok S. Jurgis nebūtų 
Jurgis, jei jis ir dienos švie- 
šviesoje baltos spalvos ne
vadintų juoda, štai, gerai 
pasipažįstu ir dažnai susi
einu su žmogumi, kuris dir
bo Paymaster’io darbą ir 
per 
mainieriams algas* 
da D. L. & W. RR. Co. ope
ravo kasyklas, ir labai ge
rai žino, nuo kada atsirado 
Glen Alden kompanija, bet 
S. J. ir čia pasirodo dau
giau žinąs. O dar juokin
giau, kada S. J. kalba apie 
99 breikelius ir savų kom
panijos pinigų išleidimą. 
Argi S. J. nežino nei to, kad 
pinigus išleidžia valstybė, 
o ne atskiros kokios kor
poracijos? Prie to dar tu
riu S. Jurgiui pasakyti, kad 
Glen Alden kompanija viso 
labo turėjo tik 19-ką brei- 
kelių, ir tai tik pačiame I 
aukštume, o šiandien nė! 
tiek neturi. Ir pagaliau S. 
J. pasako, “kad taip ten 
mainieriai kalbėjo, taip jis 
ir parašė.” Kitaip sakant, 
S. J. visus savo “įrodymus 
ir faktus” pasiskolino iš tų 
laikų pantaplinio pašto ži
nyno, ir jei kas nesutinka 
su tokiais Susn. Jurgio pa
sakojimais, tai ne juokais 
jis- žada apsidirbti su to
kiais.

Toliau dar S. J. prime
ta Eks-mainieriui, būk jis, 
Eks-mainierys, paskaitė S. 
J. melagiumi ir nežinančiu. 
Eks-mainierys nevadino S. 
J. melagiumi, neigi skaitė jį 
tokiu. O jeigu S. J. jaučia
si tokiu, tai jo dalykas. Vi
si fiktyvių apysakų rašyto
jai nėra melagiai ir jų 
nieks tokiais nevadina, ne
skaito. Tačiau su Susninkų 
Jurgiu yra ta didelė bėda, 
kad’ jis pats sau ploja per 
petį ir nori, kad ir visas 
svietas jam plotų. O jei ne- 
ploja ir dar pakritikuoja, 
tokiam S. Jurgis grasina, 
nors skliauteliuosna įdėjęs, 
uždėti juodas akis ir į tarp
kojį spirti. Na, tai kad no
ri, tai tau ir rimtumas ir 
logika!

Nežiūrint, kiek dar Sus
ninkų Jurgis atsakinės ir 
grasins, ar koliosis, jo daly
kas, aš, Eks-mainierys, dau
giau nevesiu jokios polemi
kos ir neeikvosiu laikraštyj 
brangios vietos su žmogu
mi, kuris nežino, kas yra 
rimtumas ir logika.

Eks-mainierys
SKELBĖJAMS

Būti kokiame nors biznyje 
nesiskelbti — tai tas pats, 

kaip, mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, pasi
skelbk ir nuolat skelbias Lais
vėje!

, .. ..___ , :, ____________. ......... ... , - - -.vjylHįa

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trėčiad., sausio (Jah.) 26, 1955

Hartford, Conn.
Širdinga padėka

Kol žmogus viską aiškiai 
savo akimis matai, tol viskas 
gražu ir tau miela gyventi. 
Tačiau kas dėtųsi, jei regėji
mas sušlubuotų. Tokis prieš 
mane klausimas stovėjo. Atsa
kymo neturėjau.

Daktarų patarta, atsidaviau 
jų valiai, jų moksliniams pa
tyrimams, kad operuotų ir gy
dytų. Ar jau pilnai regėjimai 
man tarnaus, tai tik ateitis pa
rodys. Dabar jaučiuosi neblo
giausiai. Pagaliau turiu viltį, 
jog mokslas mano gyvenime 
prigelbės išlaikyti regėjimą.

