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KRISLAI
Vėl diksikratai.
Nė vieno!
Gal jau ir paskutinis.
Dr. Borisas.
Visi turėjome “good time.”
Mano patarimas.

Rašo A. Bimba

TEISMAS ATMETĖ 13 KOMUNISTŲ VADU APELIACIJA
Hammarskjoldas užtikrina: 
Pasitarimai buvo naudingi

Jugoslavai ir kinai 
! atsteigė santykius

Aukščiausias teismas bylos 
nenagrines: jie suiminėjami

jPrieš keletą metu atrodė, 
kad pietiniu valstijų diksikra
tai išeis iš mados. Jie bus iš
drėbti iš demokratų partijos. 
Prezidentiniuose rinkimuose 
jie nuėjo su republikonais, r

Bet viskas apvirto aukštyn 
kojomis. Demokratų vadovy
bė su Stevenson pryšakyje nu
silenkė prieš diksikratus, ir 
dabar šitie reakciniai sutvėri
mai tapo viešpačiais, šiame 
Kongrese jie, o ne Lehman ir 
Humphrey, vadovaus.

Senate Johnson, iš Texas, 
George iš Georgijus, Russell iš 
Georgijos ir Sparkman iš Ala- 
bamos, o atstovų bute Ray
burn iš Texas ir Smith iš 
Virginijos,— štai kas stovi 
pirmosiose eilėse, štai kodėl 
prezidentas Eisenhoweris taip 
drąsiai kalba, kad jo progra
ma šiame Kongrese negalės 
užkliūti.

84-tojo Kongreso sudėtis 
labai Įdomi. Senate turime 60 
advokatų, o atstovų bute — 
244r paskui seka turtingi tai
meriai; stabus biznieriai, vie
nas kitas laikraštininkas, ke
letas mokytojų. Bet nė vieno, 
absoliutiškai nė vieno, darbi
ninko, darbininkų atstovo!

Gi šalyje turime penkiolika 
milijonų organizuotų darbi
ninkų. Jie nepajėgia pasiųsti 
nė vieno atstovo. Tikra tra
gedija !

Dabar jau visoms kalboms 
apie moterį, kaip “silpnąją 
lytį,’’ turi būti galas. >Mūsų 
moterys ir ilgiau gyvena už 
vyrus, ir daug sveikesnės už 
juos.

Autoritetu yra “A. M. A. 
Journal.” O kalba faktai iš 
visų Amerikos ligoninių.

Visoje šalyje mes turime 
6,840 registruotų ligoninių. Jo- 

šiandien pat randasi 1,206,- 
592 ligoniai.

Lytiniis ligoniai dalinasi ši
taip: 642,156 vyrai ir 564,436 
moterys — 77,720 daugiau 
vyrų.

Turėjime mintyje ir tai, 
kad tarpe šiy moterų yra įs
kaitomos ir tos, moterys, ku
rios patenka ligoninėse dėl 
gimdymo. Jų negalima vadin
ti tikrais ligoniais. Jos tik at
lieka natūralią motinystės pa
reigą.

Tokių gi moterų nemažai. 
Jo® sudaro vieną šeštadalį vi
są ligonių visose ligoninėse.

Kalbant apie sveikatą, štai 
visiems proga jos gerokai pa
sisemti. Visi būkite, ateinanti 
sekmadienį po pietų, Kultūri
niame Centre. Pirmu sykiu čia 
nribt^ ir mus sveikatingumo 

^framokins bostonietis Dr. J.
F. Borisas.

Ka® tik dar gyvas ir dar ne 
ligoninėje, ateikite ir išgirski
te, Dr. Borisas yra gabus pre
legentas. Visiems labai patiko

Jungtinės Tautos. — JT 
generalinis sekretorius prieš 
apleisdamas Kinijos sostine 
Pekiną išleido bendra ko- 
mimika tą su Kinijos prem
jeru Čou En-lajumi. Tame 
kominikate sakoma:

“ . . . Mes jaučiame, kad 
šie pasitarimai buvo nau
dingi, ir turime viltį palai
kyti ryšį, kurį sudiareme 
per šiuos susitikimus...”

Komunikatas labai trum
pas. Jame nieko nesakoma 
apie amerikiečius lakūnus. 
Tik sakoma, kad buvo liesti 
klausimai, kurie gali prisi
dėti prie įtemptų pasaulinių 
santykių švelninimo.

Čia manoma, kad Ham
marskjoldas ir jo grupė pa
sieks Jungtines Tautas ket- 

j virtadieuf arba, • vėliausiai, 
penktadienio rytą. Jis iš 
Pekino išskrido į Kantoną, 
iš ten į Hong Kongą ir per 
Tokyo bei San Francisco 
pasieks New Yorką.
Sugrįžęs Hammarskjoldas 

duos spaudos konferenciją, 
bet nėra užtikrinimo, kad 
jis joje iškels, ar kaip nors 
susiderėta dėl amerikiečių 
lakūnų likimo. Bet jis pas
kui duos oficialų pranešimą 
apie savo kelione Jungtinių 
Tautų sesijoje, kur viskas 
bus iškelta.

Skirtingas akcentas
Hammarskjoldas oficia

liai vyko Jungtinių , Tautų 
vardu intervenuoti Kinijoje 
apie suimtų amerikiečių la
kūnų likimą. Kaipo tokią 
jo misiją perstato amerikie
čių spauda. Bet Europos ir 
Azijos spauda per visą jo 
viešėjimo Pekine laiką ak
centą statė ant kito daly

je paskaita apie sveikatą, 
skaityta LDS kuopų mitinguo
se. Dabar jis mus pamokins 
gyvu žodžiu, kaip sveikais bū
ti ir dar labai ilgai gyventi.

Tai jau ir po visko, jau 
po perstatymo “Prašvilpta lai
mė.” Ar žinote, kad labai, la
bai seniai mūsų pažangioji 
publika buvo beturėjusi tiek 
daug sveiko ir pamokinančio 
juoko!?

Visais požiūriais vaidinimas 
išėjo gerai. “Prašvilptoji lai
mė” visiems patiko. Bravo 
Liaudies Teatro aktoriams ir 
komedijos autoriui!

O štai dabar mano greitas 
pasiūlymas. Be jokio vilkini
mo ši komedija turėtų būti 
suvaidinta visose didesnėse 
kolonijose nuo Philadelphijos 
iki Bostono.

Veikėjai, menininkai, kuo
pų lyderiai, imkitės už darbo: 
tuojau užkvieskite Liaudies 
Teatro aktorius atvykti ir 
jums- “Prašvilptą laimę” su
vaidinti. Klaidos nepadarysite. 
Gi naudos bus visokios.

Girdėjau, kad aktoriai su 
mielu noru* sutiktų plačiausiai 
pavažinėti.

ko: ant bendrų politinių de
rybų. Europos ir Azijos 

, spauda beveik nemini ame
rikiečių lakūnų, laikydama
si nuomonės, kad lakūnų 
reikalas buvo tik priekabė, 
kad faktinai Hammarskjol
das vyko derėtis daug pla
tesniais klausimais.

Jeigu Hamamrskjoldo ke
lionės pasėkoje lakūnai bus 
paleisti, sako komentato
riai, tai bus tįJs/dalinas re
zultatas, nes Hammarskjol
das su Čou tikriausiai de
rėjosi apie sąlygas, po ku
riomis Kinija galėtų būti 
priimta į Jungtines Tautas,

Paskutiniai 
pranešimai
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisen h o w e r i s vėl 
kreipėsi į Kongresą supra- 
šymu sumažinti - sušvelnin
ti iš užsienio importuojamų 
prekių muitus. Jis sako, kad 
tas pagerins Amerikos eko
nominius santykius su už
sieniu. Eisenhoweris, kuris 
negalėjo išgauti tokio su
mažinimo iš republ ikonų 
dominuojama Kongreso, to 
dabar tikisi iš demokratu.v

Taipei. — Čiang agentū
ra, anksčiau pranešusi, kad 
60 Kinijos orlaivių bombar
davo Tacheno salyną, į šiau
rę viuo Formozos, dabar 
sako/ kad jų buvo 100. Esą. 
du kinų orlaiviai buvo pa
šauti. Tie . orlaiviai, sako 
čianginiai, buvo Sovietų ga
mybos. Tai buvusi didžiau
sia liaudiečių aviacijos ak
cija prieš juos, stiko čian
giniai.

Pekinas praneša, kad Ta
cheno salos tikrai buvo 
bomparduotos, kad sunai
kintas vienas karinis lai
vas ir kad visi orlaiviai 
sveiki grįžo namo.

Washingtonas. — Demo
kratų balsais į senato už
sienio reikalų komitetą bu
vo įtraukti senatoriai Bar
kley (demokratas) ir Morse 
(nepriklausomas). Morse 
faktinai kai kurių dabar 
skaitomas demokratu, nes 
jis beveik visuomet su jais 
balsuoja.
Roma.—Francūzijos prem

jeras Mendes - France čia 
šiandien atvyko automobi
liu iš Milano. Tai pirmas 
Francūzijos premjero atsi
lankymas Italijoje nuo 1935 
metų, kuomet Lavalis lan
kėsi Romoje. f

Mendes - France tarsis su 
Scelba apie glaudesnį eko
nominį bendradarbiavimą. 
Jis taipgi nori, kad Italija 
ir Francūzija turėtų su
bendrintus ginklus.

Belgradas. — Jugoslavija 
ir Liaudies Kinija įsteigi 
pilnus diplomatinius santy
kius. Tai pirmi santykiai 
tarp Kinijos liaudies val
džios ir Jugoslavijos res
publikos, nors prieš praeity 
karą Kinija ir Jugoslavija 
po kitais režimais, palaikė 
normalius santykius.

Čia buvo paskelbti Kini
jos užsienio reikalų minis
tro Čou En-lajaus ir Jugo
slavijos užsienib reikalų mi
nistro Kardelijo pareiški

Senelių-pensininku unija 
nesileis terorizuojama

Seattle. — Nors genera
linis prokuroras paskelbė 
pensininkų uniją “subvers
ive,” tos organizacijos vadai 
yra pasiryžę t$sti veikimą 
ir kovoti už tai, kad orga
nizacija būtų nuimta nuo to 
sąrašo.

Tos unijos prezidentas 
Dr. C. T. Fisheris sako, kad 
ji jokiu būdu nesiregis- 
truos kaip subversyvė.

Pensininkų unija yra or
ganizacija, prie kurios pri
klauso vyriausiai . senesnio 
amžiaus žmonės. Jos tiks
las yra kovoti už pensijas 
seneliams, kad senešnio am
žiaus žmonėms nereikėtų 
kreiptis prie labdaros arba 
išmaldos.

Dewey sakosi pilnai remias 
Eisenhowerio kandidatūra

Washingtonas. — Buvęs 
New York o gubernatorius 
Dewey dalyvavo Baltajame 
Name surengtuose pietuo
se. ' Jis išreiškė savo “gilią 
viltį,” kad Eisenhoweris ir 
Nixonas kandidatuos 1956- 
tais metais. Kai kas mano, 
kad, nežiūrint to savo da
bartinio pareiškimo, Dewey 
norėtu vėl kandidatuoti i 
prezidentus. Jis jau kan
didatavo du kartu ii* pra
laimėjo.

