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KRISLAI
Gal ir bus nukarūnuotas.
Teismai ir teisingumas.
Kodėl apie anuos nutyli?
Nesuvaldoma pagunda.
“Ar turim ko pasimoky-

Irano ministrą 
Huseiną Fatemi 

<-■ e.

Teheranas. — Buvęs Mo- 
sadego valdžios užsienio rei
kalų ministras Husseinas 
Fatemi buvo sušaudytas. 
Karinis teismas jį nuteisė 
kaip valstybės ir karaliaus- 
-šacho priešą. Jis specifiš
kai buvo kaltinamas sukili
mo prieš karališką valdžią 
rengime.

Fatemi buvo sušaudytas 
anksti rytą, auštant. Jis 
nenorėjo leisti užrišti jo 
akis, bet tas buvo padaryta.

Po to, kaip Mosadego val
džia krito ir prie vairo vėl 
atsistojo pro-imperialistinė 
su amerikiečiais ir britais 
bendradarbiaujanti valdžia, 
nacionalistas Fatemi ilgoką 
laiką slapstėsi. Jį suimant 
jis buvo sunkiai sužeistas, 
sumuštas, o paskui teistas.

Fatemi buvo skaitomas 
dešinių palinkimų naciona
listu. Jis kovojo prieš Ira
no Tudeh (masių) kairią 
partiją, bet, panašiai kaip 
kairiečiai, pageidavo, kad 
Iranas atsikratytų užsie
nio koncesijų žibalo laukuo- 

Wilifctfn Snowden, matyt, se bendrai taptų pilnai 
biznierius, sugautas klai- j nepriklausoma valstybe, 
dingai užregistravęs net 20 : 
automobilių. Ar žinote, kuo-, 
mi jis nubaustas? Jis nu
baustas pasimokėti viso la
bo $50!

Štai jums ir teisingumas. 
Toks pats, tik dvidešimt 
kartų pakartotas, prasižen
gimas, tas pats įstatymas, 
o, žiūrėkite, koks skirtu
mas bausmėje.

fc. Rašo A. BIMBA

nato ‘dauguma pasmerks 
nelabąjį McCarthy. O tai 
bus jam didžiausias mora
linis smūgis. Veikiausia 
dar nebus bandoma jį iš
mesti laukan iš Senato.

Nukarūnavojimas McCar
thy reikštų didžiausia Ame
rikos demokratijos laimėji
mą. Tas sutvėrimas jau se
niai simbolizuoja viską, kas 
politiniame gyvenime yra 
žiauru ir biauru.

Turime du r y š k i a u s i u 
Amerikos teismų teisingu
mo pavaizdavimu.

Ohio valstijos teismas ko
munistą Frank Hashmall 
nubaudė dešimties metu ka
lėjimu tik už tai, kad jis 
neteisingai padavė savo 
vardą ir adresą, užsiregis
truodamas savo automobilį.

Toj^k pačioje valstijoje!

Chicagos kunigų Drau
gas labai džiaugiasi sen. 
Douglas laimėjimu. Doug
las esąs nuošird ž i a u s i a s 
“Lietuvos vaduotojų” užta
rėjas.

Tegu bus ir taip. Betgi 
kodėl taip gražiai Draugas 
nutyli apie dar didesnių ir 
smarkesnių savo užtarėjų 
Kersteno ir Busbey likimą?

Taikingos koegzistencijos 
šūki^ vis dar neduoda ma- 
karustų Keleivio redakto
riams ramiai miegoti. Kas 
blogiausia, tai kad tai “pa
gundai” galo nesimato.

“Pagunda ieškoti taikaus 
susitarimo . su Rusija dėl 
ginčijamų klausimų visad 
yra ir bus didelė,” dejuoja 
Keleivis.

Man neaišku, kodėl mūsų 
kaimynas brooklynietis pa
bėgėlis A. Gražiūnas su sa
vo nepaprastu “išradimu” 
nuvažiavo į Chicagos kuni
gų Draugą, o jo nepaskel
bė čia išeinančiame pran
ciškonų Darbininke.

Savo ilgame straipsnyje 
“Ar turim ko iš komunistų 
pasimokyti?” brolis Gražiū
nas . išvanoja kailį tiems, 
kiWe komunistų laimėji- 
mw bei pasiekimus skaito 
steoūklingais ir ragina iš jų 
mokytis.

Mokytis iš komunistų ne
są ko.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Sušaudė huvust |Senato komitetas yra komunistę 'F 
užpuoli

Apeliacijos teismas palaikė 
kaucijos teisę komunistams

New Yorkas. — Apeliaci
jos teismas išnešė nuo
sprendį, kad 13 komunistų 
vadų gali likti laisvėje po 
kaucija, iki jų bylą svars
tys aukščiausias teismas. 
Valdžia reikalavo, kad teis
mas atšauktų jų kaucijos 
teises, kas būtų reiškę, kad 
jiems būtų reikėję eiti da-

Teismo nuosprendis liečia 
13 Amerikos komunistų 
partijos nacionalio komite
to narių, kurie sudarė ko
mitetą, kai originalus ko
mitetas, — Dennis, Thomp
son ir jų draugai, — pateko 
kalėjiman. Šie vadai yra 
Elizabeth Gurley Flynn, 
Pettis Perry, Claudia Jones, 
Alexander Bittelman, Alex
ander Trachtenberg, V. J. 
Jerome, Albert F. Lanon, 
Louis Weinstock, Arnold S. 
Johnson, Betty Gannett, Ja
cob Mindei, William W. 
Weinstone ir George Blake 
Charney.

Jie visi buvo nuteisti nuo 
vienerių iki trejų metų ka
lėjimo.

Susiiėmimas su policija 
prie Underwoodo dirbtuvės

Bridgeport, Conn.— Šian
dien yra antradienis. Bu
vo gana šaltokas rytas, bet 
jau iš anksti ryto tūkstan
tinė minia pikietavo Un- 
derwoodo dirbtuvę ant 
Broad St. Kitos dvi Un- 
derwoodo dirbtuvės mažes
nės ir mažesnis skaičius 
darbininkų pikietuoja.

Vakar, kada pikietas su
mažėjo, tad kompanijos va
dovybė su pagalba policijos 
įėjo į vidų. Tai, žinoma, tik 
keletas asmęnų.

Šiandien, lapkričio 9 d. 
ryte, jau anksti ryte atriau- 
mojo didelis policijos sunk
vežimis ir išsipylė būrys pa
čių jauniausių ir stipriausių 
policininkų. Už pusvalan
džio atsirioglino kitas sunk
vežimis, pilnas policijos. Be 
to, jau iš nakties čia patru
liavo keliolika policijos au
tomobilių. Kada pradėjo 
su žvilgančiais automobi
liais suvažiuoti kompanijos 
vadovybė, policija pradėjo 

tarybinis komisijonie r ius[ grupuotis ir bandė sudary- 
Puškinas.

Nova Ignacu. — 15 darbi
ninkų, jų tarpe 11 moterų 
žuvo, kai sprogo parako 
dirbtuvėje sukrauta me
džiaga. Praeitą penktadie
nį kitas sprogimas įvyko 
Aropongoje. Ten žuvo 14 
asmenų, jų tarpe 7 vaikai.

Berlynas. — Aukštasis 
Amerikos komisijonie r i u s 
Vokietijoje James B. Co
nan tas dalyvavo Spalio re
voliucijos minėjime banke
te Rytų Bėrlyne. Jį kvietė

partijos įnagis, sako McCarthy t(, A(( Peipin^

tiks-

sake
savo

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy, kurio “by
la” dabar svarstoma sena
te, pasakė prakalbą, kurioje 
jis bandė sumesti visą kaltę 
ant komunistų partijos. Jis 
sakė, kad vienintelė prie
žastis, kodėl senatas svars
to jo pasmerkimą, yra jo 
neatlaidus pri e š i n g u m as 
komunistams ii1 jų 
lams.

Komunistų partija, 
jis, įstengė pakinkyti 
tarnybai net svarbų senati- 
nį komitetą kaip Watkinso.

Iš “Daily Worker’io”
Svarstymui prasidėjus se

natoriai rado ant savo stalu 
specialiai atspausdintą bro- 
šiūraitę, kurią išleido Mc- 
Carthy’o raštinė. Toje bro- 
šiuraitėje cituojamas kai- 
riečių “Daily Worker’is.” 
Savo kalboje McCarthy ir 
sakė, kad kampanija prieš 
jį prasidėjo tame laikrašty
je.

McCarthy sakė, kad spe
cialus senato komitetas su 
Watkinsu priešakyje yra 
tapęs “nesąmoningu komu
nistų įnagiu, pastumdėliu.” 
Tas komitetas, sakė Mc
Carthy, yra “nesąmoningas 
komunistu partijos agen
tas.”

“Anti-anti-komunistai”
McCarthy daug ugnies at

kreipė ir prieš grupę, ku
rią jis vadina “anti-anti-ko- 
munistais.” Tai, anot jo, 
yra žmonės, kurie sakosi 
kovoja prieš komunistus, 
bet pašvenčia daugiausia 

Bridgeport streikieriai pikietuoja masiniai, 
neįleidžia policininky remiamu streiklaužiij

(Mūsų korespondento)

ti tvirtą sieną, kad įleidus

Jis puola Watkinsq, 
Flandersq ir kitus

laiko kovojimui prieš tuos, 
kurie smerkia komunizmą.

Ta grupė, sake jis, yra 
pavojingiausia, nes ji di
džiausia. McCarthy sako, 
kad tos grupės įtakoje ran
dasi dauguma Amerikos in
telektualų, literatūra ir 
spauda. Jis ypatingai ap
sistojo prie Luce leidinių, 
kurie, anot jo, pasižymi ko
vojime prieš tuos, kurie ko
voja prieš komunizmą.

(Luce leidiniai yra žur
nalai “Times,” “Life” ii’ 
“Fortune.” Tie žurnalai, 
ypatingai “Time,” McCar
thy nemenkai kritikuoja, 
bet jie tuo pačiu laiku yra 
griežtai anti - komunisti
niai.)

Dieso liūdnas likimas
McCarthy ilgai kalbėjo 

apie Martiną Diesą ir jo 
buvusį neamerikinį komite
tą. Jis sakė, kad Dies bu
vo didelis patriotas, bet jo 
veikla buvo “balsas tyruo
se.” Komunistai ir “anti- 
anti-komunistai,” sakė jis, 
pradėjo šmeižimo ir kaltini
mo kampaniją prieš jį ir 
netrukus didžiuma spaudos 
organų pradėjo Diesą kriti
kuoti ii’ pulti. Su laiku 
Dies buvo iššluotas iš viešo
jo gyvenimo 
triumfavo,” 
thy.

