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KRISLAI
Laisviečių suvažiavimas.
Idijotai.
Šostakovičius pagerbtas.
Apie pletkus.

Rašo R. Mizara

š. m. vasario 6 d. įvyks Lais
vės bendrovės dalininku mc- 
Pjpis suvažiavimas.

Prie to tenka ruoštis.
Kai kurie laisviečiai jau 

siunčia suvažiavimui sveikini
mus.

Dienraščio išlaikymas yra 
vyriausia mūsų visu pareiga,

Praėjusiais metais, dėka vi
sų kolektyvėms pastangoms, 
dienraštis ėjo be didelio lu
pesnio. Darykime viską, kad 
taip būtų ir šiais metais. Esu 
įsitikinęs, jog taip ir bus,, nes 
tūkstančiai lietuvių darbo 
žmonių yra pasiryžę laikraštj 
išlaikyti.

Mūsų skaitytojas, gyvenęs 
New Britain, Conn., prisiun- 

Tė iškarpą iš vielos laikraščio 
su nuotraukomis tūlo Jono 
čaplinskio (John Tszčhaplins- 
ki).

Sis vyras pasiskelbė esąs 
Jurist ūmi, gimusiu prieš 2,000 
metų. Jis vaikšto pusnuogis ir 
ant galvos mūvi žagarų (at
sieit, erškėčių) vainiką.

Jis turi ir vieną mokinį, gal 
Judošių, ir tris “mokines.’’

Čaplinskis-Kristus buvo areš
tuotas.

Visa tai rodo, kaip gema 
bepročiai. *

Šiomis dienomis New Yor- 
ko Muzikos Kritikų Ratelis 
nubalsavo, kad praėjusiais me
tais geriausias muzikos kūri
nys, pasiekęs New Yorką, bu
vo Dmitrio šostakovičinus 
“Simfonija No. 10.”

Vadinasi, kompozitorius šos
takovičius laimėjo mūsų mu
zikos kritikų pirmą garbes 
premiją.

Tai yra nepaprastas įvykis 
muzikiniame pasaulyje.

Tik pagalvokite: tarybinė 
Jultūra, tarybinis menas ko- 

_ tercinoje mūsų šalies spaudo
je taip puolamas, taip žemi
namas, o čia, va, muzikos kri
tikai surado, kad tarybinis 
muzikkos kompozitorius davė 
veikalą, pranašesnį už visus 
kitus!

Vienas, labai supykęs ant 
mūs žmogus (Panevėžietis) 
rašo mums labai įdomius da
lykus. ‘

Girdi, nuvykę į Miami,. Flo
ridą, tūli žmonės jam sakę, 
kad “jus ten prie keturių pus
lapių laisvutės sėdėdami 5 re
daktoriai, pas ją ateinate 10 
vab ryto, o 12 v. jau terbas 
užsikabinę einate per kal
nus..*”

Iš tikrųjų, pas mus padėtis 
yra visiškai kitokia.

-Laisvės redakcijoje dirba 
ne penki, o keturi asmenys. 
Vienų jų pradeda darbą apie 

*0?v. ryto,—darbą atlikęs eina 
namo apie —2 v.

šitie Krislai rašomi 8:30, v. 
ryto ir jų rašytojas eis namo

Spekuliuoja apie

D. Hammarskjoldo 
kelionės pasekmes

dien (ketvirtadienį) gene
ralinis sekretorius turi at
vykti čia. Antradienį jis 
buvo sustojęs Tokyjoje pa
kelyje iš* Pekino. Hongkon- 
ge ir Tokyjoje laikraštinin
kai bandė iš jo išgauti, ko
kios yra- jo kelionės pasek
mės, bet Hammarskjoldas 
atsakė, kad “dabar ne lai
kas atsakyti.”

Antradienį kai kurie 
Amerikos laikraščiai pada
vė pranešimus iš Londono, 
kad ten diplomatiniuose ra
teliuose vyrauja įsitikini
mas, jog Hammarskjoldas 
neatsiekė savo kelionės ofi
cialaus tikslo, tai yra, jis 
neįkalbėjo kinams paleisti 
iš kalėjimo laikomus ameri
kiečius lakūnus.

Čia, Jungtinėse Tautose, 
vyrauja įsitikinimas, kad 
Hammarskjoldas neišgavo 
tuojautinio lakūnų paliuo- 
savimo, bet jis padarė pra
džią ta linkme. Kaip yra 
žinoma, Hammarskjoldas ir 
Čou bendrame pareiškime 
sakė, kad derybos buvo 
naudingos.

Manoma, kad Hammarsk
joldas bent užmezgė ryšius 
su Kinijos vadais, ryšius, 
kurie ves prie tolesnių de
rybų. Tos derybos, sako 
Jungtinių Tautų pareigū
nai, negalės tenkintis tik

Minėsią Lenino gimtadienį 
vietoje mirties sukaktuvių

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia nutarė mi
nėti Lenino gimtadienį kaip 
jo pagerbimo dieną vietoje 
jo mirties sukaktuvių, kaip 
tai buvo daroma iki šiol. 
Leninas gimė (balandžio 22- 
rą dieną, mirė sausio 21-mą.

Lenino gimtadienio minė
jimas prieš pat Pirmosios 
Gegužės šventę tarnaus kaip 
ir prisiruošųnas prie jos.

Manila. — 12 asmenų nu
skendo, kai audra par
bloškė jų laivelį.

apie 5 v. p. p. ir namie - dar, 
atsidusęs, vakare, gal atsisės 
prie mašinėlės, nes jokio mi
tingo šiandien nebus.

Kitas asmuo pradėjo darbą 
8:30 v. ryto ir eis namo apie 
5-ta valanda.

Dar vienas, pradėjęs dirbti
8 :30 v. ryto, galimas daiktas, 
kad bus redakcijoje iki 8 ar
9 vai. vakare.

O, beje, vienas iš redakci
jos narių šiandien, sakys 
kalbą mirusio skaitytojo 
laidotuvėse, o po to, sugrįžęs 
iš laidotuvių, turės atlikti sa
vo redakcinį darbą; tada eis 
namo.

Be laikraščio darbo, mūsų 
redakcijos žmonės parašo 
knygų ir skaito knygų korek
tūras. z

Vienas jų, tenka pridėti, re* 
daguoja ir žurnalą!

amerikiečių lakūnų klausi
mu.

Kinijos radijas tyli po 
Hammarskjoldo' išvykimo. 
Kinai lyg sako, kad Čou - 
Hammarskjoldo b e n,d r as 
pareiškimas yra pakanka
mas, kad bent šiuo mo
mentu daugiau ' komentarų 
nereikia.

W. Ladejinski dar nebūsiąs 
siunčiamas Į Piet. Vietnamą

Washingtonas. — Nors 
Wolf Ladejinski, kuris bu
vo agrikultūros departmen- 
to išmestas iš darbo, dabar 
vėl pasamdytas kaip Stasse- 
no (užsienio pagalbos) 
agentūros tarnautojas,’' jis 
prie tarnybos dar. nestoja. 
Buvo numatyta jį pasiųsti 
žemės reformos specialistu 
į Vietnamą, kad jis ten “ko
votų prieš komunistinę įta
ką.” Bet dabar pranešama, 
kad prieš pasiunčiant jį į 
Vietnamą, jo lojalumas bus 
dar tyrinėjamas.

Adm. Radfordas vėl švaistos 
Kinijos blokados grasinimu

Washingtonas. — Sugrį
žęs iš kelionės po Aziją, ge
neralinio štabo viršininkas 
Radfordas vėl pareiškė, 
kad jeigu Kinija galų gale 
nepaliuosuos suimtų ameri
kiečių lakūnų, Amerika tu
rėtų ją blokaduoti.

Radfordas tokius grasini
mus darė praeityje, bet pre
zidentas Eisenhoweris ir 
sekretorius Dulles tuo laiku 
paneigė, kad Amerika turi 
tokius planus. Eisenhowe
ris tada sakė, kad tokia 
blokada būtų karo aktas.

Radfordas savo grasini
mą dabar bent kiek pakeitė. 
Pirma jis sakė, kad viena 
Amerika turėtų blokaduoti 
kinus nežiūrint nieko, bet 
dabar jis sako, kad ji tu
rėtų tai daryti susitarusi su 
savo sąjungininkais, ypa
tingai su Britanija.

Radfordas būdamas Azi
joje lankėsi Pietinėje Korė
joje, Japonijoje, Filipinuo
se, Formozoje ir Vietname.

Sąigonas.— 5,000 prie re
liginės Cao Dai sektos , pri
klausančių partizanų yra 
pasiryžę pasiduoti Pietinio 
Vietnamo valdžiai, šie par
tizanai, sdko spaudos pra- 
nęšimai; save skaito “anti
komunistiniais,” labiau dė
žiniais, negu esanti Pietinio 
Vietnamo valdžia.'

Panama. — Panamos po
licija paliuosavo beveik vi
sus asmenis, kurie buvo su
imti kaip įtarti prezidento 
Remono nužudyme. Ameri
kietis Irvingas Lipsteinas, 
betgi, dar lieka kalėjime.

Įsiveržėliai iš Nicaraguos 
užėmė miestą CostaRicojt
San Jose, Costa Rica. — 

Costa Ricos valdžia skel
bia, kad iš Nicaraguos įsi
veržė būrys ginkluotų su
kilėlių, kurie jau užėmė Vil
la Quessados miestą. Costa 
Ricos prezidentas Figueres 
sako, kad jis tą įsiveržimą 
skaito Nicaraguos jėgų in
vazija ir Costa Rica fak- 
tinai randasi karo stovyje 
su Nicaragua.

Abi šios šalys yra mažiu
kės ispaniškai kalbančios 
respublikos Centrinėje 
Amerikoje.

Nepasitvirtino gandai apie italų 
komunistų partijos susiskaldymų

Roma. — Dešinioji spau
da, kuri, prasidedant komu
nistų partijos suvažiavimui 
daug rašė apie susiskaldy
mą joje, dabar sako, kad 
tie gandai nepasitvirtino. 
Dešinieji laikraščiai pra
džioje sakė, kad buvęs par
tizanų vadas Longo ir eilė 
kitų ekstremistų ne tik ne
pasitenkinę Togliačio vado
vybe, bet planuoja jį iš va
dovaujamos vietos išėsti.

Tolesnė suvažiavimo eiga, 
betgi, parodė, kad jeigu ir 
yra tam tikri nesutikimai 
Italijos komunistų partijos 
vadų tarpe, tai apie susi
skaldymą negali būti kal
bos. >

Suvažiavimas eina entu

Paskutiniai Pranešimai
Paryžius.—Mendes-France 

pralaimėjo bandymą palai
kyti savo rankose naciona- 
lės asamblėjos (parlamen
to atsaovų buto) pirminin
ko vietą. Vietoje Mendeso 
remiamo socialisto, į asam
blėjos pirmininkus išrink
tas krikščionis - demokra* 
tas Pierre Schneiter, MRP 
partijos žmogus. Jis laimė
jo 232 balsais prieš 188.

