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KRISLAI
Ką jie galvoja? 
Dvasininku misija. 
Ištautėjimas.
Nereikėtų klapavotis.
Gerai pataiso.
Neturėtu didžiuotis. *

Rašo A. Bimba

y Labai Įdomu, ką šiandien 
galvoja didžiosios Indi j o s 
žmonės. Su jais tenka skaity- 
t is.

Visu tuo reikalu praėjusį 
sekmadienį N. Y. Times ben
dradarbis A. M. Rosenthal ra
šo iš Deli, Indijos sostinės. 
Jau apie metai laiko jis ten K A 
sėdi ir visokias dūmas dū
moja.

Jo išvados tokios: Indijos 
žmonės pasitiki Rytais, o ne
pasitiki Vakarais. Ypač jie 
nepasitiki amerikiečiais. Jie 
esą gerai įsitikinę, kad šių 
dienu amerikiečiai pritaria 

/Azijos ir Afrikos pavergimui.

V ienas žymus indusas ši
taip išsireiškęs: Gerai, kad 
mes pasiskubinome nusikra
tyti Britanijos. Jei mes te
bebūtume Anglijos kolonija, 
Amerika visomis keturiomis 
remtu anglus j u pastangose 

į mus palaikyta kolonija.
Taip nūdien galvoja didelė 

dauguma Indijos žmonių.

Gerai, kad grupė protestan
tu dvasininku trauks Maskvon * t
pasiviešėti. Jie ten studijuosią 
religijos padėtį.

Mes linkime jiems geriau
sio pasisekimo.

Dvasininku kelionė Tarybų 
Sąjungon negauna palaimini
mo nuo Chicagos menševikų. 
Naujienos juos smarkiai kri
tikuoja. Jie tik padėsią bol
ševizmui geriau išsigarsinti.

Vladas Mingėla Chicagos 
klerikalų Drauge muša trivo- 
gą. Dipukai baigią ištautėti. 
Jis šaukia:

“Daugelis mūsų inteligentų, 
ypač gydytojų, naujųjų lietu
vių, net su vaikais ir savo tar
pe tik angliškai tekalba. Pas 
juos jau nerasi lietuviškos 
knygos, lietuviško laikraščio.”

Mes gerai atspėjome. Mes 
sakėme, kad dipukai .daug 

f greičiau ištautęs, negu senie
ji lietuviai. Amerikoniškas 
doleris juos pasiėmė daug 
greičiau ir griežčiau.

...................... I

Kalbėkite, kaip norite, bet 
mes, pribuvusieji Amerikon 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, labai puikiai atsilaikė
me prieš visokias pagundas 
ir aukštai iškėlę išlaikėme lie
tuvybės vėliavą. Dar ir ian- 
dien mes susikalbame lietuviš
kai, dar ir šiandien mūsų na

guose pilna lietuviškų knygų 
ir laikraščių.

Dar daugiau: mes žadame 
lietuvybės išlaikymo pastan
gas tęsti toliau.

štai kodėl taip tvirtai ir 
entuziastiškai Laisvės Bendro
vės šėrininkų suvažiavimas 
pasakė: Lai gyvuoja dienraš
tis !

Man gaila Vytauto Meš
kausko, Juozo Tysliavos gize
lio. Vyras pergreitai pasens, 
taip besirūpindamas Sovietų 
su Vatikanu susibičiuliavimu.

Tokio pavojaus, man atro
do, nėra, nesimato. Popiežius 
niekados netaps komunistu.

(Tąsa 4-tam pusi.)

EISENH0WER1S DAR $1 MENESĮ PASKELBS SAVO PLANUS
Maskvos protesto pasėkoj 
Amerika sulaikys balionu 

siuntinėjimą virš T.S.R.S.
Washingtonas. — Ameri

ka per savo ambasadorių 
Maskvoje Bohleną infor
mavo Tarybų Sąjungos val
džią, kad jis nustos siunti- 
nėjusi balionus virš Tarybų 

i Sąjungos teritorijos.
Kaip yra žinoma, Tary

bų Sąjunga praeitą savai
tę protestavo, sakydama, 
kad Amerikos pasiųsti ba
lionai iš Vakarų Vokieti
jos ir Turkijos nuskrenda 
virš Tarybų Sąjungos teri
torijos. Tie balionai turi 
fotografinius aparatus ir. 
automatinius radijo siųstu
vus, sakė Sovietų protestas, 
kas reikštų, kad balionai y- 
ra siunčiami šnipinėjimo 
tikslais.

Sekretorius Dulles spau
dos atstovams sakė, kad 
tie balionai yra oro tyrinė
jimo, moksliniai, bet bus 
nustota juos siuntinėti, 
kad patenkinus Sovietus. 
(Sovietai sakė, kad tie ba
lionai sudaro pavojų orlai
viams).

Oficialus atsakymas į ta
rybinį protestą nesako tie
sioginiai, kad bus sulaiky
tas balionų siuntinėjimas. 
Vietoje to sakoma, kad 
“bus stengiamasi išvengti 
balionų siuntinėjimo.” At
sakyme pripažįstama, kad 
tie balionai buvo siuntinė
jami iš Vak. Vokietijos ir 
Turkijos, nors anksčiau a- 
viacija teigė, kad jie siun
tinėjami vien iš Škotijos.i

(Paryžiaus laikraštis 
“Franc-Tireur” sako, kad 
tie balionai tikriausiai ne 
moksliniai. Jeigu jie būtų 
buvę moksliniai, sako tas 
francūzų laikraštis, Ameri
kai nebūtų apskaičiavimo 
juos siųsti kaip tik iš Tur
kijos, prie pat Sovietų Są
jungos, kad jie skraidytų 
virš anos teritorijos — yra 
žymiai artimesnių Ameri
kai vietų, kur galimas oro 
sąlygų tyrinėjimas.)

Austrija gaus iš Amerikos 
maisto, tabako ir medvilnės

Viena. — čia tapo pasi
rašyta sutartis, pagal kurią 
Amerika duos Austrijai 
perviršį farmų produktų. 
Žinoma, duos, neuždyką.

Sutartis daug maž tokia: 
Austrija gaus iš Amerikos 
$23,000,000 vertės kukurū
zų (kornų), kviečių, med
vilnės, tabako, riebalų ir 
prezervuotų vaisių. Už tai 
vieną trečdalį tos sumos ji 
sumokės Amerikai savo ek
sportu. Gi kiti du trečdaliai 
bus sumokėti doleriais, ku
rių ji gaus, iš Amerikos pa
skolos formoje 20-čiai me
tų.

Ik. tęstų susirašinėjimą
Tuo tarpų prezidentas 

Eisenhoweris savo spaudos 
konferencijoje sakė, kad jis 
tęs susirašinėjimą su tary
biniu premjeru Bulganinu. 
Jis sakė, kad nieko teigia
mo neišėjo iš kelių paskuti
nių Bulganino laiškų, bet 
tas nereiškia, kad susiraši
nėjimas yra nevertas.

Britai jau sako., 
patapt domini ja 
kad Malaju gali

Londonas. — Britai pa
žadėjo Malajos vietinės 
valdžios atstovams, kad bus 
dedama pastangų suteikti 
Malajai dominijos teises 
1957 metais. Malaja taptų 
nepriklausoma šalimi, bet 
liktų dominija Britanijos 
bendruomenės sąstate, pa
našiai, kaip yra Kanada ir 
Australija.

Malajos dominija susidė
tų iš septynių autonominių 
sričių ir Singapore miesto. 
Tos sritys būtų Keleman- 
tan, Peruk, Trenganu, Pa
hang, Perok, Selangor ir 
Jahore.

Nurodoma, betgi, kad da- 
■ bartinė Malajos valdžia, 
į kuri veikia po britų globa, 
vargiai galėtų kontroliuoti 
visas sritis. Didėlė dalis šių 
sričių dabartiniu metu ran
dasi liaudies partizanų ran
kose.

Ryty Vokietija jspėjo, kad 
balionu leidimas pavojingas

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
parlamento prezidentas Jo
hannes Dieckmann įspėjo, 
kad Amerika save stato pa- 
vojun, leisdama • balionus 
virš Vokietijos teritorijos. 
Dieckmann sakė:

“Du dalykai lekioja virš 
mūsų teritorijos — balionai 
ir amerikiečiu orlaiviai link 
Vakarų Berlyno. Jeigu a- 
merikiečiai nesulaikys ba
lionų, mes sulaikysime jų 
orlaivius — ir jų sektorius 
Berlyne taps izoliuotas.”

Palermo. — Du Sicilijos 
jaunuoliai, lauko darbinin
kas Aląimo ir piemuo Cai- 
zzi, turėjo dvikovą dėl jau
nos merginos. Abu vienu 
metu šovė ir abu tapo nu
šauti.

Panama. — Kai kurie 
laikraščiai sako, kad eks- 
prezidentas Peronas ir kiti 
peronistiniai Argentinos 
tremtiniai, kurie dabar 
randasi Panamoje, bendra
darbiauja su komunistais.

Francūzijos parlamentas išmėtė 
Puojade deputatą už apgavystes

Paryžius. — Francūzijos 
parlamentas pašalino iš sa
vo tarpo vieną neo-fašistinį 
Poujade partijos deputatą. 
Iškelta, kad priešrinkimi
nėje kampanijoje jis nau- 

| dojo nelegalius metodus, 
demagogiškus užgaulioji
mus prieš kitų partijų kan
didatus ir t. t.

Kuomet buvo nubalsuota 
tą deputatą pašalinti, Pou
jade pasekėjai sukėlė di- 

' džiulį triukšmą. Jis dabar

Paskutiniai pranešimai
Paryžius. — Aršūs šal

čiai Vakarų Europoje tę
siasi. Apskaičiuojama, kad 
nuo jų jau mirė 200 žmo
nių.

Paryžius. — Premjeras 
Mollet paskyrė finansų rei
kalu ministrą R. Lacos- 
te ministru Šiaurės Afri
kos reikalams ir jis vyks 
Alžyran. Kas kitas bus pas- 

i kirtas finansų reikalų mi- 
I nistru, dar nežinia.

Studentų sąjunga tuo 
tarpų pasmerkė rasistinius 
riaušininkus, bet nepasisa
kė aiškiai prieš segregaci
ja.

Karači. — Pakistano val
džia sutiko pradėti preky
bines derybas su Tarybų 
Sąjunga.

Muštynės tarp fašistu ir 
monarchist vyko Madride
Madridas. — Universite

te įvyko muštynės tarp fa
langistų, tai yra, Franco 
fašistu ir monarchists 
Franco režimas paskutiniu 
laiku pataikauja monar- 
chistams ir kalbama apie 
monarchijos sugrąžinimą. 
Falangistams tas nepatin
ka.

Muštynės. įvyko juridi
niame fakultete, kurio stu
dentų didelė dalis yra mo- 
narchistai. Falangistai, ku
rie dėvi juodas uniformas 
kaip dėvėdavo. Italijos fa
šistai, įsiveržė į monarchis- 
tų mitingą ir pradėjo jį ar
dyti. Kilusiose •. muštynėse 
buvo naudoti akmenys, pa
galiai ir peiliai. Buvo nema
žai sužeistu. V

■ IWII II I ............. | ■ ■ ■■■!