McCarthy 
kalbos pradžioje sakė, kad 
jis tikisi būti pasmerktas,

ir “komunistai
sake McCar-

pačioje savo

darbo manadžerį C. A. Dun- 
dore ir Personel manadže
rį Charles Weidman, ta
čiau iš kokio šimto stiprių 
vyrų sudaryta siena, kad 
nepraleis! kompanijos va
dovybės į dirbtuvę.

Darbininkų grūmimasis 
su policija tęsėsi virš de
šimties minučių. Vienas po
licininkas tapo sutryptas, 
bet kiek jis sužeistas—ne
patirta. Keliolika darbi
ninkų tapo areštuota; taip
gi keletas moterų toje spūs
tyje tapo kietai suspaustos 
ir mažiau ar daugiau nu
kentėjo. Bet niekas į dirb
tuvę neįleista ir policijos 
pastangos buvo bergždžios.

Kompanija pasiūlė darbi
ninkams nuo 4 iki 8 centų 
prie valandinės mokesties, 
bet unija reikalauja bent 
keleto dalykų įrašyti į kon
traktą, kas liečia pirmeny
bę ilgiau išdirbusiems, taip
gi apdraudą ir panašiai.

Kaip toliau streikas vys
tysis — jūsų koresponden
tas stengsis pranešti “Lais
vei.” Tuom kartu tarpe 
unijos ir kompanijos ban
doma turėti pasitarimus.

cenzūruotas. Bet jis pri
dėjo, kad tai bus “komu
nistų partijos laimėjimas, 
jos triumfas.”

Case daro pareiškimą
Senatorius Francis Case, 

republikonas, sakė, kad Mc
Carthy negali i

Pekingas. — Kinijos ra
jas sako, kad Amerikos 

aviacija praeitą sekmadienį 
ir pirmadienį padarė 50 įsi
veržimų į Kinijos teritori
ją. Amerikos orlaiviai še
šiomis bangomis, sako Ki-

Carthy negali prisidengti nBos nadijas, skrido virš ki- 
anti-komunizmo skraiste ir Į niJ teritorijos, 
tikėtis, kad po ja jis sau
gus ir gali viską daryti. 
McCarthy, sakė jis, gali bū
ti geras kovotojas prieš ko
munizmą, bet tas nereiškia.

natorius, įžeidinėti, kiršinti 
ir nesilaikyti senatį nes eti
kos.

Kitas republikonas, sena
torius Knowlandas, padarė 
visai kitokį pareiškimą. 
Jis sakė, kad dabar laikas 
“cenzūruoti Sovietus, o ne 
savo senatorių.” Jis omeny
je turėjo orlaivio pašovimą.

Nutraukti santykius
Knowlandas reikalavo, 

kad Amerika nelaukdama 
nutrauktų diplom a t i n i u s 
santykius su Tarybų Sąjun
ga. Tai jau ne pirmas kar
tas, kai jis stato tokį rei
kalavimą.

McCarthy savo kalboje 
apart Watkinso labiausiai 
kritikavo senatorių Flan
dersą, kurį jis vadino pase
nusiu ir išvaikėjusiu. Jis 
taipgi ėjo į praeitį ir sakė, 
kad Rooseveltas ir Acheso- 
nas tarnavo komunistu tiks
lams. Jis bandė save per
statyti kankiniu, prieš kurį 
komunistai ir jo bendrake
leiviai yra padarę baisų są
mokslą.

Nehru pasitraukė iš savo 
partijos vadovybės posto

New Delhi. — Įvyko In- 

domojo komiteto praplėstas 
suvažiavimas. Jame buvo 
svarstytas premjero Nehru 
pareiškimas, kad jis norė
tų laikinai pasitraukti iš 
premjero ir partijos pirmi
ninko vietos. Kon g r e s o 
Partijos nariai Įtikino Neh
ru, kad jis negali pasitrauk
ti iš premjero vietos. Gau
ta tūkstančiai telegramų iš 
visų Indijos dalių, raginan
čių Nehru pasilikti savo 

masis komitetas patenkino 
jo prašymą ir atleido ji iš 
partijos pirmininko vietos.

Meksikos Miestas.—Buvęs 
Guatemalos prezidentas Ar- 
benzas, kuris jau antras 
mėnuo Meksikoje, padare 
savo pirmą viešą pareiški
mą. Iki šiol Meksikos val
džia buvo jam įsakiusi ty
lėti.

Arbenzas savo pirmame 
pareiškime kaltino Ameri
kos valdžią Guatemalos su
kilimo rengime. Jis sakė, 
kad buvęs Amerikos amba
sadorius Guatęmaloje Peu- kinti tokio aukšto laipsnio 
rifoy buvo vyriausias šuo- amerikiečio atvykimu, 
kalbininkas.

Pekingo pranešimu, tas 
įvyko virš Čekiango provin
cijos kranto. Kinai sako, 
kad pirmos trys amerikie
čių orlaivių bangos buvo 
sutiktos kinų lėktuvų, 
rie privertė juos lėkti 
gal. Sekamos bangos, 
ko kinai, buvo sutiktos 
ti-orlaivinės artilerijos

ku-

an- 
ug- 

nimi ir taipgi turėjo greitai 
trauktis atgal.

Pekingo radijas sako, kad 
amerikiečių aviacijos žen
klai buvo aiškiai matomi 
ant orlaiviu. Paduotos tiks
liai valandos ir vietos, kur 
tie orlaiviai skrido.

Washingtonas. — Valsty
bes ir karo departmental 
atsisakė komentuoti 'apie 
Pekingo kaltinimus.

Dr. Sheppardo negimęs 
vaikas laikomas dėžėje

Clevelandas. — Daktaro 
Sheppardo byloje buvo iš
kelta, kad kuomet jo už
mušta žmona Marilyn bu
vo palaidota, su ja nepalai
dotas negimęs keturių mė
nesių vaikas. Per medikalį 
skrodimą negimęs vaikas 
buvo išimtas iš motinos ir 
jis dabar laikomas alkoho
lio skystyje stiklo dėžėje 
pas koronerį. Jis laikomas 
dėl tam tikru teismui rei
kalingų įrodymų.

Sheppardo gynėjas-advo- 
katas protestavo prieš tai, 
sakydamas, kad Sheppar- 
das turi teisės reikalauti jo 
negimusį vaiką palaidoti. 
Sheppardas teigia, kad jo 
žmoną užmušė nežinomas 
įsiveržėlis. Prokur a t ū r a 
kaltina, kad tai padarė pats 
Sheppardas, jaunas turtin
gas daktaras, kuris su sa
vo žmona daug barėsi ir pe
šėsi dėl jo meilužių ir flirtų.

Viena. — Čekoslovakijos 
valdžia reikalavo, kad Au
strija jai sugrąžintų du 
asmeniu, kurie perėjo ru- 
bežių. čekoslovakai sako, 
kad tie. du yra ne papras
ti tremtiniai, bet agentai, 
kurie buvo atėję Čekoslova- 
kijon sabotažo reikalu.

Saigonas. — Buvęs Ame
rikos generalinio štabo vir
šininkas generolas Collins 
jau atvyko čia. Jis veiks 
kaip specialus Amerikos 
atstovas “dėl pagalbos Pie
tiniam Vietnamui.” Sako
ma, kad francūzai nepaten- 

nes 
tai skaito konkurencija sau.

Paskutiniai
pranešimai

Washingtonas. — McCar
thy draugai gali pravesti 
“filibusterį,,” tai yra, bega
linį kalbėjimą, kad nepri
leisti senate jo pasmerkimo 
nubalsavimo.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles sako, kad 
Amerika nesigriebs “pre- 
ventyvinio” karo, tai yra, 
karo, kurį Amerika pradė
tų, kad neleisti kitiems pra
dėti karą prieš ją...

Tokyo. — Japonija teigia, 
kad tarybiniai orlaiviai, ku
rie pašovė amerikiečių fo
to žvalgybinį orlaivį, skri
do virš jos teritorijos. Ja
ponijos valdžia įteikė pro
testo notą Sovietams.

Washingtonas.— Senato
rius Knowlandas kritikavo 
ambasadorių Maskvoje 
Bohleną už dalyvavimą Mo
lotovo surengtame bankete 
Spalio revoliucijos minėji
mui.

Washingtonas. — Sekr. 
Dulles sako, kad Amerika 
planuoja duoti kovos orlai
vių palydovus visiems ki
tiems Amerikos orlaiviams, 
kurie skrenda arti komu
nistu valdomu kraštu teri
torijų.

Mendes-France laimėjo pa
sitikėjimą biudžeto klausi
mu. Parlamentas balsavo 
220 prieš 207 už jį.

Alžyras. — Partizanai su
žeidė tris francūzų para- 
šutistus. Partizanai, pasi
slėpę kalnų urvuose, iš ten 
atidarė automatinių ginklų 
ugnį į praeinantį parašu- 
tistų junginį.

Washingtonas. — CIO 
oficialus organas sako, kad 
rinkimai yra smūgis repu- 
blikonams, nes jie dabar 
negalės taip lengvai igno
ruoti žmonių valia ir reika
lavimus.

Prancūzai, kurie to nori, 
?ali sugrįžti Į Vietnamą

Paryžius. — Francūzijos 
žinių agentūra patiekė raš
tiškus klausimus Vietnamo 
(vietminų) premjerui Ho 
Či-minhui. Tarp kito jis 
buvo klaustas, ar francūzai 
galėtų sugrįžti į Šiaurinį 
Vietnamą, ypatingai Ha
noi.

Ho atsakė, kad liaudie- 
Čiai - vietnamiečiai mielai 
priimtų francūzus techni
kus arba komercistus, kurie 
norėtų apsigyventi Hanoi 
mieste. Vietnamiečiai, sa
kė jis, kviečia kinų ir So
vietų technikus bei patarė
jus, bet jie taipgi nestoja 
prieš francūzų technikus ar 
□atarėjus, kurie nori ben
dradarbiauti su liaudiečių 
režimu.

NEW YORKO ORAS* 
Giedra, ne taip šalta.
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VETERANŲ DIENA
LAPKRIČIO 11 DIENA per metų eilę buvo žinoma, 

kaip Karo Paliaubų Diena (“Armistice Day”). Tuojau 
po Pirmojo pasaulinio karo Kongresas paskelbė, kad kas 
metai lapkričio 11 dieną būtų prisiminta Pirmojo pa
saulinio karo pabaiga vienos minutės susikaupimu ir 
pagerbimu tų, kurie tame kare žuvo.

Šiemet mūsų šalies Kongresas šitos dienos pavadi
nimą pakeitė, pavadindamas ją “Veteranų Diena.” Jis, 
matyt, tai padarė dėl to, kad mūsų šalis nuo 1918 metų 
dalyvavo dar dvejuose karuose, — Antrajame pasauli
niame kare ir Korėjos kare, — todėl nelogiška būtų 
gerbti tik tuos, kurie žuvo Pirmajame kare, pamirštant 
žuvusius Antrajame ir Korėjos karuose.