Į pietus buvo pakviesti 
įvairūs įtakingi republiko- 
nų vadai. Eisenhoweris per 
privačius pasikalbėjimus su 
jais bando sužinoti, ką jie 
galvoja apie jo kandidatū
rą ateinančiuose preziden
tiniuose rinkimuose.

WashingTonas.' — Ame
rikos valstybių organizaci
jos taryba atsikreipė į Cos- 
tą Ricą ir Nicaragua su 
įspėjimu nesileisti į kari
nes avantiūras.. Kaip yra 
žinoma, Costa Rica skun
džiasi, kad Nicaraguoje or
ganizuojami/.kariniai dali
niai, kurie rengiasi ją pulti. 

mas. Jie sako, kad Kinija 
ir Jugoslavija pasikeis am
basadoriais, generali n i a i s 
konsulais ir tt.

Derybos dėl normalių di
plomatinių santykių įsteigi
mo vyko, kaip tai praneša
ma, Maskvoje. Tarėsi te
nykščiai Kinijos ir Jugosla
vijos ambasadoriai. Ar So
vietai tarpininkavo, nepra
nešama. Kaip yra žinoma, 
diplomatiniai santykiai tarp. 
Tito Jugoslavijos ir Tarybų 
Sąjungos dabar yra norma- 
liški.

J Daktaras Sheppardas buvo 
s savo motinos laidotuvėse

4

Clevelandas. — Už savo 
žmonos nužudymą nuteis
tasis daktaras Sheppardas 
gavo leidimą dalyvauti savo 
motinos laidotuvėse. Jo mo
tina aną dieną nusišovė, 
palikdama raštelį, kad ji 
negali pakelti gyvenimo 
sunkenybių.

Sheppardas buvo atvež
tas į laidojimo koplyčią ka- 
lėjiminiu automobiliu. ' Jis 
visą laiką buvo prirakintas 
prie kalėjimo sargo.

Pačioje koplyčioje radosi 
tik artimieji šeimynos na
riai. Lauke susirinko apie 
3,000 žmonių, kurie bandė 
pamatyti Sheppardą. Poli
cija buvo nu tiesusi virves, 
kad neprileisti minios prie 
pačios koplyčios.

C. Lightfooto byla prasidėjo 
Chicagoje; renka teisėjus

Chicago. — Čia prasidėjo 
negrų vado Claude Light
footo bylos spr e n d i m a s . 
Lightfootas yra pirmas, ku
ris teisiamas po Smitho ak
to punktu, kuris nusikalti
mu nustato paprastą pri
klausymą komunistų parti
jai.

Prasidėjo prisaikintųjų 
teisėjų rinkimas. Gynėjai 
bandė klausinėti kandida
tus į prisaikiptus teisėjus 
(jury), ar jie neturi rasisti
nių nusistatymų, bet teisė
jas Philip L. Sullivanas ne
leido to. Jis teigė, kad ra
siniai klausimai šioje bylo
je nelošia jokios roles.

I

AFL ragino Turkiją paleisti 
456 kalinamus uostininkus

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Federacijos ko
mitetas atsikreipė į' Turki
jos valdžią su raginimu pa
leisti iš kalėjimo 256 uos
tininkus, kurie už dalvvavi- 
mą “nelegeliame” streike 
buvo nuteisti 32 mėnesiams 
kalėjimo.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šalta.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas atmetė 13 
komunistų vadų apeliaciją 

| atsisakydamas pernagrinėti 
jų bylą. New Yorke teisė
jas Irvingas Kaufrrianas. 
kuris nuteisė Rosenbergus 
mirti elektrinėje kėdėje, 
tuojau įsakė atšaukti kau
ciją,po kuria šie komunistų 
vadai radosi laisvėje, ir 
juos tuojau suimti.

Šie 13 komunistu vadu su
darė tos partijos veikianti 
nacionali komitetą, kai ori- 
ginalusis komitetas, su Fos- 
teriu, Dennisu ir Thompso-

Elizabeth G. Flynn
tuu priešakyje buvo pa
brauktas teisman.

1953 metu sausio 21 d. 
šie antro nacionalio komite
to nariai buvo nuteisti fe- 
deralio teisėjo Edwardo J. 
Dimocko teisme. Jie buvo 
kaltinami “konsp i r a v i m e 
mokinti ir raginti nuversti 
jėga Amerikos Jungtinių 
Valstybių valdžią.” Jiems 
buvo duotos bausmės nuo 
trijų iki vienertų metų.

Sekamieji komunistų va
dai dabar paliesti aukščiau
siojo teismo nutarimo ir tu
rės atsėdėti kalėjime jiems 
duotas bausmes:

Elizabeth Gurley Flynn, 
64 metu amžiaus Amerikos 
darbininkiško judėjimo ve
teranė, kuri dalyvavo socia
listiniame judėjime nuo pat 
savo ankstyvos jaunatvės 
dienų;

Pettis Perry, 58 metų am
žiaus, negrų komunistų va
das;

Alexandras Bittelmanas, 
vienas Amerikos komunistų 
partijos steigėjų, svarbus 
marksizmo te o r e t i k a s ir 
žurnalo “Political Affairs” 
redaktorius;

Louis Weinstock, per il
gus metus buvęs New Yor- 
ko AFL dažytojų unijos se
kretorius, garsus kaip va
das bedarbių judėjirpo apie 
20 metų atgal;

Alexandras Trachtenber- 
gais, rašytojas, teoretikas ir 
leidyklos “Inter national 
Publishers” direktorius;

J. J. Jerome, komunisti-

' nių leidinių redaktorius, te-
1 eretikas ir rašytojas, kurio 
romanas “Žibintuvas dėl
Jeremy” buvo išverstas j 
italų, olandų, lenj<ų ir visą 
eilę kitų kalbų

Arnold Johnson, vetera
nas bedarbių ir unijistų ju
dėjime;

Claudia Jones, žymi ne 
grų moterų koniunistų va
dovė, komunistų partijos 
moterų reikalų komisijos 
vadovė;

Betty Gannett, tos parti
jos apšvietos komisijos pir
mininkė;

Al Lanon, jūrininkų uni-
jos (National Maritime 
Union) steigėjas ir ilgame
tis uostininkų veikėjas;

Williiam Weinstone, uni
jinio judėjimo veteranas, 
dalyvavęs auto darbininkų 
organizavimo vadovavime 
Vidurvakariuose keli de
šimtmečiai atgal;

Blake Charney, karo ve
teranas ir ilgametis komu- 

! nistų veikėjas;
; J. Mindei, senas marksis
tinis teoretikas, 71 metų 
amžiaus, bylos sprendimo 
metu sunkiai sirgo širdies 
liga ir tebeserga.

Vienas teisėjas prieš
‘Tik vienas aukščiausiojo 

teismo teisėjas nesutiko su 
nuosprendžiu nesvar styti 
komunistų vadų bylos. Tai 
teisėjas Hugo L. Black, ku
ris sakė, kad ta byla yra 
pakankamai svarbi, kad ją 
reikėtų nagrinėti aukščiau
sioje šalies juridinėje įstai
goje.

Kiti teismo narįai, kurie 
paprastai skaitomi libera
lais, kaip -tai Douglas, 
Frankfurter ir Jackson, 
šiuo kartu balsavo su kon- 
Servatyve dauguma.

New Yorke x komunistų 
partijos legislatyvis direk
torius S. Gersonas Eliza
beth Gurley Flynn vardu 
pad a-r ė pareiškimą, kad 
nuosprendis yra smūgis 
Amerikos demokratijai, ne
teisėtas ir nepamatuotas. 
Jis sakė, kad jo partija to
liau tęs savo kovą už savo- 
legales teises, už savo va
dų išteisinimą ir už amnes
tiją visiems politiniams ka
liniams, kurių skaičius da
bar nuolat auga.

Raupsuotoj sukilimas vyko 
Trinidado salos kolonijoje

Port of Spain, Trinidadas. 
—Chacachacarės saliukje 
esančių raupsuotųjų koloni
joje kilo sukilimas. Ligo
niai įniršę, nes vyriausias 
gydytojas M. Corros buvo 
atleistas iš pareigų. Jie per
ėmė kolonijos vadovybę^- 
atsisakė klausyti adminis
tracijos.
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PANAMA IR COSTA RICA —
PRIEŠ VIRŠ SAVAITĘ laiko buvo užmuštas Pana

mos prezidentas Antonio Remon; jį kažin kas nušovė 
kulkosvaidžiu šūviais.

Užmuštojo vietą užėmė Jose Ramon Guizado. Pa
starasis mobilizuoja “visas jėgas” suradimui užmušėjų.

Panamoje neramu. Valdžia, nepajėgdama surasti 
prezidento užmušėjus, kreipėsi į New Yorko policiją, 
kad ji stotų Panamos valdžiai talkon susekti ir suimti 

j Remon’o nužudytojus.
Įdomu, kad šalies valdžia turi tokį didelį pasitikėji

mą mūsii (New Yorko didmiesčio policija, kuri, kaip 
jau žinoma, nebegali išspręsti visos eilės kriminalysčių 
(žmogžudysčių) pačiame savo mieste!

KITA CENTRINES AMERIKOS nedidukė respubli
ka, — Costa Rica, — atsidūrė didesniu pavojum

• šiomis dienomis Costa Ricos prezidentas Jose Fi- 
gueres paskelbė, kad prieš jo valdžią yra organizuoja
mas Nicaraguoje (taipgi Centrinėje Amerikoje) pučas.

Sakoma, organizuojami ir ginkluojami Įvairūs pa
daužos; jie ruošiami įsiveržti į Costa Rica ir nuversti 

* dabartinę ’jos vyriausybę, pastatant ten aiškiai fašistine 
I valdžia.
t Nicaragua, kaip žinia, valdo tūlas milijonierius, fa- 
I šistas Anastasio Samoza, žiaurus liaudies priešas, išti- 
’ kimas Wall stryto tarnas. Gi Costa Ricos valdžia yra 
’ gan pažangi, liberališka, nors tai nėra liaudies valdžia.

Samozai, matyt, įsakyta saugoti Costa Ricą ir jis
- saugo 1

ITALIJOS KOMPARTIJOJE
“■ PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Romoje prasidėjo ket- 

, virtoji Italijos komunistų partijos konferencija. ‘Itali
jos komunistų partija — viena iš didžiausiųjtĮ komunisti- 

. nių partijų pasaulyje. Ji gaji, ji turi suleidusi šaknis 
darbo • žmonėse.

Vienas tos partijos vadovų, Palmįro Togliatti, pa
teikė konferencijai ataskaitinį pranešimą, kuriame jis, 
be kitko, sakė: Atominis ir hydrogeninis karas sunai
kintų visą žmoniją. O jeigu taip, tai žmonija,, ypatingai 
Įcomunistai, privalo visomis jėgomis kovoti, kad karo 
nebūtų.

