
No. 22

LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .......... $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. T.)_ 9.00
Kanadoje............    9.00
Kitur užsienyje ...................... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

Richmond Hill 19, N. Y., Antradjenis, Vasario (Feb.) 1, 1955

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

Metai 44-tieji, Dienraščio 36-tieji.

KRISLAI
Džiugu girdėti.
Nauja “trivoga.” 
Generolas naujoje rolėj e. 
Tegu jo žodžiai plačiai 

skamba!
Irgi “teisybe.”
Niekšo išpažintis.

Rašo A. BIMBA
4------ ------—

Puikios, šaunios naujie
nos iš Philadelphijos. Ten 
pažangiečiai žada šią žiemą 
turėti porą gerų, smarkių 
parengimų.' Vienas įvyks 
kovo 6-tą, o kitas balandžio 
23-čią.

Berods abidvi programas 
išpildys brooklymečiai ar
tistai ir menininkai.

Geriausio visiems pasise
kimo!

N. Y. Tribune korespon
dentas Bigart lankosi Indo
nezijoje. Jis rašo labai iš
sigandęs. Jis ten suradęs 
didelį komunizmo augimą. 
Indonezijos komunistai esą 
labai gudrūs. Jie be triukš
mo ir karo savo pusėn lai- 
mį savo krašto žmones. Jų 
partija smarkiai auganti.

Ir taip jau kelintas sykis 
tįjūsų komercinės spaudos 
korespondentai kand žioja 
tą dar jaunutę 80 milijonų 
žmonių respubliką. O visas 
dalykąs tame, kad Indone
zijos vyriausybė eina išvien 
su Indija ir nesideda į jokį 
karinį bloką.

•
. Ne tik nustebo, bet ir nu
džiugo visa žmonija. Ją nu
stebino generolo MacArthu- 
ro prakalba, sausio 26 d. 
pasakyta Los Angeles mies
te.

Tai nepaprasta, nelauk
ta ir netikėta prakalba. 
Skaitosi ji kaip kokia poe
zija.

Kas gi iš mūsų tikėjosi, 
kad šis generolas, kuris dar 
taip neseniai buvo skaito
mas kraštutiniausiu milita
rists, taip griežtai, aiškiai 
ir atvirai išstos prieš karą, 
kalbės už taiką? Niekas 

negalėjo tikėtis.
Aišku, kad MacArthuro 

halsas nuskambės plačiai po 
visą pasaulį. Tą net pripa
žįsta komercinė spauda, ku
ri sušilusi kursto prie nau
jo karo. '<

Naujas karas būtų baisi 
pražūtis. Naujas karas su
naikintų visus.

Visiems karams turi bū
ti padarytas galas. Taika 
turi būti visuotina ir pa
stovi. Visos mūsų pastan
gos turi būti nukreiptos į 
pagerinimą ir palengvinimą 
visų žmonių gyvenimo.

Štai mintys, kurias ge
nerolas MacArthuras taip 
oratoriškai išdėstė savo 
prakalboje.

Vienu sykiu įžymusis vi- 
smor^Bnininkas William L. 
Fattėrsonas buvo išlaikytas 
kalėjime “už pažeminimą 
teismo” 90 dienų. Kitu sy
kiu už tą patį “prasižengi
mą”" vėl buvo pasodintas

(Tąsa 3-čiam pusl.J

PASAULIS VEIKIA SULAIKYMUI KARO DEL FORMOZOS
Tarybų Sąjunga siūlo: 

ištraukti amerikines jėgas
Visame plačiajame pasau

lyje žmonės subruzdo dėl 
įvykių Tolimuosiuose Ry
tuose. Bijomasi, kad ten 
nepraši dėtų karas tarp 
Amerikos ir Kinijos Liau
dies Respublikos.

Šiuos žodžius rašant, pir
madienį, diplomatai ir įvai
rių šalių aukštieji valdžių 
pareigūnai deda pastangų, 
k a d neprileisti prasidėti 
ginkluotam konfliktui tarp 
Jungtinių Valstijų militari- 
nių jėgų Kinijos pakraš
čiuose ir Kinijos Liaudies 
Respublikos militarinių jė
gų, pasiryžusių išlaisvinti 
tas salas, kurias turi oku
pavę Čiang Kai-šeko armi
jos, apginkluotos . ameriki
niais ginklais.

New York. — Šiandien, 
sausio 31 d., susirenka į po
sėdį Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba. Posėdžiui sumany-' 
mą davė Naujoji Zelandi
ja, siūlydama, kad Saugu
mo Taryba reikalautų pą- 

I skelbti mūšių- paliaubą Ki
nijos pakraščiuose dėl įvai
rių salų, kurias turi oku
pavę čiang kai-šekininkai.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė, per savo delegaciją 
Jungtinėse Tautose, pasiūlė 
Saugumo Tarybai rezoliuci
ją, reikalaujant, kad Jung
tinės Valstijos ištrauktų iš 
Formozos savo ginkluotą
sias jėgais, o tai ir reikštų 
mūšių paliaubas, nes čiang 
kaišekininkai turėtų iš tų 
salų trauktis, paliekant jas 
Kinijos Liaudies Respubli
kai, kuriai jos teisėtai pri
klauso.

Londonas. — čia rugsėjo 
31 d. prasideda konferenci
ja įeinančių į Britanijos 
Komenveltą (imperiją) ša
lių premjerų bei ministrų 
pirmininkų.

Konferencijoje dalyvauja i 
ir Indijos ministras pirmi
ninkas Nehru.

Konferencijoje pirmuoju 
klausimu bus: neprileidi- 
mas karo tarp Amerikos ir 
Kinijos Tolimuosiuose Ry
tuose.

Pirm išvykdamas iš New 
Delhi, Nehru tarėsi su Ki
nijos ambasadorium apie 
opią padėtį Tolimuosiuose 
Rytuose. Atvykęs į Londo
ną, Nehru jau turėjo pasi
tarimą su Anthony Edenų, 
Britanijos ministru pirmi
ninku. Jiedu svarstė, kaip 
paveikti Kiniją ir Ameriką, 
kad jos nepradėtų ginkluo
to konflikto.

Pirm to Edenas, per savo 
ambasadorių Maskvoje, 
prašė Tarybų Sąjungos vy
riausybę, kad ji naudotų vi
sas priemones, kad ji pa
tartų Pekino vyriausybei 
eiti prie kokio nors susita

rimo su Amerika išvengi
mui karo.

Molotovas, skelbia prane
šimai, atsakė britų vyriau
sybei: Amerika yra dėl ši
tos padėties kalčiausia. Jei 
ji nesikištų, jei ji negin
kluotų ir negintų Čiang 
Kai-šeko, tai jokio karo pa
vojaus ten nebūtų. Molo
tovas pabrėžė, jog Kinijos 
Liaudies Respublikos pasi
ryžimas išlaisvinti savo sa
las, įskaitant Formozą, yra 
teisėtas ir jokia pašalinė jė
ga neturi į tai kištis.

New York. — Spėjama, 
kad Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba nutars kviesti Peki
no vyriausybę prisiųsti savo 
atstovą į jos, Saugumo Ta
rnybos, posėdį, kad jis galė
tų dalyvauti debatuose dėl 
mūšių sulaikymo Kinijos 
pakraščiuose.

Nors Amerikos vyriausy
bė labai priešinga Kinijos 
Liaudies Respublikai, ta
čiau, sakoma, ji sutiks, kad 
tos šalies atstovas dalyvau
tų pasitarimuose.

Londonas.—Anglijos Dar
bo Partijos vadovas Attlee 
nori, kad Kinijos Liaudies 
Respublika būtų priimta į 
Jungtines Tautas, o kad 
Čiang Kai-šekas būtų išvež
tas “kur nors į saugią vie
tą” iš Formozos ir lai jis 
ten sau gyvena.

Gi Anglijos vyriausybė, 
pripažindama Kinijos Liau
dies Respublikai teisę prie 
Formozos, siūlo, kad For- 
moza laikinai būtų “neutra
lizuota,” o vėliau, kai “vis
kas aprimą,” grąžinti ją Ki
nijai. Tolydžio vyriausybė 
nori, kad Kinijos Liaudies 
Respublika būtų priimta į 
Jungtines Tautas.

Taipei, Formoza.'— Jung
tinių Valstijų laivyno Kini
jos vandenyse vyriausias 
vadovas, admirolas Felix B. 
Stump, pareiškė,, kad jo va
dovaujamos jėgos yra pasi
ruošusios padėti čiang kai- 
šekininkams pabėgti iš Ta
chen, salų, kurias Kinijos 
Liaudies Respublikos gin
kluotosios jėgos, kanuolė- 
mis ir oro bombomis muša. 
Stump sako: jei kas mums 
kliudys—mušimės.

Bet Formozos vadinama
sis valdovas, čiang Kai-še
kas, sakoma, nenorįs- “gra
žiuoju” ištraukti savo gin
kluotąsias jėgas iš Tachen 
salų, kaip Washingtono val
džia siūlo.

Tačiau, atrodo, kad Čiang 
Kai-šekas turės klausyti 
Washingtono, nes jis be 
amerikinės talkos yra bejė
gis.

Formozoje čiang kaišeki- 
ninkų rateliuose, viešpatau

ta----------- :----------- --------------------- -----

Amer. Darbo l ed. vadovai Dideli žydų protestai prieš
prieš kairiąsias unijas dviejų nuteisimą mirtin

ADF vadovai prieš kairias 
Miami Beach, Fla.—Vasa

rio 1 d. čia prasideda Ame
rikos Darbo Federacijos 
vykdomosios tarybos meti
nis suvažiavimas.

Šitame suvažiavime, be 
kitko, bus svarstytas klau
simas dėl priėmimo j ADF 
nepriklausomųjų (kairiųjų) 
darbo unijų, »

Kaip žinoma, neseniai ne
priklausomoji kailiasiuvių 
unija nusitarė vienytis su 
bučerių unija, priklausan
čia prie ADF, ir tuo būdu 
įstoti į šitos federacijos ei
les. Sutartis tarp bučerių 
ir kailiasiuvių buvo padary
ta ir atrodė, kad viskas bus 
gerai.

Bet štai Amerikos Darbo 
Fėderacijos. vadovai pareiš
kia, kad jie tos sutarties 
neužgirs. bMHgirs jos lėl 
to, girdi, kM^kailiasiuvių 
unijoje esą daug komunistų 
arba jiems pritarėjų. O kai 
kailiasiuvių unija bus pri

Bohlingeris pasitraukė 
iš savo vietos

New York. Alfred J. 
Bohlinger atsistatydino iš 
New Yorko valstijos In
surance Departniento su
perintendento vietos.

Insurance departmentas, 
kaip žinia, kontroliuoja ir 
įvairias fraternales organi
zacijas. Bohlingeris, būda
mas to departmento vado
vu, uždarė (politiniais su
meti m a i s) International 
Workers Order, darbinin
kų fraternalę organizaciją. 
Bohlinger yra republikonas, 
todėl jis žino, jog demokra
tas gubernatorius Harri
man jo ilgai toje vietoje ne
laikys, tad jis pats iš jos pa-1 
sitraukė.

Ką gubernatorius Harri
man dabar paskirs į Boh- 
lingerio vietą, matysime ne
užilgo.

.........-.......—..........  —- -------- 1--------
T

Munich, Vokietija. — Čia 
nelaimė atsitiko su švedų 
lėktuvu. Keturi žmonės žu
vo.

ja didelis nusiminimas; jie 
desperacijoje, nes, pasitrau
kimas iš Tachen salų, saky
te sako, jog čiang Kai-šeko 
klikos viešpatavimui arti
nasi galas.

