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KRISLAI
Išmintingi

Iš Vokietijos.
Kodėl džiaugiasi?
“Benzpyrene.”
Šalies plėšikai.

^Berods nebeliko.
Rašo A. Bimba

“Kova prieš McCarthy yra 
kova už pasaulinę taiką,” sa
ko įžymusis visuomenininkas 
Dr. Corliss Lamont. Jo žo
džiai teisingi, jo mintis sveika.

Makartizmas reiškia fašiz
mą, o fašizmas reiškia karą. 
Kas, tuo būdu, kovoja prieš 
McCarthy, tas kovoja už iš
laikymą taikos.

Tokia šių dienų tikrovė.

Devyniolika įžymių ameri
kiečiui parašė ir pasiuntė pre
zidentui Eisenhoweriui kalė
dinį patarimą. Jie sako: ati
darykite kalėjimų duris ir iš- 
Jeiskite politinius kalinius.

Su šiuo tų vyrų laišku pra
sideda naujas vajus už amnes
tiją. Jis turėtų pasiekti ir 
apimti visus Amerikos kam
pus.

Prezidentas Eisenhoweris 
turėtų žmonių balso paklau
syta ir politinius kalinius am- 
n.c^učti.

nenori

žmones yra įsiti- 
sutarčių ratifika-

N. Y. Times koresponden
tas M. S. Handler rašo iš Vak. 
Vokietijos:

Vokietijos žmonėse nėra jo
kio entuziazmo už Paryžiaus 
sutartis. Jie 
mosi.

Vokietijos 
kinę, kad tų
vimas padarytų Vokietijos pa
dalinimą pastoviu dalyku.

Vokietijos socialdemokratai 
griežtai ir energingai kovoja 
už pasitarimą su Sovietais pir
ma, negu Paryžiaus sutartys 
bus ratifikuotos.

Verda nesutikimas pačioje 
Ade n a neri o k oa 1 i c i j o. j e.

Prezidentas Eisenhoweris ir 
sekretorius Dulles viešai apsi
džiaugė dar vienu “dideliu 
laimėjimu.” Jie sako, kad 
jiems pavyko įpiršti Syngman 
Rhee Amerikos $700,000,000 
vertės pagalbą!

Keistas ir juokingas tų dvie- 
ji.^vyrų džiaugsmas.

Dar vienas smūgis mūsų 
smarkiesiems rūkoriams. Jis 
atėjo iš Londono. Ir Londono 
mokslininkai tyrinėjo ir sura
do, kad rūkymas gimdo vėžį.

Tik tas procesas nėra tie
sioginis. Deganti tabaka ir po- 
piera pagamina sutvėrimą 
vardu “benzpyrene”, kuris 
paskui rūkoriaus kūne prade
da išdarinėti negražius špo
sus. Rezultatas: vėžys.

Gražus pranešimas beveik 
visuose didlapiuose ant pilno
jo puslapio. Trečiasis John D. 
Rockefellerio sūnus paaukoja 
mūsų valdžiai savo dalį šven
tojo Jono salos Virginia Is
land salyne, pavertimui į tau
tišką parką. Vieta esanti pa
naši į

yi>et 
nome, 
Xrtu,

rojų.
skaitome toliau ir suži- 
kad visas šitas salynas, 

žinoma, ir šventojo
Jono saliukė, buvo mūsų val
džios nupirktas 1917 metais. 
Danijai buvo užmokėta $25,- 
000,000.

Kokiui tai stebuklingu būdu

“Aš sugrįšiu kovoti už 
liaudies teises,” sakė 
įkalintas Pattersonas

New Yorkas.—Amerikos 
Civilių Teisių Kongreso pir
mininkas ir žymus pažan
gių negrų vadas Williamas 
L. Pattersonas vėl buvo nu
teistas 90 dienų kalėjimo. 
Kaip prieš keletą mėnesių, 
kuomet jis buvo gavęs ly
giai tokią pabaudą, jis ir 
dabar buvo kaltinamas pa
niekoje teismui.

Pattersonas atsisako ati
dengti teismui savo orga
nizacijos doku mentus su 
vardais tų, kurie jai auko
jo. Jis tvirtina, kad toks 
atidengimas reikalaujamas 
vien tam, kad tuos žmones 
persekioti.

Kuomet Pattersonui buvo ( 
pranešta, kad jis vėl nuteis- i 
tas, jis sakė:

i
“Aš užtikrinu jus, ponios 

ir ponai, kurie mane siun
čiate kalėjiman, kad aš su
grįšiu, kad kovoti už savo 
liaudies reikalus.”

Teisėjas Edward Wein-i 
f eld ten pat vietoje įsakė vykdamas į Ameriką prem-' 
suimti Pattersoną, 63 me- ' 
tu amžiaus 
ran a. v

McCarthy'*) "susiže idimas" yra tiktai 
išsisukinėjimas, sako sen. Fulbright

Paskutiniai

Washingtonas. — Senato
rius Fulbright (demokratas 
iš Arkansas) praeitą sek
madienį išreiškė savo abe
jonę, ar senatorius McCar
thy tikrai jau taip susirgo, 
kad jam reikėjo atsigulti į 
ligoninę. Jis sakė, kad turi 
įtarimą, jog senatorius Mc
Carthy tik bando išsisukti 
iš pasmerkimo - cenzūravi
mo. “Tai ne pirmas kartas 
senatoriui McCarthy’ui eiti 
į ligoninę, kuomet jis atsi
randa nemalonioje padėty
je../’

Senatorius Fulbright dar 
sakė, kad jis negali tikėti, 
jog McCarthy’o liga tokia 
jau rimta, kad reikėtų bent 
dešimtį dienų gulėti ligoni
nėje. Kaip yra žinoma, Mc
Carthy praeitą ketvirtadie- 

! nį pranešė, kad jis susižei- 
! dė alkūnę. Jis susižeidė,

sakė jis, kuomet koks tai 
bičiulis Wisconsin^ “per- 
smarkiai krėtė jo ranką.” 
Esą, alkūnė susimušė i sta- <- 7 t.

lą ir paskui pradėjo tinti.

Mendes siūlo francūzams 
gerti pieno vietoj vyno

Paryžius.—Prieš pat iš

Senatorius Fulbright sa
vo nuomonę apie McCar- 
th’yo ligą išreiškė radijo - 
televizijos p r o g r a m o j e 
“Face the Nation.” Kuomet 
jis pradėjo sakyti, jog ne
tiki, kad McCarthy rimtai 
serga ir turi rastis ligoni
nėje, jam buvo priminta, 
kad McCarthy’o ligą pa
tvirtino ir Kongreso dakta
ras George Calver’is.

“Ar tas reiškia, kad jūs 
netikite ir į daktaro Cal- 
verio nuoširdumą?” jo bu
vo klausta.

Fulbright aiškino, kad 
daktaras Calveris čia nieko 
bendro neturi. Jis pats 
McCarthy’o neegzaminavo, 
o tik girdėjo, ką jam sakė 
McCarthy. O kaslink Bet- 

j sesda laivyno karinės ligo-

nines (kur McCarthy dabar 
randasi), tai visiems žino
ma, sakė Fulbright, kad 
“senatoriai ir kongresma- 
nai ten daro savo diagno- 
zus.” Tas reiškia, kad jiems 
norint, jie ten priimami bi
le kuomet, kad ir tik po
ilsiui ...

Senatas, kaip buvo pra
nešta, vėl susirinks šio mė
nesio 29-tą, kad tęsti Mc
Carthy’o bylos sprendimą, 
tai yra, svarstyti, ar pri
imti ar ne specialaus komi
teto padarytą pasiūlymą jį 
pasmerkti. Bet tuo tarpu 
darosi aišku, kad senato
rius Case smarkiai darbuo-’ 
jasi už kompromisą. Jis šį 
sekmadienį sakė, kad tarp 
daugelio senatorių “viešpa
tauja jausmas,” kad gal bū
tų geriau priimti kokį nors 
naują senatorių užsilaiky
mo kodeksą, kad “visi sena
toriai

y s ir
Mc-

senatinio komiteto nar 
jis pats- rekomendavo 
Carthy’o pasmerkimą, 
dabar atsivertė.

Parašu kampanija
Dešimties milijonų 

McCarthy’! parašų rinkimo 
kampanijos vedėjai sako, 
kad ji eina smarkiai. Bet 
jie jau abejoja, ar per de
šimtį dienų surinks dešimtį 
milijonų. Pasirodė,'kad daug 
makartistų pasiima dide
lius glėbius parašų blankų, 
bet surinkti parašus, tai 
jau kitas dalykas.

Yra net paplitusi nuomo
nė, kad vietomis blankus 
pasiima anti - makartistai, 
kurie juos paskui numeta. 
Kampanijos vedėjai džiau
giasi, kad išdalino daug 
blankų, bet iš jų jokios nau-

U Z

jeras Mendes-France pasi- , Bridgeporto streikas 
kovo toj ą-vete- rašė po įstatymu, kurio:

I tikslas yra sumažinti alko- i 
holinių gėrimų vartojimą. 
Ant alkoholinių gėrimų už
dėti didesni mokesčiai, o to
kių gėrimų parduotuvės bus 
atidarytos trumpesnes va
landas.

Vyno gėrimo įstaigos bus 
uždarytos ankstyvais ry
tais. Tas žymiai sumažins 
alkoholio vartojimą, nes iki 
šiol didelis skaičius darbi
ninkų sustodavo išsigerti 
vyno anksti ryto, kuomet 
traukia į darbą.

Pats Mendes-France sa
ko, kad francūzų tautos 
sveikatai ir kišenei padėtų, 
jeigu ji pradėtų gerti pie
no. Bet daugelis francūzų 
darbininkų ir valstiečių lai
kosi seno posakio, kad 
“Vanduo laukams, pienas 
katėms, o vyrams — vy
nas. ..”

Gubernatorius W. Beardsley 
žuvo automobilio nelaimėje

Des Moines, Iowa. — Io
wa gubern a t o r i u s W. S. 
Beardsley užsimušė, kuo
met jo automobilis vieške
lyje pataikė j sunkvežimį. 
Gubernatorius mirė ligoni
nėje trumpas laikas po ne
laimės. Jo žmona sunkokai 
sužeista. Dar trys asme
nys, kurie radosi automobi
lyje, buvo sužeisti.

William Shane Beardsley 
gimė 1901-mais metais. Jis 
buvo aptiekorius ir farme- 
rys prieš tai, kaip pradėjo 
įsitraukti į politiką. Buvo 
republikonas.

ta saliukė pateko į Rockefele- 
riy šeimos rankas. Dabar ji 
garsinasi padaranti didelę los- 
ką, Dėdės Šamo salą sugra
žindama Dėdei Šamui!

Kalbėdamas apie nesusipra
timus tarpe Lozoraičio ir 
VLIKo, Jonas Kardelis, surin
ka:

“Kai mūsų padėtis eina vis 
sunkyn,— negi ir mes eisime 
savižudybės keliais?”

Taip mums atrodo. Mums 
atrodo, kad kitokių kelių ra- 
ketieriams nė nebeliko.

Brown universitetas užsisa
kė Lenino knygos “Valstybė 
ir Revoliucija” 75 kopijas 
tiesiai iš Maskvos. Mūsų paš
tas knygas konfiskavo ir neiš
duoda. Girdi, universitetas ga
li užsikrėsti komunizmu!