Operacija ne tiek dideliij 
man skausmų atnešė, kiek to 
baisaus rūpesčio,, nervingumo. 
Bęt prietelingi draugai, drau
gės suskubo su įvairiais sura
minimais, su kortelėmis, laiš
kais ir gražiomis dovanėlėmis, 
kad nusiminimui pas mane ne
liktų vietos. Ir toksai šiltas su
raminimas mane paveikė, jau
čiausi taip, jei regėjimas ir 
bus silpnas, bet žinojau, jog 
prietelingi žmonės.su manim.

Tad šiuomi visiem viešai dė
koju už atjautą, draugiškumą 
ir linkėjimus, kad greitai su- 
gyčiau, kad matyčiau. Labiau
siai dėka šiem: Hartfordo Mo
terų Klubui, Laisvės Chorui, 
Kalvaitienei, žemaičiams, Bo- 
gunams, Giraičiams, Margai-* 
čiams, Lukštams, Valleys, 
Mankienei, 
lei kitų.

Nežinau 
mi visiem 
kį šiltai draugišką atjautimą. 
Pagaliau, jei sveikata tarnaus 
ir gyvenimo . aplinkybės leis, 
prisidėsiu prie judėjimo dėl 
taikaus ir šviesesnio rytojaus.

Ona šilkienė

K

Lukštams,
Yokšai ir Visai ei-

nei kaip, nei kuo- 
atsilyginsiu už to-

Laįvakroviai nori 
patys tvarkyti 
savo reikalus

La i va k ro vi a i stiprina savo 
protestus prieš New Yorko- 
New Jersey valdines Water
front Komisijos kišimąsi į sam
dos reikalą New Yorko uoste.

Unijos viršininkai sako, jog 
komisijos įsakai panaikintų 
beveik viską, ką unijistai yra 
išsikovoję. Svetimi, komisijos 
pastatyti asmenys kontroliuo
tų darbininkų samdą ir atsta
tymą iš darbo, jie perkilnotų 
iš vienos vietos į kitą, kaip 
kad vyresnysis kontroliuoja 
žemesniojo laipsnio kariškius 
militariškoje tarnyboje.

Unijos (1LA) prezidentas 
Bradley sako, kad tai yra Už
mojis sunaikinti uniją ir kad 
unija visomis išgalėmis kovos 
prieš diktavimą iš šalies. Ko
vos už pačių unijistų kontrolę 
samdymo ir atstatymo, kaip 
kad yra susiderėta sii kompa
nijomis neseniai pasirašytame 
kontrakte.

Unijos viršininkų nusistaty
mui šiuo klausimu visuotinai x 
pritaria eilinių narių leidžia
mas laikraštukas ^Docker 
News.” Jis rašo, kad valdinės 
Waterfront Komisijoj kišima
sis į darbininkų samdymą ir 
atstatymą sudarytų “’prievar
tos darbo sąlygas.”

Laikraštukas įspėja, kad 
komisija skelbia atstatysiant! 
iš darbo apie 15,000 darbihih- 
kų laivakrovių, kaip nereika
lingus, kaip darbininkų. per
viršį. Tačiau tuo pat laiku i&- 
davinėja darbo kortas atei
nantiems naujiems darbinin
kams, kuomet daug ilgalaikių 
veteranų laivakrdvių rttimatb- 
nii prašalinti toje 15 tūkstah- 
čių minioje norimų prašalinti, 
kaip .neišdirbusių užtenkamai 
laikoi praėjusiais metais.

New Yorke areštuoti 7 
“bondsmanai,” pristatytojai 
bonų užstatų už areštuotus. 
Juos kaltina kreivose priesai
kose, suokalbiuose ir ėmime 
perdaug aukštų kainų.
1111 -1 ...............
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Laisves Bankiete girdėsime 
tų šaunųjį kvartetų

Dienraščio Laisvės metinis 
d ai jninku suvažiavimas ir po 
jo Įvyksiantis metinis banke
tas jau visai netoli, neliko nei 
dvejeto savaičių. Tad norisi 
priminti visiems skaitytojams 
ir prieteliams, jog laisviečiai 
lauks jūsų tuose abiejuose 
veiksmuose, vasario 6-tą, Li
berty Auditorijoje.