Jis ragino Italijos komunistus nebūti peraštriais 
link socialistų ir link katalikų. Togliatti ragino, kad 
partija pradėtų didžiulį platų judėjimą už taiką; jis 
ragino komunistus daugiau veikti valstiečių tarpe, trau
kiant juos į kovą už savo reikalus ir traukiant juos į 
vienybę su darbininkų klase.

Be darbininkų-valstiečių bendro darbo, bendrų pa
stangų liaudis negali nieko didesnio pasiekti.

New York Times korespondentas, matyt, dalyvavęs 
toje konferencijoje, praneša, kad Italijos komunistų par
tijoje esą frakcijų, nesutikimų, niautynių.

Mes nežinome, kiek visame tame tiesos. Bet vieną 
tenka suprasti: kovingoje didelėje politinėje organiza
cijoje “nesusipratimai” yra neišvengiami. Būtų stebu
klas, jei tokioje partijoje, kaip Italijos ’komunistų par
tija, neatsirastų frakcijų,—žmonių su skirtingomis nuo
monėmis tuo ar kitu Įkaušimu.

VISOJE LOTYNŲ AMERIKĮOJE šiuo tarpu pasi-
* reiškia nemaža krizė. Ji juo labiau jaučiama Centri-
j nėję Amerikoje. ‘

Lotynų respublikų ūkis atsilikęs; milžiniški plotai
• žemės ir gamtiniai resursai priklauso Wall strytui, ku-
• ris plėšia iš ten pelnus, palikdamas vietos žmonėms var-

* gą ir skurdą;
• Tafp darbo žmonių atsiranda vis toliau numatan- 

čiųjų ir galvojančiųju, kurie liaudį judina iš letargo, 
akstiną organizuotis, reikalauti sau teisių, reikalauti ge
resnio, žmoniškesnio gyvenimo. Tai ir sudaro žmonėse 

’ bruzdėjimą. Toks “bruzdėjimas” kadaise, einant kon- 
; stituciniu keliu, privedė Guatemala prie liaudiškos vy- 
; riausybės įkūrimo.

Wall strytas bijosi, kad panašūs įvykiai neįvyktų 
/ir kitose Lotynų Amerikos šalyse, todėl jis, matyt, ir 
t isako tokiems, kaip Nicaraguos Samoza, daryti visa, 

kad ten, kur pasireiškia šioks toks liberališkesnis reži- 
, mas, jį nuversti, sunaikinti.

;; Saigonas.—rFrancūzai sa
ko, kad Trinh Quoc Quang, 
Šiaurinio Vietnamo aukštas 
valdininkas, perbėgo pas 
prancūzus ir dabar randa
si Haipongo uoste. Quang 
buvo Vietnamo delegacijos 
nariu Ženevos derybose 
praeitais metais.

Tokyo. — Japonijos val
džia sako, kad apie 57,000 
japonų belaisvių dingo kur 
tai Tarybų Sąjungoje 'ir 
apie juos nėra žinių'. Mi
nistras Tsurumi sako, kad 
valdžia kreipėsi į TSRS su 
prašymu atsakyti, kas at
sitiko su tais belaisviais.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., sausio (Jan.) 12, 1955 mokamą tarnybą.

Kas Ką Rašo ir Sako
AR JUDĖJIMAS
Už TAIKĄ 
SAVANAUDIŠKAS?

Tuo klausiniu parašė įve
damąjį kanadiškis Liaudies 
Balsas. Laikraštis- tarp kit
ko sako:

“Daugelis įsivaizduoja, 
kad taikos judėjimas siekia 
kokiu tai savanaudišku in
teresų; kad jis darbuojasi 
■kam kitam,’ pavyzdžiui, 

Pažiū- 
ar vra tame nors v

rusams ar kinams.
rėkime
kiek tidsos?

“Jeigu kiltų dabar ar ka
da nors ateityje karas, kas 
gi turėtų kariauti? Vyriau- 
•ybės kairesniais elemen
tais veikiausiai nepasitikė-
tų, uždarytų juos į stovy
klas. Kariuomenėn turėtų 
eiti kaip tik tie, kurie šian
dien kratosi taikos judėji
mo. Pereitame kare beveik 
taip buvo. Ne vienasį1 in- 
dustrialistas, buvęs priešin
gas kovai prieš karą, nete
ko savo vaikų.

“Europoje, kur ėjo mū
šiai, Pacifike, Kinijoj ir ki
tur, žuvo visi vienodai. Vi
sų turtas buvo naikinamas 
vienodai. Niekas neklausė, 
kas kokiai partijai priklau
so. Karo nelaimė palietė vi-1 
sus vienodai.

“Yra kalbama, apie demo
kratiją. Gerai, sutikime, kad 
reikia gerbti demokratiją, ir 
civilizaciją. Bet kokie mes 
būsime demokratai ir civili- 
zatoriai, jei remsime karus, 

f o karo metu žudysimės, de- 
: ginsimės, skersime žmones, 
visai nekaltus už tai? Juk 
norint gelbėti civilizaciją, 
reikia puoselėti civilizaciją, 
plėsti demokratiją, o lie 

, atominėmis bombomis nai- į 
kinti pasaulį,..

i “Taikos judėjimo siekis! . e o
Audiniai turi savo sekretusnėra savanaudiškas, jis ne-1 

1 išskiria vienos grupės ar 
tautos. Jis yra bendras vi
sai žmonijai, vienodai lie
čiąs visus' interesus. Jei ji 
laimėtų, laimėtų visa

s
žmo-

APIE CHARLĮ 
CHAPLINĄ

L. Prūseika rašo:
> “Skaitau ‘Wall Street 
Journal’e’ A. Jeffcoato 
Įspūdžius iš Paryžiaus.

“Paryžiuje neseniai lan
kėsi Char l is Chaplinas. Pa
ryžiečiai jį pasitiko didžiau
siomis ovacijomis. Jį vai
šino valdžia ir britų amba
sadorius. Jis apdovanotas 
Legiono garbės ordenu. 
Chapliną, veikiausiai iš
rinks Francūzijos Akade
mijom

“O kaip jį ujo, kaip prieš 
jį skalino makartistai ir ki
ti tos rūšies šikšnosparniai. 
Intrygos ir denunciacijos 
privertė jį vykti Europon.”

3uvęs Luftvaffės lakūnas 
sugrįžo i Vakarą Vokietiją

Frankfurtas. — Vienas 
svarbiausių Hitlerio lakūnų 
ir Luftvaffės vadas genero
las Adolfas Gallandas su
grįžo į Vakarų Vokietiją. 
Nuo karo pabaigos jis gy
veno Argentinoje, kur tar
navo patarėju prie .tenykš
tės aviacijos.

Generolas Gallandas atsi
sako sakyti spaudos atsto
vams, ar jis valdžios pa
kviestas grįžti, kad vado
vauti naujai atgimstančiai 
vokiškai karinei aviacijai. 
Bet čia vyrauja įsitikini
mas, kad kitaip Gallandas 
nebūtų grįžęs, nes Argenti
noje jis turėjo aukštai ap-

MOTERŲ KAMPELIS
Motinos ėjo prašyti progos 
vaikams eiti j mokyklą

Sausio 4-tą apie 70 mo
tinų išsirikiavo prie N e w 
Yorko City Hali. Daugiau
sia jaunos motinos. Jos ėjo 
miesto valdžios prašyti, kad 
jų vaikams būtų leista pra
dėti mokytis. ..

Paskiausiais metais, tapo 
įvestos pradinio mokslo 
įstaigose pakaitos, kurios 
uždaro vaikams duris į kin
dergarten ą, iki jie sueina 
beveik šešerius metus, ir 
neįleidžia į pirmąją klasę. 
Iki jie sueina veik 7-rius.

Kotfiu išrokavimu, kaip 
tas padaryta?

Priežastis—taupymas pi
nigų. Taip aiškina tėvams 
valdiniai švietimo kontro
liuotojai. Sako: neužtenka 
mokyklose vietos ir nėra 
pakankamai mokytojų. Vis
ko to dauginimas kainuotų 
pinigų.

Kad tėvams tas neat
rodytų baisu, kad ma
žiau būtų protestų, j i e 
pradžios mokslo amžių 
pakėlė dvejopu būdu, 
įnešdami padalinimą į dau
giau ir mažiau nuskriaus
tus :

Pakėlė į kindergarteną 
įleidimo amžių nuo buvusio 
4 metu ir 4 mėnesiu iki 4 
metų ir 8‘mėnesių. Pirmo- 
jon klasėn įėjimo amžių pa
kėlė nuo buvusio 5 metų ir 
2 mėnesių ikiį-5 metų ir 8 
mėnesiu. /

Antrasis atstūmimo nuo 
mokyklos laipsnis susidarė 
iš to, kad pradėti mokslą 
leidžia- tiktai rugsėjo mė- 
--------------- ----- .

Tūli- naujoviniai audiniai 
yra tikra palaima vidutinei 
ir mažųjų išteklių darbi
ninko šeimai . Tarpe tų ga
lima priskaityti daugelį ra- 
yonirpu audinių. Jie gana 
ilgai l^osi, gražiai atrodo, 

 

lygumoj nesirauk š 1 ė j a, o 

 

įprosytiį stulpeliai ar raukš

 

lės ilgdji išlaiko formą. 
Plaunamieji greit ir gražiai 
išplaunami.

Tačiau ir nuolankusis ra- 
yonas turi savo ypatybių, 
kurias reikalauja pažinti ir 
pagerbti. Svarbiausiomis 
yra džiovinimas, paruoši
mas prosyti ir prosijimas.

Daugumą rayoninių dra
bužių, ypačiai viršutinius, 
geriau džiovinti viduje. 
Džiovinimas ant virvės, kur 
vėjas tranko, juos ištampo 
iš formos ‘ir mieros. Dau
giausia nukenčia megsti- 
niai.

Reikalingus prosijimo ne
leisti pilnutinai išdžiūti, nes 
krapijimas iš naujo sudrė
kinti kai kuriems palieka 
Lašų žymes. Į rayonus nę- 
taip vienodai drėgmė įsė
da, kaip kad į sukrapytą 
marškonį. Jeigu jau neiš
vengiama perdžiov i n i m o , 
tuomet geriau sukloti eilė
mis vienodai su sudrėkintu 
plonu marškoniu ir su
lankstytą palaikyti. Kietai 
.vyniojimas- sudrėkinus tūlą 
audinį taipgi ištampo ir 
lenkimuose palieka sunkiai 
išprosijamus ruožus.

Išplovus, rankomis vieno
dai nusausinti negalima. 
Suvienodinti likusią drėg
mę, kad vienodai džiutų, 
tenka suvyniojus minkšta
me, sugeriančiame audiny
je. nuspausti. Tas. būtinai 
reikia padaryti, jeigu audL 
nys noirs Įtięk tebeleidžia 
dažus, nes su vandeniu su- 

nesi, o buvusį viduržiemiu 
pradėjimą panaikino.