Tokios siauraprotiškos kraš- 
tutinybės jau griebiasi suma- 
kartėję mūsą valdovai prieš 
Amerikos žmonių žodžio ir 
spaudos laisvę. Nė universite
tų profesoriams nebevalia 
skaityti tam tikrų knygų, ku
rios yra įtrauktos į juodąjį 
sąrašą.

Guatemalos fašistai nori 
sušaudyti 20 pažangiečiu

Guatemalos Miestas.—Fa
šistinė Guatemalos valdžia 
skelbia, kad bent 20 pažan
giečių bus sušaudyta “dar 
šį mėnesį.” Paskui, sako 
valdžia, ji sušaudys dar 80.

Meksikos Mieste, Santa- 
go (Čilėje) ir kituose Loty
nų Amerikos centruose vys
tosi judėjimas, kad taip 
nors sulaikyti Guatemalos 
fąšistų užsimojimą.

Tuo tarpu Guatemaloje ei
na smarkus “įtartinų ir ne
patikimų” surašinėjimas. 
Policija jau yra sudarusi 
72,000 asmenų sąrašą. Į jį 
įtraukti aktyviausi anti-fa- 
šįstai—žemės reformos pra
vedėjai, valstiečių veikėjai, 
unijų vadai, švietėjai ir tt.

NEW YORKO ORAS 
Apsiniaukę, ne taip šalta.

pranešimai
Jungi. Tautos. — Francū- 

zijos premjeras Mendes - 
France pirmadienio prieš
pieti turėjo pasakyti svar
bią kalbą Jungtinėse Tau
tose, kurioje jis turėjo iš
dėstyti jo smulkmeniškai 
apdirbtą taikos planą. Jo 
planas yra turėti -slaptas 
diplomatines derybas, kad 
prirengti Keturių Didžiųjų 
konferenciją šį pavasarį.

Alžyras. — Francūzai nu
metė 50,000 lapelių francū- 
zų ir arabų kalboje Aures 
kalnų srities gyventojams, 
raginant juos susirinkti į 
tam tikras zonas. Kadangi 
gyventojai žinojo, kad jie 
bus nuvaromi i tam tikras 
koncentracij os stovy k 1 a s, 
jie nesijudino iš savo namų.

Toje Alžerijos srityje par
tizanai dabar labai aktyvūs.

Belgradas.—Tito užtikri
no, kad Jugoslavija nepla
nuoja sugrįžti į tarybinį 
bloką ir kad jo taip vadina
ma Komunistų Lyga nepla
nuoja sugrįžti į Kominfor- 
ma.v

Jis nesakė, ar jis kviečia
mas.

ateityje žinotų kaip' Daktaro Sheppardo byla vis 
'V'tU p^m®rktl ‘ Į darosi labiau komplikuota cenzūruoti McCarthy į. r

Case pats buvo specialio j Clevelandas. — čia dar 
vis tęsiasi daktaro Shep- 

■ pardo byla, byla apie jo 
J žmonos Marilyn nužudymą, 
i Valdžia kaltina, kad ją už
mušė . pats daktaras Shep-

pasmerkti ’ J darosi labiau komplikuota
iri 1\/I/QI 'avthv'l *

Bosai helikopteriu bandys 
įsigauti į savo dirbtuvę?

(Mūsų korespondento)
Bridgeport, Conn.— Per

eitą savaitę Underwoodo 
unijos vadovybė leido Un
derwoodo kompanijos tam 
tikriems pareigūnams išsi
vežti darbininkų algų išmo
kėjimo visus rekordus irtas 
padaryta. Rekordai nuga
benta į Stratfield viešbutį 
ir iš ten išsiuntinėjo darbi
ninkams čekius, tai yra — 
užvilktas vienos savaitės al
gas.

Taipgi pereitą savaitę 
unija leido kompanijos par
eigūnams išgabenti iš dirb
tuvės visus dokumentus ir 
įvairius dalykus, kas reika
linga dėl Credit Union Ban
ko. Tos visos reikmenys 
nugabentos į vieną miesto 
centre raštinę, ir su sekan
čiu pirmadieniu, kurie dar
bininkai turi kiek sutaupą,
galės iš šio Credit Union į 
Banko išsiimti bent dėl pra
gyvenimo.

Pereitą savaitę kompani
jos vedėjas išsiuntinėjo virš 
poros tūkstančių laiškų. 
Tuos laiškus siuntė ne 
tik darbininkam s, bet 
ir tam tikroms įstaigoms, 
kaip antai: gra b o r i a m s, 
plaukų kirpėjams, dakta
rams, t a k s i k ų vairuoto-* 
jams ir panašiai, kad tuos 
laiškus galėtų matyti pu
blika ir kad pamatytų, ant 
kiek Underwoodo kompani
ja yra “pasiaukojusi” dėl 
savo darbininkų. Ten buvo 
išdėstyta, kiek jinai sutin
ka pakelti algas, kaip jinai 
sutinka traktuoti “seniori
ty” reikalą ir tt. Bet ka-~ 
da unijos vadai pareikalau
ja kompanijos vadus po to- *

kiais pažadais pasirašyti, 
tad tie pradeda galvas krai
pyti ir aiškinasi, kad jie 
turi tartis dar su didesniais 
bosais ir su advokatais.

Pirmadienį, lapkričio 22 
d., valstijos tam tikri par
eigūnai dalyvaus Bridge
port© miesto City Hali pa
talpose, kur po draug tu
rės ir vėl pasitarimą uni
jos ir Underwoodo kompa
nijos pareigūnai. Spėlioja
ma, kad šiuo kartu gal pa
vyks abiems pusėms susi
tarti.

Neoficialės žinios yra, 
kad Underwoodo bosai ta
rėsi gauti helikopterį, su 
kuriuo manė sugabenti bo
sus ir jų artimiausius tar
nus prie dirbtuvės esančia
me didokame kieme ir iš 
ten sulįsti į dirbtuvę. Ta
čiau bosai, kad ir su tar
nais, produkcijos darbo ne
galės dirbti. O darbininkai 
laikosi labai vieningai strei
ko lauke.

Vietinių dirbtuvių uniji
niai darbininkai daro dirb
tuvėse rinkliavas dėl Un
derwoodo streikierių ir jau 
gerokai yra surinkę pinigų. 
Pavyzdžiui, tik vienoje Co
lumbia Recording dirbtuvė
je surinkta dėl streikierių 
pusantro šimto dolerių.

Bosai (o Underwoode bo
sų labai daug) per pirmas 
dvi streiko savaites gavo 
pilnai iš kompanijos apmo
kėti. Po to kompanija iš
dalino bosams žalius lape
lius, su kuriais galės gau
ti iš bedarbių biuro pašal
pą. Bet darbininkai, kurie 
streikuoja, tokių privilegijų 
neturi.

tai padarė įsiveržėlis, kuris 
jį patį, daktarą, sumušė.

Dabar byloje iškelta dau
giau faktų, kurie ją pada
ro labiau komplikuota. Jau 
anksčiau buvo iškelta, kad 
Sheppardas gyveno su kito
mis moterimis, ypatingai su 
jauna slauge Susan Hays. 
Jis taipgi turėjo romansus 
su kai kuriomis savo paci
entėmis.

Prokuratūra dabar sa
kanti, kad Sheppardas, nors 
turėjo daug romansų, buvo 
bejėgis turėti vaikų, kas 
reikštų, kad Marilyn sūne
lis ne jo. Kada Marilyn 
buvo užmušta, ji buvo nėš
čia, kas reikštų, kad ir nau
jagimis buvo ne Sheppar- 
do. Prokuratūra sakysian
ti, kad Sheppardas ją už tai 
ir užmušė.

Išteisino apkaltintus 
Floridos pažangiečius

Miami, Florida. — Kaip 
praneša vietinis “The Mia
mi Herald,” teismas išteisi
no 14 pažangiečių. Jie bu
vo teisti už atsisakymą dės
tyti prisaikdintų teisėjų ta
rybai apie savo politikę vei
klą. Teismas nutarė, kad 
asmenys turi teisę atsisa
kyti duoti atsakymus į 
klausimus apie jų asmeni
nius nusistatymus ir veiklą.

Dar 17 pąžąngiečių ran
dasi po panašiu kaltinimu. 
Manoma, kad ir jie bus iš
teisinti.

Dauguma apkaltintųjų 
yra aktyvūs Miami žydų 
pažangiečių
ri spiečiasi aplink Miami 
Beach kultūrinį centrą. Iš- 

■ teisinti Michael Shantz, Ch. 
Marks, Maurice Carroll ir 
eilė kitų.

veikloje, ku-

Atskira makartistų partija 
1956-tu metų rinkimuose?...

Washingtonas. — Politi
niai komentatoriai skelbia, 
kad labai galimas dalykas, 
jog 1956 metų rinkimuose 
jau 
blikonų partijos, 
tatoriai mano, kad makar- 
tistiniai elementai gali ban
dyti tais metais savo jėgas, i 
sudarydami savo partiją su į vietos, kur negrai ėjo bal- 
savais kandidatais. '

Tos partijos branduoliu 
būtų grupė “For America,” 
kuri s u s i d a r u s i aplink 
“Chicago Tribune” ir jos 
redaktorių pulkininką Mc- 
Cormicką. New Y o r k o 
“Times” mano, kad prezi
dentiniu kandidatu tos par
tijos sąraše gal būtų ne 
pats McCarthy, o kas nors 
kitas, pavyzdžiui, genero
las McArthuras.

nebus vieningos repu-
Komen-

Rasistų riaušės Chicagoje
Chicago. — Rasistai* vėl 

pradėjo sprogdinti bombas 
Trumbull Park projekte, 
kur negrai gyvena kartu su 
baltaisiais. Dar rinkimų 
dienoje bombos buvo iš
sprogdintos prie balsavimo

suoti.
NAACP (Negrų Nacio- 

nalis Pažangos Susivieniji
mas) sako, kad Trumbull 
Park negrai iki šios dienos 
gyvena po nuolatiniu tero
ru, kad jų vaikai bijo žais
ti lauke, kad suaugusieji 
turi eiti į darbą po polici
jos apsauga, o tai vis dėl 
to, kad policija nesiima 
griežtų žingsnių prieš riau
šininkus.
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ALEXANDER TRACHTENBERG
ŠIANDIEN, LAPKRIČIO 23 DIENĄ, sukanka ly- 

giai 70 metų amžiaus Alexandrui Trachtenbergui, pla
čiai žinomam švietėjui, publicistui ir visuomenininkui.

Kas yra Alexandras Trachtenbergas? Tai retas 
žmogus, sakytum unikalinis asmuo, kuriam teko su
vaidinti didžiulė rolė darbo žmonių švietimo srityje.

Jis gimė Rusijoje. Amerikon atvyko anksti prieš 
lirmąjį pasaulinį karą. Mokėsi kolegijoje, universitete, 
bet kartu dalyvavo visuomeniniame judėjime.

Būdamas studentu, jis priklausė ir veikė kadaise ra
šytojo Jack Londono, Florence Kelley ir kitų sukurtoje 
Intercollegiate Socialistinėje Draugijoje. Jis veikė ir 
ano meto Socialistų Partijoje.

