
Kas tie neutralistai?
Sun Yat Sen balsas.
Ona Vasienė.
Ryžtasi nupiiietinti.

Rašo R. MIZARA

T autu Kongresą Taikai
Ginti, šiuo metu vykstantį
Viennoje, mūsų krašto stam
bioji spauda ir radijas boiko
tuoja.

Jei ir paduoda apie ji kele
tą žodžių, tai tik iš neigiamos
pusės.

O Kongresas didelis ir turi 
svarbios reikšmės visam pa
sauliui!

Kai jis buvo šaukiamas, tai 
komercinė spauda skelbė, kad 
i Vienna suvyks tik tie, kurie 
“garbina Tarybų Sąjunga.” Ji 
skelbė, būk ten nebūsią leista 
nei žodžio pasakyti prieš tą 
kraštą.

Bet štai Kongreso tribuno-

demokratų partijos narė, A; 
leksandra Piaggio. ir kritikuo
ja Višinskį, kritikuoja Tarybų 
Sąjungos spaudą!...

' Q Tegu kritikuoja, tik tegu 
stoja už taikos pasaulyj iš
laikymą, tai ir okei!

visA meri k i nei e spaudoj e
dažniau minimi neutralistai.

Kas jie? 1
Tai žmonės, priešingi karui, 

priešingi rengimuisi prie ka- 
. ro, tačiau jie nėra šalininkai 

nei “Vakarų” nei “Rytu.*’
Neutralistų skaičius vis au

ga, — jų yra milijonai ypatin
gai Franc ūži joj e, bet nema
ža ir Belgijoje, ir Italijoje, ir 
kituose kraštuose.

Ne kartą komercinėje mūsų 
krašto spaudoje buvo kelia
mas klausimas: ką su jais da
lyti? Papirkimu jų savo pu
sėn pakreipti negalima.

Neretai tūli rašeivos sako: 
Neutralistai yra nieks 

giau, kaip sąmoningi,
maskavę “Stalino agentai.” 
Jie esą didžiai -pavojingi Va
karams.

Kas šiandien Vakarų Euro
poje pasisako prieš ginklavi
mąsi, tą mūsų krašto spauda 
apšaukia “komunistu” arba 
“neutralist!!.”

dau- 
apsi-

Tarp kitų žymių žmonių Vie-* 
nnos Kong. dalyvauja nenuils
tančioj! Kinijos Sun Yat Sen.
Savo kalboj ši šviesi moteris 

—našlė “Kinijos Lenino” Dr. 
Sun Yat Sen, — specialiai 
kreipėsi į Amerikos žmones, 
prašydama, kad pastarieji 
reikštų savo protestą prieš 
tuos užmojus, kuriuos išrinktą

jį sis prezidentas Eisenhower 
T žada vykdyti Korėjoje.

- Reikšminga Kongrese buvo 
akimirka, kai jo dalyviai iš
girdo balsą amerikiečio kun. 
Willard Uphaus, American 
Peace Crusade pirmininko pa
dėjėjo.

Tiesa, Willard Uphaus as
meniškai Kongrese dalyvauti 
negalėjo — valstybės depart- 
mentas jo 
Kongresui 
plokštelės.

neišleido; jo kalba 
buvo pateikta iš

šeštadienį Chica-Praėjusį
gos Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse buvo palaidota Ona Va. 
šiene, buvusiojo Vilnies pres- 
m’ano Vinco Vasio žmona.

Atsimenu, prieš 25-ris me
tus, kai Vašiai gyveno Chica- 
goje, velionė buvo veikli mū
sų organizacijų narė.

Vėliau Vašiai įsigijo India
na valstijoje farmą ii’ ten gy
veno.

Tebūva leista man tarti 
nuoširdžios užuojautos žodį 

 

Vin/ui Vasiui, velionės gimi- 
ms, draugams ir priete- 

iams. O jai pačiai: ramiai il- 
<jMjėtis puošniose Lietuvių Tau- 

Tdinėse Kapinėse!

Justicijos department^ gal
va paskelbė, kad jis pasiryžo 
nupiiietinti James Matles, e- 
lektros darbininkų (UE) uni-
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AMERIKA ATSISAKO 
PANAUJINTI DERYBAS 
DĖL PALIAUBŲ
Reikalauja visųpirm užgirti 
jos politiką linkui belaisvių •

Washington. — Trumhno 
valdžia atmetė Kinijos 
preihjero Čou En-lajaus at
sišaukimą tuojau panaujin
ti Panmundžome derybas 
dėl mūšiu sustabdvmo Ko
rėjoje.

Valstybės depą rtmen tas 
pareiškė, jog Kinija ir š. 
Korėjos Liaudies Respubli
ka turi visųpirm priimti 
Amerikos pasiūlymą kas 
liečia belaisvių grąžinimą, 
tik tuomet ši šalis, sutiks 
panaujinti derybas dėl pa-

Kinijos atsišaukimas sa
kė, reikėtų tuoj sustabdy
ti karo veiksmus, o. apie 
belaisvių grąžinimą galima 
būtų toliau derėtis.

Washingt6no valdžia pa
kartojo, kad negrąžins to
kių belaisvių, šiaurines Ko
rėjos liaudininkų ir kinų, 
kurie “atsisako grįžti.”

Kinijos premjeras Čou 
En-lai tvirtino, kad ameri
konai varu privertę tuos 
belaisvius atsisakyti nuo 
grįžimo namo; taigi ameri
konai ryžasi per prievartą

Išpjauta Reutheriui 
tulžiapūslė

Detroit. — Per operaciją* 
ligoninėje tapo išpjauta 
sugedusi tulžiapūslė Walte- 
riui Reutheriui, Automobi
lių Darbininkų Unijos pir
mininkui, naujajam CIO 
unijų centro prezidentui.

Gydytojai sako, operacija 
pasisekė. Reutheris yra 46 
metu amžiaus, v

Statoma lėktuvnešis už 
210 milijonu dolerių

Brooklyn, N. Y.—Čia pra
dėta statvti dar vienas mil
žiniškas karo laivas-lėktuv- 
nešis Saratoga, kuris lėšuos 
beveik 210 milijonui dolerių.

Lėktuvnešis bus> 60,000 
tonų ir galės gabenti 100 
bombonešiu bei kitu kari- v v
niu lėktuvu.

V A-

Karo laivyno sekretorius 
Dan A. Kimball pageidavo, 
kad kas metai būtų pasta
tyta . po tokį . lėktuvnešį. 
Tai būsią geriausi “apsigy
nimo” veiksniai “laisvo
sioms tautoms, ginti nuo ko
munizmo visur pasaulyje.”

Kartu Kimball linkėjo 
greičiau pritaikyti atominę 
jėgą tokiems karo laivams 
varyti.

ORAS.—Giedra ir šalčiau.

jos veikėją.
Nenuostabu! Matles, sako 

tos unijos prezidentas Fitzge
rald, buvo.labai ištikimas ir 
veiklus kovotojas už darbinin
kų reikalus.
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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

juos pasilaikyti, tuo būdu 
laužydami tarptautinę Ge
nevos. sutarti dėl belaisvių 
gražinimo.

Amerikos valdžia taip pat 
sakė, jog priešinsis Jungti
nėse Tautose bent kokiems 
siūlymams grąžinti visus 
karo belaisvius.

Prezidentas giriasi, 
kad septyneriopai 
sustiprinęs Ameriką

Washington. Prez. Tru
manas gyrėsi, kad jis, pre
zidentaudamas per 7 me
tus, labai sustiprinęs Ame
riką prieš Sovietų Sąjun
gą ir jos draugus.

Kalbėdamas» baigusiems

žmonėms, prezidentas pra
nešė, ka.d jo valdžia nuo 
Korėjos karo pradžios iš
leido ginklams jau 150 
tūkstančių milijonų (arba 
150 bilijonų) dolerių. Tai
gi Amerika dabar 7 kartus 
stipriau ginkluota, negu 
pirm šio karo, 1950 metais, 
pabrėžė Trumanas.

J. Tautų seimas atidesiąs 
Korėjos klausima

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų s e i m a s 
(asamblėja) atidės iki po 
naujų metų visokius klau
simus dėl paliaubų Korė
joje ir dėl karo belaisvių 
grąžinimo, kaip sako suži
nojęs New Yorko Times ko
respondentas.

Raketierius Florio 
bijo teismo N. Yorke

New York. — Edwardas 
J. Florio, gengs ter iškas 
Laivakrovių Unijos orga
nizatorius iš H o b o k e n o , 
prašė, kad federalis teis
mas tardytų jį ne New Yor
ke, o kur kitur (nes šioje 
apylinkėje per daug žino
mi jo darbeliai).

Valdžios prokuroras iš
klausė prašymo ir paskyrė 
Florio’ui teismą Washing
tone.

Federate grand džiūrė 
New Yorke pereitą mėnesį 
apkaltino Florio, kad jis 
melavo po priesaika, užsi* 
gindamas raketieriškų savo 

■veiksmų.

Korėja.—Amerikonai tei
gia, kad jų bombonešiai su
naikino dar 100 namu Šiau
rinėje Korėjoje, arti Ha- 
doktongo.

Beterad. — Jugoslavija 
sutraukė diplomatinius ry
šius su popiežiaus valstybė
le Vatikanu.

Fabrikantų atstovai apleidžia Algų Stabilizacijos Ta
rybą protestuodami, kad prezidentas Trumanas už^yre 
mainierių unijos sutarti su anglies operatoriais pake
liant algos $1.90 j dieną..

RAKETIERIAI VALDO IR 
JERSEY CITY MIESTĄ

x New York. — Charles S. 
Witkowski, Jersey Citv, N. 
J., viešųjų dalbų komisio- 
nierius., ir keli kiti asmenys 
liudijo tyrinėjančiai New 
Yorko valstijos komisijai, 
kad:

Jersey City majoras John 
V. Kenny “išėdė” Witkows
ki iš policijos komisionie- 
riaus vietos, todėl, kad Wit
kowskis areštavo gemble- 
rius ‘ir kitus raketierius 
tarp laivakrovių. • ■

La i va k r o v i a i, n o i *ėd a m i 
gauti darbo, turi atiduoti 
dešimtą dali savo uždarbio 
Kenny’ui ii- jo politikie
riams. Kitai]) negauna 
darbo.

Kenny’o valdžia statė pa

leistus iš kalėjimo krimina
listus kai]) bosus laivakro- 
viams samdyti.

Kenny davė leidimą 
,gen gateriams' paskolų davė
jams. Už paskolą laivakro- 
vis turėjo mokėti 10 pro
centų palūkanų pirmojoj 
savaitėj, 20 procentų už an
tra savaite, ir tt.

Majoras. Kenny ir arti
mieji jo valdininkai bičiu
liavo. su tokiais gengste- 
riais kriminalistais,' kaip 
Charlie Yanowsky ir Al
bert Ackelitis ir su Židi
kais’ - raketiėriais federa
cinės Laivakrovių Unijos, 
viršininkais. • .

