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M. BULGANiMO LAIŠKAS RAGINĄS PALAIKYTI ŽENEVOS DVASIA
KRISLAI

Dėl mūsų suvažiavimo. 
Ar tinkama diena?
Pakaitos valdžiose.
Apie Motiejų Šumauską.

Rašo R. Mizara

Man būvant Waterbury, kai j 
kurie laisviečiai iš Connecti- i 
cut valstijos abejojo, ar jie i

me,
ciniu k u su važia vi- 
ivyks sausio 29 d. i

suvažiavimą

go. Kai oras ir 
dai sekmadieni.

— Bet taip b

Komunistai siūlo
Socialistas Moli et 
turi tapt premjeru

Į Sovietų premjeras ragino 
D. Eisen howeri a t g a i vi n t i 

j taikai palankią atmosferą

<

Suomija dėkinga

Washingtonas. — Ketvir
tadienio rytą Baltasis Na“Ketveri metai atgal a

pie Liaudies frontą nebuvo į mas dar nebuvo paskelbęs 
kalbos. Dabar ore vėl jau- I pilno Bulganino laiško tek- 
čiasi nauja atmosfera, at- ; sto, bet jau buvo paskelb- 
mosfera, kuri
mena tuos laikus, kuomet j kas 
Liaudies fronto koalicija į Bulganino 
su Blumu priešakyje perė
mė galią. Iš tikrųjų,, posa 
kis, kad ‘istorija kartojasi’ 
yra teisingas.”

Paryžius. — Prezidentas 
Coty dar tariasi su įvairių 
partijų vadais, bandyda
mas sužinoti visu nuomo
nes, kad sudaryti kabinetą. 
Tarp ’kitų pasitarimų jis 
laikė ir su Komunistų par
tijos generaliniu sekreto
rium Jacques Duclos, at
stovaujančiu didžiausią 
partiją šalyje ir parlamen- 

kasmet 1 te.
Duclos jam sakė, kad ko-

Jie dėstė, kad dabar reikė- munistai pageidauja maty
tu suvažiavimus šaukti šešta-; įį Francūzijos premjeru 
dieni, kai dienos ilgos ir orai i S0Cialistą Gliy Mollet. DllC- 
geresm. • |QS pas]uų sapė spaudos at-

i stovams: 
' “Aš sakiau 
kad pergalė 
mums duoda teisę perimti 
premjero vietą, bet kai ku
rių kairiųjų partijų atsine- 
šimas tą daro negalimu da
lyku. Aš todėl savo parti
jos vardu paprašiau prezi
dentą paskirti socialistą 

! premjeru.”
Tas Duclos pareiškimas 

užtikrina/kad komunistai 
rems socialistini premjerą 

• parlamento balsavimuose. 
Komunistu reikalavimas, 
kad ir jie būtų įtraukti 
valdžion, lieka. K. P.- tiki, 
kad su laiku socialistai ir 
radikalai su tuo reikalavi- i

galėjau atsakyti, buvo toks:
—Gerai, tai šiame su važia- 1 

\ime iškeikime tą klausima’ 
ir lai jis, suvažiavimas, pada- | 
ro pakaitas. Direktorių ta
ryba negali suvažiavimų lai-

prezidentui, 
rinkiniuose

mums pri- i ta, kad tai buvo “draugiš- 
tarybinio premjero 

i laiškas prezi- 
■ dentui Eisenhoweriui.” i Prezidento spaudos asisten- 
! tas Hagerty dar iškėlė, kad 
nuo Ženevos konferencijos 
iki dabar Bulganinas ir Ęi- 

ty r> • i senhoweris susirašinėjo, INorVCJįlĮ U ! U I pasikeisdami mintimis apie 
Sovietų spauda Ipasaullnę talka-
. iii* Baltojo Namo komunika-bendradarbiaiis tas sako, kad Bulganino

tikros 
taikos 
Yorko

Oslo. — Norvegijos Dar
bo partijos (socialdemokra
tų) organas ‘Arbeiterbla- 
det” iškelia, kad Norvegi-
jos darbiečiai ir Tarybų Są
jungos komunistai nutarė

Yorke 
saulėtas 

Ar

laiške iškeltos tam 
mintys pasaulinės 
užtikrinimui. New 
“Tim’es” ir keli kiti ;
gi laikraščiai sako, kad 
Bulganino laiškas ragina 
prezidentą atglaivinti Žene
vos atmosferą, atnaujinti 
aplinką, kurioje būtų gali-žodžius rašant, New 

oras labai gražus: 
ir neperšaltas.

jis toks bus ir sausio
nieks negali pasakyti, 
reikia visiems turėti 

tai: Laisvės bendro- 
su va ž ia vimas tei vy kst a

tik kartą per metus. Man ro
dosi, kad kiekviena^ galėtų 
ir turėtų dėti visas pastangas 
jame būti.

Y patingai 
dosi, turėtų 
juo daugiau

šiemet, man ro- 
suvąžiavime būti 
mūsų žmonių, t c

is suvažiavimui,
įvyks banketas, kuriame tu
rėtu dalyvauti ne tik akcinin
kai (šėrininkai). o ir plates- 
nioji lietuviu visuomenė iš 
Didžiojo New Yorko ir a py- 
linkės.

Tarybų Sąjungą sudaro 16- 
ka respubliką. Iš .ją didžiau
sia yra Rusijos Tarybinė Fe- 
deratyvė Socialistinė Respu-

štomis dienomis šios respu
blikos premjeras Aleksandras 
M. Puzanovas pasitraukė iš 
savo vietos. Naujuoju prem
jeru yra išrinktas Michailas 
A. Jąsnovas, ligi šiol buvęs 
Maskvos majoras.

Taigi, neseniai net trijų ta
rybinių respublikų valdžiose 
vyko pasikeitimų: LT.be 

,oje, Lietuvoje, ir Rusijoje.
Lietuvos vyriausybėje, kaip

bendradarbiauti spaudos 
reikalais, keistis informaci
jomis ir delegacijomis. Tą 
susitarimą paniekė Darbo 
partijos vadas Gerhardse 
nas ir Sovietų Kompartijos 
vadas Chruščiovas, kuomet 
Gerhardsenas lankėsi 
Maskvoje.

Gerhardsenas yra Nor
vegijos premjeras. Tuo tar
pu, kai jis tarėsi su Bulga- jos šalys pradeda vis labiau 

mu' turės sutikti/kad "busi’ji*?” kai,p No1'v^ii_os. vfiI- 
atgaivintas Liaudies fron
tas.

Apie Liaudies frontą da
bar Francūzijoje kalba visi. 
Spauda tą klausimą nuolat 
diskusuoja. Pro-socialisti- 
nis “Franc-Tireur 
niai rašė:

ma draugiškai tartis taikos 
labui. Laiške, kaip mano
ma, tikriausiai kalbama a- 
pie nusiginklavimą.

Bet Eisenhowerio admi
nistracijos narys, nusigink
lavimo reikalų asistentas 
Stassenas, tuo tarpu pa
reiškė senatinei sub-komisi- 
jai, kad Amerika nėra pa
sirengusi žadėti nenaudoti 
pirma vandenilinės bom
bos. Tarybų Sąjunga, kaip 
yra žinoma, ragino visas 
šalis, kurios turi atominius 
ir hidrogeninius gįhklus, 
tokius pažadus sudėti.

Stassenas sakė, kad A- 
merika rezervuoja sau teisę 
naudoti bet kokius ginklus, 
jeigu įmato agresiją. Sena
torius Humphrey klausė, 
kaip Stassenas apibūdintų 
agresiją. Tas atsakė, kad 
nėra reikalo apibūdinti, nes 
agresijai įvykstant*, “visi 
žino, kas įvyko.”

Dar dvi šalys pradeda linkti i 
neutralumą: Jordan., Pakistanas

Washingtonas. — Valsty
bes dępartmente viešpa
tauja nemenkas susirūpini
mas, kadangi dar dvi Azi-

karininku, kad AJor 
1 a i k y tu si n eu tralu m o, 
našiai kaip Egiptas n

pa-

su

nese

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko delegacija iš 
Jugoslavijos, kuri prašo 
paskolos. Delegaciją sudaro 
finansiniai ekspertai su Ju
goslavijos Liaudies banko 
direktorium V. Gūžina 
priešakyje.

Pranciškonų Darbininkas 
rašo, kad Motiejus Šumatiskas 
yra gimęs 1905 metais Kau
ne, “dirbo spaustuvėje, buvo 
suimtas už priešvalstybinę 
veiklą. Paleistas 1926 orga-

• nizavo spaustuvių darbininkų, 
profesines sąjungas, dalyvavo 

žinoma, įvyko pamainų po to, spaustuvės darbininkų .sporto 
kai iš premjero vietos pasi
traukė Mečys Gedvilas, kai 
Motiejus Šumauskas tapo pa
skirtas n a u j u o j u Lietuvos 
premjeru.

1929 buvo ištrem
ia Kauno j Mažeikius. Iš 
pasišalinęs visą laiką dir- 
nelegaliose organizacijose, 
1931 buvo vėl suimtas ir 

Iš kalėj i-

Porkkalos baze jas® 
perduota jos žiniai

Helsinkis. — Ketvirta
dienį, pirmą valandą po 
pietų, tarybinėje ambasa
doje buvo pasirašytas ofi
cialus dokumentas, kuris 
perduoda Porkkalos uostą 
ir bazę Suomijos žiniai. 
Trečiadienį paskutiniai 
traukiniai su tarybiniais 
kariais ir pareigūnais iš
riedėjo iš Porkkalos TSRS 
sienos link.

Po (dokumento pasirašy
mo Suomijos valdžia davė 
iškilmingą priėmimą Tary-

kurie atvyko 
ceremonijose. 
Paasikivi ir 

Kekkonen daly-

reigūnams, 
dalyvauti 
Prezidentas 
premjeras 
vavo tame priėmime. Iš Ta
rybų Sąjungos pusės daly
vavo vice-premjeras Per- 
vuchina's, užsienio reikalų 
vice-ministras Gromyko ir 
eilė kitų aukštu svečių.

Vakare tarybinėje amba
sadoje įvyko banketas, ku
riame atsilankė Suomijos 
prezidentas ir visas kabine

tas. Prezidentas Paasikivi

TSRS daktarai 
nugalėjo veži, 
išgydė Riverą
Maskva. — Garsu4sis

Meksikos dailininkas Die-; kinga Tarybų Sąjungai.
. Helsinkio laikraščiai ra- 

džiaugsmingai šo. kad Sovietai paliko Por
kkalos bazę geriausiame 
stovyje, kad viskas puikiai 
užlaikyta ir suomiams dar
gi palikta daug įrengimų ir 
medžiagos.

Tarybinėje delegacijoje 
taipgi dalyvauja apsaugos 
reikalu vice-ministras mar-

go Rivera paliko Botkinc 
ligoninę ir
pareiškė spaudai, kad jis 
pilnai pagydytas nuo vėžio. 
Keli mėnesiai atgal Rivera 
atvyko Maskvon, kad pasi
duoti operacijai nuo vėžio. 
Meksikos daktarai 
kė, kad geriausieji 
listai toje srityje 
Sovietuose.