P. Korėjos yradijo stotis
Seoulas. — Pietinėje Ko

rėjoje įsteigta galinga radi
jo stotis, kuri duos, anti-ko- 
munistinės propagandos 
programas penkiose kalbo
se: korėjiečių, kinų, japo
nų, vietnamiečių ir filipinų. 
Stotį oficiališkai įsteigė 
Pietų Korėjos valdžia — 
faktinai, sakoma, amerikie
čiai.

Casablanca. — Čia dabar 
lankosi sultinas Ben-Juse- 
fas.

planuoja pravesti filibuste- 
rj, jeigu bus imamasi pa
našių žingsnių ir prieš ki
tus jų deputatus; prieš' ke
lis į u kaltinimai jau vra iš
kelti.

Pats Poujade, kuris nėra 
deputatu, anądien atėjo 
parlamentan ir tarėsi su 
savo pasekėjais deputatų 
valgykloje. Keli socialistai 
jį pastebėjo ir paprašė sar
gų, kad jis būtų išmestas. 
Taip ir buvo padaryta.

•Tuscaloosa, Ala. — Nors 
negrė studentė Autherine 
Lucy reikalavo per savo ad
vokatą, kad universitetas 
jai duotų atsakymą vienos 
dienos bėgyje, ar ji vėl gali 
lankyti pamokas, universi
tetas atsakymo dar nedavė.

Washingtonas. — Iš Ant- 
arktikos gauta žinia, kad 
surastas per kelias dienas 
paklydęs orlaivis. Jis ran
dasi netoli poliaus, sniego 
laukuose. Manoma, kad ke
leiviai yra gyvi. Kos kas 
nepasisekė ten nusileisti.

Madridas. — Susirėmi
muose tarp falangistų ir 
monarchistų studentų pra
dėta vartoti šaunamuosius 
ginklus. Vienas fašistas 
mirtinai sužeistas.

Puojade gaunąs pasekėju 
užu Francūzijos rubežiy
Paryžius. — Neo-fašisti- 

nės Poujade partijos spau
da sako, kad tas. judėjimas 
gauna pasekėjų ir užsieny
je. Italijoje tūlas R. Garbin 
organizuoja, krautuvinin
kus ir kitokius vidurinės 
klasės elementus į neo-fa- 
šistinę organizaciją. Dani
joje atsirado koks tai Al
fred Hansen, kuris organi
zuoja panašią grupę, o 
Graikijoje tūlas Socrates 
Papadopoulos.

Visi tie judėjimai neturi 
daug pasekėjų, bet jie gan 
veiklūs. Jie varo demago
gišką propagandą, sakyda
mi, kad jiems perėmus val
džią, nereikės mokėti tak
sų. Jų pro-fašistiškumas 
(jie tai paneigia viešai) pa
sireiškia tame, kad jie su 
pagarba kalba apie Hitle
rio ir Mussolinio atmintį, 
kad jie atsineša draugiškai 
j Britanijos fašistų vadą 
Mosley ir t. t.

Clevelandas. — Socialistu 
vadas Norman Thomas čia 
kalbėjo Dėbso 100 metų 
gimtadienio paminėjime ir 
pasisakė, panašiai, kaip ke
lios dienos atgal. Chicagoje, 
už amnestiją įkalintiems 
komunistams.

’ Jis neduoda užtikrinimo, 
bet mano, kad jau žinos 
ar galės būti kandidatu

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje pažadė
jo, kad jis dar prieš kovo 
pirmą dieną paskelbs, ar jis 
kandidatuos, ar ne. Jis, tie
sa, nedavė užtikrinimo, kad
tokį skelbimą padarys. 
Kaip praeityje, taip ir šiuo 
kartu, jis pabrėžė, kad ne
nori nustatyti griežtų da
tų. Bet jis sakė, kad Šio 
mėnesio pabaigoje , jau tu-

Prezidentas už 
McCarrano akto 

“sušvelninimą”
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris. savo 
raporte Kongresui apie i- 
migracijos reikalus pasiūlė 
kai kurias pataisas prie 
Walter-McCarrano akto. 
Pagrindiniai tas aktas lik
tų galioje su visais jo punk
tais, kurie nukreipti prieš 
sveturgimius pažangiečius. 
Pataisymai būtų pravesti 
vyriausiai Įleidžiamų imi
grantų skaičiuje^

Kaip yra žinoma, Walter 
-McCarran įstatymas smar
kiai aprėžė imigraciją iš 
Pietų ir Rytų Europos ša
lių, ypatingai iš' Italijos ir 
Graikijos. Apskaičiuojama, 
kad apie 125,000 imigrantų 
galėtų kasmet atvykti iš tų 
šalių, bet tik 25,502 įleidžia
ma. Įstatymas, duoda pla
tesnes imigravimo teises 
žmonėms iš Šiaurės Euro
pos kraštų. Todėl prieš 
Walter-McCarrano aktą 
jau seniai keliamas kaltini
mas., kad jis yra rasistinis. 
Jis laiko nordikus vyres
niais už tamsiaplaukius 
Pietų Europos žmones.

Eisenhoweris sako, kad 
imigracijos teisę reikėtų 
labiau išlyginti. Jis taipgi 
siūlo nereikalauti vizų iš 
žmonių, kurie tik prava
žiuoja Ameriką. Apie lan
kytojų pirštų nuospaudas 
jiš* sako, kad jam atrodo, 
jog tai nereikalingas daly
kas, bet siūlo leisti Teisin
gumo departmental “per- 
studijuoti” visą reikalą.

Kongreso suvažiavimas
Amritsar, Indija. — Iš vi

sos Indijos kraštų su vyko 
rinktiniai žmonės dalyvau
ti Indijos Kongreso suva
žiavime.

Sakoma, šis suvažiavimas 
turės išspręsti didžiulius 
klausimus. Tarp kitų, bus 
sprendžiamas klausimas 
dėl suderinimo įvairių kal
binių sričių reikalavimų. 
Reikia nepamiršti, kad In
dijoje yra daugybė visokių 
kalbų, kurias naudoja mi
lijonai žmonių.

retų žinoti nuosprendį.
Visi konferencijoje da

lyvavę laikraštininkai iš
sinešė nuomonę, kad prezi
dentas tikrai planuoja dar 
šį mėnesį paskelbti savo 
planus.

(New York “Times” sa
ko, auga nuomonė, jog 
Eisenhoweris nekandida
tuos.)

Prezidentas sakė, kad 
daktarų diagnozas yra, jog 
jo sveikata gera. Bet jis 
pabrėžė, kad prezidentavi
mo darbas jam be abejo da
bar sunkesnis, negu prieš' 
širdies ataką, kad jis dabar 
dažniau pavargsta ir t. t. 
Jis sakė, kad galutinas 
nuosprendis apie kandida
tavimą priklausys ne tiek 
nuo daktarų pasisakymo, 
kiek nuo to, kaip jis pats 
jausis. Konferencijos daly
viai tuos pasisakymus pas
kaitė ženklu. kad Eisen
howeris rengiasi pasitrauk
ti iš viešo gyvenimo.

Eisenhoweris buvo klaus
tas, ar jis remtų Aukščiau
sio teismo teisėjo Warreno 
draftavima kandidatavimui 
į prezidentus. Eisenhowe
ris atsakė, kad jis prie to
kio drafto neprisidėtų.

Išvada daroma, kad, bent 
kaip dabar dalykai stovi, 
Nixonas turi daugiausia 
šansų būti republikonų pre
zidentiniu kandidatu.

Konferencijoje taipgi 
buvo keltas klausimas, ar 
Eisenhowerio brolis Milto- 
nas, kuris yra Pennsylva- 
nijos Universiteto prezi
dentas, negalėtų kandida
tuoti į prezidentus. Eisen
howeris atsakė, kad, ant 
kiek jis žino, jo brolis Mil- 
tonas neturi jokių politinių 
ambicijų.

Detroitas. —UAW (auto- 
darbininkų unijos) sekre- 
torius-iždininkas Emil Ma- 
zey kalbės Nacionalinės, ad
vokatų gildijos suvažiavi
me, kuris įvyks čia šį penk
tadienį. Minima advokatų 
organizacija generalinio 
prokuroro kaltinama kaip 
“subversyvė.”

Maskva. — Francūzijos 
užsienio reikalu ministras 
Pineau parašė asmenišką 
laišką Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministrui 
Molotovui. Laiške kalbama 
apie tai, kad reikėtų su
tvirtinti taikos reikalas Eu
ropoje.

Roma. — Du keleiviniai 
traukiniai susikūlė netoli 
Milano. Tik vienas keleivis 
tapo užmuštas, bet apie 200 
susižeidė.

ORAS NEW YORKE
Vėsiau, giedra
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KODĖL .JIE NIEKO NEDARO?
ĮDOMIAUSIAS dalykas dabar stovi prieš Amerikos 

žmonių akis del studentes Lucy (negrės) prievarta iš 
Alabamos Universiteto ištrėmimo, yra šis: Ką gi dabar 
pasakys demokratų partijos vadovybė? Ką pasakys tie- 
kurie pretenduoja būti demokratų partijos kandidatais 
prezidento vietai?

Kuomet tarybinių laik
raštininkų ir rašytojų de
legacija keli mėnesiai at
gal lankėsi mūsų šalyje, jie 
daugiausia laiko praleido 
New Yorke. Lietuvos spau
doje tilpo įdomus rašytojo 
Gribačiovo aprašymas, ką 
delegatai patyrė šiame A- 
merikos didmiestyje. Rašy
ba (vietovardžių, pavardžių 
ir pavadinimų) palikta ne
pakeista, fonetinė, kaip y- 

i ra naudojama Lietuvoje.
SNO reiškia Jungtinių* 
Tautų Organizacija, Lie-

madieniais jo tiražas dvi-1 
gubai didesnis. Leidyklos 
direktorius ponas Sulcber- 
geris-vyresnysis susirgo, ir 
laikraščio redaktorių kom-‘ 
panijoje mus priėmė jo pa
vaduotojas Orvelas Drei- į 
fusas, neaukšto ūgio, labai i 
guvus ir kalbus žmogus, 
kuris, be abejo, žino, kaip 
tvarkyti didelį biznį. < Mūsų 
pasikalbėjimas, iš pat pra
džių šiek tiek sušildytas 
škotišku yisl$i su soda, pra
ėjo draugiškai, kuo ma
žiausiai vartojant kandžių

— Bet kodėl, kas man 
gresia?