Washington. — Iš viso pa
saulio valstybių sostinių at
einantieji pranešimai, skel
bia, kad yra didelis susirū
pinimas dėl kritiškos padė
ties Tolimuosiuose Rytuose.

žmonės galvoja taip: jei
gu prasidėtų k; ras tarp Ki
nijos ir Amer kos, tai jis 
gali išsiplėtoti į pasaulinį 
karą.

imta į ADF, tai ateisią 
daug komunistų ir tuomet 
būsią negerai.

Dėl to vadovai pasakė bu
čerių unijai: atsisakykite 
tos vienybės su kailiasiu- 
viais, nes kitai]) bus bloga. 
—mes jus pačius pašalinsi
me iš ADF.
. Tuomet bučerių unija da
vė tokį ADF vadovams pa
tarimą: paskirkite savo 
specialų stebėtoją, kuris 
žiūrėtų, ar iš. tikrųjų ko
munistai “veda savo dar
bą” po to, kai kailiasiuviai! 
įeis i ADF. Jei komunistai 

/“darysią savo,” tuomet juos 
šalinsime iš ADF.

Bet ADF vadovai su šiuo 
siūlymu nenori sutikti.

Taigi dabar liekasi pa
laukti ir pamatyti, ką iš ti- > 
krųjų ADF vykdomoji ta
ryba šiuo klausimu pada-| 
rys.

Beje, yra ir kitų nepri
klausomų .unijų, kurios no
rėtų pasekti kailiasiuvius ir 
įstoti i ADF.
C V

Sako, neteisėtai ima 
nedarbo apdraudę

■ Washington. — Tūli fe
deralinės valdžios pareigū
nai skelbia, kad yra “labai 
daug” žmonių, imančių ne
darbo apdraudą neteisėtai, 
“apgavi k i ška i s būdais.”

. Esą, praėjusiais, 1954 me
tais, nedarbo apdraudos če
kiais iš viso buvo išmokėta 
arti $2,000,000,000. Iš tos 
sumos apie $120,000,000 bu
vę išmokėta neteisėtai.

Dėl to dabar reikalauja
ma, kad Kongresas paskir
tų ekstra $4,000,000 tiems, 
kurie gaudys “neteisėtai 
gaunančius nedarbo če
kius.”

Japonai stato sąlygas 
deryboms su Sovietais

Tokyo.—Japonijos prem
jeras Hatoyama sako, kad 
Japonija sutiktų normali
zuoti su Sovietų Sąjunga 
santykius tiktai tam tikra- 
sąlyga.. Jis sako, kad So
vietai pirma turėtų pa
skelbti; jog karo padėties 
tarpe tų dviejų šalių nebė
ra. Tiktai tada, girdi, bū
tų galima pradėti platesnes 
derybas.

Kaip žinia, sunormalizuo- 
ti sąlygas yra pasiūlę So
vietai.

Jungtinės Tautos. — Nors 
Indija dar šiais metais tu
rės pirmą atominį reakto
rių, ji negamins atominių 
bombų, o verčiau jį naudos 
taikingiems tikslams.

Washington. — Preziden
tas Eisehhoweris praleido 
savaitgalį Augusta, Ga., 
žaizdamas mėgiatnąjį golfą. 
Grįžo iš ten sekmadienį. ,

Tel. Aviv, Izraelis.—Pra
ėjusį sekmadienį įvyko di
deli masiniai susirinkimai, 
kuriuose buvo smarkiai už
protestuota prieš nuteisimą 
mirtin dviejų žydų Egipte. 
Jie buvo nuteisti kaipo zio- 
nistų šnipai. Priimtose re
zoliucijose nuteistieji vadi
nami patriotais kankiniais.

Stoka vietų sergan
tiems nervu liga

Wasbingtonas.—16 tūks
tančiu buvusiu kareiviu, 
jūreivių, etc., yra su su
krėstais nervais, nebalan
suoti protiškai, bet mūsų 
šalyje jiems stokuoja ligo
ninėse vietų, todėl negalima 
jų imtis tinkamai gydyti.

Taip skelbia Harvey V. 
Highley, Veteranų Reika
lais Besirūpinančios Admi
nistracijos direktorius. X

Tiems protiškai nesvei
kiems - nebalansuotiems ve
teranams stokuoja ne tik li
goninėse vietų, bet ir speci
alistų — gydytojų, kurie 
juos galėtų gydyti.

Šiuo metu, sako Higley,
55,000 su sukrėstais nervais 
yra gydomi įvairiose šalies 
ligoninėse. x

Douglas sako: Įleisti 
Kiniją į Jungt. Tautas

New' York. — Kalbėda- 
mas čionai New Yorko Uni
versiteto teisių mokykloje, 
Jungt. Valstijų aukščiau
sio teismo teisėjas William 
O. Douglas sakė: Kinijos 
Liaudies Respublika turi 
būti įleista į Jungt. Tautas.

Douglas, be to, įspėjo, kad 
nei amerikiečiai, nei čiang 
kaišekininkai neturį teisės 
veržtis į Kinijos sausžemj. 
Jei amerikiečiai tai darytų, 
tai jie pažeistų savo presty- 
žą visoje Azijoje, sakė tei
sėjas.

Naujo sukilimo baimė 
Costa Rikoje

San Jose. — Costa Ricos 
generalinis štabas įsakė vi
siems rezervistams ,vėl būti 
pasirengusiems kovai. Mat, 
sekmadienį įvyko pora su
sikirtimų su “sukilėliais,” 
kuriuose keletas žmonių žu
vo. Tik . prieš porą dienu 
šalies sostinėje buvo atlai
kyta džiaugsmo demonstra
cija ir paskelbtas sukilimo 
likvidavnųas. Taipgi buvo 
įsakyta savanoriams padėti 
ginklus ir grįžti namo.

Susikirtimai tarpę val
džios kareivių ir įsiveržėlių 
iš Nicaraguos įvyko prie 
Nicaraguos rubežiaus.

Susirinkimuose kalbėjo par
lamento nariai. Jie sakė, 
kad jeigu nuteistieji mirtin 
bus nužudyti, neišvengia
mai labai pablogės santy
kiai tarpe Izraelio ir Egip
to.

Gi iš Cairo pranešama, 
kad nuteistieji mirtin jau 
nužudyti!

Gal gi ir bus sumažinti 
žmonėms taksai

Washington. — Demokra
tų partijos vadovu Jungt. 
Valstijų atstovų bute, John 
McCormack, sako, kad jis ir 
jo kolegos demokratai kon- 
gresmanai dės pastangų, 
kad šiemet būtų sumažinti 
žmonėms taksai už pajamas 
(income taxes).

Jam pritaria kitas demo
kratas kongresmanas, Hali 
Boggs, sakydamas, jog ka
da nors su birželio mėnesiu, 
šiemet, taksai būsią suma
žinti

Prezidentas Eisenhowe- 
ris, kai]) žinoma, savo pra
nešime Kongresui pasisakė 
prieš taksų mažinimą šie
met.

Bet Amerikos žmonės no
ri, kad taksai būtų suma
žinti, nes tai palengvintų jų 
gyvenimo naštą.

Sicilija. — Sicilijoje tapo 
atrasti nauji aliejaus šalti-' 
niai, kuriuos bandys išhau- 
doti amerikinė Gulf Oil 
kompanija.

Karachi, Pakistanas. —• 
Pakistano generalinis gu
bernatorius G h u 1 a m Mo
hammed sunkokai serga, 
todėl jis nusitarė vykti į 
Ženevą, Šveicarijon, gydy
tis. ;

Rytiniai vokiečiai gauną 
daugiau ginklą

Bonn. — Vakarinės Vo-
kietijos'valdžia esanti suži
nojusi, kad Rytinė Vokie
tija gavusi didelį kiekį iš 
Tarybų Sąjungos sunkiųjų 
karo pabūklų. Pav., jinai 
gavusi 1,580 didžiulių tan
kų ir ginkluotų sunkveži
mių dėl savo armijos.

Kol kas, tačiau, Rytinė 
Vokietija reguliarės armi
jos dar neturi. Turi tiktai 
liaudies policiją, kuri susi
deda iš 110,500 vyrų. Bet 
jeigu Vakarinė Vokietija 
steigs armiją ir ginkluosis, 
tai, aišku, tą patį darys ir 
Rytinė Vokietija.
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CLAUDE LIGHTFOOT
SURASTAS KALTU

CLAUDE LIGHTFOOT, ilgametis negrų darbinin
kų veikėjas Chicagoje, praėjusią savaitę džiūrės buvo 

^pripažintas kaltu,—-kaltu nusižengime tam Smitho įsta- • 
tyhio-skirsniui, kuris nukreiptas prieš visą komunistų 
partiją, prieš visus jos narius.

Claude Lightfoot buvo teisiamas federaliniame teis
me Chicagoje, pirmininkaujant teisėjui Philip L. Sulli- 
van’ui. ‘

Džiūrė debatavo Lightfoot’o bylą per astuonias va
landas. Keturiuose balsavimuose penki džiūrimanai bal- 

< savo už teisiamojo išteisinimą. Bet vėlesniuose balsa
vimuose, esant dideliam spaudimui, šitie penki nusileido 
ir sutiko su kitais septyniais, kad teisiamasis kaltas.

Teisiamojo gynėjai reikalauja, kad teisėjas Light- 
footą išteisintų, o jei ne, kad leistų jiems, gynėjams, 
apeliuoti į aukštesnįjį teismą. Teisėjas pareiškė, kad 
jis savo nuomonę pareikš vasario 15 d.

Tolydžio Claude Lightfoot yra laisvėje po $30,000 
belą.

Apie patį teisiamąjį mes esame rašę. Tai ilgametis 
darbininkų judėjimo veikėjas, užsitarnavęs gražių nuo
pelnų iš dirbančiosios to didmiesčio visuomenės.

Lightfoot, kaip žinia, nesigynė, kad jis priklausė 
komunistų partijai. Jis, per savo gynėjus, tik griežtai 
užginčijo kaltinimus, būk komunistų partija esanti kon
spiracinė organizacija, būk ji stojanti už jėgos ir prie
vartos naudojimą dabartinei santvarkai nuversti.

ŠI BYLA, ATSIMINKIME, žymiai skiriasi nuo tų 
bylų, kurios, einant tuo pačiu Smitho įstatymu, buvo su
ruoštos daugeliui komunistų veikėjų, kurių nemaža jau 

' yra kalėjime.
• Anie buvo teisiami dėl to, kad jie siekęsi, suokal- 

biavę mokyti kitus nuversti valdžią jėga ir prievarta.
Lightfooto byla gi—kas kita. Joje valdžia pasiryžo 

pasiųsti į kalėjimą žmogų už tai, kad jis priklausė ko
munistų partijai. Tai pirma tos rūšies byla Jungtinėse 
Valstijose.

Jei valdžiai pavyks šią bylą laimėti, tuomet ji siek- 
sis ir kitus, “numatomus” ir “pavojingus” asmenis imti 
nagan, teisti ir siųsti kalėjiman už priklausymą komu
nistų partijai.

Valdžia “turi ypatingą akį” ant tų komunistų parti
jos vadovų, kurie jau per keletą metų sėdi kalėjimuose 
ir neužilgo bus iš ten išleisti. Valdžia, pavyzdžiui, nori 
suimti Eugenijų Dennisą, komunistų partijos vadovą, 
kai jis bus išleistas iš Atlantos kalėjimo š. m. kovo mė
nesį. Ji nori imti ir kitus komunistų vadovus, kai jie 
.atkalęs savo bausmes už “suokalbiavimą mokyti kitus 
nuversti valdžią jėga ir prievarta.”