Roma. — Popiežius Pijus 
priėmė Francūzijos premje
rą Mendes-France ir su juo 
kalbėjosi apie 20 minučių. 
Tai buvo pirma popiežiaus 
audiencija nuo to lauko, kai 
jis susirgo.

Popiežius ir Mendes- 
France kalbėjosi privati
niai. Manoma, kad jie 
svarstė koegzistencijos su 
komunistais reikalus.
" New Yorkas. — John D. 
Rockefeller Jr. paskelbė, 
kad jis aukoja 20 milijonų 
dolerių protestant i š k o m s 
teologijos mokykloms ir 
studijoms.

Berlynas. — Du amerikie
čiai, kurie buvo paleisti iš 
Tarybų Sąjungos kalėjimo, 
sako, kad Sovietuose gal 
randasi'gyvi astuoni ameri
kiečiai lakūnai, kurie buvo 
pašauti virš Baltijos. Tie 
lakūnai iki šiol buvo laiko
mi žuvusiais.

Tuo tarpu Nicaraguos
prezidentas generolas! 
Anastasio Samoza sako, 
kad jo šalis nieko bendro 
neturi su įsiveržimu.

Costa Ricos valdžia sako, 
kad įsiveržėliai buvo atvež
ti prie pasienio orlaiviais ii 
kad tai nebūtų buvus gali
ma be Nicaraguos valdžios 
k o o p e racijos. Įsiveržėliai 
pradėjo įsitvirtinti Villa 
Quessadoje, įtaisė aerodro
me kulkosvaidžius ir apšau
dė Costa Ricos orlaivius, 
kurie bandė prisiartinti.

ziastiškoje nuotaikoje, sako 
komunistų “Unitą.”

Sąryšyje su suvažiavimu 
prie Romos tapo atidaryta 
komunistų studijų kolegija, 
kurioje partijos veikėjai 
studijuos marksizmą - leni
nizmą. Tos kolegijos iškil
mingame - atidaryme daly
vavo ir užsienio laikrašti
ninkai.

Patį suvažiavimą sveikina 
daugybė fabrikų darbinin
kų ir valstiečių delegacijos. 
Kai kurios valstiečių dele
gacijos iš Sicilijos, Kapuli- 
jos Ir Kalabrijos atvyko at- 
veždamos su savimi viso
kias dovanas partijos va
dams.

Trenton, N. J.—New Jer
sey guebrnatorius Meyneris 
norėtų pravesti valstijoje 
referendumą apie balsavi
mo teisės davimą jaunuo
liams nuo 18 metų. Pats 
Meyneris laikosi nuomonės, 
kad tie jaunuoliai turėtų 
gauti tą teisę.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles prašė spaudos 
“laikytis ramiai” apie Kini
joje laikomus amerikiečius 
lakūnus, -kad “perdaug ne
erzinti Kinijos ii’ tiems la
kūnams nepakenkti.”

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos “apgynos komisijonie- 
rius” (faktinai karo reika
lų ministras) T. Blankas sa
ko, kad sąjungininkai turė
tų išleisti iš kalėjimų visus 
ten likusius kūrinius kri
minalistus ir tada Vokieti
jos ginklavimas eis greites
niu tempu.

Tokių karinių kriminalis
tų kalėjimuose jau mažai li
ko, nes jankiai-britai dau
gumą jų jau išleido iš ka
lėjimo. 

t

Taipei. — Keršijant už 
Tacheno salų bombardavi
mą, čiango aviacija bom
bardavo Liaudies Kinijos 
laikomas pozicijas šausže- 
myje. Apie tai praneša 
Čiango žinių agentūra.

i Flynn, Perry ir kiti. ..
————* ...... I I — ■ I ■■■—/

Komunistu vadovai 
uždaryti kalėjime

New Yorkas. — Elizabeth 
Gurley Flynn, Pettis Perry, 
Trachtenbergas, Claudia 
Jones ir 8 kitf komunistų ! 

i vadai vakar iš teismo salės 
buvo išvesti link kalėjimo, 

’ kur vieni jų praleis trejus 
metus, kiti kiek mažiau. Jie 
buvo įkalinti, nes Aukščiau
sias teismas atsisakė pema- 

------------ ------- .----- 1-------

■ Vakarą Berlyno pareigūnas 
nusinešė daugybę paslapčių

Berlynas. — Vakarų Ber
lyno policija sako, kad 
Heinzas Stoeckertas buvo 
Vakarų Berlyno tremtinių 
biuro narys. Kaipo toks jis 
tyrinėjo iš Rytų į Vakarus 
pereinančius vokiečius, kad 
išsijoti iš jų tarpo šnipus.

Dabar jis, sako Vakarų 
Berlyno policija, galės Ry
tų Berlyno žvalgybai ir ta
rybiniams okupacijo^orga- 
nams perduoti to sijojimo 
metodų detales ir kitas pa
slaptis. '

Prezidentas prašo pakelti 
vaidininku algas ant 5%

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ragina 
Kongresą pakelti apie mili
jono ir pusės valdžios tar
nautojų algas ant penkių 
nuošimčių. Tas priverstų 
valdžią išmokėti per metus 
bent $339J)00,000 daugiau. 
Jis taipgi prašė pakelti paš- 
tinį tarifą, kad tuomi atba-
lansuoti išlaidas. Apart to, 
jis ragino steigti valdinin
kams savanoriškus sveika
tos apdraudos planus. •

Paštb tarnautojai nepa
tenkinti 1 ELenhowerio pla
nu api&<jų algas, sės jis 
pataria kelti jų algas tiktai 
tuomet, kai bus pabrangin
tas laiškų persiuntinėjimas, 
□ dar klausimas, ar demo
kratai su tuomi sutiks.

Sovietai išlaisvins dar viena' 
amerikinį kalinį

Washingtonas. — Valsty
bės Departmentas gavo no
tą iš Tarybų Sąjungos, ku
rioje sakoma,' kad ameri
kietis karys William A. 
Verdine Starks, bus paleis
tas iš tarybinio kalėjimo. 
Jis ten laikomas nuo 1949 
metų, kuomet jis neaiškiais 
tikslais perėjo rubežių j Vo
kietijos tarybinę zoną.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas atmetė 
Floridos negro Irvino ape
liaciją ir jis todėl mirs elek
trinėje kėdėje. Irvinas kal
tinamas baltos moters iš
niekinime. Jis teigia, kad 
visas kaltinimas yra iš pirš
to išlaužtas.

ORAS NEW YORKE 
Gali snigti.

grineti jų bylą.
Teisėjo Edwardo J. Di- 

mocko teismo kambarys bu
vo pilnas tų komunistų va
dų draugų ir šeimos narių, 
kurie atėjo atsisveikinti su 
jais. Flynn, Perry, Trach
tenbergas, Bittelmanas ir 
kiti senesni nuteistųjų, sa
ko spauda, buvo geroje nuo
taikoje, šypsojosi ir buvo 
pilni pasitikėjimo, lygiai, 
kaip buvo jaunesni, — Lan- 
nonas, Claudia Jones ir kiti.
Kelių nuteistųjų komunistų 
vadu vaikai radosi teismo 
salėje.

Valdžios advokatas Lloyd 
F. MacMahonas aiškino tei
sėjui, kodėl aukščiausiam 
teismui dar nepranešus ofi
cialiai apie savo nuospren
dį ir įsiskverbus į paties 
teisėjo Dimocko dienotvar
kę, valdžia nori tuos komur 
nistų vadus tuojau įkalinti. 
Jis aiškino, kad tai “pavo
jingi žmonės,” kurie buvo 
nuteisti už “baisų nusikal
timą.” Jam kalbant apie 
tai, ant Elizabeth Gurley 
Flynn veido žaidė šypsena.

Tokyo. — Japonijos pre
kybininkų delegacija atskri
do į Kantoną, iš kur vyks į

■ sostinę Pekiną.
I

į Apie 7000 Į mėnesi pereina 
iš Vakaru Vokietijos į Rytus

Bonna. —Vakarų Vokie
tijos valdžia pripažįsta, kad 
vis didesnis skaičius žmo
gių pereina iš Vakarų Vo
kietijos į Rytus, tai yra, į 
Demokratinę Vokietijos 
Respubliką. ,

Bonnos tremtiniu reikalų 
ministerija sako, kad dabar 
tarp 6 ir 7 tūkstančių vo
kiečių kas mėnesį pereina į 
Rytus. Nesakoma, kiek per
eina iš Rytų į Vakarus.

Pripažįstama, kad į Rytus 
grįžta daug valstiečių, ku
rie keli metai atgal atbėgo 
į Vakarus. Taipgi ten nu
vyksta daug jaunimo, kurie 
Rytuose sau mato didesnes 
darbo ir tarnybų galimybes.

Casablanca. — Amerikos 
generalinis konsulas -Maro
ke George Lamontas gavo 
laišką nuo teroristinės ma
rokiečių nacionalistų orga
nizacijos. Tame laiške nu
pieštas teroristų įspėjama
sis ženklas, pistoletas.

Praeityje teroristai pana
šius laiškus prisiuntė fran- 
cūzams arba arabams-kola- 
boratoriams, kuriuos pas
kui nužudė arba bandė nu
žudyti. Lamontas randasi 
po speciale sargyba.

Manila. — Pabuvęs ilgoką 
laiką Korėjoje, Japonijoje 
ir Vietname, kardinolas 
Spellmanas dabar lankosi 
Filipinuose.
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Svetiirginiiams ginti konferencijos 
svarbūs pianai laukia mūsų darho

Konierencijon, įvykusion 
New Yorke gruodžio 11-12 
dd., atvyko 323 delegatai ir 
svečiai. Pavėlavau pradžią 
sesijos. Antrajai pirminin
kavo Harriet Barron, orga
nizacijos administratyvė se
kretorė. Kalbėjo Saul 
Grossman iš Detroito, Louis 
Weinstock iš Painters Uni
jos New Yorke, Pattersono 
žmona Louise, Frank II- 
chuck.

Kalbėtojai aiškino vėliau
sias sveturgimių persekioji
mo priežastis. Viena tų yra/ 
republikonų nusivylimas, 
Pralaimėjimai praėjusiuose 
rinkimuose. Taę juos labai 
sunervino, todėl jie nori at
silyginti — na, sveturgimiai 
jiems lengviausia, nes Ame
rikos darbininkų dauguma 
dar neišstojo juos apginti. 
Jie pasiryžę net 
mins apginančią draugiją, 
padaryti “subversyve.”