. Smagu priminti tai, kad šie
metiniame bankete turėsime 
daugiau, negu vien tik gero 
maisto, šiemet girdėsime gra
žią meno programą, kurią su
teiks ne taip jaw seniai gyvuo
jantis, tačiau nepaprastai gra
žiai pasirodęs kvartetas, vado
vaujamas Aido Choro moky
tojos Mildred Stensler.

Kvartetą sudaro ilgame
čiai dainos-meno mylėtojai: 
Ona Stelmokaitė-Eicke, Tadas

Kaškiaučius, Jonas Grybas ir 
pati kvarteto mokytoja Stens- 
ler. Seniai jau bebuvo brook- 
lyniečiams tarnaujanti tokia 
meno grupė, kuri nors būda
ma maža, galėjo dainuoti su 
tokiu savimi pasitikėjimu ir 
publikos įtikinimu., kaip dai
nuoja jie.

Jų pamylėjimas dainos ir 
ryžtas su daina patarnauti lie
tuvių visuomenei, rūpestingas 
pasiruošimas tam, suteikia 
jiems galią taip žavingai sudo
minti publiką ir gauti jos pri
tarimą. Kvartetui akompanuo
ja kompozitorius Frank Bale- 
vičius.

Vakarienę duos 5:30 v. Kai
na $3. Laisvės direktoriai pra
šo visus įsigyti bilietą iš anks
to Rep.>

Aido Choras įvykdė vieną 
iš geriausiųjų koncertų

Sausio 23-čią Aido Choras 
įvykdė savo metinį koncertą, 
vadovybėje savo mokytojos 
Mildred Stensler. Turiningą, 
mokytojos suderinta progra
mą pildė visas choras, jo mo
terys ir vyrai paskyrium, taip
gi chorui atėjo talkon dainos 
ir muzikos solistai.

Kompozitorius Frank Bale- 
vičius-Bal wood visiems akom
panavo pianu.

Programą sudarė, daugumo
je, lietuvių kompozitorių kūri
niai, jautriai primenantieji ir 
toms dainoms poezijos sukū
rėjus.

Aido Choras pasitiko savo 
- svečius su “Laisvės daina,” J. 

Žilevičiaus, sekė “Ant tėvelio 
dvaro,” St.Šimkaus, ir “Aras,” 
M. Petrausko.

Jaunuolis pianistas Serge Sa- 
viteheff, jau suaugusiai gabiai 
skambino “Southern Melody,” 
Helen’os W. Howard, taipgi 
“The Chase,” William Stok- 
king’o. Atsiliepdamas į publi
kos iššaukimą, pridėjo dar 

'vieną.
Mūsų naujove šį kartą bu

vo Augustinas Iešmantą. Jis 
dainavo Šimkaus “Kur baktv* 
žė samanota” ir dvi rusiškas: 
Rubinsteino Azra ir T. Koene- 
mano 
ralių, 
dėtas 
kiene
“Plaukia sau laivelis, 
operos scenoje, kaip daktaras. 
Publika sutiko, jog pirm kon
certo reklamoje apie jį prane
šimai buvo ne pagyros, tik pa
sakyta tiesa, kad mūsų eilėse 

• atsirado žymus naujas talen
tas. '

Moterys vienos dainavo B. 
šalinaitės “Linkėjimai Tamy- 
lai,” Petrausko “Geismai ir 
svajonės,” M. Vlantero “Mer
gelės daina,” F. Balevičiaus 
“Oi, neklausai.” -

Vieni vyrai dainavo Norvai- 
..všos “Ulonai,” ir Šimkaus “Ka

reivėlių daina.”
Suzanna Kazokytė 

Balevičiaus “Ruduo,” 
driūno “Kas bernelio 
ta,” ir Luigi Arditi’o
cio,” itališkai. Iššaukta pakar
tojimui, sudainavo dar vieną. 
Nuostabiai jai sekėsi dainuoti. 