Vieną tokių valdžia jau suėmė—Irving Potash, kai 
pastarasis buvo išleistas iš Leavenworth kalėjimo. Po
tash dabar yra po bėla ir jam ruošiama naujas teismas.

Viskas dabar remsis tuo, ką teismui pasakys Light
footo reikalu. Jei teisėjas Sullivan jį nuteis kalėti, jei 
aukštesnieji teismai (manoma, kad bus eita net į aukš
čiausią šalies teismą) tai užgirs, tuomęt bus bloga; tuo
met valdžia bandys imti kiekvieną “pavojingą” asme
nį, veikėją, darbuotoją už taiką ir liaudies reikalus.

Valdžia turi pasisamdžiusi nemaža šnipų, gaunan
čių riebias algas ir nieko daugiau neveikiančių, kaip 
tik “liudijančių” teismuose. Tie sutvėrimai yra specia
listai. Prisiekti jiems—vienas juokas. Už kreivą prie- 

‘ saiką juk jų niekas nebaus.
Štai, kodėl labai svarbu, kad visuomenė tartų šiais 

• reikalais savo žodį atitinkamoms įstaigoms.
AMERIKOS CIVILINIŲ Laisvių Sąjunga (ACLU) Į 

atvirai pasisakė prieš Lightfooto suradimą kaltu.
Vienas tos Sąjungos veikėjų, Clark Foreman, pa

reiškė :
“Mes manome, kad šis suradimas (LightfoOtoJ kal

tu ir suradimas kaltu bet kurio asmens dėl priklausymo 
komunistų partijai yra visiškai nekoftstittifcinis; Kiek tai 

. liečia viso Smitho įstatymo kortstitūcingūmą mes jau
čiame tą patį. Tikimės, kad Jungtinių Valstijų aukš
čiausias teismas ištirs apeliaciją ir pateiks savo nuo
monę, kaip jis, teismas, originaliai kadaise žadėjo.”

- CIVILINIŲ TEISIŲ gynimo komitetas pareiškė, jog 
šis suradimas Claude Lightfooto kaltu yra smūgis vi
siems amerikiečiams.

Si organizacija pasižadėjo dėti didžiausių pastangų 
Lightfooto gynimui.

Panašiai byloja ir kitos organizacijos.
Ims nemaža laiko, iki ši byla pasieks aukščiausią aš-‘ 

lies teismą ir bus galutinai išspręsta. O tuo pačiu laiku 
visuomenė privalo budėti.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE KYšIšKAS VOTIS

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

“Valdmanio byla New- 
foundlande, kelių statybos 
kontraktorių byla Ontari
jo j, taksų byla Winnipege, 
Toronto miesto majorų 
apartmentas Royal York 
viešbutyje, o dabar skanda
las su namu, kur valdžios' 
žmones vaišino kompanijos, 
imdamos užsakymus iš val
džios įstaigų, visa tai rodo, 
kad Kanadoje visuomeni
niame gyvenime atsiranda 
vočių, kurios viena po kitos 
trūksta. Aišku, kada yra 
kas nors negerai, anksčiau 
ir vėliau iškyla į viršų.

“Kame priežastis, kad to
kie skandalai pasireiškia? 
Tam yra dvi priežastys. 
Pirmiausia, tai kad šian
dien vyriausybės veda daug 
reikalų. Kuomet vyriausy
bės turi daug reikalų, per 
savo rankas leidžia daug 
pinigų, o tuos reikalus at
lieka privatiki asmenys ar 
kompanijos, tuomet egzis
tuoja labai palankios sąly
gos visokiems skandalams. 
Valstybės tarnautojai, dirb
dami už algą, lengvai pasi
duoda kyšiams. Kompanijos, 
ieškančios valdiškų, gerai 
apmokamų užsakymų, aiš
ku, nesigaili kyšių.

“Vyriausybė šiandien yra 
didelis pinigų maišas. Ji 
daugiau išleidžia, negu kas 
kitas. Bilijonai dolerių ei
na kariniams reikalams, o 
tuos reikalus patenkina pri- 
vatiškos kompanijos. Pri- 
vatiškos kompanijos gami
na kariuomenės reikmenas,* 
pristato maistą, jos paga
mina ir ginklus. Vyriausy- 
bė, kaip žinoma, turi savo 
žinioje gelžkelius, oro lini
jas. Provincinių vyriausy
bių kontrolėj keliai, elek
tra ir daug kas kita. džiausios ginklavimosi kon- 

“Kada pirkėjas yra vai-' kurencijos. Antra, tokia 
džia, o pardavėjas priva-; militarinę sistema reikštų 
čios kompanijos, tai dirvasulaužymą Amerikos anti- 
įvairioms suktybėms labai j militarinių tradicijų. Tre-
plati. Tas demoralizuoja < 
žmones moraliai. O kuo 
daugiau žmonės pasiduoda 
sugedimui, tuo daugiau suk
tybių atsiranda. Toks mo
ralinis sugedimas yra an
troji priežastis.

“O dėl to viso kenčia liau
dis. Jai tenka mokėti vis 
didesnius ir didesnius mo
kesčius.

“Kol darbo žmonės netu
rės didesnio skaičiaus savo 
atstovų parlamentuose, bus 
sunku ką nors padaryti. 
Suktybės ne mažės, o di
dės.”

MATOT, KAS IŠEINA
Pas mus jau buvo rašyta 

apie kongresman.o Kersteno 
(kuris jau nebėra daugiau 
kongresmanu) vadovauja
mo komiteto darbelius, šis 
komitetas “surinko daug 
medžiagos” apie “Sovietų 
pavergtas tautas.” Jis pats 
leido tą medžiagą knygose 
ir teikė ją (medžiagą) ki
toms įstaigoms, kad jos ja 
pasinaudotų.

Georgetown Universite
tas ta medžiaga ir pasi
naudojo. Jis išleido eilę 
brošiūrų apie “pavergtas 
tautas.” Štai ką Sandara 
apie tai rašo:

“Lenkams yra skirtos 
trys brošiūros, ukrainie
čiams dvi, o lietuviams, lat- 
viams, estams, baltgu- 
džiams, čekams ir kitiems 
po vieną. Galimas daiktas, 
jog visos tos brošiūros ta
po atspausdintos valdiško
mis lėšomis.

“Mūsų ypatingą dėmesį 
atkreipė baltgtidžių leidi
nys, kuriamo atvirai pash-. 

koma, jog Lietuva buvusi 
baltgudžių valstybė, kurio
je lietuviai vaidinę antraei
lę rolę. Vilnius irgi buvęs 
jų krašto sostinė.

“Skelbimas .tokių nesą
monių ir dar prisidengiant 
Georgetown univer s i t e t o 
prestižu, neteikia garbes 
nei tai mokslo įstaigai, nei 
patiems baltgudžiams.” •

Kerstenui “informacijas” 
teikė Grigaičiai, Vaidylos, 
šimučiai ir visokie kitokie 
maskuoti ir nemaskuoti gai
valai. Kerstėnas tas “in
formacijas” dorojo ir tei
kė kitiems, tarp kurių ir 
Georgetown Universitetui, 
o pastarasis iš jų privirė to
kios košės, kad šiandien tie 
“informacijų” teikėjai pri
versti susiimti už nosies, 
pažvelgę į tą košę.

Patys prisivirėte, ponai, 
tai patys ją ir ėskite! O 
Vilniui, Lietuvai, lietu
viams ir baltarusių tautai 
dėl to nei šilta nei šalta!

Los Angeles, tai,
Prie.Š militarinę tarnybą
Čionai plačiai veikia re

liginė organizacija “Unita
rian Fellowship of Social 
Justice.” Tai yra socialinė 
organizacija First Unitari
an Church, vienos iš dau
gelio protestantiškų sektų.

Fellowship išleido pareiš
kimą apie federalinės val
džios planavimą šioje šalyje 
įvesti pastoviai visuotiną 
militarinę tarnybą mūsų 
jauniems vyrams; Ji savo 
pareiškime griežtai pa
smerkia tokias pastangas. 
ViėHa, tokiaimilitar jnė tar
nyba sukt£ milžiniškas 
pastovias arųiijąs ir neiš
vengiamai vestų prie di- 

čia, tokia sistema kaštuotų 
kraštui milžiniškas sumas 
pinigų. Fellowship geriau 
siūlo tuos pinigus paskirti 
ir išleisti apšvietai ir Ame
rikos žmonių kultūriniams 
reikalams. Savo pareiški
mo pabaigoje Fellowship 
reikalauja/ kad “Jungtinių 
Valstijų valdžia finansuotų 
apšvietą už taiką, o ne už 
kara.”
Rengiasi kovai prieš 
išniekinimą biednuomenės

Į Califoriiijos seimelį (le- 
gislatūrą) yra įneštas nuož
mus bilius, atkreiptas prieš 
valstijos biednuomenę. Bi- 
liaus autoriumi yra valsti
jos senatorius John F. Mc
Carthy. Biliuje reikalauja
ma, kad vardai ir pavardės 
visų žmonių, kurie gauna 
kokią nors pašalpą iš val
džios, būtų viešai skelbiami, 
kad visi žinotų, kas per vie
ni tie žmonės yra, šiandien 
Californijoje įstatymais 
draudžiama tokias pavar
des skelbti viešai ir žemin
ti tuos žmones visuomenės 
akyse. Biliaūs piešėjas ma
no, kad, viešai skelbiant pa- 
šalpgavius, daugelis jų ge
riau badu mirs, negu pa
šalpos reikalaus. Jie ne
norės patekti į taip, vadina
mą “gėdos sąrašą.” Tai, 
esą, sutaupytų valstijai ne
mažai pinigų.

Darbininkiškos ir liaudiš
kos orgailižacijos priešin
gos šiam biliui li‘ mobili-
zuojasi prieš jį kovoti. Rei
kia, kad sąjūdis prieš šį ne
lemtą biedniuomėnės žfeiiii-

Bronius K. Balutis 
kaip žurnalistas

PRIEš PIRMĄJĮ 
PASAULINĮ KARĄ

Tautininkų laikraščiai la
bai. daug rašė apie Bronių 
Balutį, kuris senais laikais 
dirbo prie Antano Olšaus
ko leidžiamos “Lietuvos.” 
Mat, pabaigoje pereitų me
tų suėjo 75 metai nuo jo 
gimimo. Daugiausia apie 
B. Balutį rašė tautininkų 
protektorius J. J. Bachunas. 
Jis jį idelizuoja ir kelia į 
didvyrius.

Netautininkų spauda apie 
Balutį rašė labai mažai. 
Mums čia, visų pirmiausia, 
rūpi pagvildenti jo veikimą 
žurnalistikoj.

“Lietuva,” kurią leido A. 
Olšauskas ir kurią per ilgus 
metus redagavo Dėdė Šer
nas (Adomaitis), buvo 
stambus kultūrinis židinys. 
“Lietuva” buvo pažangus 
spaudos organas, daug da
vęs ateivių sukultūrinimui 
ir mokslui. Olšauskas leido 
ne tik “Lieetuvą.” Jis išlei
do daug ir įvairių knygų, 
ypač mokslo populiarinimo 
srityje. Jis išleido ir gar
sųjį Antano Lalio žodyną, 
kurio rolę negalima neda- 
kainuoti.

Savo atsiminimuose apie 
Olšauską B. Balutis- rašo: 
“1912 metais A. Olšauskas 
pirmą kartą priminė man, 
ar aš nesutikčiau pereiti į 
‘Lietuvos’ redakciją... 
Tuometinis redaktorius J. 
Šernas buvo jau gerokai 

. pasenęs, nuilsęs, ir darbas 
jam vienam buvo sunko
kas.”