Atsakymo nebuvo. Vėliau 
tai pasikartodavo daugely
je miestų, jų tarpe ir Kli- 
vlende, ir Sanfranciske. 
Paklausiau patarimo ir at
siguliau miego, kaip sako
ma, “iš naujo.” Bet ir šį 
kartą miegojau neilgai — 
netrukus mane pažadino 
šaižus sirenos staugimas ir 
serija švilpukų, kuriuos, 
tur būt, buvo galima girdė
ti ne tik aštuntame aukšte, 
bet ir ant didžiausio pasta
to Amerikoje — “Empair 
steit būdingo” — stogo. Vė
liau man paaiškino, kad su 
tokia “muzika” dažniausiai 
lekia policijos automobiliai, 
nusiųsti į įvykio vietą, o 
švilpukais šveicoriai ir po
licininkai pasišaukia ir. sus
tabdo taksi. Gyvai prisimi-

| Dizelinis orlaivis “Obj” pasiekę 
I Antarktiko žemyną

Šis klausimas yra nepaprastai svarbus, degantis klau
simas. Tik pagalvokime: govėda, suorganizuota rasistų, 
jėga bando sulaužyti Aukščiausio šalies teismo nutari
mą ! v

Iki šiol tik vienas demokratas kongresmanas, iš tikrų
jų, griežčiau pasisakė, smerkdamas tai, kas įvyko Ala
bamos Universitete. Tuo kongresmanu yra senatorius 
John F. Kennedy, iš Massachusetts. Jis ragina demokra
tus atsistoti griežton pozicijon ir kovoti už tai, kad 
Aukščiausio teismo sprendimas būtų vykdomas gyveni
mam

Demokratų partijos vadovai kol kas nieko dėl to ne
sako.

Adlai Stevenson, kuris nori būti demokratų partijos 
kandidatu, pareiškia, jog tai, kas buvo padaryta su Miss 
Lucy, yra labai “dalikatnas dalykas.”’

Gubernatorius Harriman, kuris taipgi nori būti kan
didatu prezidento vietai, nieko aiškaus nepasako dėl lau
žymo Aukščiausio teismo nutarimų Alabamoje.

Jie pataikauja. Jie bijosi rasistams atvirai pasakyti, 
ką jie mano, nes jei jie pasakys, tai gali negauti jų pri
tarimo sekamoje demokratų partijos konvencijoje.

Pagaliau, kodėl prezidentas Eisenhoweris nieko tuo 
klausimu netaria? Kodėl tyli republikonų vadovai?!

i tuvoje vadinama Suvieny- 
I tu Nacijų Organizacija.J 
I — Red.
■ i

Amerikiečiai sako, kad 
Niujorkas garsėja savo 
dangoraižiais, Čikaga — 
gangsteriais ir skerdyklo- 

i mis, Rino — skyrybų by
lomis ir lošimo namais, o 
Los Angeles — Holivudu 

j ir sauso rūko, fabrikų ir 
| benzino dūmų mišiniu — į 
; “smogu.” Mes pabuvojome j 
1 Niujorke ir todėl, aišku, vi-
■ su pirma atkreipėme dėme- 
! si į dangoraižius. Žinoma, 
! Manhetenas — tai ne-Pary- 
j žiaus Luvras ar Eliziejaus 
i laukai, bet, žiūrint į dango- 
Į raižius iš arti, jie mums ne- 
| padare atstumiančio arba

VOROŠILOVUI 75 METAI
VASARIO 4 DIENĄ Tarybų Sąjungos prezidentas K. 

Y. Vorošilovas minėjo savo 75 metų amžiaus sukaktį
Vorošilovas yra maršalas. •
Vorošilovas visą savo subrendusį gyvenimą atidavė, 

kovai už liaudies reikalus.
Tai didelis vyras, savo darbais užsitarnavęs didelės 

pagarbos. Aišku, jis tą pagarbą ir turi, nes yra Tarybų 
Sąjungos prezidentas.

Kaip atrodys Lietuvos ūkis 1960 metais?
AMERIKINĖJE SPAUDOJE buvo plačiai rašyta apie 

tai,-kad Tarybų Sąjunga paskelbė šeštąjį Penkmečio pla
na — 1956—1960 metams.

Tame plane daug maž smulkmeniškai nustatoma gai
rės, pagal kurias bus didinamas, gerinamas šalies ūkis. 
Plane kalbama ne tik apie bendrąjį ūkį, o ir apie kiekvie
nos respublikos ūkį paskirai.

Mums, aišku, rūpi, koks plano projektas pateiktas Lie
tuvai. Jis labai trumpai apibūdintas, tačiau įdomus.

Lietuvai siūlymas yra toks:
“Padidinti per penkmetį visos pramonės bendrąją 

produkciją maždaug 1.8 karto, tame tarpe respublikinės 
pramonės — 1.6 karto.

“Numatyti kuro-energetinės bazės sustiprinimą ir to
lesnį masinu gamybos, statybinių medžiagų pramonės, 
lengvosios ir maisto pramonės vystymą. Padidinti per 
penkmetį elektros energijos gamybą maždaug 1.8 karto, 
durpių gavybą — 1.6 karto, cemento gamybą — 3 kar
tus, odinės avalynės — 1.8 karto, sviesto — 1.6 karto, 
mėsos gamybą — 1.5 karto, žuvies sugavimą — 2.5 karto.

“Paleisti į darbą Kauno hidroelektrinę prie Nemuno. 
Pastatyti televizijos aparatūros, grąžtų, staklių prietai
sų bei priklausinių, kasos aparatų gamyklas ir baigti 
statyti specializuotą plataus vartojimo elektros dirbinių 
gamyklą Vilniuje, užtikrinti tolesnį Klaipėdos žvejif uos
to vystymą.

“Žemės ūkio srityje padidinti. 1960 metais palyginti 
su 1955 metais mėsos gamybą maždaug 1.9 karto, pieno 
— 2.2 karto, grūdų — 4.2 karto, linų pluošto — 1.7 
karto, cukrinių runkelių — 3.9 karto, bulvių — 2.3 karto. 
'Užtikrinti, kad būtų plačiai išvystytas kiaulių penėjimas 
mėsai ir bekonui. Išplėsti dobilų pasėlius ir pakelti jų 
derlingumą. Plačiu mastu gerinti pievas ir daryti kultū
rines ganyklas.

“Nusausinti 298 tūkstančius hektarų žemės naujų me
lioracijos sistemų statybos sąskaita ir 332 tūkstančius 
hektarų žemės —esamųjų sistemų pertvarkymo sąskai
ta.”

Aišku, čia tik trumpas braižinėlis, tačiau jis labai 
daug pasako. Pagalvokime: suėmus visą Lietuvos, res
publikos ūkį, jis 1960 metais paaugs beveik du kartus!

Įdomu, kad per šį penkmetį bus baigta didžioji Kauno 
elektrinė (prie Nemuno), bus padaugintas įvairių fab
rikų skaičius, bus žymiai pakeltas žemės ūkis; Lietuvos 
žmonės turės kur kas daugiau pieno, mėsos ir kitų reik
menų^ negu jų turėjo praėjusiais metais.

Galimas daiktas, kad šis plano projektas, bus dar pa
keistas, padidintas, papildytas.

kaip namai, paprasto ir 
griežto stiliaus, aprūpinti 
gera liftų sistema, patalpos 
patogios darbui. Galima 
pasakyti, labiausiai nevy
kęs iš Niujorko dangorai
žių yra SNO pastatas. Į- 
spūdis yra toks, tartum ar
chitektai ir statytojai čia 
tiesiog milžiniškai padidi
no pilką plytą ir pastatė ją i 
ant briaunos. Žmogiškai su
jaudino mus vienas nelabai 
išsiskiriąs dangoraižis uos
to rajone — jo sienoje 
kreida buvo parašyta: 
“Taika, o ne atominė bom-

pastabų ir aštrybių, kurios 
taip būdingos žurnalistų 
susitikimams. Paskui Or- straipsnį kuris pernai bu- 
velas Dreifusas pats paro- vo 
dė mums laikraščio spaus
tuve.

Mus, aišku, domino laik
raščio kryptis, kaip ją su
pranta patys redaktoriai. 
Mums pasakė:

— Svarbiausias 
davinys — būti 
viems. Keleliais 
niaisiais. metais, per prezi
dentinius rinkimus, laikraš
tis tris kartus pasisakė už 
demokratinį kandidatą ir 
tris — už republikonų. . .

Šį pasikalbėjimą prisi
minėme vėliau, kai Vašing
tone apžiūrėjome senato 
posėdžių salę ir, pasinaulo- 
dami proga, paprašėme ly
dėjusius asmenis paaiškin
ti mums republikonų ir de
mokratų partijų programų 
skirtumą. Galimas daiktas, 
kad tiek mes patys, tiek 
mus lydėję asmenys blogai 
nusimanėme apie politikos 
detales, bet šio programų I timo kai kurių akcijų kur- 
skirtumo mes taip ir nesu- sas nepakankamai kyląs ir 
radome. Į išreiškė mintį, jog taikos e-

Mums taip pat pasakė, konomika stabilesnė ir to- 
kad straipsniai, išreiškian- dėl 
tieji redakcijos nuomonę ginklavimosi varžybos.

niau amerikečių žurnalis
to E meto Džono Hjuzo

mūsu už- 
objekty- 
paskuti-

i išspausdintas žurnale 
“Laif.” Jis labai sielojosi ir 
kaltino Maskvą, kad jos 
gatvėse negirdėti stabdžių 
spiegimo ir štai šitokio si
renų staugesio. Tai, tur 
būt, taip pat skonio daly
kas ir, galimas daiktas, yra 
žmonių, kurie puikiausius 
sapnus sapnuoja džirgiant 
skriestuviniam piūklui ir 
dundant gariniam kūjui. 
Bet mes šiuo požiūriu bu
vome konservatoriai, beve
lijome miegoti esant tylai 
ir labai džiaugėmės, kai ji 
gaubė mus kituose Ameri
kos miestuose.

Biržoje (Wall streete)
Rytą mes nuvykome j 

Niujorko biržą. Mus labai 
meiliai priėmė p. Fansto- 
nas, biržos komiteto pirmi
ninkas. Jis papasakojo apie 
biržos reikalus, pasiskun
dė, kad po paskutinio kri-

Maskva. — vyriausioji 
Šiaurės jūrų kelio valdyba 
gavo radiogramą, kurioje 
pranešama, kad dizelinis 
elektrolaivis “Obj” priplau
kė Antarktikos krantus.

Sėkmingai praplaukęs 
Deiviso jūrą, TSRS Mokslų 
akademijos ekspedicijos į 
Antarktiką flagmanas at
plaukė į Depo užutekį — 
galutinį savo maršruto 
punktą.

Prasilaužęs kelis šimtus 
metrų į pakrantės prieša- 
lo gilumą, laivas pasiekė 
vietą, kur ledo storis lei
džia iškrauti lėktuvus, 
traktorius ir kitus įrengi
mus. Sausio 6 d. ant ledo 
nusileido Tarybų Sąjungos 
I. I. čerevično aviacijos 
būrys. Prasidėjo lėktuvų 
montavimas. Į žemyną iš
vyko pirmoji tarybinių 
mokslininkų grupė.

Radiograma iš kito ta
rybinio laivo — dizelinio 
elektrolaivio “Lena” prane
ša, kad tarybiniai jūri
ninkai artėja prie Keiptau- 
no uosto. Iš čia, papildę 
anglies ir maisto atsargas, 
jie taip pat plauks į pietų 
platumas.

Šalia pagrindinės moksli
nės bazės, kurią numatyta 
pastatyti rajone tarp 80— 
105 dienovidinių rytų ilgu-

mos, bus sudarytos dar 
dvi mokslinės bazės — Pie
tiniame Geomagnetiniame 
poliuje (per 1,200 kilometrui 
nuo pagrindinės bazės) ir 

į Antarkties “reliatyvaus ne
prieinamumo poliuje.”