Rodosi Yale Universitete Alexander Trachtenberg 
gavo ekonomijos daktaro laipsnį. Jo dizertacija,—“His
tory of Legislation for the Protection of Coal Miners in 
Pennsylvania,”—buvo aukštai įvertinta angliakasių uni
jos, United Mine Workers of America.

1915 metais jis buvo paskirtas direktorium tuomet 
žymią rolę vaidinusios mokyklos New Yorke, žinomos, 
kaip Rand School of Social Science.

Jis per metų eilę redagavo “American Labor Year 
Book,” pilną gausių žinių apie darbininkų judėjimą,— 
tai buvo savotiškas darbininkų judėjimo kalendorius, 
kupinas svarbių žinių.

Per metų eilę jis buvo narys redakcinės tarybos, 
redagavusios ano meto socialistini dienraštį “New York 
Call.”

Po spalio revoliucijos Rusijoje, A. Trachtenbergas 
uoliai veikė už tarybinės valdžios pripažinimą.

Tačiau, bene patsai didžiausias jo nuoveikis bus 
įkūrimas ir palaikymas knygų leidyklos, žinomos Inter
national Publishers vardu. Ši knygų leidykla buvo įkur- j 
ta 1924 metais ir ji gyvuoja ir šiandien. >

Savo jaunose dienose susipažinęs su marksizmu, įsi
tikinęs, kad tie principai, tasai mokslas padės darbinin
kų klasei pasiekti geresnį gyvenimą ir išsilaisvinimą, 
Trachtenbergas jų, tų principų, laikėsi ir tebesilaiko.

Į Jungtinių Valstijų komunistų partiją Trachten
bergas įstojo 11921 metais.

Tokie yra šito kuklaus, bet darbštaus vyro ir švie
tėjo visuomeninio gyvenimo bruožai.

Bet šiandien prieš A. Trachtenbergą stovi kalėji
mas. Įkaitintas sulyg Smitho aktu,, jis su eile kitų vei
kėjų, buvo nuteistas trejiems metams įkalinimo. Jo 
ir jo draugu byla apeliuota į šalies aukščiausį teismą. 
Jei aukščiausias teismas užgirs žemesniojo teismo 
sprendimą, tai šitam švietėjui, sulaukusiam 70 metų 
amžiaus, teks išbūti kalėjime trejus metus. *
„ Bet jis, matyt, to neboja. Jis tebedirba, tebei

damas pareigas International Publishers knygų leidy
klos direktoriaus.

ŠIEMET, TAIGI, sukanka International Publishers 
knygų leidyklai 30 metų amžiaus, o jos vadovui, kaip sa
kėme, — 70 metų amžiaus.

Amerikoje ligi šiol nebuvo ir nėra kitos tokios 
knygų leidyklos, kaip International Publishers.

I
Ši leidykla leidžia rimtas marksistines knygas fi

losofijos, ekonomijos, politikos, istorijos klausimais; 
leidžia ji ir grožinės literatūros veikalus.

International Publishers išleido anglii kalboje Mark
so, Engelso, Lenino veikalus; išleido Stalino veikalų; 
išleido Amerikos marksistų raštus, išleido daugybę gro
žinės literatūros kūrinių,—originalių ir vertimų.

• International Publishers leidyklos išleistos knygos 
yra pasklidusios po visą angliškai kalbantįjį apsaulį.

Abejojame, ar yra bent vienas ko vertas Amerikos 
kolegijų bei universitetų profesorius, kuris neturėtų po 
ranka šitos leidyklos išleistų kai kurių knygų, kuris 
jų nestudijuotų!

Abejojame, ar yra bent koks visapusiškai apsi
švietęs žmogus, — darbininkas bei darbo inteligentas,— 
kuris savo knygyne neturėtų International Publishers 
kai kurių knygų.

International Publishers leidiniai padėjo tūkstan
čiams žmogių objektyviau susipažinti su įvairiomis vi
suomeninėmis problemomis, su praeitimi, dabartimi ir 
Žmonijos ateitimi.

Ši leidykla, vadovaujama tokio žymaus marksisto, 
publicisto, kaip Alexandras Trachtenbergas, leidžia kny
gas ne tam, kad padaryti biznį. Tai daro tik “bizniškos” 
knygų leidyklos, kurioms iš tikrųjų rūpi ne žmonių švie
timas, o biznio padarymas. International Publishers 
leidžia knygas darbo žmonėms šviesti, supažindinti su 
pačiomis opiausiomis Jų gyvenimo problemomis.

“LABAI SĖMINGAS”
Naujienos rašo, kad Am. 

Liet. Tarybos narių suva
žiavimas New Yorke “buvo 
labai sėkmingas.”

Tai jau daug kartų gir
dėti žodžiai, kurie nieko 
nepasako.

ALT suvažiavimai “sėk
mingi” dėl to, kad suva
žiuoja “čyfai” ir nutaria 
atsišaukti į lietuvių visuo
menę, kad duotų pinigų, už 
kuriuos jie, vadovai, galė
tų per metus važinėti ir_, 
niekus plepėti!

Taip jie jau išeikvojo šim
tus tūkstančių' dolerių.

Aukų iš visuomenės jie 
prašo “Lietuvai vaduoti,” o 
gavę pinigus leidžia kelio- 
nėmą ir hoteliams.
ATLEIDŽIA^ 
PASITRAUKIA...

Chicagos kunigų Drau
gas rašo:

“Prof. Vaclovas Biržiška 
atleistas iš Lietuvių Enci
klopedijos vyriausiojo re
daktoriaus pareigų. Lietu
vių Rašytojų draugijos pir
mininkas B. Babrauskas 
dėl šio reikalo enciklopedi
jos leidėjui J. Kapočiui pa
rašė protesto laišką.

“Prof. J. Žilevičius, lietu
vių muzikų veteranas, pasi- | 
traukia iš Muzikos sky- j 
riaus redaktoriaus pareigų i 
Lietuvių Enciklopedijoje.; 
Kompozitorius pasitraukia i 
nuo penktojo enciklopedijos i 
tomo.”

Kodėl tie “atleidimai” ir 
“pasitraukimai,” mums ne
aišku, gal kas nors kada 
nors apie tuos “pervers- j 
mus” pasakys viešai.
BELGIJOS KOMUNISTŲ 

BALSAS
Elta praneša iš Belgijos 

sostinės Brusselio sekamą:
“Laikraštis “Drapo Ruž”1 

išspausdino Belgijos komu
nistų partijos Centro komi
teto laišką, rugsėjo 28 d. 
nusiųstą Belgijos ministrui 
pirmininkui Van Akeriui. 
Laiške protestuojama prieš 
Vakarų Vokietijos apgin
klavimo ir- jos įtraukimo į 
Atlanto bloką planus.

“Jei bus. priimtas toks 
nutarimas, sakoma laiške, 
tai jis sudarys sąlygas vo
kiškajam militarizmui at
gaivinti, o, esant dabartinei 
padėčiai, tai reikštų tarp
tautinio įtempimo paaštrė
jimą ir trečio pasaulinio 
karo pavojaus padidėjimą.

“Tokia politika priešta
rauja pagrindiniams mūsų 
šalies interesams, ji graso 
mūsų saugumui.

Padėkavonės diena
Aš čia nekalbėsiu apie 

Pilgrimų padėkavonės die
ną. Bet man prisimena, 
kad mes ir Lietuvoje turė
davome padėkavonės die-Į 
aas. Aš nežinau, ar visoje 
Lietuvoje tas buvo, bet pas 
dzūkus tai buvo ne viena, 
bet dvi dienos: vie^a vasa
rą, o kita rudenį. Vasari
nė jiebuvo tokia svarbi, ba 
dar laukai nebuvo apdirbti. 
Bet jau rudeninė tai tikrai, 
buvo padėkavonės die^a, 
ba laukai jau būna apdirbti 
ir viskas būna suvežta po 
pastoge. Žinoma, ten tiek 
naminių paukščių neišgala- 
bijo, kiek čia, Amerikoje. 
Bet ten paplauna baroną ar 
kiaulaitę, kas turi atlieka
mą. -Tada susiprašo savo 
giminių ir surengia padė
kavonės diehą. Visada bū
na, rodosi, spalio mėnesį, 
sekmadienį. Bet dzūkai ne
vadino padėkavonės diena 
o “dziedės.” Kodėl taip va
dino, .-aš nežinau; gal dėl to,

“Savo laiške Belgijos 
kompartijos CK reikalauja, 
kad vyriausybė neprisiim
tų jokių įsipareigojimų, ku
riais numatomas vokiškojo 
militarizmo atgaivinimas ir 
Vakarų Vokietijos įtrauki
mas į valstybių karinę koa
liciją, ir imtųsi iniciatyvos, 
prisidedančios prie derybų 
dėl saugumo sistemos suda
rymo dalyvaujant visoms 
Europos šalims.”

ANGLIJOS DARBO 
PARTIJOJE

Dienraštis Vilnis rašo:
“Kiek tai liečia Vakarų 

Vokietijos apginklavimą, 
dešiniųjų darbiečių politika 
nesiskiria nuo Churchillo 
politikos, šiuo atveju de
šiniųjų darbiečių vadas At
tlee stovi daug arčiau 
Churchillo politikos negu 
kairiųjų darbiečių vado 
Bevano. Tame yra daug 
rizikos Dar b o Partijai* 
Panaši situacija buvo Bri
tanijoj ir laike civilio ka
ro Ispanijoj. Dešinieji 
darbiečiai rėmė toriu/nu
sistatymą, kadį Ispanijos 
reikalus nereikia kištis. Ne- 
intervencija į Ispanijos rei
kalus, kam pritarė ir Leo
no Blumo valdžia Prancū
zijoje, užtikrino laimėjimą 
Franco, Hitlerio ir Mussoli- 
nio.

“Attlee turi didžiumą 
Darbo Partijoj ir darbo 
unijose, bet tai didžiuma 
tik per plauką. Bevan as ir 
jo bičiuliai kontroliuoja lo- 
kales darbo partijas, o jos 
sudaro Darbo Partijos pa
grindą. Kaslink unijų, tai 
jose irgi gali įvykti posūkis 
link kairiųjų. Didžiosios 
transporto darbininkų uni
jos bosas Arthur Deakin, 
kuris yra dešiniųjų pilio
rius, greitai ’ pasitrauks iš 
prezidento vietos. Jei ši 
'unija pereis progresyvių 
kontrolėn, tai ir Darbo Uni
jų Kongrese dešinieji bus 
mažumoje.”

Toliau:
“Gordon Schafer, ‘Na

tional Guardian’ korespon
dentas, rašydamas apie jė
gų santykius D. Partijoje, 
konstatuoja, kad Britanijos 
darbininkija vis geriau su
pranta, kokia pavojinga pa
dėtis susidarys Europoje, 
jeigu Vokietija bus remili- 
tarizuota. Ne tik darbi
ninkija, bet ir šiaip jau pla
tūs visuomenės sluoksniai 
nori, kad santykiai tarpe 
Vakarų ir Rytų normali- 
zuotųsi koegzistencijos pa
grindu.”