Yanowsky, pagaliau, bu
vo kitų gengsterių nudur
tas.

Amerikonų šaudomi belaisviai 
stovykloj, ir mirdami dainavo

Korėja. — Kuomet ame
rikonai pereitą sekmadienį 
šaudė belaisvius Pongam 
salos, stovykloje, tai belais
viai ir mirdami dainavo, 
kai]) kad stebisi ameriki
niai korespondentai.

Buvo sušaudyta 84 be
laisviai' ir sužeista 120.

Belaisviai, civiliniai Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai, susikabinę ranko
mis, keturiomis eilėmis ei
dami, dainavo, sutartinai 
siūbuodami.

Belaisviai mėgino laikyti 
susirinkimą ir neklausė, 
kai amerikonai liepė jiems 
Išsisklaidyti į atskiras pa
talpas. Kai kurie, pasak 
amerikonų, ėmę laidyti ak
menimis i stovyklos sargus. 
Tada pulkininkas George 
P. Miller, buvęs Columbus, 
Ohio, policijos detektyvas, 
o paskui armijos šnipas, ir 
liepė šaudyti belaisvius. A- 
pie tai jis pats sako:

“Jie buvo sustoję ketu-* 
riomis eilėmis ir susinarinę 
rankomis. Jie dainavo ir 
siūbavo priekin ir atbulai. 
Kuomet mes paleidome pir
muosius papliūpos šūvius' 
(zalpą), tai jie ne tik nesi
traukė, bet pastatė parkri

tusius sužeistuosius saviš
kius ir vis dainavo.”

Teisindamiesi amerikoriai 
sako, kad belaisviai gal pla
navę iš stovyklos ištrūkti.

(Ale kai]) jie būtų galėję 
pabėgti iš tos mažiukės sa
liu kės?)

Egiptenai ragina arabus 
išvyt francūzus ir anglus

r —----------- - —

Kairo, Egiptas. — Vy
riausioji mahometonų reli
gijos. taryba svarsto, kai]) 
arabai mahometonai turi 
kovoti, kad išvaduotų Tuni- 
siją ir Morokką nuo kruvi
nosios francūzų valdžios. 
Ragina nepirkti jokių fran- 
cūzišku dirbinių • ir boiko
tuoti francūzus kultūriniai 
bei politiniai.

Aukščiausias Egipto ma
hometonų vadas siūlė pa
skelbti šventąjį ’karą prieš 
francūzus.

Egipto premjeras., gen. 
Naguibas pareiškė, jog ara
biški - mahometoniški kraš
tai šiaurinėje Afrikoje ir 
Viduriniuose Rytuose turi 
sutartinai veikti, kad galė
tų pasiliuosuoti nuo euro
pinių engėjų, anglų ir fran
cūzų.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PEIKIA AMERIKONUS 
UŽ BEUAISVIU ŠAUDYMĄ
Sakai j*(> hmžo sutarti dėlei 
poelgių su karo belaisviais

Geneva, šveic. — Tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus komitetas kritikuoja 
a m e r i k onus už belaisvių 
šaudymą pereitą pavasarį 
Kodžeje, Pietinės Korėjos 
saloje.

Tarpt. Raudonasis. Kry
žius suranda, kadVimeri-

kon'ai, šaudydami belais
vius, šiaur. Korėjos liaudį* 
įlinkus ir kinus, sulaužė 
tarptautinę Genevos sutar
tį.

Generolas Mark Clark, 
vyriausias Amerikos ir 
“Jungtinių Tautų” koman- 
dierius korėjiniame kare,

i

Džiūrė apkaltino 
prof. Lattimore kaip 
‘komunistu rėmėją”

X
Washington. — Federal ė 

grind džiūrė apkaltino Ow- 
eną Lattimore, Johns Hop
kins Universiteto profeso
rių, kad jis “7 kartus me
lavęs, po priesaika užsigin
damas, jog rėmė komuniz
mą bei komunistu reika
lus.”

Tyrinėjančioj i Senato ko- 
I misija pernai kvotė prof, 
į Lattimore, įtardama, kad 
| iis„ pirmiau būdamas val- 
' džios patarėju, kalbėjo už 
i Kinijos komunistus _ liau- 
! dininkus prieš čiang Kai- 
: šėko tautininkus.

Ragangaudis republiko- 
j nas senatorius Joseph Mc
Carthy kaltino Lattimore 

į kai]i “vyriausią slaptą So- 
i vietų Rusijos agentą Ame- 
! rikoj ir kelis metus buvusį 
| Komunistų Partijos narį.”

Lattimore atmetė visus
, tokius įtarimus bei kaltini- 
Į mus. Todėl jis ir patrauk
tas teisman už ■ “melavimą 
po priesaika.” Už tai ga- 

| lėtų būti nuteistas net 70 
i metų kalėti. Jis yra 52 me- 
; tų amžiaus. v

Anglai suėmę dar 
100 Kėny jos negru

Nairobi, Kenyja. — An
čių policija Kenyjoje per 
dvi dienas, areštavo dar 100 

i negrų, nužiūrėdama, kad 
j jie esą Mau Mau organiza
cijos “teroristai.”

Negrai, sakoma, su kar
dais bei dideliais peiliais 

j priešinos.i anglams polici- 
I h inkams.

Jąu pirmiau praneštą, 
: kad anglų kariuomenė ii; 
I policija sumedžiojo apie 8,- 
į 000 Kėny jos negrų.

Kenyja yra anglu kolo-^ 
nija rytinėje Afrikoje. Ne- 

! grai ryžtasi išvyt iš ten an- 
r glus bei kitus baltuosius 
prispaudėjus.

parašė Raudonajam Kry
žiui laiška, kad “komunis- 
tai belaisviai tyčia kėlę 
riaušes, darydami nesma
gumus Jungtinių Tautų 
komandai.” Todėl ameri
konai “turėję juos šaudy
ti.”

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius jau šių metų ge* 
gūžėje atsakė, jog, nepai
sant generolo Clarko pasi
teisinimo, “vis tiek atrodo, 
kad amerikonui, šaudydami 
belaisvius, peržengė Gene
vos 1949 metų sutarties 42- 
jį skyrių.”

(Tas Kandonojo Kryžiaus 
atsakymas tiktai dabar 
skelbiamas amer i k i n ė j e 
spaudoje.

(Vien vasario mėnesi šie-' 
| met amerikonai sušaudė 75 
| belaisvius Kodžes salos sto- 
! vykiose.)

Minimas sutarties . sky
rius sako: * '•

—Ginklų vartojimas prieš 
! karo belaisvius, vpač prieš 
i bėgančius ar bandančius 
! pabėgti, tai bus tiktai pa- 
i skučiaūsioji, aštriau šioji' 
į priemonė, ir visuomet turi 
1 būti iš anksto duodami be- 
I laisviams tinkami perspėju 
I mai, pirm naudojant gin- 
Į klus prieš juos.

Kituose laiškuose genero- 
! lui Clarkui Tarptautinis 
; Raudonasis Kryžius rašė, 
: kad amerikonai, sulaikyda
mi maistą bei vandeni nuo 

) belaisvių, taip pat laužė 
i tarptautinę Genevos sutar- 
i tį.

Raudonasis Kryžius kriti
kuoja amerikonus ir už ki
tas bausmes belaisviams.

Trumanas paskyrė Di Sallę 
j ekonominiu tvarkytoju
I

Newark, N. J. — Neži
nomi gengsteriai * įsitempė 
a u t o m o b ilin brooklynietį 
gengsterį Paulą Penepinto, 
keturiomis kulkomis peršo
vė ir išmetė lavoną laukan, 
pleškėdami tolyn.

Tatai matė naktinis fa
briko sargas D/ Makar.

Washington.—Roger Put
nam, ligšiolinis šalies ūkio 
tvarkytojas, pasitraukia iš 
valdžios. Tad prezidentas 
Trumanas paskyrė advoka
tą Mike Di Sallę nauju eko
nominiu tvarkytoju, al
goms ir kainoms nustatytą

Di Salle pirmiau buvo vy
riausias kainu direktorius. 
Pasitraukęs iš kainų valdy
bos, Di Salle * kandidatavo 
kaip demokratas į Jungti
nių Valstijų Senatą nuo O- 
hio valstijos. Bet senato
rium vėl buvo išrinktas rė- 
publikonas John W. Brick
er.

Korėja. — šiaurinės Ke
rėjos liaudininkai sako pa
mušę 3 Amerikos lėktuvus.
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280 AMERIKIEČIŲ BALSAS
DEL AMNESTIJOS KOMUNISTAMS

280 ŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ, — mokslininkų, švietėjų, 
dvasininkų, visuomenininkų,—pasiuntė prezidentui Tru- 
man.ui laišką, raginant j j, kad jis, žiemos švenčių proga, 
paskelbtų amnestiją komunistų vadovams, uždarytiems 
Kalėjimuose. ■ ■

Tie vadovai, kaip žinia, buvo nuteisti einant Smitho 
įstatymu, minties, kontrolės įstatymu.

Sumanymą pasiųsti prezidentui prašymą-raginimą su
galvojo katalikų kunigas Forbes ir Dr. Stringfellow 
Barr, iš Charlottesville, Va.; rabinas Abraham Cron- 
bach, iš 'Cincinnati, Ohio; profesorius Dr. Alexander 
Meiklejohn, iš Berkley, Cal., ir vyskupas W. J. Walls, 
iš Chicago, Ill.

LAIŠKO SIUNTĖJAI, po juo pasirašytojai, — viso, 
kaip sakėme, 280 jų,—primena, jog net ir aukščiausiojo 
teismo teisėjas Black pripažino, kad komunistų vadovai 
buvo nuteisti kalėti išimtinai už galvojimą, o ne už bet 
kokį veiksmą, nukreiptą šio krašto valdžiai nuversti.

“Tuomet, kai mes galime nesutikti su jų politinėmis ir 
ekonominėmis filosofijomis,” sako laiškas prezidentui, 
“Mes raginame suteikti amnestiją Jungtinių Valstijų 
komunistų partijos vadovams, kadangi mes jaučiame, 
kad jų laisvė pasitarnautų geriausiems mūsų krašto 
žmonių interesams.”

; Toliau laiške nurodoma, jog prezidentinė amnestija 
; politiniams kaliniams nėra naujiena mūsų krašte.

1800 metais, kai Thomas Jeffersonas pradėjo eiti pre- 
' zidento pareigas, jis suteikė amnestiją visiems asme

nims, nusikalusiems Alien ir Sedition Įstatymams, iš- 
’ leistiems 1798 metais. 

- *
’ Prezidentas Johnscm amnestavo netgi tuos, kurie nusi

kalto federalinei vyriausybei Civilinio Karo metu, 1861- 
1865 metais.