Skirtas tarybinei ekspe
dicijai baras labai įdomus 
moksliniu atžvilgiu ne vien 
todėl, kad jis visiškai neiš
tirtas, bet ir todėl, kad 
menkos mokslininkų turi
mos apie jį žinios liečia ne
paprastus gamtos reiški
nius. Antai, pavyzdžiui, šia^ 
me rajone buvo rastas že
mės plotas ne tik be ledo, 
bet ir be sniego. Ten yra 
dideli ežerai, kurių van
duo neužšąla, o vandens 
temperatūra juose aukštes
nė, negu šalia esančio van
denyno vandens temperatū
ra. Nustatyta, kad tai yra 
jūros vanduo. Tuo būdu y-f 
ra pagrindo manyti, kad 
ežerai jungiasi su vande
nynu.

naudingesnė, negu

kuriuo nors klausimu, i 
spausdinami tiktai viename 
laikraščio puslapyje, o visi 
kiti puslapiai skiriami in
formacijoms ir skelbimams.

— Tai daroma dėl objek
tyvumo, — paaiškino mūsų 
kolegos. — Mes norime, 
kad skaitytojas pats susi
darytų nuomonę. . .

Galima pagirti, kad rū
pinamasi skaitytoju. Ta
čiau, kaip profesionalai, ir 
mes, ir amerikiečiai žurna
listai čia puikiai suprato
me, kad informaciją renka, 
atrenka, apdoroja ne auto
matai, bet žmonės. . .
Tri uksiningc s s taigmenos

Kai ėjome gulti, mums 
atrodė, kad viešbučio “Uol- 
dorf-Astorija pamatas y- 
ra ne Manheteno uola, bet 
štormo banga, — po kelio
nės buvome taip pavargę, 
kad mums rodėsi, jog ir 
dabar tebesupa. Tačiau pir
mąją naktį, Niujorke mū
sų miegą dažnai nutrauk
davo kokia nors staigme
na, visiškai taip, kaip kad 
amerikiečių televizijos pro
gramas nuolat pertraukia 
skelbimai. Iš pradžių durų 
spynoje iš lauko pusės gar
siai spragtelėjo raktas. Pro 

miegus šuktelėjau: “Pra
šau !” Kažkas atsakė ang
liškai, o aš, nesupratęs, at
sikėliau ir atidariau duris. 
Priešais mane stovėjo vieš
bučio tarnautojas, laiky
damas rankoje raktus. Pa
matęs, kad aš nustebau, jis 
rusiškai pasakė:

— Jūs užmiršote uždary
ti duris iš vidaus. . .

— O tai nesvarbu — už
tikrinau aš.

— Ne, tai svarbu... Tokia
tu s ir išeina kasdien, o sek- viešbučio tvarka!

Apsilankymas “Taimse”
Reikia pridurti, kad pas

kutiniuoju metu amerikie
čiai atkreipė rimtą dėmesį 
į gerą miesto sutvarkymą: 
centre gatvės švarios, šali
gatviai neprišiukšlinti nuo
rūkomis ir laikraščių skiau
tėmis, kaip buvo pirmiau, 
o kabantis geležinkelis, kė
lęs baisų triukšmą, nu
griaunamas. Bet svarbiau
sia, mūsų manymu, yra tai.

gyventojams, nors dauge
lis niujorkiečių perspėjo 
mus, jog nelaiko jo tipišku 
Amerikos miestu.

Du kartus Manhetenasl 
padarė mums nemalonų įs
pūdį — kai matėme jį iš 
šono pro miglas, ir kai mū
sų lėktuvas artėjo prie jo 
nakties metu. Žvelgiant iš 
viršaus, atrodo, kad čia pri
rioglinta milžiniškų nu
griuvusių luitų, kuriuose 
prirausta pakrančių kregž
džių olų. Bet tai jau, taip 
sakant, žiūrint iš ypatingo 
taško!. . .

Mūsų gyvenimas Niujor
ke pasižymėjo tuo, kad 
mes, pagal Valstybės de- 
partmento iš anksto pat
virtintą programą, visą lai
ką kur nors skubėjome. 
Kaip aš jau minėjau, išlipę 
į krantą, mes tuojau pat 
nuvykome į laikraščio 
“Niujork taims” — vieno 
iš stambiausių ir įtakin
giausių Amerikoje laikraš
čių — redakciją. “Niujork. 
taims” egzistuoja 104 me-

Viduje birža atrodo maž
daug taip, kaip ji aprašyta 
Džeko Londono ir Teodoro 
Dreizerio romanuose. Bir
žos salė labiausiai primena 
turgų su ištisomis prekys
talių eilėmis, prie kurių zu
ja susijaudinusi minia. 
Sienoje juda šviesos kaspi
nai nepertraukiamai rodo, 
kiek šią akimirka kainuoja 
akcijos. Kol mes stovėjome 
balkoniuke, skirtame sve
čiams, apačioje staiga kilo 
triukšmlas, žmonės ėmė 
šaukti, švilpti. Pasirodė, 

Į kad tuo būdu birža reaga
vo į nežymų vienos iš kom
panijų akcijų kurso pakili
mą.

Šioje salėje vyksta pas
kutinis dramos aktas tų, 
kupie neišlaikė konkurenci
jos ir prarado savo pinigus. 
Čia, perkeltine prasme, rie
besnieji praryja tiesesniuo
sius.

Kai amerikiečiai sužino
jo, kad žurnalas “Ogoniok” 
duoda nemaža pelno, jie 
tuojau visai rimtai pasiūlė 
A. Sofronovui, kuris mū
sų delegacijoje atstovavo 
žurnalui, pirkti vienos kom
panijos akcijų. •

— AŠ nenusimanau apie 
biržos gudrybes ir bijau su
bankrutuoti, — juokais at
sakė Sofronovas, — o su ta
rybine ekonomika nepralo- 
ši.

Tą pačią dieną mes ap
lankėme Kolumbijos uni
versitetą. Kai kurie šio uni
versiteto profesoriai ištisus 
metus ir daugiau gyveno 
Tarybų Sąjungoje, kur stu
dijavo įvairias problemas. 
Pasikalbėjimas buvo drau
giškas, ir daugelis universi
teto darbuotojų išreiškė no- t

rą paviešėti Tarybų šalyje. 
Mes domėjomės literatūri
ne universiteto programa. 
Iš šiuolaikinių Amerikos 
rašytojų universitete na
grinėjama Heminguėjaus, 
Folknerio, Steinbeko, Mi
lerio, O’Nilo, be to, Henrio 
Džeimso, Uitmeno kūryba. 
Ta dingstimi, kad O’Hen- 
ris, esą, “pamėgdžioja” 
(nors ką būtent pamėgdžio
ja, — taip ir nepavyko iš
aiškinti), beveik visai ne
studijuojamą jo kūryba. 
Apie Longfelo profesorius 
Uolesas pasakė:

— Rusiškas Longfelo kū
rinių vertimas skamba 
daug gražiau ir poetiškiau, 
negu originalas!

Guma ir “kokakola”?
. . . Tomis pat dienomis, 

pats netikėdamas; padariau 
įdomų atradimą.

Pašėlusios reklamos pa
veiktas aš, kaip ir daugelis 
kitų, maniau, kad amerikie
čiai labai mėgsta kramto
mąją gumą ir nuo ryto iki 
vakaro geria “kokakolą.” 

Aš nemačiau amerikiečių 
inteligentų kramtančių gu
mą. Jau pačią pirmąją die
ną paragavau “kokakolos.” 
Man atrodo, kad šis gėri
mas nė kiek ne blogesnis už 
vidutinės kokybės limona
dą ir, atšaldytas ledu, ne
blogai malšina troškulį. Bet 
svarbiausia yra tai, kad a- 
merikiečiai dažniausiai ge
lda paprastą vandeni su le
du ar be. jo. Prieš pusry
čius, pietus ir vakarienę 
kaskart būtinai išgeriama 
stiklinė vandens. Amerikie
čių medicina nurodo, kad 
tai naudinga sveikatai, ogi, 
rodos, niekur kitur pasau
lyje žmones taip nebijo li
gų, kaip amerikiečiai, gal 
būt, todėl, kad medicininė 
pagalba labai brangi. . . Po 
stiklinės vandens ant ame
rikiečių stalo pasirodo sa
lotos, kur svarbiausią vaid
menį vaidina žalias kopūst
lapis — meilę vitaminams 
čia galima palyginti tik su 
meile amerikietiškam fut
bolui !

Trečiąją dieną ir mes be 
žalos, sveikatai jau pripra
tome prie vandens ir ko
pūstlapio.

iš Lietuvos
Kolūkio perspektyvinis 

planas vykdomas
ANYKŠČIAI. — “Draugys

tės” kolūkio partinė organi
zacija kartu su artelės valdy
ba suvedė kolūkio perspekty
vinio plano vykdymo rezul
tatus, pasiektus per metus.

“Draugystės” kolūkis dąx 
neseniai buvo atsiliekantis. 
Vykdydami TSKP Centro Ko
miteto Plenumų nutarimus že
mės ūkio tolesnio išvystymo 
klausimais, kolūkiečiai pasie
kė didelius laimėjimus. Ypač 
smarkiai čia vystoma visuo
meninė gyvulininkystė. Per 
praėjusius ūkinius metus 
kiekvienos karvės vidutiniška? 
primelžia po *1,613 kilogramų 
pieno — 470 kilogramų dau
giau, negu 1953-1954 metais.

žymiai sustiprino pašarų baj 
zę kukurūzai. Lš kiekvieno! 
hektaro gauta daugiau kaip^ 
po 400 centnerių žaliosios ma
sės. Sekančiais metais numa
tyta dvigubai išplėsti kukurū
zų pasėlių plotus.

Palyginti su praėjusiais me
tais kolūkio piniginės paja
mos išaugo beveik du kartus.

25 metai tame pačiame / 
fabrike

ŠIAULIAI. — “Verpsto” tri
kotažo fabriko kolektyvas pa
minėjo mezgimo cecho pamai
nos viršininko Aleksandros 
Kybartienės gimimo penkias
dešimtmeti ir 25'-ąsias darbiu 
įmonėje metines.

A. Kybartienė pradėjo dirb
ti fabrike mokine, paskui įsL 
gijo mezgėjos specialybę. Ta
da įmonėje iš viso tebuvo tik 
7 rankinės mezgimo mašinos.; 
Tarybų valdžios metais A. 
Kybartienė paskiriama meis
tru, o vėliau pamainos virši
ninku. Penkerius metus iš ei
lės darbininkai išrenka ją 
profsąjungos fabriko komite
to pirmininku. Kybartienės 
v a d o v a u j a m o s pamainos 
CO-ies mezgėjų tarpe yra 
daug buvusių jos mokinių. K

Elektrinės kolūkiuose
UKMERGĖ. — Prieš mėne

si laiko pradėjo veikti ek..- 
triijė “Lenino keliu” kolūky
je. 40 arklio jėgų galingumo 
variklis teikia šviesą septyn
metei mokyklai, klubui-skai
tyklai. bibliotekai, ambulato
rijai, krautuvei, kolūkiečių 
butams, gyvulininkystės fer
moms.