' kad tą dieną visi pavargė
liai išeidavo iš savo name
lių, tarbas užsikabinę, el
getauti. Ba tą dieną visi 
visko daugiau turėdavo, tai 
ir elgetoms daugiau duoda
vo. Pas dzūkus kviečiai ne
augdavo, bet grikiai tai ge
rai augdavo, todėl ir kruo
pų būdavo, o iš grikinių 
kruopų privirdavo košės su 
spirgučiais, tai ir elgetoms 
užtekdavo. Bet jie nenorė
davo imti tos košės, geriau 
jie norėdavo šmoto Jašimų 
ar šiaip ko.‘ Žinoma, nebū
davo pamiršti nei kunigai. 
Prikraudavo pintines viso
kios gėrybės—duonos, par
sieitos šlaunį ūkę, kai kas ir 
grikinės košės su spirgu
čiais. Veždavo visi iš visų 
kaimų per keliolika viorstų. 
Nei kunigas, nei jo šeima 
niekad tos duonos ir košės 
nevalgydavo, gal tik geres
nę mėsą. Bet tą viską ku
nigo kiaulės ir kiti gyvuliai 
suėsdavo. ' J. ’ Gaidis.

(Pabaiga)
Įstojimas į Komunistų 

Partiją buvo natūralus 
žingsnis rimtam, jaunam 
darbininkui, kaip Joe 
Brandt. Joje jis susitiko ir 
dirbo su kitais, kurie laikė
si su juom, kad kovoti už 
duoną.

1936 m. Joe Brandt atvy
ko į Ohio ir ėmėsi orga
nizuoti plieno darbininkus 
tą vasarą; jis čia irgi darė 
jam įprastus dalykus: pasi
remdamas praeities patyri
mu, dirbo nenuilstančiai 
sutverti unijas Cantone, 
Massillone, Steubenvillėj ir 
Weirtone. Jis pasirinko pa
stovią rezidenciją Clevelan- 
de ir patapo veikliu darbi
ninkų ir progresyvių judė
jime; šiame mieste jis vedė 
Clevelando merginą ir au
gino šeimą.

Franco užpuolė Ispanijos 
Respubliką. Joe išvyko į 
Ispaniją 1937 metais ir tar
navo su mašininių kanuolių 
būriu. Vėliau jis patapo in
formacijų ir lavinimo virši
ninku prie Lincoln Batalio
no. Jis likosi sužeistas pa- 
garsė j u s i a m e Ebro upės 
mūšyje.

Kaip greitai jis sugrįžo į 
Clevelandą 1939 metais, iš
irau j o ėmėsi už savo vei
klos darbininkų judėjime. 
Per sekamus kelis metus jis 
patapo žinomas tūkstan
čiams Ohio žmonių, buvo 
kandidatu į Cuyahogos Ap
skrities komisionierius, vie
na proga tarnavo kaipo in- 
s t r u k t o r i u s Cleveland 
School for Social Science ir 
aktyviai dalyvavo ekonomi
nėse kovose: auto, plieno, 
elektros ir kitų darbininkų.

Paimtas į armiją 1943 m., 
Joe tarnavo 65 divizijoje 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
buvo išsiųstas į Europą 
1944 metais. Jis ėmė daly- 
vumą alijantų įsiveržime į 
pietinę Francūziją, rugpjū
čio mėn., 1944 metais, ir 
buvo sužeistas Alpų kal
nuose, prie Francijos - Ita
lijos rubežiaus.

Nuo 1946 iki 1948 metų 
Brand apsigyveno su savo 
šeima Flinte, o vėliau De
troite, Mich. Ten jis daly
vavo ekonominėse kovose 
su auto darbininkais ir va
dovavo kampanijoje sumuš
ti prieš-amerikinį Callahan 
bilių Michigano legislature- 
je.

Brandt šeima grįžo į 0- 
hio 1948 metais.

Vieną dieną, 1951 m., ei
nant į mašinšapės darbą, 
tapo apsuptas fedralių agen
tu ir areštuotas kaltinimu 
kėsinimesi mokyti ir agi
tuoti nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią jėga ir 
prievarta.

Juozo žmona Sylvia ir dvi 
mažos dukrelės didžiuojasi 
tuo faktu, kad valdžios kal
tinimas suteikė jam garbę, 
kaipo be baimės atsidavu
siam kovotojui prieš fašiz
mą.

E. C. Greenfield
E. C. Greenfield, daugu

mai jo draugų žinomas kaip 
“Greenie,” turi savo šaknis 
pionierių kamiene, kurie 
apsistojo tuomet vadinama
me Western Reserve. Tai 
buvo daug pirmiau, negu 
Ohio patapo valstija ir pri
sidėjo prie unijos, su kito
mis valstijomis. Jo motinos 
tėvai atvyko į Ohio iš New 
Yorko valstijos. Greenfield 
buvo gimęs mažame Penn- 
sylvanijos miestelyje Burnt 
Cabin.

E. C. " Greenfield gimė

kas jie tokie?
1890 metais ir mokinosi 
Clevelando viešose moky
klose. Jis prisipažįsta bu
vęs silpnu mokiniu viska
me, apart istorijos, kurioje 
jis viršijo kitus. Kuomet 
jam sukako 12 metų, jo mo
tina norėjo, kad jis studi
juotų muziką.

Būdamas 14 metų Green
field buvo pionierium nau
joje industrijoje. Jis skam
bino pianu pirmutiniame 
judamų paveikslų teatre.

Jis tęsė savo profesiją 
toje dirvoje įvairiose ju- 
džių filmose ir taipgi pata
po žymiu vargonininku. Jis 
laikėsi su judžiais iki kal
bamų judžių atsiradimo ir 
nuo to laiko jo profesija 
pasidarė nebevartojama.

Vieną sekmadienį, 1930 
metais, jis buvo pakviestas 
į Mažų Namų Savininkų 
susirinkimą, kuriame buvo 
mėginama diskusuoti, kas 
turi būti daroma dėl vis be
sidauginančio namų atimi
nėjimo. Greenfield sako, 
kad jis tuo laiku neįkaina
vo, kaip svarbus tas susi
rinkimas buvo.

Jis pasakė prakalbą, ku
rioje jis kvietė organizuo
tis į karingą kovos organi
zaciją pasipriešinimui išme
timams iš namu ir atiminė
jimui jų namų.
s 1933 metais Greenie statė 
kandidatūrą į miesto tar
ry bą Warde 29, bet nomi
nacijų balsavimuose jam 
trūko 207 balsu.

Jis tapo suareštuotasl953 
metų spalio mėnesį, sufrė- 
muotu kaltinimu, kartu su 
10 kitų Ohio žmonių, kalti
namų Smitho Aktu.

Martin Chancey
Buvo saulėtas popietis 

balsavimų dieną, 1953 metų 
lapkričio mėn., kuomet fe- 
deraliai agentai įsibrovė į 
įmonę, kur Martin Chancey 
dirbo, ir padėjo jį po areš
tu. Visa įmonės mašineri
ja sustojo, nutilo. Darbi
ninkai susirinko aplink jį ir 
žiūrėjo su nusistebėjimu, 
kada agentai puolėsi prie 
Chancey, stovinčio prie ma
šinos, krėtė jį ar neturi gin
klų ir, retežiais surakinę, 
išsivedė. Tos įmonės dar
bininkai žinojo “Marty,” 
kaip jie jį vadino, kaipo 
padoraus būdo bendradarbį 
ir gerą darbininką. Jie iš- 
tikrųjų negalėjo suprasti, 
kaš darosi.

Agentai atlikinėjo pa
prastą darbą, duodami su
prasti, kad jie čia turi la
bai pavojingą pasiutėlį.

Martin Chancey gyveni
mo istorija yra jauno žmo
gaus, kuris pergyveno pra
eitą depresiją. Gimęs bied- 
noje darbo žmonių šeimoje. 
Tikėjo, kad kraštas yra pil
nas'progų, kuriame kiek
vienas biednas vaikinas ga
li atsiekti laimingą ir užti
krintą gyvenimą, kada jis 
įsigys gerą išsilavinimą. 
Martynas buvo pasiryžęs 
baigti kolegiją. O kadangi 
jis neturėjo pinigų, nu
sprendė' lankyti vidurinę 
mokyklą naktimis, dieno
mis dirbdamas kokį tik dar
bą gaus. Vasaras jis pra
leisdavo dirbdamas už jū
reivį ant aliejaus tankerių 
ir freiterių.

Jis baigė mokyklą gilumo
je depresijos. Prieš Ameri
kos jaunimą tuomet stovė
jo juoda ir neaiški ateitis. 
Jis stojo politinėn veiklon.

Apsigyveno Washington,

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Lapkr. (Nov.) 23, 1954
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D. C., pabaigoje 1930 metų. 
Martin Chancey buvo už
gautas su jaudinančiu skir
tumu tarpe pertekliaus ir 
skurdo; palociai ir pasi- 
biaurėtinos lūšnos; brufa
liškas policijos elgimasis su 
negrais. Jis, neleisdamas 
laiko veltui, metėsi į darbą, 
pataisymui tos apverktinos 
neteisybės.

Martin Chancey praleido 
20 mėnesių užsienyje laike 
antrojo pasaulinio karo ir 
dalyvavo 5-kiuose susirė
mimuose, už kuriuos apdo
vanotas penkiomis kauty
nių žvaigždėmis; viena iš jų 
buvo už kautynę iš apsupi
mo, kurioje jų vienetas ko
vėsi per 10 dienų užpakaly
je priešo linijos, iki prasi- 
mušė atgal į amerikineJpo- 
zicijas.

Kuomet karas baigėsi, 
Martin Chancey ir jo žmo
na Sally atvyko į Clevelan
dą ir tuojau pradėjo imtis 
aktyvio dalyvumo pokari
niame darbininkų judėji
me. Kaip veteranas ir Ohio 
Komunistų Partijos sekre
torius, Chancey vaidino 
svarbią rolę kovoje laimėti 
valstijos bonus Ohio vetera
nams. Pastaraisiais metais, 
ypatingai ^uo prasidėjimo 
Korėjos karo, jis pašventė 
daug laiko ir energijos už 
baigimą to “beverčio” karo 
Korėjoje ir kovai už taiką.

Retežiuose nutemptas pas 
J. V. komisionieriu Snod- 
gress, Chancey buvo už
klaustas, ar jis kartais ne
prisipažintų prie “krimina- 
lysčių,” kuriomis jis yra 
kaltinamas.

“As nesu kaltas jMįiosę 
kriminalystėse prieš Jung
tinių Valstijų valdžią nei 
prieš liaudį,” jis atsakė. 
“Aš visuomet buvau ištiki
mas Amerikos liaudžiai ir 
atsidavęs jos reikalams.”

B LIETUVOS
Atsiliepiant j kelmiečių 
kreipimąsi

BIRŽAI. — Į vyko Parovė j os 
MTS zonos kolūkių pirminin
ką, gyvulininkystės fermų 
darbuotojų, mechanizatorių ir 
žemės ūkio specialistų pasita
rimas, kuriame buvo apsvars
tytas kelmiečių kreipimasis.

Pranešimą padarė Parove
jos MTS vyr. zootechnikas P. 
Plerpa.
“Jaunosios gvardijos,” “Auš

ros” ir kai kuriuose kituose 
kolūkiuose į vyk d yt a s galvijų, 
tame tarpe ir karvių skaičiaus 
padidinimo planas. K. Požė
los vardo žemės ūkio artelė iš 
kiekvienos motininės kiaulės 
gavo daugiau kaip po 16 par
šelių. “Lenino keliu”, “Medei- 
kių,” “Vienybės” ir kiti kolū
kiai pilnai įvykdė gyvulinin
kystės produktų paruošas 
\alstybei. “Vilties” ir “Medei- 
kių” kolūkiuose baigiama pa
ruošti gyvulių žiemojimui. Ati
duota eksploatacijai po vieną 
karvidę, veršides ir kiti visuo
meniniai pastatai.