Dėl to šiandien, ketvirtadienį, mes ir prisiminsime 
tuos, kurie karuose žuvo ir tuos, kurie juose dalyvavo 
ir išliko gyvi. Tik gaila, kad ši Veteranų Diena yra 
“nei šiokia nei tokia”: nėra tai pilnai šventadienis, nėra 
pilnai darbo diena. Tūlos įstaigos šiandien bus uždary
tos, tūlos atdaros; vieni fabrikai dirbs, kiti—ne. Tai 
priklauso nuo to, kuriame fabrike bei pramonėje darbi
ninkai išsikovojo sau teisę nedirbti. Bet tiek dėl to.

Amerikoje šiandien yra milijonai veteranų, daly
vavusį eilėje karų: yra dar pora ar trejetas Civilinio 
Karo veteranų-senukų, yra Ispanijos-Amerikos karo ve
teranų, yra Pirmojo pasaulinio karo milijonai veteranų, 
yra dar daugiau Antrojo pasaulinio karo veteranų, yra 
Korėjos karo veteranų.

Nors suminėtieji karai turėjo skirtingus tikslus. 
ne visus juos istorija vienodai įvertina ir įvertins, ta
čiau veteranai visi yra lygiai gerbiami ir bus gerbiami, 
kadangi milžiniška jų dauguma buvo paimti į karą 
verstinai, drafto keliu.

Šiandien, Veteranų Dieną,—tiek veteranams, tiek 
ne veteranams,—tenka giliai susikaupti ir pagalvoti ne 
tik apie praeitį, apie karus, o ir apie ateitį, apie taiką.

Mes labai gerai žinome, kad tiek Amerikos liaudis, 
tiek milijonai karo veteranu nūnai trokšta tik taikos, 
karo nenori. Tiesa, kai kurių karo veteranų organi
zacijų vadovai—pavyzdžiui, Amerikos Legiono viršinin
kai,—dažnai straksi už karą, bet jie nereiškia eiliniu na
riu noro.

Geriausiai pagerbsime tuos, kurie krito mūšiuose ir 
veteranus, jei visi bendrai ryžtingai veiksime už taiką!

IR ALŽYRE!
PRANCŪZUOS VALDOVAI, pasirodo, dar vis ne- 

pasimokė iš Indokinijos karo.
• Tai rodo jų elgėsis Šiaur-rytinėje Afrikoje. Nese

niai vyko ginkluoti žmonių pasipriešinimai Maroke ir 
Tunisijoje. Juos šiek tiek francūzų kariuomenė “aplam
dė,” nuslopino. Be to, Tumsijos žmonėms Paryžius pa
žadėjo kai kurių reformų.

Neseniai panašūs reiškiniai pasirodė Alžyre. Pa
ryžiaus valdžia įsakė kariuomenei “teroristus” gaudyti 
ir “suvaldyti.” Na, būrį nacijonalistų-alžyriečių fran
cūzų kariuomenė suėmė. Suimtuosius, apsuptus fran
cūzų kareivių, vedamus į kalėjimą, amerikiniai kores
pondentai nufotografavo, o mūsų šalies komercinė spau
da tas nuotraukas įsidėjo į pirmuosius savo puslapius. 
Žiūrėkit, kaip francūzai moka sudoroti “teroristus”!

Taip, galimas daiktas, kad suimtuosius francūzų 
teismai baus gal net mirties bausme, bet ar tuo pa
grindinį klausimą išspręs? Ne!

Norint turėti ramybę, francūzai privalo suteikti 
Afrikos valdomų kolonijų tautoms daugiau laisvės!

Prezidentas neskaita laikraščių
ĮDOMIŲ DALYKŲ iškilo ryšium su rinkimais, įvy

kusiais lapkričio 2 dieną. Pasirodo, kad mūsų šalies pre
zidentas neskaito laikraščių!

Washingtoniniai korespondentai andai iškėlė tokį 
dalyką: jie paklausė prezidentą Eisenhower}, ar jis už
gina vice-prezidento Nixono “politinę liniją,” jo puoli
mus ant demokratų dėl to, kad jie “perdaug švelnūs 
link komunizmo”?

Eisenhoweris, išgirdęs tokį klausimą, nustebo. Jis 
net nežinojo, ką vyriausias reoublikonų partijos agitato
rius kalba! Jis prisipažino, kad neskaitęs spaudoje .to
kių dalykų, apie kuriuos reporteriai jam kalba.

Vėliau paaiškėjo, kad prezidentas Eisenhoweris iš 
viso laikraščių neskaito. Jam užtenka to, ką sekreto
rius ar kas kitas suglaustai praneša. Gi tie, kurie pre
zidentą informuoja, dažnai jam “suglaustai praneša” to
kius dalykus, kurie prezidentui patiktų, o kas nepatin
ka—nutyli.

Jeigu taip, tai bloga.
Tie, kurie stebi prezidentų gyvenimą ir veiksmus, 

sako: prezidentas Rooseveltas buvo uoliausias laikraščių 
skaitytojas, dėl to, jis buvo tokis pasekmingas. Roose
veltas skaitydavo ne tik laikraščius, o ir žmonių laiškus, 
siunčiamus prezidentui, — tiesa, ne visus, bet nemaža jų.

Trumanas taipgi sekdavo spaudą,.nors gal ne tiek

ALT SUVAŽIAVIMAS
Į Šios savaitės gale įvyks 

Am. Lietuvių Tarybos su
važiavimas, kur, anot San
daros, bus “nubriežti dar
bų planai ateičiai.”

Kokie ten jų bus planai, 
turbūt nė pati nežino. 
Kersteno ir Busbey prakiši- 
mas rinkimuose sumaišė ta
rybinio kų smegenis. Atsi
minkime, kad ypatingai 
Kerstenas buvo jųjų vado
vas; jis tarybininkams “ke
lią skynė” į “Lietuvos lais
vę.” Už tai Milwaukes bal
suotojai Kerstenui davė vil
ko bilietą ir jo neišrinko 
kitam terminui į Kongresą.

Sandara, kurios redakto
rius yra ALT iždininkas, 
rašo:

“Amerikos Lietuvių Tary
bos žmonės, susirinkę į me
tinį posėdį, turėtų pasiūly
ti gelbėjimo veiksniams ge
resnį susitvarkymo planą, 
kuris pašalintų bereikalin
gus konfliktus ir varžyti
nes, griaunančius bendra
darbiavimo pagrindus ir 
nustumiančius mus į šunta
kius.”

Gerai, kad ALT iždinin
kas prisipažįsta, kad jis ir 
jo kolegos šiandien yra šun
takiuose !

Žinoma, ALT nieko gero 
nenutarė, nieko gero neat
liko, tai būtų bergždžia ti- i 
kėtis iš jos ko nors gėrės-i 
nio ateityje. Ot, paplepės, 
išleis keletą tūkstančiu do- c c
'.erių visuomenės pinigų ir 
išsikraustys. 

•_
•

Philadelphijoje išeinantis 
1 a i k r a š t ūkas “Lietuvių 
Naujienos” gerai tarybinin
kams užvaro už tai, kad 
“lietuviški tarybininkai da
ro tyrinėjimus, eina liudyti 
maišus ant galvos užsimo
vę.” Ten pat: “Pusė mili
jono dolerių jau prašvilpta, 
o Lietuvos nei vienas colis 
neišvaduotas per 10 metų.”

Kodėl gi tarybininkai do
lerių nešvilps, jei nesusi
pratę žmonės juos jiems 
duoda!

ALT politika yra karo 
troškimo politika. Ji pasi
ryžusi apsikabinti ir pabu
čiuoti bile nenaudėlį, ka
tras tik stoja už naują ką
rą.

Bet pasaulyje vis labiau 
įsigali taika, na, ir tokiai 
įstaigai, kaip ALT, dienos 
tamsėja.

Neužilgo matysime, kaip 
tarybininkai pradės ėstis 
savo tarpe! Net katės juok
sis!

REDAKTORIAI 
NESUPRANTA ’

Tūlas A. Ambrozaitis ra
šo Tėvynėje, jog kadaise 
buvęs Jungt. Valstijų imi
gracijos biure New Yorke 
tarnautojas “tyrinėja se
niausią lietuvių kalbą” ir 
jau turįs surinkęs tūkstan
čius lietuvišku žodžiu A. 
A. sako:

“Paklausiau, kodėl jis 
(Jankauskas) į lietuviškus 
laikraščius neparašo. Sa
ko, lietuviškų laikraščių re
daktoriai nesupranta.”

Būtų gerai, kad p. Jan
kauskas būtų paaiškinęs, 
ko lietuvišku laikraščiu re- 4- C

daktoriai nesupranta: “se
niausios lietuvių kalbos7 ar 
jo raštų?

atkakliai, kaip Rooseveltas. Prezidentas Coolidge vy
riausiai skaitydavo pačius didžiausius Naujosios Angli
jos laikraščius.

Na, o dabartinis prezidentas neturįs tam laiko! Jis, 
būdamas prezidentu, mano, kad jam užtenka kasdieniš
kų žinių tik tiek, kiek jis jų gaudavo, .būdamas armijos 
generolu.

SMARKUS LIETUVIŠ
KOS PARAPIJOS 

IŽDININKAS!
Sandara praneša, kad Ra

cine miesto (Wisconsine) 
lietuviškos šv. Kazimiero 
parapijos iždininkas atsidū
rė bėdon! Jis kaltinamas 
išeikvojime net $58,000 ban
ko, kuriame jis tarnavo, ir 
parapijos pinigų!

Tuo “smarkuoliu” esąs 
Antanas Urbošas. Jis tar
navo vietiniame First Na
tional Banke.

Sandariečių laikraštis ra
šo:
• “A. Urbošas, 46 metų am
žiaus, nustebino tokiu savo 
elgesiu daugelį tų, kurie jį 
pažino. Jis atrodė išdidus, 
pasipūtęs, tačiau gyveno 
gana kukliai, negembleria- 
vo ir nešvaistė pinigų. To
dėl nevienas klausia: ką jis 
padarė su tokia didele su
ma?

“Vagystė pirmiausiai pa
aiškėjo parapijos ribose. 
Naujai atkeltas čia kunigas 
Vincas Andriuška pradėjo 
rūpintis pastatymu naujos 
klebonijos. Surinkti tam 
tikslui pinigai buvo laikomi 
čekių sąskaitoje iždininko 
Antano Urbošos vardu.

“Kai sykį jo parašytas če
kis parapijos reikalams grį
žo iš banko su pažymėjimu, 
kad sąskaitoje tiek pinigų 
nėra, tai prasidėjo tyrinėji
mai, kurie ir atidengė visą 
apgavystę.

“Antanas Urbošas dirbo 
banke kaipo depozitų priė
mėjas. Vienaip įrašydamas 
taupytojo knygutėje, o ki
taip banko rekorduose, 
skirtumą jis pasiimdavo pi
nigais. Tokias operacijos 
jis tęsė per keliolika metų.”