šiomis dienomis stojo ri- 
kiuotėn dar viena kolūkine
elektrinė “Raudonosios veliąs 
\os” žemės ūkio artelėje. II- 
jičiaus lemputės sužibo eilės 
kolūkiečių butuose. Artimiau
siu metu elektros energija bus 
pradėta tiekti gyvulininkystė# 
fermoms. G. Šarūnas

2 pusi. Laisvė. (Liberty). Penktad., Vasario (Feb,) 10, 1956

I



SCRANTON, PA
Baisi tragedija, kurioje 

vyrauja jaunametė 
mergiotė

Sausio 30 dieną, šių metų, 
Scrantono priemiestyj, Taylor, 
Pa., pasiskolinusi revolverį 
nuo savo meilužio, 15 metų 
mergiotė pašovė savo motiną 
tikslu nužudyti ir kartu ren
gėsi nužudyti ir tėvą, kad ga
lėtų su savo meilužiu apsives
ti ir laimingai tėvų namelyje 
gyventi ir meilėj plūduriuoti.

Minėtą dieną, iš ryto, mer
giotė susiginčijo su motina 
dėl vėlavimosi į mokyklą, tai 
motinai, beplaujančiai pusry
čių indus, mergiotė paleido 
šūvį motinai į pečius sužeis- 
dama nugarkaulį ir vieną 
inkstą, ir šiuos žodžius rašant, 
jau septinta diena, 
dasi dar vis kritiškoj 
—turėjo suleisti net 
puskvorčių kraujo.

Mergiotė, pašovusi 
ir manydama, 
nuvažiavo pas
pranešti apie savo atliktą dar- 

po ’dviejų valandų pasi- 
dar trečią suokalbio, da- 
sugrįžo išgabenti moti- 

lavoną ir nesurandamon 
Bet sugrįžę

motinos nei lavono,

kai ra li
pa dėty, 
dvyliką

motiną, 
kad mirtinai, 
savo meilužį

bą ;
ėmę

nos
vieton paslėpti.
nerado
nei gyvos, tai tada leidosi tė
vo nauju automobiliu vytis 
tėvą, kuris važiavo savo di
deliu troku-treileriu į N e w 
Yorką parvežti maisto reik
menis ir kuris buvo tik puse 
valandos anksčiau išvažiavęs 
iš namu prieš pašovimą moti
nos, ir jie manė nudėti ir tė
vą pasivijus ant kelio. Vie- 

'‘hok toli
valsti jinės 
(troopers)
pasivijo ir suėmė pirma, 
gu jie būtų įvykdę tragediją 
ant kelio.’

nesneteko
policijos du vyrai
tuos pakvaišėlius

ne

Motina, nors ir kritiškai pa
šauta. spėjo sukniubti kėdėn 
prie telefono ir nukabinti ra
gelį skausmuose dejuojanti. 
Telefono operuotoja, išgirdusi 
ką tai nepaprasto, pašaukė 
miestelio policiją, kuri pribu
vusi į tragedijos vietą mote
riškę rado jau be žado.

Motina, Marg. Chomko, yra 
lietuvių kilmės — Savickaitė, 
38 metų, o tėvas, iš pavardės 
atrodo slavas, gal baltgudis. 
Mergiotės meilužis yra italas, 
Salvatore Diana, 21 metų, gi 
trečias dalyvis irgi italas, 
John Pitta, 34 metų amžiaus, 
vedęs ir tėvas dviejų vaikų. 
Abu vyriškiai randasi padėti 
po 25,000 dolerių kaucija, o 
mergiotė, sulaikyta kaip jau- 
namete kalėjime jaunuoliams 
priežiūroj.

Iš vietinių laikraščių apra
šymo matosi, kad mergiotė 
buvo gana išlepinta ir dyki. 
“Scranton Times” korespon
dentas, kuris apsilankė mer
giotės namuose, stebisi jos 
miegrūmio ištaigingu puošnu
mu ir gausa brangių drabu
žių ir puošmenų — tik vie
name stalčiuje suskaitė 17 
kepuraičių.

Mergiotės tėvas pasakojo 
korespondentams, kad 
stengėsi gražiai auginti ir 
kinti, 
niop. 
metai 
jo
dukterį: rytais dažnai būda- 
\o sunku prikelti į 
atrodydavo kaip 
svaiguliuojanti; jis 
rado ją karčiamoje
daug senesniais vyrais geriant 
svaigalus ir jis juos net ap
kalęs už tai; jis pastebėjo, 
kad mergiotė rūkė cigaretes 
su “dope.” Jis kreipėsi prie 
mokyklos viršylos ir polici
jos, kad darytų ką nors tvar
kymui jaunuolių, bet nieks 
nekreipė domės. Jis stebėjo, 
kad jaunuoliai neva eidavo į 
krepšinio lošimų sueigas, bet 
daugelis jų atsidurdavo kar- 
čiamų užkabariuose. Ir štai, 
dabar jau visi mato to pasek- 
mes, ašarodamas pasakojo tė
vas korespondentams.

bot
Jis 
tam 

ką tai

jis 
mo

nuėjo viskas 
pasakoja, kad 
atgal jis pastebė- 

nenormalaus pas

jau

mokyklą;
pusgirtė, 

sekiojo ir 
su dviem

Ar “dope” pardavėjai yra 
kur prikišę savo nagus prie 
šios tragedijos, tai negalima 
pasakyti: mokyklos viršyla, 
kaip ir miestelio policija, nu
ginčija tėvo kaltinimus, bet iš 
viso to įvykio skverbiasi gal
von mintis, kad galėjo būti ir 
taip. Normaliame prote, kad 
ir kriminalas, nebūtų taip 
kvailai sugalvojęs nužudyt 
abu mergiotės tėvus ir likti 
nenužiūrimais? Jeigu mergio
tė viena taip būtų planavus, 
tai būtų galima daleisti, kad 
ir taip, bet čia yra įsivėlęs ir 
34-ių metų vyras, kuris tikė
josi gauti mergiotės tėvo trei-

PeT visą savaitę vietinė 
spauda daug prirašė apie tą 
baisų įvykį ir visi bando su- [ 
rasti to pikto priežastį, bet nė 
vienas nepataiko^ į tašką. Gi 
priežastis glūdi kapitalistinės 
tvarkos supuvime: ten glūdi 
viso pikto sėklos ir priežastys.

“Laisves”
korespondentas

Cleveland, Ohio
Žinelės iš mūsą miesto *

Clievelando L. M. Klubo pra- 
ėjusis susirinkimas, kuris įvy
ko sausio 19 d., buvo viduti
niškas. Skaitytas laiškas iš 
Meno Sąjungos, t Nutarta pa
sveikinti su $10.

Išrinkta komisija „surengti 
paminėjimą Motinų dienai 
su prakalbomis ir vakariene. 
Motinų diena pripuola kovo 8, 
bet parengimas įvyks kovo 3 
d., mūsų svetainėje.

Išrinkta komisija iš trijų 
lankyti sergančias nares 
džertienę, E. Panzerienę 
Geležinienę.

Išrinkta komisija knygoms 
peržiūrėti.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Marijonai Ramoškienei
(LOPATAITEI)

Mirė vasario 1 d., palaidota vasario 4 d., 1956 m. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems veliones 
artimiesiems, o labiausiai dukroms Birūtai, Adelei, 
žentams, sūnui ir anūkams. Tegul Marijonai būna 

ramu ilsėtis Rožių Kalnelio kapinėse.

D. Navickas J. Valavičienė
L. Mankienč E. ir V. Valley
L. ir J. Žemaičiai V. Staugaitis
S. Yurkūnas G. ir V. Vašil
R. Gailiūnienė A. Dagilienė
M. Johnson M. ir J. Lukštai
A. Poška M. iKarpan
M. ir A . Raulinaičiai M. Klimas
M. Butkevičia J. Ramoška
F. Haiko Ed. Johnson
M. Brunza J. A. Kaminskas
M. ir S. Banis J. ir O. Žukas
J. Aibavičia A. Šimanauskas
S. Davis O. ir J. Šilkai
A. ir O. Latvėnai P. Vižlenskiene
J. ir M. Margaičiai O. Rudžinskienė
O. ir A. Kiškiūnai E. Urbon
F. Žaltauskas J. Kriauzaitis
J. Ramoška O. Visockienė

Laisvės prietelių klubas
Prašome pasiskaityti gražų laišką:
“Gerbiamieji: Įstoja į Prietelių $50 Klubą, bet ne vie

nui kartu — negaliu visos sumos sumokėti, nes gyvenimo 
sąlygos neleidžia. Tad aš mokėsiu po $5 kiekvieną mėne
sį per 1956 metus. Mano nuomone, tai ir kiti draugai, 

A. Kazilionienė kreipėsi į kurie neišgali pasimokėti ant syk, galėtų irgi kas mėnesį 
drauges, kad jei kam reikia 
pirkti gimtadienio kortelių, 
tai kreipkitės pas ją; ji turi 
likusių nuo praėjusiųjų šven
čių, labai gražių ir pigių.

Nutarta pasiųsti užuojautos 
kortelę E. Gabriūnieaiei.

Sekantis mūsų susirinkimas 
įvyks vasario 16 d. Visos na
rės jame būkime ir dirbkime 
draugiškai.

Brangios draugės klubie- 
tės! Bandykite įsitėmyti ir 
nepamirškite, kad nebūtų tuš
čių ginčų, 
parašyti 
reikalus, 
lankote 
kote tik 
kyla nesusipratimai.*

Narei apsirgus rimta liga, 
kuomet reikia gydytojo arba 
ligoninės, tiktai tada praneš
kite klubui. Kuomet narė ap- 
serga sunkia liga, yra lanko
ma sykį į metus su $3 vertės 
dovana iš klubo. O, prie to, 
jei komisija pasidarbuoja, tai 
sukviečia ir būrelį draugių, ir 
tai priklauso nuo komisijos, o 
ne nuo klubo. Brangios drau
gės, jeigu norite draugių lan
kytoją būrelių, tai jūs pačios 
privalote pasidaryti sau drau
gių. Lankykite susirinkimus, 
parengimus; padirbėkite pa
rengimuose pagal savo išga
lę; duokite pagalbos ranką 
kitoms draugėms, kurios visa
da dirba. Be to, dar kokią 
dovanėlę suteikite klubui. To
kiu būdu pasidarysite sau bū
relį draugių, tai bus sma
giau ir jums ir visoms.

Užbaigusios dienotvarkį tu
rėjome šiltos kavutės. Drau
gė A. Mack pavaišino skaniu 
tortu. Ačiū jai!

ap- 
Di- 

ir

Aš bandau kasmet 
mūsų klubo svarbius 
o jūs, draugės, ne- 

susirinkimų; atsilan- 
retkarčiais, ir dėl to

Mirė Juozas Kemerz Cinas. 
Palaidotas sausio 2 d. Paliko 
liūdesy dvi dukteris, žentus ir 
anūkus.