’Prezidentas Hardiogas amnestavo Eugenijų Debsą, 
socialistų vadovą, kuris buvo nuteistas kalėti už tai, kad 
priešinosi pirmajam pasauliniam karui. Vėliau, kartu su 
prezidentu Coolidge, amnestavo kitus politinius kali
nius, kurie priešinosi pirmajam pasauliniam karui.

Laiške nurodoma, jog suteikimas amnestijos komunis
tų vadovams žymiai pasitarnautų prieš puolimus, da
romus ant ne-komunistų. Pats prezidentas Trumanas 
daug kartų apgailestavo, kad tokie puolimai, vyksta.

Laiško siuntėjai primena, jog šitie politiniai kaliniai 
ir jų šeimos jau užtenkamai nukentėjo dėl nusikaltimo 
Smitho įstatymui. '

MES PILNAI SUTINKAME su laiško autoriais, su 
tais 280 amerikiečių žymūnų, kad amnestija turėtų būti 
politiniams kaliniams suteikta,—suteikta tuojau.

Neužilgo prezidentas Trumanas apleis savo vietą, už- . 
leisdamas Eisenhoweriui. Jis savo vardą didžiai pa
keltų Amerikos žmonių akyse, jei, prieš apleisdamas 
prezidentinę kėdę, paskelbtų politiniams kaliniams am
nestiją.

Tam šiuo metu yra ir kita prasmė: Ateina Kalėdos,— 
krikščioniškos šventės, — kurių proga bus skelbiama: 
“Ramybė žmonėms žemėje.” Prezidentas turėtų am
nestuoti oolitinius kalinius, kad padaryti daugiau ra
mybės mūsų krašte!

KODĖL JŲNEBAUDŽIA?
JUO TOLIAU tyrinėjimai vyksta, tuo daugiau faktų 

iškyla, kaip gengsteriai, kriminalistai, kyšininkai, po
žemio karaliai valdo laivakrovių uniją New Yorke ir 
New Jersey uostuose. *

Su gengšteriais, su kriminalistais eina ranka rankon 
neftiaža valdininkų ir policijos, sako liudininkai, kurie 
tai gerai žino’

Vadinaši, kiekvienam aišku, kad mūsų miesto uoste, 
kad New Jersey valstijos uoste dalykai baisūs.

Tačiau kriminalistams ir jų talkininkams ligi šiol 
‘nieks tnięlp nedarė ir nedaro! Jie tebėra laisvi. Jie 
tėbeuliavoja, tebešvaisto kyšiais, graftu įgytus tūkstan
čius dolerių iiį juokiasi.

Tai ką gi dabar daro policija? Ką daro federalinė ir 
valstijinė valdžia? Ką daro mūsii “miesto tėvai”? Argi 
ne laikas būtų paimti kriminalistus už pakarpos? Argi 
ne laikas būtų pradėti apsivalymą tuč.tuojau?

' , Taip, laikas!
Gal ilgainiui vienas kitas kriminalistas ir bus paimtas, 

bet neatrodo, kad mūsų uostai kada nors bus apvalyti 
nuo gengsterių ir kriminalistų.

K Perdaug jie yra susirišę su aukštais ponais, kad juos 
būtų galima išsijoti, atrinkti ir patalpinti ten, kur jie 

'/priklauso.

Kas Ką Rašo ir Sako
PUOLA LENKUS 
PARYŽIUJE

Lenkų laikraštis ,Detroi
te, Glos Ludowy, praneša, 
kad neseniai Francūzijos 
valdžios agentai buvo už
puolę du * lenkų laikraš
čių—Gazeta Polska ir Pols
ka i Swiat,— ofisus Pary
žiuje.

Buvo areštų. Kai kurias 
lenkų šeimas Francūzijos 
valdžia ištrėmė į Corsica 
salą.

LIETUVIŠKAS BLOFAS 
ITALIJOS KRIKDEMŲ 
SUVAŽIAVIME

Draugas rašo, jog nese
niai įvykusiame Romo j e 
Italijos krikščionių demo
kratų partijos ketvirtaja
me suvažiavime dalyvavęs 
ir tūlas kun. V. Mincevi
čius. Jis ten sakė kalbą, 
“nušviesdamas” Lie t u v o s 
krikščionių demokratų par
tijos kilmę, nuveiktus dar
bus savo tautai, kovas už 
laisvę krašte ir tremtyje. 
Jis pažymėjo, kad lietuvių 
tautos ilgametė rezistenci
ja prieš komunizmą buvo 
lemiama gerbūvio, kilusio iš 
žemės reformos., ir visuo
tinio išsilaisvinimo, kilu
sio iš tinkamos mokyklų 
sistemos...”

Kaip matome, kas žodis 
tai melas, kas žodis —ble
fas., kuriuo klerikalai pasi
žymi.

Kun. Minevičius galėjo 
tai sakyti italams, kurie 
nieko apie Lietuvą nežino, 
bet jis su tokia savo kal
ba negalėtų pasirodyti tarp 
lietuvių, kurie žino krikde
mų darbelius.

Tiesa, ir patys I 
krikdemai, panašiai, 
kadaise lietuviškięji 
metu skandina italų 
vargan ir skurdan.

šiuo 
tauta

O dabar 
įvy- 
kra-

niekas neužmušė,—didžiau
sia klaida.

Prieš karą Lietuvoje bu
vo berods arti 200 tūkstan
čių žydų, Lietuvos pilečių. 
Kur jie šiandien? Juos iš
žudė hitleriniai okupantai, 
padedami lietuvišką hitleri
ninkų. Taip, kurie nesu
spėjo pabėgti į Tarybų Są
jungos gilumą, arba kurie 
negalėjo pasislėpti, tuos 
hitleriniai budeliai išžudė,- 
žudė juos masėmis. Po ka
ro Lietuvoje žydų pasiliko 
tik keletas tūkstančiu.

Lietuvoje, — ypatingai 
Vilniaus srityje,—prieš ka
rą gyveno daug lenkų. Ka
rui pasibaigus, Lietuvos vy
riausybė su naujosios Len
kijos vyriausybe sudarė 
sutartį, pagal kurią kiek
vienas lenkas, gyvenąs Lie
tuvoje, jei jis norėjo vykti 
į Lenkiją, turėjo teisę tai 
daryti. Gi kiekvienas lietu
vis, gyvenąs Lenkijoje, jei 
jis norėjo, turėjo teisę vyk
ti į Lietuvą ir čia apsigy
venti.

Tikrai nežinome, kiek iš 
viso Lietuvos lenkų išvyko į 
Lenkiją apsigyventi, ta
čiau žinome, kad jų išvyko 
nemaža. Sakoma, jie buvo 
apgyvendinti daugiausiai 
Silezijoje.

Tačiau ne visi lenkai iš
vyko iš Lietuvos; jų daug 
pasiliko. Na, ir šiuo metu 
Lietuvoje, Vilniuje, leidžia
mas lenkų kalba dienraštis 
“Raudonoji žvaigždė,” ski
riamas, aišku, lenkiškai kal
bantiesiems. Leidžiama len
kų kalba literatūra, o iš 
Vilniaus radijo stoties 
transliuojami lenkiški pus
valandžiai.

Vokiečių Lietuvoje nė-, 
daug teliko, nes dauguma' 
Klaipėdos vokiečių karo 

“ | metu pabėgo su hitlerinė
mis armijomis į Vokietiją. 
Šiandien ten (Vakarų Vo
kietijoje) Klaipėdos krašto 
vokiečiai leidžia sayo spau
dą ir plepa apie grąžinimą 
Klaipėdos krašto Vokieti
jai, apie ten grįžimą. Aiš
ku, jie laukia naujo karo 
panašiai, kaip lietuviškieji 
smetonininkai ir jų pamoč- 
ninkai socialistai, bei kle
rikalai.

Kurie vokiečiai pasiliko 
Klaipėdoje, 
viškai, tie 
viais.

Lietuvoje 
ir nemažai

tie kalba 
vadinasi

lietu- 
lietu-

buvo

n u-

APIE LIETUVĄ IR 
JOS GYVENTOJUS

Vilnyje (š. m. gruodžio 
11 d.) Geručių Jo^as rašo 
redakcijai laiška, kuriame 
tarp kitko žymi:

“Vilnyje” buvo rašyta apie 
Klaipėdos kraštą, kad ten da
bar nebesą nei vieno vokiečio. 
Taip, ten dabar nėra nei vo
kiečių, nei žydų. Kur jie din
go? Jų niekas neužmušė. 
Kaip žinia, Klaipėdos kraštas 
pirmiau buvo apgyventas 'di
džiumoje vokiečių.
ten vieni lietuviai. Ir tai 
ko ne viename Klaipėdos 
šte, bet visoje Lietuvoje.

Kada Lietuvos žmonės
sprendė prisidėti prie Tarybų 
Sąjungos, 'tai žydai; kurie gei
dė pasilikti žydais, persi
kraustė j jiems paskirtą auto
nominę sritį (Birobidžaną). 
Kurie liko Lietuvoje, turėjo 
priimti ■ Lietuvos pilietybę. 
Taip pat buvo ir su vokiečiais. 
Dėl to d^bar Lietuvoje gyve
na vien lietuviai. Ten nėra 
nei “burliokų,” nei “kacapų”, 
kaip Grigaitis vadina rusus.

Mums rodosi, “aiškini
mas” nėra'tikslus.

Sakyti, jog Lietuvos žydų

visuomet
rusų bei balta

rusių tautybių žmonių. Yra 
jų ir šiandien. Todėl Vil
niuje leidžiamas rusų kal
boje dienraštis “Sovietska- 
ja Litva,” taipgi tame pa
čiame Vilniuje veikia rusų 
dramos teatras.

Šitie faktai reikia žinoti, 
nes tik juos, žinodami, galė
sime geriau suprasti šian
dieninį Tarybų L i e tų v o s 
žmonių gyvenimą.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sako nušovę’dar 2 
Amerikos lėktuvus.

Kaimo ligoninėje
Rašo L. SKLERYTĖ

Automobilis lekia tiesiu, 
kaip strėlė, jaunais me
džiais apsodintu K a u n o 
plentu. Aštuntame kilome
tre nuo Vievio jis pasuko 
kairėn, Abromiškio link.

Alėja įsiremia į seno par
ko aikštelę, kurioje stovi 
baltas dviaukštis mūrinis 
namas su kolonomis. ’ Prie 
plačių durų pritvirtinta 
storo stiklo iškaba—“Ligo
ninė.”

Spindi -švariai nuvalyti 
langai, ant palangių ;— gė
lės. Dešinioji namų dalis 
dar apsupta pastolių.

Prie durų stovi s.u kau
pu prikrautas sunkvežimis. 
Keli darbininkai iškrauna 
iš sunkvežimio naują ligo
ninės inventorių: rūpestin
gai supokuotas dėžes, bal
tas kėdes, lovas., staliukus, 
mažytes, lyg lėlėms, kūdi
kių lovytes.

Ligoninės vedėjas dakta
ras Baitala, apsirengęs bal
tu chalatu, ir ūkio vedėjas 
prižiūri iškrovimą.

—Mūsų gimdymo skyrius 
praplečiamas dar 12 lovų,— 
pasakoja daktaras Baitala, 
—tiesiog nespėjame priimi
nėti gimdyvių.
' Daktaras Baitala rodo 
statybą, atstatytąją namų 
dalį, kur įrengtas ligoninės 
g i m d y m o skyrius. Akį 
džiugina nepaprasta švara, 
įrengimų moderniškumas 
ir patogumas. Kolūkietės- 
gimdyvės guli erdviose' pa
latose, patogiose baltose lo
vose.

Šios kaimo ligoninės isto
rija yra būdinga tarybi
niam gyvenimui, tarybinei 
šaliai, kur viskas daroma

I darbo žmonių gerovei ir 
I laimei.

...Šiuose mūriniuose na
muose, prisiglaudu s i u o s e 
sename apleistame parke, 
Abromiškyje, kadaise gy
veno dvarininkas grafas 
Pliateris; vėliau jie pri
klausė tūlam Žilinskui — 
aukštam užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnui.

Kai Abromiškio, Daina
vos ir kitų apylinkių kai
mai susibūrė į kolūkius, ki
lo klausimas: ką įsteigti 
tuose rūmuose, anksčiau 
priklausiusiuose išnaudoto
jams?

Bendrame kolūkiečių ir 
Vievio rajono valdžios at
stovų susi rinkime senas 
valstietis iš “Dainavos” kol
ūkio — Stasys 
čius—pasakė:

—Šitie, dvaro 
mūsų prakaitu 
pastatyti, o juose gyveno ir 
lėbavo dvarininkai. Tačiau 
teisybė nugalėjo! Tarybų 
valdžia atitaisė visas 
skriaudas, kurias mums par 
darė dvarininkai. Dabar ši
tie rūmai prikląuso mums, 
Lietuvos kolūkiečiams. Ka
dangi artimiausiose apylin
kėse nėra nei ligoninių, 
nei gimdymo namų, siūlo
me buvusiuose dvarininkų 
rūmuose įsteigti ligoninę.

Tegul joje dabar mūsų mo
terys gimdo vaikus, tegul 
darbo žmonės joje taiso ir 
atstato savo sveikatą!

Stasio Kazakevičiaus pa
siūlymui karštai pritarė vi
si susirinkimo dalyviai.

Tarybų valdžia asignavo 
rūmų atstatymui didžiulę 
sumą pinigų. Netrukus at
vyko statybinįnkai. Senuo
se rūmuose virte užvirė 
karštas darbas. Į statybos 
vietą ateidavo aplinkiniai 
kolūkiečiai ir pasisiūlyda
vo talkininkauti.

Šių metų pradžioje kairy
sis namų sparnas buvo pil
nai atstatytas' ir pertvar
kytas, ūkiniai pastatai at
remontuoti, medicinos, per
sonalui paruošti butai, iš 
Vilniaus atgabenti visi li
goninės įrengimai.

Prieš ligoninę atidarant, 
ją aplankė aplinkinių kol
ūkiečių delegacija. Lyg pa
kerėtos, žiūrėjo kolūkietės 
į blizgančias švara palatas, 
į puikias baltas kūdikių lo
vytes. Džiaugsmo ašaros 
tviskėjo jų akyse.

—Štai, moterys, neberei
kės mums kreiptis pas bo
butes. Štaij kokią ligoninę 
mums pastatė Tarybų val
džia. Ačiū jai širdingai už 
tėvišką rūpinimąsi mūsų 
sveikata, — pasakė “Rau
donojo švyturio” kolūkio 
valstietė Genė Sielskienė.

Pirmoji gimdė naujoje 
ligoninėje Beižionių kaimo 
kolūkietė Ona Juodienė. Ją 
rūpestingai prižiūrėjo, pui
kiai maitino, — ir visa tai . 
nemokamai. Išeidami iš li
goninės su sveiku kūdikiu, 
Ona ir jos vyras ilgai dė
kojo daktarui Baltalai, aku
šerei Leokadijai Zabielie-įL 
nei ir sanitarėms už nuo- ' 
širdų rūpinimąsi.

Kolūkietės pradėjo pla
čiai kreiptis į šią kaimo li
goninę. Greit paaiškėjo, jog 
12 lovų yra per maža, ir 
štai neseniai ligoninės gim
dymo skyrius pasipildė dar 
12 lovų.

Greit bus atstatyti visi 
namai. Čia taip pat bus 
vaistinė, ambulatorija, rent
geno ir fizioterapijos kabi
netai.

Tvarkomas senas parkas, 
kuriame numatyta pastaty
ti poilsio namus kolūkie- / 
čiams ir tarybinių ūkių 
darbuotojams. Poilsio na
mai turės sporto aikšteles, 
biblioteką, skaityklą.

Šiomis dienomis ligoninė
je ir visuose ūkiniuose pa
statuose ryškiai sužibėjo! 
elektros lemputės. Elektra^ 
gaunama iš Strėvės upės^ 
hidroelektrinės, kurią per
nai pastatė Stančikų apy
linkės kolūkiai. Strėvės. hi
droelektrinė apšviečia vi
sus aplinkinius kolūkius, ir 

vkai važiuoji vakare per Vie
vio rajoną, akį džiugina 
ryškiai apšviesti kolūkinių 
namų langai.

Ekonomistų protas ir patarimai

Kazakevi-

rūmai yra 
ir krauju

Viskas visame kapitalisti- 
tiniame pasaulyje būtų ge
rai, Jeigu visur būtų pilna 
a/merikoniškų dolerių. Ka
pitalistinė ekonomika visur 
klestėtų.

Bet kaip ir kur tuos do
lerius gauti? Tiesa, Ameri- 
.ka yra Europon jau suki
šus keletą desėtkų bilijonų 
dolerių. .Bet tam “aukoji
mui” dolerių turi būti ga
las.

“Europa pati turi dole
rius užsidirbti,” sušuko Eu
ropos ekonomistai. Jiems 
pritaria ir mūsų šalies eko
nomistai.

Ką gi reiškia “užsidirb
ti”? Reiškia tik vieną: Eu
ropa turi parduoti Ameri
kai už dolerius savo pramo
nės dirbinius. Paskutiniais 
ketveriais metais Europos 
gamyba smarkiai pakilo. 
Visi tai mato. Tai, žinoma, 
labai gerai. Ji nuo dabar 
nebeturės reikalo be kepu
rės. vaikštinėti ir prašyti 
Amerikos dolerių. Ji par
duos Amerikai, gaus iš A- 
merikos dolerių ir pąskui 
už juos pirks iš Amerikos 
produktus!

Toks ekonomistų planas. 
Jau praėjusiais metais. A- 
merika • užmokėjo Vakari
nės Europos kraštams vie
ną bilijoną doleriu už įvai
rius dirbinius. Ekonomis-

išleista už tokius dirbinius. 
Betgi tas. Reiškia, kad Ame
rikos pramonė gavo bilijo
nu dolerių mažiau užsaky
mų. Ir juo daugiau mili- 
tarinių pabūklų bus pirkta 
Europoje, tuo daugiau iš 
Amerikos pramonės 'darbi
ninku bus išmesta laukan. 
Todėl bus taip, kad Ameri
kos doleriais bus gamina
ma Amerikoje nedarbas.

Kaip tik, sakoma, šitas 
prieštaravimas, tarpe Ame
rikos ir Europos kapitalis
tinių kraštu gali prie visko 
privesti, net ir prie karo. 
Tokio gi ekonominio kon
flikto nesiranda tarpe A- 
merikos ir socialistinių 
kraštu. . Socialistiniai kraš
tai, kaip pasirodo, gali ap
sieiti ir be doleriu. Bent 
jau apsiėjo iki šiolei. Juk 
paskutinius, keletą metų 
prekyba1 tarpe Tarybų Są
jungos ir liaudiškosios de- k 
mokratijos kraštų su Ame- ( 
rika. beveik išnyko. Tie 
kraštai nedejuoja, kad 
jiems bus bankrūtas, jeigu 
jie negaus Amerikos dole
riu. 4.

Skirtumas labai didelis. 
Ekonominiai p a g r i n d ai 
naujam karui tarpe kapita- 

; listimų kraštų labai aiškūs. 
Tokiu pagrindų nesimato 
karui tarpe kapitalistinių 
ir socialistiniu kraštų.

Progresistas

Išrinktas prezidentas Eisenhoweris Korėjoje temija karo frontą. Jis ten išbuvo 3 
dienas. Turėjo kelis su kariniu štabu pasit arinius.

Tm i

tai siūlo, kad Amerika ga-' 
Ii dar daugiau tų. dirbinių 
pirktu bent už porą bilijo
nu doleriu nėr metus. 4.- U A

Bet kaip tas atsilieps į 
Amerikos ekonomiką? Ar 
apie tai tie gudrieji ekono
mistai pagalvoja?

Visai nepagalvoja. Jeigu 
Amerika pirks daiktus Eu
ropoje ir už juos mokės sa-’ 
vo dolerius, tai kas atsitiks 
su tokių pat daiktų gamy
ba Amerikoje? Paimkime 
kanuoles, šautuvus, tankus, 
lėktuvus, sunkvežimius ir 
kitus militarinius pabūklus. 
Visas tas minėtas bilijonas 
dolerių, praėjusiais metais

Amerika siūlo Tunisijos 
vadam tartis su Francija

United Nations, N. Y.— 
Amerikos delegatai Jungti
nių Tautų seime vėl siūlė 
tautiniams Tunisijos vado
vams tiktai tartis, su Fran
cija ir susitaikyti.

(Bet francūzai jau sume
tė kalėjiman įžymiausius 
tautinius Tunisijos ir Mo- 
rokko vadovus.)

Indijos ir kitų azijinių - 
arabišku kraštų atstovą? 
reikalavo Tunisijai nepri
klausomybės. nuo Frakcijos.

t

2 pusi.—Laisvė (Liberty)Ketvirt., Gruodžid-Dec, 18,.1952

3



DETROIT, MICH.
Iš lietuvių pastogės

Teko nugirsti • kalbą vieno 
lietuvio graboriaus, kuris sa
kė, per 23 metus palaidojęs 
1,200 mirusių.

Tenka apgailestauti tų 
draugų ir draugių, kurių jau 
nėra mūsų tarpe. Beje, kalbė
jausi su vienu draugu, kuris 
ant rytojaus jau buvo- mirties 
globoje... štai vėliausieji išsi
skyrę: J. Magialis, S. Gedvi
lą, A. Trumpickas, S. Krapta- 
vičius, J. Kulbokas, J. Grigas, 
M. Grigienė, J. Zareckas, M. 
Kvedaras ir eile kitų. Ir tai j 
porą mėnesių laiko. Moterų 
yra daugiau mirę, bet jų var
dų neatsimenu.

Teko dalyvauti laidotuvėse 
poros draugų, kuriuos laidojo 
su bažnytinėmis ceremonijo
mis. Mat gyvenime $ lošia 
svarbią rolę: už jį meldžiasi 
ir už jj verkia. Tokių laidotu
vių, sako, norėję mirusiųjų 
vaikai ir čia “garbei dievo” 
išmesta šimtai dolerių. Atro
dė keistumas maldose ir viso
se apeigose.

Vėl teko girdėti laidotuvėse 

—
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UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —37-—

(Tąsa)
— Ne visai.
— Pergalė vieno tuo pačiu bus kito 

pergalė.
— Aš tuo truputį abejoju.
— Bet tai juk vienintelė priemonė pa

sitarnauti pažangai ir liaudžiai.
(Aneta galvojo: “Pasitarnaujant sau 

pačiam.”— Bet dėl to ji save kaltino.)
— AŠ matau kitų priemonių.
— Kokių?

— Pati seniausia dar tebėra pati ge
riausia. Kaip ti*e, kurie sekė Kristų, — 
atiduoti viską, palikti viską, eiti į liaudį.

— Kokia utopija!
— Taip, aš manau. Jūs nesate utopis

tas, Rože. Aš tai buvau maniusi iš 
pradžių. Dabar aš taip nebemanau. 
Politikoje jūs turite realybės pajautimą. 
Dėl jūsų didelio talento aš esu tikra bū- 
simaisiais jūsų pasisekimais. Jei aš 
abejoju siekiu, aš neabejoju jumis. Jūs 
padarysite puikią karjerą. Aš jus jau 
matau partijos priešakyje, mėgiamą ora
torių, surenkantį Parlamente didžiumą, 
ministrą...

— Sustokite! — tarė jis... — “Makbe
tai, tu būsi karalius!..”

— Taip, aš esu truputį burtininkė... 
kitiems. Bet nemalonu yra tai, kad aš 
nesu burtininkė pati sau.

— Tačiau tai nėra sunku! Jei aš pa
sidarau ministru, tas jus taip pat lie
čia... Pažiūrėkite, na,, atvirai, ar tai ne
sudarytų jums malonumo?

— Kas? Būti ministru?.. Dieve bran
gus! Nė mažiausio!.. Atleiskite, Rože, 
dėl jūsų man būtų malonu, tikrai. Jei 
aš būčiau su jumis, tikėkite, aš vaidin
čiau savo vaidmenį kiek galėdama ge
riau, aš būčiau laiminga, galėdama pa
dėti... Bet (juk tiesa? jūs norite, kad aš 
būčiau atvira?), prisipažįstu, toks gyve
nimas neužpildytų — visiškai — manojo 
gyvenimo.

— Be abejo, aš suprantu. Moteris, 
nors ir puikiausiai sukurta dalintis poli
tinės veiklos gyvenimu — matote, pa
vyzdžiui, mano nuostabioji motina! — 
negali tuo apsiriboti. Tikroji jos pa
skirtis yra šeimoje. Ir jos tikrasis pa
šaukimas yra motinystė.

— Žinau, — tarė Aneta. — Tasai pa
šaukimas mums nėra užginčijamas. 
Bet... (bijausi to, ką pasakysiu, bijausi, 
kad jūs galite manęs nesuprasti)... aš 
dar nežinau, ką man atneš motinystė. 
Aš labai myliu vaikus. Manau, kad bū
čiau labai prisirišusi prie savųjų... 
(jums nepatinka šis žodis? Taip, aš 
jums atrodau šalta...) Gal būt, aš būsiu 
labai įsimylėjusi... Taip gal būti. Aš ne
žinau... Bet aš nenoriu nieko pasakyti, 
ko aš nejaučiu. Ir, ^orėdama būti nuo
širdi, turiu pasakyti, kad tas “pašauki
mas” manyje dar ne visai pabudęs! 
Laukdama, kad gyvenimas man atideng
tų tai, ko aš dar nepažįstu, manau, kad 
moteris niekados, jokiu atveju, neturėtų 
viso savo gyvenimo nugramzdinti į ,tą 
vaiko meilę... (Nesuraukite antakių!...) 
Aš įsitikinusi, kad galima labai fhyleti

savo vaiką, sąžiningai atlikti šeiminin
kės pareigas ir dar pasilikti užtektinai 
savęs — kaip ir privaloma — pačiam 
esmingiausiam dalykui.

— Pačiam esmingiausiajam?
— Savo sielai.
—Aš nesuprantu.

— Kaipgi padaryti suprantamą vidi
nį savo gyvenimą? žodžiai tokie neaiš
kūs; tokie netikri, skysti! Siela... juo
kinga kalbėti apie savo sielą! Ką gi tuo 
norima pasakyti?... Aš negalėčiau išaiš
kinti, kas tai yra. — Bet tai yra. Tai 
yra tas, kas esu aš, Rože. Tai yra ma
nyje tikriausia, giliausia.

—Tai, kas jumyse yra tikriausia, gi
liausia, jūs man neatiduodate?

— Aš negaliu atiduoti visko, — tarė 
ji. ’

— Tada jūs nemylite.
— Taip, Rože, aš jus myliu. Bet nie

kas negali visko atiduoti.
— Jūs nepakankamai mylite. Kai 

žmogus myli, jis negalvoja nė kiek sa
vęs pasilikti. Meilė... meilė... meilė...

Jis pasileido į vieną savo didelių pra
kalbų. Aneta girdėjo jį patetiškais-išsi
reiškimais liaupsinant savęs dovanoji
mą, džiaugsmą pasiaukoti mylimojo lai
mei. Ji galvojo:

(“Mano brangusis, kodėl tu visa tai 
kalbi? - Manai, kad aš to nežinau? Tu 
manai, kad aš negalėčiau tau pasiaukoti, 
jei tai būtų reikalinga, ir rasti tame sa
vo džiaugsmą? Bet su viena' sąlyga: 
kad tu to dalyko nereikalautume!... Ko
dėl tu to reikalauji?.. Kodėl tu, atrodo, 
šito lauki kaip savo teisės? Kodėl tu ne
pasitiki manimi ir mano meile?”)

Kai jis pabaigė, ji tarė:
— Tai labai gražu. Žinote, aš nesuge

bėčiau išreikšti tokius dalykus taip ge
rai, kaip jūs. Bet, gal būt, progai pasi
taikius, aš nebūčiau negabi tai pajaus
ti...

Jis sušuko:
— Gal būt! Progai pasitaikius!-..
— Jums atrodo, tai labai maža, ar 

ne?.. Tai daugiau, negu jūs manote... 
Bet aš nemėgstu pažadėti daugiau...

• (gal būt, bus mažiau)... negu, galėčiau, 
ištesėti. Iš anksto to nežinau. Reikia 
atsidaryti kreditus. Mes esame padorūs 
žmonės. Mes mylimės, Rože. Bus pa
daryta, kas tik galima.

Jis vėl pakėlė rankas: •
— Kas tik galima!,.
Ji nusišypsojo ir vėl pradėjo:
— Ar jūs sutinkate man suteikti kre

dito? Man reikalinga paskola. , Turiu 
daug prašyti... , *

Jis buvo protingas:
— Sakykite!
— Aš jus myliu, Rože, bet aš norėčiau 

būti teisi. ‘Nuo pat vaikystės aš gyvenau 
gan vieniša ir labai laisva. Mano tėvas 
man davė didelę nepriklausomybę, kuria 
aš nepiktnaudojau todėl, kad ji' man at
rodė visai natūrali ir kad ji buvo sveika. 
Taip aš įsigijau tokių dvasinių įpročių, 
be kurių šiandien man sunku 'apsieiti.

(Btis daugiau)

kalbant kunigą dipuką. Jis 
buvo pačiam . savo amžiuje. 
Jis sakė klausytojams: šiame 
gyvenime žmonės neprivalėtų 
krauti dolerius ir sukrovę 
krūvą žiūrėti į juos.

Teisybė, šv. Petro parapijos 
prabaštėliai turėjo daug dar
bo su vienu biznierium laido
tuvėse. Jose buvo net keturi 
kunigai, kol biznišką patarna
vimą atliko. Po laidotuvių jo 
saliūne sienos braškėjo nuo 
palydovų.

Dipukai manęs ir kitų se
nesnių amerikiečių klausia, 
kodėl taip daug lietuvių mirš
ta Amerikoje. Vyriausia prie
žastis, kad didžiuma yra nu- 
senusio amžiaus ir persidirbę 
pavojinguose, sunkiuose ir 
dulkėtuose darbuose. Jų plau
čiai įvairių dulkių persigėrę. 
Kita, gero maisto dabar sun
ku gauti, nes geriausis mais
tas skiriamas kareiviams ir 
kraunamas į sandėlius. Pras
tas maistas skiriamas bied- 
nuomenei ir darbo žmonėms.

Paimkime kad ir gėrimus, 
alų ar degtinę bei kitus alko

holinius gėrimus. Jie nėra to
kie geri ir prinokinti, kokius 
30-ar daugiau metų atgal 
gerdavome. Prastas maistas, 
gėrimai, rūpesčiai ir persidir- 
bimas jaunesnėse dienose, 
piauja kai dalgiu mūsų senes
nės kartos lietuvius.

Lapkričio 6 d. ko tik gilti
nė nepasigavo Petronę Limin- 
skienę. Bet dar baikų nėra. 
Jau 5 savaitės serga ir neteko 
30 svarų svori'o. Kraujo spau
dimas siekė iki 250 laipsnių. 
Tiesa, kraujo spaudimas nu
puolė, bet dar ims nemažai 
laiko, kol šusveiks pilnai.

Jos namų adresas 1132 N. 
Solway, Detroit 9, Mich.

Liminskų Draugas.

Toronto, Canada
Nemaž'ai liūdnų įvykių

Pastaruoju laiku Toronto 
lietuviai turėjo nemažai liūd
nų įvykių.

Neseniai buvo palaidotas 
Vincas Paulauskai, sulaukęs 
94 metų amžiaus. Jis pirmas 
iš lietuvių pribuvo į Torontą 
ir buvo skaitomas pirmuoju 
Toronto lietuviu. Jo žmona 

buvo mirusi keli ihetai atgal.
Taipgi mirė Kazys Jurčas, 

sulaukęs 65 metų amžiaus; 
Ann Kurtinaitienė, sulaukusi, 
67 metų amžiaus; ir Silvest- 
ravičienė.

Lai jiems visiems būna leng
va Kanados žemelė. Rep.

Kearny, N. J.
Baisūs ir liūdni nuotikiai

Per du mėnesius laiko čio
nai šit kas įvyko: vokiečių 
šeimoje, 16 metų berniukas, 
nakties laiku bemiegant, nu
šovė savo motiną ir tėvą. Ir 
dar pagyvenęs dvi dienas su 
negyvais, susiradęs tėvų pini
gus, daimantinį žiedą ir kitus 
vertingus auksinius daiktus 
pasiėmęs dar naują šių metų 
automobilių ir išvažiavo sa
vais keliais. Važiavo jis vaka
rų, pietų kryptimi. ‘ Pagaliau 
jis atsidūrė ir apsistojo Flori
doj. Ir po trijų savaičių, po 
atliktos žmogžudystės, jis. te
nai buvo areštuotas ir parga
bentas į New Jersey valstiją.

Ką su tuo šešiolikmečiu 
žmogžudžiu darys, tai dar nė
ra žinios.

Jaunojo žmogžudžio tėvas 
buvo griežtas fašistas ir išti
kimas Hitlerio pasekėjas. Nes 
praeito karo laiku jis prigulė
jo stormtruperių slaptai or
ganizacijai, kurios daugiau
siai gyvavo farmose. Ir kuo
met jis eidavo į viršminėtus 
fašistinius susirinkimus, tai 
visuomet vesdavosi ir būsi
mą žmogžudį, Savo sūnelį, 
kuris ten kartu mokinosi var
toti ginklą ir fašistinio žiau
raus meno. Lietuviškas prie
žodis sako: Kokia sėklą pasė
jo ir kaip ją išauklėjo, tą ir 
gavo.

Po viršminėto jauno žmog
žudžio arešto ir jo pargabe
nimo į New Jersey valstiją, 
kitas apie tų pačių metų ber
niukas, tai yra buvęs minėto 
žmogžudžio draugas, kurie ė- 
jo kartu į aukštesnę mokyk
lą, pasikorė. Tad policiją iš 
to išvadą' daro, kad tai bus 

j Čia kokia jaunųjų kriminalistų 
gonge, ir jie dabar ieško jos 
tarpe jaunuolių. Bet kolkas 
apie tai dar žinių nėra.

O ve štai, lygiai baisus atsi
tikimas lietuviškoje šeimoje:

šeštadienį, gruodžio 6 d., 
Joseph J. Spranaitis, 53 m. 
amžiaus, gyvenantis po adre
su, 41 Kingsland Ave., Kear
ny, N. J., labai susipyko su 
savo žmona ir iškeikęs ją išė
jo laukan. J. J. Spranaitis, 
kad padilginti ir taip jau sa- 
vd žiaurius jausmus, ant ma
garyčių dar aplankė keletą 
tavernų-saliūnų ir juose susi
tikęs kai kuriuos savo frontus, 
pasipasakojęs apie nesantai
ką su savo žmona, pridūrė: 
aš ją su valdysi u, aš ją šį va
karą pataisysiu!

Ir jis tai padarė. J. J. Spra
naitis, sugrįžęs namo apie 10

i *
vai. Vakaro, susitikęs savo 
žmoną virtuvėje, tuojau ir 
vėl smarkiai susikirto žo
džiais.

Ir, kad išpildyti savo pa
siutimą, J. J. Spranaitis pa
griebė didelį peilį, kuris pa
prastai yra naudojamas mė
sos pjaustymui, ir smogė žmo
nai į krūtinę, pataikydamas 
tiesiai į širdį, nuo kurio mo
teris krito ir tuojau mirė!

Mirusi nuo savo vyro smū
gio, Spranaitienė dar buvo 
apyjaunė moteris, dar tik 44 
m. amžiaus; tvirta ir graži 
moteris; ji visuomet dirbdavo 
Newarke didelėj departmen- 
tinėj parduotuvėj.

Spranaitienės kūnas buvo 
palaidotas gruodžio 10 d. su 
didelėmis bažnytinėmis apei
gomis, nes ji ir jos visa šeima 
bei giminės yra karšti katali
kai. Kadangi įvykis buvo ne
paprastas, tai palydovų į ka
binės buvo labai daug, o po 
laidotuvių, palydovams davė 
didelius pietus, kurie atsibuvo 
Lietuvių Klubo Svetainėje, 
Schuyler Ave. Kearny, N. J.

Spranaicių likusios dvi gra
žios dukterys labai* gailiai 
verkė savo mylimos motinos. 
Dar turiu priminti, kad Spra- 
naičių vyresnioji duktė He
len buvo vadinama “New Jer
sey bėauty” ir jau rengėsi ei
ti į kontestą prieš Miss Ame
rica, bet apsivedė ii* taip pa
siliko. Jaunesnioji duktė Ber
nice, taip pat jau buvo tre
čioji “New Jersey beauty’’,’ 
bet ir ta jau apsivedė.

šių žodžių rašytojas virš 
minėto žmogžudžio tėvus pa
žinojo, kuomet šis niekadė- 
jas ir jo du broliukai dar bu
vo neužaugę berniukai. Tė
vai jų rodos neblogi žmonės 
buvo, — jie jau seniai mirę.

★
Neseniai čia pat, mūsų su- 

siedijoj, mirė Kudirka apie 
80 metų amžiaus. Paliko liū
desyje žmoną, dukterį ir anū
kę.

Kudirkos šeima pasiturin
čiai gyvena, nes ir keturių fa- 
milijų namą turi, tad nei šal
čio nei bado nekenčia.

Dabar Kudirkų name gy
venantis J. Jurgela mirė 55 
metų amžiaus. Tapo palaido
tas gruodžio 11 d., taip pat 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Taip pat liko liūdesyje žmo
na Viktorija, posūnis ir po- 
d u k ra.

Tebūna mirusioms amžina 
atilsis. V. ž.

United Nations, N. Y.— 
Amerikos atstovai Jungti
nių Tautų seime* užreiške, 
jog, nepaisant kokius tari
mus tas seimas darytų, A- 
merika niekuomet nesutiks 
grąžinti tokius Korėjos ka
ro belaisvius, Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus bei ki
nus, kurie “atsisako namo 
grįžti.”

Montreal, Canada
Darbininkai siekiasi stipriau 
bausti darbdavius

Kanados Darbininku Kon
greso (CIO) Kvebeko provin
cijos unijų skyrius savo meti
niam trumpam, rašte, gruo
džio 10 d., provincialiai vy
riausybei įteikė reikalavimus 
dėl stipresnių pataisymų prie 
provincijos darbo santykių į- 
statymų.

Vienas iš stipriausių pasiū
lymų, tai kad darbdaviai, ku
rie atsisako derėtis su kolek
tyvių derybų atstovais, būtų 
nubausti nuo 8100 iki $500 į 
dieną, taip ilgai, kaip ilgai 
jie atsisako derėtis.

Apie 50 delegatų, kurie at
stovavo 55,000 . organizuotą 
darbininkų Kvebeko provinci
joje, taipgi reikalauja, kad 
jei Darbo Santikių Komisija 
atrastų, jog darbininkas bu
vo nelegaliai paleistas iš dar
bo, tai kompanija, turi būti 

I priversta priimti atgal į dar- 
; bą ir atmokėta alga už pra
rastą laiką. Antras reikalavi
mas, tai kad, jei darbinin
kas be priežasties paleistas iš 
darbo laike unijos organiza
vimosi, “Darbo Santikių Ko
misija tuojau turėtų išduoti 
certifikaciją unijai.”

Unijos taipgi išreiškė nepa
sitenkinimą, kad “įstatymai 
neužtektinai pravedami gyve- 

j nime, kur darbdaviai sąmo-
■ ningai naudoja diskriminaciją 
: prieš darbininkus, vieninte
liam tikslui, kad suardyti li
nijos organizaciją.’’ Nepasi-

■ tenkinimą išreiškė ir už tai, 
) kad “darbininkai po priežiū
ra viešųjų darbų departmen- 
tų, korporacijų ir savivaldy
bių randasi be teisės streikuo
ti—kas mūsų nuomone yra 
naturalė teisė visų darbinin
kų.”

★ '
Serga

Vincas Alenskas (tėvas) 
darbe susižeidė rankos pirš-

MONTELI
Dabar daug mūsų senesnio 

< miršta nuo aukšto kraujo, šird 
vos ir kitų ligų,— vien dėl to, 1
gius išvirti.-

Suraskite apie gyvą valgį, ir kaip užlaikyti tą gyvą valgį, 
kaip gerai išverdant, vartojant amžinus puodus.

Laisvės skaitytojų Vinco ir Jadvygos Smuidinų duktė Jeane 
Brown ėjus tam tikrą mokslą, kad pagelbėt žmonėms būti .svei
kais ir ilgai gyventi. Duoda patarimus ką valgyti ir kaip iš
virti tą gyvą valgį. /Kreipkitės: *

JEANE BROWN
494 Copeland St., Brockton, Mass.

Telephone 8-0986 (Skelbimas)

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. .ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

je', vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo Mū
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. -$1.50 
už 3oz.

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles Ar 
užsiscnčjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtds mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Moncy-Ordcrius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor ir 
Sheldon gatvių.

Adresuokite: M. ŠVILPA, F. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn. X 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

------------- ------------------------------------------------------------- --------------------- - ____  ■■ ■■■■■. ■ ■............................................... -M■■■..........................   ■ . ........................................... >—

tus. Gydosi namuose.
čėpla, buvęs montrealietis, 

Antano Grimailos švogėris, 
kuris dabar randasi Ontario 
provincijoje ant tabako, far- 
mų, gauta žinia, labai suhkiai 
serga. Jo sveikata kritiškoj 
padėtyj.

.Pranas Nakas turėjo nosies 
operaciją, sveiksta. J.—

Waterbury, Gum.
Visi vaidinimu patenkinti

Gruodžio 14 d. atvykę iš 
Lietuvių Kultūrinio Centro, 
Richmond Hill, N. Y., vaidin
tojai sėkmingai suvaidino ra
šytojos žemaitės komediją 
“Trys Mylimos.” Salė buvo 
pripildyta ir susirinkusieji bu
vo vaidinimu patenkinti.

Vaidintojai, reikia pasakyti, 
savo roles atliko pagirtinai. 
Matyti, jie buvo gerai susi- 
mokinę ir tinkamai pasiruošę, 
kad Waterburio ir apylinkės 
publikos nesuvilti. Tai labai 
gerai.

Parengimo pasisekimas dar 
padidintas ir tuo, kad publi
ka ant vietos sukėlė dienraš
čiui Laisvei aukų $52.25.

Po vaidinimo šio parengi
mo ruošėjai puikiai pavaiši
no vaidintojus ir gražiai juos 
namo išleido.

Parengimą ruošė LDS 49 
kuopa. Reporteris.

,0, MASS.
amžiaus gerų žmonių serga ir 

ies ligų, vėžio, tulžiapuslės, džio- 
<ad nežino ką valgyti ir kaip val

Ford Motor kompanijos prezidentas Henry Ford II 
(kairėje) kalbasi su Paul G. Hoffmanu, kuris yra bi
lijoninės Fordo Foiindacijos direktorius. Jie buvo pa
šaukti Kongreso Atstovų Buto komisijai pasiaiškinti, 
kodėl Foundacija nemoka taksų, ir kad būk fondo pi
nigai ėsą išleidžiami “socialistiniams projektams”. For
das komisijai užtikrino, kad ateityje jis labai atsargiai 
prižiutės,' kad nė vienas Foundacijos doleris nenueitų 
“socialistiniams reikalams!” 3 piul.-Laifivė (Liberty)-Ket v irt., Gruodžio-Dcc. 18, 1952



LDS Apskritis turėjo 
sėkmingą konferenciją

Gruodžio 14-ji Liberty Au
ditorijoje buvo LDS diena, nes 
čia veik per visą dieną posė
džiavo LDS 3-čios Apskrities 
kuopų atstovai savo metinėje 
konferencijoje. Atrodė panaši 
į masinį mitingą.

Dalyvavo 42 delegatai ir 
būrelis svečiu, atstovauta 10 
kuopų.

Įdomius raportus pateikė 
apskrities pirmininkas Anta
nas Matulis, jaunasis valdy
bos narys Jonas Katinas ir ki
ti valdybos nariai. Katinas 
pranešė apie savo kuopos 200- 
sios veiklą, taipgi pateikė ži
nių iš lankymosi kuopose, į 
kurias jis buvo nuvykęs kaipo 
apskrities komiteto, o taip 
pat ir kaipo LDS Nacionalio 
Veikimo Komiteto atstovas.1

Taipgi buvo delegatų prane
šimai iš savo kuopų. Sekė dis
kusijos apskrities valdybos ir 
kuopų raportuose paminėtos 
veiklos ar neveikios.

Pirmininkas Matulis tėviš
kai pabarė tas kuopas, ku
rios neatsiuntė delegatų ir 
tas, kurios nekoperavo su sa
vo apskritimi jos bendroje 
darbuotėje. O tokių kuopų 
būta čia didmiestyje ir už 
Hudson upės, artimojoje New 
Jersey.

Nežinia,- ką darys tos kuo
pos, kurių atstovų čia nebuvo. 
Bet čia buvusieji kritiką pri
ėmė kaipo užpelnytą ir ža
dėjo geriau koperuoti ateity
je.

Buvo- iškilusios gana karš
tos diskusijos dėl LDS 10-jo 
Seimo tarimo priimti senes
nio amžiaus naujus nhrius ir 
leisti seniesiems nariams pa
aukštinti savo apdraudos su
mą (kurie to pageidauja). 
Tas apdraudų įstato punktas 
kai kam neaiškus, o tūlam ne
patinka. Tačiau, padiskusa- 
vę, dauguma skaito jį tinka
mu ir būtinu LDS gerovei.

Valdyba pasiliko veik ta 
pati, nors reikėjo didelio 
prašymo. Kad sekamoje kon
ferencijoje nesiliktume be val
dybos, būkime Rūpestingesni 
LDS gerovei, geriau koope
ruokime su apskritimi. Tada 
ir valdybos sunkus darbas jai 
atrodys lengvesnis, nes bus 
linksmesni, kada suteiksime 
gražią, masinę talką.

Komitetą įgalino skirti se
kamos konferencijos laiką ir 
vietą. Jis taip pat įgalintas 
veikti į LDS Bowlingo Lygos 
atsišaukimą ir į tūlų kitu or
ganizacijų ir įstaigų atsikrei- 
pimus delegatų, pasveikinimų 
ar kitokios talkos.
Jau^turi piknikams 
dienas ir parkus

Kad esamasis komitetas 
yra rūpestingai vadovauja
mas jau rodo tas, kad apskri
tis užsiregistravo dienas ir 
pasinuomojo parką ^viems 
piknikams. Jie įvyks:

■ Pavasarinis 28 gegužės.
Rudeninis 23 rugpjūčio.
Kuopų valdybos ir nariai
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NewWko-*^žĖ0zfe7lito
prašomi tas datas pasižymėti 
savo kalendoriuje ir joms mo
bilizuotis. Taipgi tikietus, kai 
juos atsiųs į kuopas, tarp sa
vųjų narių ir publikoje sku
biai skleisti, kad kitais mo
tais nereikėtų konferencijoje 
ausis rausti už atsilikimą nuo 
kitų kuopų.

Pertraukoje, apskritis visus 
delegatus ir svečius pavaišino 
nepaprastai gerais, šventiš
kais pietumis. O jaunosios 
LDS narės restaurane įvykdė 
“cake sale.“ Buvo skanių ir 
gražių. Rep.

KLAIDINIMAS
Vakarykštėj Laisvės lai 

doj kažkas “pasitarnavo” 
d. Bovino išleistuvių vaka

rui, “painformuojant,” kad 
“vakaro 8 valandą Įvyks iš 
leistuvės” o “Bankietas.-va 
karienė prasidės 7 vai.”

Nei šis, nei tas!
Originaliai rengėjai va 

karienę skelbė 6-toj valau 
doj, bet vėliau, tūlienr 
žmonėms prašant, vakario 
n.ė nukelta Į 7-tą valanda 
Taigi prašome dalyvių įsi 
tėmyty kad vakarienė bur 
7-toj valandoj (ši šeštadie. 
nį). Vienas iš rengėjų

Menininką forumas 
buvo įdomus

—,------
Sekmadienio popietyje įvy

kęs LMS ruošiamas trečiasis 
forumas buvo visais atžvil
giais įdomus.

•Lietuvių Kultūrinio Centro 
muzikos Ir knygyno kambarys 
buvo kupinas literatūros klau
simu susidomėjusių žmonių.

žurnalistas ir piešėjas R. 
Baranikas patiekė savo pas
kaitą, grožinės literatūros 
klausimą apibudindamas. Jis 
nurodė, kas tai yra formalis
tinė ir realistinė literatūra, 
kartu priduodamas ryškių pa
vyzdžių. Klausytojai atydžiai 
stebėjo jo aiškinimus.

Vėliau sekė plačios disku
sijos, kuriose dalyvavo R. Mi- 
zara, Gilmanas, Petrikienė, 
Gasiūnas, Feiferis, Skodis, 
Bovinas ir kiti.

Elena Brazauskienė padek
lamavo keletą eilėraščių. Tai 
buvo gražus susirinkimo pa- 
marginimas.

Gaila, kad LDS 3-čiosios 
Apskrities metinė konferenci
ja nusitęsė ilgokai, tai tūli 
konferencijos delegatai nebe
turėjo progos forume daly
vauti. Mat forumas prasidėjo 
apie 4 vai, po pietų, o konfe
rencija baigėsi apie 5 vai. 
Keletas konferencijos daly
vių atėjo jau forumui įpusė
jus.

Sekantis menininkų foru
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 28, Liberty Auditorijoje.

Rep.

Prieplaukų darbininkai 
keleriopai aplupami

Valstijinės Kriminalybėms 
Komisijos posėdyje praėjusi" 
pirmadienį liudijo Anthony 
De Vincenzo, buvęs darbi
ninkų samdymo bosu Jarka 
firmai, Hobokene.

De Vincenzo yra laikomas 
po nuolatine sargyba, nes ga
vęs grasinimų nužudyti, kai 
jis pasižadėjo komisijai liūdy- 
Ii.

šimtai tūkstančių dolerių, 
sake jis, būdavo Jarka fir
mos per metus išmokama ne
va darbininkų algoms—taip 
būdavo raportuojama ir val.- 
Ižiai. Tačiau vieton reikalin
gų darbui 22 vyrų grupės dar
bą -užkraudavo 7-niems. O 
ilgą surokuodavo vardo 22.

Kas gaudavo tą skirtumą, 
ą 15-kos šešėlių algą? De 

Vincenzo sakė, kad tai pasi
dalindavo Jarka' firmos virši
ninkai ir Ryano mušeikos. 
Ryanas, International Long
shoremen’s Association (ILA) 
amžinasis prezidentas stropiai 
•saugoja uniją nuo tikrojo uni- 
iizmo, nes tas būtų nenaudin
ga kompanijoms. Tam jis pa
laiko unijoje daug mušeikų.

Komisija, kuri tyrinėja, sa
kosi turinti sąrašą 100 TLA 
viršininku, kuriems laivų ir 
prieplaukų kompanijos nuo 
1947 iki 1951 metų išmokėju-

Teismo keliu ginsis nuo 
gręsiančios evikcijos

Apie 15,000 Harlemo šei
mų, kurioms gręsia ■ evikcija, 
užvedė teisme bylą pastango
se apginti savo teisę pasilikti 
bute. Toji pastanga, jeigu ir 
nelaimėtų rendauninkams tei
sės pasilikti pastoviai ilgesnį 
laiką turimame bute, tai nors 
prailgins bute pasilikti laiką.

Bylos išvada palies harle- 
miečius ir kitur panašiose są
lygose esančias apie 30,000 
šeimų, viso apie 100,000 as
menų, c
Ką sako įstatymas?

Planuojant šalinimą laužy
nų, statybas naujų projektų, 
buvo numatyta, kąd ankštai 
apgyventame mieste neišven
giamai turės būti nauji na
mai statomi vietoje dabarti
nių senųjų, nes tuščių plotų 
mieste mažai telikę.

Apsaugai gyventojų 1949 
metais išleisto Federal Hou- y 

sing Akto pirmame skyriuje 
(Title One) buvo pareikšta, 
kad esamieji 
plotuose gyventojai būtų per
kelti į saugius, sveikus ir sa
nitariškus namus. Kad ten 
rendbs būtų pagal jų išgalę

nugriausimuose ) nesi

Širdinga padėka
Varde mūsų vaidintojų, 

kurie vaidino komediją “Trys 
Mylimos“ . lapkričio 23-čią 
dieną Worcesteryje, Mass., o 
gruodžio 14-tą dieną Water- 
buryje, Conn., tariu širdingą 
ačiū abiejų miestų rengėjams 
už tokį malonų priėmimą ir 
skaniai pavaišinimą mūsų ak
torių. Mes parvažiavom 
džiaugdamiesi jūsų tokiu šir
dingu priėmimu. Taipgi labai 
didelis ačiū abiejų t miestų ir 
jų apylinkių publikai, kurios 
prisirinko pilnutės svetaines 
ir sveikino mūsų vaidintojus 
gausingais, aplodismentais. 
Tas mūsų vaidintojams prida
vė daug ūpo ir energijos ir 
jie pasižadėjo ir ateityje pa
tarnauti savo vaidinimais šių 
miestų teatrų rengėjams ir pu
blikai.

Taigi, dar sykį tariu širdin
gą ir karštą ačiū už tokį jūsų 
malonų draugiškumą.

Jonas Juška, 

sios* $182,214. Joseph P. Ry
an iš tos sumos gavęs $9,850. 
Lokalo' 856 finansų sekreto
rius Michael Clemente —$21,- 
232. Temo, sakoma, dar no 
viskas įskaityta.