A. Urbošas yra vedęs ir 
turi du vaikus. Jo metinė 
alga banke buvo $6,000. Kai 
“netikslumai” buvo susekti, 
pas jį tebuvo rasta išviso 
tik $987.

JIE Už KONTR-REVO- 
LIUCIJĄ RUSIJOJE 
Lapkričio 7 dieną New 

Yorke buvo suruoštas “ma
sinis mitingas” “Rusijai 
gelbėti.” Jį ruošė rusai pa
bėgėliai.

Jų vyriausias kalbėtojas, 
tūlas Okolovičius, reikala
vo, kad būtų organizuo
jami kontr - revoliucionie
riai, kurie vieni “išlaisvins 
Rusiją.” Karas, girdi, nie
ko nepadarys, nes rusų 
liaudis, karo atsitikime, gins 
savo kraštą. Bet kontr- 
revoliucija tai gali išlais
vinti Rusiją, sako Okolovi
čius.

Visokių ablavukų atsiran
da ir jie dar vis gauna šiek 
tiek pasekėjų.

Tame mitinge, kaip rašo 
komercinė spauda, dalyva-Į 
vo apie 200 asmenų. Ar 
ten lietuviškų dipukų buvo, 
—su maišais ant galvų ar 
be maišų,—nesakoma.

Washingtonas. — CIO- 
PAC direktorius Jack Kroll 
sako, kad CIO gan paten
kintas rinkimų rezultatais, 
Dauguma CIO remtų kan
didatų laimėjo, sako Kroli.

Alžyras. — Francūzai su
ėmė 371 nacionalistą. Su
imtųjų tarpe randasi ir 
Moulay Mierbah, uždrausto 
taip vadinamo Demokrati
nių Laisvių Judėjimo va
das.

Dėl M. Detroitiečio 
rašto apie rašybą
Gaila man Miko Detro

itiečio. Jis nori, kad lie
tuvių kalba ir rašyba būtų 
taisyklingos, bet pats nuo 
priimtų taisyklių kratosi. 
Jis neranda-priekaišto Da
mijonaičio gramatikai, bet, 
visus kritikuodamas, nė jos 
pagalbon nepasiima.

Blogiausia, kad jis rašo 
nerimtu tonu, todėl ir 
rimtai diskusuoti su juo ne
sinori.

Mikas niekaip neiš
moksta teisingai tarti žodį 
perėjo, vartojant jį skirtin
goms prasmėms. Kai kas 
nors per tiltą per-ėjo, tai 
Mikas tuoj sodina jį ant 
kiaušinių ir sako, kad jis 
ne per tiltą per-ėjo, bet 
viščiukus pe-rėjo. O kad 
jam tatai maišosi, už tai 
jis kaltina smetonizmą. Ta
čiau ėjo nėra nei smetoniz- 
mo nuodėmė, nei jo nuo
pelnas,—jis yra senesnis už 
smetonizmą.

Taipgi senesnis negu sme- 
tonizmas yra ir žodis “pa
galba” (vietoje “pagelba”), 
tik jis buvo ne visur varto
jamas. Dabar gi jis yra 
priimtas bendrinėje litera
tūrinėje kalboje.

•
Yra ir daugiau žodžių, 

kuriuos vienodai rašome, 
o skirtingai kirčiuojame — 
sulyg norima prasme. Ar
klio kartis, ilgas stiebas — 
irgi kartis. Pirmąjį žodį 
tariame su trumpu garsu 
pirmajame skiemenyje, o 
antrąjį—su ilgu. Eina dur
nius kartis — irgi rašoma 
taip pat. Aušta rytas, auš
ta sriuba. Mano draugas 
Mikas mano, kad jis yra 
teisingesnis —■ irgi tas pats 
žodis, vartojamas skirtin
goms prasmėms, skirtingai 
jį kirčiuojant, šuo zuikį 
veja, piemuo botagą veja, 
kiemas apžėlęs veja. Ponas 
vertė Joną dirbti, vėjas 
vertė medį, maža to pinigo 
vertė.

•
M. tvirtina, kad “dipukai” 

taria ne lietuvis, bet lietu
vis. čia ir vėl tenka Miką 
apgailestauti. Jei “dipukai” 
taip lietuvį tartų, tai jie 
taip jį ir rašytų — lietuvis. 
Bet Mikas to niekur nema
tė. Jis neatskiria “ū” gar
so nuo kirčio. Priimta ir 
tariama lietuvį taip, kaip ir 
Mikas taria liežuvį — su 
kirčiu (su trumpu, tik sti
presniu garsu) antrajame 
skiemenyje, tačiau jis jo ne
rašo “dipukiškai”—liežuvis. 
Gi Lietuva tariama ne Lie
tuva, o Lietuva, su kirčiu 
paskutiniajame skiemenyje 
vardininke, o pirmajame— 
galininke. Čia drg. Mikas 
yra klaidingai įsiklausęs.

Bet drg. Mikas neran
da išeities, kai susiduria su 
daiktavardžio mokytojas 
linksniavimo, nes jis ra
šomas su ta pačia galūne 
vardininke, kaip moteriško
sios giminės daugiskaitos 
galininke, — vyras virsta 
būriu moterų!

Dar baisiau jam būtų at
rodę, jei jis būtų prikibęs 
prie būdvardžių, kaip: nau
jas, sėnas, jaunas, geras, 
blogas, protingas, kvailas, 
prakeiktas, nes kiekvienas 
jų virsta būriu moterų, kai 
prieini prie moteriškosios 
giminės daugiskaitos gali
ninko.

Anot Miko, kai Lietuvoje 
sakoma “ferma,” nuo an
gliško žodžio “farm,” tai ir 
ūkininką reikėtų vadinti 
“fermis.” Tačiau nė jis 
pats nevadina ūkininko

“farmis,” derinant su žo
džiu “farm.” čia tenka ji 
painformuoti, kad “ferm” 
nėra tas pats, kas yra 
“farm.” (Lai pasižiūri į 
didįjį Websterio žodyną.)

•
Kodėl dabar Lietuvoje 

žodis mašina tariamas su 
kirčiu pirmajame skie
menyje, tai yra rimtas 
klausimas. Jungtinėse Vals
tijose yra lietuvių iš visų 
Lietuvos sričių, ir visi 
jie šį žodį taria viena
skaitos vardininke su 
kirčiu paskutiniajame skie
menyje, mašina. Tik ir čia 
tenka Miką apgailestauti, 
kad jis priekaištą daro ne
rimtai, net šlykščia suges
tija.

•
Veiksmažodžių bendra

tis (eiti, gerti, dirbti) Ta
šoma abiejaip — su “i” ga
le ir be jos. Gal kada nors 
bus griežtai nusistatyta. 
Tačiau, kiek tenka matyti, 
Lietuvos spaudoje bendra
tis visuomet baigiama su 
“i” (o daiktavardžių vieti
ninkas—su “e.”)

Dėl žodžių ne, ne ir nei 
šiuo kartu užteks pasakius1, 
kad jie yra vartojami skir
tingoms prasmėms ir kad 
drg. Mikas, to neįžiūrėda
mas, juos maišo. Pavyz
džių, kaip jie vartojami, 
teks patiekti kada nors 
vėliau, ir tai bus ne tik drg. 
Mikui. 

•
Bendrinė literatūrinė lie

tuvių kalba nėra lenkizmo 
įtakos lietuviuose vaisius, 
kaip drg. Mikui atrodo, — 
tai yra rūpestingų, kolekty
vinių, per dešimtmečius 
tęstų Lietuvos kalbininkų 
pastangų pasiekimas. Mes 
pirmiau turime pasistengti 
jų paruoštas lietuvių kalbai 
taisykles išmokti, o tik ta
da galėtime tiksliau savo
sios kalbos klausimais dis
kusuoti.

Nekantrus

Montello, Mass.
Yra įkurtas komitetas 

surengti spaudos vakarą, 
surištą su minėjimu gimta
dienio. Parengimas bus lap
kričio (Nov.) 20 d., Lietu
vių Tautiško Namo salėje, 
kampas Vine ir N. Main 
St. šitame parengime pra
šome dalyvauti visus, kurie 
tik išgalite. Manome turėti 
svečių iš kitų miestų. Bus 
graži-, draugiška sueiga ir 
pasilinksminimas.

•
Lapkričio 27 d. Liuosybės 

Choras rengia vakarienę, 
koncertą ir šokius, čia taip
gi, apart vietinių, turėsime 
ir svečių iš kitur. '

•

Šv. Roko pašalpinės drau
gystės ligonių raštininkas 
J. Stripinis atsisakė iš par
eigų ėjimo dėl nesveikatos. 
Jo vietą užėmė J. Stoškus, 
kurio adresas 18 North 
Ave., Brockton, Mass.

- J. Stripinis — senas Lais
vės skaitytojas, atsžymėjęs 
Čia organizavimu pašalpi- 
nių draugysčių, Liet. Namo 
Bendrovės ir kitų organi
zacijų, ir jose tarnavęs fi
nansų raštininku ir daug 
padaręs visuomenei gero.

Aplankiau J. Musteiką jo 
namuose, 151 High. St., 
Canton, Mass. Ligonis at
rodo gerai, jau gali atsi
kelti iš lovos. Mes buvome 
keli: G. ir E. Steponauskai, 
U. Yusienė ir šitų, eilučių 
rašytojas. M. Musteikienė 
mus pavaišino pyragu ir 
kava. Kurie turite laiko, 
atlan ky kite ligonį; jis

2 pusi.--Laisve (Liberty)-Ke t vir tad., Lapkr. (Nov.) 11,1954

Lowell, Mass,
TURĖSIME GRAŽIĄ SUEIGĄ 

Mes, lovvelliečiai, netapome 
perdaug parengimų, nors turi
me gerą patogumą žiemos se
zonuose. Bent jau ne taip tan
kiai, kad jie mums atsibostų. 
Atbulai, mes labai retai tesu
einame į bendras sueigas, dėl 
to, kad pas mus permažai ren
giama kas nors.

O vienok visokie pobūviai — 
parengimai duoda netik me
džiaginės naudos rengėjams, 
bet ir dalyviams suteikia dva
sinio pasitenkinimo.

Visokis kultūrinis įvairumas 
teikia žmogui sveikatinę nau
dą.

Todėl Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugija ir rengia gra
žų bankietinį parengimą šį 
Šeštadienį, lapkričio (Novem
ber) 13 dieną, apie 7 vai. va
kare, Klubo salėje, 14 Tyler 
St. Tikietas tik $1.25, bet bus 
skani vakarienė iš įvairaus 
maisto, kurio tarpe bus i* ska
nių silkių.

Tai bus metinis draugijos 
parengimas. Tačiau rengėjai 
prašo visus ir nenarius daly
vauti ir turėti gerą pasismagi
nimą kartu su visais, nes šis 
parengimas yra taikomas ir 
rengiamas kartu dėl visų, kas 
tik myli visuomeniškas suei
gas.