Kalbėtojai įspėjo, kad 
persekiotojai nesiten kins 
puolimu vien tik ateivių, 
jeigu Amerikos darbo žmo
nes leis ir toliau juos pulti. 
Tie jau 17-je valstijų panai
kino “closed union shoii)” 
sąlygas ir darbuojasi tokių 
valstijų skaičių padauginti 
Ir to neužtenka. New Yor- 
ko apskrities kalėjime lai
komas amerikietis Wm. L. 
Patterson, žvmusis kovoto
jas už civiles laisves Ameri
koje. Jis buvo nuteistas 90 
dienu, bet, kaip jo moteris 
sakė, tai tos 90 gali tapti iki 
gyvos galvos, atnaujinant 
jam kaltinimą. Kokia jo 
kaltė? Pattersonas nedavė

PASITARIMAI BUVO NAUDINGI...
JUNGTINIŲ TAUTŲ generalinis sekretorius Dag 

Hammarskjold grįžta atgal iš Pekino.
Pekine generalinis sekretorius turėjo keturius ilgus 

•pasikalbėjimus su Kinijos Liaudies Respublikos premje
ru Chou En-lai. Kai kurie tų pasikalbėjimų tęsėsi pc 

l tris valandas ir ilgiau.
Hammarskjoldas, kaip žinia, buvo Jungtinių Tautų 

vadovybės siųstas į Pekiną tartis dėl 11-kos amerikiečių 
įkalintų lakūnų’ išlaisvinimo ir, aišku, dėl išlaisvinimo 
kitų kai kurių (mes, iš tikrųjų, nežinome, “kurių”) 
“Jungtinių Tautų kalinių.”

Netenka nė sakyti, kad pasitarimuose-pasikalbėji-
• muose buvo liesta daugiau, svarbesnių reikalų negu ame
rikiniu lakūnu išlaisvinimas. Ten buvo tartasi, kalbė- 
tąsi dėl normalių santykių atsteigimo tarp valstybių,— 
ypatingai tarp Kinijos ir Jungtinių Valstijų.

Po pasikalbėjimu generalinis Jungtinių Tautų se
kretorius ir premjeras Chou En-lai išleido bendrą pa
reiškimą, neilgą, tiesa, bet harmoningą pareiškimą.

Jame sakoma, jog pasikalbėjimuose “reference was 
made at the same time to questions pertinent to the re
laxation of the world tension ...”

f Vadinasi, kad 11-kos amerikinių lakūnų išlaisvinimo 
: klausimas buvo pasitarimuose diskusuotas, pareiškimas 
: pripažįsta, tačiau, tuo pačiu kartu, buvo diskusuoti ir 
’ kiti didžiulės svarbos klausimai.

Dėl to abudu vyriausieji pasitarimų dalyviai ir sako, 
, kad “pasitarimai buvo naudingi, ir turime viltį palaikyti 
; ryšius, sudarytus šiuose pasitarimuose...”

Hammarskjold spaudos atstovams nedavė smulkes- 
’ nių žinių apie lakūnus, apie pasitarimus dėl jų, apie ki

tas temas, pasitarimuose liestas. Jis nori pirmiau grįž- 
' ti įjungt. Valstijas, kalbėti su Jungt. Tautų pareigūnais, 
i o po to “išduos savo raportą.”

Viskas rodo, jog Hammarskjoldo misija į Pekiną 
buvo sėkminga. Lauksime apie ią smulkesnių naujienų.

* NtSUPRANTAMA^ '
AUKŠČIAUSIAS - TEISMAS atsisakė peržiūrėti 

. v apeliaciją, kurią įteikė 13-ka Jungtinių Valstijų komu-
- nistp partijos vadovų, prieš virš metus laiko nuteistų
- kalėjiman, einant Smith© Aktu.

' Šis aukščiausio teismo žygis mus nustebino. Atsi- 
mename mes 1951 metų paties teismo padarytą tarimą.

• kai jis užgyrė Smith© įstatymą. Tuomet teismas sake, 
-‘•kąd ateityje, kai jį (jei) pasieks bylos žmonių, nuteistu
kalėjiman sulyg šituo įstatvmu, tai jis, teismas, svarstys 
kiekvieną bylą individualiai.

Dabar, štai, jis visiškai atsisako į nuteistųjų trylikos
• veikėjų bylą neb pažiūrėti.'
•;. Iš devynių teisėjų tik vienas teisėjas Hugo L. Black 

pareiškė, kad teismas turėtų apeliaciją priimti ir per
žiūrėti, patikrinti.

Atsimename, net ir CIO kritikavo tąjį aukščiausio 
teismo (1951 m.) tarimą, kuriuo jis užgyrė Smitho įsta- 

^’tymą. Daug amerikiečių, iš įvairių užsiėmimų žymių
• žmonių, tąjį įstatymą smerkė. Neseniai įvykusis CIO 

suvažiavimas ragino Kongresą, kad jis peržiūrėtų visus
• įstatymus, nukreiptus už žmonių minties kontroliavimą.

• . 1954 metų rinkimuose Amerikos žmonės pasisakė 
prieš tuos, kurie eina su makartistais, su stojančiais už 
reakciją, už puolimą ant kitaip galvojančių žmonių.

Bet štai aukščiausias šalies teismas padaro tarimą, 
' kuris tarytum sakyte sako, kad teismas net nežino, ką 

žmonės galvoja.
. Na, ir akiregyje to, šiandien imami į kalėjimus to- 
Jįie žymūs amerikiečiai, kaip Elizabeth Gurley Flynn,

/ kaip Pettis Perry, Glaudia Jones ir kiti, ilgai veikusieji 
. darbininkų judėjime!

, : ŽpIĖ VAKARŲ VOKIETIJĄ
•; STANLEY H. LOWELL, New Yorko miesto majo- 
: Vo padėjėjas, grįžo iš Vakarų Vokietijos.

Pastudijavęs jis tenaitinę padėtį, Mr. Lowell dabar 
. sako, kad Vakarų Vokietijos ginklavimo klausimas tu

rėtų būti svarstytas ir persvarstytas Jungtinių Valstijų
•• : jįnate.

I.. Atsiminkime, kad senatas turės užgirti (arba at- 
. mesti) Londono ir Paryžiaus konferencijų nutarimus, 

. pagal kuriuos Vakarų Vokietija yra ginkluojama.
Mr. Lowell mano, jog V. Vokietijos ginklavimas su- 

(iaro nemaža pavojų. Tarp kitų, šis “liberalas“, daleidžia 
ir tai: ilgainiui, kai V. Vokietija bus apginkluota, ji ga- silaužė šlaunį pirm pat

sveturgi-

; mėjų sąrašų Brownelliui.

Ii “susitarti su Tarybų Sąjunga.”
, Mums rodosi, vyriausias V. Vokietijos ginklavimo 

pavojus glūdi tame, kad tai gali priartinti pasaulį prie 
naujo karo. Gi karo šiandien žmonės nenori, nes atomi
nis karas gali sunaikinti visą žmoniją.

Beje, iš Vakarų Vokietijos pranešama, kad kapitalis- 
” to Kruppo fabrikai yra pasiruošę steigti Vakarų Vo

kietijoje atominės energijos gamyklas...
————O—. ■ II  FHHTTy.. 1 UI1

dos redaktorių (tuo tarpu į 
jau buvo 16 tokių).

Kita rezoliucija - laiškas 
prezidentui Eisenhoweriui, 
prašė sustabdyti laikrašti
ninkų persekiojimą. Buvo 
pranešimų, kad prokuroro 
Brownpllip agentai patys ir 
per įvairias įstaigas perse
kioja/ redaktorius, bendra
darbius, apsunkina gavimą 
popieriaus, nuvilkina laik- 

j raščių išsiuntimą, pristaty
mą skaitytojams.

Negana to, pagal 1950 m. 
išleistą apsaugos įstatymą, 
siūlo suregistruoti spaustu
vės mašinas — pirmiausia 
neangliškųjų laikraščių, bet 
nesunku numatyti, jog tai 
daroma sumetimais apribo
ti visų laikraščių - spaudos 
laisvę.

. Rezoliucija reikalauja, 
kad redaktoriams būtų leis
ta darbuotis laisvai, be per
sekiojimų, su proga užsi
dirbti pragyvenimą, pagal 
spaudos laisvės principus, 
ir laikraščius parduoti be 
jokių kliūčių-persekiojimų.

oasiusti ir stamb i e s i e m s 
laikraščiams, kaip N. Y. 
Times, St. Louis Post Dis
patch ir unijų organams, 
kad supažindinti platesnę 
Amerikos visuomenę.

ĮDOMUS BANKETAS
Konferencijos banketas 

puikiai pavyko. Ukrainą 
Choras, po vadovybe Frank 
Ilchuk, sudainavo keletą 
dainų, kurios sužavėjo apsi
lankiusius delegatus ir sve
čius. Banketo vedėjas Geo. 
B. Murphy, Jr., pakvietė 
kalbėti Josefina Y a n e z,

Žmogus' paaiškino, kad jo- Blanch Freedman, dvasiškį 
i kiu rekordų nelaikė, neturi, Worloy, prof. 'L. P. Smith, 
.kaipgi jis gali atiduoti vai- dvasiškį Kenneth Ripley
džiai — neturėdamas. Per
sekiotojai tai supranta, bet 
priekabių ieško darbo va
dams kankinti. Nors •jau. 
»tbuvęs tą 90 dienu pabau
da, Pattersonas neišleidžia- 
mas nei po kaucija, lakomas 
aršiau kriminalisto.

kad 
pro- 
Pat-

žmonės savo laiškais, 
testas gali išvaduoti 
tersoną iš kalėjimo, bet pri
valo veikti organizuotai. 
Taipgi patėmyta, kad 
imarkiau darbuosimės, 
gęresni rezultatai bus.
LIETUVIŲ 
PASITARIMAS

Lietuvių delegatų buvo 6: 
Clevelando, 

Richmond
Lietuviai gerai pasi-

Forbes. Thomas X. Dom
browski, vedėjas lenkų laik
raščio Glos Ludowy, pasakė 
trumpą aukų rinkimo kal
bą. Aukų surinkta. $1,968 
pinigais ir $300 pažadais. 
Lietuvių grupė įdavė $280. 
Praeityje lietuviai geriau 
pasirodė, bet daugiau ir da
lyvavo. Šis dalykas, tai ko
lonijoms išrišti — daugiau 
aukų surinkti, stoti darban.

kuo 
tuo

iš Chicagos, 
Brooklyn© ir 
Hill.
rodė finansiniai. Biski blo
gai, kad delegatų nebuvo iš 
Detroito, Pittsburgh©,' Bos
tono. Skaitlmgesnis daly
vavimas duoda geresnį ūpą 
visiems, pagaivina lietuvių 
kolonijų veikimą. Palikta 
Clevelando delegatui susi
siekti su Pittsburgh© gru
pe. Chicagietis taip pat su
sisieks su Detroito grupe.

Vienas dalykas buvo vi
siems aiškus, tai kad nei 
vienas žmogus negali įjasi^ 
likti pavieniu ir tikėtis is 
persekiotojų susimylėjimoį 

Nuo grupės pasiųsta už
uojauta d. Musteikiui,. 72 
m., Canton, Mass., kuris sų- 

kori-
ferencijos.
LAIKRAŠTININKŲ 
PADĖTIS

Clevelando delegatas
lyvavo laikraštininkų pasi
tarime, 
ti prieš

da-

2 puik—Laisvi (Liberty)- Ketvirtai., sausio (Jan.) 13, 1955 t avimu

Nutarta photestuo 
persekiojimą depor 
neangliškosios spaų

GRUPIŲ RAPORTAI
Frank Ilchuk raportavo, 

jog ukramų grupėje daly
vauja 18 delegatų nuo 6 
valstijų. Jie nusitarė: išto
bulinti planus apsigynimo 
skyriuose plačiau pravesti 
kampaniją už atšaukimą 
Walter - McCarran Akto, 
kuris kankina visą ateiviją. 
Surinkti $5,000 apgynos 
fondui, kadangi jau keletas 
tautiečių areštuoti deporta
vimui, o kitus bando nupi- 
iietinti. Abner Green’o ra
portą išvers. Ukrainą kal- 
bon paskleisti tarp ukrai
niečių vasario ir kovo‘mė
nesiais. Švenčių metu ap
lankys kongresmanus ir se
natorius jų namuose su pra
šymais atšaukti Walter - 
McCarran Aktą.