Mirė Jonas žuraitis, muzi
kantas. Palaidotas sausio 27 
d. Paliko liūdesy du sūnus 
ir marčią.

Reiškiu gailią užuojautą šei
moms, o m irusiems—amžinos 
ramybės!

A. Rodgers
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mokėti pagal išgalę. Nes mes, tiktai mes galime ir turi
me palaikyti Laisvę dienraščiu. Draugiškai, Margaret 
Valinčius, New Haven, Conn.* * ♦

Prieš Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimą ir 
per suvažiavimą gauta keletas naujų narių,. kurie įstojo 
su pilna mokestimi, ir keletas primokėjo paskutinius 
mokesčius. Tai yra:

John Walins, Anna Maria, Fla............
Kazys Balchunas, Richmond Hill, N. Y

Senas Brooklynietis

$50.00
50.00
40.00
20.00

Šie daviniai yra gauti suvažiavimo atmosferoje. Nuo 
suvažiavimo Laisvės Prietelių metinė duoklė yra tik $25. 
Tačiau, kurie išgali po daugiau įmokėti, negu $25, labai 
gražu, kad užsimoka. Palengvina tiems, kurie sunkiau 
finansiniai verčiasi.

Sveikiname naujus Laisvės Prietelių Klubo narius ir 
linkime, kad kiti apšvietus brangintojai juos pasektų.

Prietelių Klubo organizavimas yra labai svarbus da
lykas. Kuo skaitlingesni nariais bus klubai, tuo stipriau 
laikysis dienraštis Laisvė. Kaip kiekvienas rimtas ap- 
švietos dalykas, taip ir klubų organizavimas reikalauja 
daug pastangų. Prašome visų klubiečių kalbinti savo 
draugus įstoti į klubą. Rūpinkimės visi, kad klubai aug
tų, kad mūsų dienraštis stiprėtų materialiai ir moraliai.

Laisvės Administracija

Hartford, Conn
Dar apie mirusią
M. Ramoškienę

Vadinamas Rožių Kalnelis, 
kapinynas, susilaukia dau
giam ir daugiau “gyventojų.” 
Vasario 4 d. palaidota malo
ni draugijų; ir spaudos rėmė
ja Marijona Ramoškienė. Ji 
buvo pavyzdinga moteris, mo
tina, su visais santaikoje gra
žiai sugyveno. Gražiai šeimą 
išauklėjo, išmokslino, pastatė 
ant tvirtų kojų.

Priklausė keliose' pažangie
čių draugijose, Laisvės Chore, 
Moterų Klube ir kitose. Pri
sidėdavo su auka svarbiems 
reikalams, skaitė Laisvę.

Sekmadienį, sausio 29 d., te
ko daug kalbėtis su ja. Ji 
gražiai atrodė, šventiškai bu-' 
vo pasipuošusi. Gyrėsi, kad 
turėjo linksmą, gražų laiką, 
kai lankėsi pas savo brolį ir 
brolienę Baltimorėj. Pareiš
kė, pasimokėsianti duokles į 
visas draugijas, o po to, susi
tvarkiusi, vyksianti keletui 
savaičių viešnagė n pas dukrą 
Birūtą į New Jersey valstiją.

Detroit, Mich.
Laisves dalininką 
suvažiavimo pasveikinimas

Nuvykus į pobūvį U. Pale* 
vičienei pagerbti sausio 28 d. 
buvo prisiminta Ginaičiui ir 
Nausėdai, ar nebūtų Palevi- 
čienei pagerbti balius padary
tas sėkmingesnių' parenkant 
dolerį kitą pasveikinimui Lais-< 
vės suvažiavimo. Jiedu suti
ko, ir Jurgis Nausėda tą pa
reiškė dalyviams, kad būtų 
geras dalykas pasveikinti lais- 
viečius.

Na, žodis po žodžio, Onutė 
Damskienė ir O. Valavičienė 
surinko $20 ir pridavė man 
juos perkelti į Richmond Hill,

New Haven, Conn.
LDS 16 kuopa laukia svečių 

ant pietų. Tai bus Užgavėnių 
pietūs. Jvyks vasario 12. Pa
šoksime ten ir gražiai pasikal
bėsime apie svarbius reikalus.

Pietų kaina $1.50. Pradžia 
1 vai.

J. S. K.

Bonn a. — Vakarų Vokie
tijos valdžia sako, kad iš 
Rytų Vokietijos į Vakarus 
perėjo Hugo Reimannas, 
Vakarų Vokietijos komu
nistų vado Max Reimanno 
sūnus. Max Reimannas da
bar gyvena Rytų Vokieti
joje, nes Vakaruose jis bu
vo pakartotinai suiminėja
mas.

Būkite Laisves Prietelius.
Metine duoklė tik $25.00. GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

asmenys man davė po 
vienas $1. Viso sudarė 
Vėliau gavau dar $2.

Du 
$5 ir 
$31.

Kadangi Laisvės dalininkų
suvažiavimas įvyko ant ryto
jaus po sveikinimti rinkliavos, 
tad pasiunčiau sekamą tele
gramą :

I “Detroiters congratulate 
Laisvės convention with 31. 
Money and report later. P. 
Zabul.”

Mergina, pakartojusi mano 
žodžius, pasakė: “$1.38,” 
please.”

čia seka aukojusių vardai:
V. Valiukas $5 ir N. As

trauskienė $5. Sekami po $1: 
J. Gugas, J. Brazauskas, J. 
Aranuk, A. Žilinskas, U. Pa- 
ievich, A. Kratienė, J. Ginai- 
tis, C. Nausėda, Žabui, J. Bu- 
bliauskas, A. Mačys, J. Za- 
linskas, Jurgis Nausėda, J. 
Pranavičia, Marytė Mikšis, 
Onutė Damskis, J. Guskis. . . 
(ši pavardė neįskaitoma) ir 
S. T. Su smulkiais $33.

V. Žabui

(Telegrama buvo gauta ir 
sveikinimų suma įskaityta į 
gautąją suvažiavimo metu. 
Dėkojame'- pasidarbavusi e m s 
ir sveikinusiems. Redakcija.)

Scottville, Mich.
Staiga susirgo Longinas

Stakėnas
Sausio 24 d. rytą atsikėlu- į
L. Stakėną suėmė skaus- 1si

!mai viduriuose, fo žmona pa- 
■ šaukė brolį Raymondą, kuris 
jį nuvežė į Ludington ligoni
nę. Ten jį dieną palaikė ir 
sumažino jam skausmus, bet 
[ligoninėje patarė vežti į 
Grand Rapids ligoninę, kur 
randasi geresni tyrimo įren
gimai ir gydytojai. Sausio 26 
d, brolis Wm. Stakėnas auto
mobiliu nuvežė jį į Grand 
Rapids ligoninę.

Sausio 30 d. kalbėjausi su 
’ d. Stakėniene; ji sakė, gydy- 
’ tojai mano, kad reiks daryti 
operaciją. Gaila draugo ir 
draugės Stakėnienės, kuri la
bai susirūpinusi, bet tikisi, 
kad viskas išeis į gerą.

Linkiu draugui Longinui nu
galėti 
kartu

ligą ir vėl su mumis 
darbuotis. F. Žukas /

Dr. Jonas Kaškiaučius jau viršaus 70 metų rm- 
žiaus. Jis yra parašęs daug labai naudingų 
knygų apie sveikatą. Jo raštais pasinaudodami 
galėsite gyventi ilgą amžių, taip kaip gyvena 
jis pats. Tačiau susipažinkite ir su paties Dr. 
Jono Kaškiaučiaus gyvenimu, mokslu, litera
tūrine kūryba ir bendrai jo visuomenine veikla.

Būtinai Įsigykite ir Perskaitykite Jo Knygą

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kai]) gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Bet už trijų dienų širdies 
smūgis nutraukė Marijonos 
gyvybės siūlą. Visi gailisi jos.

Gimus Marijampolės apylin
kėje, Padovinies kaime, vidu
tinio ūkininko šeimoje. Išgy
veno 68 metus amžiaus. Pa
liko dukteris Birūtą, žinomą 
kaip dainįpinkę, menininkę, 
Adelę ir sūnų Edwardą, dar 
tebesantį Lotynų Amerikoje. 
Tačiau ir jam pavyko, kad ir 
iš toli, pribūti į savo motinos 
laidotuves. Pąliko žentus ir 
eilę anūkų, taipgi seserį, du 
broliu Amerikoje, vieną Ka
nadoje, kitą Lietuvoje.

šermeninėje Marijona sken
dėjo gėlių vainikuose. Jos 
draugė Giraitienė pasakė iš
samią kalbą,* apibūdindama- 
jos praeities darbus. Užbai
goje liūdesio eilėraštį recita- 
vo. Prie kapo trumpą, kalbą 
pasakė V. Valley. Palydovai, 
šeimos paprašyti, susirinkę į 
Laisvės Choro patalpas, buvo 
skaniai pavaišinti. Su maža 
išimtimi, visi palydovai dėjosi 
prie ryškesnės jos atmintines• 
ir šeimos užuojautos. ■

Dukros ir sūnūs užsipelnė 
pagarbos žodį/ už Veikėjos mor

Chicago; 111
Importuotos iš Lietuvos 

dainelės
Sausio 26. per p. Budriko 

radijo programą dainininkė 
interpretavo ką tik atėjusias 
iš Lietuvos daineles. Teko pa
sigėrėti. Dainavo ponia Mo
tiekaitienė (ji yra dipuke).

Dainininkė savo maloniu 
sopranui tikrai gražiai šias 
daineles atliko'. Būtent: “Il
gesys,” “Trys d a r ž e 1 i a i,” . 
“Trys sodeliai,” “Obelių žie-. 
dai,’’ “Tiek gėlių—tiek švie
sų,” “Vai, tu karvelėli” ir 
“Laisvės daina.”

Ne tik žodžiai išreiškia mei
lę gamtai, bet ir kovingą dva
sią. Interpretacija labai vy
kusiai buvo dainininkės atlik
ta. R. š.

I J
tinos gražų palaidojimą, kaip 1 
■ji pati pageidavo.

Yra ir daugiam mirusių 
Laisvės skaitytojų, bet lai vie
tiniai korespondentai apie 
juos pąrašp.

Tegul būna jiems ramu šios 
šąĮięs žęiflėje. Palydovas

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų, ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
įdo-Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su 

miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.
Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N, Y

Į
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choro pirmininkas Kriščiūnas 
pranešė, kad j a iv mokinasi 
didelę 4-ių veiksmų dramą 
“Aušrelę,” kuri bus pastatyta 
kovo 18 d., Mildos teatre’. 
Pelnas skiriamas Mildos tea
tre įrengimui scenarijų. Po 
viršminėto pastatymo Eks- 
mainierių choras pradės reng
tis prie kito veikalo pastaty
mo.

Choras baigia mokintis nau
ją dainą “Pumpurėlį” ir pra
dėjo lavintis kitą naują dai
ną “Rytas prašvito.” Abi dai
nos labai gražios. Taigi grei
tu laiku choras pasirodys su 
naujomis dainomis.