Taigi, tie vaikai, kurie 
ne p risi taikė gimti dabarti
niu mokykloms bosų pagei- 
geidaujamu laiku, tampa 
nustumti nuo mokslo tolyn 
arti metus laiko.

Aprokuota, kad New Yor
ko mieste praėjusį rudenį 
dėl to likosi atstumti nuo 
mokyklos virš 30,000 vaikų.

Tai ta padėtimi pasipikti
nę tėvai susiorganizavo Į 
Committee for Semi-annu
al Admissions. Tos apie 70 
.motinų atstovavo ne vien 
tiktai save, bet visame 
mieste gyvuojančią ir ko
vingą organizaciją. Jos sa
ko, jog kova tiktai praside
da. Padėtis yra nepateisi
nama . Tame jos kaltina ne 
vien tiktai miesto ir buvu
sią šios valstijos * mokyklų 
kontrolę, bet ir visos šalies. 
Nurodo, kad visi blogumai 
paeina iš nepaisymo liau
dies švietimo 'reikalų.

New Yorke pakeitimui 
mokslo pradžios laiko vy
riausia priežastimi buvo no
ras panaikinti 250 klasių ir 
mokytojų, tuo sutaupyti 2 
milijonus dolerių. Skanda- 
liška! Juk kožnas vienas 
rojališkas ar fašistiškas 
ubagauto j as, kurie buvo at
vykę į mūsų šalį, išėjo ne
šini didesne tarba aukso. O 
dėl stokos grašių dešimtys 
tūkstančių mūsų miesto 
vaikų atstumiami nuo mok
slo. Ir tai dedasi New Yor
ke, aukso mieste! M-tė 

Sto- 
viena

varvėję apačion dažai pa
liks drabužyje žymes. Taip 
pat svarbu iš megstinių nu
spausti juo daugiau dyėg-. 
mės, nes svoris ištampo.

Nusausintą geriausią džio
vinti ant pakabo, pirm to 
patampius, pakračius į ori- 
ginalę formą, užsegiojus sa-. 
gas ir ziperius. Atsegiotą, 
džiovinant, guzi k u o t a s i s 
skvernas bus ilgesnis, išsi
tempęs.

Storus ir vidutinio storio 
spun rayonus (panašius 
marškoniams, linini a m s ), 
vartojamus sporto drabu
žiams, reikia išdž i o v i n t i 
taip, kad palietus ranka, 
atrodytų visai sausi, 
varne audinyje vis 
bus likę pakankamai drėg- 
mėš prosijimui.

Crepes, minkšti, vartoja
mi suknelėms, motetų apa- 

i tiniams sijonams, turi būti 
I biskį drėgni ranka palietus.

Megstinius (jerseys)) rei
kia veik visiškai išdžiovinti. 
Tūlus rayoninius jersey vi
sai nereikia prosyti, jeigu 
jie padžiaunant buvo su
tampyti į formą ir užsiran- 
giusieji kampukai tarp del
nų išglostyti. Jeigu reika
lingi prosyti, prosy k leng
vu karščiu.

Dėl ko rayoniniams būti
na pritaikyti drėgmė ir 
proso karštis?

Palikus perdaug drėgnus, 
ilgai turėsi prosyti, nes jie 
prosinimu negteit džiūsta. 
Ne tiktai be reikalo laiką 
ir spėkas eikvosi, bet gal ir 
ištampysi, nes- dauguma tų 
audinių proąijami tamposi, 
eina iš. formos.

Prosas visuomet geriau 
lengvesnis, negu per karš
tai. Pirmiausia išbandyk 
kokioje nežymioje vietoje. 
Jeigu limpa prię rayono ar 

jį traukia, prosas perkaitęs.
Naujausių prosų mecha

nizmas reguliuoja karštį, 
parodo audiniui reikalingų 
laipsnį. Tačiau ir tas ne 
viską pasako. Dar priklau
so nuo to, kaip greit dirbsi, 
taipgi ir nuo to, kokio sto
rio ir drėgmės tie audiniai. 
Greitai dirbančioji gal tu
rės rayonus prosyti aukš
tesniuoju karščio laipsniu, 
taikomu šilkams. ' Lėčiau 
dirbant gali reikėti protar
piais ir visai karštį sustab
dyti.

Drabužius prosyti reikia 
pagal išilgį audinio, o ne 
pagal išilgį drabužio. Tas 
daugiausia liečia apatinius 
ir sukneles, kurių daugelio 
sijonai yra kirpti iš įstrižo, 
o ne iš tiesaus audinio.

Visi rayonai prosinami iš
virkščioje pusėje. Jei suk
nelėms, bliuzėms ar kitiems 
viršutiniams drabu ž i a m s 
reikia, iš viršaus pataisyti 
apykaklės, kišenės, ranko
vių ar kelnių .galai, užklok 
storu, prešerių vartojamu 
tankiu audiniu. Tokio ne
turint, vartok paprastos už- 
klodės dūbeltavą ar trejopą 
storį. Reikiant padrėkinti, 
drėkink tą užklodą, ne patį 
drabužį. G. I.

ATSTEIGTI ALUMINIŲ 
PUODŲ SPALVĄ
Daugelis valgių ir net 

dažnai kaitinamas vanduo 
pajuodina aluminių indų 
spalvą. Nors tai nereiškia, 
kad tep nešvara, tačiau ne
sijaučiame gerai į juos pa
žiūrėjus. Kiekvienu juoste
lė jimu juos šveisti su plie
no vilna būtų eikvojimas 
energijos ir be reikalo dili- 
nimas puodų.

Kurios šeimininkės daž
nai verda rūkštinių valgių, 
tos nejučiomis atšviežina ir
puodų spalvą. Tačiau tam-niino tiktai 
r \ a i i I I nlineturint progos, pavirk Į 11 
puodą su cream ęf tartar 1 n al 
skiediniu (proporcija: du 
šaukštai į kvortą vandens).

Jei; Tamsta dar iJeprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

Ar jau rengiate H* Laisves 
paramai ?

Today’s Pattern

SIZES
9140 '°-’8

Pattern 9140: Misses' Sizes 10, 
12( 14, 16, 18. Size 16 4*4
yard* 39-inch fabric^

itUžsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos • nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 11042 Atlantic 
Avenue^ Richmond Hill 19,,

Šeimininkėms
SPAUDlMtR VERDANTIEJI 

PUODAI
Per metų metus įpratus 

gaminti valgius tuo karščiu, 
kuris atmieruojama laipsniais, 
pradėjimas vartoti tuos, kur 
viskas rokuojama spaudimo 
svarais, biskį sumaišo,\erzina. 
Ne dėl to, kad puode būtų 
kas bloga. Jei gerai supratai 
taisykles ir jų prisilaikysi, vis
kas išeis gerai. Bet, kad nega
li varstyti dangčio maisto pa
žiūrėjimui, vis atrodo lyg 
puode būtų kokia misterija.

Tai maždaug toks jausmas, 
koks gaunasi įpratusiems skai
čiuoti valandas po 12-ką, kai 
patenkame į tokią vietą, kur 
laikas skaičiuojamas po 24 
valandas; arba kaip pripratu- 
siems viską rokuoti metrine 
sistema, susidūrus su ameriko
niška. Vis atrodo, kad kas 
nors liko nedaskaičiuota.

Spaudimu verdančio puodo 
svarai palyginamu su laips
niuojamu karščiu sekamai:

Spaudimo / svarai
5 svarai (
10 svariu
15 svarų
Karštis puode
228 F

240 F
250 F

Paprastuose puoduose ant 
pečiaus vanduo pradeda virti 
212 F laipsnių karštyje k 
karščiau neįkais. Vartojimui 
namie didesniu spaudimu puo
dų negamina.

Spaudimu verdantieji puo
dai pagreitina valgio gamini
mą, sutrumpina virimo laiką. 
1 »usiau ir daugiau. Jie sutau
po nuo išgaravimo ir sunaiki
nimo kai kurias maisto verty
bes. Tai dėl to tie patys pro
duktai turės biskytį skirtingą 
skonį. Gamintieji spaudimu 
turės stipresnį skonį. Kai kam 
:š kaito tas nepatinka, bet 
greit pripranta.

Iš pradžių tuos puodus
i Vienas, paskiau 

i fabrikai. Puodai buvo 
brangūs. Pradėjus gaminti ir 
kitiems, jų kainos tapo, priei
namesnėmis. Tačiau vis tebė
ra nemažos.

Ruošiantis pirktų velta ap
sižiūrėti, gerai patyrinėti, pa
matyti juos demonstruojant ir 
sužinoti, kuo ir kaiį) vieni yra 
skirtingi nuo kitų. Už kąreika-, 
laujama didesnė kaina. Kar
tais kainos būna keliaiš dole
riais aukštesnės vieno už kitą 
tik dėl to, kad vienas naujai 
gamintas ir gal dadėta koks 
menkas puošmenims menknie
kiu, kuris praktikoje nėra jo
kiu pagerinimu, tik apgrioz- 
clina puodą.

Kita didžiausioji svarba yra 
išmokti pilnutinai jį operuoti. 
Išmokti ne vien tik atmintinai, 
bot sužinoti, dėl ko turi būti 
taip, o ne kitaip, daroma. Tas 
visuomet priminą atsargumo 
reikalą. Užmiršus, apsilenkus-1 
su taisyklėmis, puodai 
būti ir pavojingi. Puodai, kaip 
ir visi kiti įrankiai, atkeršija 
už netaisyklingą vartojimą.

Net militaristai abejingi 
apie vokiškąją kariuomenę

Bonna. — Ultra. - nacio* 
nalistiųe ir militaristinė ve* 
teranų organizacija LStahL 
helm” (“Plieno Šalmas”.} 
sako, kad Vakarų Vokieti
jos žmonės neturi entuziaz
mo sudaryti, naują Wehi'- 
machtą. Atominis karas 
sunaikintų Vokietiją, sako 
Stahlhelmas.

Ši organizacija yra kraš
tutiniai dešinė. Ji susikūrė 
tuoj po pirmo pasaulinio 
karo. Prieš pat nacizmui 
ateinant prie valdžicį vaj| 
ro ji susiliejo su Hitelw 
SA ir SS. Keli mėtai at
gal Stahlhelmas buvo at- 
steigtas ir į jį sugužėjo vi
sokie ki’aštutiniai dešini 
elementai; <
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A. VIENUOLIS

t "Inteligentų" palata MONTREAL, CANADA
Laikas bėgo, bet vagis neatsirado. 