Antruoju išstojimu visas 
choras dainavo Balevičiaus 
“Pumpurėlis,” R. Rodgers’o 
“You’ll Never Walk Alone/'’ir 
Šimkaus “Tykus buvo vakarė
lis.”

.Paskutinė programoje su
vaidinta ištrauka iš operos 
“Bailus Daktaras.” Nepapras
tai gražiai visi dainavo ir vai
dino. ši scena suteikė tarsi ap
vainikavimą visos šios įdomios 
programos. Tadas Kaškiaučius 
vaidino nematomąjį dainorių; 
Suzanna Kazokytė — ponios 
daktarienės; Anelė Ventienė

—dukters; Elena Brazauskie
nė — tarnaitės; Augustinas 
Iešmantą — daktaro.

Programos protarpiais cho
ro pirmininkas Jonas Grybas 
pranešinėjo iš publikos paduo
tus organizacijų pramogų ir 
susirinkimų paskelbimus. Gi 
pirm paskutinio numerio cho
ro mokytoja Stensler trumpai 
pasakė, reikšmę suvaidinsimos 
scenos ir galutiną išvadą, ku
rios negalima parodyti vaidi
nant tik ištrauką.

Publika visus programos da
lyvius šiltai įvertino, o solis
tams sukėlė ir po geroką aud
relę ovacijų. Ji ypatingai buvo 
žymi operinei scenai ir jos da
lyviams, 
dutiniai. 
gausiai 
choristus
mokytojus.

Aidas dėkingas 
teikusiems talkos 
mais programoje ir jų rinkė
jams, taipgi pareiškusiems lin
kėjimus. Ona Čepulienė, kuri 
daugumą pasveikinimų surin
ko, taria ačiū įvertinusiems 
jos darbą ir chorą. Aidas di
džiai Įvertina tą svečio iš 
Conn. Aleksaičio brangią do
vaną — glėbį gėlių. Kasgi ga
lėjo sausio mėnesį tikėtis* gė
lių, kada darželiai baltuoja 
sniegynuose ?

Taip pat choras dėkingas 
padejusiems iš anksto bilie
tus skleisti, ar gelbėjusiems 
pramogos metu užscenyje ar 
prie bilietų^

Publikos atvyko vi- 
Džiugii' buvo matyti 
atvykusius buvusius 
ir tūlus buvusius jo

visiems su 
pasiskelbi

--------- ii III I TIP—caCSagM
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Ka tri u a S tel mok ion ė

tapo mirties atskirta nuo mūsų, tačiau jos mei
lė lietuvių liaudies dainai liekasi tarnauti žmo
nėms. Apgailime, kad jinai negalėjo ilgiau tuo- 
mi džiaugtis. Velionės vyrui Motiejui, dukrai 
Onai ir kitiems artimiesiems reiškiame užuo
jautą. __

Aido Choras, 
Richmond Hill, N. Y.

16 metu jaunuolį nu
šovė už vagystę

Brooklyne kas nors pamatė 
uždaron krautuvėn įsibrau
nančius porą jaunuolių. Pa
šaukė policiją. Penki suspėjo 
pribūti vyrukams tebesant 
krautuvėje. Vieną, Irving Lef- 
kin, gyvenusį 2540 Ocean 
Ave., ten pat nušovė. Kitą, 
W'jlliamsburgo gyventoją, pa
šovė.

Policija skelbia, kad vyru
kams buvo Įsakyta pasiduoti. 
Jiems bandant pabėgti, paleis
ta 10 šūvių. Iš krautuvės, 78 
Lee Avė., buvę paėmę $15 ii' 
keletą pakelių cigarečių.