Čia turėsime muzikos, dainų 
ir visokių minčių išsireiškimų, 
kas ką laikome sukaupę savy
je. Bus liuosas išsireiškimas 
svečių.

Tai bus smagumo vakaras 
dėl visų, ir tai tik vienas tokis 
Į metus rengiamas. Draugija 
turi įvairių pažiūrų žmonių, ir 
visos pažiūros yra lygiai prii
mamos. Tas tai ir sudaro gra
žų susitaikymą ir įvairumą 
draugiškumo ryšiuose.

Kvieskite . vieni kitus daly
vauti, kad kuomi nors skirtin
gu pasirodyti dėlei didesnio į- 
vairumo.

Atminkime, kad pereitas 
draugijos parengimas kivo ga
na geras, nes gerai žnw/w>4 da
lyvavo. Gi šiemet turime dar 
geriau pasirodyti, sukviečiant 
daugiau svečių ir visu vakaro 
turiniu.

Komisija, rodos, jau turi už
prašius gerą muziką tam vaka
rui. Na, tai susitiksime.

J. M. Karsonas

ŠYPSENOS
Veidas neaiškus

“Kristupai, tu daugiau 
nebegerk,” tarė žmona sa
vo vyrui baliuje po kelių 
roundų viskės.

“Kodėl aš nebegaliu ger
ti?” nustebęs klausia vyras.

“Už tai, kad tavo veidas 
labai pasikeitė, atrodo lyg 
padūmavęs.”

Pradėjo įtarti
“Jau namie?” nustebusi 

greitu grįžimu paklausė 
grakšti kaiminka. “Tur būt 
daug kainuoja u ž s U n y j 
vandravoti?”

“Ne dėl brangumo aš grį
žau taip greitai. Mano vy
ras atsiuntė man daugiau 
pinigų, negu man reikėjo, 
tad aš pradėjau galvoti, 
kodėl jis taip daro.”

To tai jau perdaug
Viešbutininkų tarpe labai 

populiarus sekantis anek
dotas. Mark Twain užėjęs 
i viena viešbuti San Fran
cisco mieste. Laike regis
tracijos pastebėjęs uodą šū
kaliojantis virš knygos.

“Na, to tai perdaug,” ta
rė jis sekretoriui. “Daug 
kartų mane uodai sukan
džiojo viešbutyje, bet pirmu 
kartu matau uodą žiūrint i 
registracijos knygą, kad 
sužinojus, kuriame kalfyba- 
ryje aš būsiu.” 

mėgsta su draugais (pasi
kalbėti. G. Shimaitis



Nužudyta
NORWOOD, MASS.-— Už

pusimai ir nužudymai mergi- 
nųltbei moterų didmiesčiuose 
įvyksta gana dažnai. Bet to
kiuose mažuose miestuose kaip 
17 tūkstančių gyventojų mies
telis, Norwood, Mass., būna re
tas įvykis. Todėl dabar čia 
apie šią žmogžudystę yra daug 
kalbama ir rašoma.

Jauna, 15-kos metų mergai
tė ir Norwood High School mo
kinė Geraldine Anne.se, gyve
nusi su savo tėvais, 13 Tre
mont St., So. Norwood, ket
virtadienio vakare, lapkričio 4 
d. nuėjo j namus pas savo 
draugę. Iš ten išėjus, mato
mai pagal sutarti, susitiko su 
dviem iš kito miestelio atvy
kusiais vaikinais ir visi ketu
ri užėjo i valgykla užsikąsti, 
Kur vėliau jie buvo, nėra žino
ma. Bet jaunuolė Geraldine 
visuomet grįždavo į namus ne 
vėliau 10-tos valandos vakaro. 
Mergaitės tėvai, nesulaukdami 
jo> sugrįžtant įprastu laiku, 
ėmė rūpintis ir, palaukę iki 
11:3$ vai. nakties, pranešė po
licijai. Ar policija jos tuojaus 
ieškojo, nėra žinoma. Penkta
dienį, lapkričio 5, 6 :30 vai. ry
to, Anuose kaimynas, kuris lai
kė savo auto pas juos, gara-

jaiHia
džiuj, nuėjo pasiimt mašiną 
važiuot į darbą ir, atidaręs ga- 
radžių, pamatė gulinčią mer
giną. Parbėgęs į savo stubą, 
pašaukė policiją. Pribuvus 
policija, • rado merginos drabu
žius išmėtytus po visą gkra- 
džių ir merginos lavoną visiš
kai nuogą, gulintį ant cemen
to.

Po to prasidėjo tyrinėjimas. 
Buvo paimta apklausinėjimui 
jaunesnio ir .senesnio amžiaus 
vyrų, taipgi ir keletas jaunuo
lių. Betyrinėjant, surasta, kad 
nužudytoji mergina turėjo ar- 

1 timų ryšių su kaimynų jaunuo
liu, 15-kos metų Peter Maka- 
rewicz. Policija paėmus jį 
klausinėt, patėmyta, kad jis tu
ri perdrėkstą veidą. Ilgiau pa
klausinėjęs, jis prisipažino ją 
nužudęs. Nuvestas į nužudy
mo vietą, viską policijai išpa
sakojo. Pasirodė, kad nužudy
ti minimą mergaitę suplanavo 
iš anksto. Gyvendamas kaimy
nystėje su ja nu tonu jo, tą va- 

I karą išeinant iš namų. Nuė- 
i jęs, pasislėpė garadžiuje. Kuo
met mergaitė grįžo, jis paleng
va ją pasišaukė, kad burįs jai 
ką pasakyti. Kuomet mergina 
priėjo prie garadžiaus, pagrie-

mergaite
be ją už gerklės ir, nespėjus
jai .surikt, užsmaugė. Tuomet 
nudraskė nuo jos visus drabu
žius ir, atlikęs kitas niekšy.s- 
tes, parėjo namo ir atsigulė.

Yra pasakojama, kad jau
nuolis buvo ramaus būdo, o 
taipgi seniau patarnaudavo 
prie mišių.

Nors jau prabėgo trys die
nos po tos žmogžudystės, bet 
miestelis tebesi randa “nepa
prastos padėties stovyje”. Po
licijai įsakas “shoot to kili” te
beveikia, taipgi yra manoma 
sudaryt civiliškai aprengtą po
licijos skyrių.

Bet ar visa tai apsaugos jau
nas merginas bei moteris nuo 
užpuldinėjimų, labai abejotina, 
čia reikalinga kas nors lokio 
naudingesnio už civiliniai ap
rengtą policiją.

Tas Pats

So. Boston, Mass.
Svarbios Paskaitos Sveikatos 

Klausimu
Sekmadieni, lapkričio 28 d., 6-tą 

vai. vakare, salėje 318 Broadway, 
gerbiama E. Repšiene duos paskai
tą 'sveikatos klausimais. Prašome 
visų jsitčmyti dieną ir laiką šių 
svarbių paskaitų ir kviečiame atsi
lankyti.

Kviečia Moterų Ratelis

' Rašo SUSNINKŲ JURGIS
“Jie neturi gėdos ir be mielaširdystės 

po baisiai apgavingais šūkiais neva Lie
tuvą laisvina, “laisvina” ją nuo jos pa
čių žmonių, apgaudinėja tuos nesusipra
tusius nelaimingus savo skaitytojus, 
bando išgauti iš jų sunkiai uždirbtus 
centus ir dolerius.... Prašau pasiskaity
ti, kokiais šūkiais jie melste meldžia au
kų iš visuomenės. Gaila, kad nepaė
miau kiekvieno jų laikraščių numerio. 
Bet jei kas norės patikrinti, tepasiskai- 
to “Keleivį”, “Naujienas” ir kitus tau
tininku bei klerikalu, laikraščius, ir vis- 
ką matys...

•j^D’tai kokie lozungai puošia ameriko
niškų lietuvių fašistų laikraščių pusla
pius:

“Tautieti, nepamiršk, kad tavo kraš
tas Lietuva yra svetimųjų pavergta ir 
žiauriai naikinama. Prisidėk savo dar
bu ir auka prie jos išlaisvinimo.”

Matote, gerbiami draugai, kokie tie 
lietuviškų fašistų šūkiai yra juokingi, 
pajuokianti ne tik Lietuvą, bet ir lietu
vių tautą, pajuokianti pačius juos. Ir, 
vienok, dar atsiranda žmonių, kurie 
šiems nedoriems, veidmainiškiems suk
čiams dar tiki ir duoda aukų “Lietu
vos išlaisvinimui”. Išlaisvinimui - nuo 
ko? Ogi, nuo Lietuvos žmonių!”

Prabėgo kokie trys neilgi meteliai nuo 
to laiko, kai Jurgis išlydėjo savo mielus 
svetelius. Ir čia jam likimas kirto pir
mą gyvenime skaudų smūgį: mirė jo 
miela draugė, jo geroji artimoji gyveni
mo draugutė. Mirė ji staigiai, visai ne
tikėtai, nuo širdies priepuolio, pasikan
kinusi vos tris dieneles.

Tas baisus gamtos smūgis Jurgį sun
kiai pritrenkė. Jis jautėsi pritrenktas 
dosiniai ir fiziniai, jam atrodė, kad su 
draugės mirtimi ' viskas baigiasi, kad

riausios gyvenimo draugės laidotuvių, 
turi vykti į kitas, kur amžinai atsiguls 
jo kovos bendrininkas, jo senas kovų 
bendrakeleivis, jo jaunystės draugas 
Walteris.
\ Jurgis vyko vienas, vienas be draugu
žės. Būdavo, jo draugutė nuo jo niekad 
neatsilikdavo, o kada reikėdavo viens 
kitą palikti, kad ir pusei dienos, tai mie
lai atsisveikindavo, atsibučiuodavo... O 
dabar? Dabar važiuodamas jis baisiai 
sielojosi ir sau lyg kalbėjo:

“Oi, kaip greitai keičiasi, persimaino 
žmogaus gyvenimas! Gamta man at
vertė naują gyvenimo lapą... Ar nori ar 
ne — turiu eiti tuo gyvenimo keliu, ku
rį man padiktuoja likimas. O, kad tas 
kelias tamsus, žinau.

Prieš Jurgio akis atsistojo Walterio 
paveikslas. Juk tai jis, Walteris, jam 
atidarė akis, juk tai jis jį pamokino, 
kaip reikia kalbėtis su darbdaviu, jei 
nori gauti darbo atvykus į naują mies
tą ir juk tai jis jį taipgi pamokino daug 
apie tai, kaip reikia kovoti. Jis prisi
minė susitikimą su Walteriu didelio fa
briko raštinėje, paskui užeigoje prie 
staliuko, jis atsiminė, kaip, jam Walte
ris surašė mašinų vardus, kad jis galėtų 
juos atsiminti ieškant darbo.. Jis atsi
minė, kaip Walteris su lengva malonia 
šypsena ant lūpų išplėšė lapą iš savo už
rašų knygutės ir paduodamas Jurgiui 
sakė: “Tik pasakyki jiems tų mašinų 
vardus ir gausi darbo...”