Nusiramino dvariškiai, pradėjo miršti 
ir grafai, tik viena Verutė vis negalėjo 
nusiraminti ir vis kalbėjo poterius, darė 
naujus įžadus ir vis prašė dievą stebuk
lo. Ji dar labiau sumenko, suliesėjo, 
pasidarė baili. Nebevaikščiojo nei į 
miestelį, nei pas Valaitytę. Baisiai bi
jojo susitikti Žuravliovą. Kad pasiro
dytų rami esanti, tyčia dažniau lankėsi 
virtuvėje, dvariškių valgykloje ir neju
čiomis pati pradėdavo kalbas apie va
gystes ir žmogžudystes. Kalbėdama 
stengėsi žiūrėti kitiems Į akis, be pasi
gailėjimo smerkdavo visus nusikaltėlius 
ir išeidama džiaugdavosi, jei nė karto 
neužkaito ir neparaudo. Kalbėdamasi 
su grafais ar grafaite stengdavosi atsi
stoti nugara i šviesą, kad kartais, jai 
paraudonavus, grafai nepastebėtų jos 
veido ir nepamanytų ją neramią esant. 
O rausti ji pradėjo visai be jokios prie
žasties, vien tik iš baimės, kad neparau
stų. Užtekdavo kam nors netyčia užsi
minti apie vagystes, kad ir nieko bendra 
su ta apyranke neturinčias, Verutė visa 
užkaisdavo ir jos veideliai nurausdavo, 
kaip žarija. Paskui ji kankindavos, 
pykdavo pati ant savęs ir paslapčiomis 
verkdavo.

Laikas bėgo; grafaitė vis dažniau ir 
dažniau pradėjo apsieiti be savo myli
mosios kambarinės, ir Verutei tekdavo 
būti arba visai be darbo, arba darbuo
tis virtuvėje lygiai su kitomis tarnaitė
mis.

VI
Kad dar labiau visus įtikintų, kad ji 

nieko nekalta, iš vakaro prieš šv. Jono 
keturių dešimtų valandų atlaidus, ėjo 
išpažinties ir klausė iškilmingų mišpa
rų; antrą atlaidų dieną ji buvo namie 
ir padavinėjo grafams į stalą.

Dvaras, buvo netoli miestelio, ir ūki
ninkai, nebesutilpdami su savo arkliais 
ir vežimais prekyvietėje ir prie švento
riaus, statė savo arklius ir prie grafo 
kūčių, tai į virtuvę vaikščiojo‘daug pa
žįstamų žmonių: vieni vandens atsiger
tų, kiti savo ryšulėlių pasidėtų. Dar 

#iti pas savo pažįstamus 'ir pažįstamas.
— Girdėjai, Verut, šiąnakt kažkas 

bažnyčioj, skardinę nuplėšė! — tarė vi
rėja į įėjusią Verutę.

Verutei tarytum kas peiliu pervėrė 
širdį, ir ji visa kaip žarija užkaito. Už
kaito ir paraudo ne dėl to, kad jos neį
tartų vagyste, o tik iš baimės, kad prie 
daugelio žmonių neparaudonuotų ir ne
duotų progos savęs nekaltai įtarti...

— Nejaugi?., o kas, — sumišo Veru
tė ir, nežinodama kur paslėpti savo už
kaitusį veidą, tyčia pasilenkė žemėn šu- 
pulėTių.

— Kas sakė, gal neteisybė? — greit 
susigriebė ji negerai padariusi, taip 
ūmai paklausdama: “o kas”.

Numetusi šupulėlius į kertę ir prišlie
jusi juos koja prie krosnies, pusiau at
sigręžė j virėją ir sėdėjusius suoluose 
žmones, ir, lyg glostydama savo skyri
mą, kad ranka šiek tiek užstotų veidą, 
tarė:

— Tokiems šventvagiams ir bausmės 
nėra! Ar sugavo gi juos?

Visi kurį laiką tylėjo, nes visi pama
tė, kaip mergina užkaito ir sumišo. Bet 

dįkfekvienas išsiaiškino tai savaip.
— Kas juos sugaus: vagiui vienas ke

lias, o vijikui dešimt! — atsakė vienas 
.ūkininkas, žiūrėdamas ne į ją, o stačiai 
sau po-kojų.

Verutė jautė, kaip iš jos kaktos trykš
ta prakaitas ir kaip, 'it adatomis, kas 
bado, jos nuomonę.

Tai eisiu pasakysiu grafams,—ta 
re ji ir išėjo pro duris.
V — Viešpatie, kas gi čia su manimi P 
Viešpatie! — vos beištarė ji, įpuolusi į 
savo kambarėli.

Nurijusi gurkšnelį šalto vandens ir 
pilną krūtinę įtraukusi gryno oro, įėjo 
į. gtafų valgomąjį.

Grafai pusryčiavo.
—- Marijona sako, kad šiąnakt kažkas 

bažnyčią išplėšęs,—neatsikvėpdama ta
ve ji į grafus, atsistojusi nugara į švie-

—Nejaugi? Šiąnakt? Kas sakė? — 
nustebo grafas.

. \t Vęrutė paaiškino.
Uy Grafas maldingai sudėjo rankas ir 

linguodamas galva tarė: “Atleisk mums, 
viešpatie^ — tokią iškilmingą šventę, to
kią valandą!”

Pasaukė Marijoną. Marijona paaiš
kino kas, kaip ir iš girdėjusi.

Verutė visą laiką stovėjo nugara į 
langą ir, kad grafai nepastebėtų, kaip 
ji nervingai dreba, žaidė priejuostėle.

Sumos klausytų išvažiavo ir grafai. 
Pasilikusi namie, Verutė puolė savo 
kambarėly ant kelių, bučiavo kryželį, 
meldėsi ir prašė šv. Joną padaryti ste
buklą susekti vagį, kuris nuplėšė bažny
čioj skarbonką.

Sugrįžus iš bažnyčios, visiems tik ir 
buvo kalbos apie šventvagystę. Verutė 
gi neturėjo kur dėtis ir stengėsi taip 
laikytis, kad neraudonuotų.

Į pavakarį atvažiavo pas grafą vinte 
loštų klebonas su savo svečiu džiakonu. 
Verutei tai pasirodė įtartina, ir ji, kelis 
syk pripuldama prie grafo kabineto du
rų, kur jie lošė kortomis, pridėjusi ausį, 
klausėsi, ar ne apie ją jie kalba. Atsi
gulus per visą naktį akių nesumerkė. 
Jai vis matėsi, kad rytą visk pastebėjo 
jos nervingumą ir kaip ji paraudo ir, be 
abejo, dabar ta vagyste įtaria ir ją, nes 
jei nekalta, tai kam čia rausti?..

— Žmonės pradės kalbėti, prjeis iki 
policijos, — samprotavo ji, — o išrody
mų užteks: iš vakaro ėjau išpažinties, 
rytojaus dieną po komunijos vėl ilgai 
užtrukau bažnyčioje, virtuvėje prie visų 
paraudau ir tuojau paklausiau: “o 
kas”... Be to, ir toji apyrankė...

— Policija gali padaryti kratą, ir 
priekabių visuomet ras!., kad ir Žurav- 
liovas... Ar jis pasigailės — ir smilkte
lėjo jai į galvą mintis, kad jos piniginėj 
yra daug variokų, kuriuos jai davė grą
žos krautuvėje.

— Tiesa, tai galima visuomet išaiš
kinti... Bet pardavėja gali išsigąsti ir 
užsiginti...

Ilgai ji galvojo ir blaškėsi po lovą, pa
galiau atsikėlė, išėmė iš piniginės va
riokus ir, įvyniojusi juos į nosinę, paki
šo po supuvusiomis grindimis. Bet vis 
tiek nurimti negalėjo. Žinojo ji, kad 
policija, darydama kratas, išbado sto
gus, iščiupinėja patalus, drabužius, iš
kelia grindis... Rastų* ir aiškus įrody
mas!.. areštas... kalėjimas... teismas... 
katorga, — ir Verutė vienu matu šoko 
iš lovos. Geriausia, pasirodė jai, suimti 
visus tuos variokus ir, nunešus į kūdrą, 
įmesti į vandenį.

Ant vienų marškinių apsisiautė ji juo
du švarkeliu, kad tamsoje ne taip būtų 
pastebima, įsistojo šliures ir atsargiai 
ant galų pirštų išėjo į prieangį. Niekur 
nieko, tik girdėti buvo, kaip grafų val

domajame ciksėjo laikrodis. Nuo sofos 
nušoko mylimoji grafaitės katytė ir ba- 
rikatinuodama pradėjo trintis apie Ve
rutės kojas. Verutė ją atstūmė, atida
rė langą ir nusileido į darželį. Visur 
buvo tylu, tamsu, ir visi miegojo, tik 
slėpiningai šnibždėjo medžiai ir mirksė
jo danguje žvaigždelės. Ant lango 
stryktelėjo ir katytė. Verutė krūptelėjo 
ir nekantriai įstūmė ją atgal. Varteliai 
varstyti buvo pavojinga, kad jie nesu
girgždėtų. Verutė perlipo per vieną 
tvorelę, per kitą ir, pagaliau, atsidūrė 
sode. Tylu buvo ir sode. Už dvaro klo
jimų slinko, žemyn mėnulio pjautuvas ir 
tamsia milžiniška siena stovėjo už kūd
ros eglės; tokia pat eglių siena, tik vir
šūnėmis žemyn, matėsi ir miegančios 
kūdros gelmėse...

Tik štai išgirdo Verutė, lyg kas cik
sėdamas eina. Puolė ji į krūmus ir pri
tūpė. Niekur nieko. Valandėlę patu
pėjusi, vos žengė keletą žingsnių, kaip 
vėl išgirdo tą patį ciksėjimį, ir jai pa
sirodė, kad tamsoje žvangąs pentinais 
Žuravliovas vaikšto^ Verutė išsitiesė, 
prilipo prie žemės ir įsiklausė ;. įsiklau
siusi išgirdo, kad tai ne žandaras penti
nais žvanga, o jos išdžiūvusioje gerklė
je, širdžiai plakant ir liežuvėlis plakas. 
Įsidrąsinusi priėjo prie kūdros ir greit, 
išvyniojusi iš nosinės variokus, / sviedė 
juos į vandenį. Vandeny supliuško, pa
tekšėjo, ir krustelėjusi eglių siena ėmė 
lankstytis. Sukruto ir kūdros gelmėse 
miegojusios žvaigždelės.

Verutė greit sugrįžo namo, nusisiau
tė ir atsigulė į lovą. Bet ųepračjp ir ke
lios minutės, tuoj ji įsivaizdavo sau, 
kad keletas variokų įkrito p vandenį vi
sai netoli nuo krašto, kad juos bet kas 
greit pastebės, o pamatęs juos suras ir 
kitus... O tada vėl kalbos, spėliojimai, 
įtarimai, teks vėl rausti, policija, tardy
mas, kalėjimas, teismas, katorga... ir 
Verutė vėl šoko iš lovos.

Buvo dar tamsu.
(Bus daugiau) t - ,

Streikieriai atmetė 
ministro pąsiOlymą

Kaip žinia, jau aštunta 
savaitė čia streikuoja už 
aukštesnes algas apie 1,200 
oilcloth darbininkų. Strei
kieriai pikieto linijose lai
kosi solidariai ir, nežiūrint 
darbdavių • pastangų, strei
ko dvasia nė kiek nepalauž
ta.. Užbaigimui streiko pa
sisiūlė tarpininkauti pro- 
vincialis darbo ministras 
Antonio Barrette. Tarp kit
ko, pagrindiniai jis pasiūlė 
aštuonis centus pakelti al
gas Fa rnh a m darbinin
kams į valandą ir 10 centų 
Montrea.le ir pasirašyti dar
bo sutarties, k o n t r a t k ą 
dviem metam. Tačiau strei
kuojantieji darbininkai at
metė pasiūlymą, dėl to, jie 
sako, kad ministro siūlyme 
sutrumpinama darbo savai
tė, kas reikštų sumažinimą 
ir algų pakėlimo.