Vengrų grupė turėjo 15 
atstovų . Jie tuH 14 perse
kiojamų asmenų. Jie steng
sis aprašymais jų spaudoje 
šalinti iš žmonių baimę.

Žydai turėjo 75 delega
tus. Pasirodė, kad jie yra 
susiinteresavę persek i b j i - 
mais, bet tik dabar pradės 
sparčiau darbuotis, plėsti 
savo veikimą tarpe masių ir 
spaudoje. /

Jugoslavų atstovas Lee 
Fisher kalbėjo, kad dabar
tiniu laiku yra labai 'gera 
proga prašalinti Walt.er- 
McCarran Aktą, tik reikia 
stipresnio veikimo.

Italai dalyvavo tik 4, 
pažadėjo suorganizuoti 
sigynimo skyrius visose ita
lų kolonijose ir kad 11955 
metais dalyvaus su didele 
delegacija.

• Baltijos srities raportą 
išdavė M. Mattson. Jie dės 
pastangas įtraukti veiki- 
man platesnes mases, spau
doje rašyti apie Walter- 
McCarran įstatymo žalin
gumą ne tik svet.urgimiams, 
bet ir čiagimiams. Aplan
kys politikus tuo klausimu. 
Ir plačiai, masiniai daly
vaus Am. Komiteto Konfe
rencijoje Washingtone 
(įvyks kovo mėnesio 27 d.).

Jaunuolių raportą išdavė 
Johnny Weinstock. Daly
vauja 22 delegatai. Jie plės 
savo eiles. Veiks kartu su 
apgynos komiteto nariais, 
steigs sūnų - dukterų sky
rius. Aiškiai išėjo prieš 
meksikiečių deportavimus. 
Siųs Brownelliui protesto 
laiškus. Reikalaus, kad 
Walter - McCarran įstatas 
būtu atšauktas.

Lenkai koyos už Stanley 
Nowak ir už palaikymą 
IWO. Taipgi ragino įsigy
ti knygą “Strange Trial of 
Stanley Novak,” kaina $1. 
Aprašyta Nowako apkalti
nimas, jo byla, prieš jį pa
statyti šnipai. Jo kaltė — 
organiazvimas darbininkų į 
United Auto Workers — 
labai “subversyvus” veiks
mas.

Louis Weinstock, raporta
vo už darbo unijas. Unijos 
dar menkai dalyvauja Sve- 
turgimiams Apginti Komi
teto veikloje, nors • ir turi 
tarp 85-90 persekiojamų na
rių ir dar šimtai kitų vadų 
gali būti areštuotais bile 
kada. Jis ragino unijistus 
įtraukti savo lokalus vei- 
klon prieš šį nežmonišką 
ateivių persekiojimą. Sakė, 
jog ypač svarbu, kad uni
jų laikraščiuose būtų rašo
ma už atšaukimą Walter - 
McCarran Akto; kad mek
sikiečiams būtų suteiktos 
pilnos teisės kaip Amerikos 
darbininkams uždarbiauti 
ir priklausyti unijoje.

Joseph Mankin raportavo 
iš W. Penna. Jie pradėjo 
gana intensyvų veikirtią ir 
pasėkos atrodo labai geros. 
Jie tikisi pagerėjimo padė
ties ir tame, kad praėju
siuose rinkimuose masės iš
rinko t a m palankesnius 
kongresmanus. ,

Iš Michigan raportuoja, 
kad sausio 30-tą įvyks festi
valis persekiojamų deporta
vimu apgynimui paremti ir 
kad kovo mėnesį žūt - būt 
stengsis į Washingtbną at
siųsti 50 delegatų. Reiškia, 
Detroitas pasirodys.aEzoLiucuos-
tArimai

Paskutinę sesiją 
Mrs. Abelson.

Alma Foley išdavė 
datų raportą. Dalyvauja 
322 delegatai ir svečiai nuo 
visokių organizacijų ir gru
pių.

Delegatų ūpas geras, tari
niai naudingi. Jie paska
tins delegatus ir tuos, ku
rie išgirs jų raportą, dau
giau darbuotis ir daug nau
dos atneš persekiojamiems 
žmdtrėmš- ir juos apginan
čiam koinitettii. .

Rezoliucijas skaitė šiais 
klausimais ir reikalavi
mais:

Apginti Am. Komitetą, 
kuris darbuojasi už, teises 
sveturgimiams ir už Teisių 
Bilių. ?

Atšaukimas Walter - Mc
Carran įstatymo yra svar-

bet 
ap-

vede

man-

biausiu punktu veikimui 
kolonijose ir dalyvavimui 
Washingtono konferencijo
je kovo mėnesį.

Už įsteigimą sveturgimių 
reikalams atskiros įstaigos 
nuo dabartinės imigraciijos 
ir natūralizacijos service, 
kuri veikia kaip policinės 
valstybės agentūra.

Paleisti 340 nepiliečių, su
laikytų deportavimui; taip
gi, kad išgyvenęs JV 5 ar 
daugiau metų asmuo nebū
tų deportuojamas nė dėl jo
kios priežasties, ir kad iš
gyvenęs 2 metus būtų pri
leidžiamas įsipilietinti.

Pasmerkė nupilietinimus, 
kaip pavojų visų amerikie
čių teisėms.

Leisti visiems naudotis jų 
konstitucine teise išsilais
vinti po kaucija.

Pasmerkė “red tape,” ku
ris neprileidžia sveturgi- 
miams įsipilietinti.

Panaikinti jim-crow imi
gracijoje, įleisti Azijos, Af
rikos, taipgi Pietų ir Rytų 
Europos žmones, neskiriant 
jų rasės ir spalvos.

Atmesti nuosprendžius, 
kuriais Knut Heikkinen įka
lintas dešimčiai metų už sa
vęs nedeportavimą, o Mike 
Gates nuteistas 6 mėne
siams už neraportavimą 
adreso sausio mėnesį.

Panaikinti Supervisory 
Parole kaip policinės vals
tybės priemonę žmonių per
sekiojimui; teikti žmoniš
kas sąlygas sulaikytiems 
deportavimui.

Sustabdyti deportavimą 
meksikiečių. Panaikinti su- 
stabdinėjimą ant rubežiaus 
negrų ir kitų nepiliečių, ku
rie buvo išvykę dirbti Alas- 
koje ir Hawajuose. Viena 
tokio persekiojimo auka yra 
Alec Alcantra, išgyvenęs 
Amerikoje 26 metus. Jis 
tapo sulaikytas deportavi
mui,.-kai jis grįžo iš Alas- 
kos, kur buvo nuvažiavęs 
dirbti žuvies kenuotuvėse.

Reikalauti, kad JV val
džia išleistų namo 40 kinie
čių studentų.

Protestuoti prieš prievar
ta siuntimą žydų Izraeliu, 

anti-semitinj 
ir bandymą 
kilmės žmo- 
taipgi prieš 

Rose Chernin 
Saul Grossmano

kaip prieš 
persekiojimą 
uždėti žydų 
nėms ghetto; 
nupilietinimą 
ir prieš 
persekiojimą.

Konferencija pasmerkė 
prokuroro pastangas įtrauk
ti komitetą į “subversyvių” 
sąrašus ir pasižadėjo jo ap
gynimą statyti savo svar
biausia užduotimi.
MOTERŲ RAPORTAS

Helen Lewis raportavo iš {

Waterbury, Conn.
kaip pasakyta, taip 

ir padalyta
Lietuvviška patarlė sako: 

Subatoje pabaliavosimc, nedė
lioję išmiegosime, o pirmadie
ni į darbą nueisime ir dirbsi
me.

Kaip pasakyta, taip ir pa
daryta. Penktadienio vakarą 
nuvykome keletas draugu j 
Hartford, Conn., kur buvo su
rengtas vakaras Naujų Metų 
pasitikimui. Surengė Lietuvių 
Namo Bendrovė. Nuvykome 9 
valandą. Radome jau pilnutę 
svetainę žmonių. Su draugais 
pasispaudus dešinę, pasidali
nus mintimis, išgirstame -gas- 
padinių balsą: “Svečiai Įpra
šomi Užimti vietas, valgiai ir 
gėrimai yra nešami ii- dedami 
ant stalų.”

I ♦

Susėdę, valgenfte ir gėrime, 
kalbėdami, o gaspadinės vis 
neša ir krauna. Viskas skaniai 
pagaminta.

Pavalgius, kaip bematant 
tapo sutvarkytos dišės ir sta
lai. Prasidėjo muzikantų gro
jus ir šokiai, kurie tęsėsi iki 
vėlai nakties, geriau pasakius,

moterų sesijos. Dalyvavo 
100. Jos pasižada kovoti už 
persekiojamas moteris, vy
rus ir vaikus ir griežtai i§^ 
eina prieš užmačias suardy
ti šeimas.
kaltusios motinos, 
(bendrai) turi 116 vaikų, 
persekiojamos, tarsi būtų 
p a v o j i ngos kriminalistės. 
Moterų susirinkimas griež
tai išeina prieš Walter-Mc- 
Carran. įstatymą, kuriš to
kius nežmoniškus persekio
jimus užgiria. Jo prašalini- 
mas ,tai troškimas visų lais
vę mylinčių piliečių.

Moterys proponavo Moti
nos Dienos- jnaršavimą į 
W a s h i n gtoną parodymui, 
kad moterys rūpinasi pa
laikyti Amerikos namus ir 
šeimą. Žada suorganizuoti 
10,000 maršuotojų. Aplan
kys Pearl Buck pareiškimui 
jai dėkingumo, kad ji už
tarė persekiojamus.
JIE DARBUOSIS 
IR TOLIAU

Alec Jones išdavė non^ 
nacijų komiteto raportą. 
Garbės pirmininkais išrink
ti vyskupas Arthur W. 
Moulton ir profesorė Lou
ise Pettibone Smith; vyk
dančiais pirmininkais—Geo. 
B. Murphy Jr. ir dvasiškis 
Kenneth Ripley Forbes; 
vykdančių sekretoriumi — 
Abner Green; administra- 
tyviu sekretoriumi — Har
riet Barron; iždininku—Ch. 
Mukiai. Visi pasveikinti at
sistojimu ir ovacija.