Walterio Šviesiai mėlynos akys tar
tum ir dabar tebežiūri į jį ir mokina:

“Jeigu jiems pasakysi, kad prie jokio 
panašaus darbo nedirbai, tai nieko'ne
gausi. Sakyk jiems, kad moki prie vi
sokių mašinų, ir jie tave priims...”

Palaidojęs, palikęs šaltojoje žemelėje 
savo idėjos draugą lygiai kaip savo my-

Bridgeport, Conn.
UNDERWOOD DIRBTUVĖ 

STREIKUOJA
Underwood dirbtuvėse, ku

rios išdirba skaitliavimo ir ra
šomąsias mašinėles, niekada 
anksčiau neturėjo darbininkai 
unijos ir niekada nebuvo čia 
jokio streiko. Kiek laiko at
gal čia tapo sutverta unija ir 
lapkričio 5 dienos vidurnaktį 
darbininkai pradėjo streikuoti. 
Streikas paskelbtas todėl, kad 
kompanija nesutiko ir nesutin
ka padaryti su unija sutarties 
dėl darbo sąlygų ir kitų daly
kų.

Paskelbus streiką lapkričio 
5 dienos vidurnaktį, tapo pa
statyta prie visų dirbtuvių 
(Underwood yra trys dirbtu
vės Bridgeporte) pikieto lini
jos ir į pikieto linijas dau
giausiai pastatyti mūsų 'bro
liai lietuviai tremtiniai. Tad 
jiems buvo nepaprastas sur- 
pryzas. Tačiau nė vienas nuo 
tų pareigų neatsisakė. Streiko 
eiga be galo disciplinuota ir 
sutvarkyta. Kuomet naktį bu
vo dirbtuvės pikietuojamos, 
tad tuojaus pribuvo policija ir 
laikraštininkai, taipgi ir fil- 
muotojai. Ir prie visų dirbtu
vių per naktį patruliavo būriai 
žmonių — daugiausiai Under- 
vtaodo darbininkai.

Streikas eina labai vieningai 
■ ir apie kokį nors streiko lau- 
■žymą nei minties nėra. Darbi
ninkų solidarumas toks dide
lis, kad šiuos žodžius rašan
čiam vargiai kada nors teko 
matyti tokį darbininkų susita
rimą.

Kai kurie tremtiniai bijojo 
unijos ii1 dar labiau bijojo strei
ko, tad dabar kai kurie išsi
reiškė, kad mes dabar gal būt 
jau esame Maskvoje, o no 
Bridgeporte.

Underwoodo kompanija yra 
gana turtinga, turi net keletą 
dirbtuvių Jungtinėse Valstijo
se, taipgi turi savo skyrius 
Anglijoje ir Prancūzijoje. 
Bridgeport© dirbtuvės padare 
po kelioliką milijonų dol. pelno 
kiekvienais metais, tačiau dar
bininkams mokestį pasimojo 
mažinti ir darbo kiekį pradėjo 
didinti.

šiuo tarpu eina pasitarimai 
tarpe Breso kompanijos ir uni
jos vadų. Breso kompanija tu
ri irgi CIO uniją, bet per 88 
metus čia nebuvę streiko. Bre
so kompanijoj dirba virš 3 
tūkstančių darbininkų.

Taipgi ruošiamasi streikuoti 
Dictafonc kompanijos dirbtu
vėje. Bet ir čia eina pasitari
mai tarpe kompanijos vadų ir 
unijos atstovybės.

Svečias

viskas turės žūti, kad dabar nėra pras
mės gyventi.

Ir štai tą pačią dieną lyg būtų maža 
to, tą pačią dieną, kai parvyko iš kapi
nių, kur palaidojo savo gyvenimo drau
gę, jis randa telegramą. Joje sakoma 

į trumpai ir lakoniškai, kad mirė Walte- 
\ ris, mirė jo geriausias gyvenimo drau- 
Lgas! jo idėjos bendras....

Tas antras smūgis visai pritrenkė 
Jurgį. Tik kelios dienos prieš tai Jur
gis buvo gavęs nuo Walterio laišką, ku
riame tas sakėsi esąs sveikas ir links
mas. Jis buvo dar nesenas žmogus, tik 
baigęs ketvirtą dešimtmetį, dar jautėsi 
tvirtas, buvo kovingas, pilnas energijos. 
Ir štai jo jau ir nebėra... Paskutinia
me laiške Walteris sakė:

“Mielas drauguti, esame sveiki ir 
.linksmi. Laukiame jūsų pranešimo, 
fefcfomet su visa šeima parvyksite pas 
mus. Praneškite...”
4,0 i Jurgio telegramą, kad jis atvyktų 
į draugės laidotuves, Walteris atsakė, 
kad jis negali, kad jį kankina širdies 
priepuolis. Ir štai Jurgio skausmo 
draskoma širdis dabar turi panešti tuos 
abu smūgiu, štai jis, tik grįžęs iš gė

limą gyvenimo draugutę, Jurgis sugrį
žo namo ir pradėjo rūpintis savo pavie
nio gyvenimu, savo ateitimi. Jam buvo 
nejauku šiuose rūmuose, kur kiekvienas 
kampas, kiekvienas paveikslėlis, kiekvie
nas rankdarbis, jam priminė jo mielą 
draugę. Visur buvo išdėstyti visokie 
paveikslėliai, mezginiai, papuošaląi...

Štai jos papuošalai, — galvelės, veide
lio, rankelių. Ir jis kiekvieną ankstyvą 
rytą atsikėlęs eidamas per kambarius 
tuos papuošalus vartaliojo, čiupinėjo, 
lyg kalbėjosi su jais, o tie jam lyg sakė: 
“Sugrįš tavo draugutė, sugrįš ir viskas 
vėl bus gerai.”

Pasiruošęs, pavalgęs pusryčius, jis 
pradėjo galvoti:

“Kaip man čia dabar reikės gyventi, 
kaip susitvarkyti, susiorientuoti šio 
žiauraus gyvenimo painiavose? Kaip 
gyventi be draugutės, be vadovės. Ir bu
vo kuom rūpintis. Juk, draugutė jam 
buvo lyg gyvenimo rodyklis, kaip kom
pasas jūroje, kaip švyturys tamsioje au
droje. Gyventi pavieniui jis dar buvo 
perjaunas ir pavienio gyvenimo-jis labai 
nenorėjo, tiesiog neapkentė.

(Bus daugiau)

Windsor, Ont., Canada
Gražus darbininkų 

solidarumas

šiame mieste ir Oakville, 
Ont., streikuoja 8,000 Fordo 
korporacijos darbininkų.Strei
kas prasidėjo, kai korporaci
ja atsisakė išpildyti United 
Auto Workers (CIO) unijos 
reikalavimą. O unija reika
lauja, kad korporacijos pridė
tų po 4 centus į valandą algos.

Streikieriams pagalbon atei
na visos darbo unijos. Remia 
juos ne tik CIO, bet ir Ame
rikos Darbo Federacijos uni
jos. Štai. ĄDF Teamsters uni
ja pažadėjo per visą streiką 
kas savaitė suteikti po $1,000 
pašalpos. Pažadai pagalbos 
ateina ir iš kitų Kanados 
miestų.

Korporacija sakosi neištę- 
sianti pakelti darbininkams 
algos. Bet visai kitką pasako 
faktai. Štai korporacijos pel
nai. 1939 metais Fordo fabri
kai Kanadoje padare tiktai 
$3,000,000 pelno, O tuo 1953 
metais jau turėjo $20,000,000 
pelno’ Tai reiškia, kad korpo
racijos pelnas palFilo beveik 
566 procentais. Bet kaip su 
darbininkų algomis? Fordo 
darbininko vidutinė alga 1939 
metais buvo 75 centai per va
landą. Gi 1953 metais jo alga, 
buvo tik $1.58 per valandą, 
arba tiktai 108 procentais di
desnė, negu 1939 metais.

Koresp.

Worcester, Mass
Noras lietuviškos vėliavos; 
staigi J. Korsakienės mirtis

Lapkričio 2 d. L.S. ir D.B. 
Draugijos prieš metiniame su
sirinkime buvo keistas inci
dentas; spalio mėn. komiteto 
ir direktorių susirinkime M. 
Tamošiūnas (vienas iš direkt.) 
pasiūlė, kad Draugija įsigytų 
lietuvišką vėliavą. Kiti komi
teto nariai nesipriešino, nes 
vis vien jis įneš viešam susi
rinkime tą klausimą, taigi čia 
iš direktorių užrašo ir prisiė
jo susirinkimui kalbėti apie 
lietuviškos vėliavos reikalą. 
Buvo aiškinama, kad sumany
tojas nori smetoniškos lietu
viškos vėliavos, o ne dabarti
nės, Lietuvos vėliavos, nesgi 
šaltojo karo siaubas tarybinių 
kraštų vėliavos nepageidauja, 
ši draugija per apie 40 metų 
savo gyvavimą nematė reika
lo kitokių vėliavų turėti apart 
Stars and Stripes amerikoniš
ką vėliavą, kuri ant estrados 
visada stovi. Tada Juozas ša- 
laviejus įsikarščiavo, rėkda
mas už liet, vėliavą.'Esą lie
tuvišką, vėliava tai “ženklas 
heišsižad ėjimo lietuvybės.” 
Kuomet jam J. Norvaiša pa
stebėjo, kad jis tos lietuviškos 
vėliavos neišsikels ant ameri
koniškos vėliavos stiebo Olym
pia Parke, nes tai prieš įsta
tymus, tad J. S. užraudęs re- 

. ke : “tu išgama, išgamos esa
te.”

Susirinkusieji šaltai laikėsi. 
Kada pirmininkas paleido nu- 
balsavimui, tai 8 balsai pakė
lė rankas už lietuviškos vėlia
vos reikalą įsigyti, o 36, kad 
užtenka savos, amerikoniškos 
vėliavos.

Stebėtina kad, balsavusių 
tarpe už liet, vėl., kurie eks
tra atėjo į susirinkimą, buvo 
ir jaunuolis P. Plokštis. Ir jis 
pakėlė ranką už fašistinę vė
liavą. Jeigu' jo miręs tėvas tai 
matytų, tai verktų iš susijau
dinimo. Argi tai bus vaisius 
jo pabuvimo poros metų Va
karinėje Vokietijoje, beesant 
Amerikos militarinėje tarny
boje? Atsimenu, apie 4 me
tai atgal kokias gražias iš
leistuves, rodosi, Aido Choras 
surengė jam ir R. Januliui iš
einant į militarinę tarnybą. 
Dabar P. P. negrįžta prie Cho
ro ir dar klaidingai ranką ke
lia.

ši didelė didžiuma balsų 
draugijos susirinkime ir ma- 
kartistų pralaimėjimas visaša- 
liškame balsavime tą pačią 
dieną turėtų būti gera pamo
ka daugeliui.