Patsąi, De Vincenzo tapo 
Jarka firmos atstatytas iš dar
bo. 1950 metų rugp. 15-tą “už 
nekoperavimą.“ O to užpaka
lyje buvęs ir jo paties gimi
naitis H.obokeno policijos ko- 
misijonierius Michael M. Bo- 
relly ir Ryano tūzas New Jer
sey prieplaukose Ed Florio, 
ILA organizatorius ii’ lokalo 
306 prezidentas.

(Borelli, FloriO, Hobokeno 
majoras Fred DeSapio ir par
kų komisijonieriųs John J. 
Grogan reguliariai posėdžiau
davę pu žinomais raketierių 
ir gengsterių tūzais.

Būdami lokalų viršininkais 
visokį raketieriai unijos mi
tingų nešaukė, valdybų nelei
do rinkti. Jie sau pasiskirdi- 
nėjo stambias algas iŠ unijos 
ir gavo kyšius. Florio su savo 
partneriu pasiimdavo 10 nuo
šimčių tų nelegalių “algų.“ 
Likusieji 90 nuošimčių būdavo 
.padalinami tarp mažesniųjų. 
Kompanijų papirkti raketie
riai neleido unijizmui veikti, 
o darbininkai kentėjo skriau
das. L S.

mokėti. Kad namai nebūtų 
perdaug toli nuo jų darbo.

Nieko panašaus valdinė j- 
'staiga nesuteikia norimiems iš
kraustyti Harlemo gyvento
jams, sako juos ginančios ren- 
dauninkų organizacijos. Jie 
sako, -kad jie teisme pateiks 
pakankamai affidavitų (pri
siektų parodymų) tam savo 
pareiškimui patikrinti.

Harlemo apgyventuosius 
plotus yra įsigi josios dvi ats
kiros privatiškos firmos. Vie
ną plotą tarp Fift ir , Lenox 
Avės, ir 132nd ir 135th Sts. 
turi Godfrey Nurse Houses. 
Kitą, tarp Central Park West, 
Amsterdam Ave., 97 ir 100 
Sts., turi Manhattantown, Inc. 
Pastaroji statys brangiomis 
rendomis projektą. Dabarti
niai to ploto gyventojai neturi 
vilties ten sugrįžti. Taigi 
dabar turimieji gauti butai 
jiems turi būti pastovūs. -

Kita vieta, kur daug gyven
tojų, daugumoje biednuome- 

neteks buto yra aplink
Columbus Circle, kur planuo
jama milžiniškoji konvenci
joms sale ir kitos naujos sta
tybos .

Laisvės Banketas bus sau- 
sio-Jan, 25 d., Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

9727

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

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
' IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
I

DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
* ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.) ,

NĖRA MINIMUM MOKESTDES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos ir fiokial. Šauni Orkestrą.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs Dalgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

Privertė susirūpinti x 
vaikams apsauga

Po to, kai Hicksvillėje prie 
gyvenamų namų projekto iš
kastame prūde žuvo du maži 
berniukai, Nassau apskrities 
valdininkai pradėjo planuoti 
vaikų apsaugai įstatymą.

Vyriausiais dviemis pasiū
lymais reikalaujama, kad 
tankia medine tvora būtų ap
tverta visa sritis pradedant 
darbą. Ir kad be pertraukos 
būtų sargyba nedirbamomis 
valandomis.

Valdinė įstaiga pasijudino 
ne vien -tiktai iš gailesties 
vaikų. Pirmasis vaikutis už
duso smėlyje savaite anks
čiau, bet niekas nesidarė. Tai 
buvo tiktai tos šeimos “bad 
luck.“ Gal būtų niekas nesi- 
darę ir po to, kai antrasis vai
kutis žuvo-prigėrė. Bet .įtūžę 
tėvai paėmė reikalą į savo 
rankas, tą gelmę (vietomis 
net 14 pėdų) patys praėjusį 
sekmadienį užkasė, užpylė. 
O iš naujo atkasimas kompa
nijai kainuos nemažai pinigų.

%

Kuo vadovaujantis 
leido rendas kelti

New Yorko Valstijos valdi
nė komisija lapkričio mėnesį 
suteikė namų savininkams 
58,519 leidimus kelti rendas. 
Dauguma leidimų teikti seka
mais sumetimais:

15,545 savininkai sakėsi 
“pagerinę patarnavimus.“ Tos 
kategorijos, pakėlimams leis
ta bendroji suma yra po $5-.- 
36 mėnesiui. .

672 savininkai gavo leidi
mą rendas kelti• tam, kad 
rendomis gaunama suma pri
lygtų jų nuosavybės įkainavi
mo 4-riems nuošimčiams.’

11,460 leidimų duoti taip 
vadinamiems “savanoriams“ 
priedams, taipgi pasirašant 
sutartis dvejiems metams. To
kiais “savanoriais“ pakeltas 
rendas mokėti dažniausia bū
na negalintieji gauti buto.

Ii- komisija leido per mėne
sį 377 evikcijas (spėka 'ir 
prievarta šalinti iš buto). 
Dauguma prašančių leisti e- 
vikcijas sakė, kad jie norį 
buto patys sau. ,

Tuo pat laikotarpiu komi
sija įsakė savininkams numa
žinti 2,908 rendauninkų ren
das. ši skaitlinė paliečia visą 
valstiją, ne vien tik miestą.----------- ---

Newyorkieti išvežė 
nužudyti
Newarke ties Mott St. ir Ray

mond Blvd, tapo išmestas iš 
auto ir nušautas apie 32 me
tų vyriškis. Jo kišenėje rado 

■ asmens liūdymą, kad jis esąs
Paul Palmer. Tačiau iš karto 
nebuvo patikrinta, ar ta yra 
jo tikroji pavarde. Taipgi ra
dę elektristų unijos nario kor
tą. žmogžudystė įvyko už 
bloko ir pusės nuo policijos 
stoties. x , •

Nušautasis, spėjama, gyve
nęs Brooklyne.

AR ĮSIGIJOTE TIKIETĄ?

Kiekvienas pažįstantis Vin
cą Boviną ir lietuvių meniniu-- 
kus linki, kad jų rengiamasis 
Bovinui išleistuvių vakaras šį 
šeštadienį būtų sėkmingas. 
Tačiau linkėjimas bus visuo
tinas tiktai tuomet, kai užsi
sakote iš anksto bilietus. Tik
tai tuo būdu rengiami banke
tai užtikrina pakankamą vai
šingumą, be skriaudos rengė
jams. •

Visi prašomi iš anksto už
tikrinti rengėjus pasisekimu. 
Bilietų yra Laisvės raštinėje 
ir pas menininkus.

Banketas įvyks jau šio še
štadienio vakaro 7 vai., gruo
džio 20-tą. Liberty Auditori
joje.

PARVYKO IŠ DETROITO
Konstancija K arp a v i č i ęn ė 

sugrįžo iš Detroit, kur ji buvo 
brooklyniečių •• newyorkiecyi 
lietuvių konferencijos pasiųs
ta delegate į visašališkąjį 
sveturgimiams ginti suvažia
vimą.

I
Suvažiavimas buvęs labai 

geras: masinis, įdomus ir pa
daręs gerų tarimų. Apie tai 
kai ką gal pasakys moterims 
jų susirinkime ir visiems ka
da nors vėliau būsimame ra
porto mitinge.

SUSIRINKIMAI
Moterų Atydai

Moterų Apšvietos Klubo 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks šio ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio 18-tą, Auditori
jos Brown Room. Turėsime 
daug svarbių reikalų ir kelis 
gimtadienius. Visos narės pra
šomos ateiti ir kviesti drauges.

Valdyba.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

L.L.D. 52-ros kuopos susirinkimas.
Priešmetinis ir paskutinis šiais 

metais susirinkimas Įvyks sekma
dieni, gruodžio 21 d;, 2 vai. dieną, 
draugijų svetainėje, 4097 Porter St. 
Visi nariai ir narės malonėkite bū
ti susirinkime. Turėsime išsirinkti 
kuopos valdybą 1953-tiem metam ir 

'visokias- komisijas ir komitetus, 
kaip tąi: sąryšio delegatus ir sve
tainės komitetą. Būkite visi ir vi
sos nors vieną kartą j metus; ir 
kurie galite, pasimokėkite duokles 
už 1953 metus, kad palengvinti dar
bą naujam sekretoriui.

S. R.
(246-247)

WORCESTER, MASS.
Svarbus Pranešimas

A.L.D.L.D. 155 Moterų Kuopa 
rengia kūčių vakariene. Bus įvairių 
valgių, tokių, kokius gamindavo tą
ją proga mūsų tėvai ir protėviai. 
Bus prigaminta daug skirtingų rū
šių. Kviečiame visus, senus ir jau
nus ateiti ir linksmai laiką praleis
ti, atsimenant savo tautos senus 
papročius. įvyks gruodžio 21 d. 
(Dec. 21), sekmadieni, pradžia 5-tą 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott Street.

A. W.
(245-247)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pu»L-Laiav& (Liberty)-Ketvirt., Gruodžio-Dec. 18, 1952

Norintieji pirkti bi'ęnį, na
mą ar ūkį, paieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

- BOOKKEEPER. 18 1<o 25. Assist 
to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 36’4 hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N. Y., 426. Public Ledger Bldg, or 
phone: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan.

(246-249)

WOMAN FOR HOUSEWORK and 
plain cooking. Private room and 
bath and T.V. All conveniences. 2 
School age children.

Phone WI. 7-9489
(246-248)

CLERK-TYPIST for accounting 
department. Experienced preferred. 
Steady position; good surroundings; 
good working conditions. ‘Opportu
nities fdr advancement. Phone Miss 
Miller—LO. 3-3208. LANDIS & CO.

(246-252)

CHOCOLATE COATER. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Good pav. Apply in per
son. HOFFERT’S, 531 Chester Pike, 
Prospect. Park, Pa. WASHBURN 
8-0946.

(246-252)

BOOKKEEPER. Experienced for 
Statistical work. Must be accurate 
with figures. Steady work; good 
working conditions. Paid holidays, 
vacation and other benefits. Apply 
in person. See MR. H. M. SNYDE.R 
COURIER POST BLDG., 3RD & 
ARCH STREET, CAMDEN, N. J. 
Or Phone: Woodlawn 3-6000.

(246-252)

BOOKKEEPER ASSISTANT.— 
Wholesale floor covering Company. 
Steady work; good working condi
tions. Pleasant surroundings. 5 day 
week. Vicinity Custom House.

BAYARD SALES. Phono MR. 
LANDIS. LO. 3-4872. ' _

(246-248)

HELP WANTED—MALE
PENN AUTO CO. Now has open

ings for AUTO BODY & FENDER 
MEN. We offer steady work, good 
working conditions; good pay. Apply 
in person. 574 Lancaster Ave., 
Bryn Mawr, Pa. Or phone: Bryn 
Mawr 5-2574. Ask for Mr. Helm.

(246-252)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

t?

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

4Q5 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai','* kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G. ’

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tei. EV. 7-6233
□