Ch. Mūšiai atsišaukė dar
bui daugiau paramos ir 
naujai atvykusios grupės 
įteikė aukas.
GRAŽŪS TARIMAI 
LAUKIA DARBO

Abner Green padarė su- 
sutrauką konferencijos-dar- 
bų. Daug nutarta, kas rei
kalaus didesnio pasidarb^. 
vimo —r nutarti ir nieko nu-' 
daryti būtų klaida. Daug 
naujų dalykų išmokta, ku
rie gelbės visą veikimą. Ne
turime būti bailiais, prieš 
persekiojimus kovoti ir ko
voti organizuotai. i

Sugrįžę namo delegatai 
turėtų sušaukti susirinki
mus, juose išaiškinti kon
ferencijos tarimus ir sie
kius, pritraukti v e i k 1 o n 
daugiau žmonių, taipgi pa
prašyti paramos. Reikia 
prašyti unijų pagalbos. 
Tikslui atsiekti reikės pasi
šventimo, pasiryžimo, bet 
Walter - McCarran įstaty
mas turi būti atkauktas — 
ir bus, jeigu yisi darbuosi
mės,- vykdysi konferen
cijos tarimui.

Delegafhs J. P.

Nieku nepraši-* 
kurios

iki ankstaus ryto. Kai męs 
parvykome namo, i Waterbu
ry, jau buvo šeštadienis, 
valanda ryto. Pasirodė, karei * 
mes kaip nusprendėme, taip 
ii padarėme. Pabaigėme 1954 
metus linksmai, ir pasitikome 
1955 metus gražiai. Išmiego
jome ir visi pirmadienį į dar
bus nuvykome ir dirbome kas 
kokį darbą turime. Nauji me
tai pradėti gražiai.

, Vilkaviškis

Philadelphia, Pa.
Serga Laisvėj skaitytojas ir 

rėmėjas Charles Stasi, kuris 
susirgo gruodžio 28 dieną. Jis 
gavo širdies ataką. Nuvežtas 
Į ligoninę. Su gydytojo pagal
ba jau eina geryn. Jį gydo 
širdies specialistas. Šiuos žo
džius rašant, ligonis gal jau 
bus namie. . •

Kurie galite, atlankykite li
gonį. Jo adresas R. Dv 2, 
103, Perkasie, Pa.

Nuo savęs linkiu 
greit susveikti ir vėl 
tis, kaip pirmiau.

P. Walantiene

draugui 
darbuo-

Q)
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Montello, Mass.
Susirgę Laisvės skaitytojai

Jadvyga Smuden buvo sun
kiai susirgusi; turėjo prie sa
vęs daktarą ir nursę. Dabar 
jos sveikata pagerėjo. Yra na
muose, 494 Capland St., 
Brockton, Mass.

Jonas Valangevičius staigiai 
susirgo. Buvo nuvežtas į ligo
ninę. Dabar jo sveikata page
rėjo. Gydytojai įsakė jam pa
silsėti, nes perdaug sunkiai 
dirbo. Gyvena: 37 Mortland 
Ave., Brockton, Mass.

Mirę lietuviai

x 1954 m. gruodžio 22 d. mi
rė Adolph Sharkey, 40 metų 
amžiaus. Mirė nuo Širdies 
smūgio. Gyveno po num. 113 
Ames St., Brockton, Mass. Pa
liko nuliūdime savo mylimą 
žmoną Anną, tėvą, pamotę ir 
tris brolius. Visi gyvena šiame 
mieste.

1954 m. gr. 30 d. mirė Del
la Žukas (Žukauskas), sulau
kusi 61 metų amžiaus,—Jono 
žmona. Gyveno 21 Femont 
St., Brockton, Mass. Pa
liko nuliūdime savo mylimą 
vyrą, Joną Žuką, brolį Mar
tin Nenort ir brolvaikį, gyve
nančius Brockton, Mass., taip
gi du brolius, Joną ir Alek
sandrą Nenort, 
Brazilijoje.

George

gyvenančius

Shimaitis

A. VIENUOLIS

"Inieligeniy" palata
— Vis vien dabar vandeny nieko neį

žiūrėsiu ir nesugraibysiu. Palauksiu, o 
kai prašvis, paimsiu plušų, muilo ir ei
siu į kūdrą tariamai kojų mazgoti; o ten 
išgriebsiu, kurie arčiau prie krašto ir 
įmesiu į patį vidurį, — raminosi ji.

Ilgai gi gavo laukti šviesos.
Kai praaušo, pasiėmė ji iš virtuvės 

praustuvę, plušą, muilo ir įsikišusi bas
nirčia nuėjo į kūdrą “kojų mazgoti”. 

^Buvo dar taip anksti, kad vien paukštės 
čiulbėjo.; mėnulis jau dingęs, ne vienos 
žvaigždutės, žmonės dar tebei 
Ajarynėj turlijo antys ir, Ver 
gąsdintos, metėsi nuo krašto,
priėjo prie tos vietos, kur įmetė vario
kus, ir buvo jau įsižiūrėjusi į vandenį, 
kaip staiga netoliese po eglėmis kažkas 
dusliai sukosėjo. Verutė krūptelėjo, pa
ėjo toliau ir įbridusi pradėjo plušomis 
ir muilu trinti kojas.

— Labas rytas, panele!.. Kaip tams
ta anksti! — prabilo į ją 
dvaro arklininkas Simanas.

— Labas rytas, Simanai. 
kojų mazgoti. 0 tamsta ko taip anksti 
atsikėlei?
• — Aš lauke arklius sergėjau — po at
laidų visaip atsitinka... Mat, va, kad ir 
bažnyčią... o, panele, pasistok ant lentos, 
bus patogiau..
I— O kaį<jau ir užteks... Nežinai, ar 

nieke-nosusekė?
— Sako, vakar iš Šalajų šnipai atva

žiavę. •
Kadangi ji nuo Simano buvo toli, tai 

ir neraudo, tačiau jo pasakymas, kad 
\jįyakar atvažiavo Šalajų šnipai, dilgtelėjo 

jai į širdį.
• ~ Susimylės viešpats ir anksčiau 
ar vėliau nubaus šituos šventvagius. Tai 
he juokai dievo namus apvogti! Na, aš 
ir begu, — tarė ji ir, įmetusi į praustu
vę plušas ir muilą, skubiai nusinešė į 
dvarą.

— O kam aš tyčia muilo neužmiršau, 
— silsi griebė ji, parėjusi riamo. — Bū
čiau turėjusi progos sjugrįžti ir būčiau 
pasižiūrėjusi, ar matyti vandeny pini
gai. ' x ;

Šnipų atvažiavimas visai išgąsdino 
Verutę, ir dabar ji tik ir galvojo, kaip 
greičiau išgriebti tuos pinigus, kurie 
įkrito į vandenį arti prie krašto, ir kad 
jų niekas nepastebėtų.

Sutrįūbavo dvaro skerdžius; susikėlė 
tarnaitės, virėjos, ir visame dvare pra
dėjo judėti žmonės.

. — Tai kad taip dvaro kūdroje nebūtų 
užginta maudytis, — tai nubėgčiau ir 
maudydamos išgriebčiau, — suko ji sau 

kad surastų progos nueiti į kūd-

iš po eglių

Atėjau štai

' — Žiūrėkit, kaip aš baltai nusimaz
gojau kojas, — pasigyrė ji tarnaitėms 
įėjds į virtuvę, — tik gaila špilką pame
čiau; reiks bėgt paieškoti.

Miėgiiistbš tarnaites ir detnešio į ją

Apie žemes ir dangaus kūnų kilmę
ii’ toliau mėgina surasti ką ste
buklingo arba dieviško tuose 
gamtos reiškiniuose, kuriuos 
mokslas jau atrado, bet kol 
kas galutinai dar nėra išaiški
nęs.

labai 
pačios

“paglemžiant” materiją iš 
ūkų kai kas laiko esant nepa
kankamai pagrįstą. Buvo pa
reikšta spėliojimų, kad debe
sio dalelytes galėjusi kažkaip 
išskirti pati Saulė arba jos su
sidarė drauge su ja.

čia mes prieiname 
sunkią kosmogoninę
Saulės ir kitų žvaigždžių susi
darymo problemą. Naujausie
ji ūkų tyrinėtojai, kuriuos at
liko akademikas V. G. Fesen- 
kovas naujoje observatorijoje 
netoli Alma-Atos Kazachsta
ne, duoda pagrindą laikyti, 
kad žvaigždės gema grupėmis 
kaip tik ūkuose. Eilė mūsų 
mokslininkų dabar sprendžia 
klausimą, kaip, būtent, • šitai 
vyksta.

Ar šiuolaikinės kosmogoni
jos laimėjimai reiškia, jog ko
va tarp žinojimo ir tikėjimo, 
tiesos ir suklydimo pasaulių 
kilmės problemoje pasibaigė? 
Ne! Yra žinoma, kad tarp re- 
iiginių-idealistinių mokymų ir 
materialistinio mokslo yra ne
sutaikomas prieštaravimas. 
Idealistinės stovyklos atstovai

(Pabaiga)
NUOMONIŲ SKIRTUMAI
Tiesa, kol kas ne visus šios 

teorijos teiginius pripažino ki
ti mokslininkai. Antai, pir
mykščio debesio susidarymą'

APIE SAULĘ IR ŽVAIGŽDES
Nurodysime pavyzdį. Saulė 

ir žvaigždės šviečia. Tai reiš
kia, kad jų gelmėse išsiskirią 
energija^ kuri iškyla į pavir
šių ir iš ten liejasi į aplinkinę 
erdvę. Elektromagnetinės ban
gos, kurių pavidalu plinta 
energija pasaulio erdvėje, ple
čiasi vis toliau, tolydžio ma- 
žindamos savo bangavimo am
plitudę. Kas toliau atsitinka 
tai'energijai, kurią jos neša? 
Kokiu* keliu ji susikaupia 
žvaigždėse, iš kurių gelmės ji 
iškyla priešais mūsų akis spin
dulių pavidale? To dar neži
nome. O jei nežinome, tai čia 
ir mėginama pratempti dievy
bės idėją, šalininkai to, kas 
“dieviška” ir “stebuklinga,” 
mėgina sukurti antimokslinę 
Visatos “šiluminės mirties” te
oriją. Jie be jokių įrodymų 
teigia, jog elektromagnetinės 
bangos, besiskleisdainos į vi
sas puses, tartum apmiršta. Jų 
energija, nors ir nedingsta, 
bet tampa neapčiuopiama, ji 
netenka sugebėjimo atlikti 
darbą. Ir šis reiškinys laikui

njegojo. 
utės iš- 
Verutė

nekreipė, ir nieko neatsakė. Verutei tai 
vėl pasirodė įtartina.

Kolei tarnaitės iššlavė salono parketą 
ir paskiau išvaškavo jį, susikėlė ir gra
fai. Reikėjo padavinėti į stalą arbata, 
paskui tvarkyti miegamieji, o ten jau 
ruošti pietums^..

Darbas Verutei nesisekė ir viskas 
krito iš rankų. Grafaitės miegamajame 
sukūlė karafą, negerai užsuko virtuvo • 
čiaupą, ir ant ką tik išvaškuoto parketo 
pribėgo didelė valka.

Pogulio laiku nubėgo ji į kūdrą, bet 
dar iš tolo pamačiusi lesinančią ančiu
kus akmistrinę, norėjo grįžti atgal ir 
negrįžo tik dėl to, kad kartais ir akmis- 
trinei nepasirodytų kas įtartina. Pa
sklaidžiusi koja prie kūdros žolę, esą 
ieškodama špilkos, sielvarto apimta su
grįžo atgal.