Pasitarime buvo pažymėta, 
kad eilėje kolūkių reikiamai 
nesirūpinama tvirtos pašarų 
bazės sudarymu. “Vienybės,” 
J. Janonio vardo, “Lenino ke
liu” kolūkiai mažai pagami
no siloso. “Ateities’’ ir “Auk
sinės varpos” žemės ūkio ar
telėse nesukauptas reikiamas 
kiekis stambiųjų pašarų visuo
meniniams gyvuliams. J^tsi- 
liepdami į kelmiečių kreipi
mąsi, pasitarimo dalyviai įsi
pareigojo gerai pasiruošti vi
suomeninių gyvulių žiemoji
mui.



Paguodos" įlankoje
A. A'avikovas-Pribojiis

^Baltijos jūros bangose saikingai, supa
si mūsų garlaivis, nugalėdamas priešin
gą vėją ir nakties tamsą, laikydamas 
kursą į tolimuosius Anglijos krantus, o 
karininkų kajutėje, elektros lemputės 
šviesoje, pagyvenęs ir drūtas mechani
kas pasakoja man savo istoriją.

— Aš, jei norite žinoti, — žmogus ra
mus. Kokių nors svetimų vaidų ir susi
rėmimų metu mėgstu laikytis neitrali- 
teto. Tai jau toks mano būdas. Politi
kos mėgstu tik pasiklausyti, bet ja be
veik neužsiimu. Tam reikalui, aš ma- 

IL> nau, yra kiti žmonės, kurie sugeba šo
kinėti ant aštrių peilių ir neįsipiauti. O 
mano reikalas — žinok, dirbk. Tai jau 
manyje nuo vaikystės, iš kaimo, kuria
me drauge su tėvu aš suknisau nemažai 
žemės.

Turiu pasakyti, jog karo tarnyboje 
man sekėsi. Pradėjau antros eilės jūri- 

>f^iinku, kaip tinka mūsų broliui, o sekan- 
VWais metais jau plaukiojau kūriku. Pas

kui, savo pastangų dėka, pasiekiau, kad 
mane paskyrė į savarankiško valdymo 
mašinistų mokyklą. Per du metus sėk
mingai ją baigiau. Paskui vyko savai
me: įsitarnavau ligi laivo kondukto
riaus, o po revoliucijos gavau mechani
ko vardą. Tiesa, tam aš turėjau paau
koti daugiau kaip dvidešimt atkaklaus 
darbo metų. Per tą laiką daug laivų 
pakeičiau. Plaukiojau šarvuočiais, krei
seriais, minininkais, povandeninėmis 
valtimis. Ir, nesigirdamas, pasakysiu, 
kad visą laivų mechaniką išmokau prak
tikoje ir pažįstu ją taip, kaip vargu ar 
žino bet koks musulmonų mula savo ko- 
raną.

Prie caro režimo aš neypatingai my
lėjau valdžią. Ji visuomet atrodė sveti
ma, neliaudiška. Tiesa, kariavau už ją, 
bet tik todėl, kad nebuvo galima neka
riauti. O čia dar apie išdavystę pradė
jo kalbėti. Pagaliau išplaukė Griška 
Rasputinas. Visa tai mane labai suer
zino, bet ne tiek, kad aš sudužčiau, 
kaip banga į uolą, ir tapčiau revoliu
cionierium. Ne, aš garbingai vykdžiau 

darbą.
Tačiau revoliucija vis dėlto atėjo, atė

jo be mano žinios. Uraganu atlėkė ji, 
per tris dienas kaip šiukšlės išpustė visą 
senąją valdžią. Pasakysiu atvirai — 
mano krūtinėje užsidegė nauja saulė. 
Kartu su kitais aš jaučiausi naujai gi
męs. Toliau šito aš nenorėjau eiti. Ta
čiau neilgai tęsėsi medaus mėnesiai. Is
torijai nepakako patenkinti mano po
troškius, ir ji toliau vystėsi saviškai. 
Revoliucijos šalyje įvyko dar viena re
voliucija. Paskui, kaip jau jums žino
ma, prasidėjo pilietinis karas.

Visa tai man labai nepatiko. Aš pa
stačiau ausis.

Dar kartą sakau, kad aš žmogus tai
kus, myliu tylą ir ramybę. Ir vistik re
voliucijos ciklonas vienu sparnu užgrie
bė ir mane. Ligi šio laiko be šiurpulio 
negaliu prisiminti vieno įvykio, kuris 
teko mano daliai.

Tuo laiku aš buvau tolimame Rusijos 
pakraštyje — baltojoj viešpatijoj. Iš 
čia kaip tik pakilo tėvynės gelbėtojai. 
Sužvangėjo kardai, sublizgėjo įvairūs 
Antpečiai, iki generoliškų imtinai. Prie 
sukilėlių prisijungė popai, auksiniais 
kryžiais laimino juos į kautynių žygį ir 
atkakliai tarnavo maldomis.’ Visur, bū
davo, tik ir girdi:

— Už tėvynės atgimimą!
Norėjo ir mane mobilizuoti, bet tas 

numeris nepraėjo: aš jau atšvenčiau ke
turiasdešimt devintas vardines. Stojau 
mechaniku į komercinį garlaivį “Gulbi-

* nas”. Tas laivas buvo nedidelis, tūks- 
tanties tonų, ir metais beveik vienaam
žis su manimi.

Kaip ir pirmiau griežtai laikiausi sa
vo taisyklės — visur laikytis neitralite- 
to. Nuo politikos toliau, o darbas, kur 
jis beveiktų, visuomet būna tik naudin
gas žmonijai. Taip, iš tikrųjų, aš tada 
galvojau.

Mobilizavo mano vyriausią sūnų Ni
kolajų. Pratarnavo jis keletą mėnesių, 

y) paskui, būdamas nekvailas, ėmė ir pa
bėgo iš armijos. Balandėlis pasirodė na

ciuose.
i — Sveiki, tėtė ir mamai

Taip mes ir aiktelėjome su žmona. 
Kiek vargo mums atnešė, kiek baimės 
savo gimdytojams įvarė.

Galvojome, kas dabar daryti?

Toli šiaurėje yra mano bičiulis, išti
kimas mano draugas — Saimas. Nuta
riu pasiųsti sūnų pas jį. Priešingu at
veju pražus vaikinas. O ten — pats vel
nias jo nesuras! Sakau:

— Važiuok, Nikolajau, pas Saimą. 
Duosiu pinigų. Palauksi pas jį, kol tas 
visas kruvinasis sąmyšis pasibaigs, o ta
ria, žiūrėk, ir namo laimingai grįši.

Jis, mano vaikinas, darbštus ir pa
klusnus. Prieš tėvus niekad ir niekuo 
neprieštaraudavo. Nuodėmė skųstis. 
Mylimasis mano. O dabar užsispyrė.

— Ne dėl to, — sako, — aš iš armijos 
pabėgau, kad lyg vėgėlė po akmeniu 
slėpčiaus. Aš noriu dėl teisybės kovo-

— Kokia, klausiu, — čia teisybė, kuo
met brolis prieš brolį pakilo ir kraujas 
savo kraują užpuolė?

Ne neperkalbėsi jį. Vienas — gina 
savo. Ligi ašarų privedė mane su žmo
na.

Išėjo į kalnus partizanauti.
Sunkus sielvartas užgriuvo mano žilą 

galvą. Susimąsčiau aš. Atlieku reisą, 
grįžtu namo, ir —■ ką gi? Jaučiu nenu
raminamą tuštumą savo nuosavame bu
te. Žmona ašarose, pamato mane—pra
deda graužti.

— Nustok tu tiems nevidonams dirb
ti. Kaip tau ne gėda prieš savo tikrąjį, 
sūnų eiti?

Ji, manoji, iš prastųjų, mažai raštin
ga, bet gera moteris.

Prieštarauju jai:
— Mano laivas ne karinis. Tą tu pa

ti žinai. Reiškia, aš laikausi neitralite- 
to.

— Pagalvok tiktai, kokį žodį išgalvo
jo! O man spiauti į tą neitralitetą...

Turiu aš sūnų, Pavliką, juodaakį ža
liūką, tokį vikruolį, kokių maža pasau
lyje. Jis tada ką tik į penkioliktuosius 
persisvėrė. Išgirdęs mano su žmona pa
šnekesį, pačiu rimčiausiu tonu sako:

— Eime, tėve, į partizanus, ir dau
giau nieko.

Žiūriu į jį, išplėtęs akis.
— Iš kur tau tai atėjo į galvą?
Įsižeidęs atsako:
— Tėvas Jegorkinas kartu su parti

zanais* kaujasi. O mes ko žiūrime? Bur
žujams ar ką, parsidavėme?

Jegorka Surkovas metais už mano sū
nų vyresnis, draugauja su juo. O jo tė
vas — buvęs Petrogrado tekintojas, tar
navo “Gulbine” mašinistu ir prieš mė
nesį laiko pabėgo iš garlaivio.

Trenkiau i stala kumščiu.
m “TRl’

— Štai ką, Pavlikai, mesk iš galvos 
lauk tokias mintis. Kad aš tokių dalykų 
daugiau neišgirsčiau. Tau mokytis rei
kia. Girdi?

Vaikas susiraukė, kaip kuosa darga
noje, ir sako storu balsu:

— Girdžiu. Aš, juk, nekurčias.
—Ką dar pasakysi?
— Bijai tu...
Pikta pasidarė man. Pliaukštelėjau 

porą .sykių jam per galvą. Ir ką gi jūs 
manote? Užuot nusigandęs, jis‘man at
šovė :

— Aš vistiek pas raudonuosius pabėg
siu.

Na, galvoju, viskas pasaulyje aukštyn 
kojomis virsta. Revoliucija įpainioja į 
savo vylingą mazgą ir mano šeimos gy
venimą, — neišpainiosiu.

Priėjo ligi to, kad pasaulis tapo nebe
mielas. Ir jautė širdis, kad vargai tuo 
dar nesibaigs.

Taip ir atsitiko.
Išrinko mane į jūrininkų sąjungos 

valdybą. Nenorėjau eiti į tokį atsakin
gą postą ir dar tokiu biauriu laiku. At
sisakinėjau, ilgai spyriausi — perkalbė
jo.

Plaukiu ju toliau savo “Gulbinu”, o po 
kiekvieno reiso einu į susirinkimą visuo
meninių reikalų svarstyti. Prisižiūriu 
aplinkui — valdžia labiau ir labiau su
ka į dešinę. O čia dar svetimšalių ka
riuomenė pasirodė, padeda mūsų gene
rolams juodus darbus vykdyti. Visas 
gyvenimas po antsnukiu, tarsi revoliu
cijos visai nebuvo. Ir jūrininkams pra
sta — spaudžia. Darbo ligi kaklo.

Gaunu'žinių iš Nikolajaus. Jis gyvas 
ir sveikas. Praneša, kad jų jėgos didė
ja, auga./ Aš vis dažniau pradedu susi
mąstyti dėl savo sūnaus siekimų.

(Bus daugiai!)

WORCESTER, MASS.
Iš Liet. Sūnų ir Dukterų 

Draugiojs susirinkimo
Lapkričio 2 d. įvyko Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos ir Dar
bininkų Klubo mėnesinis 
susirinkimas, šiame susi
rinkime nominavome naują 
valdybą sekantiems me
tams. Naujosios' valdybos 
ir board direktorių rinki
mas įvyks sekamai: gruo
džio 5 d., nedėldienį, po pie
tų, nuo 1 iki 5 vai., ir gruo
džio 7 d., nuo 6 iki 7:30 vai. 
vakare . Todėl visi nariai 
esate prašomi dalyvauti se
kančiame susirinkime ir iš
rinkime naujos valdybos ir 
board direktorių.

Valdyba ir įvairios biznio 
komisijos davė raportus' iš 
pereito mėnesio veikimo. 
Viskas tvarkiai vedama. 
Vasarnamio Olympia Par
ko uždarymo banketo ra
portas buvo nepilnas, nes 
dar randasi daug tikietų 
nesugrąžintų ir bilos tebėra 
pilnai nesutvarkytos. Pil
ną raportą išduos sekančia
me susirinkime.

Banketas, manau, buvo 
pasekmingas. Valdyba ir 
board direktoriai dalyvavo 
surengime banketo. Dau
giausia darbo buvo mūsų 
gerosioms gaspadinėms — 
Petkūnienei, Sabaliauskie
nei, Rumšienei, Gilis, Nor
ma Volan (Čeponytei), 
Rose Chesnaitei, Mrs. Vait
kus ir Pockienei. Tamošiū
nas, Olympia Parko gaspa* 
dorins, visus aprūpino ge
rais gėrimais. Svečių da
lyvavo daug, ir visi buvo 
užganėdinti, nes buvo pa
kankamai gardžių valgių ir 
skanių gėrimų, o, prie to, 
ir gera muzika visam vaka
rui.

Nepaprastas svečias, 
miesto majoras J. O’Brain, 
taip pat dalyvavo mūsų 
kiete. Jis pasakė ir trum
pą prakalbėlę, karštai dė
kodamas lietuviams, kad 
gerai jį parėmė, už jį bal
suodami.

Kaip audra po giedros, 
taip pas mus po gražaus 
banketo patiko liūdna ne
laimė — mirtis išplėšė Jo- 
sephiną Korsakienę. Ji stai
ga mirė lapkričo 5 dieną. 
Mirė sulaukus 52 metų am
žiaus. Josephina buvo 
Worcesteryje gimusi ir au
gusi. Iš pat savo jaunų 
dienų dalyvavo progresy
viame lietuvių veikime.

Neseniai Josephinos vy
ras, Juozas Korsakas, mirė 
tragiška mirtimi — nusken
do. Josephina ir Juozas bu
vo geri visuomenės veikėjai 
ir L. S. ir D. B.. Draugijos 
darbu otojai, taipgi Aido 
Choro nariai. Josephina 
per daugelį metų chorą mo
kė, ir mokė pasekmingai, 
nuoširdžiai. Josephinos ir 
Juozo draugiškumas ir 
darbai pasiliko gyvais to
limai ateičiai.

Josephina paliko didelia
me liūdesyje savo mylimą 
dukrelę Janie ir sūnų Jo
seph, Jr., taipgi penkis bro
lius — Peter, William, Al
bert ir John Hartmanus 
(Streimikius) (Penkto var
das nepaduotas.—Red,).

Lai būna Josephinai len
gva Vilties kapinių žemelė.

Lietuviškos vėliavos klau
simas, maro supratimu, bu
vo bereikalingas dalykas. 
Per kone virš 20 metu L. S. 
ir D. Draugija apsiėjo be 
lietuviškos vėliavos, o tik 
dabar pasidarė reikalas ją 
turėti. Daabrtinė Lietuvos 
vėliava yra Tarybų Lietu
vos vėliava, oficiali ir lega- 
liška vėliava. Senoji, An
tano Smetonos laiku vėlia
va dabartiniu laiku nėra 
oficiali. Čionai ir susidu-
riame su keistu dalyku. Aš 
manau, kad L. S. ir D. B.
Draugija apsiėjo tik su 
Amerikos vėliava praeityje, 
gali apsieiti ir ateityje.

Sekantis Draugijos susi
rinkimas įvyks gruodžio 7 
d., 7:30 vai. vakare. No
rinti į Draugiją įsirašyti, 
ateikite ir įsirašykite. Su
sirinkimo vieta: 29 Endi
cott St. Rep.

ROCHESTER, N. Y.
Iš Gedimino Draugystės 50 
metų paminėjimo sukakties 

vakarienės

Vakarienė įvyko lapkričio 6 
d. Apvaikščiojimas labai gerai 
pavyko. Svečiu ir viešnių tu
rėjome virš 300. Buvo viso
kių tautų publikos. Visi gra
žiai ir draugiškai linksminosi. 
Svetainė buvo išpuošta gėlė
mis visokių spalvų. Visi komi
teto nariai ir darbininkai bu
vo pasipuošę geltonomis gėlė
mis, kas padarė labai gražų 
įspūdį. Komiteto nariams ir 
seniausioms draugijos nariams 
buvo parengtasstalas skyrium.

Visiems susėdus prie stalų, 
d. G. švedas, parengimo pir
mininkas, atidarė parengimų, 
apibūdindamas, ką Gedimino 
Draugystė nuveikė per 50 me
tų ir kaip pasistatė gražų na
mą. Priminė, kiek yra išmiru
sių narių, gerų veikėjų. Buvo 
iššaukta daug valdybos narių 
pasakyti po kelis žodžius. Bu
vo padėkavota biznieriams, 
kurie atsilanko į Draugystės 
parengimus. Buvo padėkavota 
už gėles, kurias sunešė Drau
gystės narės, taip pat už k e ik
są Kanapickui, kurį jis auka
vo 50 metų sukakties paminė
jimui.

Tik visa bėda buvo, kad 
nebuvo galima girdėti, ką kas 
kalbėjo. Kitą sykį aš patar
čiau turėti garsiakalbį, nes 
tokioje daugybėje žmonių uži
mąs didelis, kaip bičių avily
je. Gali žmogus rėkti, kiek 
išgali, bet niekas negirdės.

Visi dirbo kiek galėdami, 
bet jaunoji Valtienė, tai dau- 
giausiax Ji viską prirengė, su-

'ruošė, visur buvo pirmutinė. 
Virėjomis buvo: J. Severinie- 
nė, E. Usevičienė, K. Ander
son, It. Mateikienė, Deveikie
nė, J. Blažienė. Prie stalų pa
tarnavo jaunoji Gricienė, Mal- 
daikiutė, Stepaitienė. Kitų 
vardų nesužinojau, atleisite. 
Prie tikietų darbavosi A. Ba
ronienė ir D. Vaitas. Dirbusių 
už baro vyrų ir moterų vardų 
negalėjau sužinoti, malonėsi
te man atleisti.

Parengimo komisijoj buvo: 
G. švedas, J. Evans, J. Labei- 
ka ir P. Bugailiškis.

Turėjome svečių net iš Ka- 
' nados. Ant rytojaus pietus 
darbininkams ir svečiams da
vė veltui.

Koresp.

Netekome gerų draugų
Antanas ir Marytė Balza- 

rai apleido Rochester]. Išva
žiavo į Floridą apsigyventi, 
nes Rochesteryje pradėjo ne
sveikuoti, gal Floridoje jų 
sveikatą pataisys karšta sau
lutė. Mes labai apgailestauja
me netekę gerų draugų ir dar
bo klasės veikėjų ir rėmėjų.

Mes vėliname Antanui ir 
Marytei geriausios sveikatos 
ir malonaus gyvenimo. Išva
žiuodami jie atnaujino Lais
vės prenumeratą ir paaukojo 
kelis dolerius.

Draugai Balžarai yra daug 
veikę, dainavę choruose ir vai
dinę visokiuose veikaluose.

Mes Rochesteryje netenka
me labai daug gerų veikėjų. 
Vieni numiršta, kiti išvažiuo
ja į Floridą, dar kiti nesvei
kuoju. Labai gaila visų. Mes

i
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KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia Li uosybes Choras

Įvyks Šeštadienį »

Lapkričio 27 November
Liet. Taut. Namo žemutinėje salėje

8 Vine St., kampas Main St. Montello, Mass.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti šiame 
gražiame parengime. Tai bus pirmas šio sezono taip 
gražus parengimas. Visi būsite patenkinti.
Pradžia 6:30 v. v. Įėjimas $2.00

CLEVELAND© ŽINIOS
Žinelės

A. L. M. Klubas rengia
linksmą vakarą, kuris įvyks 
gruodžio 4 d. LDS svetainėje. 
Pradžia 7 v. vakare. Auka 50 
centų. Vakaras bus su užkan
džiais, o laimingieji dar ir do
vanų gaus. Bus muzika šo
kiams.. Maloniai kviečiame clo
ve land iečius dalyvauti.

Serga d. Geležinis; serga 
sunkiai; gyvena po num. 8835 
St. Clair Ave.

Serga draugė Bauženienė, 
gyv. po num. 668 E. 93 St.

Kuriems laikas leidžia, at
lankykite ligonius. Nuo savęs 
linkiu jiems greit pasveikti.

Mirė Povilas Yodvišis. Mirė 
lapkričio 5 d. Palaidotas lap
kričio 8 d. Buvo LDS 55 kuo
pos ilgametis narys, taipgi 
Vilnies ąkaitytojas ir rėmėjas. 
Nuliūdime paliko žmoną Elz
bietą, sūnų Viktorą, marčią
Adelę ir kitus gimines. Reiš
kiu gilios simpatijos šeimai!

Mirė B. Gičeikienė, Stelos 
Butkus motina. Palaidota spa
lio 25 d. Brooklyn Heights 
kapinėse.

Gilios užuojautos šeimai!

Amilija Lauruševičienė, bū
dama ligoninėje ir silpnoje 
sveikatoje, numezgė labai 
gražų vilnoni apsiautą ir pri
siuntė A. L. M. Klubui. Klu
bas širdingai dėkoja Lauruse- 
vičienei ir siunčia jai geriau
sius linkėjimus, kad ji greit 
pasveiktų.

Mūsų Klubas nusitarė par
sitraukti 100 dėžučių žiemi
niam sezonui ir kitokių kor
čiukių. Taigi, užuot pirkus 
krautuvėse, pirkite ta pačia 
kaina Klube.

A. R.

L.L.D. 190 kp. reikalai

Kuopos sus. įvyko Nov. 5 
d. šis sus. nebuvo skaitlingas, 
bet buvo turiningas, nes buvo 
apkalbėta netik kuopos bei 
apskričio reikalai, bet ir vi
suomeniniai reikalai. Kadan
gi į 190 kp. persikėlė gerokas 
skaičius 57 kp. narių (kuri 
likvidavosi) ir kartu atsinešė 
gražią pasogą—dalį savo iž
do, tai nusitarta sekanti kuo
pos sus. kaipo metinį kuopos 
susirinkimą turėti su vaišėmis, 
kaipo dviejų kuopų vestuvinę 
puotą. šioje kp. per eilę me
tų savo metinius sus. turi su 
vaišėmis, bet šį kartą, mato
mai, vaišės bus žymiai pra
plėstos. Visi nariai abiejų kuo
pų kviečiami dalyvauti. Be 
to, kiek matyti iš pranešimų, 
tai iki to laiko gausime ir šių 
metų knygą Apie Amerikos 
Prezidentus, kurią visi nariai

likusieji turime suglausti pe
čius ir draugiškai veikti, kol 
dar sveiki ir gyvi.

L. B.

galės pasiimti.
Susirinkimas įvyks šeštadie

nio vakare, Dec. 11 dieną, 
Klubo ’ svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Pradžia 7 vai. va
kare.

J. Žebrys

L.L.D. 22 kuopa kviečia savo na
rius j metinį susirinkimą, kuris 
įvyks trečiadienį, lapkričio (Novem
ber) 24 d., prasidės 8-tą vai. va
kare, L.D.S. Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave.

Atsilankę j susirinkimą gausite 
naują knygą “Amerikos Preziden
tai“.

Šiame susirinkime taipgi bus iš
duotas raportas nuo parengimo, ku
ris įvyko spalio 23-Čią.

Po susirinkimo turėsime užkan
džių: silkių, kavos ir 1.1. Nepamirš
kite laiko, atsilankykite visi ir at
siveskite naujų narių.

Valdyba

ŠYPSENOS
Kodėl susirgo?

’Pirmoji kaiminka: Gir
dėjau, kad tavo vyrelis yra 
ligoninėje, kas jam atsiti
ko?

Antroji kaiminka: Ligos 
priežastis buvo tame, kad 
aš radau merginą ant jo 
kelių sėdinčią. Tai dabar 
jis kelius gydosi.

Medicinos skyrius
“Norėčiau įsigyti medici

nos mokslo knygą,” jaunas 
vyrukas teiraujasi knygų 
krautuvėje.

“Kokį medicinos skyrių 
studijuojate?” klausia vy
ruko knygų pardavėjas.

“Gimdymo kontrolę,” 
gauna paaiškinimą.

Philadelphia, Pa.
L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, lapkričio-Nov. 27 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, adre
sas: 1150 N. 4th St. Visi nariai 
malonėkite pribūti. Yra atsiųsta 
nauja knyga: “Amerikos Preziden
tai“, šiame susirinkime galėsite tą 
knygą pasiimti. O kurie dar nesa
te pasiinokėję duoklių už 1954 me
tus, tai malonėkite šiame susirinki
me užsimokėti.

Bus išduotas raportas iš 6-tos Ap
skrities konferencijos ir turėsime 
išrinkti kuopai valdybą 1955 me
tams. Tad iki pasimatymo susirin
kimo. Valdyba

(227-229)

So. Boston, Mass.
Svarbios Paskaitos Sveikatos 

Klausimu
Sekmadienį, lapkričio 28 d., 6-tą 

vai. vakare, salėje 318 Broadway, 
gerbiama E. Repšienė duos paskai
tą. sveikatas klausimais. Prašome 
visų įsitėmyti dieną ir laiką šių 
svarbių paskaitų ir kviečiame atsi
lankyti.

Kviečia Moterų Ratelis

Montello, Mass.
Lapkričio-Nov. 27 d. Liuosybes 

Choras rengia vakarienę, koncertą 
Ir Šokius. Bus invales gardžių val
gių ir gėrimų. Tai bus pirmas toks 
smagus parengimas. Pradžia 6;3C 
vai. vakare. Kviečiame vietinius ir 
iš toliau atsilankyti.

Pranešėjas Geo. Shimaitįs

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Ląpkr, (Nov,) 23, 1954



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rūpinasi gyvulių žiemojimu

žais gamybiniais laimėjimais 
ūkinius metus gyvulininkystės 
srityje užbaigia “Aušros” kol
ūkio nariai. Gyvulių skaičiaus 
padidinimo planai ne tik Įvyk
dyti. bet ir viršyti, žymiai pa
didėjo melžiamų karvių pro
duktyvumas.

K e 1 m i eč i ų k re i p i m as is

Praėjusi ketvirtadienį garsio
joje East River prie pat Wil- 

i liamsburg tilto susikūlė du ta- 
rado ! vėriniai laivai — japonų 7,502

platų atgarsį. Gyvulininkystes I tonų laivas “Meirinsan Maru” 
fermų darbuotojai pasiryžo 
užtikrinti žiemos laikotarpiu 
aukštą karvių produktyvumą. 
Kolūkyje- pavasari buvo už
raugta 35o tonų ankstyvojo 
siloso ir prišienauta 100 tonų

kio nariai Įsipareigojo dar. pa
gaminti ne mažiau kaip 500 
tonų siloso, šiuo melu silosui 
panaudojamas pievų atolas, 
pavasari sėti dobilai, bulvie
nojai bei silosinės kultūros.

pe'duoj. ’Ši i Tammany bosas taisys 
brigados brigadininkui. demokratų partiją
vadovaujamos brigadininkų 
Pūzo ii* Lekavičiaus, Įsiparei- 
gojo tinkamai paruošti visus 
tvartus. Lekavičiaus brigada 
baigia statyti 150 vietų tipinę 
veršidę. Statybininkai Dainys, 
Kupčiūnas ir kiti gamina lo
vius, ėdžias. Brigadininko Pū
ro vadovaujama brigada spar
čiai stato tipinę 30O vietų 
kiaulidę. Statybininkai Įsipa
reigojo kiaulidę sekantį mėne
si perduoti eksplotacijai. Sta
tybininkai taip pat pritaiko 
gyvulių -žiemojimui senas pa
talpas. Fenuose mechanizuo
jami daug darbo reikalau
jantieji procesai: Įrengiami 
[/ašarų šutintuvai, kapoklės ir 
maišytuvai.

A. Pupalaigis

Great Neck, N. Y
ge-

par-

Graži parė pagerbimui 
ru žmonių

Spalio 9 d. Kasmočių 
tainėje įvyko “surprize
ty,” suruošta pagerbimui 
Charles ir Julijos Laužaičių 

• proga jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties. Rengė
jais buvo Kupčinskai, Smai- 
džiūnai, Bistrai, Kutkai. Pa
rengimas buvo masinis daly
vių skaičiumi. Buvo valgių ir 
gėrimų iki valios. Svotu bu
vo J. Kupčinskas, svočia — 
Mrs. Simas iš Maspetho.

Laužaičių giminių buvo at
vykusių net iš Pittsburgh, Pa. 
Tai Julės Laužaitienės motina 
Mrs. Bagdonas ir jos sesutė 
Page. Dalyvavo taip pat Lau
žaitienės dėdė ir dėdienė Si- 
masaii iš Maspetho.

Pares rengėjai apdovanojo 
jubilejatus vertinga dovana. 
Taipgi buvo ir daugiau dova
nų nuo giminių. Buvo sveikini
mų ir linkėjimų Laužaičiams, 
pasakytų prakalbėlių.

Laužaičiai yra progresyviški 
žmonės. J. Laužaitienė yra 
per daug metų LDS 24 kp. iž
dininke ir neatsisako padirbė
ti parengimuose. Taipgi yra 
Laisvės skaitytoja.

Aš nuo savęs Laužaičiams 
vėlinu ilgo ir laimingo vedy
binio gyvenimo.

Teresė Vizdžiūnienė - Eimu
tienė tapo “grandma”. Jos 
duktė Najomė, Walter Bruso- 
ko žmona, susilaukė sveikos 
dukrelės vardu Viktoria. Ge
ros kloties Prūsokams užau
klėti gražiai savo dukrelę.

F. Kl-ton

Kodėl policija tolera
vo tokį raketą?

Policijos komisionierius 
Adams prisipažino spaudai, 
kad jau. nuo 1953 metų pava
sario buvo vedamas policijoje 
tyrinėjimas dėl grafto su tra
giko tikietais. Graftas buvo su
rastas, bet nieko prieš jį ne
buvo daroma iki šiol. Kodėl?

NewYoritf>'WWž?Žiiihn
4SOOOS4

Du tavoriniai laivai 
susikirto East River

ir panamiečių 1,760 tonų lai
vas “Lake Charles.” Pastara
sis buvo taip smarkiai sužeis
tas, jog tuojau pradėjo skęs
ti. Vargais negalais tapo pri
trauktas prie kranto ties 
Grand St. Japonų gi laivas 
mažai tenukentėjo. Nelaimėje 
niekas neužmuštas ir niekas 
nesužeista. Susikirtimas Įvyko 
7:55 vai. vakare.

Paskutiniai 
valstijos 
Carmine

New Yorko 
rinkimai padrąsino 

G. DeSapio, Tamma- 
demokratų bosą. Jis 
kad nuo dabar per

Viršutinėje vais- 
republikonai vi
rink imus, girdi,

; pareiškė.
| porą metų jis užsiimdinės tik- - 
tai taisymu ir gerinimu visos 
Demokratų partijos Now Yor
ko valstijoje, 
tijos dalyje 
suomet laimi 
tik todėl, kad ten visuose pa
vietuose Demokratų partija 
pakrikus, apleista, neveikli. 
Jis ją perorganizuos ir sutvar
kys. Tada republikonai ir to
je valstijos dalyje negalėsią 
pasirodyti.

Miestas paėmė 9 bloku 
plotą namų statymui

Pagaliau miesto valdžia pa
ėmė i savo rankas virš 17 
akrų plotą New Yorke aplin
kui Washington aikštę. To
je apylinkėje, kaip žinia, 
randasi 
sitetas. 
statomi 
Jie bus 
sutilps 2,016 šeimų. Visas pro
jektas kaštuos $25,000,000. 
Projektas taikomas prašalini- 
mui iš tos apylinkės laužyno.

ir New Yorko univer- 
Įsigytame plote bus 
gyvenamieji namai. 
14-kos aukštų. Juose

Du kiniečiai jūrininkai tapo 
suareštuoti ir pasodinti į kalė
jimą. Jie kaltinami jgabenimc 
narkotiku net už $30,000. Jei 
bus teismo pripažinti kaltais, 
jie turės pasėdėti kalėjime il
gus metus.

o motina 
ligoninėje, i 
jos dukrytė

Mrs. Edith Tempesta pirma 
laiko pagimdė dukrelę tik 2 
uncijų. Mergaitė Įdėta Į inkiu- 
batorių, 
sveiksta 
kad il
gy va.

gražiai 
Manoma, 

i išliks

slaugę
Apmu-

Piktadarys užpuolė
Ann Webley, 60 metų, 
šė ją ir pasigrobęs piniginę reikalų. Prašome visus atvyk- 
paspruko. VALDYBAii.

Visi aukščiau suminėti parengimai bus

Pekla su požeminiais urvais
Graži sekmadienio popietė, 

cinu pasivaikščioti po Rich
mond Hill gatves. Maniau ra
siu tyresnio oYo, negu mano 
kambaryje, pro kuri prašvilp
dami tūkstančiai, automobilių 
paleidžia smarvę. Gerokai pa
vaikščiojęs, sumaniau nuva
žiuoti į New Yorko patį cen
trą, pažiūrėti, kaip ton atrodo 
šventės dienojo. Iš Kew Gar
dens sėdau i požeminį greitą
jį tramvajų ir už 25 minučių 
pačiam peklos centre atsidū
riau. Išėjęs iš kaip perkūnija 
trenkiančio vagono, skubinau 
išlysti iš požeminio urvo, nes 
čia oras mane be galo dusino. 
Ne daug laimėjau ant šali
gatvio išlipęs. Oras ir čia tirš
tai prismardintas. Nors buvo 
giedri diena, bet saulę sunku 
buvo per dūmus Įžiūrėti. Ne- 

centru 
20

namo.

ilgai tuom miesto 
džiaugiaus. Pasipirkęs už 
centų laikrašti grįžau 
Už porą dešimtukų gavau glė
bi popierių, net pavargau, kol 
partysiau aš ji.