Nors B. Balutis buvo pa
kviestas dirbti “Lietuvoj,” 
kaipo redaktoriaus pagelbi- 
ninkas, bet faktinai jis bu
vo pirmasis redaktorius, at- 
sakoiiiingas už laikraščio 
turinį.

Berods, Balutis sako, kad 
jo santykiai su Dėde Šer
nu buvo korektingi, bet 
faktas yra faktu, kad jo 
įėjimas “Lietuvos” redakci
jai! buvo pabaiga tos tra
dicijos, kurios simboliu bU- 
vo Dėdė šernas.

Prie Šerno “Lietuva,” 
bendrai imant, buvo anti- 
klerikališka, bedieviška. Jos 
skiltyse buvo vedamos dis
kusijos, duodant vietos ir 
socialistams. Kova prieš ca
rizmą buvo sistematiškai 
vedama.

Prie B. Balučio prasidėjo 
posūkis dešinėn. Posūkis, 
žinoma, įvyko ne akių plo
tu, bet palaipsniui.

Tų laikų progresyvė vi
suomenė suprato, kad “Lie
tuva,n su Balučio atėjimu, 
jau nebus tokia, kokia bu
vo. Veltui A. Olšauskas sa
vo kreipimesi į skaitytojus 
bašė: “P. Šerno mintys, 
darbai ir jo ypata.buvo 
‘Lietuvos’ išleistojo (leidė
jo) godojamos ir bus , go
dojamos kolei jis bus gy
vas.”

Taip, betgi, nebuvo.
Jau ir kunigai

Pradėdama 1913 metus 
“Lietuva" įdėjo savo skil- 
tysna daug ii\ visokių svei
kinimų naujų metų proga. 
Visti pirmiausia metasi į 
akis kunigo A. Kaupo, 
“Draugo” redaktoriaus, 
sveikinimas. Kun. A. Kau
pui labai nepatinka, kad—

“Mums (lietuviams) dau
giau rūpi Lenos kasyklų 
(Sibire) streikai, Barcelo- 
iios riaušės arba Madagas-
karo laisvamaniai, ne kaip 
mūsų gyvieji reikalai/’

Tai jau šūvis į tų laikų 
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airių katalikų. Tame pačia- 
m4 “Lietuvos” numery at- 
sifėkoihendavo ir kitas ku
nigas—A. Briška.

“Lietuva” jau pradeda 
skelbti ir Romos katalikų 
organizačijų atsišaukimus. 
Ji pritaria ir “Saulės” švie
timo draugijai Lietuvoj, ku
rios priešakyje stovėjo kun. 
Olšauskas.

Ir taip, žingsnis po žings
nio, užsimezgė giminystė 
su klerikalais.

Kada kuh. Olšauskas su 
kun. Tumų atvyko Ameri
kon. kolektuoti aukų “Sau
lei,” “Lietuva” rėmė jų mi
siją. Kada 1914 metais ka
talikų spauda ir organizaci
jos pradėjo agitaciją, kad 
lietuviams reikia savo vys
kupo, B. Balutis tam karš
tai pritarė.

Ši pozicija neišvengiamai 
vedė prie tolesnio taško, 
kada Bronius Balutis atsi
stojo viduryje tarpe kleri
kalų ir smetonininkų. Jis 
tapo patikėtinis ir vienų ir 
kitų.

Labai įdomu, kaip B. Ba
lutį, kaipo laikraštininką, 
apibūdina Petras Jufgėla, 
kuris suredagavo khygą 
“Antanas Olšauskas ir Lie
tuva” (išteista W34 me
tais); Jurgėla pabrėžia:

“Kuo Lietuvos visuome
nė! jos politinio formavimo
si laikotarpyje buvo Vairas, 
Vilnis ir Lietuvos Aido re
daktorius Antanas Smeto, 
na, tuo pačiu Amerikos lie
tuvių visuomenei buvo Lie
tuvos redaktorius Bronius 
K; Balutis, šiitas mūsų tau
tos vyrus iškėlė jų išmintis 
publicistikoje.”

Du čebatai pora.
B. Balutis, kaipo “Lietu

vos” redaktorius, dirbo apie 
aštuonerius metus. Po to 
jis patapo diplomatu. Jis 

! ir po šiai dienai laikosi di
plomatiniam pdste Londo
ne, nors valdžia, kurią jis -

Teismai, teisėjai ir 
darbininkai

Kas atsitiktų, jeigu čia, 
pas mus Amerikoje, teis
muose teisėjais sėdėtų dar
bininkai iš dirbtuvių ir huo 
laukų?

Kitas klausimas: kas bū
tų, kas atsitiktų, jeigu tei
sėjus nominuotų ir išrinktų 
patys darbininkai?

Panašu būtų į didžiausią 
stebuklą.

Paimkime mūsų šių dienų 
Amerikos teismus ir teisė
jus. Niekur nesurasi nė 
vieno darbininko teisėjo. Gi 
kaip tik darbininkams pri
sieina daugiausia reikalų 
turėti su teismais. Veltui 
tokiuose teismuose darbe 
žmogus ieškotų teisingume 
ir bešališkumo; Teisėjai yra 
ne iš jo klasės žnlonės, ne 
jo reikalams ginti jie ten 
pastatyti.

i Besigrunldamas su šiais 
klausimais, jiaėmiau į ran
kas Vilniaus l’iesą. Ten. 
skaitau apie teisėjų rinki
mus (1954 mėtų gruodžio 
mėnesį), žmonės patys ren
ka teišėjus, kaip ir visus 
kitus valdininkus! Toks 
mūihs, amerikiečiams, keis
tas ir nepaprastus dalykas.

Kas stato kandidatus į 
teisėjus? Kas pęf Viehi tiė 
kandidatai

Štai tik vienas paVyždyš, 
kuris aiškiausiai atsako į

state

atstovauja, mirė prieš 15 
metų. Pati “Lietuva” mirė 

j privatinių bankų krachu 
kada žlugo visi Antano W 
šausko turtai. Tiek tik g^ 
Įima pasakyti, kad žmonių 
pinigai nežuvo. Olšauskas 
atsisakitė iki cento.

Pasinėręs diplomatijoje
Pasinėręs diplomatijoje 

B. Balutis buvo jų tarpe, 
kaipo ekspertas. Ekspertu 
jis buvo ir prie krikščionių 
demokratų, ir prie liaudi
ninkų - socialdemokratų, ir 
prie smetoninių. Jis suvirš
kino ir Smetonos - Volde
maro pučą. Jis moka pri
sitaikyti prie visokių reži
mų.

Tik socialistinė valdžių 
jam baisus dalykas. Dabah 
jis, sykiu su Krupavičiais, 
ir tarybininkais, ir ložbrai- 
tininkais vaduoja Lietuvį 
prieš jos žmonių norą.

Mes norėtume, kad B. Ba* 
lutis pasiskaitytų, ką jis 
pats rašė “Lietuvoj1’ 12&5 
m., numeryj 16. Jis raš&

“Kįek gabma buvo paste
bėti iš svarstymų, Ameri
kos letuvių pniejauta daU 
giąu guli prie Rusijos ne- 

prie Vokietijos. Paties 
usimo svarstymas, ktu*

geriau, Amerikos lietuvių ' 
spaudoje neturi dideshės 
reikšmės... Jeigu iš tikrų
jų būtų leista Lietuvai pa
sirinkti tarp VoikeiijOs ir 
Rusijos globos, tai klausi
mo išrišime nusveriančią 
svarbą turėtų pati Lietuva, 
ir jos išeiviai vargu kokią 
nors reikšmę nūsprendiiftfc 
galėtų turėt.”

Vadinasi, 1915 metais B. 
Balutis suprato, kad apie' 
savo ateitį sprendžia patys 
Lietuvos žmonės, nes jie 
yra savo namų savininkhiš 
ir kalviais savo ateitteš. 
/Niekas iš šalies jienis ne
gali padiktuoti—nei iš Lon-1 
dono, nei iš Čhicaįos, hbi 
iš Romos. Išeiviai negali 
pasakyti Lietuvos žftie- 
nėms, kokia turi būti jų 
valdžios forma.

Tai aksiomiškai aišku. ’ 
(Vilnis)

tuos abudu klausimu. Skai
tau Tiesoje:

“Tarybinių teismų sudė
tis yra liaudies renkama. 
Kandidatai į liaudies teis- 
mus yra iškeliami pačių 
darbininkų ir tarnautojų iš 
savo tarpo. ‘Kauno audi
nių’ fabriko kolektyvas 
rinkimuose i liaudies teis
mus kandidatais iškėlė pa
sižymėjusius gamyboje dajLC 
binirikus: savo įmonės bri- 
gadininką A, Ročkutę, šali
kai v j I. Sakajevą^ meistro 
padėjėją J. Sankauską, kon
trolierių O. Mackevičiūtę ir 
kitus draugus.

Taip pat ir kitose Kau
no įmonėse kandidatais d 
liaudies teismus iškalti 
draugai, dirbantieji prie 
staklių, statybų, mokytojai 
ir tarnautojai. ‘Aleksoto1 
stiklo fabriko kolektyvas 
kandidatu į liaudies teisėjus 
iškėlė mechaniką P; Mar
kevičių, Mėsos kombinato 
kolektyvas — darbininkę J0 
Laurinavičienę, ‘Baltijos’ 
artelės nariai—dažytojų P.
Kulvietį. ‘Audimo’ trikota
žo fabriko kolėktyv^ pa
siūlė rinkėjams kand\uatįM 
liaudies tarėjus mezgėją v. 
Chmieliauskienę?’

Salfetls;
i MtTf rifiulrinilno bilių ifesiblfetų po vi- kairiąją srovę. K U h i g a s 

są valstiją.’ Kol^sp; Kaupas pataHa Hlbkytiš ft
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(Tąsa)
Atšičiaupdamos ir vėl užsičiaųpdamos, 

burnos kramtė valgius if godžiai rijo. 
Luazo iš visli jėgų darbavosi kertėj ir 
Įjašiūlė žmonai jam padėti. Ji ilgai spy
rėsi, tačiau, pajutusi, kad jai traukia vi
durius, nusileido. Tada vyras labai 
grakščiai it mandagiai paklausė žavin
gąją kaimynę, ar jis galėtų pasiūlyti 
kąsnelį savo žmonai. |

—- Kas per klausimas? Labai prašau, 
— tafė Pampuška ir, meiliai šypsoda
mos, ištiesė dubenį.

Atkimšus pirmą butelį bordo, atsira
do kai kūrių keblumų: iš viso buvo tik 
viena taurė; Iš jos gėrė paeiliui, kiek
vieną kartą ją nušluostydami. Vienas 
tik Korhiude — tikriausiai iš galantiš
kumo — palietė lūpomis briauną, kuri 
buvo dar drėgna nuo jo kaimynės lūpų.

Apsupti kramtančių žmonių, kone 
sVaigdami nud valgių kvapo, grafas ir 
grafienė de Breviliai, lygiai kaip ir Ka- 
r&Lamadonai, kentėjo tas baisias kah- 
čias, kurios paveldėjo Tantalo vardą. 
Staiga jaunoji fabrikanto žmona taip 
atsiduso, jdg Visi atsigręžė į ją. Ji buvo 
balta kaip sniegas, kurs driekėsi aplin
kui; jos akys užsimerkė, galva nusviro 
ant krūtinės: ji apalpo. Jos vyras, su
mišęs, maldavo pagalbos. Niekas neži
nojo, kas daryti; bet staiga senoji vie
nuolė, laikiusi ligonės galvą, prikišo jai 
prie burnos Pampuškos taūfę ir įpylė 
keletą lašų vyno. Gražioji ponia suju
dėjo, atmerkė akis; nūsišypsoio ir mil’s-' 
tančiu balsu pareiškė, kad dabar jai žy
miai geriatt. Bet seselė, bijodama, kad 
tki nepasikartotų, privertė ją išgerti 
pilną stiklą bordo ir pridūrė:

— Tai vis iš bado, tik iš bado.
Tąsyk Pampuška, paraudusi ir sUmi- 

Šųsi, pfUitiUfmSjo, žiūrėdama į keturis 
keleivius, kurie nebuvo nieko valgę:

~ Dieve mano, jei tik drįsčiau, aš pa
siūlyčiau šitiems ponams...
. Jihaį nutilo, bijodama, kad jai atsa
kys įžeidinėjimais. Bet Luazo tarė:

« Po velnių! Panašiais atvejais visi 
žmonės’broliai ir kits kitam turi padėti. 
Nagi, mano ponios, prašau be Oėremoni- 
jųi imkite, po šimtais! Kažin dar, ar 
rasime kur pernakvoti? Šitaip važiuo- 
damij mes būsime Tote ne anksčiau, 
kąip ryt apie pietus.
/Viši svyravo, niekas nedrįso imtis at- 

sakoitiybes if ištarti “taip”.
Bet grafas reikalą išsprendė. Atsi- 

*■■■'* .......... įl 1 ■ w

CHICAGO, ILL
L L t) 19-tos kuopos reikalais

, Satisio 14-tą dieną turėjome 
Susirinkimą. Susirinkimas bu
to gėlas, Jei daf porą kartų 
būtų buvę pranešta spaudoje, 
būtume turėję skaitlingesnį 
susiėjimą.

* ’ * 4 ?

Tačiau pastangomis gerų 
ciafbiiotojų, kūfie iškdlektuo- 
ja iŠ didėlės dailės nartų pir
ma susnrtnkimė—šį kartą pri
davė nepaprastai daug nari-

^^Tais gerais darbuotojais yra 
L.|pt8seika if J. Mažeika. Jų 
pastangomis mūsų 19-ta kuo
pa pasilaiko.

. Valdybos nariai 1955 me- 
tariifc pasiliko darbuotis tie pa- 
t$ė,išskyrtlS fihatisų šekreto- 
rįą K. M., kurio vieta užėmė 
J/M; Žairiinskas.
't Nuo šavęs linkiu naujam so- 

krętoriUi pąsidūl-būoti kuo pa- 
sekfpingiaūsia. Tuo pačiu, kiek 

ir sąlygos leis, steng- 
šftlpąį' padėti, kur bus reikalas. 
: to hiiošifiižiai prašau
vidų 19-tos k p. narių. Steng- 
kitės,f dfabgai ir draugės, pS- 
šlmokėti ddokles už 1955 me
tus pradžioje metų pirmuose 
mėnesiuose sekamiems draū- 
gamš: J. M. Kaminskui, fi
nansų sefcfetbritii, arba, giiyę 
įrogą, L. Prūseikai ar J. ,.Ma- 
Žeijęah ' . t K. M.

Utfcx*Mainef-ių Choro 
’ '* metinio susirinkimo

u1 ♦ r • . - < -f v j •, • ' ;

Saulio 114 d., po .vienos vū- 
landos dūinų - pamokų, .choras 
ihrėjo ' mėtihį susirinkimą, 
kalį Šiais irite-

1 aid choras išrinko valdyba Ir

Vertė A. Churginas
gręžęs į sumišusią storulę, jis tarė išdi
džiai, kaip pridera aristokratui:

—Mes su padėkų priimame jūsų pa
siūlymą, gerbiamoji.

Sunkus tiktai pirmas žingsnis. Perė
jus Rubikoną, kelias buvo atyiraš. Krai
tele bematant ištuštėjo. Joje dar buvo 
žąsies kepenų paštetas, čiviriūko pašte
tas, rūkyto liežuvio kąsnis, krasaniiiės 
kriaušės, sūris “Pon-tevek”, pyragai
čiai ir pilnas puodas marinuotų agurkė
lių if svogūnų: Bampuška, kaip ir visos 
moterys, mėgo aštrius dalykus.

Valgyti šitos merginos valgius ir nie
ko nekalbėti buvo nepatogu. Ją ėmė 
šnekinti, iš pradžių gana santūriai, bet 
Pampuška laikėsi puikiai, ir pokalbis 
pagyvėjo. Grafienė de Brevil ir ponia 
Kare-Lamadon, išėjusios didelę manda- 
gunio mokyklą, stebino savo manierų 
grakštumu. Ypač žavinga buvo grafie
nė: ji rodė Pampuška! tą malonų nuo- , 
laidumą, kuriuo pasižymi aukštos po- 1 
nios, žinančios, kad jokia pažintis jų ne
gali sutepti. Tiktai drūtoji Luazo, ap
dovanota žandaro siela, pasiliko tokia 
pat niūri, mažai šnekėdama ir daug val
gydama.

Kalba, aišku, ėjo apie karą. Pasako
jo apie pasibaisėtinus prūsų darbus ir 
prancūzų narsumą. Ir visi tie žmonės, 
patys bėgusieji nuo priešo, kėlė i padan
ges kitų drąsą. Paskui perėjo prie as
meniškų reikalų, 'ir Pampuška su nuo
širdžia aistra, su tuo užsidegimu, ku
riuo kartais tokios merginos išreiškia 
savo tikrąjį susijaudinimą, papasakojo, 
kodėl ji apleido Ruaną.

—- Iš pradžių aš norėjau pasilikti, — 
kalbėjo jinai. — Maisto aš turėjau pil
nus namus ir mieliau būčiau paėmus 
maitinti keletą kareivių, negu kraustytis 
nežinia kur. Bet kaip tik aš tuos prūsus 
pamačiau,—jaučiu, kad negaliu... Krau? 
jas man taip ir užvirė. Aš visą dieną 
verkiau iš gėdos. O, kad būčiau vyras, 
aš jiems parodyčiau! Aš žiūrėjau pro 
langą į tuos storus paršus sū nusmailih- 
tomis kaskėmis, o kambarinė laikė ma
ne už ra'nkų, kad, ko gero, neimčiau mė
tyti baldų jiems ant galvoj? Paškui ke
letas žmohių atėjo pas manė apsigyven
ti, bet aš įsikibau į pirmojo gerklę. Ne
gi vokietį sunkiau pasmaugti Už bet ku
rį kitą? Ir aš būčiau pribaigusi tą vy
ruką, jei manęs nebūtų už plaukų ati
traukę. Po to teko slapstytis... Ir kaip 
tik pasitaikė proga, aš tuojau pat išva
žiavau.

(Bus daugiau)
♦

aptarė bėgančius reikalus .
Choro pirm. V. Kriščiūnas 

atidarė sUsirinkimą. Sekr. 
Bartnikiehė perskaitė praeity- 
metų protokolą. Po to sekė 
valdybos ir komisijų raportai. 
V. Kriščiūnas pfanešė, kad 
yra sutvertas z komitetas dėl 
mirūsio menininko ir chorų 
mokytdjd velionio Juozo Lan
kelio, kiltis yfa palaidotas 
Liet. Tautiškose kapinėse. Ko
miteto tikslūs sukelti pinigų 
padengimui laidojimo lėšų ir 
kad pastačius, paminklą ant 
velionio kapo. Įeina Ex-Mūb 
nierių Choras ir Klubas, LKM 
Chfas, Aido ČhOi-as ir LMS 
kna apskritis. To komiteto 
pirmininkas bus V. Krisciū- 
has, sokfetėritis Jobas Gelgau
das.

S. Tilvikas raportavo iš LMS 
suvažihvlttio, kuris įvyykO Chi- 
bągoje praeitais riiėtaiš; Nu
tarta četoą perkelti į* New 
Yorką. Čhdtaš ndtarė pūšilik- 
ti jos nariu. Iš bUVUsio festi
valio viskas beveik jau už
baigta, bet pilnas ir paskuti- 
his sūsiHbkihiaš tūrės įvykti 
trumpoj ateityje ir galutinos 
atskaitos biri išduotos vėliau.

Tilvikas, taipgi pr&nešė iš 
Naujų. Metų bendro banketo 
&u LKM Chora. Dhr pildos at
skaitos nėra, bet numatoma, 
kad pelno liks pora šinitiį.

Komisija raportavo, kad 
bhoras yra užkviestas dainuo
ti LDS 7-tos Apskrities ren- 

, giamam - koncerte, balandžio 
24: d. Komisija pranešė, kad 
b tisas kainuos apie ’$90. Tųom 
Včikaiu- nutarta kreiptis į Y- 

bai ' geriii pašižytfišjo su
keldamas nemažai finansines 
paramos dienraiČitH
taipgi stambią Šurną Led Vas 
lančiaiiš pagalbai ik tt. Daf 
pasiliko netuščias ir mūsų iž
das, kasoje randasi apie $150, 
ačiū pasidarbavimui ir koope
racijai visli klubo narių.

Gaila, kad metus pradėjo
me su nemažu ligonių skait- 
liumi. Kad ir susirinkime iš 
valdybos dalyvavo tik dvi. Mū
sų iždininkė d. L. Matuz jau 
seniai nesveikuoju, o sekreto
rė d. Mažeikienė susižeidė 
kur tai nųpuldama. Finansų 
raštininkė B. Senkevičienė 
nors buvo susirinkime, bet la
bai nusiskundė artrito skaus
mais, net pati apsirengti ne
galėjo be kitų pagalbos. Taip 
pat mūsų veiklioji d. Vaičių- 
lioniėnė buvo sunkiai suimta 
dideliu šalčiu, o d. Jonikiene 
negalėjo dalyvauti dėl artrito. 
Visoms ligonėms linkime grei
to ir pilno pasveikimo.

Į Susirinkimas buvo trumpas,
nes nesveiktiojančioš draugės 
norėjo greičiausia vykti na
mon, tad ir diskusijos jauni
mo klausimu tapo atidėtos 
ant toliau. Narės, pasivaišinu
sios saldainiais, kuriuos pri
siuntė d. Matuzienė dėkoda
ma už dovanėlę suteiktą jai 
Kalėdų proga grupės kultu- 
riečių, išsiskubino kiekviena 
sau. Mes tikime, kad sekan
tis susirinkimas bus našesnis 
gerais tarimais, nes jau visos 
narės bus pilnai pasveikusios.

Prisirengimas prie 1 arpt.
Moterų Dienos

Viršmihėtame susirinkime 
ilgiau padiskustiota apie būsi
mą klubo parengimą, paminė
jimą Tai-ptautibės Moterų Die
nos. Kaip žinote, šis minėji
mas įvyks Mildos Salėje kovo 
12 d. Bus duodama šauni va
karienė, bus Įdomi koncerti
nė programa, taipgi bus 
muzika šokiams-.

Klubb Koresi>dndėhtė
■į •'

ir

tos apskrities komitetą pėr 
J. Neumann, kad pasitarus 
dėl lėšų padengimo.

Paskutinis punktas tai rin
kimas choro Valdybos. Nors V. 
Kriščiūnas pirmininkauja jau 
nuo pat choro susitvėrimo ii’ 
prašė, kad būtų paliuosuotas 
iš tos pareigos, tačiau choris
tai vienbalsiai išreiškė, kad 
nėra tinkamesnio, kuris galė
tų tą vietą Užimti, tad novoms 
nenororhs pirmininku lįko 
vienbalsiai užgintas V. Kriš
čiūnas ir sekretorė Bartniki.e- 
nė.