Apie choro ligonius
Sausio 25 d. sugrįžo i chorą 

Vasiliauskai. Vasiliauskienė, 
rodos, gruodžio mėnesio pra
džioje savo namuose buvo la
bai susižeidusi, jos kojai pa
slydus. Dabar neblogai jau
čiasi ir gali dainuoti.

Paskutiniu laiku susirgo ge
ras choro narys Julius Juška, 
kuris buvo nuvežtas ligoni
nėn. Jis jaučiasi jau kiek 
geriau ir tapo parvežtas į sa-’ 
vo namus.

T. Klebonienė jau kelintas 
pamokas nedalyvauja; sako, 
nesijaučia gerai. Būtų labai 
gerai, kad visi ligoniai pa
sveiktų ir sugrįžtų atgal į 
chorą.

A. Gabrio gimtadienis
Sausio 25 d., po trumpų 

choro pamokų, buvo sudainuo
ta “Happy Birthday” A. Ga
briui. Gabrys tuojau apsta
tė stalus visokiais gėrimais, 
o moterys prinešė visokių už
kandžių, ir taip visi eks-mai- 
nieriai linksminosi iki 12-ios 
vai. naktį. Pridainvę visokių 
dainų, visi skirstėsi linksmi ir 
gerame ūpe.

Koresp. V. J.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Meškauskas gali juo tapti 
daug greičiau. Ko jam trūks
ta, tai geros dozės sveikos ap- 
Švietos’. Rašyti jis moka, tik 
dar vis nepajėgia logiškai 
protauti.

Mano senas ir labai geras 
bičiulis J. J. Ynamaitis iš Uni-* 
on City, Conn., rašo man pa
stabą . Jis suradęs klaidą ma
no skaitlinėse

Sako jis: 300 nikelių sudaro 
$15, o 52 kvoderiai padaro 
$13. Tuo būdu viso labo turi-'' 
me $28, o ne $31, kaip buvo 
aną dieną Krisluose pasakyta.

Aišku, kad čia man skait
linės susimaišė. Ačiū už pa
taisymą.

Lai būna ir taip. Aš vis- 
tiek sakau, kad jeigu Laisvės 
prenumerata būtų 28, jai ne
reikėtų prašyti aukų. Aštuo- 
mų dolerių prenumeratos to- 
li,"Yoli gražu neužtenka.

Pusketvirto karto mes dau
giau užmokame už komercinį 
anglišką laikraštį, negu už sa
vo Laisvę.

Taip darau ne aš tik vienas. 
Taip daro, spėju, dauguma 
Laisvės skaitytojų.

Edenas ir Eisenhoweris sa-* 
vo manifeste sako, kad jie 
paskutiniais keleriais metais 
suteikę laisvę dėl 600,000,- 
000 žmonių.

Ką tas reiškia ? Tas reiš
kia, kad jie turėjo tuos žmo
nes pavergę. Tai kuo čia di
džiuotis?

Pažiūrėkime į Azijos ir Af
rikos žemėlapį. Kolonijų ko
lonijos — Britanijos, Prancū
zijos, Holan.dijos, Belgijos. 
Dar kiti 600,000,000 žmonių 
tebėra imperialistų pavergti.

. Dar yra kam laisvę suteik
ti. Kodėl apie tai nutylima 
minėtame manifeste??

I
Ar skaitėte knygą Usnynę? 

Tai Lietuvos istorija poemoje. 
Parašė Teofilis Tilvytis. Kai
na $LOO.

Chicago, UI.
Apie Eks-mainierių chorą

Sausio 20 d. Lietuviu Eks- 
mainierių choro susirinkime

Republikonai neįleido 
negro į valstijinę 
mokykloms tarybą

New Yorko valstijos seime
lio demokratai nariai buvo 
nominavę negrą Thurgood 
Marshall i valst'jinę Regentų 
tarybą. Tarybos galioje yra 
prižiūrėti, tvarkyti valstijos 
aukštųjų mokslo įstaigų rei
kalus.

Republikonai, būdami sei
melyje daugumoje, Marshallo 
neįsileido.

Tarybon vienas narys bu
vo perrenkamas, o dvi vietos 
tuščios naujiems. Voltui Man* 
hattano demokratai Phipps ir 
Watson, patys negrai, Įtiki
nėjo, prašytei prašė parodyti, 
kad mūsų valstija vykdo lygių 
teisių negrams idėją. Ypačiai, 
sakė jie, akiregyje įvykių 
Tuscaloosoje, dabar tas svar
bu.

Marshall yra NAACP va
das ir bendrai teisių gynimo 
žymus visuomenininkas. Vals
tijoje gyvena apie milijonas 
nebaltųjų žmonių. Jie laukė 
tokio atstovo.

Krautuvių darbininkai 
pradeda derybas

Macy ir Bloomingdale di
džiųjų departmdntinių krau
tuvių darbininkus atstovaujan
ti unija pradėjo derybas su 
tomis firmomis.

Senasis kontraktas pasibai
gė vasario 1-ą. Tačiau, kol 
yra numatomos galimybės su
siderėti, unija streiko nešau
kė, sutiko tęsti derybas dar
bininkams tebedirbant.

Retail Workers and Depart
ment Store lokalas 1-S atsto
vauja 8,000 Macy darbinin
kų, o lokalas 3 (dalis 65-ojo 
Distrikw) atstovauja 3,000 
Bloomingdale darbininkų.

Sam Kovenetsky, Macy lo
kali) prezidentas, sako, kad 
jau įteikti firmoms reikalavi
mai. Tarpe vyriausių iš 43 
punktų, yra:

Nutrumpinti darbo savaitę 
iki 35 valandų, pakelti mo-l 
kęsti ir pagerinti pensijas.

Tarpe Bloomingdale firmai 
Įteiktų reikalavimų derybų 
vedėjas Carl Andren sako, 
kad jų vyriausiais reikalavi
mais yra $50 saVaitinio mini
mum ir bendrai visiems mo
kesčio priedo po $10 per sa
vaitę.

Federalinis teismas Brook
lyne nusprendė, kad nelega- 
liškų degtinių pardavinėtojas 
Gorman turi buvusiais neda- 
mokėtais taksais ir pabaudo
mis pasimokėti valdžiai $3,- 
269,249- Tačiau numanoma, 
kad jis skurdo nekentės, nes 
juodajame turguje jis vis vie
na jau yrA iškilęs j milijo
nierius.

New Yorke trafiko “grie- 
keliai” neapsimokės ąteinan- 
čiomis šventėmis, kaip kad 
neapsimokėjo ir praėjusiomis. 
Lincolno ir Washingtono die
nomis trafiko policija tebeva- 
žinėsis nepažymėtais auto.

Susirinkimas
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 13 d., 7:30 v. v., 29 Endi
cott St. Visi nariai stengkitčs da
lyvauti, išgirsite kuopos delegato J. 
Skliuto raportą iš Laisvės dalinin
kų suvažiavimo. Turime ir kitų 
svarbių reikalų.

Kuopos Sekr. 
(26-28)

PHILADELPHIA, PA.
LLD. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 11 
d., prasidės 7-tą vai. vakare, vieta 
1150 N. 4th St.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti laiku. Taipgi prašome ir mo
teris nepasilikti tą vakarą namie, 
nes valdyba lauks jūsų skaitlingai 
susirenkant.

Kurie dar nesate užsimokėję 
duoklių už 1956 metus, malonėkite 
užsimokėti. Tai iki pasimatymo. 
Valdyba. (25-27)

Prelekcijoje papasakos apie 
tuos nesuskaitomus vabalus

Dar visai neseniai žmones 
sužinojo, susidarė galimybes 
daug maž apskaičiuoti žemės 
gyventojus žmones. Gi daug- 
bilijoninės visokiu gyviu dau
gybės tebėra ne tik nesuskai
čiuotos, bet daugumai žmonių 
net mažai tepažistamos.

O tai esanti galinga ir gudri 
armija, su kuria žmogui ten
ka labai skaitytis. ' ė

Vasario 12-ą Įvyksiančioje 
prelekcijoje, greta kitko, 'A 
Gilmanas žada atsakyti štai 
dar kokius klausimus:

Ar žinai, kad yra insektų, 
kurie užlaiko kitus, kaip ūki
ninkas karves, dėl savo mais
to? Kaip jie tai atlieka? Ar 
žinai, kad yra vabzdžių, kurie 
kitais vabalais gyvena? Ko

Viešbučių darbininkai 
renka paramą streikui

New Yorko viešbučių darbi
ninkų unijos lokalo 6-ojo vyk
dančioji taryba nusprendė 
skirti $1,000 Westinghouse 
streikierių paramai. Taipgi 
atsišaukė Į savo 27,000 na
rių, dirbančių didmiesčio vieš
bučiuose, kad ir jie rinktų pi
nigus ir maistą streikierių pa
ramai.

Surinktus pinigus ar gautus 
bei savo nupirktus kenukus 
maisto prašo atnešti Į unijos 
patalpą 305 W. 4 4 th. St., 4- 
ame aukšte, New Yorke.

Tos pat unijos lokalas 56- 
as, kuriame priklauso viešbu
čių priežiūros .' ir pataisų me
chanikai, jau ■ yra pasiuntęs 
$500 ir prašo, ;kad nariai pa
aukotų po $1 tam pat tikslui.

Quens kandidatai 
išėjo veik lygiomis

Specialiuose rinkimuose na
rio į Valstijos seimelį (sena
toriaus) lenktynės tarp demo
kratų ir republikonų kandida
tų buvo labai artimos. Taip 
artimos, kad tuojau po su- 
skaičiavimo balsų Rinkimų, 
tarybos viršininkas Costuma 
užantspaudavo dėžutes ir pa
dėjo po policijos sargyba.

Spėjama, kad skaitomasis 
pralaimėjusiu reikalaus balo
tų patikrinimo ir iš naujo 
skaičiavimo.

Tuojau po balsavimų laimė
toju buvo paskelbtas buvęs 
valstijos senatorius Tompkins, 
i epublikonas. Jam balsų pri 
skaičiuota 9,987. Duffy, de
mokratas, gavęs 9,651 balsą, 
kaip skelbia spauda.

Rinkimai lietė 8-ąjį sanato
rini distriktą, kurio atstovas 
demokratas senatorius O’Con
nor praėjusį rudenį tapo iš
lenktas apskrities prokuroru.

Laikraščio Russki Golos 39-ių Metų

JUBILIEJUS 
Su Koncertine Programa
ŠeštadL Vasario 11 Feb

American-Russian Center
61 Rivington SU, New York City

Pradžia 8 v. v, — Įžanga $1 (taksai įskaityti)

Bus labai graži koncertinė programa. Dalyvaus UK- 
RAINŲ LEONTOVIčlO CHORAS, vadovystėje S. 

Ilčuko. Taipgi ir kiti artistai.

Visas ir visus prašo dalyvauti., — Rencj ėjai _

Laisve (Liberty) Penktad., Vasario (Feb.) 10, 1956

kiais būdais?
Kokie insektai padaro kas 

metai milijonus dolerių nuo
stolių šioje šalyje?

Kokie atneša milijonus do
lerių turto žmonėms kas me
ta i ?

Ai- žinai, kokiu būdu prie
šas gali laimėti karą insektų 
pagalba ?