Bet Rivera tapo 
tas ir be operacijos. Tarybi
niai daktarai prieš Riveros 
odos vėžį naudojo radioak- 
tyviską Kobaltą.

jam sa- 
specia- 

randasi

pag)dy-

Buržuazinė lietuvių nacio
nalistų spauda nemaža rašo 
apie M. Gedvilo pasitraukimą 
iš premjero vietos. Nesigai
li ji jam visokių primetimų. 
Tą patį toji spauda daro ir 
su Motiejum šumausku, nau
juoju Lietuvos premjeru.
k O visgi kai kurie laikraščiai 
priversti pripažinti naujam 
premjerui didžiulių nuopelnų.

sąjungoje.
tas 
ten 
bo 
kol

' nuteistas 8 metam.
! mo išėjęs dirbo dviem kryp
tim: nelegaliose organizaci
jose! ir organizavo spaustuvių 
darbininkus per Darbo Rūmus. 
Po pusantrų metų vėl buvo 
suimtas ir nuteistas 1 metus.

“Atėju bolševikam, iš ka
lėjimo išėjęs, buvo paskirtas 
Darbo Rūmų pirmininku ir 
profesinių, sąjungų organiza
torium”. . .

Daug šalin nenori maldi/ JT 

 

sesijoje, kaip siūlo Lofdge 
aip 

yra žinoma, Amerikos/dele
gatas Lodge pasiūlą, kad 
Jungtinių Tautų Generali
nės asamblėjos sesijos bū
tų pradėtos su kokio nors 
dvasiškio sukalbama mal
da. Dabar sesijos prade
damos vien su tylos minu 
te, per kurią netikintieji 
gali susikaupti, o tikintieji 
tyliai sukalbėti maldą.

Bet Lodge nori, kad dva
siškis garsiai sukalbėtų

Washingtone bijoma, kad 
ta maža arabiška šalis tik
rai palinks neutralizman. 
Dar daugiau susirūpinimo 
sukelia Pakistanas.

Iki visai neseniai Pakis-' 
tanas buvo tvirtas vakarie
tiškos stovyklos narys, bet 
paskutinėmis savaitėmis 
irgi pradėjo svyruoti. Da
bar Kinijos Mme. Sun Jat- 
sen atvyko į Pakistaną ir 
ji ten buvo priimta iškil
mingiausiomis ceremonijo
mis, dalyvaujant pačiam 
premjerui ir kitiems vaF 
džios nariams. Washingtd- 
ne- vyrauja įsitikinimas, 
kad tai buvo tiksli Pakis
tano valdžios demonstraci
ja, kad parodyti, jog Pakis-

tebegauna įsakymus). Na- tanas ne toks jau paklus
nus vakarietiško bloko na-

atsitolinti nuo vakarietiš
ko bloko, vis labiau linkti į

! Chruščiovu kaip socialistų neutralizmą. Tos šalys yra 
i partijos galva.

Gerhardsenas vėliau pa
siuntė laišką Chruščiovui, 
kuriame sakoma:

j “Aš esu tikras, kad laikui
Į bėgant ne tik spaudos ry
šius plėsime, bet vystysime 
ir kitokius ryšius tarp mū- 
sų partijų.”

Chruščiovas yra tikras, kad 
Eisenboweris stoja už taiką

Maskva. —Nikita Chruš
čiovas davė interviu New 
Yorko advokatui Marshall 
MacDuffie. 
sakė, kad jis 
prezidentas 
pageidauja taikos. Jis taip- 

I gi manąs, kad nei premje
ras Edenas, nei premjeras 
Faure nenori karo.

Chruščiovas, betgi, sakė, 
kad jis netaip jau tikras, 
kad visi Eisenhowerio ad
ministracijos nariai yra 
tokie taikingi, kaip pats 
prezidentas. Jis davė su
prasti, kad Tarybų Sąjunga 
skaito sekretorių Dullesą 
pavojingu taikai asmeniu.

Jordanas ir Pakistanas.
Sužinota, kad Jordano 

nacionalistinės partijos ne
liks patenkintos, iki valdžia 

i nepareikalaus iš britų ka
rininkų nešdintis iš šalies. 
Nacionalistai jau privertė 
valdžią nesidėti prie Bag
dado pakto, bet dabar jie 
nori daugiau: jie nori, kad 
Jo; dano valdžia atleistų 
britų komandantą Giub Pa
šą (tas generolas vadinasi 
arabišku vardu ir vadovau-

-I jo Jordano Arabiškam le 
n m -innvii h n f- lie vvo kvitnc

Chruščiovas 
tikras, jog 

Eisenhoweris

gi jonui, bet jis yra britas, 
dar laikąs laipsnį britų ar
mijoje ir iš Britan'jcs dar

Sovietai statys keturis 
aerodromus Afganistane

""Z Kabulas. — Tarybų Są
jungos inžinieriai iy techni
kai pastatys Afganistane 
keturis aerodromus ir vie
ną didelį plentą. Patys 
Sovietai teiks ir finansus, 
$100,000,000 paskolos pa
vidale.

Tas planas bus pravestas 
per ketverius metus. Afga
nistane jau randasi šimtai 
tarybinių technikų ir eks
pertų.

Londonas. — Britanijos 
karalienė Elizabieta apsi
lankys Danijoje.

cionalistai nori, kad taipgi 
būtų paleista 60 kitą britų

Albany. — New Yorko 
legislatūroje įneštas pasiū
lymas, kad visi automobi
lių vairuotojai, kurie tu
ri' virš 45 metus amžiaus, 
turėtų pereiti medicinišką 
regėjimo egzaminą.

maldą. Prieš tą planą jau 
pasisakė Tarybų Sąjunga, 
Lenkija, Meksika ir eilė ki- 

,tų šalių. Manoma, kad prieš 
tokias maldas stoja Skan
dinavijos šalys, kai kurie 
Francūzijos delegatai ir ei
lė Lotynų Amerikos šalių.

Nurodoma, kad viešos 
maldos gali. sukelti daug 
konfliktų. Ne tik netikin
tieji delegatai būtu nepa
tenkinti (o jų yra daug ne, 
tik Rytų, bet ir Vakarų de
legacijose), bet gali kilti 
kitų nesmagumų, 
kraštų delegatai, 
džiui, tikriausiai
salę, jeigu būtų kada nors 
pakviestas rabinas, o Izra
elio delegatai, jeigu būtų 
pakviestas musulmonų mu

Pittston, Pa.
Ketvirtadienio rytą 

nai mirė Mikąs Kalauskas, 
______ c_ __ ___ ą amžiaus, 

pamatyti <fPorgy and Bess” Mirė nuo širdies atakos, 
kurią jis aplaikė praėjusį 
penktadienį. Velionis buvo 
senas, nuoširdus laisvietis. 
Jaunesnis būdamas plačiai 
darbavosi pažangiajame 
lietuvių judėjime.

Velionio kūnas randasi 
pašarvotas Kizis šermeny- 
nėje ir bus palaidotas šeš
tadienį, sausio 28 dieną. 
Šią žinią mums telefonu 

pranešė Pacenka, velionio 
žentas.
Reiškiam užuojautą Miko 

Kalausko šeimai, giminėms 
ir draugams.

Seniausias pasauly žmogus Į Pusė milijono lenkų bandė ‘/jaukęs 84‘ n^tų
turįs 155 metus amžiaus
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda skelbia, kad 
Osetijos autonominėje sri
tyje (Kaukaze) atsirado 
senukas, kuris turi net 155 
metus, amžiaus. Kaip jau
nas vyras jis dirbo už virė
ją pas rusų generolą, ku
ris dalyvavo kare prieš Na
poleoną.

Tas senukas dar gan- 
sveikas. Jo kaime yra ke
liolika žmonių, kurie turi 
virš 100 metų amžiaus.

Varšuva. — Net 500,000 
varšuviečių ir provincijos 
gyventojų buvo padavę 
prašymus, kad gauti bilie
tus Amerikos operos “Por
gy and Bess” premjerai. 
Žinoma, tik keli tūkstančiai 
galėjo bilietus gauti. N

Dar nežinia, kaip ilgai 
tas veikalas čia bus persta
tomas, bet sakoma, kad jis 
turėtų būti perstatomai 
per ilgą laiką, kad paten- 
kinti visus, kurie nori vei
kalą pamatyti. i

čio-

Arabu 
pavyz-

Jeruzale. — Vidujiniai 
nesutikimai Izraelyje dėl 
tarnautojų algų .gali pri
vesti prie krizės valdžioj’e.
^ORAS NEW YORKE

Giedra ir šalta
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ĮVAIRUMAI
Didžiausias apiplėšimas 
beveik buvęs be klaidų

for-

Kelios savaitės atgal vi- 
laikraščiai 

raidėmis
„ , , „ nn i si šios šaliesCanada and Brazil, per year 19.00 , . . .
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! policija pagaliau surado, 
s' kas apiplėšė Brink Ine.

i 1950 metų sausio 17 d., 
į Bostone, pagrobdami be- 
| veik tris milijonus dolerių 
; ($2,775,395) grynais pini-

- , gaiš, čekiais, akcijomis ir 
Į taip toliau. Iš tos sumos 

' i vien grynais pinigais pa-
I grobta $1,218,211. . .

Per šešerius metus

BŪKITE SUVAŽIAVIME
METINIS L/VISVĖS bendrovės šėrininkų (akcininkų) | 

suvažiavimas įvyks sausio 29 d.
Netenka nė aiškinti, kad Šis suvažiavimas bus svai/ 

bus daugeliu atžvilgių. i /
Gyvename sunkius

raštj) laikus. Laisvė, ėjusi dienraščiu virš 36 metus, su- į 
sitinka tuos sunkumus, kuriuos sutinka įvairios lietu- ' Per šešerius metus Vie
viu^ draugijos Amerikoje, išgyvenusios apie tiek laiko j tinė policija ir FBI ieškojo 
arba daugiau.

Laisvės savininkas yra keliolika šimtų Šėrininkų, ku
rie kas metai suskrenda į metinius suvažiavimus, aptaria 
bendruosius mūsų laikraščio reikalus, padaro nutari
mus ir išrenka direktorių tarybą, kad ji tuos nutarimus 
įvykdytų gyvenimam

Taip bus ir šiemet, sausio ,29 d. Čia šėrininkai aptars 
visus laikraščio leidimo klausimus ir padarys atitinka
mus nutarimus.

Būtų gerai, kad juo daugiau šėriniiikų 
dalyvautų.

Būkite, kuriems tik leidžia sąlygos.

mūsu dieh-

suvažiavime

ISTORINIS MITINGAS
PRAĖJUSIOS SAVAITĖS gale New Yorko Carnegie

Skaitoma, kad ten dalyvavo apie 3,200 asmenų, — 
kiek tik galėjo sutilpti į salę. Jie ten buvo suvykę pami
nėti savo dienraščio Daily Workerio 32 metų sukaktį.