Kai pavakary atvažiavo į grafus vin
to loštų klebonas su Šalajų spraunin- 
ku, kuris buvo tą dieną atsilankęs į Ty
rulių miestelį, Verutė taip nusigando, 
kad iš pradžių manė tuojau pabėgti ir 
nepabėgo tik dėl to, kad pasišaukusi ją 
grafaitė davė išbaltinti jai savo šliurai
tes.

Vintas užsitęsė iki vidurnačio. Veru
tė turėjo padavinėti į stalą vyną ir žiū
rėti žvakių degimą.

Vieną kartą, išėjusi iš salono, priean
gy susidūrė ji su kažkokiu žmogumi ir 
taip persigando pažinusi žemsargį, kad 
net jos širdis apmirė. Bėgti nebebuvo 
kur. Žemsargis paklausė, ai* dar neiš
važiavo jo visokoblagorodija, ir paprašė 
perduoti raščiuką. Verutė drebančiomis 
rankomis raščiuką priėmė ir perdavė jį 
sprauninkui. Sprauninkas perskaitė, 
pamąstė minutę ir, ilgai pažiūrėjęs Ve
rutei į akis, tarė:

— Pasakyk, panele, tegu palaukia.
Pažiūrėjo į Verutę ir klebonas su 

grafu.
Verutė dabar viską suprato: tuojau 

ją suims! Smarkiai1 plakančia širdimi 
I)ro kitas duris įėjo ji į savo kambarėlį, 
paskubomis sugriebė drabužius, susiri
šo ryšulėlį ir, pro langą iššokusi į sodą, 
nubėgo į pirtelę ir užsidarė. Užsidariu
si išstovėjo priemenėlėje visą naktį ir 
vis ištempusi ausis klausė, kur jos ieš
ko ir ar neateina pirtelėn suimti. Ka
dangi ir pirtelėje, regėjos jai, nesaugu, 
tai dar neišaušus išėjo ji iš priemenėlės 
ir ryšulėliu nešina pasileido tekina per 
laukus. Sugavo ją vieno sodžiaus nak
tigoniai, kai ji su ryšuliu brido per upę.

VII -
Naktigoniams ji puldinėjo po kojų, 

prašėsi dovanoti, paleisti ją, sakėsi 
esanti nekalta ir nežinanti, kas bažny
čią apvogęs. Kadangi ji keletą kartų 
mėgino pabėgti, o Vėdama nenorėjo eiti 
iš vietos, tai naktigoniai ją apdaužė ir, 
surišę užpakaly rankas, pristatė polici-'

(Bus, daugiau)

vadinama 
lygsvara,” 

šiluminę 
mirtis

bėgant, esą, siikfels pilnutinį 
visos, pasaulio energijos “išsi
gimimą,” pasieks būklę, kuri 
moksline kalba 
“termodinamiiie 
kas reikš Visatos 
mirtį.” Bet kiekviena 
sąlygoja ir gimimą. Vadinasi, 
sako tokių pažiūrų šalininkai, 
pasaulį kažkas kažkada buvo 
sutvėręs ir, jam žlūgus,. pri
reiks vėl naujo antgamtinių 
jėgų įsikišimo jam gimti.
VISATOS NEMIRTINUMAS
* Visišką tokių išvadų nepa

grįstumą buvo įrodęs dar Fri
drikas Engelsas, kuris tvirti
no, jog energijos pastovumą 
reikia suprasti ne vien kieky
bės, bet ir kokybės atžvilgiu, 
kad energija visais atvejais tu
ri išlaikyti sugebėjimą kisti 
jai būdingomis įvairiomis for
momis. Ilgainiui statinės fizi
kos, kuriai pradžią davė įsta
bios M. V. Lomonosovo idėjos 
apie šiluminių reiškinių pri
gimtį, vystymasis leido mūsų 
mokslininkams dar smulkiau 
atskleisti nepagrįstumą idea
listinių išvadų dėl Visatos 
“šiluminės mirties.”

Kitas pavyzdys. Yra žino- 
nia, kad mūsų Saule įeina į 
milžiniško žvaigždžių susitel
kimo, vadinamo Galaktika, su
dėtį. Erdvėje, kuri apsupa mū
sų Galaktiką, yra kitos galak
tikos. Per teleskopą jas gali
ma įžiūrėti danguje ypatingų 
šviesulių, iš išorės panašių į 
ūkus, pavidale. Nagrinėjant 
šių tolimųjų ūkų — galaktikų 
spektrus, prieinama 
kad jos greitai skrieja erdvė
je ir visos tolsta nuo 
Kiekvienos galaktikos Judėji
mas juo didesnis, juo jos tols
ta nuo mūsų,

MOKSLIŠKI SPĖLIOJIMAI

išvada,

mūsų.

Spekuliuodami šiuo reiški
niu, kai kurie užsienio moks- 
lininkai-idealistai daro toli ei
nančias išvadas, * kurios žino
mos “besiplečiančios Visatos 
teorijos” pavadinimu, šios “te
orijos” pagrinde padėtas spė
liojimas, kad visos galaktikos, 
visas pasaulinės materijos kie
kis buvo sukurtas iš karto, 
kad ji buvo sukurta iš nieku.

Kitas tokios “besiplečiančios 
Visatos teorijos” variantas yra 
tas, kad ne ūkai juda erdvėje, 
o pati erdvė sparčiai plečiasi 
kaip pripučiama guminė pūs
lė. Nuo to • didėja atstumai 
tarp visų ūkų, atitinkamai di
dėja ir patys ūkai. Šiuo atveju 
pradiniu momentu pradinis 
“tvėrimo” produktas yra taš
kas, iš kurio paskiri darosi ir 
erdvė ir joje esanti materija.

“Besiplečiančios Visatos” 
idealistinės teorijos gali kilti, 
žinoma, tik todėl, kad galakti
kų judėjimo problemos moks
las galutinai dar neišsprendė.- 
Bet šiuo keliu mūsų moksli
ninkai žengia, ir keliai šiai 
problemai spręsti jau nužy
mėti,

SMOGIS “SUTVĖRIMO” 
PRIETARUI , 

/
Ryžtingą smūgį idėjai, ku

ria einant vienu* kartu buvu
sios sukurtos (juo labiau —r 
sutvertos) Galaktikoje visos 
žvaigždės, sudavė naujausi 
akademiko V. A. Ambarcu- 
inianb atradimai. Ambarcu- 
mianas atrado daugybės mūsų 
Galaktikos žvaigždžių tarpe 
naują rūšį šviesulių telkinių, 
kuriuos jis pavadino “žvaigž
džių asociacijomis.” Tai—tar
si 'lizdai jaunųjų žvaigždžių 
susidariusių drauge ir, be to, 
palyginti neseniai, ką, žinoma, 
reikia suprasti lyginant su 
bendruoju žvaigždžių evoliu
cijai reikalingu laiku, siekian
čiu milijardus metų, šiuo me
tu stebimos asociacijos egzis
tuoja ne daugiau kaip keletą 
dešimčių milijonų metų. O 
jeigu taip, tai reiškia, kad ir. 
dabar Galaktikbs gelmėse tu-1 
linu atsiranda haUjbę žvaigž
dės. Teigimas apie vienkartinį- 
“sutvėrimą” paneigiamas ne: 
lik teoriškai, bet ir remiantis' 
naitįaūsiiiis stėbėjinių duome
nimis. ' .

Nurodyti pavyzdžiai aki
vaizdžiai rodo, kaip pseudo- 
mokslinės užsienio mokslinin- 
kų-idealistų/ teorijas paneigia 
pasiekimai tarybinio mokslo, 
kuris remiasi vienintele teisin
ga ideologija — marksizmu- 
leninizmu.

Tarybinis mokslas apie dan
gaus kūnų vystymąsi sparčiai 
žengia pirmyn. Kiekvienas jo 
atradimas išplečia ribas to, 
kas jau žinoma bei išstudijuo
ta. Ir prieš mūsų akis vis ryš
kiau atsiskleidžia grandiozinis 
paveikslas Visatos, neribotos 
erdvėje, neišsemiamos pagal 
materijos kiekį ir amžinai eg
zistuojančios laiko atžvilgiu. 
Joje vyksta nesuskaitomi Ir 
įvairiausi, materijos ir energi
jos kitimai, nuolat atsiranda 
vieni dangaus kūnai ir suyra 
kiti, joje viskas juda, viskas 
kinta. Bet visi šie kitimai vi
suomet pasirodo pagrįsti na
tūraliais, objektyviais gamtos 
dėsniais. Jokių stebuklų, 
slaptingų, 
pasaulyje

Prof.
Fizikos-matematikos moks
lų daktaras

pa- 
antgamtinių jėgų 

nėra.
V. ŠARONOVAS

Wilkes-Barre, Pa.
iPiymoUth-Wilkes-Barre, Pa.

Naujų Metų pasitikimo va
karas, kuris įvyko gruodžio 31 
d., 206 Parrish St., Wilkes-Bar
re, Pa., pavyko vidutiniai.

Marijona ir Charles Sienke- 
vičiai, savo keturių metų su
kakties vedybinį gyvenimą 
gražiai atžymėjo. Svečių buvo 
arti šimto, kurie nuo 8-tos va
landos vakaro ligi vėlybos 
nakties valgė, gėrė, šoko, dai
navo ir bučiavosi 12-tai valan
dai atėjus, linkėdami vieni ki
tiems sveikatos ir laimingų 
Naujų Metų!

Plymoutiečiai šioje paroje 
gausiai dalyvavo. Ne kuriems 
svečiams nelabai patiko priė
mimas priebufetinės sistemos, 
tai yra, pats sau pasitarnavi- 
mo. O kadangi, Marijona ir 
Charles lankosi ir ant kitatau
čių parengimų bei banketų, 
kur daugiausiai svečius priima 
prie tokio stalo, tai jie ir savo 
parei * minėtą sistemą panau
dojo. Richmond Hill, New 
York progresyvių lietuvių sve
tainėse labai dažnai tokie ban
ketai bei bankietėliai įvyksta 
prie virš minėtos sistemos, ku
rie visuomet būna pasekmin
gi ir svečiai pilnai būna pasi
tenkinę. Taip pat yra žinoma, 
jogei minėta sistema svečių 
priėmimui yra plačiai naudo
jama net ir diplomatiškuose 
bei inteligentiškuose .banke
tuose. Ir kaip gražu, žmoniš
ka ir draugiškai išrodo: sve
čiai, nežiūrint, kaip aukšto 
mokslo ar rango jie yra, atei
na prie stalo, pasiima ką ra
dę ir eina sau valgydami bei 
šnekučiuodami, ar ir atsisėda 
kur vietą radę.'.

Dabar kyla klausimas, ar 
mes, j Uodo darbo žmonės, ga
lime pasilyginti su viršminė- 
tais žmonėmis, ypatingai kas 
liečia efiketą ir džentelmeniš
kumą^ žinoma, kad ne. Na, 
o mes kai kurie manome, ar
ba nors įsivaizduojame, kad 
mes aukštesni esanle, nes bū
tinai patarnavimų reikalau
jame.