Choro 
šiol buvo 
jis dėlei
traiike iš klubo protokolų se
kretoriaus ir taipgi iš kores
pondento vietos, ir jo vieton 
išrinktas S. Tilvikas; Bet Ma
tukaitis pasižadėjo karts nuo 
karto parašyti kaip iš klubo, 
taip ir iš chotb velklhio.

Choras gyyvUOja gerai. Tū
ri apie 4o narių..:

korespondentas iki 
K. Matukaitis, bet 
persidirbimo pasi-

a A’n- 
be Tilvikas deda visas pastan
gas mokydama j visits, nors 
mes Viši jau pusamžiai žmonės 
ir įžengdami į naujus metUs 
dar vieiiais metais senesni, bet 
pas dx-mainieriUs jokio nusi
minimo besimato. Jie pasiža
dėjo dainuoti, kol gyvi bus.

Kultūriečių žinios
Sausio 11 d. Moterų Kultū

ros KlubUs laikė savo metinį 
susirinkimą. Narių atsilankė 
neinažas Skaitlius ir veik vi
sos susirinkimo dalyvės užsi
mokėjo duokles už 1955 md- 
tus. Tai pagirtina. Buvo išduo
ti raportai iŠ pereitų metų vei
kimo ir pasirodė, kad mūsų 
klubas veikė gana gerai, la

Montello, Mass.
ŠIRDINGA PADĖKA

Liūdna* man būvo valan
da, kai mirė mano mylimas 
gyvenimo draugas Jonas 
Gutauskas. Gavau daug su
raminimų, užuojautos ir pa
galbos iš artintųjų, giminių 
ir draugų.

Širdingai dėkoju visiems 
ir visoms už užuojautą, iš
reikštą gyvu žodžiu, atvi
rutėmis ir laiškais, taipgi 
už dovanas, už gėles. Dė
koju visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo su pagalba, 
kurie padėjo išgyventi mari 
pirmąsias liūdesio dienas. 
Niekad to nepamiršiu!

Marijona Giitauskienč

San Leandro, Calif.
Kalifornijoje yfa mieste

lių, kur mokytojai neturi 
teisės rūkyti ne tiktai mo
kykloje, bet ir hamuose. 
Merginos - moterys moky
tojos negali gražinti veidą 
ar lūpas.

Gyvena laisvoje šalyje, o 
suvaržymas yfa didesnis, 
negu bile kur kitur. Neva
lia politiniai protauti nei 
gražiau atrodyti. Tai reiš
kia, kad davatkų liekanos 
dar gyvuoja. Pagaliau, mo
kytojas nebeturės nė ko 
mokinti plačiau, tik skaity
ti ir skaitlines suc|ėstinėti.

Alvinas

Paieškau brolio, kurio ncs/1 ma
čiusi nei girdėjtis htio jb per 43- me
tus. Paskutinėj violoj gyveno Phi
ladelphia, Pa. Jo vardas ir pavar
dė yra Ignas Karolus, apie 60 metų 
amžiaus, mėlynos akys; apie 5 pė
dų, 6 colių didumo; šviesus. Tą sy
ki svėre hpic 170 sV. Dėvi akinius. 
Jeigu kas apie ji žibo, prašau pra
nešti man: Mrs. John Budnick, 
508 — 66th St., Kenosha, Wis.

(20-22),; •
iU

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Jau pasveiko ir visiems dėkavo ja
Antanai:
Gavau nuo jūsų laiškutį 

su linkėjimais man pasveik
ti greitai. Noriu jums da
bar pranešti, kad beveik jau 
pasveikau, greitai, ar me? 
Rytoj, jau pradėsiu dirbti.

Dabar aš noriu papasako
ti apie' savo ligą. Gydytojai 
buvo suradę man pilve opg 
(ulcerį). Tas mane labai 
kankino. Beveik nieko ne
galėjau valgyti. Daktaras 
bandė vaistų pagalba sugy- 
dyti, bet be pasekmių. Vie- 
ha išeitis buvo, tai pasiduo
ti operacijai. Taigi ir pa
darė tą pusėtinai sunkią 
operaciją. Po operacijos 
kokią savaitę turėjau daug 
kentėti. Bet paskui pradėjo

Philadelphia, Pa
PTC kompanijos darbi

ninkai, CIO Transport Uni
jos nariai, ūžgyrė naują 
sutartį unijos su PTC kom
panija ir tuomi išvengė to 
nemalonaus publikai strei
ko. Bet tas įvyko tik per 
plauką, per tūlų suktų uni
jos viršininkų gudrumą.

Darbininkai reikalavo pa
kėlimo niokesties po 20 c. į 
valandą, o kompanija buvo 
visiškai atsisakiusi ir svars
tyti apie 20 c. priedą. Tik 
paskutinę valandą pirm nu
statyto laiko streikuoti, de
ryboms tebeinant, PTC kom
panija pabūgo, pasiūlė po 
7-nis centus pakelti valan
dinę mokestį.

Tuo kompanijos pasiūly
mu unijos atstovai pilnai 
pasitenkino ir netrukus pa
sirašė unijos su kompanija 
sutartį, galiojančią dvejus 
rtieįus. Tačihu tą sutartį 
darbininkams reikėjo už- 
girti visuotinu slaptu balsa
vimu. Pirm balsavimų di
delė dauguma gatvekarių ir 
busų vairuotojų pareiškė 
protestą prieš savo didžiuo
sius unijos vadus už pasi
rašytą netikusį kontraktą. 
Kai kurie darbininkai aukš
tuosius unijos vadus apšau
kė net darbininkų išdavi
kais ! 

« >

Pamatę didelį darbininkų 
bruzdėjimą ir nepasitenki
nimą, unijos vadai labai nu
sigando,, manydami, kad jų 
pasirašytą sutartį gali šuo 
ant uodegos nusinešti. Tad- 
gi TWU prezidentas M. J. 
Quill vėl paskubomis atpiš- 
kėjo iš New Yorko į Phila- 
delphiją. Nuėjęs į radijo ir 
televizijos stotis atsuko sa
vo didžiąsias kanuoles prieš 
tuos transporto darbinin
kus, kurie priešingi užgy- 
rimui naujos sutarties su 
gatvekarių kompanija, žiū
rėdamas per savo didelius 
akinius jis įžiūrėjo TWU 
234-me lokale daug raudo
nųjų ir kitokių radikalų, 
kurių 'jis nepajėgęs paten
kinti.

Koks gi buvo balsavimas? 
Nors buvo paskirta bešališ
ka komisija prižiūrėjimui, 
kad balsavimai būtu teisin
gi, bet unijos aukštieji va
dai prie balotų pasodino 
savo ištikimus pritarėjus. 
Jie neprileido balsuoti 16U 
nių unijistų, surasdami vi
sokių priežasčių, būk tai jie 
neturi teisės balsuoti, norsi 
tie darbininkai dirbo daug 
metų ir esą pilnai užsimo
kėję unijos duokles. O vė
liau, suskaičiuodami balo
tus, surado daug neva ne
gerų ir išmetė iš skaičiauš.

Iš 8,743 dirbančių, balsa
vimuose dalyvavo 7,405. 
Naują sutartį užgyrė tiktai 
128-nių balsų dauguma. Da
bar ponas M. Quill ir kiti jo 
pritarėjai giriasi su tuo 7 
h valandinės m o k ė s .t i e s 

eiti geryn sparčiai. Opera
ciją padarė gruodžio 12 d., 
o sausio 24 pradėsiu dirbti!

Aš širdingai dėkoju vi
siems mano draugams ir 
pažįstamiems už prisiunti- 
mą laiškučių bei linkėjimo 
atviručių,, kad greitai pa
sveikčiau.

Taip, mano mieli draugai, 
aš jūsų norus stengsiuosi 
išpildyti, ir beveik jau, kaip 
matote, išpildžiau. Dabar 
jaučiuosi pusėtinai gerai, 
ir ar sykį labai dėkui vi
sions, kad manęs neužmir
šote.

Draugiškai,
P. Taras

Clearwater, Fla.

priedu kaip su dideliu lai
mėjimu. Sako, jeigu darbi
ninkai būtų sustreikavę, tai 
streikas būtų buvęs labai il
gas ir pražūtingas.

Neseniai teko susitikti su 
pažangiais Philadelph i j o s 
veikėjais ir veikėjomis. Jie 
ne juokais vėl kalba apie 
gražius parengimus. Sako, 
kad kiek arčiau į pavasarį 
Darbininkų Susivienijimas 
rengs kokį tai gražų meniš
ką vakarėlį. O kiek vėliau, 
neužsileisdami, ir aldiečiai 
žada labai palinksminti ne 
tiktai Philadelphijos lietu
vius, bet net ir iš tolimesnių 
kolonijų svečius. Linksma 
apie tai girdėti! Kad tik
tai visi sveiki sulauktume...

Laisvės Reporteris

WORCESTER, MASS
Aukšti pareigūnai— 
stambūs vagys

Pradžioje sausio mėnesio 
ilgai ir daug būbnytas teis
mas pasibaigė: Tai buvo 
Worcester,, County District 
Attorney Alfred B. Cene
dello’s byla. Prisaikintieji 
teisėjai (jury) per keturias 
dienas buvo užsidarę iki, 
apgaliau, nusprendė, kad 
Cenedello nusuko federalės 
valdžios taksų, nesumokė
damas nuo savo pajamų 
$9,917.50 už 1947 iki 1950 
metų. Galima suprasti, kiek 
jis pajamų turėjo, jei tiek 
taksų nesumokėjo.

Vietinė spauda švelniai 
atsineša link Cenedello. Jis 
apeliuoją savo bylą toliau.

Sausio 25 d. tapo areštuo
tas miesto transportacijoa 
busų kompanijos kolekto
rius - iždininkas Walter E. 
Foyle, 44 metų. Kaltinamas 
suvogime smulkių pinigų 
$173,000. Policijai padarius 
kratą jo AamUose, surado 
sidabrinių maišiukuose ir 
cigarų dėžėse apie $20,000 
ir banko saugiojoje dėžėje 
$10,000. Jo nepaleidžia iš 
kalėjimo be $100,000 užsta
to.

Foyle dirbo kompanijoje 
jau 16 metų. Esąs, pavyz
dingas gyventojas: vedęs, 
turi dvi dukriuke^, gerai 
lankydavęs bažnyčią.

Čia, didmiestyje, veikia 
didelė vienatinė transporta- 
cijos kompanija, kur nuo 
senų laikų egzistuoja mo' 
derniška tvarka, registruo
ja pinigus ir keleivius. Ta
čiau tokią stambią vagystę 
galėjo padaryti. Rokuoja, 
kad ji padaryta tiktai per 
dvejus metus laiko. Mat, 
daugiau kaip dveji metai

? misi,-Laisve (Liberty) ‘Ahtrad., vasario (Feb.) 1, IMS

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kalėjiman ir išsėdėjo 69 die
nas!

Dabar apeliacijų teismas 
pripažino, kad jis buvo nu
teistas ir įkalintas nekal
tai!

Kas jam atlygins už tą 
sėdėjimą dviem atvejais ka- 
Įėjime" nekaltai? Kokiais gi 
sutvėrimais reikėtų vadinti 
tuos teisėjus ir prokurorus, 
kurie šitą vyrą nekaltai te
rorizavo, kankino ir laikė 
kalėjime?

Bus eksplozija, — ir tokia 
eksplozija, nuo kurios su
drebės visas FBI ir justici
jos Departmentas. Taip 
teigia Tribune kolumhistas 
Stewart Alsop.