Įdomus šis mitingas buvo tuo, kad čia vyriausiais kal
bėtojais buvo du žmonės, neseniai grįžę iš kalėjimo — 
John Gates (Daily Workerio redaktorius) ir Eugene 
Dennis, generalinis Amerikos Komunistų partijos se
kretorius.

Jiedu buvo nuteisti kalėti penkerius metus einant Smi- 
tho įstatymu.

Publikos nuotaika buvo labai pakilusi, nes visi džiau
gėsi ne tik Dailv Workerio (taipgi savaitraščio The 
Worker) išsilaikymu, o ir tuo, kad dienraščio redakto
rius jau ir vėl laisvas, kad jis gali atsistoti prieš savo 
skaitytojus ir kalbėti.

Daily Workerio medžiaginė būklė visuomet buvo ir 
tebėra nepavydėtina. Laikraštis išsilaiko dėl to, kad yra 
tūkstančiai darbininkų, kurie aukojasi ir daro viską, 
kad laikraštis eitų.

Sunku beisivaizduoti, kas būtų, jei nebūtų Daily Wor
kerio. Tai jaučia, tai žino klasiniai sąmoningi darbinin
kai ir bendrai pažangioji visuomenė, kurie jį remia ir 
palaiko.

Anglišką dienraštį išlaikyti yra kur kas sunkiau, negu, 
sakysime, lietuvišką bei kurios kitos tautinės grupės 
dienraštį. Bet jis išgyvavo 32 metus ir žada gyvuoti

Šis entuziastiškas didžiulis darbo žmonių mitingas sa
kyte sako, kad Daily Workeris gyvuos!

Lai gyvuoja dienraštis Laisvė!
Neleiskim, kad Laisvės eiga sušlubuotų! — 
Laisvė yra mūsų kraujas ir širdis! — 
Kad jai sušlubavus, priešai delnais plotų, 
O mūs Laisvei grėstų belaikė mirtis. . .

Iš tavęs, Liaudie! Laisvė yra kilus, 
Tavo užtarėja, paguoda varguos.
Prie tavo krūtinės priglausta, sušilus, 
Dar ilgai. . .Ilgai tarp mūsų gyvuos!

-Gėda tam, kurs lenda po šluota senatvės,
Kai kloniai ir kalvos naujove kvėpuoja, 
Kaip prieš srovę plaukia patvinusios gatvės 
Ir mumis ten šaukia ir rankomis moja.

Gėda tam, kas šykštus, kaip tinag’s ugnies, 
Ant Laisvės aukuro gailis skatikėlio.
Jam mirus jo turtą pasidalins tie, 
Kas iš jo kvatosis net taures iškėlę.

Prie idėjos darbo niekas nepersenas, — 
Žodžiu, raštu, auka galim prisidėt.
Laisvė vienintelis mūsų dvasios penas, — 
Ji turi gyvuoti! Ji turi klestėti

Senas Vincas

Gorila mirė nuo širdies 
smūgio zoologijos sode

kaltininkų, iki juos surado. 
Ir surado ne todėl, kad ati
dengė pėdsakus, o todėl, 
kad vienas apiplėšimo da-

Kiek karty karalienė 
Jadvyga buvo ženota

Istorija rodo, kad
maliai ji buvo du kartus 
vedus. Lietuvos kunigaikš
tis Jogaila buvo josios ant
rasis vyras* Dar 1378 me
tais, kada Jadvyga buvo 
tik 7 metų amžiaus, tai jos 
tėvai ją pažadėjo ir katali
kų bažnyčioje apvesdino su 
Austrijos kunigaikščiu Wil- 
helmu.

Matote, tais laikais daž
nai turčiai apvesdindavo 
mažus vaikus. Tie “ženoti” 
vaikai gyvendavo pas savo 
tėvus ir augdavo. Kada jie 
pasiekdavo suaugusių me
tus, tai tada sueidavo į po
rą. Kaip* istorija parodomas 
pats buvo ir su Jadvyga.

Kada 1384 m. Jadvyga 
Devyni plėšikai atvyko, • tapo Lenkijos karaliene, 

’bet tik septyni ėjo vidun — tai jos vestuvės su Wilhel- 
šoferis ir visos akcijos ko- mu pasidarė kliūtis Lenki- 
mandantas Pino liko sėdėti jos ir Lietuvos apvienijimo 
sunkvežimyje.

Kuomet septyni vyrai ty
ki- liai, su kaukėmis ant vei

dų, savo raktais atrakino 
duris, už kurių Brink vy
rai skaitė pinigus, anie hu

ne tikėtai,

nautojai skaito pinigus. ^Su 
visais reikalingais raktais, 
su geru žinojimu, kur jie 
eina, jie lengvai pateko į 
vidų. Beje, prieš tai jie dar 
laukė signalo nuo vieno 
bendradarbio ant stogo 
skersai gatvę. Jo signalas, 
duotas elektrine lempute, 
reiškė, kad viskas tvarkoje, 
kad nieko nepaprasto ne
atsitiko.

Tas bendradarbis, beje, 
atvyko valandą anksčiau— 
neseniai pavogtu Fordu. . .

Turėjo perdaug pinigų
Devyni plėšikai a

kitus nusikaltimus, nutarė 
prisipažinti ir išduoti 1 
tus.

Ekspertai, repeticijos "
Apiplėšimą, sako polici- į vo užtikti taip 

i ja, pravedė devyni patyrę ■ kad nespėjo nei pasijudin- 
| specialistai, kurių kiekvie-1 ti. Jie sustingo iš nustebi- 
' nas anksčiau buvo teistas mo ir baimės, ginklai greit 
i ir kaltinamas už kitus nu
sikaltimus. Kiekvienas jų 
buvo ekspertas savo srityje 
— raktų pritaikinimo, kon
spiracijos, ginklų valdymo, j skambutis, 
planavimo ir t. t. Vyriau-Į plėšikai nesuprato. Jie al
sias-jų, Anthony Pino, -įklijavo vieno tarnautojo 
imigrantas iš Sicilijos, buvo j burną, kad tas paaiškintų, 
apiplėšimo “smegenys.” Tai i kame dalykas. Kuomet pa- 

I jis sudarė vyriausia planą. I aiškėjo, kad tai kitas tar-
Suęlaryti planą, prisi- • nautojas. < 

rengti, išstudijuoti padėtįJ,prašosi .vidun,. jis buvo į- 
ir pravesti repeticijas ėmė ■ leistas ir tuoj vietoje- 
18 mėnesių. Viskas 
išplanuota iki 
detalės. Kai vis 

i planuota ir prii 
' ta kartu buvo

buvo nuo jų atimti, jie pa
tys surišti ir burnos užda
rytos klijaus juostomis.

Vienu metu pasigirdo 
kurio prasmės

buvo į rištas, 
paskutinės 

tas buvo iš- 
engta, kele-

pravestos
- lyg geriĮ

atėjo į darbą ir 
į- 

su-

reikalui.
O tas reikalas buvo tas, 

kad vokiečių kryčiuočių 
puolimai ant Lietuvos ir 
Lenkijos vertė jas abi išsi
gelbėjimo reikale vienytis. 
Kada jau 1384 metais Jad
vyga tapo Lenkijos kara
liene, atrodė, kad jos ir Jo
gailos apvesdinimo reikalas 
tik trumpo laiko, tai štai 
atsirado nauja kliūtis — 
atvyko jos vyras Wilhel- 
mas, su kuriuomi ji buvo 
apvesdinta 1378 metais.

Lenkijos valdonai norėjo 
vienybės' su Lietuva, o čia 
atvyko austrijokas. Gi Aus
trija tada buvo mažytė ir 
su Lenkija neturėjo bendrų 
sienų. Todėl lenkai ir išvijo 
Wilhelma. Bet išvyti buvo 
tik pusė vargo. Kilo baisus 

; skandalas: kaip tai katali-
ėmėsi sa- kę Jadvygą, Lenkijos kura

vo darbo. i lienę, kurios tikras vyras
Jie krovė grynus . pini- Wilhelmas tebėra gyvas, 

gus ir čekius į maišus, ku-, nori apvesdinti su kitu vy- 
i riuos buvo specialiai atsive- 

aktoriai rengdajmiesi prie! zę. Kodėl jie ėmė ir čekius 
’ vaidinimo, taip tie devyni * bri akcijas, dar iki šios 
uiet keletą kartų buvo įsi-. ^os nežinoma, nes jie 

visus 1 puikiai žinojo, kad jų iš
mainyti negalės.

Po 20 minučių jie buvo 
gatavi. Jie ramiai, tyliai ir 
be skubinimo išnešė maišus, 
sukrovė į sunkvežimį

kuri 
kitu 
tuos 

auto-

Amerikos ir Britanijos 
interesą i A r timu ošiu o se

: veržę vidun, praėję
i apiplėšimo žingsnius, tik 
nieko neėmę, laukdami tos 

: dienos, kuomet, kaip jie 
žinojo., Brink turės didžiau- 

. šią pinigų sumą.

. (Brink yra firma, 
! kolektuoja ir saugo 
' pinigus. Brink vežioja 
: pinigus šarvuotuose
1 mobiliuose po ginkluotų vy- 
; rų apsauga. Tie -pinigai 
taipgi laikomi po sargyba 
tvirtose apsaugos šėpose.)

Bet prieš repeticijas dar 
buvo daug, daug prisiren- 

i gimo.
Turėjo visus raktus
Policija dabar sako, kad 

! Pinto ir jo draugai (O’Kee
fe, Flaherty, Dineen) ke- 
Iftoliką kartu nakties metu 
|uvo įsiveržę į North Ter
minal Garage, kur Brink 

į firma laikė pinigus. Ten jie 
vieną po kitos nuėmė durų 
nuospaudas, kad pagaminti 
raktus. Kai atėjo laikas re
peticijoms, jie turėjo kiek
vieną raktą, buvo puikiai 
susipažinę su įstaigos vidu
mi, buvo detališkai apskai
čiavę, kaip apiplėšimas bus 

| pravestas.
‘ ‘ Gen e r alinė re pe tie i j a”

l buvo pravesta sausio 16 
Į o sausio 17 d. — 'pats “loši
mas.”

Tą vakarą 9 plėšikai
St. Louis. — Pagarsėjusi'.Rytuose, sako “Pravda,” sėdosi į sunkvežimį (kuris 

vietine žvėryno gorila Bo-; buvo ir lieka prieštaringi, ^uvo tam tikslui pavogtas

ru! Tokie dalykai tada bu
vo skaitomi baisiu dalyku. 
Taigi, kad nuraminti Wil- 
helmą, tai jam Jogaila iš
mokėjo 200,000 auksinių. 
Sakoma, kad Jadvygos mo
tina (našlė Vengrijos bu
vusi karalienė) taip pat 
gavo daug pinigų ir kitokio 

ir turto. Reikėjo gerai patepti 
nuvažiavo į A. Haffie butą katalikų dvasiški ją. Gali-
Roxburyje priemiestyje.