Lapkričio 5 d. staigiai ir ne
tikėtai mirtis pakirto brangią 
gyvybę Josephine Korsakie
nės, neseniai tragiškai miru
sio Juozo Korsako 52 metų 
amžiaus žmonai.

Minėtą dieną Josephine su 
savo sūneliu apie 14 m. am
žiaus nuvyko Į miestą ir Fi- 
lene’s drabužių krautuvėje 
ant keltuvo apalpo. Kai ligo
ninės ambulansas pribuvo ir 
Korsakienę į jį įtalpino, ji 
mirė. Palaidota lapkričio 8 d. 
iš ryto.

Kaip žinoma, J. Korsakiene 
buvo ilgą laiką Aido Choro 
mokytoja ir dirigantė. Ją pa
kirto širdies smūgis. Ji pali
ko vieną sūnelį, kuris dar jau
nas, ir dukterį, kuri dirbo Bos
ton, Mass,

Gaila, labai gaila, bet taip 
jau likimo skirta!..

D. J.

Baltimore, Md.
Du lietuviai mirė tą 

pačią dieną

Spalio 24 dieną čionai mirė 
du lietuviai —Jurgis Žalnie- 
raitis, 58 metų, ir Vincas Ben- 
dorius-Bendaravičius, 84 metų 
amžiaus. Abudu palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis. Abu
du paliko nemažai giminių ir 
pažįstamų. Lai jiems būna 
lengva šios šalies sieroj i žemė.

Korep.

KUR YRA PARNASAS?
Parnasas, kurio vardą ne 

kartą teko mums girdėti 
ryšium su poezija, yra Grai
kijos kalnas, apie 2,000 me
trų aukštumo, pietuose nuo 
Phociso. Senovėje Parna
sas buvo švenčiausias grai
kų kalnas. Čia būdavo gar
binamas Apolonas ir Mūzos. 
Pietinėje kalno dalyje buvo 
garsioji Delfų Orakulo sto
vykla. Iš prarajos tarp 
dviejų šlaitų tekėjo šven
tas Kastalijos šaltinis. Ka

*

dangi Parnasas buvo Mūzų 
būstinė, tad ir senovės poe
zijoje jam teko labai svar
bi vieta. Europiečiai jau 
1600 metais turėjo daug ei
lėraščių ir satirų apie Par
nasą. Žinomiausias buvo lo
tyniškas eilėraštis “Gradus 
ad Parnasum.”

Redakcijos Atsakymai
J. Gaidžiui ir Eks-Mainie- 

riui: Rašiniai gauti: tilps 
laikraštyje neužilgo. Dėko
jame.

PHILADELPHIA, PA.

IR BALIUS
Rengia 

MOTERŲ RIAUBAS SU ALDIEČIŲ PAGELBA

Įvyks šeštadienį

RUBA
414 Green Street

HALL
Philadelphia, Pa.

Mildred Stensler 
sopranas

Jonas J. Grybas 
tenoras

Jiedu dalyvaus kvartetuose ir duetuose

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaitė ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 

gražų parengimą.
ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai
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Antano Metelionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama

atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai

Be

užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš- 
Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad- 
arba pačiam autoriui.

Worcestcryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Montelloje pas Geo. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Lapkr. (Nov.) 11,1954*

t.

Anne.se


“Tegu bus galas šiam mirties 
pavojui”, sako NewYorkas

Džiugi žinia apie 
svečius iš Mass.

štai

iš Montellos A. R. Wallan, 
Aldona Wallan, George Shi
maitis ir A. Sauka. Iš Nor-i d.vme dalyvaus patys gabiau- 
wood dalyvaus V. Žilaitis, iš si lietuviškos dainos ir m’izi-

I kos talentai. Kiekvienas jų pa- 
Į siruošęs šiame koncerte duo- 
jti tai, ką jo bei jos gabumai, 
išsilavinimas ir patyrimai įs

igalės. Kiekvienas per pušku-

ten gal bus ir daugiau. 
“Pasimatysime koncerte.

“G. Shimaitis.”

New Yorke ramybės 
ieškojęs ir jų suradęs

Apie vidurį spalio mėnesio 

džiau pamatyti judamus pa
veikslus Stanley Teatre. Išė
jau iš 8th Avė. subves ir tuo
jau susitinku labai seną pa
žįstamą dap nuo tų laikų, kai 
Socialistų Partija tebebuvo 
nesuskilusi. Jis kadaise dirbo 
prie angliško laikraščio už 
korektorių. Geras ir veiklus 
žmogus. Jis dabar 75 metų 
amžiaus ir gyvena iš “social 
security.” Jis sakė, kad ir ji 

mitetas. Bet jis pasinaudojęs 
Penktuoju amendment!! ir at
sisakęs liudyti. Tai jam pasa
kę, “važiuok namo, o vėliau 
pasimatysime...”

rau-

Štai aš ir teatre. Buvo ro
doma ukrainiška filmą. Prasi
deda dainavimas.ir šokiai. O 
jau vikrumas tų jaunų vyrų ir 
merginų, tai sukasi kaip vijur
kai. Merginos apsirengusios 
ūkininkiškai, su skarelėmis 
ant galvų, skruostai jų 
doni, aukštos, kaip nendrės. 
Jų dainos daugiausia apdai
nuoja ūkių darbus ir gyveni
mą. O kas labiausia įkibo ma
no jausmuose, tai kai uždai
navo “kas moka gerai dirbti, 
tas gali ir labai gražiai dai
nuoti.” Matytum, 
nervai puikiai 
1: art ir filmą 
malonų įspūdi gavau.

Paskui apsilankiau pas Al
biną Depšiūtę. Užklausiau 
jos, ar ji ką nors piešia dėl 
lietuvių meno festivalio Chi- 
cagoje. Ji atsakė, kad nieko 
tuo tarpu nepiešia. Girdi, ma- 

kaip mano 
atsilsėjo. Du

kad gauti nuo vyro atsiskyri
mą (divorsą). Dabar jau di
vorsą gavair. Kada viskas ap
siramins, tada jau kitas klau
simas bus.

Ramybės Ieškotojas

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Kuomi Gražiūnas grin
džia savo išradimą? Ogi 
paprastu ir visiems seniai 
žinomu atsitikimu.

Gražiūnas sako:
“Krikščionių misininkai 

(misi jonieriai) neabejoti
nai ne krikščionių kraštuo
se ir vįdaus misijose nepa
lyginamai daugiau žmonių 
patraukia prie krikščiony
bės, nei komunistų agitato
riai prie komunizmo. Ir jų 
darbo efektas nepalygina
mai didesnis už komunistų 
dar ir kitu atžvilgiu..

Well, pasižiūrėkime. Dau
giausia per paskutinius po
rą šimtų metų krikščionių 
misininkų veikla koncen
travosi Kinijoje. 

f

Komunistų gi veikla ten 
prasidėjo tiktai po Pirmojo 
pasaulinio karo, arba apie 
trejetas desėtkų metų su 
viršum tam atgal.

Rezultatai ?
Paliksime pačiam Gra- 

žiūnui atsakyti.
O gal jis neskaito nė kle

rikalų spaudos ir negirdėjo, 
kas atsitiko su Kinija ir jo
jo misininkais?

Artistinis talentas jau pilnai (Pasinaudokite proga
pasiruošęs Laisves koncertui

Stebėtinai graži ir žavinga 
bus šiemet Laisvės metinio 
koncerto programa. Jos išpil-

■lines kelias savaites paauko- 
! ja daug laiko ir energijos pri- 
'sirengimui dėl šio koncerto.

Turime davinių, kad sekmą- 
dienio koncerte turėsime ne

iš tolimų apylinkių!. Jau turi
me užtikrinimus, kad koncer- 
tan atvyks senų ir jaunų lais- 
\ iečių ir šiaip lietuviškos dai
nos ir muzikos mylėtojų iš 
Pennsylvanijos, New Jersey, 
Connecticut ir Massachusetts.

skaitlingos grupės. Dabar ke
liai geri, tai iš visur Richmond 
Hill pasiekti labai lengva. Gi

L.D.S. III Apskr. žinios
cija įvyks kitą šeštadienį, lap
kričio 20-tą, Svetainėje 15-17 
A n n Jer-

ši

št., Harrison,
Kon ferenci jos

'ai. dieną.

konferencija šaukiama 
šeštadienį, ir tai yra pirmas 

manome, kad visiems delega
tams nebus keblumų joje da
lyvauti, kadangi dabartiniu 
laiku mažai kas dirba šešta-' 
dieniais, 
būti 

Prašome 
lai k u.

t oje
pasibaigus k o n f e r e n c ii a i, 
pačioje svetainėj!' įvyks

Apskrities naudai vakarienė. 
Prašome delegatus ir mūsų 
I.DS prietelius joje dalyvauti 
ir paremti Apskrities kultūri
nį darbą. Ypatingai kreipia
mės į New Jersey lietuvius, 
kurie gyvena arti -Harrisono, 
kad atkreiptumėt savo dėme-

Miesto kolegijų studen
tai pasidviguhino

New Yorko miestas užlaiko 
keturias kolegijas. Jose stu
dentų skaičius kasmet auga. 
Mat, jos prieinamos ir darbo 
žmonių šeimų vaikams. Pasi- 
lodo, kad šių kolegijų studen
tų skaičius per paskutinius de
šimt metų pasidvigubino. Jose 
šiemet užsiregistravo 68,718 
studentų, tuo tarpu 1944 me
tais tebuvo susiregistravę

šios kolegijos vadinasi: Ci
ty College, Brooklyn College, 
Hunter College ir Queens Col
lege.

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 
Telephone: EVergreen 4-8174

Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių, pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
14-tos ir atsiveskite juos j Laisves koncertą. Jie 
bus jums dėkingi už tai, nes koncertas bus labai 
įspūdingas.

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Avenue, 'Richmond Hill, N. Y.

Pralsides 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

B AH & GRILL

nurod.vmus, kaip Richmond 
Hill pasiekti, jau esate paste
bėję pirmiau1 šiame puslapyje.

Laisvės Administracija tei
gia, kad šiemet koncerto tikin
tų platinimas eina labai gra
žiai. šimtai tikintų jau par
duoti, o daugybė dar įsigys 
prieš koncertą. Tačiau žinoki
te, j’og tikintus bus galima įsi- kainą-.

jgyti ir ant vietos pribuvus į 
salę. Kultūrinio Centro audi
torija. kur koncertas įvyks, 

i yra labai didelė ir visiems vie-

šiame koncerte tikimasi 
daug jaunimo tiek vietos, tiek 
iš kitur. Mat, po koncerto bus 
šokiai prie labai išgarsėjusio

Iro.