; Prelekciją apie vabzdžius 
teiks karikatūristas, skulpto
rius ir tapybos menininkas, 
agrii kultu Pdi mokslo mėgėjas 
A. Gilmanas.

Prelekciją j vyks vasario 12- 
os popietį, Š vai., Liberty Au
ditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill. 
Įėjimas nemokamas. Visus 
kviečia-.

Rengėjai

Motina nužudė mažą 
dukrytę ir save

Mrs. Helen Handibode, 47 
m., ir jos dukrytė Helen, 9 
metų, atrastos mirusios savo 
bute New Yorke. ' Kai polici
ja įsilaužė į butą ir jas. atra-> 
do, jos jau buvo mirusios apie 
savaitė laiko.

Policija pašaukė buvusį mo
teriškės samdytoja, kai jinai 
neatėjo į darbą ir niekas apie 
ją nepranešė per keletą die
nų.

Iš palikto raštelio supran
tama, kad jinai jautėsi ser
ganti, nesitikėjo ilgai begy
venti ir rūpinosi tuo, kas at
sitiks su dukryte jai likus naš
laite.
j Kaimynai1 ir jos parapijonės 

sako, kad Mrs. Handibode 
buvo -religinga ir labai gera 
motina’, dukrytę leido i para-1 
pijinę mokyklą.

Negalės vadintis 
Metropolitan žvaigžde

New Yorko vyriausio teismo 
teisėjas Benvenga laikinai už
draudė dainininkei Mimi Ben- 
zell pasiskelbimuose vadintis 
Metropolitan operos buvusia 
žvaigžde ar kuo kitu. Jai va
lia tik pasisakyti, kad ji “bu
vo operoje.”

Byla dar neužbaigta. Teis
mas apima ir kitus išaukšti
nimo virš bendrųjų dainininkų 
titulus, kaip prima donna, ar
tistė . . .

Metropolitan firma, kuri 
protestuoja prieš vartojimą 
tų titulų, sako, kad po išėji
mo iš operos toks dainininkės 
garsinimasis paliekąs įspūdį, 
būk ji tebesanti operoje,. '

■ i,..,.——J, ■ f

Brooklynietis James Simon, 
4 0 m., gyvenantis 397 Wyona 
St., mir,tinai pašovė James 
Smith, 45 m. Baręs lendant 
prie Simonienėj 3 vaikų mo-

Republikonai stengsis 
įvesti ragangaudystę 
privatinėse mokyklose

Republikonai New Yorko 
valstijos seimelio nariai steng
sis pravesti bilius, kurie pa
naikintų paliuosavimą nu<) 
taksų privatinių mokyklų, ku
rios pasipriešintų ragangau- 
d y st ei.

Tą jie vykdys prieš guber
natoriaus norą. Harrimanas 
savo pareiškime sako, kad jis 
tokiam tarimui “stipriai prie
šingas.” Jo nuomone, valsti
ja neturėtų Į privatines mo
kyklas kištis. “Universitetų 
trustistų užduotis spręsti vi
daus reikalus,” sakė jis. ži
nodami padėtį, žinodami as
menis trustistai gali spręsti 
asmens vertę tinkamiau, negu 
iš šalies atsiųstas koks valdi
ninkas.

Ragangaudystę Įvesti spiria
si Yonkeršo republikonai as- 
semblymanas Wilson ir sena
torius Condon. Jie nori, kad 
valdinių mokyklų mokytojams 
persekioti pritaikytasis Fein
berg Įstatymas apimtų ir pri
vatines.

. Condono su Wilsonu bilius 
kilo iš buvusio poniškosios 
Westchesterio apskrities legi- 
jonierių užpuolimo ant Sarah 
Lawrence kolegijos. Jie rei
kalavo prašalinti iš pareigų 
instruktorius, kuriuos ragan- 
gaudžiai Įtarė esant komunis-1 
tais. Kolegijos viršenybė nuo 
to puolimo - atsigynė, ragan- 
gaudystės nevykdė.

P^mintina tai, kad perse
kiojimo tikslams, ypatingai 
prieš unijistus, visi turintieji 
kokių nors ryšių su genera- 
lio prokuroro Brownellio są
rašuose esančiomis virš dvie- 
mis šimtais organizacijų yra 
skaitomi komunistais.

New Yorke teisėjas Gold 
įsakė deimantu komersantui 
Goldmuntz mokėti žmonai 
alimonijos po $500 Į savaitę. 
Sako, kad ji yra įpratusi taip 
gyventi ir turi būti taip už
laikoma skyrybų bylos metu.

ĮVAIRŪS KINIETIŠKI 
VALGIAI

DRAGON SEED
Žinomas Kiniečių Restaurantas

HI-FI—-Cocktail Lounge 
’Vietos: 86-02 87th Ave., Jackson 
Hts. Hickory 6-9748; 95-11 37th 
Ave., Jackson Hts. HA. 9-8437; 
120-42 Queens Blvd. BO. 8-9442.

i MATTHEW A.ii 
BU YUS

; ; (BUYAUSKAS) ! ‘

■ ■ laidotuvių ::
; Į DIREKTORIUS i I

:: 426 Lafayette St-
;; Newark 5, N. J. I!

MArket 2-5172

ir~....................... ..
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

> 

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

I'

Reikalavo tyrinėti 
diskriminaciją

Didžiojo New Yorko orga
nizacija miesto gerovei krei- 
pėsT i valdini komitetą kovai 
prieš diskriminaciją. Ragino 
paskirti komisiją iš visų pilie- 
tijos sluoksnių ištyrimui dis
kriminacijos komercinės or- i 
lai vystės srityje.

O r g a n i z a c i j a (Urban i 
League) sako, kad lėktuvų Ii- į 
nijos atsisako samdyti negrus ■ 
pilotais, skridimo inžinieriais, ■ 
stewardais ir stevvardėmis.

Sako, jog 11 iš vyriausių vi- 1 
so j e šalyje veikiančių linijų ; 
čia turi savo mazgus, čionai i 
samdosi ir daugumą tarnau-1 
toj ų. G i tarp j ų -n o b u vi m as ' 
negrų nėra tiktai pripuolamu ■ 
reiškiniu. Tai yra pasėka dis-
krimi nacijos.

Pasėkoje tos organizacijos 
užsispyrusio veikimo per d vė

lius metus pernai tapo pasam
dyti pirmieji keli negrai tu
rintiems su publika kontaktą 
darbams, kaip tikietų parda
vimas ir panašiems, bet vis 
dar nėra prileisti Į skridimus.

New Yorke daktaras Irving 
Silver areštuotas nkltinimu, 
kad jis Įvykdęs abortą, nuo 
kurio operuotoji susirgo. JĮ 
paleido po $2,500 kaucija. 

I __ ,___________

Demokratai laimėjo 
Bronxe ir Brooklyne

Specialiuose r i ūkimuose 
Bronx 22-ame kongresiniame 
distrikte tapo išrinktas demo
kratas James C. Healey. Jis 
gavo apie 6 balsus prieš sa
vo oponentų 1 balsą. Jo opo- 

| nentais buvo Liberalų parti- ‘ 
Įjos kandidatas Burnstein, ku
ris gavo 1,941 balsą, ir repu- 
blikonas Davis, gavęs 1,690 
balsų. Healey išrinktas sir 9,- 
466 balsais.

Healey išrinktas užbaigti 
terminą buvusiojo kongresma- 
no Fine, kuris praėjusį rude
nį tapo išrinktas teisėju. At
einančiuose rinkimuose šį ru
denį Healey vėl turės smar-
kiai darbuotis, jei norės su
grįžti i Kongresą pilnam ter
minui.

Brooklyne 2-ame assembly 
distrikte demokratas Samuel 
Bonom laimėjri 8 balsais prieš 
1. Jis gavo 6,314 balsų, o re- 
publikonas jo oponentas 
Fischler tik 862 balsus. Jis 
išrinktas užbaigti terminą ve
lionio J. S. Levine.

Medaus Pagelba Šalčiuose
Slogų pergalėjimui ir apsisaugojimui nuo slogų 
yra naudinga gerti arbatą su medumi. Arbata 
su medumi atšildo kūną, o skystimas bendrai 
yra naudingas kūno valymui.

Laisvės įstaigoje galite gauti garsiojo bitininko 
Končiaus medaus. Šviesus, liepų žiedų medus. 
Turime sucukrėjusio ir skysto tos pačios rūšies.

Kvorta $1.25, Pusė Galiono $2.50
Kitur nesiunčiame. Tik užėję galite gauti

NEW YORK
HELP WANTED MALE

Reikalingas jaunas vyras, supran
tam is vokiškai. Taipgi su noru 
pakilti raštinės darbe. Firma im
portuoja mašinas. Kreipdamiesi 
praneškite savo militarišką stovį. 
Skambinkite: Watkins 4-6970. Ar 
rašykite: Bok F-8, Room 830, 11 
W. 42nd St., N. Y. C.

(27-29)

Namų Darbininke. Abelnam na
mų darbui, nėra virimo. Pagelbėti 
su mergaitėm, 2 ir 5 m. amžiaus. 
Visi moderniniai įtaisymai. Guolis 
vietoje. Paliudijimai. Gera alga. 
Skambinkite Esplanade 6-9130.

(28-30)

Jauna moteriškė. Namų darbinin
kė. Westchester County. Nuosavas 
kambarys ir vonia. Skambinkite iki 
4 v. GR. 5-3303. Savaitgaliais Cro
ton Falls 7-3802. Klauskite Mr. 
Mogul.

(28-29)

Namų darbininkė. Abelnam namų 
darbui. Guolis nuosavame kamba
ryj. Gražūs namai. Nėra virimo. 
$170 į mėnesį pradžiai. Mrs. Soelen, 
129 Beach 184th St., Belle Harbor, 
L. I. Be. 5-2483. Neskambinkite 
.šeštadieniais.

(28-30)

Gaisras matrasų Šapoje ir 
! dviejose rakandų krautuvėse 
Bronxe buvo išvijęs iš gre
timų namų Į gatvę 40’ šeimų. 
Dvlika gaisragesių priduso 
dūmais. Ugnis kilo iš skiepo. 
Spėlioja, kad ją galėjo užkur
ti žaisdami vaikai.

New Yorke Caswell-iMassey 
i vaistininkų firma patraukta 
j teisman kaltinimu, kad ji ne- 
i legaliai pardavinėjanti narko
tikus.

WAGNER THEATRE J
110 Wyckoff Ave., Ridgewood

Te). HE. 3-2613

Pehktadienj, Vasario 10-ta iki 
Trečiadienio 15-tos

Didi Spalvuota Filmą 
“COUNTRY SCHOOLMASTER 

UWE KARSTEN”
SU BARBARA RUTTING— 

CLAUS HOLM —
GUNTHER LUDERS ETC.

Taipgi
“ROMANTIC OLD GERMAN 

CITIES” 
Spalvuota 
Pridedant

“OLD GERMAN CUSTOMS” 
ir

Vėliausios savaitinės žinios.

A TONY’S ;
UF-TO-DATE

BARBER SHOP į
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 11

!■ 306 UNION AVENUE !
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls




