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KRISLAI
Jiems dar neužtenka.
Belaisviu triukšmas. 4
Suskurdimas.
Žmogau, ar pakvaišai?

Rašo A. Bimba

McCARTHY’O ŠNIPAS 
JAU 1949 M. IŠMESTAS
IŠ KOM. PARTIJOS

Kanada užprotestavo, kad FBI 
išdavė slaptą jos dokumentą

i

Keleiviniams menše vi kam? 
labai norėtųsi matyti Ameri
koje tikri} fašistini terorą. Kas 
dabar dedasi, tai esą tik vien: 
juokai. Girdi, “tik kelios de
šimtys ju (komunistu) auk- 
štefcniuiu vadu yra traukiami 
teisino atsakomybėn, arba yra 
jau nuteisti."

Ot, jeigu čia užviešpatautu 
pilnas hitlerizmas, ta? keleivi
niams peckeliams būtu rojus.

Panašiai anais laikais galvo
jo daugelis keleivinio tipo so
cialdemokratu Vokiel ijoje. 
Bet kai Hitleris pakilo ir Įsi
galėjo. ne vienas ir ju kaulus 
iškepė koncentracijos stovyk
lose.

•
Daug rašoma apie karo be

laisviu triukšmą. Matote, sa
ko, kaip jiV nenori klausyt) 
aiškinimo apie ju teisę grįžti 
namo pas savuosius.

Galimas daiktas. Yra ir to- 
k i u.

Bet triukšmą su k (d t i labai 
'grigva. Žinote, kad atėję j 
masinį susirinkimą gerai or
ganizuoti keli gaivalai gali 
viską aukštyn kojomis apver
sti.

Keista, kad tie, kurie pasta
tyti palaikyti tvarką belaisviu 
susirinkimuose, leidžia tūliems 
jų j kalbėtojus spjaudyti ir 
batais mėtyti.

Nėra jokia- paslaptis, jog
tarpe lietuvių pabėgėlių užei 
sime nemažai gana mokytu
žmonių, — žmonių su įvairiais 

, talentais. Jie anais laikais
Lietuvoje buvo tikroji ’’Sme
tona.”

Bet kas pasidarė su ių tuo 
mokslu ir tais talentais? Ką 
jie davė, ką jie sukūrė čionai?

Ogi nieko.
Negirdėtas suskurdimas.
Gaila žmonių. O Lietuvoje 

jie būtų per šiuos keletą metų 
daug ką nuveikę.

Kas liūdniausia, man atro
do, kad tie žmonės nė nesis
tengia iš to suskurdimo gel
bėtis.

t Kas pasidarė tam mūsų po
nui vice-prezidentui Nixonui?

Tiek to, kai jis tursinas) 
prieš Hirohito. Tegu ir ran
ką jam bučiuoja. Mums nei 
šilta, nei šalta.

Bet skandalas, kai šitas po
litikierius vardu mūsų vyriau
sybės pareiškia, kad Amerika 
padariusi klaida, nuginkluoda
ma Japoniją.

Skandalais, nes juk tai reiš
kia naują Amerikos politikoje 
kryptį. Tai reiškia, kad Eisen- 
howerio administracija aukos 
viską prikėlimui Japonijos mi- 
litarizmo.

O tai pavojus visų pirma 
pačiai Amerikai. Ruošiamas 
naujas Pearl Harbor.

Athenai, Graikija.— Tur
kija, Graikija ir Jugoslavi
ja pasirašė “apsigynimo” 

f sutartį prieš Sovietų Są- 
' 'jungą.

London. — Mašinistų ir 
laivastačių unijos, su 2,000,- 
000 narių nusitarė vieną 
dieną streikuoti gruodžio 
2-rą.

Boston. — Ottis A. Hood, 
Massachusetts komun i s t ų 
veikėjas, praneša, jog FBI 
šnipas William Teto jau 
1949 metais išbrauktas iš 
Komunistų Partijos, kaip 
sukčius ir šnipas.

R a ga ngau d i s senatorius 
Joe McCarthy pereitą sa
kaitę pastatė Teto kaip liu
dytoją prieš šešis General 
Electric fabrikų darbinin
kus, CIO unijistus.

Teto po priesaika mela
vo, girdamasis McCarthy’- 
ui, būk jis iki pat paskuti
nių dienų priklausęs Komu
nistų Partijai ir esąs proto
kolų sekretorius vienoj ko
munistų kuopelėj Bostone.

Jo melus atidengia Hood, 
rašydamas New Yorko 
Workeri u i.

Hood, sako:
—Senatorius Joseph Mc

Carthy ir jo komiteto ad
vokatas Roy Cohen padarė 
sąmokslą ir imokino Willi
am ą Teto pereitą savaitę 
kreivai liudyti prieš tūlus 
General Electric darbinin
kus kaip spėjamus sovieti
nius šnipus.

GALVOSŪKIS APIE 
BAKTERIJAS

Washington. — Amerika 
dar nežino, ką daryti su 
tais 36 savo lakūnais, ku
rie, būdami nelaisvėje, liu
dijo, jog mėtė ligų bakte
rijas i Šiaurinę Korėją.

Apalpo Bidault, piršdamas 
karini Amerikos planą

Paryžius.—Francijos -už
sienio reikalų ministras 
Geo. Bidault pereitą savai
tę taip karštai agitavo ša
lies seimą užgirį karinius 
Amerikos planus, kad ap
alpo ir susmuko.

Dabar pranešama, kad 
Bidault jau pradeda atsigei- 
velioti.

Jo peršamas amerikinis 
planas reikalauja atgaivint 
vokiečių armiją Vakarinėje 
Vokietijoje ir Įjungt ją į 
bendrąją Francijos ii’ kitų 
vakarinės Europos kraštų 
armiją prieš Sovietų Są
jungą.«
Anglai-amerikonai apsikeis 
žiniomis apie atomų nuodus

Washington .— Amerika, 
Anglija ir Kanada susitarė 
apsikeisti ' žiniomis, kaip 
atominių bei hydrogeninių 
bombų dulkės ir spinduliai 
žaloja bei palaispniui žudo 
žmones, gyvulius, apnuodi
ja maistą, augalus ir kitus 
dalykus.

Amerika ir Anglija, ta
čiau, vis dar slėps viena 
nuo kitos vadinamus “se
kretus” savo aotminių ir 
hydrogeninių‘ginklų .

Policijos rekordai rodo, 
kad Teto pirmiau buvo ke
lis kartus areštuotas ii’ ka
lėjimai! nuteistas už klas
tingų čekių padirbinėjimą 
ir pinigų viliojimą tais če
kiais.

Anglai nužudė 5,023 
Kenyjos negrus

Nairobi, Kenya .— Anglų 
kariuomenė ir policija nu
šovė dar 23 Mau Mau ne
grus, vadinamus teroristus.

Per paskutinius .12 mėne
sių anglai nužudė jau 5,023 
negrus, o negrai užmušė 
apie 50 anglų bei kitų euro
piečių.

Angiai pasakoja, jog vie
nas Mau Mau negrų vadas 
vadinasi “generolu Rusija,” 
o kitas “generolu Kinija.”

Nepažabotas rendų 
kėlimas New Yorke

New York.—Valstijinė ne
va rendų kontrolė pereitą 
mėnesį leido dar pakelti 
vendas 25,808-nioms šei
moms Didžia j ame New 
Yorke.' Šie rendų pakėli
mai siekė nuo $2 iki $19 per 
mėnesį. Ir tai buvo prie
das prie pavasarinio rendų 
padidinimo 10 procentų.

Namų savininkai padaro 
keleto dolerių vertus “page
rinimus” ir už tai išgauna 
naujus rendų pakėlimus.

Taip tai veikia republiko- 
nų įvesta- valstijinė rendų 
kontrolė, po panaikinimo 
federalės kontrolės.

Pasigarsino kaip latras, 
ir greit pakviestas darban

Springfield, Ohio. — Vik
toras Wagle, 31 metų am
žiaus, įdėjo į laikraščius ši
tokį darbo paieškojimą:

—Esu melagis, apsileidė
lis, apgaudinėtojas, nepati
kimas, girtuoklis, murzinas 
ir tingiu dirbti. Turiu pa
čią ir tris vaikus. Noriu 
darbo su $75 algos per sa
vaitę.

Ant rytojaus po tokio pa- 
sigarsinimo jis gavo desėt- 
kus pakvietimų į darbą. 
Tarp kitko, du saliūnai šau
kė iį i bartenderius .

Iš tikrųjų Wagle yra pa
dorus. tvarkingas vvras. 
Bet jis, blogai pasiskelbda
mas, norėjo \tik įrodyti psi
chologinę tiesą, — kad jei
gu asmuo per daug blogai 
apie save kalba, tai kiti 
žmonės netiki.

Los Angeles. — Jau antrą 
mėnesį streikuoja karinių 
lėktuvų darbininkai.

Washington. — Kanada; 
užprotestavo, kad Jungti
nių Valstijų slaptoji FBI 
policija viešai paskelbė slap
tąjį Kanados pranešimą iš 
1946 metų apie D e x t e r į 
White, buvusįjį Amerikos! 
iždo sekretoriaus pavaduo-i 
toją. I

Kanados valdžia sako, j 
Amerika sauvališkai pasiel- i 
gė, paskelbdama tą praneši- j 
ma be Kanados leidimo. 4.

Kuomet 1946 metais prez.! 
Trumano valdžia s k v r ė i 
Dexteri White direktorium; 
Į Tarptautinį Finansų Fon-1

New Y orkas pradeda atsikvėpti 
nuo troškiu, nuodingu rūku

<- ~ 4_ C.
V. •

Tiršti kartūs rūkai laike 
apgulę New Yorką, Brook- 
lyną, New Jersey ir plačią 
apylinkę per 6 dienas ir 
naktis paeiliui. Tik pereitą 
sekmadienį popiet oras pra
dėjo prasiblaivyti nuo nuo
dingųjų “smogų” rūkų, ir 
tai dėl dviejų priežasčių:

1. Dauguma fabrikų ne
dirbo šeštadienį popiet ir 
visa sekmadieni... Tatai su
mažino suodžių, sieros irki-

V 7

tu chemikalu dūmimą oran. L l «
2. Smarkiau ėmė pūsti ve

jas iš jūros pusės, blašky
damas tas purvinas, žalin
gas oro šiukšles.

Vieton rūkų tad miestą 
ir apylinkę apėmė švaresnė

Amerikos lakūnas 
skrido 1,327 mylias 
per valandą

Los Angeles. — Ameri
kietis lakūnas Scott Cross
field pereitą penktadienį 
skrido 1,327 mylias per va
landą, tai yra, beveik antra 
tiek greičiau kaip garsas. 
Taip jis sėkmingai išbandė 
naująjį rakietinj valdžios 
lėktuvą.

(Garsas žemai keliauja 
760 mylių per v a 1 a n d ą. 
Aukščiau, kur oras tirštes
nis, tai garsas lėčiau eina.) 

Lėktuvas skrido 32,000 
pėdų aukštyje. Tiek šį lėk
tuvą iiškėlė bombonešis B- 
2|9, paskui atkabino jį ir pa
leido savistoviai lėkti.

Korespondentai užklausė 
lakūną, kaip jis jautėsi to
je greičiausioje iki šiol 
žmogaus kelionėje.

Lakūnas atsakė:
—Man suskaudo pilvas ir 

jaučiausi lyg būčiau pradė
jęs sirgti influenza. 

Uvalde, Tex.—John Gar
ner, buvęs Jungtinių Valsti
jų vice - prezidentas, minė
damas savo 85 metu sukak
tį, medžiojo briedžius.

Floridoj ir Loųisianoj vie
sulai sužeidė 24 žmones.

dą, tai vienas aukštas Ka
nados valdininkas pranešė, 
kad White gal būtų nepati
kimas. Nes rusas šnipas 
Igoris Guzenko liudijo Ka
nados byloje prieš vadina
mus “atominius Sovietų 
šnipus,” kad ir White tu
rėjęs pažinti su jais.

rFBI direktorius Edgar 
Hooveris atidengė tą kana- 
di.nį pranešimą, liudydamas 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai .

Bet dar niekas neparodė, 
ar White būtų bent kuo nu
sikaltęs.

vandeninių garų ūkana. O 
ir ūkana buvo tokia tiršta, 
kad stabdė laivų plaukimą, 
tramdė automobilius ir lėk
tuvus.

Ūkana, tarp kitko, per 5 
valandas vakare sulaikė lai
vą nuo plaukimo iš New 
Yorko miesto į Bedloes sa
liu kę, kur .stovi. garsioji 
Laisvės Statula. Tai]) buvo 
sali ūkė je užstrigę 200 žmo
nių, atvykusių tos statulos 
pamatyti.

Automobilių susidūrimuo
se per rūkus ir ūkaną buvo 
sužeista keli tuzinai žmo
nių.

Rūkai privertė daugeli 
žmonių ašaroti, kosėti bei 
sprangsėti. ,

į 4,000 “dingusiu” 
jankių iš tikro 
užmušti fronte

Washington.—Karinė val
dyba pripažino, jog per 
kautynes Korėjos fronte 
užmušta bent 4,000 tų ka
reiviu kurie iki šiol buvo 
skelbiami “dingusiais be ži
nios.”

Taigi Korėjoje viso bu
vo užmušta daugiau kai]) 
30,000 amerikonų .

Amerikinės armijos ko
manda ketina dar toliau 
teirautis, kas atsitiko su ki
tais 2,300 “dingusių..”

(Naciai Antrajame pa
sauliniame kare paskelbė 
“be žinios dingusiais” šim
tus tūkstančių užmuštų sa
viškių sovietiniame fronte. 

‘O Vakarinės Vokietijos val
džia paskui pavadino už
muštuosius belaisviais, ir 
reikalauja juos sugrąžinti.)

Per 3 dienas demonstravo 
bedarbiai Trieste

Triest.— Tūkstančiai čio- 
naitinių bedarbių nėr tris 
dienas paeiliui demonstra
vo, reikalaudami darbo ar 
duonos . Anglų - amerikonų 
kariuomenė “tvarkė” de
monstrantus.

Amerikonai skelbė, kad 
tai “komunistų sukeltos de
monstracijos.”

AMERIKONAI GRASINA
PERTRAUKI DERYBAS
SU ŠIAURINE KORĖJA

Pamnundžom, Korėja. —> dar atmetinės amerikinius 
Amerikos pasiuntinys Ar-1 siūlymus.
thur Dean sakė, kad jau pa-' šiaurinės Korėjos liaudį- 
si ruošęs atšaukti derybas i ninkai ir jų bendrai kinai 
su šiaurinės Korėjos ir ki-• pakartojo savo rckalavimą 
nu komunistais dėl taikos. priimti ir penkių neutralių 
konferencijos, jeigu jie visžaliu atstovus i konferenci-

Suimtas Francijos 
unijų vadas Franchon

Paryžius. — Slaptoji po
licija, pagaliau, suėmė Be- 
noita Franchona, komunis
tini vadova didžiosios fran- 
cūzu Generates Darbo Kon
federacijos (unijų sąjun
gos).

Valdžia jau kovo mėnesi 
davė warranty areštavimui 
Franchono. Kaltino jį už 
“sąmokslą puldyti karini 
armijos ūpą ir kenkti Fran- 
cijai.”

Franchon iki šiol buvo iš-
i vengęs arešto. ■i  !

Katalikai duoda sale 
civilem teisėm ginti'

Indianapolis, Ind.— Ame-
• rikon.ų Legionas pasidarba-j 
' vo, kad būtų užginta Civi-• 
i linių Teisių Sąjungai laiky-j 
: ti susirinkimą dviejose už-j 
Į sakytose salėse .

Tad katalikų k 1 e h o n a si 
Į Victor L. Goosens davė lei-1 
i dinią Arthurui G. Hays’uiJ 
I Civilinių Teisių vadovui, 
kalbėti St. Mary's Social 
Centro salėje.

Katalikų Notre D a me 
j Universiteto teisių profeso-! 
i rius Joseph O’Meara gyrė | 
j Civilinių Teisių S ą j u n g ą. i 
kad ji kovo ja už pilietinių Į 
laisvių išlaikymą visiems; 
amerikiečiams.

Lenkijos atstovas nevadina
Čiango “paslą” delegatu

United Nations, N. Y. —-! 
Dr. Julius Katz - Suchy. | 
Lenkijos delegatas, pereitą! 
savaitę atsisakė vadinti 
dr. šuši Hhu delegatu. I 
Katz - Suchy, pirmininkas. 
Jungtinių Tautų seimo tei- ’ 
siu komiteto, vadino Čian-' «•
go atstovą tiktai “dr. Ilsu.” i 

Anglai-amerikonai smer-. 
ke Katzą-Suchy už panieką! 
tam Čiango pasini ir, paga-; 
liati, pervarė rezoliuciją 35 j 
balsais prieš 9, reikalauda- i 
mi, kad Katz-Suchy vadin
tų jį delegatu . Devynių ša
lių atstovai susilaikė nuo i 
balsavimo.

Katz-Suchy todėl apleido i 
teisiu komiteto susirinkimo! 
salę.‘ . j

Tuomet politikieriai klau-! 
sinėjo, ką jis toliau darys. 
Katz-Suchy atsakė, “vėliau 
pamatysite.”

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vešiau.

į ją taikai daryti Korėjoje, 
! apart kitu Šalių, kurių ka- 
i riumenė tiesiogiai kovojo 
i Korėjos kare.

Pirmiau pranešta, kad 
i Šiaurinė Korėja reikalavo 
tiktai patariamojo, o ne 
.sprendžiamojo halso, neu- 
tralėms šalims toje* konfe
rencijoje — Indijai, Sovietų 
Sąjungai, Burnini. Pakista- 
nui ir Indonezijai.

Amerikos atstovas Dean I 
' užreiškė, jog turi vykdyti
■ Jungtinių Tautų seimo nu
tarimą neduoti neutraliam^ 
i kraštams jokio balso. Bet
■ Dean daro šitokia “nuolai- Į
; dą,” — kad neutraliai kraš-
tai galėtų būti tiktai bebal
siai stebėtojai toje konfe
renci ioje.

Švedijos atstovas tarptau
tinėje neutralių komisijoje 
dėl belaisvių tvarkymo pa
rėmė amerikonų tvirtinimą, 
kad nuo 1954 m. sausio 22 
d. Jungtinės Tautos gali 
paleisti iš stovyklų jau vi
sus ginčijamus belaisvius 
kaip “nenorinčius namo 
grįžti.” Taip amerikonai 
supranta paliaubinę sutar
tį.

šiaurinė Korėja atmeta 
tokį sutarties aiškinimą.

Jimgt. Valstijos vėl prašo 
Kanadą paskolinti šnipą

Washington. — Jungtiniu 
Valstijų valdžia vėl kreipė
si į Kanadą, kad paskolintų 
rusą šnipą Igori Guzenką 
tyrinėjančiai Senato komisi- 
iai apklausinėti.

Kaip pereitą mėnesį, taip 
ir daba)' Kanada atmetė to
kį prašymą: pakartojo, kad 
Guzenka neturi nieko dau
giau prie to. ką jis 1946 
motais pasakė Kanados by
loje prieš tenaitinės Sovie
tų ambasados narius, kaip 
itariamufV^atominius šnipus.

(Guzenka buvo sovietines 
ambasados tarnautojas, iki 
t a]) o atviru Kanados šni
pu.)

Daugiau kaip milijonas 
jaunučiu prasikaltėliu

Washington. — Pereitais 
metais Jungtinėse Valstijo
se buvo suimta daugiau 
kai]) milijonas berniukų ir 
mergaičių nuo 10 iki kelio
likos metų amžiaus už to
kius kriminalinius nusidėji
mus, kaip plėšimai, žudy
mai, prievartavimai, narko
tinių nuodų pardavinėjimas 
bei kiti prasižengimai.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .........  $8.00
United States, per 6 months .... 14.50 
Queens Co................. $9.00 per year
Queens Co........  $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act ot March 3, 1879.

Kas Ką Rašo ir Sako ĮVAIRIOS ŽINIOS

PASMERKEI
DU VAIKVAGIAI ir žmogžudžiai, ('ari Austin Hall 

ir Mrs. Bonnie Brown Heady, tapo nusmerkti mirti.
Juos teisė federalinis teismas Kansas City mieste: 

jiedu bus nutroškinti gazu š. m. gruodžio 18 d. Missouri 
valstijos kalėjime Jefferson mieste.

Net jei nusmerktujų advokatas ir apeliuotų i aukš
tesnįjį teisimi, mes abejojame, ar šitiedu berniuko Bob
by Greenlease nužudytojai susilauks to, kad jų nutroš- 
kinimo laikas būtų nukeltas. Jiedu to, žinoma, ir ne- j 
verti. Jiedu prisipažino prie baisios, iš anksto planuotos I 
žmogžudystės, todėl jiems nei jokia bausmė nėra per- 
maža. Tokie dvikojai neturėtų surasti pasigailėjimo, 
neturėtų jie maišytis tarp gyvųjų.

Bet mes ne apie tai norėjome čia kalbėti. Mumi 
rūpi pasisakyti svambesniu klausimu, susijusiu su šitų 
žmogžudžių žiauriais darbais.

Dabar, kai jiedu buvo nuteisti mirti, tūli gal but 
lengviau atsidus ir pasakys: ateityje daugiau tokių da
lykų nepasikartos.

Mes nesakome, kad tokie dalykai pasikartos, tačiau 
niekad neužginčijame ir to,%kad jie negali pasikartoti.

Esame seniau pasisakę ir sakome dabar: berniuko 
Greenlease pavogimas ir nužudymas parodo, jog mūsų 
šalyje nėra viskas tvarkoje. Vai k vagiai, žmogžudžiai, 
gengsteriai siautėja dėl to, kad mūsų šalyje viskas pir
miausiai remiama doleriu, o ne dora. Mūsų mokyklos 
neužtenkamai įdiegia vaikams žmoniškų principų: mūsų 
radijas, mūsų televizija, stambioji spauda, garbindama 
dolerį, tiesiogiai ar netiesiogiai akstiną žmones prie 
kriminalybių. Va. kur vyriausia nelaimė!

Jei taip bus ir toliau, tai nesitikėkime, kad nebus 
panašių kriminalybių, dėl kurių suminėtieji vaikvagiai ir 
žmogžudžiai bus gazu minuodinti gruodžo 18 d.

REIKALAUJA ATMESTI

PRAŠO, KAI) BALSUOTU 
Už PRIST A VO SUNŲ ‘
Dabar, kai eina nomina

cijos j SLA pild. taryba, tai 
visa eilė “žymių žmonių” 
nori, kad jie ten būtų no
minuoti ir, žinoma, išrink
ti. Tie asmenys visaip sa
ve rekomenduojasi, — tūli 
jų tiesiog duriai siūlosi.

Štai skaitome Keleivyje 
tūlo Aleksandro J. Chapli- 
ko atsišaukimą, prašant, 
kad ii SLA nariai nominuo
tų tos organizacijos iždi
ninko vietai. Kuo ir kaip 
jis giriasi? Ogi tuo, kad 
jo tėvas Liepojuje “ėjo pri- 
stavo pareigas, o vėliau ėjo 
Kuršo gubernatoriaus se
kretoriaus ‘pareigas.”

Kas pristavas? Caro lai
kais pristavas užėmė daug 
maž tokią vietą, kaip Ame
rikoje policijos kapitonas. 
Pristavo vadovybėje polici
ja laužydavo darbininkų 
streikus, daužydavo, darbi
ninkams galvas, malšinda
vo tuos, kurie zurzėdavo 
orieš carizmą, kurie kovo
jo už liaudies, už tautu lais
vę. Ir štai tuo p. Chapli- 
kas šiandien didžiuojasi. 
Mums rodosi, jis turėtų gė
dytis net prisiminti tai. e

Dar toliau, girdi, jo mo
tina esanti “išvežta į Sibi
rą,” o broliai pasilikę Lietu
voje “tęsti kovą už jos lais
vę.” Tai vis “atsirekomen
davimai,” pagal kuriuos 
SLA nariai turi balsuoti už 
p. Cha pi i ką!

Ar del ju SLA nariai tu
rėtų d. Chapliką nominuoti 
i iždininko vietą?!

LABAI GERAI padarė ('10 suvažavimas Clevelan- 
de, kad vienbalsiai nutarė reikalauti, idant Tafto-Hart- |

DUOKIT ŠVIEŽIO ORO, 
NES TŪLI TROKŠTA

Tautininkų Dirvoje tūlas 
Naujokas rašo apie busimą
jį ALT šaukiamą Chicago- 
ie kermošių, kongresu va

ley įstatymas būtų atmestas ir jo vieton sukurtas naujas, 
panašus į Wagnerio aktą.

Suvažiavimas priėmė šiuo klausimu rezoliuciją po 
to, kai darbo sekretorius Mitchell prašė jį, suvažiavimą, 
nepriimti tokio tarimo, nekovoti už naujo įstatymo, re
guliuojančio darbininkų-samdytojų santykius, pra vedi
ma;v

Mitchell žadėjo, kad jis ir visli Eisenhowerio admi
nistracija siūlysią Kongresui priimti kai kuriuos patai- 
ymus, papildymus prie Tafto-Hartley įstatymo ir tuo

met viskas bus O. K. Bet suvažiavimas darbo sekreto
riaus nepaklausė. Suvažiavime buvo pravesta mintis, 
kad, netgi jei Eisenhowerio administracija ir pasiūlys 
kai kuriuos pataisymus, bet jei jie bus kiek tiek dar
bininkams tinkamesni, tai jų Kongresas nepriims.

i dinamą. Naujokas nori, 
kad tame kermošiuje būtų 

i pašalinti arba pasikeistų 
i vietomis šimutis. Grigaitis 
i ir Vaidvla. Naujokas, kaip 
i ir kiti tautininkai, mano. 
• jog šita trejukė jau užten- 
i karnai’ paūžė, užtenkamai 
! pabaliavojo, už t e n k a m a i 
| palaisvino Lietuvą. Dabar 
j turėtu ii užleisti kitiems 
1 vietą, tegu kiti truputėli 
; ‘palaisvina Lietuvą,” tegu 
i k i t i palaksto be jokios 
: prasmės ir reikalo po Ame
rika, c

Bet ar tai reiškia, kad šis Kongresas nutars pa
klausyti CIO ir kitų darbo unijų reikalavimo, atšauks 
Tafto-Hartley įstatymą ir priims jo vieton naują? Ne, 
tai nereiškia. Niekas nesitiki, kad dabartinis Kongresas 
tai padarytų.

CIO suvažiavimas, priimdamas šią rezoliuciją, va
dovavosi kuo kitu. Jis, būtent, vadovavosi tuo dėsniu: se
kamais metais įvyks kongresiniai rinkimai, kuriuose 
turės dalyvauti ir darbo unijos. Ir štai, šituose rinki
muose bus aiškiai pasisakyta, jog darbo unijos nebalsuos 
už .tuos kandidatus i Kongresą, kurie aiškiai ir atvirai 
nepasisakys už Tafto-Hartley akto atšaukimą.

Tad mes ir sakome: tai]) padaryta—gerai padaryta.

Naujokas rašo:
“Tarybos posėdis šaukia- 

. mas prieš kongreso pradžią. 
1 Posėdis, matyt, bus trum
pas, nes tik kongreso išva- 

| karėse. Tad, greičiausia, 
j čia viską bus skubama for- 
i maliai patvirtinti, apie ko-

JERUZOLIMUI 5,000 METŲ?
ARCHEOLOGAS Dr. Benjamin Mazar aną dieną 

kalbėdamas viename žydų sambūryje New Yorke pasa
kė, jog Jeruzolimo miestas yra 5,00(1 metų senumo. Dr. 
Mazar yra Hebrajų universiteto Jeruzolime prezidentas.

Kadaise Jeruzolimą kananitai vadmo Wurusalim, 
kas kananitų kalboje daug maž reiškia pagrindą.

Galimas daiktas, jog tiesa, ką sako Dr. Mazar. Bet 
ką tai parodo? 5,000 metų išgyvavęs, Jeruzolimas tebe- 
skursta. Jis, palyginti, mažas miestas. Kodėl? Todėl, 
kad nėra ten pramonės, kad visa aplinka skurdi. Tie
sa ir tai, kad Jeruzolimas yra išgyvenęs gal būt daugiau 
negu kuris miestas baisių apgriovimų, apiplėšimų, ka
rų, žmonių žudynių.

Net ir šiandien tasai miestas yra padalintas: dalį 
jo valdo arabai-jordaniečiai, dali žydai. Ir šis miestas 
dar nežino, kas jo iš tikrųjų laukia greitoje ateityje!

2 pusi.—Laisve (Liberty)- An.h-nrlicni.*, I npl<r,-Nov, 24, J95?

ldus naujus patvarkymus 
nebus kada kalbėti... Tur
būt, kongresas bus pasta
tytas prieš jau Įvykusį 
faktą: Taryba ir jos Vykd. 
K-tas kitiems metams jau 
bus sukomplekuoti ir ap
skritai užprotokoluota ‘pa
likti kaip buvo’.. .

“O gal gi aš klystu? Kol 
dar ne vėlu, manau pravar
tu kreiptis į būsimus kon
greso dalyvius ir ypač į Ta
rybos posėdžio dalyvius su 
pageidavimu, prašymu ar 
tiesiog atsišaukimu: ‘Duo
kit šviežio oro!’

“Iš tikrųjų, kodėl gi da
bartinis Vykd. K-tas’ pats 
nepasiūlytų Tarybos posė
dyje padidinti jo narių skai
čių, kad būtų su kuo pasi
dalinti sunkia, 14 metu ant 
tų pačių pečiu nešamą naš
ta? Ir kodėl V. K. pats ne
galėtų pasiūlyti priimti ro
tacinę pareigų keitimosi 
sistemą?

“Konkretus praktiškas 
siūlymas dar būtų: išrinki
te A. Olį, dabartinį VK vi- 
ce-pirmininką, V K pirmi
ninku ateinantiems me
tams.”

Galime drąsiai sakyti,, 
kad šis balsas i dangų neis. 
Jo neišklausys nei šimutiš- 
kas archaniuolas nei grigai- 
tiškas aniuolas. Kaip miela 
jiems laisvinti Lietuvą! Ar 
jie būtų durniai užleisti tą 
vietą kitiems, kad ir tokiam 
Oliui ? !

Civilinės Mobilizacijos 
viršyki Arthur Flemming 
andai nusiskundė, kad civi
linė gynyba negauna tinka
mo publikos pritarimo. Vie
toje visiems stoti i jos eiles 
ii- prisidėti prie civilinio gy
venimo apsaugos priešiško 
užpuolimo metu, piliečių at- 
sinėšimas į tą darbą esąs 
visai nepaisantis.

Dar daugiau pasako Civi
linės Gynybos administrato
rius Vai Peterson. Jis ma
no, kad veikiausia “bus rei
kalinga civilinei gynybai 
draftuoti vyrus ir moteris” 
taip, kaip draftuojami jau
nuoliai karinei tarnybai.

Savo žodi tuo klausimu 
pasakė ir prez. Eisenhowe- 
ris . Jis pataria Civilinės 
Gynybos viršininkams dėl 
to nenusiminti, nes be su
darymo isterijos esą labai 
sunku išjudinti žmones į at
sakomybės pareigas.

O kad juo greičiau “iš
judinti žmones,” tai šiuo 
metu karinė isterija pučia
ma visais galimais būdais. 
Dieną ir naktį šaukiama 
apie atominių bombų pavo
jų iš priešo pusės. Tam pa
naudojama spauda, radijas, 
televizija, mokyklos ir ki
tos Įstaigos. Bet vis tik pu
blika pasiliekanti pasyvi.

Kodėl taip? Aišku. Pu
blika nemato jokio Ameri
kai pavojaus ,nei priešo tai
komų užpuolimų. Nesima
to, kad rusai ruoštųsi Ame
riką užpulti. Tai pripažįsta 
net gen. Alfred Gruenther.

KA IŠVALYTI?
L

Marijonų Draugas rašo:
“Dabar prez. Eisenhowe

rio eilė padaryti viską, kad 
vyriausybė ir jos visi de
partmental būtų visiškai iš
valyti nuo komunistų ir jų 
bendrakeleivų.”

Na, matyt, Eisenhoweris 
ir klauso marijonu. Jis va
lo taip, kad jokioje valdinė-
je vietoje nepasiliktų jokis 
prezidento Roosevelto Nau
josios Dalybos šalininkas. 
Eisenhowerio administraci
ja, kaip matome, valydama 
įstaigas, nepamiršo ir Tru- 
maną padaryti šalies išda
vikų globotoju.

O ar seniai tas pats ma
rijonų Draugas garbino 
'frumaną? Ar seniai jo re
daktorius nuolankiai prisi- 
laižinėjo prie to žmogaus?!

VALDŽIOS PAŠALPA 
FARMERIAM

Washington.—šalies val
džia. sušelpia farmerius 4 
bilijonais dolerių per me
tus, supirkdama “pervir
šius” jų produktų, kad pa
laikytų gana aukštas kai
nas produktams krautuvė
se.

Kode! civiline gynyba neturi 
plataus pritarimo

Šventiniai Vilniaus 
žiburiai

j Lapkričio 7 d. išvakarėse 
prieblanda kaskart tirštėja, 
plečiasi, nusidriekia senelio 
Vilniaus gatvėmis. Dienos 
šviesa, tartum nenorėdama 
palikti miesto gatvių, kovo
ja su sutemomis, bet neišsi
laiko ir tirpsta, nyksta... 
Ir štai staiga gatves vėl nu
tvieskia ryški ,sp i n d i n t i 
šviesa. Įsižiebia spaliniai 
žiburiai!

Ne vieną Spalį matė sena
sis Vilnius. Visi jie buvo 
didingi, visi brangūs kiek
vieno tarybinio žmogaus 
širdžiai, bet šis, trisdešimt 
šeštasis Spalis mūsų žemė
je rado ypatingą džiaugs
mą ir pakilimą.

Vilnius skėsta skaidrios 
šviesos jūroje. Viršum vi
so Stalino prospekto plaka
si auksu pagražintos raudo
nos vėliavėlės. Namų fa
sadai papuošti didžiųjų pro
letariato' vadų — Markso.. 
Engelso, Lenino,, Stalino — 
portretais, Spaliniais šū
kiais, lozungais. Visa cen
trinė miesto magistralė žė
ri tūkstančiais iliuminaci
nių elektros lempučių.

Tačiau ne tik centrinė 
miesto dalis išsipuošusi. Ky
lame Basanavičiaus gatve. 
Valstybinis Operos ir bale
to teatras. Ryškios prožek
torių šviestas užlietos, plaz
dena šešiolikos tarybinių 
respublikų vėliavos. Ir ko
kia gatve beeitum, į kokį 
skersgatvį bepasuktum — 
visur skaidriai šviečia šven
tiniai žiburiai.

Tarybinės 'armijos pro
spektas veda į plentą Vil
nius-Kaunas. Dar visiškai 
neseniai čia, kur gatvę ker
ta siaurojo geležinkelio bė
giai, baigdavosi miestas. 
Toliau buvo nutysę tušti 

’.aukai, vienu-kitu namuku 
užstatytos sraunios Neries 
pakrantės. O dabar... Ei
lė triaukščių erdviais lan

NATO galva. Jis sako, kad 
ant mūsų užpuolimo “pavo
jus yra daug mažesnis, ne
gu buvo treji metai atgal.”

Harrison Salisbury, “New 
York Times” koresponden
tas, rašo iš Maskvos, kad 
jis, apkeliavęs plačią Rusi
jos teritoriją, niekur nema
tęs “pasiruošimo karui,” 
bet visur dirbama civili
niams reikalams patenkinti.

“U. S. News and World 
Report” taipgi atžymi, jog 
Rusijoje dabar rūpinamasi 
“išpildyt prižadus pakelti 
Rusijos žmonėms gyvenimo 
lygį, bet ne tolesnį pasiau
kojimą karui.”

Nepaisant to viso, Jung
tinių Valstijų aukštieji ka
rininkai ir politikai vis tik 
gieda apie didėjantį užpuo
limo pavojų ir tuo ]5ačiu 
metu tūli jų tiesiog reika
lauja karo, kad priešą pri
versti “taiką palaikyti.”

Mūsų kraštas, turėdamas 
karines bazes visuose savo 
talkininkų kraštuose ir lai
kydamas apsupęs Tarybų 
Sąjungą ir jos talkininkus, 
tačiau, nesijaučia saugus.

York, Pa., išeinąs laikraš
tis “Gazette & Daily” andai 
teisingai pastebėjo, jog šio
je atominėje gadynėje “tai
ka yra vienatims apsigyni
mas nuo atominių bombų.”

Civilinė gynyba yra susie
ta su pasiruošimu karui, 
kuris nėra tarp plačiųjų 
Amerikos masių populia
rus. Gri-kis.

gais gyvenamųjų namų sto
vi išsirikiavę abiejose gat
vės pusėse. Šiuose namuo
se gyvena įvairių miesto 
įmonių darbininkai ir tar
nautojai. Pro langus ver
žiasi pluoštai šviesos. Jie 
perbėga gatvę ir atsiremia 
i raudonų plytų sieną. Tai 
baigiamas statyti didžiulis, 
keturių aukštų gyvenama
sis namas darbininkams...

Pasukame į Neries pa
krantę. Ten, kur baigiasi 
Vingio parko pušys, aukš
tai į padangę trykšta iliu
minacijų šviesos pluoštai. 
Šių žiburių per pereitas 
Spalio šventes nebuvo. Da
bar jie šviečia nuo Plataus 
vartojimo reikmenų elek
trotechnikos fabriko korpų. 
Komunistų partija yra pa
siryžusi . palengvinti tary
binių moterų darbą ir gy
venimą, padaryti ji švieses
nį. Šiam tikslui ir išaugo 
šio fabriko didžiuliai ce
chai. Kai kuriuose iš jų 
prieš pat šventes pradėjo 
gausti staklės . Praeis visai 
nedaug laiko, ir pro fabrike 
vartus į gyvenimą iškeliaus 
skalbiamosios mašinos, 
įvairūs kiti namų apyvokos 
reikmenys, skirti žmonių 
buičiai pagerinti...

Tuo tarpu visiškai prie
šingame Vilniaus pakrašty
je — Žvėryne — tai]) pat 
ryškiai spindi šventiniai ži
buriai. Sunkiai begalima 
atpažinti miesto pakraščius 
ir šioje vietoje. Čia tai]) pat 
dar visiškai neseniai plyno- Į 
jo tušti laukai, apaugę krū
mokšniais. Šiandien nepa
sakysi, kad tai yra skurdus 
priemiestis. Vienas šalia 
kito stovi du didžiuliai pa
statai — konditerijos fa
brikas “Pergalė” ir pieno 
produktų apdirbimo fabri
kas. Pirmojo languose jau 
šviečia elektra, dūzgia ma
šinos. Antrajame — tamsu.

Ta r. Sąjungos ir Vokieti
jos gydytojų susitikimas v
BERLYNAS, lapu. 11 d.- 

Vakar Berlyno universiteto 
klinikoje Šarite įvyko vo
kiečių gydytojų susitikimas 
su tarybiniais gydytojais, 
atvykusiais į VDR dalyvau
ti Vokietijos - Tarybų Są
jungos draugystės mėnesy
je. Pasikalbėjime, įvyku
siame tarp tarybinės ir vo
kiečių medicinos veikėjų, 
dalyvavo VDR sveikatos 
apsaugos ministerijos, 
statssekretoriato aukštųjų 
mokyklų reikalams, Vokie
tijos Vieningosios socialistų 
partijos atstovai ir kiti.

Vokiečių gydytojai padė
kojo tarybiniams kolegoms 
už didelę nesavanaudišką 
Tarybų Sąjungos pagalbą 
Vokietijos Demok r a t i n e i 
Respublikai ir visai vokie
čių tautai. Jie pabrėžė tei
giamą priešakio TSRS me
dicinos mokslo itaka vokie
čių medicinos vystymiiisi. 
Susitikimo dalyviai -ap
svarstė įvairias medicinos 
problemas.

Kinijos įmonėse
ŠANCHAJUS. — Laik

raščiai praneša, kad Kinijo
je plačiai taikomas tarybi
nis gamybinis patyrimas. 
Laikraštis “Laodunbao” ra
šo, kad ])o šalies išvadavi
mo Šanchajaus geležinke
lių valdybos darbininkai ir 
tarnautojai ėmė kruopščiai 
studijuoti tarybinę trans
porto darbo sistemą. Ta
rybinių metodų panaudoji
mas įgalino žymiai pagerin- 

! ti transporto darbą ir pa- • 
didinti jo praleid.žiafHąp 
pajėgumą. Prekinių vago
nų apyvarta šiais metais 
padidėjo palyginti su 1941! 
metais 42 procentais.

Laikraštis “Laodunbao” 
praneša tai]) pat apie Šan
chajaus mišrios sunkiosios 
pramonės įmonės. Valsty
binė metalurgijos gamykla 
“Sinchu” praeitais metais 
nei vykdydavo u ž d u o č ių. 
Tais pačiais metais, įvedus 
tarybinę darbo pagal grafi
ką sistemą, ii trimis mėne
siais pirma laiko įvykdė 
kainos atžvilgiu metinį pro
dukcijos gamybos planą.

Elektrifikuojama 
Bulgarija

SOFIJA. —Bulgarijos te
legramų agentūros prane
šimu, Bulgarijoje pirmojo 
penkmečio metais pastaty
tos ir atiduotos eksploatuo
ti stambios elektrinės: Vyl- 
ko Červenkovo vardo ŠEC, 
J. V. Stalino vardo ŠEC. 
ŠEC “Respublika,” ŠEC 
“Dimitrovo” ir kitos.

Vien 1951 metais buvo 
baigtos statyti naujos elek
trinės, kurių ]) a j ė g u m a s 
viršija visų iki 1944 metų 
rugsėjo 9 d. Bulgarijoje bu
vusiųjų elektrinių pajėgu
mą. 1952 metais šalyje bu
vo pagaminta penkis kar
tus daugiau elektros ener
gijos, negu prieškarinais 
1939 metais.

Bet po savaites-kitos trykš 
šviesa ir iš šio pastato lan
gų. Pieno produktų apdir
bimo fabrikas, kai]) ir jo 
kaimynas “Pergalė.” stos 
kovon ųž iškeltų uždavinių 
įvykdymą — sukurti mais
to produktų gausumą šalies 
darbo žmonėms.

Naktis jau seniai nusilei
dusi ant senojo Vilniaus? 
Bet gatvėse tiršta žmonių. 
Apsikrovę pirkiniais, links
mai šnekučiuodamiesi, jie 
žengia namo prie švenčių 
stalo.

J. Požėra



J. SIM KUS.

Lietuviško hitlerininko 
užrašai

(Tąsa)
Šis faktas, o e abejo, meta 

atšvaitą ir i tuos mūsų tautos 
išgamas, kurie okupantu kojas 
laižo Lietuvoje. Kaip siu užra
šų autorius, taip ir anie išga
mos okupantų laikomi pa
stumdėliais, kuriii^ visas užda
vinys yra perduoti lietuvių 
kalba liaudžiai okupantų rei
kalavimus ir grasinimus. La
bai teisingai švedų laikraščio 
“Dagens Nyheter’’ korespon
dentas rašo, kad visų kvai
liausias vokietis Lietuvoje tu
ri daugiau teisių ir valios, ne
gu aukščiausios taip vadina
mos “savivaldos“ valdininkas 
lietuvis. Okupantams jie rei
kalingi kaip maurai, kurie 
savo darbus atlikę nuvejami, 
kaip šunes. Kaip vokiečiai su 
tokiais šunimis pasielgia, kai 
jiems tenka iš okupuotų sričių 
pasitraukti, aiškiai rodo atsi
tikimai su visa eile panašių f šunų kitose Tarybų Sąjungos 
vijose: jie nušaunami.

★ 
Vokiečiams tarnavusio lietuvio 
policininko dienoraštis.

1. XI. 1941. Mūsų važiavi
mas labai mizernas, nes per 
laikinai pastatytą medinį tiltą 
tepraleidžia tik po vieną 
sunkvežimį, o jų šimtai susi
grūdę laukia savo eilės. Gele
žinkelis Sm oi e nsk as- V i a z m a■
dar nesutaisytas, todėl viskas 
gabenama šiuo keliu mašino
mis. Liepia lipti >š sunkveži
mių. Paeinam apie 3 kilomet
rus ir sužinau, kad iki sekan- 

fčio tilto 11 kilomet. Pasukam 
atgal ir labai'atsargiai, veng
dami užminti minas, einame 
pačiu paupiu. Pagaliau pasie
kiam tiltą, pereinam jį ir žen- 
’įi'am tolyn. Vis dėlto dienos 
kelionės tikslo nepavyko pa
siekti. Priėjome tik iki Baro- 

f vo kaimo ir čia apsinakvojo
me. Pastebėjau įrengtą belais

vių stovyklą. Belaisviai mane 
sudomino, nes su jais man 

) reiks turėti reikalų.
2. XI. Tęsiam žygį toliau. 

/ šiandien dar sunkiau, nes- va-
I kai* mūsų’mažai tenužygiuota.
) Šiandien reikia išlyginti. Kely

je judėjimas tarytum sumažė- 
' jęs, mat sekmadienis. Pasie

kėm Dnieprą. Puikus moder
niškas tiltas susprogdintas.

. Pereinam per laikiną ponta-
ninį tiltą. Ir vėl vėluojamos. 
Turėjom pasiekti Novogovo 
kaimą, bet nepriėjome ir te- 

į ko apsinakvoti mažame kai-
| molyje, kūtėje. Nakvynė visaiI bloga. Susidėjom iš plytų “au-

kurą,“ kūrenam, o dūmai ne- 
' svietiškai ėda akis. Ilgai ieš-t

Rojome kieme paršiuko, ai 
bent vištos, bet, matyt, vokie
čiai viską spėjo apvalyti.

Buvo užėjęs vokietis in
spektorius calmeisteris ir iš- 

'j.vadino mus tinginiais, veltui 
duoną valgančiais. Mat iš sve
timų nelauk užuojautos, jie 
tavęs nepaguos. Jis važiuotas 
važiuoja, o tave tokiais blo
gais keliais pėsčius veja ir dar 
su pašaipa j akis drebia “pa
guodos žodžius.“

Nors mes gi ne vokiečių 
priešai, bet jie linkę ir mus I laikyti ne žmonėmis.

3. XI. 7 vai. ryto, o mes jau 
išrikiuoti. Kojos vos-vos laiko
si, o šiandien būtinai reikia 
pasiekti Viazmą. Maža to, kad 

' mes nuvargę, mums dar įsakė 
sutaisyti blogą kelią ir pade- 

» ti arkliams ištraukti vežimus 
iš balų. Dirbam dantis sukan
dę, o paskiau tęsiam žygį. Tū

lį rim praeiti 32 kilometrus. Vi
sur ryškiai matosi praūžusio 
karo pėdsakai. Juk garsiosios 

I kautynės prie Viazmos įvyko i* spalio 9 d., o smulkesnės kau
tynės užsitęsė dar kokią sa
vaitę. Taigi karas čia praėjo 
maždaug prieš 13-14 dienų. 
Visur pilna sudaužytų visokių 

» automašinų, traktorių, karo 
pabūklų, vežimų ir net ne pa
laidotų lavonų. Namai su-

griauti ir sudeginti. Kai kur 
matosi net civilių gyventojų 
lavonai. Tikras karo muzie
jus. Vokiečiai suspėję palaido
ti tik savo karininkus. Ant jų 
kapų pastatyti jau ir kryžiai, 
kuriuos daliniai dažnai gabe
nasi drauge su savimi, žy
giuojam smarkiai. Dvi valan
das cinam — 10 miliutų poil
siui. Vakarop pasiekėm Viaz
mą. Senas miestas, sena staty
ba. Daug sugriauta pastatų, 
bet miestas dar laikosi. Mums 
nakvynę paskiria kitame mie
sto gale. Sulendam į mums 
skirtą mažą namuką ir sugib- 
lam tiesiog ant grindų, nes 
šiaudų niekur nėra.

4. XI. Atrodo, kad pėsčiųjų 
vargai pasibaigė. į Možaiską 
žadam vykti traukiniu. Kol 
kas ilsimės ir gydom nutrintas 
kojas. Susiradom lovas, bet 
šiaudų vistiek negavom. Ap
link daug tuščių namų. Apei
nu su draugais, bet nieko Įdo
maus. Viskas, kas tik geresnio, 
matyti, jau vokiečių paimta. 
Namiškiams kol kas nėra ko 
pasiųsti. Aplankiau katalikų 
bažnyčią. Keista, bet bolševi
kai jos nepalietę. Dabar vo
kiečiai į bažnyčią .sunešę lo
vas ir suguldę savo lengvai 
sužeistus kareivius. Toliau 
matosi ce’rkvių bokštai.

šiaip taip susitvarkę gulam 
poilsio. Atvykęs kapitonas ap
klausinėje, ar ko nors ypa
tingo neatsitiko. Patiekiant 
prašymą tepalo šautuvams ir 
batams. Pažadėjo.

5. XI. Atsikėlę einam dar j 
miestą. Pasirodo, mūsų apsi
stota Prosveščcnije gatvėje, o 
katalikų bažnyčia yra Pary
žiaus Komunos gatvėje. Mies
te didelis judėjimas, šiandien 
pašalę, kyla dulkių debesys. 
Vok iečiai mus sustabdo, bet 
sužinoję, kad mes lietuviai po
licininkai, atvykę daboti be
laisvių, mus paleidžia. Miesto 
gatvės siauros, matosi buvu
sios rotušės rūmai. Rytoj vyk
stam traukiniu į galutinį ke
lionės tikslą. Vakare turėjom 
progos pasižiūrėti į rusų be
laisvius. Dulago (Durchgang.s 
Lagerio) sargybiniai turėjo 
spirito (matyt, iš kokio nors 
sandėlio pagrobė), tai pagir- 
tuokliavom. Aš buvau smar
kiai nusigėręs.

6. XI. šį ryta turėjom išvyk
ti, bet nebuvo vagonų ir turė
jom atidėti kelionę. Pašėlu
siai skauda galvą nuo vaka
rykščio gėrimo. Policijos leite
nantas Valatka su vienu vo
kiečių karininku' ir 5 karei
viais išvyksta Į kaimą spirito 
ieškoti. Nuvyko daro kratas, 
visus stato prie sienos, šaudo 
palei pačią ausį, kol išgauna 
bonką spirito. Vakare vėl su
sirenkam išsipagirioti, 'fame 
būryje atsiranda ir du vokie
čių puskarininkai, tik ką at
vykę iš fronto. Jie pasakoja, 
kad Maskva apsupta iš visų 
pusių. Išgėriau keletą stiklų 
ir išėjau. Pabūgau, kad ryt 
vėl neskaudėtų taip pasiutu
siai galvą, šiandien mes esa
me priskirti prie kito Dulago 
—N r.

7. XI. šiandien 7 vai. ryto 
atvyko naujo Dulago kapito
nas ir paskirstė mus darbams. 
Aš, policijos leitenantas Va
latka ir dar penki—paskirti 
belaisvius perduoti gabenimui 
j Smolenską. Na, ir privargom 
su jais. Žmonės išvargę, per- 
badė.ję. Skundėsi, kad jau .du 
mėnesiai kaip duonos neraga
vę. Ten, kur sustojau, buvo 
užmuštas arklys. Labai prašė, 
kad leisčiau atsipjauti mėsos, 
bet aš neleidau. Toks įsaky
mas. Vokiečiai pasakojo, kati 
belaisviai valgą žalią arklie
ną. Grįžom 4 vai. po pietų 
nuvargę ir sušalę. Aš sužino
jau, kad esu priskirtas vėl prie 
senojo Dulago.

(Bus daugiau)
J f

HARTFORD, CONN. Cliffside. N. J.
Lankykime susirinkimus
ALDLD 68 kuopos mėne

sinis s u s i r i n kimas įvyko 
lapkr. 9. Narių susirinko 
nedaug, bet dalykus ap
svarstė rimtai. Reikėtų, 
kad daugiau narių lankytų 
kuopos susirinkimus. Juk 
mūsų kuopa turi apie 70 
narių ,o susirinkimus telan
ko koks pustuzinis. Ir lan
ko beveik visuomet tie pa
tys veiklesnieji nariai.

Sekamas kuopos susirin
kimas Įvyks gruodžio 14 d. 
Šis susirinkimas bus meti
nis, todėl nepamirškite da
lyvauti. Pasižymėkite ka
lendoriuje, kad atsimintu
mėte. Šiame susirinkime 
turėsime išrinkti kuopos 
valdybą 1954 metams. Ir 
gal kokį parengimą sugal
vosime surengti.

Kitas dalykas
Laisvės Choras 

kiek daugiau atgyti, bet 
dar neužtektinai. Galėtų 
prie choro priklausyti dau
giau žmonių, ypač jaunų. 
Yra pažangių tėvų, kurių 
sūnūs ar dukterys jau pa
augę jaunuoliai. Jie turėtų

pradeda tai $2.50.

WATERBURY, CONN.
Gražiai atžymėtas 75 metų

gimtadienis

Kaip yra gražu matyt žmo
gų susilaukusį 75 metų amžių 
ir dar sunkaus’darbo žmogų, 
kuris visą savo gyvenimą tu
rėjo sunkiai dirbti už pragy- 
vemmą. l.iuoslaikį gi pašvęs- 
davo dėlei visuomenes. Dirbo 
unijose, pašalpos, apšvietos ir 
kultūros draugijose, visokiose 
komisijose ir parengimuose 
Žiūrint i tą visą, stebiesi, kaip 
žmogus galėjo atlikti tiek dar
bo, ir dar gana smarkus te
bėra. Aš kalbu apie jubilieja- 
ta Karoliui Krasnitską. Dakta
rai sako, kad žmogus, norintis 
sulaukti ilgesnio amžiaus, tu
ri mažiau dirbti, o daugiau 
pasilsėti, nes, girdi, patsai die
vas, tverdamas pasaulį, G d ie
nas dirbo, o septintą ilsėjosi. 
Taip “šventas raštas“ sako.

Bet draugas K. Krasnitskas 
tų taisyklių nesilaikė, tačau 
susilaukė 75 metų “birthday,” 
o daugelis žmonių, kurie tik
tai dirba už pragyvenimą, o 
daugiau nieko, jauni miršta. 
Pasirodo, kad ir gamta myli 
tuos žmones, kurie dirba ne 
tik savo naudai, bet kartu vi
sos žmonijos, ypatingai darbi
ninkų k lasęs naudai.

Lapkričio 7 dieną 7-tą vai. 
vakare 103 Green Street, Wa
terbury, Conn., įėjus i apatinę 
svetainę, matėsi pilna žiųonių. 
Stalai apkrauti valgiais, o gas- 
padines vis neša daugiau. Pa
sigirsta balsas eiti valgyti. 
Valgių buvo pagaminta užtek
tinai visiems.

Pavalgius vakarienę, buvo 
iššaukta keletas svečių ir vie
tinių jubiliejato Karoliaus 
Krasnitsko artimų draugų pa 
kalbėtu Baigus kalbas, Kristi
na Stanislovaitiene ’ paskaito 
keletą sveikinimų, kurie buvo 
prisiųsti. V. Jokūbonis sveiki
no jubiliejatą su $5. Dakta
ras ir žmona Stanislovaičiai 
linki jam sulaukti dar kitą 
75-metį švęsti, tai yra 150 .me
tų gimtadienį su $'5. Augustas 
Degimas sveikina . kaip seną 
pažįstamą ir veikėją sulaukusi 
75 metų gimtadienį, su $2.

Negalima pamiršti, kad Ka
rolius Krasnitskas buvo kores
pondentas, kuris rašinėjo ži
nutes į laikraščius. Taigi kele
tas prictelių nupirko jam ra
šomą plunksną ir įteikė atmin
čiai, kad jis ir toliau rašinėtų. 
Tai padarė sekanti prieteliai: 
P. Kokas, M. ir J. Strižauskai, 
11. Buziene, K. Danesevičius, 
V. Jokūbo n i®, K. Jankeliūnie- 
nė ir V. Krasnitskas.'

Bridgeportiečiai, ‘negalėda
mi dalyvauti, prisiuntė sveiki
nimą su $10. Draugas Pelec- 

■juos paraginti ateiti į cho
rą. Jeigu mes savo vaikų 
negalėsime išmokyti, kad 
eitų dainuoti, tai mūsų cho
ras turės mirti. Žinoma, 
mes senieji kol kas chorą 
palaikome, bet juk ateitis 
priklauso j a u n i e m s žmo
nėms.

Laisvės Choro mėnesinis 
susirinkimas įvyks gruo
džio 27 d. Malonėkite at
silankyti. Turėsime išrink
ti valdybą kitiems metams.

Trečias dalykas
Kaip matėte, yra rengia

mas geras parengimas. Tai 
bus parengimas su užkan
džiais, gėrimais ir šokiais. 
Tai bus paminėjimas drau
gų Giraičių 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties. Tu
rėsime svečiu ir iš kitų 
miestų. Bus ir dainų ir mu
zikos . Įžanga už viską tik- 

Reiškia, dviem 
žmonėm tiktai $5. Gaukite
tikintus iš anksto, kad ko
mitetas žinotų, kiek bus 
svečiu.

Pasimatysime parengime.
Laisves Choro Koresp.

A. K.

kas, ūkininkas iš Higganum. 
Conn., kaipo senas jubiliejato 
K. Krasnitsko pažįstamas, au
kavo G didelius gaidžius, ku
rie sudarė 50 svarų mėsos. Ta; 
yra didelis ir gražus ■ sveikini
mas. Draugas Peleckas yra 
labai nuoširdus žmogus. Jisai 
visados remia, kur tiktai ma
to \ ra reikalas. Drauge An- 
drulienė aukavo “Birthday 
Cake” ir morkų.

Komisija nuo savęs taria vi
siems, kurie prisidėjote prie 
šito parengimo, ačiū — ačiū 
dalyviams ir aukotojams.

Diedas

Padėka
Išbuvęs O r lando ligoninė

je 4 metus, 9 mėnesius ir 
10 dienų — ją apleidau ir 
dabar gyvenu 218 — 19th 
Ave. So., St. Petersburg, 
Floridoje. Jei ne draugų ir 
draugių karšti ir širdingi 
linkėjimai ir draugiška už
uojauta per tą ilgoką laiką, 
tai kažin ar būčiau išlaikęs 
tą ilgą laiką ligoninės at
mosferoje. .

Nors pradžioj per “Lais
vę” viešai pareiškiau, kad 
niekas nesiųstų man jokit’ 
dovanų, tačiau širdingi idė
jos draugai ir draugės ne
siskaitė su imi no “ultimatu
mu”: Apart daugybės laiš
kų ir atviručių, gavau ir 
finansines paramos. Ka
dangi asmeniškais laiškais 
neįmanoma visiems ir tjž 
viską paačiuoti, tai rašau 
šį viešą padėkos žodį. Taip
gi nėra galimybės per spau
dą įvardint visus gerus 
draugus ir drauges. Todėl., 
brangūs draugai ir drau
gės, priimkite šį mano vie
šą ir bendrą AčI'Ų, kuris 
išplaukęs, iš gilumos mano 
širdies! Jūsų draugišku
mas niekad neišdils iš ma
no atminties.

Jonas Vilkelis

Skaitytojų Balsai
Aną dieną Skaitau Laisvę, 

Patėmijau, kad popiežius jau 
leidžia kunigams dirbti. Nusi
gandau! žemės dievas pradė
jo valdyti dvasiškius, kaip 
tai? Dievas visagalis, su t ver
tėjas dangaus ir žemės jau ne
beturi valios?

Ona Arlauskienė

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

Pagerbė K. Steponavičių
Lapkričio 15 d. čia buvo 

suruoštas pobūvis pagerbi
mui velionies Kazio Stepo
navičiaus. Tai buvo minė
jimas pusmetinės sukakties 
nuo jo mirties. Šia proga 
dr. A. Petriką skaitė savo 
paruoštą monografiją apie 
Steponavičiaus gyvenimą ir 
jo visuomeninius darbus. 
Prelegentas nurodė, jog 
Kazimieras S te po n avie i u s 
visą savo gyvenimą dirbo 
tik kairiajai sro\\n, todėl 
tik jai vienai jis yra su
prantamas, mielas ir brau- 
gus!

Po paskaitos, Adele Ba- 
kūnienė davė įnešimą, jog 
mums reikia kaip nors ve
lionį prisiminti ir kartu tai 
priminti lietuvių visuome
nei. Ji sakė, jog reikia mū
sų draugą pagerbti. Daly
viai su jos sumanymu su
tiko ir vietoje tam reika
lui sumetė keletą dolerių. 
Prisidėjo sekami:

Uršule S te po n a v i či e n ė. 
Kazimiero našlė, $5.00, J. 
Bakunas su žmona $2.00,
V. Petkevičius su žmona 
$2.00, A. Petriką su žmo
na $2.00, J. Ališauskas 
$2.00, Ch. Derenčius $1.00,
W. Stasiukaitis $1.00, M. 
Puzonienė $1.00, P. Karšo- 
kienė $1.00, D. Maciulevi
čienė, $1.00 ir B. Šagamu- 
gienė $1.00. Viso $19.00.

Pabaigoj U. Steponavičie
nė, atsidėkodama už jos 
vyro pagerbimą, visus gra
žiai pavaišino. Pasikalbėję, 
dalyviai skirstėsi apgailes
taudami, kad mūsų visų 
mylimo draugo Kazimiero 
mūsų tarpe jau nėra!

K. Steponavičius turėjo 
pirkęs du Šeru Lietuvių 
Namo Bendrovės, du “Lais
vės” Bendrovės ir vieną se
rą “Vilnies.” Velionies naš
lė tuos šėrus paaukojo 
(grąžino) minėtoms orga
nizacijoms.

Kazio Draugas

New Haven, Conn,
LLD 32 kuopa laike savo 

susirinkimą lapkričio 17 d. 
Susirinkimas buvo gana gyvas. 
Narių buvo nedaug, bet pada
ryta keletas gerų tarimų. Pir
mas, metinis susirinkimas bu:i 
su užkandž., todėl nariai da
lyvaukime visi. Antras, pra
nešta per J. Didžiūną, kad 
jau keletas narių pasimokėjo 
duokles už 105! metus. Būtų 
gerai, kad visi 32 kuopos na
riai tai padai’.v’tų, —pasimokė- 
tų duokles ir taptų garbės na
riais. 

_ • _ •
LLD 32 kp., kuri rengė pie- 

tus G d. gruodžio, atšaukia 
pietus ir rengimą. Dalykas ta
me, kad Waterbury, ‘ Conn., 
tą (Beną Brooklyiio artistai 
los komediją. Tai mes užlei
džiame waterburiečiams vietą 
— “good luck !’’

Mūsų draugysčių padėjimas 
bis eina sunkyn. Ir didesnes 
draugijos, kurios turi narių ir 
kapitalo, susirinkimų nugali 
laikyti, nes nebūna gana na
rių. Todėl valdyba išrenka 
duokles ir taip velka tolyn. 
Pasirodo, kad laukia jos užj 
baigos.

• TL'_'
Mūsų kolonijoje randasi ga

na daug ir bedarbių, apie ku
riuos niekas mu’ žodelio ne
prisimena. Bedarbių likimas 
nėra geras, ypač žiemos lai
ku! Darbdaviai jau gana pra
dėjo vyrauti. Mat, piniguočiai 
turi,vairą savo rankose.

J. S. K.

St. Petersburg, Fla.
f*

MAN PATIKO
Man teko dalyvaut, lap

kričio 15 d., vietinės lite
ratūros draugijos sueigoj ir 
pasikalbėjime. Elenutė Ber
notienė pagamino labai pui
kius pietus net dėl 22 (su 
Bernotais 24) asmenų. Ki
ti draugai ir draugės suran
kiojo tuos draugus bei drau
ges, kurie neturi automo
bilių ii- nuvožė juos savais 
karais • į pobūvį. Bravo 
darbštiems ir energingiems 
draugams ir draugėms!

I kiši kalbėjime suži no ja u, 
kad Petras Butkevičius yra 
aukojęs net $50 “Laisvės” 
fondui. Už tai draugas ver
tas pagarbos . Nutarta pa- 
aukot $25.00 vedimui bylos 
su valdžia, kuri nori pa- 

• smaugti seną lietuviu lite
ratures organizaciją. Nu
tarta per “Laisvę” ir “Vil
nį” išreikšti užuojautą Dr. 
J. N. Simans dėl io žmonos, 
O musu di’auigės Eviites 
mirties.

Gruodžio 20 d. vėl įvyks 
didelis piknikas pu.sitikimui 
lietuviu turistu. Vieta ren
gėjui gal paskelbs, kai gaus.

A be Inai sa i 11 tpc te r sbu r- 
giečių draugiškumas man 
labai patiko.

Užkliuvęs

Lawrence, Mass.
Trys lenkai “cūdelninkai” 

pasiskelbė, kad jie atsto
vaują Lenkijos pabėgėlių 
valdžią. Vienas, A. Endy- 
ke, šnapso “profesorius,” 
jau su virš 50 metu kaip 
Amerikoj. Kitas, pusvokie- 
tis, tuo pat laiku atvažia
vęs ir praėjusio karo laiku 
buvęs Adolfo draugutis. 
Trečias čionai gimęs, T. 
Mixon.

Na, ir “laisvins” jie lais
vą Lenkiją.

Tie trys Perlojaus dzū
kai Lawrenciuje pasiskelbė 
didvyriais. Mat, ir meda-, 
liūs gavo iš Londono nuo 
didesnių “načalnįnkų.” 0 
juos šventino irgi dvasiška 
asaba — Bostono airis ar
ch i v y s k u pas Richard J. 
Cushing. Na, tai ir “poje- 
dziem do Warszawy” užim
ti valdžią.

Iškilmėse dar kalbėjo pa
bėgėlių amabsadorius ponas 
Lipski, iš New Yorko (gal 
“konsulas.”—Red.). Prisi
kvietė visokiu ’ lubzmskiu, 
lipskių ir svobodnikų vienu 
balsu rėkė: “Panowie, do 
liasii!” — kad‘visi miškuo- 
se kovotų, eitų mušti “bez- 
božnikų.” Tik visa bėda, 
kad pabėgėliu \ aidžia ne
gali Lenkijos pasiekti.

Po ceremonijų, ponai už
traukė senosios ponui Len
kijos'himrią. Tačiau ir tas 
negelbės. Laisvos Lenkijos 
liaudis že”gia pirmyn lais
ves dainas da i n n o d a m a. 
Džiaugiasi nusikratę nuo' 
suvargusio kaklo ponus ir 
visokius parazitus.

Pan Polak.

SUSIRINKIMAI
CLEVELAND, OHIO

L1>S 22-ros kuopos Bielinis susi
rinkimas jvyks- trečiadieni, lapkričio 
(Nov.) 25 d., pradžia 7:30 vakare, 
LDS Kilubo Svetainėje.

Siame' susirinkime išduos raportu 
komisija nuo pereito parengimo. 
Taipgi bus aptarimui ir daugiau 
svarinu klausimą.

Po.susirinkimo bus ir užkandžiu, 
Kviečiame visus narius dalyvauti su
sirinkime. Ant rytojaus šventė, tai 
nereikės anksti keltis, galėsime yia 
ilgiau pasismaginti.

Kvieslys.
(230-231)

MONTELLO, MASS.
Moterą Apšvietos Klubo Narėms. 

Malonėkite ateiti j sekanti Klubu 
susirinkimą, kuris jvyks paskutini 
penkiadieni. lapkričio-Nov. 27 dieną. 
Draugės, susirinkite visos, nes turė
sime aptarti Klubo naudai rengiamo 
vakaro reikalą.

K. Cereški</nė.
1230-232)

___ .. *
S puri.-Laisvė (Liberty) -Antradienis, Lapkr..Nov. 24, 195S

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTO MECHANICS. 1st class for 
DeSoto Plymouth Agency. Steady 
work. Phone Hatboro 1677 after 9 
A. M.
McKOWN MOTORS. Johnsville. Pa. A 

(229-231) ; •

ACCOUNTANT. JR. *
Good starting salary. Excellent 

opportunity to learn complete office 
procecdures. College graduate. |

Apply 2320 Walnut Street |
(230-233) |

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK & COOK for Doc
tor and family. Small house. Conv. 
Io trans. Pleasant permanent home. 
No laundry. Sleep in fond of child
ren. $135 week. TK. 0-6672.

(230-236)

CLERK. Accurate at figures, know
ledge of bookkeeping. Some typing, 
(’enter City. 5 day week.

Cail Mr. Sharkey. LO. 4-5048.
(231-232)

MALE and FEMALE__________ . 4 
HAIR COLORIST. Male or female. 
Must l'»r experi<'iwed. Steady work; 
good opportunity

Phone 1'E. 5-2938 lor appointment..
(231-233)

MOS IŠ LIETUVOS .
Vaikų kūrybos paroda
Vilniuje, Dailės fondo pa- j| 

eodų pavilijone, atidaryta res- t 
puhlikinė vaikų vaizduojamo- 
sius kūrybos paroda. Iš įvai- 
riii mūsų respublikos vietovių 
moksleiviai į šią parodą pri
siuntė daugybę piešinių, por- . 
tretų, skulptūrėlių, rankdar- i 
bių.

Atsilankiusiųjų dėmesį pa
traukia kruopščiai moksleivių 
paruoštas “Auštančio ryto” 
kolūkio gyvenvietės maketas. 
Išstatyta Kauno Dailės mo
kyklos VII klasės moksleivio 
A. Chveduko paruošta* ilius
tracija Gorkio “Motinai,“ Vil
niaus Pionierių rūmų piešimo 
ratelio narių — S. 1 kaino es
kizas “Jaunieji mičiurinin- 
kai,“ B. Kustauskaitės nupieš
tas portretas — “Salomėja 
Nėris“ ir kt.

Atskiras kampelis parodoje 
skirtas eksponatams apie tu
ristinę moksleivių estefetę 
“Pasauliui — taika”’ šliupe z 
kampelyje eksponuojami sien
laikraščiai, foto nuotraukos, 
albumai.

Parodoje kasdien atsilanko 
šimtai Vilniaus moksleivių 
studentų, darbo žmonių.

L. Kcžys

Novatorius dalinasi darbo 
patyrimu

Joniškėlio plytines degikas- 
pirmūnas V. Semeniutas šio-, 
mis dien. lankėsi Aleksandri
jos, Plungės ir Duseikų plyt. 
Novatorius pasidalino savo 
darbo patyrimu. V. Semeniu
tas iškėlė plytininkų daromas 
klaidas, praktiškai parodė 
kaip krauti plytas teisinga 
praretinta “eglute“- ir tuo už
tikrinti vienodą trauką. Jis 
papasakojo apie šiltų dujų 
panaudojimą plytų džiovini
mui, sistemai. kuro padavi
mo reikšmę, plytų aušinimą ir 
ių iškrovimą. Plytų gaminto
jai su dideliu susidomėjimu iš
klausė plytų degiko pasakoji
mą. Daugelis jų ėmė darbe 
taikyti priešakinius darbo me* 
tod i s.

A. Vaiivila

Bostonas ir Apylinke
A.L.D.L.D. 7-tos Apskrities kuo

pos būtinai atsiųskite savo atstovy
be j Apskrities konferenciją, kuri 
jvyks sekmadieni, lapkr.Nov. 29 dl, 
bus 318 Broadway, So. Boston, 
Mass. Iširime daug svarbių reikalų 
aptarimui. Konferencija prasidės 11 
vai. dieną.

J. Jackevičių*, 
7-tos Apskr. sekr.

Pranešus
PHILADELPHIA, PA. 

Vagiu Balius
Rengia L.D.S. 5 kuopa, jvyks šeS- 

tadienj. gruodžio-Dec. 5 d., pradžlh 
7 tą vai. vakare, Rubu Hali. 414 
Green St.

Gerbiamieji! Kviečiame visus da
lyvauti šiame, taip vadinamame val
giu baliuje. Bus vertingų dovanėlių, 
kurias galėsite nemokamai' įsigyti, 
jei niekas jus nepagaus imant. Su
gautam kalnuos daikto vertė.

Bus užkandžių ir gėrimą, šauni 
muzika šokiams. Visus kviečiame 
atsilankyti.

Rengimo Komisija. 
229-231)
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VISI J BANKIETĄ

šeštadienį, lapkričio 28 d., 
Liberty Auditorijoje galėsime 
visi pasivaišinti.

Tai bus metinis Lietuvio 
Kultūrinio Centro bankielas. 
Prasidės 6 vai. vakare.

Lietuviu Nanto Bendrovės 
čėrininkai susirinks į metinį 
suvažiavimu kaip 1 vai. po 
pietų.

Po suvažiavimo visi daly
vaus bankiete.

Tikimės turėti ir is toliau j 
sveč i u.

Šėrininkas 
________________ •

Traukimą palauksime 
dar ilgiau

Transito Autoritetas pasiūlė 
ir unija sutikusi priimti pasiū
lymą dar daugiau praretinti 
traukinius ant IRT ir BMT li
nijų. Taipgi praretinti busus 
Brook lyne.

Unija sutikusi po to, kai 
valdininkai pažadėjo neatsta
tyti iš darbo senuosius darbi
ninkus, tik paimtus laikinam 
darbui. BMT linijose panai
kins 13 1 darbus, IRT ir 
Brooklyno busi] linijose 215 
darbu.

Autoritetas nuims 10!) trau
kinius darbadieniais tomis va
landomis. kuriomis po mažiau 
keleiviu turi. Tūlu traukiniu 
laukimas bus prailgintas nuo 
esamu 12-15 minutu iki 20.

Valdininkai žada tais pa
bloginimais patarnavimo su
taupyti $1.464,100 metams.

Miestui Budžeto Taryba pa
skyrė $500,000 statybai auto 
pastatymui stočių priemies
čiuose, Jas statys ties pasku
tinėmis subway stotimis, 

i....... ................ • ... ~

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

£********www««r***w

i MATTHEW A.:
• BUYUS ;
J (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ !
I DIREKTORIUS J
» «

J 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» «

------------------------------------- ' ■ ■ "

A TONY’S Į
i UP-TO-DATE

I BARBER SHOP

I
 ANTANAS LEIMONA8

Savininkas t

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

J Gerai Patyręs Barberis į

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai Žemas kalnas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-4MB

“Man net šonus skauda
nuo juoko”

šitaip išsireiškė vienas da
lyvis, eidamas iš parengimo 
praėjusį sekimuiienį.

O tas parengim. susidėjo is 
komedijos “Geriau Vėliau, 
Negu Niekad” ir trijų juokin
gu dialogu.

Kadangi vaidintojai buvo, 
geri, riktiniai, tai kad ir iš 
silpnokos komedijos turėjome 
smarkaus juoko Nekirsiu pa- 
pasakęs, kad dar daugiai, 
publiką prijuokino labai labai 
vykusiai perstatyti pridėčkai.

Kriaučiūno ir Grybo duetas 
visus nuteikė labai gerai. Juš
kos ir Klimo “Korini gydyto
jas” juokus spaudė ir iš tu. 
kurie iš prigimties nelinkę 
juoktis. Nei kiek nemažiau vi
sus prijuokino Kriaučiūno ir 
Juškienės “kavalkas” apie li
kimą užuito vargšo vyro. Mo
terys sako: “Dabar žinosiu 
kaip su savo zladiejumi elg
tis.” Vyrai sako: “Aš jau nuo 
savo pačios po stalu nelysiu.”

Tenka pasakyti, kad Jonas 
Juška turi šią grupę mėgė
ją gerai paruošęs. Visi savo 
rolėse tiko ir visi pagirtinai 
vaidino. Neisius i kiekvieno 
rolę atskirai. Vaidinme dalyv
auja: moterys — Juškienė, 
Rimkienė ir Šimkienė; vyrai— 
Kriaučiūnas, Grybas. Judžen- 
tas ir Rušinskas.

Geriausio visiems pasiseki
mo, kur tik jie pasirodys kito
se kolonijose! O girdėjau, kad 
užk\ietimu turi nemažai.

Veteraną šeimos
Valdinė veteranu re'kalanifl 

įstaiga duos šimtą stipendijų 
eiti į kolegiją jaunuoliams tu 
veteranu, kuriu tėvai yra mi
re , ar paliegę.' Kožna yra 
vertės $450. Daugiau infor
macijų ir aplikacijoms gauti 
reikia kreiptis į tos įstaigos 
raštinę 105 Court St., Brook
lyno. |

PETRAS KAP1CKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

.*4’

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

Atliekamame kambaryje, skiepe, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmo ar dvokimo.

< ■>

<♦>

FAVORED BRANDS OF 

WINES, LIQUORS AND CORDIALS

Didelis pasirinkimas įvairių

Savin i n kas. — L-5251

PRISTATO Į NAMUS Calvert 
SąMBBVį2

<♦»

i>

< >

><

o

><'
7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y

' (prie Broadway)

Negaliu praeiti nieko nepa
stebėjęs apie seną, įgudusi ar
tistą Kriaučiūną, šiame paren
gime jis beveik visuose veik
sniuose svarbiausias roles turė
jo (apart “komu gydytojo, 
kur jis nedalyvau.ja) ir visur 
labai, labai tiko. 'Tai nepap
rastu gabumu mėgėjas.'ri
kiuosi, kad mes jį mūsų sce
noje vis dažniau ir dažniau 
matysime. Bent jau mano 
toks nuoširdus pageidavimas.

Man sekmadienį perstaty
me' labai nepatiko tik \ ienas 
dalykas: permžai žmonių te
susirinko. Aš tikėjausi gero
kai daugiau. Nušiskriaudė tie. 
kurio patingojo ateiti ir ska
niai. sveikai ir gražiai su mu
mis pasijuokti.

Rep.

Kas yra las Gerrymander?
žiniose1 iš New Yorko ir 

Albany šiomis dienomis daž
nai matome1 tą žodį. ' Ką jis 
reiškia? Websterio ; žodynas 
i į aiškina taip:

“Savanaudiškai, nenatūra
liai ir neteisingai sudarymas 
balsavimo distriktu tikslu pa
taikauti viena politinei parti
jai ar kandidatui.”

New Yorko Valstijos Sei
melis, valdomas gubernato
riaus Dewey ir jo republiko- 
nu, svarstė (list.riktas perda
linti. Lapkričio 19-tą ir pa
dare įstatymu Westchester re- 

i publikono Williamson biliu. 
'Tas bilius pi-lnai atstovauja 
gerrymander prasmę. Juomi 
einant distriktai bus perdalin
ti taip, kad ten, kur republi- 
konai turi daugumą, atstovybė 
bus padidinta. O ten, kur jie 
neturi balsuotoji) daugumos, 
atstovybė bus sumažinta.

Po tokio perdalinimo, jeigu 
kur vienas kitas republikonas 
ir prakiš rinkimus 1954 metą 
rudenį, republikonai Seimely

< >

< >

< >

MIRĖ
Anelė Zataveckas, 64 ni

tu amžiaus, gyveno po 220 
Sunnyside Ave., Brooklyn, N.
Y., mirė lapkričio 20 dieną, 
Queens General ligoninėje. 
Pašarvota Clarence Simo- 
son koplyčioje1, Hillside* Ave., 
kam)). Lefferts Blvd., Rich
mond Hill.

Laidotuvės lapkričio 24 ei., 
po mišių, iš Karalienės Ange
lu bažnyčios, į šv. Jono kapi
nes.

Velione palike) nuliūdime1 
dukteris Lillian Juška, Caro
line ir sūnų Norbet. Lillian yra 
žmona ei r. Henry Juškos, sū
naus menininke) Jono Juškos.

Dienraščio Laisvės persona
las išreiškia Jušką ii' Zatavec- 
ku šeimoms užuojautą.

New Yorke suimtas real es
tate pardavinėtojas, kuris su
rinkęs $1,500 už pažadus duo
ti butą, bet buto nedavęs.

je* vis' viena tebeturės dau
gumą assemblymenu, ir sena
torių.

žinoma, visuomenė gali to
kio gerrymanderiško perdali
nimo nepriimti. Pilietijos pro
testai galėtu prispirti tą biliu 
atšaukti sekamoje* Seimelio 
sesijoje. Ypatingai tam galėtu 
pasitarnauti darbo unijos, jei
gu jos griežtai to pareikalau
tu.

Patsai žodis gerrymander 
(ištaria: džerimender). me
nama, yra sudėtinis. Sakoma, 
kad jo pradžia gavosi nuo 
Elbridge* Gerry, buvusio Mass, 
gubernatoriaus. Jis skaitomas 
pirmuoju pradėjusiu naudotis 
suktais rubežiais pasigrobi m u i 
jam nepriklausomu balsą ir 
tarnybą. Antroji dalis paei
nanti nuo lotyne) ir graikei žo
džio, reiškiančio bile ką iš
vingiuotą, išsukaliotą. Angliš
kai tas žodis rašomas mean
der.

New Yorko valstijoje vyk
domasis gerrymander tikrai 
yra biaurus, suktas. Jis jau 
anais metais padėjo išėsti iš 
Kongreso vienintelį darbinin
ką atstovą Vito Marcantonio. 
Tas gerrymander ir dabar vy
riausiai taikomas prieš darbi
ninkus, taipgi prieš tautines 
mažumas ir prieš demokratus.

Pasiuntė į ligoninę 
už mušimą pačios

David Cohen, 36 metą, ta
po pasiustas į proto ligoninę 
• yrinėti. Tai įvyko pasėkoje 
jo žmonos skundo, kad jis ją 
muša ir grasina nužudyti.

Cohen yra praėjusio karo 
veteranas, buvęs sužalotas ka
le. Jis’dėl to jau pirmiau bu
vęs gydomas nuo nervą pa
krikimo. bet nepasveikęs.

C H INCIHLLA BREEDER 
EXCHANGE

476 Amsterdam Ave. (88)
SU. 7-3752 •

Parodymui kas dienų 10 A. M. 
iki 8 P. M.

Sekmadien. 12 dieną iki 5 P.M.
(231-238)

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

2—3; G—8P.M.
By Appointment 

Except, Thurs. & Holidays

| Wagneris protestavo 
prieš neteisingą 
atstovą kvotą

New Yorko Valstijos Sei
melio specialė sesija palikei' 
nebalsuotą brooklyniečio re 
publikom! lyderio Crews pa
siūlytą perdalinimą balsavi
mo distriktu. Tačiau priėmė 
antrąjį panašiai blogą Wil- 
liamsono planą distriktu per- 
dalinimui.

Gubernatorius Dewey tuo
jau, lapkričio 19-tą, tą bilią 
pasirašė. Tuomi bilius pada
rytas įstatymu; Politiniai ka- 
marninkai galės pradėti savo 
darbą.

Greta masiniai protestuojan
čiu eiliniu žmonių, protestą 
pareiškė ir naujai išrinktasis 
majoru Wagneris.