Visi 
metinis 
sekmadienį 
I’ra si d ės 3

turėkite mintyje, kad 
koncertas įvyks jau šį

po pietų.
i Prašomi svečiai nesivčluoti.

si, kadangi šį sezoną nesima
to greitu laiku kito paren
gimo.

prašomi pateikti gerų suma
nymų šioje konferencijoje, 
kad kitais metais būtų geros- 

kimas. Mat, nuo metinių kon
ferencijų ir jose gerų tarimų 
daug kas priklauso, išrinktas 
Apskrities komitetas turi dar
bo juos gyvenime įvykdyti.

Ir kuopos prašomos prisiųs
ti ne vieną, bot pagal skaičių 
kuopoje narių delegatu. Vie
nas delegatas nuo kuopos ir 
vienas nuo kiekvienos 'dešim
ties narių kuopoje. Daugiau 
delegatų, geresnė ir sėkmin
gesnė būna konferencija. Ap
skrities komitetas jūsų visų 

nėję.
Apskrities Valdyba

Newyorkietis paskirtas
» * i vv • rri •j Aukščiausia i eismą

Prezidentas Eisenhoweris 
paskyrė seną newyorkietj tei
sėją John Marshall Harlan 
šalies Aukščiausio Teismo na
riu. Jis užims vietą mirusio na
rio Robert H. Jacksono.

Mr. Harlan 
sėju Federal

dabar yra tei- 
Circuit teisme. 

Daug metų jis yra advokata
vęs įvairioms korporacijoms. 
Jis, aiškiu, yra senas republi- 
k on as. Spėjama, jog jo pasky
rimas yra lyg ir prezidento at- 
simokėjimas gub. Dewey, nes 
Harlan yni Dewey labai ar
timas pasekėjas.

gerai pasivalgy ti
Labai puikus dalykas, kad 

Kultūriniame Centre gerai 
veikia šaunus restauranas. 
Sekmadienį jis bus atdaras 
per visą dieną. Ypatingai iš 
toliau atvykstantiems į Lais
vės metinį koncertą puikiau
sia proga skaniai pasivalgyt). 
Pietūs bus pagaminti pirmos 
rūšies, ir už labai prieinamą

laiko liktų 
dar kokią

anksčiau, idant 
po smarkių pietų 
valandą atsikvėp

ti iki koncerto. Restauranan 
visuomet prieš koncertą susi
renka daug žmonių. Auksinė 
proga visiems susitikti ir pasi
kalbėti.,

Sumažėjo susirgimai ir 
mirtys nuo džiovos

Didžiojo New Yorko gyven
tojams bus džiugu išgirsti, jog 
praėjusiais metais čionai su
sirgimai džiova sumažėjo 7.5 
procento. O dar didesniu pro
centu sumažėjo mirimai nuo 
džiovos. Per tuos pačius dvy
likti mėnesių, 
rugsėjo 30 d., 
džiovos nukrito 

pasibaigiant su 
mirimai nuo 

15 procentų! 
mokslas vis 

pajėgia džio-geriau’ ir geriau 
va sergantį žmogų išgydyti.

Plėšikai įsiveržė į Con-Edi- 
son. firmos office Long Island 
City, surišo ten rastą prižiū
rėtoją ir paspruko su $400. 
Turėjo pabėgti taip greitai, 
jog “seife” nepastebėjo dar 
$15,000.

Aido Choras
Pamokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiamo ir naujų.

Valdyba

AR ŽINOTE, KAD

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Šio Sekmadienio Popietį

| /d -^“€1 Lapkričio
JIhT November

Toks šūkis šiandien viešpa
tauja New Yorko mieste. .Po 
tos baisios ^nelaimės su gasi- 
nio apšildymo Įtaisu, kurioje 
sudegė dvylika žmonių praė
jusį sekynadienį, visos socia
linės organizacijos ir visi su
sipratę gyventojai rodo dide
lį susirūpinimą.

Gazinio apšildymo būdas la
bai pavojingas. Tai jau seniai 
žinoma ir miesto pareigūnams) 
Dabar atidengta, kad nuo ga
zinio apšildymo per paskuti
nius ketverius metus New 
Yorko mieste žuvo 397 žmo
nės. Ir keista, beveik netikė
tina, jog per visą tĄ 
miesto valdžia nesigriebė prie-

Sako, šitas kunigas 
negražiai apsimelavo

Katalikų kunigas Martin 
praėjusį sekmadieni pareiškė, 
kad esąs sukeltas penkių mi
lijonų dolerių fondas senato
riaus McCarthy išmetimui' iš 
Senato. Freedom House, libe
rališka organizacija, sako, 
jog šitas kunigėlis negražiai 
apsimelavo.

Kun. Martin sako, kad sen. 
McCarthy yra puolamas to
dėl, kad jis yra “geras, vei
klus katalikas.” čia irgi ku
nigas bus apsimelavęs.

dienį ir šeštadienį New Yorko 
Raudonasis Kryžius gavo 880 
puskvorčių kraujo. Raudona
sis Kryžius atsišaukia dau
giau savanorių suteikti krau
jo, kuris taip reikalingas mū
sų ligoninėms.

Columbia universitetas mini 
dviejų šimtų metų sukaktį. 
Viršininkai mano, kad su pa
baiga šių metų ta proga uni
versitetas bus gavęs milijono 
dolerių vertės dovanų.

Distrikto prokuroras Hogan 
sako, kad jis neveši tyrinėjimo 
dėl korupcijos miesto valdžio
je laike William O’Dwyer ma- 
joravimo. Jis tam neturįs rim
to pamato.

monių šiam pavojui prašalin
ti.

Gerai, kad dabar ieškoma j 
išeities. Paskelbta, kad prado- ' 
(•a platų tyrinėjimą miestavi į 
Sveikatos ir Namų Statymo j 
departmental’, tai Manhattan 
distrikto prokuroras Hogan. 
Taip pat pradėjo tyrinėjimą 
Gaisro departmentas. šitie ty
rinėjimai turėsią tikslą netik ' 
surasti priežastį šios baisios ■ 
paskutinės nelaimės, bet pa- ! 
ieškoti būdų panašių atsitiki- ! 
mu išvengimui ateityje.

j
Reikia tikėtis, kad tos visos I

laiką suvienytos pastangos duos Lei 
giamų rezultatų.

Ketvirtadienį neprista- 
tines laiškų j namus

Brooklyno pašto vedėjas 
Quigley pareiškė, kad ketvir
tadienį, lapkričio 1 1 d., laiš
kai nebus pristatinėjami į na
mus. Mat, Veteranų 
lai laiškų išnešiotojams 
dama proga pasilsėti.

Diena, 
dno-

ne-šešta d ien į au tom o b i 1 i ų 
laimėje užsimušė gaisrage«ys 
Anthony Alves, 46 motų am
žiaus. Nelaimė įvyko ant In- 
terboro Parkway.

Sekmadienį iš Idlewild lėk
tuvų stoties išskrido astuoni 
Amerikos miestų majorai į 
Vakarinę Vokietiją, duos pa
kvietė Vokietijos valdžia. Jie 
ten praleis keturias savaites.

Įžymioji televizijos artistė 
Joan Edwards gavo nervų pa
krikimą. Gydytojai įsakė jai 
pertraukti dalyvavimą progra
mose ir tuojau pradėti rimtai 
gydytis.

Trečiadienį Statler Motelyje 
prasideda New York Tubercu
losis and Health Association 
konferencija.

Policija sučiupo Thomas 
Gargan, kuris padeginėjo na
mus Bay Ridge srityje. Net 
14 namų jis buvo padegęs. 
Tai buvojo liga. Policija sako, 
kad suimtas Gargan pareiškė: 
“Dėkui dievui, mano bėdos 
pasibaigė!”

šeši puertorikiečiai nacio
nalistai pareiškė Federaliame 
teisme, kad jie yra nekalti 
jiems daromuose užmetimuo
se. Jie nenorį Amerikos val
džią, nuversti spėka. Jie padė
ti po $20,000 kiekvienas. Te
besėdi kalėjime. Laukia teis
mo.

PLUMBING
HEATING
Pataisymai

Aprokavimai Nemokamai
BROOKLYN-QUEENS

PLUMBING
484 Logan Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Midway 7-4525

PARDAVIMAI
Brooklyne groserio ir delicatessen 
biznis, išdirbtas per 27 metus. Gali 
pirkti sykiu su namu arba be namo. 
Taipgi parduodu namą New Jersey. 
Vincas Vaičūnas, 38 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Tol. EVergreen 
8-1805.

(216-220)

SKALBIAMOSIOS
' MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

Laisvi (Libprty)Ketvirtad., Lapkr. (Nov.) 11,1954

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

RA N KIN f; K VALI) I JOTO-lK.

Nuolatinis -darbas, gera molmšiis, 
puikiausios darbo sąlygos. 

NEWMAN DRY CLEANERS 
59 I'rost St., Brooklyn 

Tel. EV. 7-5090 
(217-220)

J A I NOS MOTERISKftS
(21 30 Melų Amžiaus)

Mos išmokjsimo jus. Išdirbimo 
įstaiga. Minimum mokestis pra

džiai. 5 dienų savaitė. Nuolat, 
arti visų subways.

SAUKITE MRS. M KOL 
T<4. (A. 6-3376

(218-220)

PARDAVĖJOS 
KEPYKLOS KRAUTUVEI 

Vieni ik Patyrusios 
Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės pas Vedėją: 
10-12 A. M. arba 4-6 P. M. 

BABKA PASTRY 
2525 Broadway, N.Y. <'.(94 Street) 

(218-220)

NAMŲ DARBININKE '
Priežiūrai dviejų vaikų. Turi mokė
ti angliškai. Atskiras kambarį ir 
maudynė.

L. I. Apylinkėje. Ja

Tol. PO. 7-0413

DENTAL ASSISTANT

Vien tik Patyrusi 
40 valandų Savaitė 

Į tai jsirokuoja 2 vakarai 
Alga pagal sutartį 

Ofisas Brooklyne.

1220-222)

Trafiko nelaimės mūsų 
didmiestyje tebeauga

Atrodo, jog jokia propagan
da nepadeda New Yorko 
mieste sumažinti trafiko ne
laimes. štai faktas: praėjusią 
savaitę mieste buvo 689 tra
fiko nelaimės, tuo tarpu per 
tą pačią savaitę praėjusiais 
metais trafiko nelaimių tebu
vo 544.

Walter Mill, L. 1., rastas 
farmerio William Berkoski 
lavonas. Jis pats save sr4n de
gino. Nelaimė pripažinta ^iu-

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho apylinkės L.D.S. 8-ta 

Apskritis rengia gražią vakarienę, 
sekmadienį, lapkričio (Nov.) 21 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių salėje, 
1024 Beaver Ave., North Side. Geros 
gaspadinės pagamins puikiausius 
valgius, kurie dalyvausite, visi bū
site pasitenkinę.

Bilietas $1.50. Apskritis kviečia 
visus atsilankyti.

Rengėjai 
(220-222)

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 Patyręs Barberis

j MATTHEW A. Į 

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