Darbininkus atstovauja ir 
streikui vadovauja Nation
al Union of Linoleum Work
ers, CCCL.

• 
Planuoja parduoti 
majoro automobilį

Kadangi Montrealo mies
tas yra didelis,, todėl jo 
majoras ligšiol būdavo mie
sto aprūpinamas automobi
liu, paskiriant jam ir spe
cialų vairuotoją. Tačiau 
naujai išrinktasis majoras 
Jean Drapeau atsisakė nau
doti miesto automobilį ir 
vairuotoją. Jis sako, pats 
gali vairuoti ir savo auto
mobilį, išskiriant, jei jau 
nebent kur nors oficialiose 
pareigose, tai, jis galėsiąs 
pasiimti vairuotoja. Todėl 
miesto valdyba, skirtą au
tomobilį dabar planuoja 
parduoti.

MięštdiS apmokės $37,275 
teismo išlaidų

Garsioji teišėjo Francois 
Caron’s gemblerysčių ir pa
leistuvystės. tyrinėjimo by
la, kuri, kajp žinia, užsibai
gė su apkaltinimų policijos 
viršininko Langloise ir vi
sos eilės kitų'policijos, par
eigūnų, dabar miestui kai
nuoja ir miesto, valdyba nu
tarė apmokėti $37,275..

Vyriausieji bylos vedėjai, 
dabar jau miesto majoras 
Jean Drapeau ir policijos 
viršininko padėjėjas Paci- 
fique Plante,./gaus po $15,- 
000 kiekvienas. Paskiau, 
tyrinėjimo, sekretorius—$5,- 
000, jo raštininkė — $1,500 
ir keturi teismo pranešėjai 
sykiu — $775. Gus dar ir 
daugiau bylos dalyvių, ku
riems miestas turės apmo
kėti, bet tai bus padaryta 
vėliau. '

___  •__
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Išvažiavo Floridon
Julė Tamosionienė ir Ie

va Kazakevičienė apie mė
nesiui laiko išvažiavo į Flo
ridą karštais saulės spindu
liais pasikaitinti.

SERGA
Petronėlė Norkeliūniene 

susirgo ir paguldyta Royal 
Victoria ligoninėje.

Serga ir Helena Virbalie- 
nėv Taipgi susirgęs Jurgis 
Kynas. Šie abu ligoniai, 
kiek žinia, gydosi namuose.

Antanas Kavoliūnas, teko 
girdėti, jau senokai nesijau
čia gerai. Tačiau pasirodo, 
kad gana rimtai ir, sunkiai 
susirgęs ir trečia savaite 
kai guli, lovoje.

GIMĖ
Vytautas ir Jennie (Gre- 

bliauskaitė) Kielai{ susilau
kė sveikos ir gražios dukre

lės, o Gary — sesutės. Gi
mė Elizabeth ' ligoninėje. 
Motina ir naujagimė jau
čiasi gerai. J.

Cleveland, Ohio
TRUMPOS ŽINUTĖS 
Mūsų serganti draugai 
Musę geroji koresponden

te ir veikėja Onutė Radger 
rimtai nesveikuoju, tik kol 
kas dar namuose, *5217 Lu
ther Ave. Kuriems laikas 
leidžia, aplankykime ją, pa
linkėdami greito pasveiki
mo, kad kuo greičiausiai 
galėtų vėl darbuotis kartu 
su visais.

Jurgis Gabriūnas yra 
Grace ligoninėje; pasidavė 
ištyrimui savo sveikatos. 
Jis jau nekuris laikas ne
sveikuoju, bet vis dirbo iki 
šiol. Gal kartais mūsų ge
rajam Jurguciui prisieis 
pasiduoti operacijai. Lin
kiu greito pasveikimo drau
gui Gabriūnui.

Juozą Bagužį skaudžiai 
užgavo automobilis — per
važiavo per jį, jam einant 
iš darbo. Nuvežus Juozą į 
ligoninę, daktarai surado 
sulaužytą galvos kaulą, vie
nos kojos kaulą; ant gal
vos reikėjo sudėti daug sti- 
čių. Šiuos žodžius rašant, 
Juozas dar tebėra kritiško
je padėtyje. Daktarai dar 
nėra ištyrę, ant kiek yra 
pavojinga ši Juozo nelaimė.

Bagužis yra geras drau
gijinio judėjimo ir spaudos 
rėmėjas ir tykaus būdo vai
kinas. Linkiu Juozui greito 
ir pilno pasveikimo.

Draugas Bagužis yra 
Mount Sinai ligoninėje.

•

Meno. Grupė ir L. Moterų 
Klubas rengiasi meninei iš
kilmei, koncertui. Jau įvy
ko pirmas bendro komiteto 
susirinkimas.

Bendro komiteto pirmi
ninkas J. Žebrys pranešė 
turįs jau suorganizavęs Cle- 
velando dainininkų ir kla
siškų šokėjų jėgas ir jau 
gavęs rekomendacijas 4-ių 
dainininkų iš Chicagos. 
Prie to, dąr esą vilties gau
ti meninės pagalbos iš kitų 
artimesnių miestų. Pelnas 
nuo koncerto bus skiriamas 
spaudos paramai.

Koncertui diena ir sve
tainė dar neparinkta, bet 
jis įvyks apie pabaigą ba
landžio mėnesio.

žaislų pare geram tikslui
Sekamą šėštadienį įvyks 

smagi žaislų parė apsigyni
mo labui, LDS Klubo sve
tainėje, 9305 St. Clair Ave. 
Prasidės 7 valandą vakare 
ir tęsis iki vėlaus vakaro. 
Bus gera muzika šokiams ir 
šeimininkai maloniai pamy
lės viąus.. Todėl dalyvauki
te visi, kuriems galima, ir 
tuomi paremsime gerą tiks
lų.

Kurie dar neturite Vil
nies Kalendoriaus, galite 
įsigyti pas J. Žebrį ir. ma- 
^ne. Šių metų kalendorius 
yra pilnas naudingų pata
rimų ir naudingų raštų bei 
eilėraščių, parašytų atsižy
mėjusių rašytojų.

J. N. Simans
• ~

Ekstra! Parė ir šokiai. įvyks 
sausio 15 d., LDS Kliubo salėje, 
9305 St. Clair Ave. Kviečiame visus 
mūsų draugus dalyvauti ir praleisti 
smagiai vakarą. Turėsime skanių 
užkandžių. Bus išduotas raportas iš 
sveturgimių konferencijos. Pradžia 
7 vai. vak. Komisija

Jei jūs norite parduoti na« 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Worcester, Mass
Negražu ir neteisinga

Sausio 4 d. L.S. ir D.B. 
Draugijos susirinkime pada
rytas neteisus perbalsavimas 
ant iždininko vietos. Atsibuvę 
formaliai slapti balsavimai 
gruodžio 5 ir 7 dienomis, kaip 
ir ilgoje praeityje draugijos 
gyvavimo, trys rinkti balsą 
skaitytojai suskaitė balsus ir 
pateikė rezultatus metiniam 
susirinkime gruodžio 7 d. 
Ant iždininko buvo du kandi
datai : D. Justus ir lg.. Lozo
raučius : Jusius gavo 30 balsų, 
Lozoraučius 26, o ir tas meti
nis susirinkimas, išklausęs pa
sekmes, jas užgyrė.

Vienok Lozoraučius, drau- 
gučiųi kurstomas, pasimojo 
verstis tolyn ir sugalvota rei
kalauti perskaitymo balsų 
(kas nėra buvę pirmiau). Na 
ir surado būdą, kad reikia, 
perbalsuoti. Užsiprašė skait
lingai savo draugučių į susi
rinkimą, nes perskaitant neva 
suradę nutrintų kryžiukų Lo- 
zoraučiui. Kas tai’ iš susirin
kimo pastebėjo, kad išmesti 
tuos balatus, tai pirmininkas 
Bakšys paaiškino: esą, kad ir 
išmesi, vistiek Jusius turės 
daugumą.

Jusius protestavo, kad čia 
nelegališkai yra perbalsuoti, 
tačiau pirmininkas matyda

Worcester, Mass

H
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BANKIET&
Paramai Dienraščio Laisvės

Pradžia lygiai 5-tą vai. vakare

Kviečiame worcesteriecius ir iš apylinkės visuomenę 
atsilankyti į šį gražų mūsų parengimą apšvietos rei
kalui. Pasilinksminkite patys ir tuom pačiu kartu 
finansiniai paremsite savo dienraštį.

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Pelnas nuo šio bajikieto bus įteiktas Laisvei kaipo 
dovana nuo Worcfcsferio Laisvės bendrovės 

dalininkų su važiavimo proga. 
Pasirūpinkime visi, kad dovana būtų graži.

Rengėjai

1 So. Boston, Mass.
čia įvyks šaunus bankietas su gražia dainų progra*. 
ma. Bus solų, duetų, na ir priprastai vadinamas 
“didysis Bostono Choras”. Pelnas nuo šio parengi
mo yra skiriamas paramai dienraščio Laisvės.

šio gražaus pokilio vieta

318 Broadway, So. Boston, Mass 
Bankieto pradžia'5:30 vai. vakare

d. vasario Brooklyne įvyks Laisvės bendrovės dali
ninkų metinis suvažiavimas. Bostoniečiai turime pa
sveikinti suvažiavimą ir įteikti Laisvei finansinę do
vaną. Tad visi būkime bankiete ir .sukeikime gražią 
dovaną.

6
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mas, kad turi didžiumą, pra
varė balsavimus. Ir Lozorau* . 
Čių padare iždjnjnku. Tai ne* ? 
gražus pasielgimas!

Draugijos narys

i'Nepiliečiai dabar 
turi registruotis ' j

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

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

Registravimosi kor- 
teles, kurios yra žino
mos kaip Address Re- : 
port Card, Form 1-53, 
gali būti gaunamos vi
suose paštuose. Jos bū- / 
tinai turi būti išpūdy
tos ir pasiųstos Imi- į 
gracijos - Naturalizaci- • 
jos. įstaigon šio menesio C 
begyje, nes registravi- į 
masis būtinas; nepilie- • 
tis, kuris tam įstaty- 
mui nusižengia, už tai 
gali būti deportuotas. ■;

Rengėjai



t

Transit Autoritetas 
neduos algą priedo

Transport Workers Unijos 
nariai jau seniai reikalavo ir 
laukia algų priedo ir kitų pa
gerinimų. šiomis dienomis uni
jos viršenybė tą 
Bet Authority

. Hugh Casey ] 
priedų neduos. Jis dar 
nąs, ar Authority galės mokė 
ti po 5 centus su viršum 
rai prižadėtojo priedo.

i vėl priminė, 
pirmininkas 

paskelbė, jog 
neži-

per-

Coney Island gaus 
žaismavietę

Miestas planuoja padaryti 
žaismavietę pietinėje Coney 
dalyje tarpe W. 29th ir 32nd 
Sts. ir tarpe Broad walk ir Surf 
Ave. Bus vietos mažiems ir vy
resniems vaikams žaisti i r jų 
prižiūrovams pasėdėti. Staty
ba kainuos $125,000. Išlaiky
mui, priežiūrai reikės po $8,- 
900 metams.