Bet jie surado, kad jie pasiekti net popiežių, 
turi tiek pinigų, kad jokiu kaip nors 
būdu per vieną naktį nega- 1378 metų vedybas su Wil
li jų suskaityti ir pasidalin- helmu. 
ti. Tuo tarpu vienas jų iš
vežė kaukes, naudotus dra
bužius ir dalį pinigų sude
ginimui. Sudeginti jiems 
prisiėjo apie $100,000 nau
jutėlių banknotų pavidale, 
nes jie 
policija 
ti.

mas daiktas, kad reikėjo 
kad 

panaikinti jos

žinojo, kad tokius 
gali lengvai susek-,

vienas tos gaujos 
iždininkas, api- 

vakarą praleido 
prie baro, tiksliai kalbėda
masis su keliais detekty
vais, kad turėti puikų alibi. 
Tik vėliau nakties metu jis 
atvyko į Maffie butą.

Po šešerių metų
Nuo to apiplėšimo pras

linko šešeri metai. O’Keefe, 
patekęs .kalėjimai! už kitą 
nusikaltimą, dabar nutarė 
prisipažinti. Tą jis padarė 
dalinai dėl to, kad dalinan
tis pinigus jis negavo lygins 
dalies ir buvo pasipiktinęs 
prįeš kitus,
metus jis vis svyravo 
nutarė išduoti savo 
radarbius.

Policija dabar

Heje, 
narys, jų

Per šešerius 
, iki 
bend-

Pasirodė-, kad pati Jad
vyga labai nenorėjo Jogai
los, nors jo nebuvo mačiusi, 
bet girdėjusi, kad jis yra 
senas, negražus, žiaurus. 
Yra davinių, kad ji siuntė 
net žmones pamatyti Jo
gailą. Dar blogiau — ji ka
talikė, bijojo grieko. Todėl 
ją apstojo katalikai kuni
gai, prelatai, ir kiti religi
jos šulai ir įkalbėjo, kad 
ji bus net šventa, nes apsi- 
vesdama su Jogaila ji išgel
bės lietuvių pagonių dū
šias.

D. M. š.

Popiežius dabar dirbsiąs 
Penkias dienas savaitėje

Šis tas iš šen ir ten y
Smegenų tyrinėjimas

Kuomet tik numiršta 
koks nors nepaprastai ga
bus žmogus, koks nors ge
nijus, medikai pradeda ty
rinėti jo smegenis. Taip bu
vo padaryta su Einšteino 
smegenimis, taip buvo pa
daryta su eilės kitų genijų 
smegenimis: chirurgai, ner- 
vologai, psichologai ir ki
tokių šakų medikai tyrinė
ja ir vis bando sukasti 
priežastį, kodėl genijus yra 
skirtingas nuo eilinio pro
tinio sugebėjimo žmogaus.

Iki šiol, betgi, nieko kon- 
kretiško neatrasta. Ameri
kos chirurgų žurnalas ra
šo, kad visi tyrinėjimai rą- 
do, jog fizinė genijaus sme
genų sudėtis, bendrai kal
bant, yra kaip eilinio žmo
gaus. Medikai yra įsitikinę, Į 
kad tam tikri nervų skir
tumai egzistuoja, bet jie y- 
ra tokie komplikuoti ir 
smulkūs, kad kol kas tyri
nėtojai skirtumo dar nesu
rado. /

Beje, • vidutinės žmogaus 
smegenys turi apie 20 mi
lijonų nervų. Jų veikimas, 
kas faktinai reiškia — gal
vojimas, yra labiausiai 
komplikuota žmogaus or
ganizmo funkcijų dalis. Bet 
medikai yra įsitikinę, kad 
galvojimas taipgi yra fizi
nis procesas, tai yra, kas 
nors fizinio pasikeičia žmo
gaus smegenyse su kiekvie
na mintimi arba jos varia
cija, su kiekvienu jausmu, 
judesiu, garsu ir t./1.

Kvapas ir skonis
Kuomet žmogus persišal

do, apserga sloga, jis daž- ’
nai sako, kad “prarado sko
nį.” Bet daktarai sako, kad 
faktinai žmogus tokiais at
sitikimais praranda ne“sko
nį,” o sugebėjimą pajausti 
kvapsnį, užuosti.

žmogus, mat,, maistą
sprendžia nevien grynai'
pagal skonį, kuris jaučia
mas burnoje, o ir pagal 
kvapą. Pojūčiuose dažnai
tie du dalykai taip glau
džiai surišti, kad žmogus 
ne visuomet gali atskirti, 
kur baigiasi grynasis sko
nis ir kur prasideda kva-

Kaip misijonieriai 
bandė kalbėtis su 
Ekvadoro indėnais
Spaudoje jau buvo nema

žai rašyta apie penkis a- 
merikiečius protestant. mi- 
sijonierius, kurie prarado 
savo gyvastį Ekvadoro 
džiunglėse, kur jie bandė 
susidraugauti su puslauki
niais Auca giminės indė
nais. Dabar iškeliama, kaip 
jie padarė pirmuosius ban
dymus su tais indėnais su
sisiekti.

Auca indpftaiiš seno yra 
žinomi kaip gentis, kuri 
nenori turėti kontakto su 
baltaisiais, nori būti palik
ta ramybėje džiunglėse. 
Ekvadaro valdžia tuos in
dėnus ignoruoja ir faktinai 
nevaldo.

Šie penki misijonieriai, 
betgi, nutarė su tais indėr 
nais kaip nors susisiekti.

Visų pirma jie išmoko 
bent kiek Auca indėnų kal
bos. Po to jie pasamdė he
likopterį ir skraidė žemai 
virš tos genties teritorijų, 
per garsiakalbį į juos kal
bėdami, sveikindami juos, 
prisigerindami. Paskui jie 
pradėjo skraidyti taip že
mai, kad.su virvėmis nu
leisdavo pintines su dova
nomis, kurias indėnai pa
siimdavo ir pintinės vėl 
būdavo traukiamos i viršų.

Su laiku indėnai pradė
jo už dovanas atsidėkoti, 
įdedami į ištuštintą pintu 
nę vaisių, riešutų. Tai ta
da misijonieriai manė, kad 
jie įgavo Auca indėnų pa
sitikėjimą ir pasileido jų 
teritorijon nusileisdami 
ten. Bet, matyt, kad jie ap
siskaičiavo.

Taip., visko 
atsitinka...

Clevelandietė Loretta 
Giarizzo, 70 metų moteriš
kė, patraukė teisman sienų 
dažytoją Stanley Gonsior. 
Ji reikalauja iš jo $25,000 
už sekamą: jisai dažė jos 
garažą ir ji pradėjo kriti
kuoti jo darbą. Labai įpy
kęs dažytojas pagriebė ją 
ir tamsiai žaliais dažais nu
dažė jos rankas iki alkūnių.

pas.
Neginkluota (Milicija

Britanijos policija, visai 
priešingai kitų kraštų sis
temai, yra neginkluota. 
Tam tikri detektyvai (Scot
land Yard) ir karinė poli
cija ginkluota, bet eilinis 
Londono ar kito miesto 
policininkas, kurį britai 
mato gatvėse, neturi jokio 
šaunamo ginklo. Tiesa, po
licijos stotyse yra ginklų 
ir kiekvienas policininKas 
ten turi savo pistoletą, bet 
su savimi tarnybos laiku 
jo nesinešioja.

Britai laikosi tos nuomo
nės, kad tas išgelbsti daug 
gyvybių. Kriminalistai, ži
nodami, kad policininkai 
neginkluoti, retai į policiją 
šaudo, jeigu jie ir vejami. 
Pagavo policininkas kri
minalistą, gerai, nepagavo, 
— tai detektyvai vėliau jį 
suseks.

Beje, kadangi policinin
kai neginkluoti, tai už po
licininko nušovimą baus
mės daug griežtesnės, negu 
kitur. Kriminalistas, kuris 
paleido kulką policininko 
link, nušovė jis jį ar ne, ne
gali tikėtis ilgo gyvenimo.

M.

Harold Allen, jaunas lon- 
donietis, nuėjo į Westmins
ter katedrą pas episkopalų 
kunigą išpažinties. Staiga, 
jam kalbant kunigui, jis 
atidarė klausyklos langelį 
ir sudavė kunigui kumščiu 
i veidą.

Kunigas jį patraukė teis
man, bet Allen aiškino, kad 
jis nekaltas: jis tik paklau
sė “dangiško balso,” kuris 
jam liepė kunigui suduoti 
veidan. . .

Pietinėje Korėjoje, Tae
gu miestelyje, už žudymą 
kalinamas Kank Woo Won 
pabėgo iš kalėjimo. Paskui 
buvo gautas nuo jo laiš
kas, kuris sakė:

“Kalėjime nesijauči? 
gerai, nes bijojau, kad da* 
galiu, ko gero, būti nuteis
tas mirti. Dabar jaučiuosi 
gerai, dėkui ir širdingiau- 
sieji mano linkėjimai.”

Seattle mieste, Washing- 
tono valstijoje, Earl Fre
derick Sunde, buvo išleistas 
iš kalėjimo po parole. Bet 
trumpas laikas vėliau jis 
buvo suimtas už automobi- 
liaus pavogimą. Jis aiškino, 
kad automobilis jam buvo 
būtinai reikalingas, kad ga
lėtų kas savaitę nuvažiuot 
pas parolės pareigūną.

XII išsikovojo penkių die
nų darbo savaitę — ko jau 
senokai pageidauja Italijos 
unijistai. Jam padėjo dak
tarai, kurie“ konstatavo, 
kad jo nusilpnintas orga
nizmas 79 metų senumo kū
ne šešių dienų darbo savai
tės daugiau nebegali pa
kelti. . .

Bostonę metai anksčiau h* 
laikytas atsargiai paslėp
tas). Jie pradėjo kelionę 

! Roxbury priemiestyje ir

bo, kuri buvo žinoma kaip . ypatingai konkurencija dėl 
naftos šaltinių, lieka -ir 
liks ateityje.

Premjeras Edenas paliko traukė Bostono link, Jie ži- 
Britaniia antradienio va- nojo, kuriuo laiku ir kokia-

labiausiai juokinga gorila 
Amerikoje, staiga mirė 
nuo širdies smūgio. Dakta
rai mano, kad su ja buvo: 
perdaug žaidžiama ir ji j 
perdaug jaudinosi. .. ’ me kambaryje JBrink te’

suėmė 
'Pinto ir kelis kitus. Apart 
O’Keefe, dar vienas dalyvis 
jau buvo patekęs kalėj im an 
už kitus darbelius. Vienas 
jau.

ji dįbar laukia teismo. Bet 
pinigų pas juos nerasta — 
jie jau seniai išleisti. . .

M. 2 push Laisve (Liberty). Peaktad., Sausio (Jan.) 2T, 1S®i6
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Apie naują Leningrado 
subvę-metropoliteną

“Puškinskaja”. Tiek jos 
pavadinime, tiek įrengime 
įamžintas didžiojo rusų po
eto A. S. Puškino atmini
mas. Šioje požeminėje salė
je, apdailintoje granitu ir 
marmuru, netrukus bus pa
statyta A. S. Puškino 
skulptūra.