Galbūt taip yra dėlto, kad 
čia žmonės yra taip pripratę, 
ir mano, kad kitaip negali bū
ti. Aš manau*, kad turime pri
prasti ir kitaip.

Korespondentas

Padėka darbuotojams, rėmė
jams ir atsilankiu
siems svečiams

Mūsų keturių metų sukak
ties gyvenimo parė, kuri atsi
buvo gruodžio (Dec.)' 31 d., 
tai yra, Naujų Metų laukimo 
vakare, gražiai pavyko. Užtai 
reiškiame širdingą padėką: 
J. Ivanauskui, už bilietų pla
tinimą ir kituose darbuose gel
bėjimą; Žilinskui, už aprašy
mą laikraštyje ir kitus gelbė
jimo darbus, ir dienraščiui 
Laisvei už suteikimą vietos, 
kur buvo gražiai aprašyta 

mūsų būsianti parė; taipgi 
draugėms, kurios padėjo mais
tą pagaminti, ir bartinderiams, 
kurie sunkiai dirbo iki vėly
bos nakties. Taip pat širdin
giausiai dėkojame svečiams, 
kurie buvo mūsų parėję iš: 
Wilkes-Barre, Plymouth, Ash
ley, Warrior-Run, Noxen, 
Shikshinny ir kitų apielinkių. 
Taip pat draugei J. Vilkeliui 
iš Floridos už linkėjimus svei
katos ir pasisekimo mūsų pa
rei.

Dar kartą visiems draugams 
ii* simpatikams tariame širdin
giausi ačiū!

O iš likusio pelno 10 dole
rių skiriame dienraščio* Lais
vės naudai.
Mary ir Charles Sienkeyičiai

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

minimo vakarą su žaislais, įvyks 
sausio-Jan. 16 d. (sekmadienį), pra
džia 3 vai. dieną, Ukraihų salėje, 57 
Beacon St.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
pasilinksminime.

Rengėjai 
(7-9)

Cleveland, Ohio
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., va k. Komisija

Worcester, Mass

1 Sausio 
± (J January

ALDLD 11 ir 155 kuopos rengia

BANKTET
Paramai Dienraščio Laisves

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 paremsįtc savo dienraštį.

Lietuvių Svetainėje
.. . w

29 Endicott St., Worcester, Mass.

Pelnas nuo šio bankieto bus įteiktas Laisvei kaipo 
dovana nuo Worcesterio Laisvės bendrovės 

dalininkų suvažiavimo 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 padengi
mo yra skiriamas paramai dienraščio Laisvės.

Dieną Sausio-Jan 
Visi Traukime į

ii n.r«-.«»= hiiiiht ■ mi......... ■ ------

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., sausio (Jau.) 13, 1955

šio gražaus pokilio vieta

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

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

Rengėjai

Protestonai vadina 
bingo nemoraliu

Įtakingas šioje valstijoje 
Council of Churches kritika
vo Valstijos Seimelio narių 
pažadą remti bingo, jeigu jis 
bus lošiamas tiktai bažnyčio
se ir labdarybėse. Dėl to- 
Council, kuris atstovauja mi
lijoną ir pusę organizuotų 
protestonų, pareiškė, kad': įį

“Negali būti dvejopu nuošr 
tato.” Jeigu tas lošis yra*(bkjį> 
gas ir prieš-visuomeniškas” 
bendrai publikai, jis taip pat 
pasilieka blogu, “kuomet jis 
vykdomas bažnyčioms ar mb- - 
ralumo vadų.”

Council toliau pareiškė, jog 
“bingo yra nauju įrankiu 
ganizuoto gembleriavimo sin
dikatams.” Įspėja, kad jeigu 
bus legalizuotas bingo, greitai 
seks “loterijos, erap iošiai, o 
tada jau ir arklių kambariai;” Q

New Yorke teisiama Thetfe- 
sa Gresh, 15 m., ir jos Vaiki
nas William Byers, 17 m, 
Juos kaltina nužudyme jos 
motinos. Anna Gresh, 43 in., 
buvo rasta nužudyta praėju* 
šio kovo mėnesį. Policijos ra
portas sako, kad mergšė pri- 
sipažinusi, jog ji nesipriešino, 
kai Byers kalbėjo apie nužu
dymą, bet ji teisinosi maniusi, 
kad jis “juokauja.”



Įteikė bilius grąžinti 
miestui lažybose 
gaunamus taksus

Sausio 10-tą Albanyje įtei
kta Valstijos Seimeliui bilius, 
kuris reikalauja, kad valstija 
grąžintų New Yorko miestui 
5 procentus iš lažybose už 
arklius surenkamų taksų. Iš 
to miestas gautų apie $16,- 
000,000.

Seimelis tuos 
miesto atėmė. Me- 
demokratai su re- 
iš tų sričių, kurių 
irgi paliečia, gali

tą iš tų taksų 
buvusio giibm’ii 
ey repu bl ikonų 
m as Valstijos 
taksus nuo 
narna, kad 
publikonais 
miestus tas 
sudaryti daugumą balsų. Jau 
užtikrinta, kad gubernatorius 
Harriman bilių pasirašytų, nes 
jis tą buvo pažadėjęs 
rinkiminei e platformoje.

savo

AIDO CHORAS
KaVisi choristai prašomi 

iyvauti visose pamokose ir pri
būti anksti, nes tik kelios 

’ praktikos beliko iki mūsų me
tinio koncerto. Jis Įvyks sau
sio 23-čią, Liberty Auditorijo
je. Artimiausios dvi pamokos: 
sausio 14-tą 
7:30, visas 
sausio 16-tą 
dės pamoką

moterys pradeda 
choras 8 vai.; o 
visas choras pra- 
1:30 po pietų.

Valdyba
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Aido Choro Operetiškas

įvyks
Sekmadieni

(74,r»Ayklt laisve N»vi> Draumn

Suzanna Kazokytė Mildred Stensler Nellie Ventienė ’

PROGRAMĄ PILDYS:
1. Ištrauka iš operos “Bailus Daktaras”. Vaidinime dalyvauja: 

Bailus daktaras — Augustas Jašmontas, basas; Daktaro žmo
na Lukrece — Suzana Kazokytė, kontra-altas; Izabelė, jų duk
tė—Nellie Ventienė, sopranas; Ona, tarnaitė—Elena Brazau
skienė—sopranas; Karlas — Tadas Kaškevičius, tenoras.

2. Piano solo--------------------------------------------  Serge Savitcheff
3. Aido Choras_____________ _________  vad. Mildred Stensler
4. Solo _______________  _____ Suzana Kazokytė, kontr-altas
5. Moterų-Merginų Aido Choro Grupė__ vad. Mildred Stensler
6. Solo ________________________ Augustas Jašmontas, basas

New York-New Jersey Kvartetas
Duetas________ Elena Brazauskienė su Augustu Jašmontu
Aido Choro Vyrų Grupė__ ___________ vad. Mildred Stensler
Aido Choras_______ ______ ________ vad. Mildred Stensler

Frank Balevičius koncerto pianistas

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y

. Pradžia 3-čią valandą po pietų. Įžanga $1.25, taksai įskaityti.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę iš toli ir arti atsilankyti. •

Aido Choras

8.
9.

10.

Kviečiame gauti savo sveikatai j Albanyje jau pašildė
žinių ir pasiklausyti dainų

Daktaro Boriso (boston ic- 

'•ekmadienį, sausio 16-tą, Li
berty Auditorijoje. Įėjimas 
nemokamas. Pradžia lygiai 
3:30 po pietų. Kviečia visus. 
Rengia LDS 13-i i kuopa.

Dr. Borisas yra vienu iš ne
didelio binelio tu lietuvių pro- 
fesijonalų. kuris nėra užsida
ręs savo Kabinete. Jis yra pa
siryžęs savo profesijoje įgyto
mis žiniomis dalintis su savo 
broliais lietuviais; pamokyti 
juos saugoti savo sveikatą. Pa
siruošimas prelekkcijai paima 
daug jo brangaus laiko. Mums

Planuoja daugiau baus
ti miesto teršėjus

Miestinio švaros Depart
ment viršininkas Mulrain 
pasiūlė majorui pakelti pabau
das už teršimą miesto. Dabar
tinės pabaudos už smulkius 
“griekelius” yra $2 ir iki $2.- 
25. Pasidrąsinęs teisėjas kar
tais priskiria ir iki $5. Yra 
patarimas bausti $10 iki $25.

Majoras pritaria tam, kad 
reikia miestą švarinti. Jis su
tinka, kad be gyventojų koo- 
peravimo švarus nebus. Juk 
policisto paskui kiekvieną gy
ventoją nepasiuntinėsi, juos 
reikia kultūrinti. Tačiau dar 
nenusistatęs, ar didelė pabau
da atsieks to tikslo.

»»»j »rri • »«m7i • • »yi ,h r> • ūt-Th <»c • n • »rr» nrr*

Naudokite Mūisų Lengvą Išmokėjimui Budžeto Planą
NEMOKAMAI OIL BURNER APTARNAVIMAS

’ FUEL OIL NO 2.......... 13} e.
DIANA COAL & OIL CO.

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

gi belieka tiktai įvertinti tas 
daktaro pastangas atėjimu tų 
žinių pasiimti.

Taigi, visi būkime Audito- 
oj'e. Ji randasi prie 110th 
ii’ Atlantic Ave., Richmond

Aido (’boras, s<i savo vado- 
\c Mildred Stensler, suteiks 
belota dainų pirm prelekcijos. 
Tai bus dalis choristų prakti

škos, kurią ,įiė vykdys nuo 1 
l‘J(), pasiruošdami savo koncer
tui. Norintieji girdėti ir dainų, 
prašomi nesivėluoti.

Komisija

į Patraukė namuko 
savininke teisman

Pašaukta teisman Mrs. Ber
tha H. Grant, 65 m. Ją kalti
na, kad jinai savo name ne
vykdė įsakytų pataisų, apie 
kurių reikalavimą pirmu Kar
tu buvusi įspėta net 1940 me
tais. Gi 1954 metų gruodžio 
23-čią ten įvykkusiame gaisre 
dūmais užduso gyventojas Ja
mes Johnson.

Ar jos namas buvo blo
giausias iš daugelio tų, kurių 
gaisruose žuvo tiek daug gy
vybių pastaraisiais heleriais 
metais, neteko patirti. Jos na
mukas yra tik 3 aukštų mū
relis.

Sausio
January

nedarbo apdraudos 
pakaitoms kilius

Unijoms suvaidinus pilieti
nę rolę rinkimuose, demokra
tai ir republikonai sujudo kal
bėti apie darbininkų pagei
dautus nedarbo apdraudos pa
gerinimus. Abiejų partijų at
stovai Valstijos Seimelyje jau 
paruošė bilius to 
rinimui.

Įstdto page-

Republikonai 
skelbė, kad jie 
kelti savaitinį davinį iki $36. 
Tačiau žmonės, kurie tebeat
mena, kas buvo pernai, neima 
tą jų pasiūlymą irz “gryną pi
nigą.“ Abu siūlytojai tokio 
biliaus šiemet, senatorius Hu
ghes iš Syracuse ir assembly- 
manas Ashberry iš Trumans
burg, pernai atmetė darbinin
kų prašymą paremti tokį bi
lių. Tad spėjama, kad jie at- 

. mestų ir šiemet, jeigu darbi
ninkai nepakankamai veiktų.