Moterys trafiko 
policistai

Sargybai trafiko ties moky- 
- klomis susirašė daugiau mote
rų, negu vyrų. Queens apskri
tyje pirmosios 200 sargybinių 
moterų pradėjo tas pareigas 
eiti šią savaitę. Pirmą darbo 
dieną prie jų buvo pastatytas 
ekspertas trafiko policistas.

Visame mieste bus tūkstan
čiai moterų trafiko sargybi
nių. Jos dirba po 4 valandas 
per dieną.

Buvęs armijos saržentas 
George W. Blount federates 
džiūrės teismo Manhattan 
pripažintas kaltu grasinimais 
išgavime pinigų. Jis iš L. I. 
biznieriaus Schalet pareikala
vęs ir gavęs $4,000 su baugi
nimu, kad jo sūnus nesugrįš 
iš Korėjos, jeigu jam 
mokės.

nesu-

Motinos su vaikais 
parade už lempą

Tokius paradus matyti New 
Yorke nėra naujiena. Dauge
lyje vietų yra buvę užmušta 
vaikų ir suaugusių dėl to pa
prasčiausio dalyko — nebu
vimo trafikui kontroliuoti lem
pos gatvių sankryžoje. Po ne
laimių įvykę motinų paradai 
privertė įdėti lempas. Kitur 
motinos susiprato veikti pirm 
nelaimės ir gavo lempas.

Paskiausia vieta, kur moti-, 
nos pagrasino užtverti vieške
li kūdikių vežimėlių paradu, 
yra Flushinge, prie 188th St. 
ir 58th Avė.

Troškimas narkotiką 
vertė apiplėšinėti

Brooklyne areštuoti trys 
jaunuoliai, įtarti apiplėšime 
apie 30 moterų bėgiu paskiau
sių 6 savaičių. Juos sulaikė 
kalėjime po $15,000 kaucijo
mis kiekvienam. Vyrukai jau 
buvę įpratę vartoti 
kus. Tų nuodų troškimas 
tė apiplėšinėti.

narkoti- 
ver-

metų

Areštavo jaunuolį 
kaip plėšiką

Bronxe areštuotas 18 
vyrukas, įtartas sumušime gro- 
seminko tikslu apiplėšti. Jį su
imti sąlygas sudarė tuo metu 
krautuvėn užėjęs kostumeris 
ir tuo laiku pro šalį važiavęs 
policistas. Kostumeris policis- 
tui pasakė, kaip plėšikas at
rodė ir kad jis nubėgo į sub
way. Policija sutabdė trauki
nį sekamoje stotyje iki visą 

« yjTufeį sąžinė.

Pagerbė unijos vadą 
ir parėmė apgynimą

Bronx Vengrų Name sausio 
8-tos vakarą įvyko šaunus 
banketas pagerbti maliorių 
unijos vadą Louis Weinstock 
ir paremti jo apgynimą. Tai 
buvo lyg ij- išleistuvės. Grota 

i persekiojimo Smith Aktu ir 
pastangų jį nupilietinti, prieš 
jį dar yra sudarytas .kaltini
mas dėl darbininkų geguži
nės. J Washingtona jis turėjo 
išvykti sausio 9-tą.

Kaltintojai, žinoma, nesako, 
kad jis kaltinamas už surengi
mą gegužinių. Ne. Su tokiu 
kaltinimu prieš demokratinį 
svietą pasirodyt negalima. Jis 
kaltinamas kaip neteisingai 
prisiekęs apie to komiteto 
vardą.

Kaip aiškino kalbėtojai, vis
kas įvyko taip:

Weinstock gavo paragini
mą užrašyti gegužinės rengė
jų komitetą pas Brownclli. 
Bet atsiuntė kažin kokį pava
dinimą to komiteto. Su tokiu 
Weinstock nebuvo turėjęs jo
kių ryšių, tokio komiteto ne
žinojo. Tokią informaciją jis 
pasiuntė ir Browneliui.

Tuo patim kartu Weinstock 
pasiuntė Brownellio raštinei 
informaciją, kad jis yra daly
vavęs gegužinei rengti komi
tete paskiausiais metais, bet 
kad tas komitetas ne tuo var
du, kokio Brownelliui reikia. 
Informuodamas, jis suteikė ir 
tikrą pavadinimą to buvusio 
komiteto, kuriame jis darba
vosi. Sykiu pažymėjo, jog ir 
tas komitetas dabar negyvuo
ja, kadangi jis buvo organiza
cijų atstovų išrinktas niekam 
daugiau, tiktai gegužinei su
rengti ir kad, užbaigęs darbą, 
likvidavosi.

Kalbėtojai parodė, jog visi 
to komiteto buvę išleisti lape
liai, visa medžiaga rodo, kad 
Weinstock yra teisus — var
das visur toks, kaip jis pada
vė. O jeigu drįstama Weins- 
tocką persekioti taip įmato
mai sufabrikuotu kaltinimu, 
tai jo asmenyje persekiojama, 
norima sustabdyti darbininkų 
gegužinė.

Patsai Weinstock reiškė 
viltį, jog jis busi išteisintas, jei
gu tiktai žmonės sužinos tie
są apie jo bylą ir veiks.

Mitinge sudėta graži suma 
pinigų Weinstocko ir jo apgy
nėjo advok. kelionei ir iškaš- 
čiams Washingtone. Taip pat 
tikimasi, kad reikės kviesti iš 
New York k o savo liudytojus, 
kadangi prokuratūra šaukian
ti liudytojus prieš Weinstock. 
Spėliojama, kad perklausinė- 
jimai Washingtone gali užsi
tęsti apie trejetą savaičių ir 
tas suėstų be galo daug pini
gų, kurių pats Weinstock nei-- 
gi grupė jo draugų unijistų 
negali ištekti.

Jauki salė buvo perpildyta. 
Pirmu kartu teko čia dalyvau- 
ti. Pastatas nedidelis, bet pa- | 
togiai įrengtas. Salėje susodi- I 
na apie 200 publikos prie sta
lų. Yra estrada. Reguliariai 
veikia valgykla ir. baras. Val
giai labai geri, patarnavimas 
modrniškas ir puošnus. Ran
dasi prie 2141 Southern Blvd.

Rep.

Prekyviečią darbinin
kai laimėjo streiką

Gale savaitės baigtas švie- 
žiųi vaisių ir daržovių miestui 
pristatančių darbininkų strei
kas. Susitarta gaiiti po $6 al
gos priedo per savaitę šiemet 
ir kitus $2 ateinančiais me
tais.
vaitę 
po 2

Taipgi gavo trečiąją sa- 
atoStogų, iki šiol turėjo 
savaites su alga.

New Yorke suimta pora jau
nų plėšikų. Jisai teisinosi, kad 
jam reikėjo pinigų narkoti
kams pirkti, o jinai sakė, jog 
jai pinigų reikėjo gydytis nuo 
įpročio narkotikus vartoti.

Ateikite gauti sveikatai
ir nuotaikai paramos

Sveikata yra brangiausias 
žmogaus turtas. Daugelio žmo
nių nelaimė yra tame, kad jie 
to nežino, kol sveikatos dar 
turi.

Tikslu pagelbėti mums pa
sitaupyti’ sveikatą ilgesniam 
laikui, LDS 13-ji kuopa ren
gia sveikatos klausimu pre- 
lekciją šį sekmadienį, sausio 
16-tą, Liberty Auditorijoje, 
Prelekciją teiks Dr. Borisas iš 
Bostono. Pradžia 3:30 po pie
tų. Įėjimas nemokamas.

Greta prelekcijos, turėsime 
ir dainų. Mūsų laimei pasitai-

C1O

CIO svarstys įstatų 
leidimui programą

New Yorko valstijos 
vykdantysis komitetas šaukia 
savo posėdį sausio 12 d., Al- 
banyje. Svarbiausiu jo veiks
mų punktu, sakoma, bus pla
nai, kaip paveikti į Valstijos 
Seimelį, kad jis atšauktų dar
bininkams žalingus įstatymus 
ir priimtų naudingus.

Už vis aršiausiais1, į kuriuos 
unijistai taikys pirmiausia cie- 
lių, yra Hughes-Breeš ir Con- 
don-Wadlin įstatymai. Prieš 
juos jau seniai kovojo CIO 
unijos. O kad unijos pirmomis 
metų dienomis šaukia savo po
sėdį ir tuos klausimus svars
tys, tai yra ženklas, jog numa
toma, kad šiemet yra galimy
bių laimėti, jeigu bus gerai 
veikiama.

CIO unijos taip pat jau per
nai buvo iškėlusios reikalavi
mą duoti po $40 per savaitę 
nedarbo apdraudos bedarbiui 
ir po $4 jo išlaikytiniams. Me
nama, kad CIO dabar stipriau 
paspaus į Valstijos Seimelį ir 
tuo reikalu.

Gubernatorius Harriman pir
ko pirmąjį tikietą nuo Max E. 
Youngstein sausio 8-tą įvyku
siai teatro žvaigždžių progra
mai. Ji buvo rengta dusulin
gus vaikus gelbstinčiai įstai
gai paremti.

Nužudytoji turėjusi 
vedusį meilužį

Tyrinėjantieji Margaretos 
Grob mirties priežastį patyrę, 
jog nežiūrint- jos- didelio pa
maldumo, ji turėjo vedusį 
meilužį. Jis dažnai ją lanky
davęs. Sako, kad to vyro žmo
na jį atsivijo į Miss' Grob bu
tą Naujų Metų vakarą ir ten 
savo vyrą išbarė. Barnis bai
gėsi Grobaitės broliui tuos 
svečius abu išvarius iš buto. 
Tačiau nėra nuožiūros-, kad 
merginos nužudymas turėtų 
ką bendrą su tuo. Tas vyras 
buvo tardomas. Sakęsis, jog 
su mergina turėjo tik draugiš
kumo ryšius. Jį paleido.

Kišenvagis sakėsi 
esąs detektyvu

New Yorke suimtas jaunas 
vyras, ekspertas kišenvagis. 
Sako, kad jis' daugiausia šie
naudavo naktį, subway trau
kiniuose, kada pavargę kelei
viai snaudinėja. O jeigu kuris 
pasijusdavo apgraibomas, va
gis prisistatydavo subway de
tektyvu, turinčiu apžiūrėti 
įtartinus asmenis. Tačiau jis 
užtiko tokį, kuris nesutiko 
būti neteisėtai krečiamas net 
ir detektyvo, vagį areštuodino.