Teisiamasis bandė 
nusižudyti

Frank Newman, 53 m., ta
po atrastas arti mirties Mineo- 
los kalėjime. Ten jis laikomas 
iki teismo už nušovimą žmo
nos, kuri buvo atsisakiusi, su 
juo gyventi. Skubiai nugabe
nus į ligoninę ir Įleidus krau
jo, sustiprėjo.

Newmanas 
perrėžė koją, 
kalėjime yra
niai skutasi tiktai po 
priežiūra, o užbaigus 
skustuvėliai yra atimami.

skustu>i sau 
nors skustuvai 
uždrausti. Kali- 

sargų 
d arba,

UžraByldt Laisve Savo Draugu!.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gaUti.
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ATYDOS!
Jau Visai Arti

Laisvės Bendroves Dalininkų

• •

apie einantį į karą ka- 
Vėliau jis dar buvo gir- 
duete su Elena Brazaus- 
dainuojant “Onytė’’ ir 

taipgi

Po programos, Liberty Au
ditorijos restaurane choristai 
turėjo bendrą pobūvėlį, ku
riam vaišes, pagamino M. ’Wil
son ir A. Kandraška.

dainavo 
Br. Bu
sum isly- 
“11 Ba-

Aidas pasiėmė vieną savai
tę atostogų. Susirinks vasario 
4-tą vėl dainuoti, ruoštis ryti
nių valstijų LMS Festivaliui, 
kuris čia įvyks gegužės mėne
sį, taipgi planuos kitus veiks
mus. Choras vis dar labai pa
geidauja daugiau dainininkų. 
Laikas pradėti dabar visiems, 
kurie nori ir gali dainuoti.

Pamokos įvyksta kas penk
tadienio vakarą, 8 vai., Liber
ty Auditorijos muzikos kam
baryje.

Rep.

I BUTĄ 
Everhart, 
išlaukyje 

kopėčių

PRASTAS KELIAS
Aktorius Richard 

26 m., užsirakino 
buto. Nuo gaisrinių
langai buvo užrakinti. Jis nu
sprendė nuo kaiminkos pasi
skolinta paklode nusileisti iš 
jos buto prie savo atvirojo 
lango. Paklodė plyšo. Akto
rius nukrito beveik nuo 5-to t ” ■ «,
au/kšto ir susižeidė.

SUVAŽIAVIMAS 
ir 

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

Vakarienė bus duodama 5:30 vai. vakare

Sekmadieni 
VASARIO 

FEBRUARY

Gražią Dainų Programą. Duos 
New York—New Jersey 

Kvartetas

Miestas gal gaus $$ 
iš valstijos iždo

Taksavimo ir išmokėjimų 
diskusijose Albanyje numaty
ta, kad Valstijos Seimelis leis 
miestui gauti kai kurių taksų 
dalį miesto reikalams. Spėja
ma, kad demokratai Seimelio 
nariai stengsis gauti republi- 
konų narių tam sutikimą. Nu- 
matoima, kad didmiesčio sri
ties atstovai republikonai tik
rai tuo klausimu pabalsuos su 
demokratais.

Tarpe numatytų gauti yra 
2 procentai nuo arklių lenk
tynių “betų,” kuriuos Dewey 
administracija buvo atėmusi. 
Iš to gautų apie $6,000,000. 
Taipgi reikalaus gatavais pi
nigais 14 milijonų BMT 
darbininkų pensijoms, 
gautų iš nuosavybių ir 
taksų.

ir IRT
Kitus 

biznio

Richmond Hill, N. Y
Laisves banketo komisijos ir 

gaspadinių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio (Jan.) 27 
d., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašome gaspadines ir komisi
ją dalyvauti susirinkime apta
rimui banketo reikalų. Susirin
kimas bus Laisvės raštinėje.