Skaitysiu ai* 
visokio šlamšto 
rasti pasiklojau 
nalo skyriuje 
paveikslų apie 
elektra varomus 
New Yorko 
vaizduojama 
ties metų to požeminio trau
kinio gyvavimas, žiūrint Į 
tuos paveikslus, vaizduojan
čius pasakišką žmonių lan
džiojimą po tuos požeminius 
urvus, prisiminė man kadaise, 
skaitytus “šventus raštus” 
apie velnių landžiojimus pek
loje po 
urvus... 1 
velniai, I 
milijonai

ne, bet dideli 
prirašytą laik
ant stalo, žur- 
randu Įdomių 

1 pirmutinius 
požeminius 

tramvajus, čia 
pasakiškas 50-

tokiuos požeminius 
New Yorke, ne tik 
bet ir biednų dūšių 
i landžioja po tuos 
s urvus. Nesakyčiau, 

kad jie yra pekliški urvai, jei
gu būtų galima iš jų išlindus 
atsikvėpti tyru oru. Bet kuo
met reikia važiuoti apie 25 
mylias iš miesto, kad laisviau 
kvėpuoti, tai aš sakau, kad 
tas žmogus—“švento rašto” 
kūrėjas labai teisingai rašė 
apie velnių ir dūšių landžio
jimą po urvus.

Tam pačiam rašte skaičiau 
ir apie velnius su ilgais pirš
tais. Užėjęs Į saliūną, matai, 
kaip velniai biednoms dū
šioms smalą i gerklę pila ir 
su 
.ią

ilgais pirštais dolerius iš 
kišenių kabina. “Šventas

Susirinkimas
L.L.D. 1 KUOPOS NARIAMS

Susirinkimas įvyks lapkri
čio 24-tos vakarą, trečiadienį 
(del šventes pakeista diena), 
L. A. Pil. Klubo patalpoje, 
280 Union Avė., Brooklyne, 
Pradžia 7:30 v. v. Duoklę pa- 
cimokėjusieji nariai jau gaus 
fsaują knygą “Amerikos pre
zidentai.” Yra ir kitu svarbių

raštas” kaip ką teisingai at
spėja! Senais laikais žmonės 
nežinojo apie Ameriką, bot 
jie kalbėjo apie būsiantį pra
garą. Amerika yra tuom pra
garu, jos didmiesčiai—peklos 
katilai. kuriuose milijonai 
biednu dūšių verda... i i

Panelė! ietis

Distrikto prokuroras pradė
jo tyrinėti bandymą papirkti 
vidurinio svorio boksininką 
Vince Martinez iš Patersono. 
Martinez sako, kad du vyrai 
pasiūlė jam $20,000 už pasi
davimą kumštynėse.

Board of Estimate nutarė iš
leisti $6,910,000 pataisymui ir 
pagerinimui ant Manhattan 
Plaza privažiavimo 
Brooklyn Bridge.

prie

Mrs.
1114

77 metą grandma 
nustebino plėšikus

Du, plėšikai Įsiveržė Į 
Billings namus po num.
E. 1st St., Brooklyne. Jie at
kišo revolverį ir pareikalavo 
pinigų. Ji jiems atkirto: Mato
te, aš jau esu1 77 metų am
žiaus ir mirti nebebijau. Nu
šaukite, jei norite... Tokio 
staigaus senutės pasipriešini
mo plėšikai buvo pritrenkti. 
Jie pasiėmė iš josi piniginės 
$500, sugrąžino jai vedybini 
deimantinį žiedą, kurį buvo 
nuo jos rankos numovę, ir iš
sinešdino. Tuos penkis šimtus 
dolerių ji buvo susitaupius už
mokėti graboriui, kuris palai
dojo jos vyrą lapkričio 2 d.

Tėvai užmušėjai jau 
laukia bausmės

■ Džiūrė išnešė nuosprendi, 
• kad Margaret. Mahony ir Al
fred Bates yra kalti užmuši
me savo “nelegalaus” pustre
čių metų amžiaus sūnelio. 
Laukia bausmės paskyrimo, 
kuri žada būti aštri.

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

Brooklyn-Richmond Hill
Parengimui Kalendorius

Šeštadienį Lapkričio-Nov. 27
I 

Lietuvių Namo Bendroves Banketas

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisves Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laime”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

LINKIU LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Montrose Liquor Store, Inc
FAVORED BRANDS OF

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

Syswy»r

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y 
(Prie Broadway arti Hewes St.)

4 pu*!. Laisvi (Liberty) Antrad., Lapkr. (Nov.) 23, 1954

laivu

kokiais 
bažny-

4 kunigai iš Kinijos 
tiesiai i klioštorin

Praėjusį ketvirtadieni
New Yorkan atplaukė keturi 
katalikų kunigai iš Kinijos. 
Jie Kinijoje buvo per penkis 
metus po “namų areštu.” Visi 
keturi atrodo labai gerai ir 
labai sveiki. Nežinia, 
sumetimais, katalikų 
čios hierarchija visus keturis 
kunigus tuojau1 išsiuntė Į 
klioštorin Union City, N. Y.

Sugrįžę kunigai yra šie : Li
nus Lombard iš Ipswich, 
Mass., Lawrence Mullin iš Jer
sey City, N. J., John Baptis 
Maye iš Scrantono, Pa., ir Er
nest Hotz iš Brooklyno.

Motinos prieš šautuvi
nius žaislus vaikams

Aną dieną viename miesto 
knygyne Įvyko platus Brook
lyno motinų susirinkimas. Jos 
kalbėjo apie kalėdinius žais
lus vaikams. Jos1 nutarė kovo
ti prieš visokius “revolverius” 
ii* “šautuvus,” kuriais prieš 
Kalėdas mūsų miesto vaikai 
apginkluojami. Tai esąs pra
tinimas vaikų prie gengsteriz- 
mo. Motinoms tas nepatinka ir 
jos nutarė šiemet prieš tokius 
žaislus smarkiai kovoti.

Bet ką daryti su tais vai
kais, kurie iš pirmiau turi to
kius žaislus Įsigiję ir juos pa
naudos šiemet prieš Kalėdas? 
Į šį klausymą mūsų motinos 
nesurado atsakymo.

Suradę viso labo 
tik 9 “raudonuosius”

kovo mėnesio investi- 
komisionierius ieškojo 

rau- 
leškojo sušilęs, išlei-

Nuo 
gacijos 
tarpe miesto tarnautojų 
donųjų.
do šimtus tūkstančių dolerių. 
Per šerengą perleido 130,000 
darbininkų. O kokie rezulta
tai ?

Komisionierius 'Peter C. 
Brown paskelbė suradęs viso 
labo tik 9 “raudonuosius.” Ar 
jie komunistai ar ne, tai jau 
kitas klausimas. Jie tokiais 
skelbiami tik todėl, -kad jie 
atsisakė atlikti politinių pa
žiūrų išpažintį.

salesmenai” ir
pasidaro po

Vagys ar salesmenai?
Arnold Hoffman ir Max 

Friedman sako, kad jie yra 
pirmos klasės 
lodei į metus 
$15,000. Policija tam netiki. 
Ji juos sulaikė ir kaltina viso
kiose vagystėse. Ji sako, pa
vyzdžiui, kad jie Įsiveržė i 
vieną apartmentą ant Flat
bush Ave. ii* iš ten išsinešė 
$7,500 vertės mink kautą.

Kas nors atkeršijo
Kažin kas dviemis kulko

mis nudėjo Frank Callace, 54 
metų amžiaus. Callace buvo 
dešinioji ranka išdeportuoto 
raketieriaus ii* gengsterio 
Charles Luciano. Kas 
jam atkeršijo.

nors

Biltmore kotelyje buvo ki
lęs gaisras. Gaisras kilo skie
pe. Greitai užgesintas be dide
liu nuostoliu.

1,500 šimtamečių
Apskaičiuojama, kad Jung

tinėse Valstijose randasi 
apie 1,500 šimtamečių žmo
nių.

Dr. Flanders Dunbar ap- 
klausinėjo apie 300 tokių 
šimtamečių. Patyrė, kad 
dauguma jų paprastai gy
vena, kaip ir kiti žmonės. 
Daugelis jų sulaukę šimtą 
metų tebedirbinėja.

Paskelbė alkoholiui kovav

Francūzijos pre m i e r a s 
Mendes-France pasiūlė ka
binetui kovą prieš alkoho
lizmą. Premieras pataria 
piliečiams, ypač kariuome
nei, vietoje svaiginančių 
gėrimų, daugiau naudoti 
pieno.

Bet iš piliečių gero tam 
pritarimo negauna. Dau
gelis jam pastebi: Lai pre
mieras geria pieną, o mes 
—vyną.

Siūloma uždėti 
stipriesiems gėrimams 
sus.

aukštus
tak-

Arabai studentai 
prieš imperialistus

Damascus mieste, Sirijo
je, apie 8.000 studentų iš- 
maršavo iš savo mokyklų 
ir sudarė demonstraciją 
prieš imperialistus.

Jie protestavo prieš Fran
ci i os valdžios žygius Alžy- 
rijoje, kur šiuo metu fran- 
cūzai terorizuoja už laisvę 
kovojančius arabus.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080
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PRISTATO Į NAMUS 
Tel. EVergreen 4-8842

&

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

SUPERINTENDENT /
20 šeimų aparlmcni inis 

Flushing’^. Gaus 3 kambarių 

menių, priskaitanl pinigu, 

binkito po 7 v. v.
TW. 6-3965

namas 
apari - 

Skam-

(227-228)

Nuteisė advokatą už 
nusukimą taksų

Marcus S. Siegel, advoka
tas, turės pasėdėti šešis mė
nesius kalėjime. Jis prisipaži
no kaltu nusukime $29,807 
taksų. Bausmę uždėjo teisėjas 
Rayfiel Brooklyn© teisme. Ad
vokatas Siegel yra 49 
amžiaus ii* gyvena po 
201 W. 18th St.

metu
num.

pa-

r

Sumanyta New Yorke 
statyti Amerikini ImigraC 
Muziejų. Pastatymas atsieisiąs 
$5,000,000.

W.anamaker krautuvės savi
ninkai atmetė unijos pasiūly
mą krautuvę atpirkti. Bet de
rybos dar eis toliau.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai? e

Paieškau Stepono Styro. Gyveno 
Longlac, Canada. (P. P. Co. St., 
Camp 47). Jam siųsti laiškai grjšta 
Aš turiu
Kas žinote 
meldžiu man 
116 So. 51st 
Pa.

svarbių reikalų su juom. 
kur S. Styra gyvena, 

pranešti. A. Gailiūnas, 
St, Philadelphia 89,

(228-230)

Dr. A. Petrikai
I

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-686? \

VALANDOS:

renktadienlals uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

• MATTHEW A
! BUYUSr

(BUYAUSKAS)

» 
i

426 Lafayette St.’
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