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

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti 
niams kalendorius 1956 

į tarno.

biz- 
me-

• kė taip, kad Aido Choras tą 
dieną vykdys savo ekstra 
praktiką, pasiruošiant koncer
tui. Mokytoja Mildred Stens- 
ler ir valdyba užtikrino, jog 
choristai nep'atingės padainuo
ti ii* mums. .

Nek.

komedijos 
puikiai pavyko. Gi se- 

ir Menas 
gvildena- 

ir jo vai- 
iškęsti ne-

šis veikalas yra 
pavykęs (jeigu 
suvaidintas taip,

• čia).
vaidinimui, pub- 
grupėmis ir dar

Linksmai ir vaišingai 
praleidome pusdienį

Jau buvo Laisvėje minėta, 
jog pirmasis vaidinimas An
driaus Skripkos naujai para
šytos komedijos “Prašvilpta 
laimė 
k amam e Literatu ra 
skyriuje bus plačiai 
ma patsai veikalas 
dyba. Tačiau* sunku 
pasakius, jog kaipo taikytas 
linksmybei, i 
nepaprastai 
jis kitur bus 
kaip jis buvo

Užsibaigus 
lika susibūrė 
ilgai diskusavo, kalbėjo apie 
vaidinimą, juokėsi ir teikė pa
gyras visiems bendrai ir pas
kirai sutiktiems aktoriams. 
Daugelis tų grupių pasiliko 
Liberty Auditorijos restaura- 
ne ir vakarieniauti, čia visuo
met pramogų laiku turi lietu
viams! įprastų valgių—kopūs
tų sriubos, dešrų, hamės. O 
paskiausiu laiku, dėka nejer- 
siečiams, kurie dovanojo bul
vėms tarkuoti mašiną su mo
toru, dažnai randame ir ku
gelio.

šį kartą sunkų valgių gami
nimo darbą atliko Stanley ir 
Ona Titaniai. O prie padavi
mo, prie stalų ir prie kasos 
jiems pagelbėjo Irena Leva- 
nienė, Malkaitįs ir. Časiųnas. 
Taigi, linksmi ir sotūs; neturė
jome reikalo namo skubėti, 
pabuvojome įkį vėlaus vaka
ro. '

Pasigedo,rne Auditorijos ve
dėjo Walter Brazausko. Kiti 
sakė, jog jis per visą savaitę 
nebuvo. iš. buto išėjęs, sirgo. 
Laukiame sugrįžtančio.

Rengėjai dėkingi svečiams 
atvykusiems iš toliau Ilgojoje 
Saloje, iš Conn, ir New Jer
sey. Gaila, kad nesimatė me
no mėgėjų iš apylinkės didžių
jų kolonijų;. Tikrinu, kad jie 
būtų jau užsiprašę Liaudies 
Teatrą veikalą tuojau suvai
dinti ir pas juos. Būtų jau be- 
iešką svetainės, kad savo 
miesto publikai suteikti links
mą popietį ir kolonijai nau
dos.

Primintina, kad komedijoje 
“Prašvilpta laimė” aktorių ne
daug. Dviemis mašinomis len
gvai galėtų nuvažiuoti visa 
grupė, įskaitant suflerį, gri- 
merį ir scenos tvarkytoją. Tai
gi, išgalima visoms kolonr- 
loms.

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

♦

91BARBER SHOP
• ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Republikonai planuoja 
iškontroliuoti rendas

New York o valstijos stebė
tojai tikrina, jog republiko
nai jau turi paruošę ir bėgiu 
šių dviejų savaičių pasiūlys 
Valstijos Seimeliui planą iš- 

! kontroliuoti visas rendas.
I

Senasis rendu įstatymas sa
vaime baigsis birželio 30-tą. 
Tačiau yra reikalavimų kon
trolę 'panaujinti. Tūlose vie
tose, kur žmonės turi savo 
mažus namelius, o rendaunin- 
kais yra giminės ar šiaip arti
mi, kontrolė ar jos nebuvimas 
didelio skirtumo nedarytų. Ta
čiau tokiose vietose, kaip New 
Yorke, kur daugumą namų 
valdo kompanijos, o kambarių 
stoka, iškontroliavimas reikš
tų darbininkams ir biednuo- 
menei didelį išnaudojimą Y 
baisų vargą. Del to rend ali
ninkų ir vartotojų organizaci
jos reikalauja kontrolę palai- 

I kyti ir pagerinti.

Pagerbs darbininką 
žinią redaktorių

Newyorkietis George Mor
ris, angliškojo darbininkų 
dienraščio Daily Worker vie
nas redaktorių, bus pagerbtas 
šauniame bankete sausio 14- 
tos vakarą? .Rengia unijistų 
komitetas, kuris rūpinasi spau
dos laisvės apgynimu ir dar
bininkų spaudos išlaikymu. 
Morris užsipelnė unijistų pa
garbos per 20 metų aprašyda
mas darbininkų konvencijas, 
unijų lokaluose veiksmus, 
streikus, šapose sąlygas.

Banketas bus Beethoven 
Hall, 210 E. 5th St., New Yor
ke. Vakarienės kaina $3.50. 
Pradžia 7 vai.

K-nas

ban*

Brooklyn, N. Y.
Williamsburgas Gyvuoja

LDS 1 kuopa rengia šaunų 
kietą, kuris įvyks šeštadienį, vasa- 
rio-Feb. 19 d. Pradžia 7 vai. vaka
re, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Bus labai gera vakarienė, pui
kiausi valgiai ir apetito paakstini- 
mui 'bus degtinės ir alaus užtekti
nai visiems.

Bilietas tik $3.00. Labai prašo
me išanksto įsigyti bilietą.

Rengėjai
(8-10)

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

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

L.D.S. 46 kuopos metinis susirin
kimas įvyks 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.

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

Studentai girdėjo 
Robesono koncertą

Pagaliau garsusis artistas 
Paul Robeson teikė koncertą 
City College studentams tos 
kolegijos Townsend Harris 
Auditorijoje. Tą teisę išsiko
vojo Young Progresses of 
America tos kolegijos skyrius. 
Pusvalandžju pirm programai 
skirto laiko salė jau buvo 
perpildyta, šimtai studentų 
negalėjo įeiti.

Robesnhs dainavo Amerikos 
negrų ir kitas liaudies, taipgi 
taikos ir kitų1 tautų dainas, 
dar kai ką iš operų Borris Go
dunov, Othello. Jo akompanis- 
taš Alan Booth skambino ir 
solo. Studentai juos sveikino 
audringais a p 1 o d i sm e n t a is.

Ste-

Nušovė įtartą 
apiplėšime

New Yorke nušautas 
phen Kancor, apie 30 m., gy
venęs 113 Norfolk St. Polici
ja sako,kad kostumeriai paste
bėjo jį 
krautuve,
Jis bandė atsišaudyti, dėl 
jis sušaudytas. Sako, jog 
kišenėse rado pinigų $500 
virš.

apiplėšiant. cigaru 
pašaukė policiją.

to 
jo 
su

Jaunuolis pašovęs 
savo pamotę

Glen Hlead, L. I., gyventoja 
Mrs. Irma Corcoran, 49 m., 
buvo skaitoma mirusia nuo 
širdies ligos. Bet balsamuoto- 
jas rado kūne kulkos skylę ir 
pranešė policijai. Tyrinėjant 
nustatyta, kad. 13 metų posū
nis ją nušovė. Vyrukas prisi
pažinęs. Sako, kad jinai prie 
jo vis priekabiavusi, negalėjęs 
įtikti,. •

Sakosi užmušęs motiną
’ Bronx gyventojas Henri Aa
ron, 27 m., pasakojo policijai, 
kad jis nužudęs savo motiną. 
Jo motina, 71 m., ištiesi! yra 
dingusi. Vienok policija neži
no, tikėti jam, ar netikėti, nes 
jis yra sergantis protiniai. Ta
čiau1 esą susekta, kad jissufal- 
šyvais parašais tikrai išėmė iš 
banko jos $30,000 turto.

SKELBĖJAMS

ir
Būti kokiame nors biznyje 
tesiskelbti — tai tas pats, 

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

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

MATTHEW A 
BUYUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J 

MArket 2-5172

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., sausio (Jan.) 12, 1955

NEW YORK
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NAMV DARBININKĖ
Noviršaus 40 m. amžiaus, paty

rusi prie vaikų, valymas ir lengvas 
prosymas; taipgi lengvas valgių ga
minimas — gražiuose namuose. Rei- • 
kalingi paliudijimai. Mos kalbame 
vokiškai ir mokėsime $45—50 j sa
vaitę. SCarsdale 3-7836.

(6-8)

NAMV 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)

MALE and FEMALE

VrERPf>JAI

VYRAI AR MATERIšKftS
Ant 4x4 Box Staklių

Heavy Filling
šaukite ST. 6-8877

(7-9)

t
REAL ESTATE

RICHMOND HILL 
1 ŠEIMOS $10,700

GI. Nereikia įmokėti. Civilį 
$3,000 įmokėjimo. 8 rūmai, 
detached ir šingeliuotas. 
skiepas, cementuotas patio, 
Essex, 143-01 Hillside Ave.

Tel. AX. 7-7900

Pilnas
A-117,

(8-14)

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- 
VI U. 3-5478—NE. 9-42&2

jacksonSeTghts

2 šeimų mūrinis, gerai apgyventoje 
vietoje, 11 rūmų, aliejus 2 karam 
garadžius, mokyklos, bažnyčios, 
krautuvės. $19,000. George C. John
ston, Jnr. Ine., 75-08 Roosevelt Avė., 
HA. 9-4000.

(7-9)
RICHMOND HILL

Bungalow, 5 rūmai, kampinis 
tas. Ištaisytas skiepas, 2

atskir- 
karam 

garadžius. Cyclone fence. Combina
tion storm langai ir screens. 40x100. 
Tik už $11,500.

CAMERON
123-14 Liberty Ave. VI. 3-8850$ |

PER SAVININKĄ 
Užimt Inas į 60 Dienų 

Moderninis 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. Originate 
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 SAVININKĄ — CORONA
2 šeimų namas — apartmentas (3 
rūmų) tuščias užėmimui tuojauš>-^ 
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) W

Įėjo galion nauja 
unijos sutartis

Sausio 11-tą įeina galion nąįr* 
U joji laivakrovių unijos su fir- 

JI momis sutartis. Ji paliečia 
į I apie 25,000 darbininkų New 

Yorko ir artimose New Jersey 
prieplaukose. r

Pirmu kartu Nėšy Yorko 
uosto istorijoje International 
Longshoremen’s Association iš
sikovojo unijinės šapos sąly- 
gas ir. samdą per uniją, taip
gi nesusipratimams spręsti ko
mitetu^, kurie susidės iš uni- , 
jos paskirtinių ir iš Virinu at
stovų.

Priedai mokesties ir į uni* 
jos gerovės fondus bus moka
mi ir už praėjusį laiką nuo 
spalio 1-mos, o dabartinės al
gos rokuojamos jau pagal 
naująją skalę pradedant sau
sio 11-ta.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingi, 

sveikatai. Laisves įstaiga gan 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25 ’
Pus galionu $2.50