Mirusysis sugrįžo
New Yorke areštuotas Ja

mes Francis Dawey, 53 metų, 
kuris prieš septynerius metus 
buvo paskelbtas mirusiu ir 
žmona atsiėmusi $1,000 jo po
mirtinės. Jis dabar sulaikytas 
ne už tai, kad buvo “miręs,” 
bet už tai, kad nemirė. Oficia- 
lis kaltinimas yra, kad gyvu 
tebebūdamas apleido žmoną ir 
vaikus.

šiam atsigavus, kilo klausi
mas, kas buvo tas, kurį jo 
žmona atpažino kaip savo vy
rą ir jo vardu palaidojo 1947 
metų gegužės 20-tą.

žmona iš karto buvo rapor
tavusi jį policijai, kaip prasi
šalinusį iš namų. Už 3 mėne
sių atrastas mirusio asmens 
kūnas buvo žmonos atpažin
tas, kaip jos vyro. 1950 m., jo 
žmonai atsikreipus į Social Se
curity gauti našlės pensiją, 
atrado, kad toks asmuo tebėra 
gyvas, moka duokles. Našlės 
pensijos prašymą atmetė. Ta
čiau to asmens viso rekordo 
niekas netikrino. Tik dabar, 
tai “našlei” atsikreipus į valdi
nę įstaigą vaikui paramos, 
pradėjo vėl tyrinėti, kada ir 
■kaip jos vyras mirė, ir atrado 
“įnirusįjį.”

asmenys 
žmonės 

ar varto-

TEATRININKAMS
Z*“' *

Brooklyn© Liaudies Tea- 
tro susirinkimas įvyks šio 
trečiadienio vakarą) sausio 
26-tą, Lietuvių Kultūrinia-1 
me Centre. Prašome susi
rinkti ne vėliau 8-tos vai.

Turėsime perrinkti valdy
bą ir pasitarti “Prašvilptos 
laimės” išvykomis, turime 
keletą pakvietimų.

Kviečiame ateiti narius ir- 
teatru besidominčius paša
linius bei norinčius Liau
dies Teatro darbuose daly
vauti. < Valdyba

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

METROPOLITAN EMPLOYMENT
AGENCY 4

Domestic Help 
vietos dėl: virėjų, tarnaičių, 
ruošos darbininkėms. Pilnam 

laiko. Patyrusioms ir lx» 
Pavienėms ir poroms.
Boston Road, Bronx 
Tel. DA 8-4255

Geros 
namų 
ar daliai 
patyrimo.

1175

AVON neperkamas kiekvienoje 
krautuvėje. 75,000 moterų ištisai U. 
S. tenkinasi nuolatinėm jeigom ves
damos nuolatinį Avon biznį iš savo 
namų, šaukite del pasitarimo:

HL. 6-1800 ■— OL. 8-4561

MALE and FEMALE

Susirinkimas
mo
kėt- 

virtadienį, sausio 27-tą, 7:30 
vakaro, L. A. Pik Klubo pa
talpoje, 280
Brooklyne. Nariai 
atsilankymu 
pavyzdingą 
Lauksime.

LLD 1 kuopos svarbus

Union Avė., 
skaitlingu 

suteiktų kuopai 
metų pradžią.

Valdyba

Negrams gyventojoms 
uždarė elektrą

New Yorko West Saidėje 
kompaniškų apartamentų savi
ninkai uždarė gasą ir elektrą 
dviem jaunoms rendaunin- 
kėms. O kad tuomi jos nesilei
do išvejamos iš buto, pasišau
kė policiją. Kai merginos prie 
policijos pareikalavo pasakyti, 
kuomi jos prasikalto, kompa
nijos agentas tylėjo.

Pasirodė, jog visą tą perse
kiojimą pradėjo dėl to, kad 
jos yra negrės. Merginos, vie
na yra mokytoja, kita dirba 
sekretore. Viena ir kita luivo 
savo pirmesniųjų kaimynų ger
biamos. Šį butą jos rado iš 
skelbimų laikraštyje, pasisam
dė per agentūrą, pačios asme
niškai nebuvusios tame bute 
pirm atsikraustymo gyventi. 