Jis turi ant rankų doku
mentą, didelį, nepaprastą 
dokumentą, ant kiekvieno 
puslapio autoriaus rahka 
pasirašytą.

Tas dokumentas būsiąs iš
leistas knygoje.

Tai esanti išpažintis in- 
fofmerio, šnipo, skundiko, 
provokatoriaus Harvey Ma- 
tusov,. kurį, kaip kokį die
vą, ant rankų nešiojo, po 
visą šalį vežiojo ir naudo
jo apriejimui gerų, teisingu, 
nekaltų žmonių, senatorius 
McCarthy, FBI ir Justici
jos Departmentas. Matu- 
sov parodo, juodu ant bal
to, kaip jis melavo, fušeria- 
vo faktus, inkriminavo ir 
suėdė daugybę žmonių.

Guido Cantelli, 33 m., stai
ga susirgo diriguodamas or
kestrui koncerte Carnagiė 
Hali.

laiko,' kai keitėsi savinin
kai. Naujieji savininkai 
mahė, kad jie geriau pada
rysią biznį už senuosius, 
nes- senieji turėjo parduoti 
dėl nedateklių. Bet ifaūjiė- 
ji irgi jau skundėsi, kad tu
rį nedateklių, nors 20 cen
tų kainuoja keliavimas bu- 
su per miestą.

Automobilių vis daugėji
mas varo į bankrūtą trans- 
portacijos savininkus. Pa
našios Vagystės dar labiau 
prisideda. D. J.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Yorkas. — Buvęs 

Jugoslavijos karalius Pė- 
tras sako, kad Tito režimas 
kris 1957-tais metais if Ju
goslavija vėl taps monaf-

Washing tonas. — Penkių 
žvaigždžių generolui Mac- 
A r t h u r u i įteikta šešta '. 
žvaigždė ir specialiu ‘ Kon
greso nutarimu jam duotas • 
laipsnis “Jungtinių Amėfi- 
kos Valstybių Armijų Ge-" 
nerolas.” Apart MaeAfthU- 
ro, tokį laipsnį gavo tik 
Pershingas.

Paterson, N. J. — Pasto
rius Q. J. Williams teisme 
išgavo išsituokimą nuo sa
vo žmonos, kai jis įrodė, 
kad ji po jo operacijos jam 
spyrė į pilvą...

Bursa, Turkija. — Turki
jos valdžia davė leidimą 
moterims stebėti futbolo 
rungtynes. Iki šiol tas bu
vo uždrausta. Leidimas due
tas šiuo tikslu: manoma, 
kad moterims esant publi
koje stebėtojai vyrai ma
žiau keikiasi jaudindamie- 
si. r

m T.-ftir
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Laisvės bankete tikimasi 

svečių ir iš toliau
Dienraščio Laisvės bankete 

kas metai taikosi susitikti sve
čių iš tolimų miestų. Taip yra 
<iel to, kad tą pačią dieną 
Įvyksta ‘dienraščio dalininkų 
suvažiavimas. Apsvarstę lai
kraščio reikalus, dauguma pa
silieka ir bankete. O kad ga
lėtų bankete pasilikti ir iš to
li atvykusieji tie, kurie turi 
sekamą dieną dirbti, Laisvės 
banketuose valgis -visuomet 
duodamas anksčiau.

Visi prašomi Įsitėmyti, jog 
vakarienę duos 5:30. Prašo

nesivėluoti. O dar geriau atei
ti valanda ar pusvalandžiu 
anksčiau, susitikti svečius, pa
sirinkti greta jų vietą banke- 

Bus ir graži dainų progra
ma.

Banketas Įvyks vasario 6-tą, 
sekmadienį, Liberty Auditori
joje, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, N.Y.

Dienraščio dalininkai taipgi 
prašomi būti ir suvažiavime. 
Jis prasidės 11 vai. ryto. Įvyks 
tos pat Liberty Auditorijos pa- 

' talpose.

Kodėl, Jonai?
Jau buvo pasidariusi lyg ir 

kokia tradicija: Jonas Juška 
su savo grupe kasmet mums 
perstatydavo savo arba kito 
kurio dramaturgo veikkalą. 
Ir visuomet jų pastangos apsi
vainikuodavo pusėtinu pasise
kimu.

Bet kaip bus šiemet, šį se
zoną? Kol kas nieko nesigirdi. 
Bent jau man norėtųsi išgirsti 
priežastį tos nepaprastos ty
los.

Tūlas laikas atgal viename 
susirinkimėlyje buvo skaityta 
Jono parašyta ilgoka komedi
ja. Buvo išsireikšta įvairių 
nuomonių. Gal tas mūsų Jo
nui nepatiko, nežinau. Bet vi
sų buvo nuomonė, kad kome
dija turėtų būti suvaidinta, 
perstatyta: tegu sprendžia 
publika! Kaip nekalbėsime, 
publika visuomet pasilieka ge
riausiu kritiku ir teisėju.

Kas atsitiko su ta komedi
ja? Kodėl nesistengiama ją 
suvaidinti ?

Nekritikas

Ligonė nusižudė
Mrs. Mary Altman. 44 m., 

nusižudė iššokusi iš privatinio 
kambario Prospect Heights li
goninės trečiame aukšte, kur 
ji ilsėjosi po operacijos ant 
skilvio. Nesakoma, ar ji tai 

! padarė kliedėjime, aukštos 
temperatūros pasėkoje, ar iš
sigandusi savo nesveikatos ir 
galimo susilaukti vargo. Tik 
prieš keletą valandų, kitoje 
ligoninėje, buvo padaryta ope
racija jos vyrui.

Transit Autoritetas 
leis žiūrėti knygas

Miestines važiuotės linijas 
valdantis Transit Authority 
nutarė leisti unijos pasamdy
tiems akauntantams peržiūrė
ti Autoriteto knygas, kaip to 
reikalauja unija.

Unijos viršininkas Quill spė
jo, kad Autoritetas laiko už
daręs $39 milijonų fondą ko
kiems visuomenei nežino
miems tikstams, nenaudoja ge
rinimui linijų ir darbininkų 
padėties.

Kitu savo tarimu važiuotės 
valdovai nubalsavo prašalin
ti iš darbo Morris B. Zuckoff, 
buso vairuotoją, kuris jau bu
vo iš darbo- suspenduotas pra
ėjusio lapkričio mėnesį. Su
spenduotas ne už kokį blogą 
darbą, bet kad jis atsisakė ra- 
gangaudžiams liudyti ar jis 
yra ar nėra Socialist Workers 
Party nariu.

Kūdikis nukrito 
90 pėdų iš buto

BrownsvilIeje iš 11-me aukš
to esančio buto pro langą iš
krito dvejų ir pusės metų kū
dikis. Jis pats atsikėlė ir lei
dosi bėgti verkdamas. Iš pa
viršiaus atrodė nesužalotas, 
tik galvutėje maža žaizda, 
Laikomas ligoninėje, tyrinėti, 
saugoti, kad neįvyktų kokių 
komplikacijų dėl nematomų 
sužeidimų.

Rabinai smerkė bingo
New Yorko Rabinų Taryba 

pasisakė prieš legalizavimą 
bingo. Sako, jog jų religija ne
gali pateisinti gemblerystes 
maldvietėse ar tų maldviečių 
naudai, nes tai nesutinka su 
sinagogų moralybės nuosta
tais.

Nuteisė už suktumą
Vienas newyorkietis nuteis

tas šešis mėnesius kalėti už 
tai, kad jis arti trejų metų 
laikotarpiu gavo iš miestinės 
labdarybės pašalpoms 2,435, 
kai tuo pat laikotarpių jis už
dirbęs $4,212. Paprastai pa
šalpų neduoda uždirbantiems 
iki $600 metams, o jis uždir
bo po tūkstantį su viršum.
Viena moteris nuteista dviem 

mėnesiams tokiu pat kaltini
mu. Ji greta apie pusantro 
tūkstančio savo uždarbio bė
giu vienerių metų pašalpomis 
išėmusi $1,425.

Trys balsai pakeitė 
unijos viršininką

CIO United Furniture Wor
kers Ix)kalo 76-to valdybos 
perrinkime Jack I Joehstadt, 
buvęs ilgus metus finansų se
kretoriumi, šį kartą kandida
tavęs biznio agento parei
goms, pralaimėjo trimis bal
sais. Jisai gavo 790 balsų, o 
gavęs 793 balsus George Tres
sler tapo išrinktas.

Ijokalo prezidentu. ‘ išrink
tas Phil Sitnick, finansų se
kretoriumi Frank Marino. 
Prieš juos kitų kandidatų ne
buvo.

Tikrai įdomi trijų balsų is
torija. Būtų gerai, kad ją at
simintų kiekvienas pilietis lai
ke* valdžios rinkimų ir kiek
vienos organizacijos narys, ku
ris nori savo draugijai gero-

Nubaudė savininkus
Teisėjas Murtagh nubaudė 

17 namų; savininkų po $500 
už neįvykdymą teismo įsaky
tų pataisų, o vienam patrigu
bino tokią pabaudą. Seniau 
maždaug to laipsnio prasikal
timus bausdavo tik po $25. 
Kitiems 26-šiems įsakė įvyk
dyti pataisas iki vasario 24- 
tos. Pagal tą spręs jų bylą.

Kokio tikimasi nau
jo taksy plano?

Gubernatorius Harrimanas 
atmetė republikonų nutartą 
taksavimo planą. Tikimasi,- 
kad republikonai nesudarys 
Seimelyje dviejų trečdalių bal
sų, reikalingų antru kart priė
mimui gubernatoriaus atmesto 
(vetuoto) biliaus.

Republikonų planu einant 
valstijos taksai nuleidžiami vi
siems po 10 pricentų, tuo bū
du uždirbančiam iki $5,000 
darbininkui sutaupant nuo $3 
iki $30, priklausant nuo didu
mo šeimos. Tačiau pelnan
tiems milijonus, sutaupo de
šimtimis tūkstančių dolerių. 
Valstija iš to turi apie $40,- 
000,000 nuostolių kas motai. 
O kada valstijos ižde trūksta 
pinigų, jie surenkami iš eilinių 
žmonių visokiais kitokiais tak- 
savimais.

Pavyzdžiui, valstija praėju
siais keleriais metais nedavė 
New Yorko miesto reikalams 
pakankamai pinigų. Kasgi at
sitiko: uždėjo sales taksus, 
trejopai pakėlė fėrą, aukščiau 
aptaksavo kai kurias prekes. 
Tais ekstra taksais, darbo žmo
gus ir jo šeima sumoka ne 
$3 per metus, bet išmoka, 
šimtais dolerių.

Spėjama, kad gubernato
rius antradienį pasiūlys maž
daug tokį taksavimą, kokį bu
vo pasiūlęs demokratų lyde- 
rys Bahnigan. Tuo planu vis 
viena nuleistų 10 procentų 
taksų uždirbantiems nedau
giau $5,000 metams. Tačiau 
pakeltų taksavimą pajamų už
dirbantiems virš $5,000. Sa
koma, kad daugumos unijų 
viršininkai tą planą remtų.

Vienok ir tas taksavimas 
neina iki viršaus aukštyn. Jis 
laipsniuoja aukštyn tiktai iki 
virš $11,000 metinių pajamų.'

, , , ,, .... v—, n —
Buvusios Wanamaker krau

tuvės vietoje planuoja statyti 
puošnius, brangius apartmen- 
tus. Uždarymu krautuvės apie 
tūkstančiui darbininkų atėmė 
darbą.