Dar viena stotis—“Tech
nologijos institutas.” Jos a- 
pipavidalinimo tema—mok
slo vystymasis šalyje. Sie
nose — apskriti bronziniai 
bareljefiniai daugelio įžy
mių mokslininkų portretai. 
Aukštus skliautus remia 
griežtų formų arkos, ši visa 
milžiniška požeminės sto
ties ertmė iškasta vienos 
kasėjų brigados, vadovau
jamos D. K. Kuznccovo. 

aikštės” sto-i Briff?da 5i atliko su 
; pagalba unikahmo mecha
nizuoto skydo su aštriais 
f rėžais, šį skydą, jau vyks
tant metropoliteno staty
bai, sukūrė Leningrado I

Cleveland, Ohio
Gražiai palaidotas 
Jurgis Gabriūnas

Negailestinga mirtis staigiai 
išplėšė visų mylimą draugą iš 
gyvųjų tarpo. Vakare, Jurgu- 
čiui grįžus iš darbo, pradėjo 
nepaprastai skaudėti ” galvą. 
Nuvežtas į ligoninę, dasikan- 
kinęs iki ryto, mirė, būk nuo 
užsikimšimo kraujo arterijos 
smegenyse. Jurgutis buvo 
tykaus būdo, malonus, drau
giškas, prigulėjo prie pažan
gių draugijų ir nesigailėjo 
cento paramai draugijinio ju
dėjimo ii“spaudos. Dėl to ji.s 
įsigijo labai daug draugų. 
Prie Jurgučio karsto buvo su
nešta daugybė gyvų gėlių 
vainikų ir į laidotuves susirin
ko nepaprastai daug žmonių, 
kurie su 37 automobiliais pa
lydėjo į Highland Park kapiJ 
nyną amžinam atilsiui. Drau
gas J. žebrys pasakė gražią 
kalbą prie Jurgučio 
Bakajsa koplyčioje
trumpai pakalbėjo prie jo ka
po ir šeimos vardu paprašė 
visus laidotuvių dalyvius* va
žiuoti tiesiog į LDS Klubo 
svetainę.

karsto | 
ir taipgi

Miami, Fla.
Svečiai ir oras

Kuomet prasideda šaltas 
oras, tai kaip paukščiai žmo
nės ieško šilto kampelio, kad 
apsisaugo! nuo šalčio., čia 
nuolatiniai gyvenant, labai 
malonu pasimatyti su šiaurės 
“paukšteliais,” o ypatingai su 
senais draugais "ir pažįsta
mais.

Ant naujų metų mus aplan
kė maloni viešnia Mildred 
Stensler iš Livingston, N. J. 
Mildreda yra žymi darbuoto
ja meno srityje1, rimto nusi
statymo ir pilna energijos. 
Malonu buvo pasimatyti, tik 
gaila, kad taip trumpai vie
šė josi.

Sausio 
nia mus 
Savukas
na yra mokytoja, taipgi rimto 
nusistatymo moteris. 
Mildreda, taip ir Anna 
trumpai svečiavosi.

šiuos žodžius rašant,
nojau, kad Vincas Valukas iš 
Scranton, Pa., irgi randasi 
Miamėje.

Teko susitikti malonius 
čius iš Windsor, Canada,

■ na, gražią porą Baltulius.
Laidotuvių direktorė J. Ba- čia leidžia atostogų jau

5 d. kita maloni vieš- 
aplankė, tai Anna 
iš Portage, Pa. An-

Kaip 
labai

suži-

Pastarbsiomfs dienomis 
j leningradiečiai gavo pui
kią dovanų — mieste baig
ta statyti pirmoji metropo- 
liten (su b vės) linija. Kelei
viai reiškia savo susižavė
jimą susisiekimo greitumu,

1 puošnia antžeminių pavil
jonų ir požeminių salių ap-

j daila.
Kaip gi atrodo Leningra

do metro? Pradėsime jo ap
žiūrą nuo “Sukilimo aikš
tės“ stoties, kuri yra netoli 
Maskvos geležinkelio sto-

• .cies pastato. Iš čia praside
da požeminė trasa, jungian
ti Leningrado centrą su jo 
pramoniniu pakraščiu. Vė
liau ši linija bus pratęsta 
ligi Suomijos stoties. Ta 
kryptimi reikės nutiesti tu
nelį po Nevos upe.

* “Sukilimo
4 ties apvalią eskalatorinę 

Halę apjuosia gražios, bal
tos kolonos. Iš čia juda au
tomatiniai laiptai nuleidžia 
keleivius i požemį. Beje,

tinka - taip daug čia švie- j danu su maskviečiais. Jis i- 
sos ir oro. I

Požeminė centrinė salė 
J stebina savo puikiu įrengi

mu. Ji išklota raudonais 
z poliruotais akmenimis su 

auksinės bronzos apdaila. 
Salė skendi “dienos švieso
je,” kuriąs skleidžia šimtai 
tempų. Bronziniai barelje
fai vaizduoja Didžiojo Spa
lio ginkluotojo sukilimo 
dienas. Jie primena Žiemos 
rūmų šturmą, V. I. Leniną, 
skelbiantį Tarybų valdžią, Į 
įžymius įvykius, susijusius 
su revoliucijos pergale. Šiai 
temai skirtas ir architektū
rinis stoties apipavidalini
mas.

t Pasigirsta vis artėjąs 
gaudimas, ir iš tunelio iš
nyra puikus elektrinis trau
kinys. šnypščia pneumati
niai stabdžiai, automatiškai 
prasiveria durys. Keleiviai 
renkasi į vagono vidų. O jis 
erdvus ir patogus. Jame 44 
minkštos sėdynės. Iš viso 
vagone telpa iki 150 žmo
nių. Traukinius Leningrd’- 
dp metropolitenui pagami
no Pamaskvio mašinų ga
mykla Mytiščių mieste. Ta 
proga paminėsime, kad Le
ningrado metropolitenui 
užsakymus atliko daugiau 
kaip 300 įmonių lai os 
šalies respublikose.

— Paruošta! — pasigir
sta stoties budėtojo balsas, 
ir traukinys ima judėti, vis 
spartindamas greitį. Jis 
rieda į kalną, o antrąją ke- 

« lio dalį, išjungęs motorą, 
nuvažiuoja iš inercijos.

Visa trasa aprūpinta au
tomatine blokiruote, o 
traukinyje įrengtas auto- 
kontrolierius, kuris nelei
džia viršyti nustatyto grei
čio. Tobuli stabdžiai ir kiti 
įrengimai užtikrina visišką 
judėjimo saugumą.

Traukinys priartėja prie 
kitos stoties. Tai — “Vla- 
dh lirskaja.” Akį žavi bal- 
•^>5 marmuro kolonos su 
auksine jų apdaila, čia nie
ko nereikalingo: viskas pa
prasta, griežta, ir tai daro 
labai malonų įspūdį. Stotį 
puošia milžiniškas mozai
kinis pano “Gausumas.” 
Jame pavaizduoti gausūs 
mūsų tėvynės žemės gelmių 
ir jūrų ištekliai. Stoties a- 
pipavidalinimas simbolizuo5 
ja tarybinės liaudies gero- 

» vės kilimą.
- * Dar pusė minutės — ir 

F ■ ’vėl traukinys pasineria į
Į^yelį. Sekanti stotis —

sve- 
jau- 
Jie 
ke-• 4 • 1 | 1 1 • ' D , v. Cid. WlUZUcl <1 LUdlU^ jnu nv*

specialistai, bendidual niciu-1 suteikė velioniui Jurgiui Ros savaitės ir žada pabūti
■ t - --------- — į- Gabriūnui malonų bei drau-
į galino paspartinti kasimą gišką paskutinį patarnavimą,1, 

ir daugel;
; kad Mrs.

tris kartus, mechanizuoti 
grunto pakrovimą j vago-■ 
netes. '

Traukinys rieda toliau. 
Pro šalį prabėga st.: “BaJ- 

Narvskaja,” 
“Kirovskij zavod” ir paga
liau “Avtovo.” Jų apipavi
dalinimas skirtas jūreivių 
koviniams žygdarbiams, 
taikiam kuriamajam tary
binių žmonių darbui, šalies 
industrializavimui, didvy
riškai ai Leningrado gyny
bai Didžiojo karo metais.

Stotys nepanašios viena 
j kitą. Kiekviena jų savaip 
graži. J visus šiuos pastatus 
įdėtas geriausių Leningra
do architektų, statybininkų 
didelis kūrybinis darbas. Ir 
ne tik jų vienų: projektai 
ne kartą buvo viešai svar- , 
stomi. Nemaža vertingų 
pataisų pasiūlė plačiosios 
Leriingrado visuomenes at
stovai.

Kalbant apie Leningrado 
metropoliteną, atskirai rei
kia paminėti jo apšvietimą. 
Jis atliktas labai išradin
gai. Pavyzdžiui, stotyje 
“Kirovskij zavod” keleivis, 
išlipęs į peroną, apšviestą 
lempomis, mato centrinę 
salę, kuri primena saules 
apšviestą gatvę, šis efektas 
pasiektas sumaniai pritai
kant liuminescensinius 
šviesos šaltinius.

Kelione visų požeminiu 
ruožu atliekama tris kartus 
greičiau, negu važiuojant 
tramvajum arba autobusu.
Leningradas.

O. Karyševas

n

neblogai gyvena, 
stubeles, kiti—far- 
visa bėda, kad mes

Mirtis kerta be

Thomaston, Conn.
Nedideliame mūsų mieste

ly su apie 6,000 gyventojų 
lietuvių randasi apie 30 šei
mų. Visi 
turi savo 
mas. Tik 
senstame,
pasigailėjimo.

Neseniai palaidojome gerą 
draugę, Oną Maigienę, 58 me

to mirė kitas, Riiu- 
dar nesenas^ galėjo 
Abu buvo laisvų pa
skaitė Laisvę.

tų. Po 
kevičius, 
gyventi, 
žiūrų ir

Philadelphia, Pa.
Mrs. Luscius, gyvenanti po 

num. 3450 Tampa St., Phila
delphia 34, Pa., serga ir no
rėtų, kad ją p pieteliai aplan-

Anna Paulukaitig

-3 push Pe^ktad.; gauste (JanJ 27, 1956

is- iš lietuvių mano, 
J. Bakajsa galės pa

ltą pti lietuvių laidotuvių di-' 
rektore, nes ji užėmė lietu
viams įprastą Wilkelio laido
tuvių vietą ir pradėjo skelbtis 
Vilnies Clevelando žiniose kas 
savaitę, taipgi prisidėjo su $5 
prie bendro pareiškimo užuo-; 
jautos velionio šeimai Vilnyje. !

Grįžę nuo kapinių laidotu
vių dalyviai kimštinai užpildė 
Klubo svetainę, kurioje velio
nio Gabriūno šeima skaniai vi
sus pavaišino. Draugė Ga- 
briūniene reiškia savo dėkin
gumą visoms draugėms, ku
rios taip sunkiai dirbo prie 
pagaminimo maisto ir malo
niai aptarnavo laidotuvių da
lyvius.

Visų mylimo Jurgio Gabriū
no staigi mirtis skaudžiai už 
gavo jo mylimuosius: žmoną 
Elzbietą, posūnius Viktprą ir 

i Eugene ir artimuosius. Todėl 
visi jų draugai ir draugės reiš
kiame1' jiems giliausios užuo
jautos jų liūdesio valandoje, 
o Jurgučiui ilsėtis amžinai jo 
naujos tėvynės žemelėje.

> Juozas N. Simans
Teismas prasidėjo 
tik su 10 kaltinamųjų

Buvo sakyta, kad teismas, 
buvo nutrauktas, iki vienas iš ■ 
kaltinamųjų, E. C. Greenfield, 
pasveiks. Teismas prasidėjo 
sausio 16 d. Bet jau su vienu 
iš kaltinamųjų mažiau, kada 
David Katz tapo teisėjo Mc
Namee išteisintas šių metų 
sausio 5 d., nors federalis dis- ; 
trikto prokuroras Canary tam ’ 
priešinosi.

Devyni apsigynimo advoka
tai bendrai pridavė teismui 
daugybę 27-iuose puslapiuose 
faktų įrodymui, kad valdžios 
advokatai ir 16 jos apmoka
mų liudininkų, informerių^ per 
31 dieną pripasakojo daugybę 
neteisybės ant kaltinamųjų, 
bet nei vienas neįrodė, kad 
kaltinamieji būtų kur, kada ir 
kaip — žodžiu ar raštu — 
agitavę už nuvertimą valdžios 
jėga ir prievarta. Tuo pasi
remdami, apsigynimo advoka
tai reikalavo teisėjo McNa
mee, kad jis išteisintų kaltina-! 
muosius ir baigtų teismą. Bet. 
valdžios prosekutorius Sum
mer Canary, pareiškė, kad 
įrodymas jį narystės komu
nistų partijoje'1 po išmetimo 
Ėarl Browderio yra pakanka-j 
mas, kad būtų nubausti. Bet 
sekančią dieną teisėjas Mc
Namee, nekrepdamas dėmesio 
į prokuroro pareiškimą, ištei
sino David Katz, kuris nėra 
vadovaujančiu komunistu, ir 
mano galėsiąs išteisinti ir E. I 
C. Gre/enfieldą. Tai didelis! 
laimėjimas demokratijai ir 
smūgis isterijai, kuri yra prie
žastimi šių persekiojimų.

Rep.

ilgiau.
Ona Karmuzienė iš Cleve

land, Ohio, praleis vakaciją 
Miamėje iki pavasario.

Keli žodžiai kas link oro. 
čia, kaip ir paprastai, 
gražus, tik kuomet visur 
oras ant zero, tai ir Mia- 
temperatūra buvo nu-

Oras 
labai 
buvo 
me j e
kritus iki 42 laipsnių apie ke-

lias dienas. Saulutė labai gra
žiai švietė, bet vėjelis tai bu
vo šiurpus. Pagal praneši
mus, tai atrodo, kad toks at
vesimas oro Miamėje nepa
prastas, nes niekuomet pir
miau) nebuvo tokio šalto oro. 
Dabartiniu laiku jau labai 
gražu, šilta, atrodo, kad nieko 
blogo nebuvo. Dabar sviete
lio yra labai daug privažia
vusio iš plačios Amerikos 
miestų ir miestelių, kaip ki
tataučių, taip ir lietuvių. Kai 
nuvažiuoji į Miami miestą, tai 
vaikščiojant po krautuves daž
nai išgirsti lietuviškai kalbant 
ir galima pažint, kad svečiai, 
o ne vietiniai.

Kurie atvažiavo tik ant 
trumpo laiko, tai jeigu pasi
taiko tuo laiku oras vėsus ar- 
ba palyja, tai baisiai pyksta, 
keikia, kad saulės mažai. 
Kiekvienas turėtų suprasti, 
kad jeigu saulutė visuomet 
pleškintų ir būtų karštis, tai 
nieko neliktų — ne tik aug
menys išnyktų, bet ir gyvy
bė.. Negalima gyvent be sau
lutės, bet negalima gyvent ir 
be lietaus. Bet yra žmonių, 
kurie neįstengia į tai atsi- t 
žvelgti. Gal ateis laikas, ka- | 
da ir gamta bus sukontroliuo
ta, bet kol kas turime su ja 
skaitytis. Vietine

Baltimore, Md.
Vieša padėka, tiems drau

gams, kurie mane atlankė 
mano gimtadienio proga ir 
tuo pačiu kartu, kaip sakoma, 
“House Warming party,” sau
sio 15 d. Tarp kitų dalyva
vo Mr. ir Mrs. Deltuvai, iš

Hanover, Md., adv. M. SiH 
berg su žmona ir šeima, Mr. 
ir Mrs. P. Pasky, Ignas Kri
vickas, iš Leningrado 
jauna mergina ir kt. 
dėkodamas, aukoju 
$5.00.

atvykusi 
Visiems 
Laisvei 
S. R.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Raudon. Kryžiaus draugijos 

miesto konferencija

Vilniuje įvyko miesto Rau
donojo Kryžiaus draugijos 
konferencija. Ataskaitinį pra
nešimą joje padarė Vilniaus 
miesto Raudonojo Kryžiaus 
draugijos organizacinio biuro 
pirmininkas Narkus.

minėtų įmonių vadovybes, 
partinės ir komjaunimo orga
nizacijos yra nuošalyje nuo 
masinio sveikatingumo darbo.

Diskusijose kalbėjo delega
tai mokytoja Skliutienė, me
dicinos sesuo Uboriavičienė, 
fabriko darbininkas Roman- 
ko, moksleive Deguckaitė, gy
dytojai Potašinskas ir Kava
liauskas.

. I. Šimelionis

Produkcija viršum 
metinio plano

TAURAGE. — Mėsos kom
binato kolektyvas pirma lai
ko įvykdė metinį gamybos 
planą pagal visą produkcijos

Pranešėjas nurodė, kad per , asortimentą. Viršum uždup- 
ataskaitinį laikotarpį pagyvė-I ties jau pagaminta produkci
jų draugijos pirminių orgr.ni- jos daugiau kaip vieno mili- 
zacijų veikla Vilniaus Dzer- jono rublių sumai, 
žinskio vardo tabako fabrike, i 
30-oje septynmetėje mokyklo
je, 17-oje vidurinėje mokyklo
je ir eilėje kitų miesto įmo
nių, mokyklų bei įstaigų. Ge
rinamas paskaitinis darbas 
medicininėmis temomis, žy
mią paramą, teikia miesto 

j Raudonojo Kryžiaus draugija 
I sveikatos apsaugos organams 
J organizuojant medicinos se- 
I serų paruošimą neatitraukiant 
įdirbančiųjų nuo gamybos.
Vien tik 1955 metais išleista 
kelios dešimtys Raudonojo 
Kryžiaus medicinos seserų, 
kurios šiuo metu dirba miesto 
gydymo - profilaktikos įstai
gose. Pranešėjas kritikavo už 
neveiklumą Raudonojo Kry
žiaus “Pergalės,” “Lelijos’’ ir 
kitų fabrikų pirmines organi- 

' zacijas, nurodydamas, kad

Socialistiniame lenktyniavi
me partijos XX suvažiavimo 
garbei pirmauja darbininkai 
Vaitkevičius, Ruškys, Juknai
tė, Girulytė ir Masiulienė. 
Per pamainą jie įvykdo po 
pusantros ir daugiau normos.

Iki metų pabaigos kombina
to kolektyvas įsipareigojo pa
gaminti nemažiau virš] lanįnių 
gaminių. / Ks.

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis dramos teatro rusų tru
pė parodė visuomenei naują 
spektaklį — V. švarkino tri
jų veiksmų komediją “Sveti
mas vaikas, 
žisierius —
dekoracijos — dailininkės XJ. 
čeičytės.

R. Savickas, J. Jokūbaitis

Pastatymo re- 
N. Voznesenskis;

DIENRAŠČIO LAISVES METINIS

BANKETAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

I
•z

SEKMADIENI 29 SAUSIO-JAN
Vakariene Bus Duodama Lygiai 6-tą Valandą Vakare. Kaina $3.00

BUS LIBERTY AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Avė.,

♦

i

Richmond^ Hill, N. Y

Kadangi tą dieną įvyksta Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas, 
tad bankete bus daug svečių iš kitų miestų. Tad kviečiame ir broklyniečius 
atsilankyti į banketą ir pasimatyti su svečiais. Prie gerų valgių turėsite pro
gos maloniai pasikalbėti su svečiais.

Prašome išanksto įsigyti banketo.bilietą, nes rengėjams labai svarbu išauk 
sto žinoti, kiek bus svečių, tada geriau galima prisirengti aptarnavimui vai 
giais. Dėl bilietų kreipkitės į Laisvės raštinę, 110-12 Atlantic Ave., Rich 
mond Hill, N. Y. j

Rengėjai

■u.
linwarie SS
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I Jetu viškų fasisteli ų 
“blickrygas” P. Amerikoje NewYorko^zW/zfe/Zlriloi

To buvo tikėtasi, jog po I šie nori iš ten 
visokiu eukaristiniu ir anti
komunistinių kongresų, po 
nepaprasto pralotų antplū
džio, bus kas nors tokio ir 
mūsų tykioje ir* darbščioje 
kolonijoje.

Pagaliau, 
šio bandymo
palaimintos graužininei-či- 
birines bendruomenės neva 
laikraštėliu, kupinu melo ir!

nauj„.

po nenusiseku-I

šmeištų, prasidėjo

krygas” prieš mūsų organi

Štai, Buenos Aires ma
rijonų “Laiko” 149 nr. tū
las “vytautėnas” (tiksliau 
būtų “jėzuitėnas”) išpyški
no sieksninį straipsnį, ku
riame kai]) veidrodyje ma
tytis į desperaciją įpuolusio 

snukis. Ko tas rašeiva ten 
nepripliauškė?

Ten surašė, kas ULC na
mu “savininkai,” kas Cent- 
ra valdo ir begalę kitokių 
kvailysčių pritauškė, ku
rioms tik pati tamsiausia 
davatka gal tepatikėtų. Pa
skelbęs “visuotini sovietu 
sistemos kritimą,” minėtas 
glušelis toliau rašo, kad 
“mūsų Valioniai, Rakovai, 

jotą “rojų” bėgo, lyg kvapo 
netekę.” Ir kas galėjo tikė
ti: “Jie dabar įieško būdu, 
kaip iš jo ištrūkti, bet nėra 
vilties.” Va, kad tain norė
jote: žmonės “bėgo,” o da
bar nori iš ten “ištrūkti.” 
Tikra tragedija, ar ne? Po
nai turėtu nusiųsti kokį a- 
merikonišką helikopterį 
juos išgelbėti?

Tačiau, gyvenimo tikro
vė kalba už save, niekais 
paversdama visus fašistų 
“argumentus.” Įdomu, kaip 
ir kada galėjo “Laiko” ra
šeiva nugabenti P. Lapins-, 
ką į Lietuvą, kai jis niekur 
neiškėlė kojos iš Montevi- 
dėjos iki šiolei. Kaip tas 
“vytautėnas” sužinojo, jog 
Lapinskas nori iš “rojaus 
ištrūkti,” jame dar nebu
vęs?

Prieš kiek laiko iš čia į 
Lietuvą iškeliavo Rakovai. 
Jų pilnametis sūnus Nikita 
su tėvais tada nevvko. šio
mis dienomis Rakoviukas 
iškeliavo pas tėvus. Ko sū
nus nuvyko pas tėvus, jeigu

gy-

Degtukas pavojingai 
apdegino

Senukams prieglaudos 
ventoja, 74 metų, bandė 
sirūkyti. Sėdėdama kėdėje ji 
degė cigaretę. Nebetaikli 
ranka degtuką paleido. Stai
ga visi jos drabužiai užsilieps
nojo. Iki pribuvo pagalba, ji 
pavojingai apdegė, gal nepa- 
sveiks.

Policistas A. Lopiccolo ta
po suspenduotas iš pareigų 
po įtarimo, kad .jis su kitais 
trimis asmenimis apiplėšė 
viešbutyje lošusius gembleriš- 
ką pokerį.

LAISVES BANKETAS
Šį Sekmadienį, 29 Sausio-Jan.

Jei dar neturite banketo bilieto, tai tuojau 
įsigykite. Būkite bankete ir pasimatykite su 
svečiais iš kitų miestų, kurių čia bus daug.

Vakariene bus duodama 6-tą vai. vakare, kai
na $3.00 asmeniui. Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

4 pusi. Laisvėj (Liberty). Penktad., Sausio (Jan.) 27, 1956

Šie visi ir kiti jų nesveiko 
protelio “argumentai,” tai 
tik pridangėlė tam tikrų 
tikslų siekiant. Jie bet kuria 
kaina siekia griauti mūsų 
Centrą. Jeigu iki paskuti- 

i niu laiku tie fašistiniai 
gaivalai -šiek tiek dangstė
si, tai dabar jie atvirai pa
sisako ko nori.

• Štai, kaip minėtas jėzui- 
• “itėnas rašo: “kviečiame ias i ... , . . .! tautiečius, kurie įdėjo savo 

| pinigus i Centro įsigijimą, 
' pareikalauti iš sovietų, kad 
j sugražintų jums jūsų, pas- 
j kolas.” Tuomi reikalas dar 
j nebaigtas. Atsitikime, jei 
tie “sovietai” pinig 
retų sugražinti,

is neno- 
jeigu nori

te, štai koks yra tarti reika
lui graužiniškai-čibiriškas 
to jėzuitėno receptas: “rei
kalaukite, kad būtų pas
kelbta tiems namaijns var-

i žytinės.”
Tiesa, tas receptas ne da

bartinis išradimas. Jis jau 
prieš 15 metų buvo plačiai 
vartotas Lietuvoje, pet 6im 
receptui įvykdinti ponai vi
sai pamiršo atsigabenti to
kį dalykėlį “anstoliu”-/va
dinama, kuris už kelis li
tus negražintos .paskolos

stiečip pagalvę. Vėrta pa
stebėti, kad prie varžyti
nių operacijos ponąms dar 
trūksta smetoniško žanda
ro. Jeigu koksai ir rastųsi 
jėzuitiškame sijone, toksai, 
betgi, jokios galios čia ne
turės. Užtat bet kokie kės
lai bus bergždi.

Tai pat visai bergdžias 
yra ponų grasinimu...^ąu-~ 
tiečiams, duodantiems skal
bimus “Darbui.”

Man rodos, ponai 
tai turėtų įsidėmėti, 
šalis, tai ne Smetor 
ru kadaise paversta 
va, ir ne Hitlerio g 
riu “ostlandas.”

fašis- 
kcicį ši 

os dva- 
. Lietu- 
auleite-

gioji mūsų kolonijai turėtų 
tiems ponams, nežiūrint ko- 

t kiais titulais jie belidangs- 
1 tytų, kategoriškai ir vieną 
j kartą ant visados pasakyti: 
į atitraukite, ponai, savo fa
šistinius nagus nuo mūsų 
ramaus kultūrinio darbo 
kolonijoje!

A. Spar.neL’s
(Iš “Darbo”)

Memorial Center, 444 East 
68th St., kur laikomi 1 vėžio 
ligoniai, atidarė meno paro
dą. Paveikslus išstato kaip 
ligoniai, taip daktarai ir slau
gės. Ligoniams tame, centre 
atidarytos tapybos klasės, 
mokytojauja profesįo n’a 1 a s 
dąilininkas. Daugeliu ligonių, 
kurie gyvena savo paskutinius 
metus, nepasiduoda nusimini
mui ir piešia, kuria.

RahĄvay gyventojas McCart- 
ney^ 7(i.m., susirgo širdies ne
sveikąją. Kai jo dukra; Mrs^ 
Connot pasakė, kad tėvas mi- 
r$',rii' ten pat krito kėdėn ir 
taip pat, mirė. Ji buvo tik 36 
motin -

Pasiūlė atšaukti
Du New Yorko 'Valstijos 

seimelio nariai pareikalavo, 
kad Seimelis atšauktų Con- 
don-Wadlin Aktą, kuris už
draudžia valdinių įstaigų dar
bininkams streikuoti. Jo pa
sėka yra ta, kad valdinių 

Į įstaigų eilinių tarnautojų pa
dėtis nuolat blogėja lyginant 
su padėtimi tokiuose pat dar
buose privatinėse industrijose.

Pasiūlymus yra Įteikę demo
kratai Seimelio nariai: brook- 
iynietis senatorius Gittlesonas

■ ir bronxietis Kapelmanas.
Kitas demokratų Seimelio 

narių' reikalavimas yra pa
keisti arba visiškai naują pa
gaminti įstatymą buto gavimo 
reikale. Dabartinis tam įsta
tymas neva draudžia diskri- 

iminaciją, bet nieko neįgalina 
įtinkamai nubausti diskrimi
nuojančius.

Dabartinis butams įstaty
mas taip pat neteisingas tuo, 

Į kad pavieniai vyrai ir mote- 
| rys neįleidžiami į pigiomis 
Į rendomis projektus, nors pa- 
: gal savo ekonominę padėtį 
’jie būtų teisėti ten gyventi.
I “

■Mieste gal įvyks 
kepėjų streikas

Duonos kepyklų ir saldai- 
I nių darbininkų unija paskel- 
I bė, kad unijistų tarimas yra, 
i jog jie be sutarties nedirbs— 
i “No Contract, No Work.”

Mitinge, kuriame nusitarta 
'streikuoti, dalyvavo 4,500 8- 
I iojo lokalo narių iš 7,000 
priklausančių lokalu!, dirbant 
čių didmiestyje ir artimose 
apylinkėse. Jei nesusiderės, 

f streikas prasidėtų vasario 1-ą. 
' Paliestų apie 15,000 darbi
ninkų, įskaitant draiverius ir 
pardavinėtojus.

- Vyriausieji reikalavimai yra 
$1.50 iki $5 per dieną mo- 
kestiės priedo, 35 ■ valandų 

.savaitės, 7 valandų dienos, 
3 savaičių atostogos ir 12 
šventadienių su alga, taipgi 
kitų pagerinimų.

> . ■

Palinkės laimingos 
kelionės tėvynėn

Amerikiečiai ir visas demo
kratinis pasaulis yra dėkingas 
Amerikiniam Sveturgimiams 
ginti komitetui, kad jauni ko
rėjiečiai menininkai Kwak 
šiandien jau yra beveik kely-

I je į laisvę ir gyvenimą.
Kwak — profesijonališki 

muzikantai ir daugelio kitų 
talentų žmonės — jau/ gavo 
vizą savanoriai išvykti čeko- 
slovakijon. Jie apleis mūsų 
šalį sausio 29-ą. Pakoncertavę 
Europoje, jie išvyks į šiaurės 
Korėją. Jie buvo areštuoti 
išsiuntimui į budelio Syng- 
man Rhee nagus. Komitetui 
uoliai išstojus juos ginti, iš
sivystė masinis judėjimas, ku
ris išgelbėjo nuo deportavi
mo.

Paskiausiais laikais veikė 
specialus jiems ginti komite
tas. Jo vadovybėje sausio 21 
New Yorke* įvyko masinis, 
banketas. Nežiūrint, k a d 
įžangos jau buvo pasimokėję 
po penkinę, dalyviai sudėjo
veik $2,000 jų kelionei per 
Europa į Korėją. Lietuvių 
atstovas taipgi ten dalyvavo, 
tam prisidėjo.

Kwaksu kelionė kainuos $2,- 
500. .Tikimasi, kad likusį ne- 
dateklių dapildys , susirinkę 
Juogslavų salėje įvyksiančioje 
draugiškoje sueigoje sausio 
27-os Vakarą, 8:30. šiai įžan
ga $1. Salės adresas 405 W. 
41st St., New Yorke. Dal.

Buvusioji Metropolitan Ope
ros solistė Mimi Benzell da
bar dainuoja šauniuose klu
buose. šiomis diėnomis prieš 
ją užvesta byla, kad u/ždraus- 
tų vadintis tos įstaigos “bu
vusia.”

Laisves metinis banketas 
jau čia pat, už 2 dienų

Dienraščio Laisvės didžia
jam metiniam pažmoniui jau 
prirengta viskas, ką gali pri
rengti direktorių paskirta ko* 
misija: •

Supirkta gausiai gero mais
to; gautos geros valgių ga
mintojos; sukviesti prie sta
lų patam autoj ai.

Komisija dar atidėjo pluoš
tą bilietų pardavimui prie du
rų. Ekstra vietų palikti pra
šė ir kai kurie sau pirkusieji 
bilietus iš anksto, kad galėtų 
atsivesti svečius, apie kurių 
atvykimą dar nežinojo, kai 
pirkosi bilietus sau.

Visi kviečiami. Visiems už
tikrintas smagus pasilinksmi-

New Yorko iiniįįistai padės 
Westinghouse streikieriam

joną dolerių, kad įteiktiVietinis AFL-CIO sudarė 
specialų darbo unijų komite
tą Westinghouse streikieriams 
padėti. Jau išleistas lapelis į 
visus unijistus, kuriame sako
ma :

“Jau ketvirtas mėnuo, kai 
50 tūkstančių darbininkų ran
dasi pikieto linijose, atrem
dami žiaurius Westinghouse 
kompanijos ba n d y m u s pa
laužti jų streiką ir jų uniją. 
Mes turime jiems padėti.”

A.FL-CIO nutarė sukelti vie
no mėnesio bėgyje nors mili-

Vis daugiau policijoj 
o taksai turi likti...