Wagneris nurodo, kad New 
Yorko mieste gyvena 55 pro
centai visu valstijos gyvento
ju. Tačiau lig šiol Valstijos 
Seimelyje atstovybės turėjo 
tiktai 44.6 procentus. Einant 
naujuoju Williamsono Diliu
mi miestas gauna atstovybės 
tiktai 43.1 procentą Senate ir 
4 3.3 Assemble.)’oje.

Wagneris toliau savo pro
teste žymi, kad Bronx apskri
čiai leista tik vienas senato
rius nuo 340,000 piliečiu. Gi 
up-state Onondago gauna 1 
senatorių nuo 167,000 piliečių. 
Tas pats su assemblyman ais. 
Manhattan© leista rinkti tik
tai vieną nuo 164,409 piliečiu, 
kuomet Schuyler apskritis ga
li1 rinkti 1 assembly m aną nuo 
14,154 piliečiu.

Einant busimuoju perdali- 
nimu atims du assemblymanus 
nuo Brooklyno, po vieną nuo 
Bronx ir Albany. O dadės du 
naujus assemblymanus Nas
sau ir P Suffolk apskritims. 
Tos apskritys po*)- laikus yra 
republikoniškos.

Plaktuku užmušė
savo vyrą

Mrs. Dorothy L. Renner, 42 
metą, plaktuku užmušė savo 
vyrą Richard, 43 metą. Pas
kiau bandė sūnelį ir save nu
nuodyti gasu. Dešimties metų 
berniukas suprato pavoju ir 
ištrūko. Kaimynai pašaukė 
policiją.

žmogžudė turinti kolegijos 
mokslą ir buvusi mokytoja.

Kol kas buvo spėliojama 
tragedijos priežastis. Gal bu
vęs staigus įtūžimas, gal ker
štas, o gal i>r pamišusi. Ją nu
siuntė į ligoninę.

Jos vyras buvo pasiturintis 
namą pirk ė j a s- p a r d a v ė j as.
Dėl to jie jau keliolika kartu 
kraustęsi, važinėje iš vietos 
vieton.

SERGA
Serga Elzbieta Zizienė. Ji 

jau nuo seniau turi nemalonu
mą su koją skausmais. Pas
kutiniu laiku labai jai sus
kaudėjo vieną koją ir turėjo 
pasiduoti į ligoninę. Dabar ji 
randasi St. Catherine's ligoni
nėje jau nuo lapkričio 14-tos.

Elzbieta Zizienė yra žmona 
Antano Zizio. Jie yra seni 
Brooklyno gyventojai, plačiai 
žinomi1 kaipo malonūs žmo
nės.

Reinhardto kūriniu 
paroda New Yorke

Amerikos lietuvio Ad Rein
hardt vėliausi kūriniai išstaty
ti parodai B'etty Parsons Gale
rijoje. Ji randasi 15 E. 57th 
St.,' New Yorke. Prasidėjo 
lapkričio 16-tą, baigsis gruo
džio 5-tą.

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., N. Y,

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NAMU RUOŠĖJA

Pagelbėt i prie virimo. I šeimoj 
Du mokyklos vaikai Gera alga ir 
nuosavas kambarys ir vonia, Darbas 
7 kambarių namuose Long Island.

Freeport 9-8623.
(230-232)

MOTINAI PAGELBININKE

Motinai tikrai reikia pagalbos. Pui
kūs namai. Nuosavas kambarys. 
Maža alga ir septynių berniukų mei
le.

B A. 4-9604.
(230-232)

MALE and FEMALE
REIKALINGI VYRAI ir MOTERYS 

Patyrimas Nereikalingas.
Del lengvaus sustatymų ir drati) 

formavimo darbo. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

AIDS FOR GOOD 
HOUSEKEEPING

21 Plandome Rd., Manhasset, L. I. 
Tel. MAnhasset 7-3085

(230-232)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GARAGE & GAS STATION
2 pumpos. Pilnai įrengtas. 8 motų 

lysas, geras biznis apskritus metus. 
Daromas geras pragyvenimas. Sa
vininkas parduoda tik už SI,800 - - 
atsitraukia poilsiui. Tuojau matyki
te savininką.

111 Rockaway Beach Blvd.
Rockaway Park. Tel. BE. 5-8968

(228-234)

VALYMUI—KRIAUCIAVIMUI
Kampinė krautuve. Bruzgantj apy

linkė. Pilnai ir moderniškai įtaisyta. 
Savininkas parduoda su nuostoliu: 
Kaina prieinama. Išvažiuoja iš ša
lies. Ideališka vieta kriaučiui. Gali
ma pasidaryt tinkamą pragyvenimą.

PR. 8-9181
(227-231)

BEAUTY SALON
Seniai įsteigtas. Gera bruzdi sek

cija. Daro gera pragyvenimą, žema 
randa. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieinama 
kaina. Pardavimo priežastis kiti in
teresai. Šaukite savininką:

Tel. GLenmore 5-9149
(231-233)

Policija pašaukta 
malšinti mokinius

Apie tūkstantis Madison 
High School mokiniu buvo 
paskelbę streiką praėjusį ket
virtadienį. Jį skelbė parody
mui simpatijos Abraham Lin
coln High mokiniams, kurie 
buvo sustreikavę lapkričio 16. 
Lincoln streikas buvo įvykęs 
protestui prieš įsaką visiems 
pasilikti mokykloje pertrau
koje pietums.

Panašus, bet mažesnis sim
patijos streikas įvyko Mid
wood High School lapkričio 
18-tą.

Vandens rezervuarai 
nuseke žemiausia

Miestui vandens tiekimo 
valdininkas Pad u an o sako, 
kad ne už ilgo turės skelbt) 
vandens taupymui* Įsakus. 
Vandens išteklius nu mažėjęs 
iki 45.8 procentu. Paskiausias 
kritiškas sumažėjimas van
dens buvo 1949 spalio mėnesį. 
Bet tada žemiausias kiekis 
dar buvo 51 procentai

Ką pasirinks N. Y. 
laivakroviai?

Ruošiama balsavimai pasi
rinkimui unijos. AFL savo ma
siniame mitinge, kuriame da
lyvavo apie 4 tūkstančiai lai- 
vakroviu, skelbė turinti sura
šiusi pas save 12,000 laiva- 
kroviu. Gi 1LA bando narius 
sulaikyti pas save.

Dabar daug ginčijamasi dėl 
to, kas galės balsuoti. Kom
paniją organizacijos centras 
siūlo neleisti balsuoti išdirbu
siems mažiau 700 valandą 
per metus. Bet kiti parodo, 
kad 54.9 procentai darbinin
ku dipbo mažiau 700 valan
dą. Jeigui tuo apriboti! bal
savimą, tai tiktai mažuma iš 
23,230 laivakroviu tegalėtu 
balsuoti.

New Yorke jau du asmenys 
pakliuvo už girtą vairavimą. 
Ją prasikaltimą nustatė su 
mechanišku drunkometer.
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BEAUTICIAN
Palyrusi - pilnai mokanti. 5 die

nų savaitė. 37 valandos. $50. Nuo
lat. Kreipkitės:

PATSY’S BEAUTY SALON
Glen Head Plaza

Glen Cove
Tel. Glen Cove 4-2429

((227-231)

MOTINAI PAGELBININKR
Mokanti Angliškai

Puikūs namai, privatinis rūmas, 
radio priimsime dipuke. Turi 
būti labai mylinti vaikus. $100 j me
nesį. Pakeičiama ketvirtadieniais. 
Sekmadieniais nedirbama, šaukite;

CL. 8-1705
(225-131 )

KAMBARIU TVARKYTOJOS 
ir

APVALYMUI MOTERIftKfcS
Su patyrimu. 40 valandų. 5 dienų 

savaitė Unijinės privilegijos ir pa
šalpos. Kreipkitės:

Housekeeping Dept, of 
Hotel Croydon

II E. 85th St., N. Y. C.
(230-232)

NEMU DARBNINKfc-AUKLft
Abelnas namų darbas. Auklėjimas 

2’,-i metų amžiaus vaiko dirbančiųjų 
tėvų. Guolis vietoje, atskirame rū
me, pridedant gerą algą. Maloni na
mų atmosfera. Šaukite ištisą savai
tę.

Tel. DI. 2-5699 
________________________(231-232)

SLAUGE — R. N. į

Dieninėm pareigom. R valandų šil
tas. Kreipkitės:

HILLTOP NURSING HOME
179-15 Grand Central P’kway, 

Jamaica
Tel. JAma.ica 6-3575

(230-23G)

HELP WANTED MALE ~

MECHANIKAS
(Šiek-tiek kalbantis angliškai)

Visokiam mašinšapės darbui. Su 
mažiausia 5 metų patyrimu prie 
floor ir bench assembly darbo. Nuo
lat.

Telefonuokito: SP.- 7-3861
(229-232)

REIKIA CAR WASHERS—6
Pilnam ir daliai laiko. Nuolatinis 

darbas, gera mokestis, linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ALARD AUTO LAUNDRY 
159 Lakeville Rd.

(arti Jerico Turnpike)
New Hyde Park, L. I.

(231.533)
_____

IŠSINUOMOJA KRAUTUVES
Abelnai 1,000 pėdų. Tinkančios del 

visokių rūšių lengvų pramonių. Iš- 
randavojame visas ar dalimis. Pri
einama randa. Pamatykite.

1679 Southern Blvd,, Bronx 
(174th St. Stotis) Tel. CY. 4-0251 

(229-231)

REAL ESTATE

WOODSIDE
Grynų plytų 2 šeimų namas. 9 rū

mai, prisideda ištaisytas skiepas. Mo
derniška tile virtuvė. 5 rūmai tušti, 
geros įeigos. 2 karam garadžius. 
Daug kitų įrengimų. Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Maty
kite savininką:

51-82 48th St.
Tel. ST. 4-5676

(231-235)

GARDEN CITY SOUTH
Colonial, grynų plytų, slate stogas, 

6 rūmai, 2 maudynės, 6 closets, pa
tio, pusryčių rūmas, rekriacijai rū
mas. Ugniavietė, 2 karam garadžius, 
pėsčiam prieinama krautuvė, trauki
niai, busai, mokykla—Adelphi Col
lege—“puikiausias blokas Garden 
City’je.

Kaina — $19,900.
Tel. HE. 2-6910 J.

(231-2331

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI | 
Aeštad. ir Sekimui, iki 5 P. M. 1 
26 Orange Ave., Port Richmond..

TUOJAU UŽIMAMI
Nauji 1 šeimai namai, kartu su 

garadžiais. cemento pamatais, pilnas 
skiepas. Pirmos lubos koridorius su 
drabužiam šėpomis. Didelis gyvena
masis kambarys, combination din
ette ir virtuvė, daug moderniškų šė- 
pukių. Antros lubos 3 miegrūmiai. 4 
drabužiam ir 1 baltiniam šėpos; cen- 
tralinė lobe, tiled maudynė ir lašai. 
Žalvariniai vamzdžiai (plumbing), 
šiltu vandeniu šildymas, aliejinis 
pečius. Perma-stonė frontas. Cemen
tuota gatvė, šalygatviai. sewer, mie
sto vanduo, gesas. 5 minučių važia
vimas nuo Port Richmond krautuvių 
centro. Kaina $17,500.

ELOI LeBLANC 
Budavotojas 
GI. 2-8122

(229-231)
FLUSHING

Pilnai atskirtas. 1 šeimos medinis 
namas. 6 rūmų. 2 ištaisyti attic rū
mai. pilnas skiepas. 2 karam gara
džius. 1 ’Ą maudynių. Gražiai apda
rytas kiemas 100x1000 plotas. Leng
vai pertaisoma dviem šeimom. Arti 
mokyklų, krautuvių ir transportaci
jos. Kreipkitės tik pirkėjai.

Šaukite:
FL. 8-8584 

________________________(229-232) 
1380 MERRY AVE.— BRONX

Tikras mūrinis, pilnai atskirtas, 2 , 
šeimom namas. Tik 3 metų senumo. 
Pastatytas ant l’,6 pilnų lotų. Gera 
sekcija, arti mokyklų, krautuvių ir 
trapsportacijos. Tikras pirkinys už 
labai prieinamą kainą, šaukite sa
vininką:

UN. 8-8890
(229-235)