Padėka
Juozas Kasmočius ilgokai 

sirgo. Sugrįžus iš ligoninės, 
jie rašo:

Norime tarti padėkos žodi 
visiems ir visoms už atlanky
tą ligoninėje ir namuose. 
Taipgi ačiū už laiškučius ir 
atvirutes iš arti ir iš toli. Už 
viską esame labai dėkingi.

Elzbieta ir Juozas 
Kasmočiai

Paul Martelio, brooklynio- 
tis, apdegė veidą liepsnai stai
ga šovus iš valomo “swteh 
box” BMT Times Square sto
tyje.

R. K. nori sukelti 
arti 6 milijonus

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. skyrius New Yorke sie
kia šiemetiniame vajuje sukel
ti $5,730,000. Tai tik šio did
miesčio kvota. Visame krašte 
nori sukelti $85,000,000.

Sąryšyje su1 Gross gemble- 
irstės byla nuteistas buvęs po
licijos kapitonas Joseph C. 
Workman, pasidavė eiti į ka
lėjimą atbūti 2 ir pusę metų. 
Jį kaltino, kad jis neteisingai 
atsakė į finansinius klausimus, 
kuriais norėta sužinoti visas 
policijos tarnautojų pajamas, 
išmokesčius ir sutaupąs.

t .» t
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ATYDOS!
Jau Visai Arti

Laisves Bendrovės Dalininkų

SUVAŽIAVIMAS 
ir 

BANKIETAS
I

A i

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

Vakarienė bus duodama 5:30 vai. vakare

Sekmadienį 
VASARIO 

FEBRUARY

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

Gražią Dainų Programą. Duos 
New York—New Jersey 

Kvartetas .

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

Bilietas $3.00 asmeniui
: ' a ? • •
. Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisvės raštinėje.
: ' ' , ;;

Reikalavo išlaisvinti 
Pąttersoną ir Davisą

Sausio 26-tos vakarą Jugos
lavų Salėje įvyko masinis mi
tingas tikslu reikalauti išlais
vinti Civilinių Teisių Kongre
so vadą William L. Patterson 
ir Benjemin J. Davis, buvusį 
Miesto Tarybos narį. Susirin
ko virš 400 publikos darbo va
karą.

Kalbėjo artistas dainininkas 
ir aktorius Paul Robeson. Jo 
kalba, visuomet teikianti sti
prybės, šį. sykį ypatingai buvo 
viltinga. Jis sakė, jog Ameri
kos liaudis “randasi prie pat 
rubežiaus laimėti tuos daly
kus, už kuriuos Pattersonas ir 
Davis buvo įkalinti.”

Kalbėtojas minėjo Aukš
čiausiojo Teismo nuosprendį 
prieš skirstymą pagal rases 
mokyklose kaip vieną tų di
džiųjų laimėjimų.

Įdomu, kad iš šio mitingo 
reikalautų siekių vienas išsi
pildė sekamą dieną, 27-tą, 
Pattersonas tapo paleistas iš 
kalėjimo. Taip nusprendė, tą 
dieną įvykęs srities apeliaci
nis teismas. Pattersonas buvo 
kaltinamas antru kartu už 
vieną ir tą patį “prasikalti
mą,” už kurį jis jau buvo at
likęs 90 dįenų pirmiau. O tuo 
jo !‘grieku” buvo tas, kad jis 
neturėjo, nedavė* ragangau- 
džiams vardų tų žmonių, ku
rie rėmė Civilinių Teisių Kon
gresą.

Tarpe priimtų rezoliucijų 
buvo atsikreipimas į guberna
torių Harrimaną, kad jis su
draustų persekiotojus tokių 
organizacijų, kaip kad Civili
nių Teisių Kongresas, Ameri
kinis Komitetas Sveturgi- 
miams Apginti, Nepaprasta
sis Civilinėms Laisvėms Apgin
ti Komitetas ir kitu panašių.

Reikalavo tuojau panaikin
ti pabaudas sergančių Smith 
Akto persekiojamųjų Claudia 
Jones ir Jacob Mindei.

Kiti kalbėjo Mrs. Louise 
Patterson, poetė Beulah' Rich
ardson, Samuel Barron, Carl 
Marzani, William Albertson. 
Dainų programą suteikė Earl 
Robinson ir Leon Bibb.

Portorikiečius įžeidė
i

Portorikiečių Jauną Demo
kratų organizacija smerkė 
Queens republikoną fkaunsil- 
maną Barnes. Sako, jog jis 
paskelbė “didelį melą” ii žai
džia “pigia politika,” kai jis 
sakė, būk portorikiečiai atva
žiuoja į New Yorką pašalpos 
gauti.

Barnes buvo tai pasakęs 
įteikdamas Miesto Taryybai 
rezoliuciją, reikalaujančią ne
duoti biedniokų pašalpos ne
išgyvenusiems mieste ir vals
tijoje dvejus metus.

Rezoliucijai priešinosi mies
tinės labdarybės komisijonie- 
rius Henry McCarthy. Jis sa
kė, jog buvimas ant pašalpos 
apie 35,000 portorikiečių kil
mės amerikiečių tarp virš 500,- 
000 šelpiamųjų nepatvirtina 
Barneso nuomonės.

Jaunųjų demokratų vadas 
Lebron pareiškė, jog Barnes 
-įtarimas) portorikiečių neturi 
pagrindo; kad tą savo neva 
informaciją “jis pats sukūrė 
savo prieš portorikiečius nnsi- 
stačiusioje mintyje.’’

Pašovė ir areštavo
East New Yorke areštavo 

brooklynietį Fred Fink, 42 m. 
Sakoma, kad Brooklyno ir 
Floridos policija jo seniai ieš
kojo už įvairius prasižengi- 
mėlius, į kuriuos jis buvo 
įkliuvęs veik vaikystėje. Dabar 
jis įkliuvo dėl vairavimo auto 
be lempos. Pradėjo jį kaman
tinėti. Policija sako, kad jis 
norėjo pabėgti, dėl to jį pa
šovė.

Trečią varžybų dieną išpar
davimui gatvėse paliktų auto 
miestas už 46 auto surinko 
$957. Aukščiausia kaina už 
vieną buvo $205. Už daugumą 
gavo mažiau 15-kos dolerių. 
Visi valdžios nuvežtieji nuo 
gatvės, kurių savininkai neat- 
siima per 30 dienų, eina į var
žytines.

NEW YORK
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HELP WANTED—FEMALE
YOUNG EADIES, 18-25. T^el 

Miami and many other interesting 
cities with other young ladies. Na
tionally known Co. (circ. sales); no 
exp. nec. Expenses adve.; good pay; 
perm. (comm, plus bonus). MR.R.y. 
LONG, Woodward Hotel, B’way & 
55th St. Don’t phone.

(21-23)

MALE and FEMALE

PATYRUSĮ PORA MODERNINIAM 

LOCUST VALLEY NAMAM

Yrimui, valymui, atlikimui lengvų 
skalbinių. 3 suaugę. Su vėliausiais 

paliudijimais. $300 j mėnesį.
GL. 4-6155

(22-24)

REAL ESTATE

WEST HEMPSTEAD
Parduoda savininkas su nuostoliu. 
Užimtinas j 60 dienų. Dailus 9 rū
mų namas, kiemas, 1% akrų, 1954 
virtuvė—skalbykla. 2 karam gara- 

• džius, 4 miegrūmiai, 2V2 maudynės
— ištaisytas skiepas. Atskiras stu
dio pastatas, French Provincial style 
(parduodamas arba išnuomojamas). 
Arti mokyklų. Greitam pardavimui 
tik $39,500. Pamatymas paga^su- 
tartį, rimtai norintiems pirkti.pNv. 
9-0211.

' (20-22)

BORO PARK
By owner. 2 fam. home (6x3į 

rooms); 4 car garage, detached; 
new roof, oil. 6 rooms available. 
Good income from 3i. Near Paro
chial School and church. Only 
$15,500. Inspection by appointment. 
UL. 4-0512.

(20-22)

QUEENS VLILAGE, NORTH. 2-jų 
šeimų mūrinis namas. (2-5’s); 6 m. 
senumo. Pusė bloko iki Hillside Av. 
Arti mokyklų. Žaislų kambarys. 
Profesijinis fotografijom dirbti kam
barys. Abu apartment ai užimami. 
Geras pirkinys dviem giminingom 
šeimom. $23,500. Dėl pamatymo 
skambnkite: Hollis 4-7827.

(21-23)

Apleidžia šalį. WESTBURY, Carle 
Place $14,500. 2 aukštų atskirai sta
tytas, 3 miegrūmų namas. 1 % mau
dymų, 25 pėdų gyvenamasis kamba
rys, ugniavietė, jbudavoti bookcases 
ir šėpos. Virtuvė ir dinette. Skiepas 
su ištaisytu rekriacijai rūmu. Daug 
ekstra dalykų. Ideališkas del mo
kyklų ir krautuvių. Pamatymas pa
gal sutartį, tik norntiems pirkti.

Tel. WE. 7-1501 J
(22>4&

Išgąstis vos nepražudė
Policistas Keiling saugojo 

trafiką B rook lyne prie Lin
wood ir Fulton Sts. Jis paste
bėjo ugnį netolimame name
lyje. Viena įspėta šeima tuo
jau išsigelbėjo. Bet antrame 
aukšte buvę senyvi trys žmo
nės pastyro išgąstyje, 1 mote
ris apalpo. Turėjo laukti, kol 
pribuvo gaisragesiai. Policis
tas juos išsaugojo sveikus, bet 
pats apdegė veidą ir susirgo 
nuo užsirijimo dūmais.

Brooklynietis Adrian Mar
shal) tapo nugabentas į ligo
ninę, pamišėlių skyriui! po to, 
kąi jis grąsino šokti pro lan
gą nešinas 3 mėnesių dukrytę. 
Buvo sušaukta policija ir gais
ragesiai jį gaudyti ir susirin
kę šimtai vėpsotojų ties namu, 
342 60th St.

New Yorke suimtus “krep- 
sais” gemblerystėje 52 vyrus 
teisėjas nubaudė pasimokėti 
po $3 pabaudos. Gemblerystes 
vedėjai dar bus teisiami. Sa
ko, kad jie iš ieškančiųjų lai
mės gemblerystėje kas vakarą 
pelnydavo po apie 10 tūkstan
čių dolerių.

f

Sausio 27-tos stiprus vėjas 
kaikam buvo naudingas: iš 
vakarinių valstijų lėktuvai at
skrido po kelioliką minučių ir 
iki pusvalandžio anksčiau. 
Juos pastūmėjo užpakalin pū
tęs vėjas, kuris kartais siekė 
iki 98.mylių per valandą.

Newyorkietis Martin Cun
ningham, 54 m., rastas pasiko
ręs savo bute.

UŽSIENINIAI KARAI 
JAGUAR 1952

“120” Coupe, R&H., $1,895
JAGUAR 1952

Mark VII 4-dr, Suntop,
R. & H., $1,595

MG CONV. 1954
R.&H., dratiniai ratai $1,595
“CONTINENTAL” CONV.

R. & H., Black Beauty

MATTHEWSON MOTORS
INC.

216-25 Hempstead Avenue
Queens Village

HOIlis 5-0480 HOllis 4-0407
(21-23)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
I Telephone: EVergreen 4-8174

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 1 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 280 Union Avė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite ati 
eiti ir užsimokėti.

Valdyba

MARBLE TABLE SALE
60X20 $CO 

BRASS BASE
Beautifully Grained Travertime

BON BAZAR 228 W. 4 St.
WA. 4-8740

I

j

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE-

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette^St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

«•

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 1, 1955

. i
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