Majoras Wagneris sako, 
kad prieš miesto valdybą sto
ja du uždaviniai: padidinti 
policininkų skaičių ir panai
kinti kai kuriuos miesto tak
sus,' kurie sudaro per daug 
ne patogumų Bet m a j oro 
Wagnerio nuomonė yra, kad 
kur kąs‘svarbiau: pirmiausia 
padidinti policiją. Policijos 
komisijonierius Kennedy pa
geidautų 2,400 daugiau poli
cininkų šiais metais ir dar 2,-. 
600 sekančiais. Kada bus ga
las didinimui, jis nesako.

Taksai, sako majoras Wag- ft/ 
neris, tuo tarpu gali palauk
ti, jų negalima dabar kirsti, 
nes kainuos nemažai padidin
ti policijos narių skaičių. Bet 
majoras užtikrino newyorkie- 
čius, kad “taksai taipgi, ben
drai kalbant, nebus didina-* 
mi.” “Bendrai kalbant” reiš
kia, kad gali būti ir išimčių.

M.

Demokratas kaunsilmanas 
Brown įteikė Miesto tarybai 
rezoliuciją, Kad uždraustų ati
duoti miestines prieplaukas 
privatinėms firmoms.

Brooklyne prie šv. Bonifaco 
bažnyčios buvo atrastas pa
liktas 6 mėnesių berniukas ir 
prie jo toks raštelis: “Mes 
kūdikį mylime, bet pas mus 
jis badautų.”

Grupė žymių newyorkiečių, 
tarp jų buvęs ambasadorius 
Jordane Joseph Green ir bu-* 
vęs Palestinos paliaubų ko
misijos pirmininkas Elmo H. 
Hutchinson sudarė komitetą, 
kuris stos prieš ginklų siunti
mą Izraeliui.

Du Long Islando gyventojai 
užsimušė mėgindami paskrai
dyti skolintu lėktuvu.

Bronxo žvėrynas gavo re
tą gyvūną, Naujojoje Zelan
dijoje gyvenantį tuatara,.ku
ris yra palikuonis dinozau
rų eros replių, šis tuataras 
yra vienas keleto pasaulio 
žvėrynuose/ Laisvėje jų. jau 
irgi labai mažai liko. 

nimas. Tačiau pačiam dien
raščiui naudą užtikrinti gali
te tiktai jūs, visi dienraščio 
skaitytojai ir prieteliai. Vi
suotinis sėkmingumas gali
mas tiktai jums visiems (ku
rio sveiki) dalyvaujant ir tik
tai tuomet, jeigu didelė dau
guma svečių būna žinomi iš 
anksto.

Suvažiavimas ir banketas 
įvyks sausio 29 dieną, Liber
ty Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill, 
N. Y.

Vakarienę duos lygiai G vai. 
Kaina $3.

Suvažiavimo pradžia 11 vai. 
ryto.

Westinghouse> streikieriams 
finansinės paramos, atsikreip
ti į visus unijistus su ragini
mu nepirkti Westinghouse ga
minių. Taipgi nutarta rink
ti maisto Westinghouse strei
kieriams New Jersey valstijo
je. Ten streikuoja apie 10„- 
000 darbininkų. Kaip tik 
maistas bus surinktas čia, jis 
bu» sunkvežimiais pristatytas 
i New Jersey elektrįstų uni
jos buveines, iš kur bus išda
lintas.

įspėjimas savininkams, 
i turi būti bent 65 laipsn.

Miesto sveikatos reikalui 
komisijonierius daktare Leo
na Baumgartner įspėjo namų 
savininkus, kad jie savo nuo
mininkams turi duoti bent 65 
laipsnius šilumos. Kol tęsėsi 
aliejaus ir kitokio kuro strei
kas, daugelis savininkų paJ 
sinaudojo tuo aiškinimu ir 
apartmentuose buvo .labai šal
ta. Dabar, kuomet streikas 
baigtas, sako daktarė Baum
gartner, savininkai neturi pa
siteisinimo.

Temperatūra namuose turi 
būti nemažesnė 65 laipsnių, 
sako, sako ji, nuo šeštos va
landos ryto iki dešimtos va
landos vakare. Nakties me
tu temperatūra gali būti' že
mesnė, nes vėsiame kambary- 
je miegoti, gerai apsiklojus, 
sveika.

Nusidėjimas tam nuostatui, 
sako sveikatos reikalų komi
sijonierius, gali būti nubaus
tas $200 bauda pirmu kartu, 
sunkesnėmis bausmėmis, jeigu 
pasikartoja.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na-' 
muose, ypač tiems, kurie rašo , spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus 1

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. v

=-... ....................... - .

Po miestą pasidairius
Beveik visi New Yorko laik

raščiai pasmerkė teisėją Ed
ward T. Gallway, kuris barė 
policininkus, kodėl jie nenau
doja dažniau savo lazdų prieš 
suimamus jaunuolius.

“Daily Worker’’ ir “Post” 
tiesiog reikalavo, kad tas tei
sėjas būtų pašalintas.

Tik vienam New Yorko 
laikraščiui patiko to teisėjo 
užsilaikymas: “Daily News.”

■ Tas reakcinis rėksningas ma
sinio tiražo dienraštis, kaip 
matyti, irgi laikosi nuomonės, 
kad lazdos turėtų būti daž
niau vartojamos.

« t • » • •
Ji turi tik 17 metų amžiaus, 

ji dar nebaigė vidurines mo
kyklos, bet jos vardas šiomis 
dienomis užsidegė elektros | 

' šviesoje virš vieno žymaus te- j 
' atro. Ji yra Susan Strasberg, 
i jaunoji artistė, kuri vaidina 
' veikale “The Diary of Anne 
Frank.”

Jau kelintas mėnuo, kai ji 
tame veikale vaidina. Visi 
kritikai ją jau apšaukė kaip 
didį talentą. Dabar Cort 
teatras, kur tas veikalas vai
dinamas, nutarė, kad ji 
“žvaigžde” (ką aktoriai tea
tre retai pasiekia prieš 30 
metų amžiaus) ir jos vardą 
įrašyti.

“Daily Worker’io” kritikas 
J. North neseniai rašė, kad 
veikalas “The Diary of Anno 
Frank” yra vienas geriausių.

• • * • • •
Policijos, sugriež t ė j i m a s 

prieš neatsargius auto-vairuo- 
tojus dar vis -atveda ilgas ei
les žmonių- prie Kriminalinio 
teismo (100 Centre Street), 
kad užsimokėti pabaudas. Vy
riausias magistratas John M. 
Murtagh paskelbė, kad pa
baudas galima sumokėti ir 
naktiniuose' teismuose, vaka
rais, bet apie 3,000 žmonių Į 
ilgoje eilėje (laukė prie teis- i 
mo dienos mėtų antradienį ir! 
apie tiek trečiadienį.

!
Miesto planas surengti dide- ' 

lį festivalį ateinančią vasarą ' 
turi visų pritarimą, bet ne . 
visi sutinka su vieta. Pavyz- ; 
džiui, New Yorko “Times” 
net vedamą straipsnį atspaus
dino šiuo reikalu. Tas laik
raštis mano, kad Central par
kas netinkama vieta meno pa
rodai ir koncertams. Central 
parkas, sako “Times,” .yra 
vienintelė vieta pačiame mies
to centre, kur žmogus gali 
pasilsėti vasaros metu — ir 
turi likti tylos bei poilsio vie-
ta, be jokių naujų įrengimų 
ir prašmatnybių, o paro
doms ir koncertams reikia ieš
koti kitų vietų. r B.

New Yorke nusižfUdė C. B. 
Martin, J r., 33 metų, iššokęs 
iš $250 per mėnesį rendos 
mokamo buto 16-ame aukšte.

ĮVAIRUS KINIETIŠKI 
VALGIAI 

DRAGON SEED 
Žinomas Kiniečių Restaurantas 

HI-FI—Cocktail Lounge 
Vietos: 86-02 37th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8437; 

120-42 Queens Blvd. BO. 8-9442.

HELP WANTED—FEMALE >

Motinai pagalbininkė. l.cngvas\ia- 
nu) darbas, paprastas virimas,, įuri 
mylėti vaikus. Turimo ir kitus- 
darbininkus, kurio sunkesnį darbą 
atlieka. Guolis vietoje, malonūs 
namai. RE. 7-3322. t

< 16-191

Namu darbiiiinkė-\ irėja. Patyru
si. Paliudijimai. Moderniniai na
mai. Turime ir kilus .darbininkus. 
Nuosavas kambarys ir vonia. Visi 
įtaisymai. Mylinti vaikus. Puiki al
ga. G R. 2-5918.

118-20)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Grosernė-Delieatessen. Alus, daržo
vės, cold cuts. $850 950 į savaitę, j 
6 rūmai užpakalyje. Dvi virtuvės. 
Rcnda $50 j mėnesį už krautuvę ir 
rūmus. $5.000 $3,000 primokėti.

479 Central Avė., B’klyn 
G L. 6-5858

t 18-20)

Automatic, Transmission Center. 
Reseal transmission—$39.50. Pertai
some motorus už $59. FAIRBANKS 
MOTORS, pilnas automobilių prP • 
žiūrėjimas. 4550 White Plains Ave. 
(240th SI.). FA. 4-1943—FA. 4-2063r 
ar 2301 Jerome Ave., CY. 5-1400. 
Kasdien 8 v. r.- 7 v. v. Sek. nuo 3 
v. dieną iki 1 vai. rylo.

(8-9)

New Haven geležinkelio 
keleivių komitetas sako, kad 
geležinkelis paskutinėmis sa^ 
vaitėmis pasidarė žymiai 
punktuališkesnis. Tą komite
tą sudarė keleiviai, kurie 
kasdien iš priemiesčių West- 
ch esteryje kelia u j a į New 
Yorką darbui. Jie teigė, kad 
traukiniai taip dažnai vėluo
jasi, kad jie retai atvyksta 
darban laiku. Dabar paĮdėti^ 
šiek tiek pasitaisė.

New Yorko miesto centre 
jaunas vyras priėjęs prie po- 
licisto pasisakė, kad jis ką 
lik nužudė savo meilužę. Ten 
nuėjus, policija tikrai rado 
pasmaugtą Wynett Harris, 
23 metų. ’*

Išnuomojimai

Išnuomojimui trys kambariai, 
Bushwick sekcijoje, šiluma, maudy
nė, karštas vanduo. Rcnda $32. Dė
lei pasitarimo skambinkite:

i
APplegate: 7-3849.

(18-19)

WAGNER THEATRE
110 Wyckoff Ave., Ridgewood 

Tel. HE. 3-2613 ... 
Juokinga žaismė

“THE LITTLE TOWN 
PREFERS TO SLEEP” 

(Septyni Griešninkai)
Su Gustav Frohlic, Helen Vita, 

Bobby Tood
Taipgi Sujudinanti Drama 

“I ACCUSE” 
Su Paul Hartmann, 

Heide Hatheyer, 
Wieman, ir kitais.

Vėliausios Vokiškos žinios

(MATTHEW A.i į
BUYUS ii

JI (BUYAUSKAS) «•
:: " ' ;

LAIDOTUVIŲ :: 
;; DIREKTORIUS ! I L i • •
; *«?**o(j* ;:

l 426 Lafayette St- ••
Newark 5, N. J. T

MArket 2-5172 X