Demokratų pasiūlymas yra 
; toks pat—pakelti davinį iki 
$36 ir praplėsti apdraudą, ap
imti ir mažųjų įstaigėlių dar
bininkus.

Nemažiau svarbus yra de
mokratų antrasis pasiūlymas, 
kad būtų atšauktas Hughes- 
Brees įstatymas. Jo atšauki
mas užtikrins, kad ižde būtų' 
pinigų tuos pakeltus davinius 
mokėti dedarbiams.

Hughes-Brees įstatymas lei
džia iš nedarbo fondo sumo
kėtų pinigų grąžinti stambias 
sumas didžiosioms firmoms, 
kurios turi nuolatinius darbus. 
Tuomi nuskriaudžia sezoni
nius darbininkus ir mažąsias 
firmas. O atsitikime masinio 
nedarbo, būtų nuskriausti ir 
visi bedarbiai.

Dabartinis republikonų bi- valdžios tarnautojų vado- 
liaus pasiūlytojaš Hughes yra 
tas pats, kuris sir Brees buvo 

j anais metais pasiūlęs tą blo
gą Hughes-Brees bilių.

pirmieji pa
pusi ūlys pa-

Pamotę nušovęs , berniukas 
paduotas į ligoninę, tyrinės jo 1 sįngą samdą 
protą.

Bronxe į pilną kostumerių 
banką atėjo puošniai atrodan-

I tis plėšikas, sulaukė savo eiles 
prie kasos, įsakė bankininkui 
prikimšti popierinį maišelį 
pinigais ir išėjo nepastebėtas 
kostumerių nei durų sargo.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą 

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

Telephone: EVergreen 4-8174

ANGLYS
STOVE-NUT . . . $20.75 
PEA ...J   16.95 
BUCK No. 1 . . . . 15.00 
RICE    14.50,.

STANDARD 
PIRMOS

Piliečių

Juozas Zakarauskas 
grįžo į darbą

Lietuvių Amerikos
Klubo manadžeris Juozas Za
karauskas turėjo rimtų nesma
gumų sir kojomis ir apie tre
jetą mėnesių sirgo, negalėjo 
dirbti. Dabar jo sveikata tai
sosi ir jau grįžo į savo parei
gas klube. Pirmas jo rūpes
tis klube, tai suruošimas gero 
Juozapinių banketo. Tasai po- 
kilis įvyks kovo1 (March) 19 
d. Bilietai banketui jau gata
vi ir Mr. Zakarauskas . prašo 
visų iš anksto įsigyti banketo 
bilietus. Bilietai gaunami klu
be, 280 Union. Ave., Brooklyn.

Brooklyno konferenci
ja ragina pakeisti Wal
ter- McCarran Aktą

Apie 200 atstovų iš kelių 
dešimtų Brooklyno organiza
cijų buvo sirsirinkę sausio 9- 
tą į konferenciją, kurios . vy
riausiu punktu buvo atšauki
mas sveturgimius persekiojan
čio Walter-McCarran įstaty
mo.

Tarpe eilinių kalbėtojų iš 
organizacijų, radosi ir visuo
menės

manai

•lyderių. Kalbėjo dva- 
Hąrrington ir kongres- 
Emanuel Celler ir Fran- 
Dorn, demokratas ir rc- 

publikonas, atstovai 11 ir 12- 
jo kongresinių distriktų.

Celleris jau seniau darbavo
si už atšaukimą to įstatymo. 
Dorn pasižadėjo tą darbą 
remti dabar.

Greta šio pirmojo siekio, 
konferencija tarė kovingą žo
dį ir prieš kitus darbo žmo- 

liaudžiai blogumus, 
atšaukti Smith ir 
kontrolės aktus; 
rekordavimus as- 

nėms ir
Reikalavo
komunistų
sustabdyti
menų pasikalbėjimų per tele
foną; sustabdyti persekioji- 

vau jautis vien tik ragangau- 
diškais įtardinėjimais; už
drausti viešai kaltinti be davi
mo lygios progos įtartiesiems 
kaltinimus atmušti; prieš dis
kriminavimą namuose; užtei- 

taiką tarp 
Arabų ir Izraelio ir bendrai 
Vidur-Rytuose.

Dvasiškis Harrington ragino 
eiti prie taikaus sugyvenimo 
su Tarybų Sąjunga.

Rep.

— ALIEJUS
MES PAKEISIME 

JŪSŲ SENĄ IŠDEGUSĮ 
OIL BURNER $110.00

PILNAI ĮDĖTAS

Kariones išskrido 
j Arizoną atostogų

atostogų

pažįstamus. Jo 
kuriais- jis daug 

lietuviuose, linki

!l 
kelionę, maspethietis Vincas 
Kartonas išskrido i Tucson, at
lankyti ten gyvenančius savo 
draugus ir 
draugai, su 
darbuojasi 
jam smagiai praleisti labai už
pelnytą atostogų ir laimingai 
sugrįžti.

K ari o n as sakė, jog jo bro
lis Ignas ta pačia diena su
grista iš ligoninės. Džiaugda
masis brolio sugrįžimu, sykiu 
apgailavo, kad pripuolimas il
gai planuotos kelionės neleido 
jam nuvykti pasitikti sugrįž
tantį iš ligoninės. Linki svei
katos ir pasimatymo artimoje 
ateityje. To linkime, ir mes.

Ignas Karlonas gyvena 
Columbus Ave., Tuckahoe 
New York.

60

Rep.

Merginos nužudytojo 
vis dar neranda

Už savaitės po Margaretos 
Grob nužudymo visi dar tebe
buvo neišaiškinta, kas buvo 
jos nužudytoji! ir kokiais su
metimais ją žudė.

Paskiausiu laiku iš kaimy
nų girdėtas pasakojimas, kad 
apie tuo laiku, kai Margareta 
turėjusi sugrįžti namo,, jų bu
te buvę girdėti triukšmingi vy
ro žingsniai ir trenksmas trem
tinių durų. Pirmiau buvo sa
koma, kad jos brolis visu tuo 
laiku buvęs namie. Tačiau gir- 
d ėjusieji žingsnius tikrina, 
kad negalėję būti jos brolio. 
Jos brolis yra polio sužalotas, 
jo žingsniai girdisi skirtingi 
nuo kitų.

Iš naujo pertardomi visi su 
ja turėjusieji artimų santykių. 
Sako, kad dviejų šeimų na
mas buvo ant jos vienos var
do, jai užrašyta ir 
brolio

mirusio 
______ kariškio apdrauda, 
| $10,000, taipgi galėjusi ture- 

L * A.____ • v F v 1 i •sutaupą iš savo uždarbio.

Brooklyn, N. Y
Willianisbui*gas Gyvuoja

LDS 1 kuopa rengia šaunų ban- 
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 išanksio įsigyti bilietą.

Rengėjai
, (8-10)

J
8 IMPORTUOTI $
| DOVANOM DAIKTAI | 

Vokietijos, Austrijos ir Itali- =S 
jos. Rankų darbo švininiai, .« 
krištolo lempom pagrindai, ft

Triplex, Overlay. $n FINKELSTEIN & SON 1 
I 81 Delancey St., N. Y. C. į 
g. . Tel. CA. 6-9087 |

^MATTHEW A.|
BUYUS Į
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArkct 2-5172
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
"ANTANAS LEEMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbenta
. .........................

NEW YORK
MALE and FEMALE

VERPfcJAI
VYK AI AR MATERIAKŪS

Ant. 4x4 Box Staklių

Heavy Filling
Saukite ST. 6-8877

(7-9)

MALE and FEMALE

WANTED:
Cooks, maids and bouseworkers.
Sleep in. (Many fine ojM’nings).

Pari time and full time.
Couples or Singles.

ROSE HY.MES AGENCY
306 Lenox Ave., N. Y. C.

LE. 4-6420

REAL ESTATE

RICHMOND HILL 
1 ŠEIMOS $10,700

Nereikia jmokėti. Civiliams 
pilnai 
Pilnas •

$3,000 jmokėjimo. 8 rūmai, 
detached ir šingeliuotas. 
skiepas, cementuotas patio, 
Essex, 143-01 Hillside Ave.

Tel. AX. 7-7900

JACKSON HEIGHTS

(8-14)

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

RICHMOND HILL

(7-9)

Bungalow, 5 rūmai, kampinis atskir
tas. Ištaisytas skiepas, 2 karam 
garadžius. Cyclone fence. Combina- 

j tion storm langai ir screens. 40x100.
Tik už $11,500.

CAMERON
128-14 Liberty Ave. VI. 8-8850

. (7-9)

PER SAVININKĄ 
Užimtinas 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. Original^ 
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)

YSLAW 
CZ J

Nsurance

W
SZACllA

REAL ESTATE. I
NOTARY PUBĖI^

65-06 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
DAVENPORT 6-0719

SU NUOLAIDA NUO SAVININKO 
New Hyde Park—$16,500 ($3,000 
įmokėt), 6 rūmų mūrinis Cape Cod, 
$13,500. 30 metų morgečius, 4 Vi %. 
Ideališka vieta, arti mokyklų ir 
transportacijos. Tuojau galite įsi- 
kraustyti. šaukite Pioneer 2-6733. 
Pamatymas pagal sutartį.

(9-11)

SU NUOLAIDA NUO SAVININ
KO. Custom Built. 9 kambarių, 
Colonial. Bellmore, North. Iš mūro 
ir medžio. Lauke šingeliuota, ugnia-- 
vieiė; 4 miegrūmiai, 1% vonia. 
Knotty Pine TV kambarys; 2 ka
ram garadžius; didelis plotas; visur 
gražiai apaugta žalumynais. Arti 
visko. Tuojau užimama. Greitas 
pardavimas. $23,500. SU. 5-0783.

- (9-11)

For Rent

PER SAVININKĄ — CORONA
2 šeimų namas — apartmentas (5 

I rūmų) tuščias užėmimui tuojaus. 
I Naujas. Aliejum šildomas. 2 karais.

garadžius, puikiose sąlygose, idi
liška vieta, arti mokyklų ir trans- 
portacijos. Greitam pardavimui Uk- 

, tai $13,000. Pamatymas pagal su
tartį kviečiama. NE. 9-6766.

(4-10)

Ignas ir Izabelė Sut 
kai vyksta Į Floridą

Šį ketvirtadienį išvyks į Flo
ridą Ignas ir Izabelė Sutkai, 
savininkai Republic Bar & 
Grill, 492 Grand St., Brook
lyn.

Mrs. Sutkienė šiemet daug 
geriau jaučiasi ir tikisi, kad 
šiemet jai patiks Floridos kli
matas. Pernai ji prastai pasi
jautė Floridoje ir greit grįžo 
atgal.

Viltį patekti į aktorius ga
lima prilyginti sapnui, nes 
kandidatų daug, o vietų mjk 
žai. Neseniai New Yorke pa
dėtam vienam veikalui suren
kant kelis aktorius buvo iš* 
bandyti 3,640 kandidatų.

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 13, 1955