' Butą buvo apžiūrėjusi jų drau
gė, kuri yra baltoji.

Švaros Departmentas išpar
davė varžytinėse 32 auto, ku
rių savininkai neatsišaukė juos 
nuvilktus nuo gatvės. Už visus 
bendrai surinkę $779. Vieno 
mažiausia kaina buvo 
aukščiausia — $200.

$14,

Šuo išsigelbėjo
Laisvėje buvo minėta, kad 

berniukas vos nesušalo po įšo- 
kimo į aketę gelbėti ten įkri
tusį savo i šunį speiguotą die
ną. Vaikas buvo atrastas ap
šalęs ledu, kaip žvakė, netoli
mame nuo parko name.

Kaip išsigelbėjo jo šuo, ku
ris buvo pasilikęs po ledu, nie
kas nežino. Vaikas šunies lau
kė, ieškojo, ' būdelėn nešė

Vėl areštuoti 9 
daugumoje, "jauni 
įtarti kaip skleidėjai 
tojai narkotikų.

Brooklyne smarkiai zujan
tis auto užšoko ant ekspresi
nio kelio “saugiojo” vidurio, 
užmušė ten apsistojusį pasi- maisto kas dieną. Ketvirtą die-’ 
taisyti auto vieną motoristą ir ną šuo sugrįžo, atlikęs 2 my 
sužeidė jo draugą.

MOUNT CALVARY DOMESTIC 
EMPLOYMENT

Couples or Singles. Cooks, maids, 
houseworkers. Part of full time. 
Experienced or inexperienced. Sleep 
in or out. Quick placements for all..

699 Quincy St. (Brooklyn)
GL. 5-4577.

REAL ESTATE

ELMHURST —2 FAMILY
$14,400

Owner Celling
4258 79th St., Elmhurst ”

(13-19)

BY OWNER, in Port Washington, 
L. I., 3 famiiy brick (2-5’s; 1-4), 
60 days possesion of complete build
ing. 3 garages, full cellar, on 50- 
llė^plot. Convenient to village, 
schools, and LIRR. For quick sale 
only $23,000. Inspection by appoint
ment. Serious buyers only. Call 
PO. 7-5827.

(16-18)

Artistas kalbės teisių 
gynimo mitinge; bus 
meno programa

Dainos, vaidybos ir filmų 
artistas Paul Robeson bus vie
nu iš vyriausių kalbėtojų Da- 
vis’sui ir Patterson’ui laisvinti 
mitinge šį trečiadienį, sausio 
26-tą. Mitingas įvyyks Jugo
slavų Salėje, 405 W. 41st St., 
New Yorke. Prasidės 7:30.

Kiti kalbėtojai yra įkalinto
jo Pattersono žmona Louisjf,1 
pati paskilbusi teisių gynimo 
veikloje; William .Atbertsdn, 
Beulah Richardson. Dainuos 
Leon Bibb ir Earl Robinson. , 
Įžanga 50c. Rengia 
Teisių Kongresas.

Davis yra vienas 
miausių. persekiojamų
Smith Aktu. Pattersonas kali
namas be teismo ir be kauci
jos už tai, kad jis neturėjo, ne
davė ragangaudžiams vardų 
tų asmenų, kurie rėmė teisių 
gynimą. K-nas

Civilių

iš par
einant

55 DODGES-PLYMOUTHS
žaibuojantis Pirmyn Stilius

Matykite Jūsų
Autorizuotą

Dodge—Plymouth Dealer

KASTNER
MOTOR SALES

184 Sunrise Highway 
Rockville Center, L. I.

liu kelionę iš parko.

fA

Bilietas $3.00 asmeniui

Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisveš raštinėje.

N

Labai prašome visus atsilankyti į bankietą, o būsite 
dėkingi už išankšto įsigijimą bankieto bilietų. Ren
gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos Ibankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu.

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

(BUYAUSKAS)

«

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., sausio (Jan.) 26, 1955

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette Sįt 
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LMMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. T.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS




