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KRISLAI
Thanksgiving Day.

Apie Sandarą.
Norman Thomas.

Rašo R. MIZARA

bus Thanksgiving Day — 
Padękų Diena — tad Lais
vė neišeis.

Šiemetinė Padėkų Diena 
truputėlį geresnė už pra
ėjusių metų tą šventę, nes 
šiemet jaučiamas tarptauti
nės padėties sušvelnėjimas. 
Baigtas karas Indokinijoje.

Bet tai nereiškia, kad 
taika pasauliui jau yra už
tikrinta. Tai nereiškia, kad 
karo pavojus visiškai išny
ko.

Dėl to taikos šalininkai 
visame pasaulyje nuolat bu
di ir budės.

L. Prūseika rašo, jog Vil- 
' nies vajus už sukėlimą $10,- 

000 sėkmingai eina prie pa
baigos, — jau turi $9,249.

“Dabar jau visiškai aišku, 
kad iki $10,000 dasikasime 
—ir tai be didelės agitaci- 
josjfc šauksmų,”

S^nka pastebi
rašo jis.

Sj&nka pastebėti, kad vil
niečių vajus sėkmingiau 
praėjo negu laisviečių. Šie
met daug vilniečių dėjo spe
cialiu fondan ne po desėt- 
ką dolerių, o po šimtą ir po 
du.

- Kanadiškis Liaudies Bal
sas apie savo vajų sako:

“Laike praeitos savaitės 
žymiai pagerėjo vajaus vei
klos rezultatai. Gauta pen
kios naujos prenumeratos, 
daug atnaujinimų ir virš 
$300 aukų...”

Padėkų Dienos proga pa
galvokime ir mes, laisvie- 
čiai, kaip pagyvinti mūsų 
vajų!

Dabar yra medžiojimo 
sezonas.

Žmonės, pamėgę šautuvą, 
turį laiko, eina į girias šau
dyti stirnų bei zuikių.

J^sti ir tokių atsitikimų: 
•io (Conn.)

J^sti ir tokių 
netoli Waterbui 
Vilimas Vasiliauskas turi 
karvių farmą. Kažin kokie 
“strielčiai,” išėję medžioti 
zuikių, nušovė Vasiliausko 
karvę, sakoma, vertą $250.

Tai “strielčiai”!...

Radijas “Voice of Ame
rica” pakvietė M. Vaidylą, 
kad jis “papasakotų Lietu
vos žmonėms” apie Sanda
rą. Na, jis ir pasakojo!

Tai merdėjančiai organi
zacijai priklauso apie pora 
šimtų politinių siratų, kurie 
patys nežino, ko nori. San- 
dariečiai didž i u o j a s i tik 
tuo, kad jų organo redak
torius yra priimtas prie 
ALT ėdžių ir dažnai gauna 
progos visuomeninėmis lė
šomis pasivažinėti po Ame- 

^Voice of America,” kaip 
žinia, palaikomas valdžios 
lėšomis ir per tą radiją vi
sokie politiniai šalaputriai 
paleidžia nemaža niekalų.

JUNGTINES TAUTOS PAGERBĖ MIRUSI VIŠINSKĮ
Mendes-F rance 
už derybas su 
T. S. pavasari

Jungtinės Tautos.—Fran- 
eūzijos premjeras Mendes - 
France pirmadinenio rytą 
pasakė prakalbą Jungtinėse 
Tautose. Jis dėstė savo pla
nus pasaulinei taikai. Tarp 
kito jis ragino sušaukti Ke
turių Didžiųjų konferenciją 
ateinantį gegužės mėnesį.

Washingtone Mendes - 
France pareiškimas sutik
tas nepalankiai, nes sako
ma, kad pasikalbėjimuose 
su Dullest! ir Eisenhowerio 
Mendes - France neminėjo 
tokios artimos datos. Dul- 
lesui Mendes-France sakęs, 
kad jis stoja už derybas su 
TSRS tik po to, kai Vakarų 
Vokietijos ginklavimas bus 
galutinai užtikrintas. La
bai abejotina; ar tas bus pa
daryta gegužės mėnesiui

Šiandien (antradienį) de- į 
šimtą valanda vakaro Men
des-France turėjo apleisti 
New Yorka ir išskristi i 
Paryžių.

Reakcinė ir konservatyve 
Amerikos spauda, kuri iš 
karto į Mendes-France at
sinešė su nepasitikėjimu, 
per kelias dienas rašė apie 
jį labai palankiai. Net 
Hearsto spauda jam nesi
gailėjo komplimentų. Bet 
po jo kalbos Ju n g t i n ė s e 
Tautose tonas vėl pasikei
tė.

Amerikos šalin ekonominiai 
pasitarimai eina Brazilijoje

Petropolis, Brazilija. — 
Čia atsidarė Pietų, Centri
nės ir Šiaurės Amerikos ša
lių ekonominių ir' finansų 
reikalų ministrų konferen
cija. Tariamasi ekonomi
niais reikalais, kurie liečia 
visus Amerikos kraštus. 
Vienintelė Amerikos konti
nento šalis, kuri nedaly
vauja, yra Kanada, kuri 
save skaito Britanijos eko
nominės bendruomenės da
limi. Bet ir ji konferenci
joje turi stebėtoją.

Stebėtojus taipgi prisiun
tė Vakarų Vokietija, Belgi
ja, Francūzija, Isp a n i j a, 
Portugalija, Italija, Japoni
ja, Britanija ir Olandija.

Konferenciją atidarė Bra
zilijos prezidentas Joao Ca
fe Filho.

Amerikos Socialistų par
tijos vadovas, Norman Tho
mas, šiomis dienomis minė
jo savo 70 metų amžiaus 
sukaktį.

Kadaise Am. Socialistų 
partija buvo didelė, gaji, 
stambi jėga mūsų šalyje.

Bet, dėka tokių oportu- 
nistinių vadovų, kaip Mr. 
Thomas, ji išsigimė ir šian
dien, anot to posakio, yra 
“nei dievui žvakė, nei vel
niui šakė.”

*

Mirė čia eidamas savo pareigas; J. Malikas 
paskirtas jo vieton: kūną išveža į Maskvą

Jungtinės Tautos. — Vi
sos Jungtinių Tautų dele
gacijos beveik be išimčių iš
reiškė savo užuojautą tary
binei delegacijai, kai pirma
dienio rytą buvo sužinota, 
kad staigiai mirė Andrie
jus Višinskis, vyriausias 
TSRS delegatas. Višinskis 
mirė eidamas savo parei
gas. Jis tą rytą buvo at
vykęs į tarybinės J. T. de
legacijos būstinę ant Park 
Avenue. Ten jis prie rašo
mojo stalo peržiūrėjo ir da
rė pataisymus prakalboje, 
kurią planavo pasakyti tą 
rytą.

Bet apie pusę po devin
tos jis sukniubo ir 'mirė 
nuo širdies smūgio, o Jam 
pagalbą bandė duoti tary
binės delegacijos gydytojas.

J. T. nutraukė sesiją
Kada žinia apie Višins

kio mirtį prieš vidudienį 
pasiekė Jungtines Tautas,, 
asamblėjos pirmininkas 
Eelko N. van Kleffens nu
traukė sesiją. Daugelis de
legatų skubinosi 
savo užuojautą 
delegacijai.

Van Kleffens 
kad po pietų įvyks memo
rialinė sesija Višinskio pa
gerbimui. Jis sakė, kad 
apart to Jungtinės Tautos 
nenutrauks savo kasdieni
nio darbo, “nes Višinskis 
taip ir būtų norėjęs.”
Poilsis senam kovotojui...

Apie trečią valandą po 
pietų įvyko memorialinė 
sesija. Kalbėjo visų vado
vaujančių delegacijų atsto
vai, įskaitant Amerikos de
legacijos galvą Lodge. 
Lodge priminė, kad per pa-

išreikšti
tarybinei

paskelbė,

‘Mes atsimenam Tonypandy’
Londonas. — Rengiantis 

prie premjero Churchillo 80- 
to gimtadienio, parlamento 
deputatai pasirašė specia- 
lėje atminimo knygoje, ku
ri jam bus įteikta. Bet ke
li darbiečiai deputatai atsi
sako prisidėti. Deputatė 
Elizabeth Braddock sakė: 
“Mes atsimename Tonypan- 
dy..

Tonypandy yra vietovė 
Valijos anglies kasyklų sri- 
tyje, j kurią 
dar 1910-tais 
siuntė policiją, 
riaį užgniaužė 
streiką.

Churchillas 
metais pa- 

kuri žiau- 
angliakasių

Savivaldybiij rinkimai jau 
pravesti Franco Ispanijoje

Madridas. — Čia įvyko 
savivaldybių rinkimai. Są
rašai visi buvo valdžios pa
tvirtintos falangistų-fašistų 
partijos. Valdžia sako, kad 
90% žmonių dalyvavo rin
kimuose.

čias paskutines dienas prieš j bė, jog tuojau į New Yorka 
Višinskio mirtį, jis tarėsi i išskrenda J. Malikas, kad 
su juom apie taikingą susi-1 užimti Višinskio vietą. Ma- 
tarimą atominiu klausimu, likas gerai pažįstamas 

Prancūzijos premjeras Jungtinių Tautų rateliuose.
Mendes - France, kuris ry- Į Jis Tarybų Sąjungą jau 
tą kalbėjo Jungtinėse Tau-1 

. tose, sugrįžo, kad memoria-! 
linėje sesijoje pagerbti Vi- i 
šinskį. Jis sakė, kad Vi-! 
šinskis yra “senas kovoto- ;
jas, kuris dabar nuėjo ii- ' veno Odesoje, 
sėtis.”

Jis priminė tuos laikus, Į 
kai 1942-rais metais susiti
ko su Višinskiu Alžyre, pri
minė ir Stalingradą. Jir 1 
baigė sakydamas:

“Aš prie jo kapo sude 
du atminima tu dienu, kuo- ; 1 v v L. /

siekėme bendros pergalės.

praeityje Jungtinėse Tau
tose atstovavo.

Biografijos bruožai
Nors Višinskio tėvai gy- 

, jo šeimyna 
buvo lenkiškos kilmės. Jis 

! gimė Odesoje 1882 metų 
i gruodžio 10. Studijavo Kie- 
vo universitete. Nors jo 
tėvas buvo vidurinės klasės 

! pasiturintis žmogus, jaunas 
i Višinskis greit įsitraukė į 
I revoliucinį judėjimą.

1905 metų revoliucijos 
metu jis buvo Baku darbi-'

Vieną jausmingiausiu ir ninku tarybos sekretorium, 
draugiškiausių Višinskio! 1017 revoliucijos metu jis 
pagerbimo kalbų pasakė i buvo palinkęs prie menševi- 
Indijos atstovas Krišna Me- bu, bet po revoliucijos per- 
nonas, kuris sakė, kad Vi
šinskis visuomet buvo Jung
tinių Tautų ir taikos šulas.

Diplomatas, oratorius
Visi kalbėtojai pažymėjo, 

kad Višinskis buvo didis 
valstybininkas, diplomatas 
ir ugningas kalbėtojas-ora- 
torius bei išmintingas stra
tegas. Taipgi pripažinta, 
kad iš visų vadovaujančių 
delegatų jis turėjo aštriau
sią jumorą.

Višinskis atrodė ir jautė
si sveikas vakarą prieš mir
tį, kuomet jis dalyvavo 
Mendes - France garbei su
ruoštame bankete. Jis ten 
kalbėjosi su daugeliu diplo
matų, tarp jų su Lodge.

J. Malikas atvyksta
Iš Londono pranešama, 

kad Maskvos radijas skel-

ėjo komunistų pusėn. Kai
po teisininkas - juristas jis 
dėstė universitetuose ir 
daug rašė. Ii925-tais metais 
jis tapo Maskvos universi
teto rektorium. 1933 me
tais p a s k i r t a s vyriausiu 
TSRS prokuroru. Buvo kal
tintoju . Zinovjevo - Kame- 
nevo ir kitose bylose. 1940- 
tais metais jis tapo užsienio 
reikalu vice-ministru ir nuo 
to laiko vadovaujančiu 
TSRS diplomatu, būdamas 
tai užsienio reikalų minis
tru, tai vyriausiu delegatu 
Jungtinėse Tautose, vado
vaudamas specialei kokiai 
nors diplomatinei misijai. 
Jam mirštant New Yorke 
su juo radosi žmona ir duk
tė.

Šiandien, (antradienio) 
vakare jo kūnas bus lėktu
vu išvežtas Maskvon.

Mane operavo. - sako McCarthy; 
Nieko panašaus^ tvirtina ligonine

Washingtonas.— Senato
rius McCarthy, kuris ran
dasi Bethesda karinėje lai
vyno ligoninėje; išleido pa
reiškimą spaudai, kad jam 
buvo padaryta operacija. 
Esą, ’chirurgai operavo jo 
alkūnę, išimdami iš jos sti
klo trupinius.

Bet tuojau po šio McCar- 
thy’o pareiškimo pati ligo
ninė paskelbė: Nieko pana
šaus nebuvo, McCarthy ne
buvo operuotas. Daktarai 
tiktai tikrino jo alkūę, 
krapštinėjo ją, norėdami 
matyti, ar tik kas neįstrigo 
j on, kai jis ją šiek tiek su
mušė į stalą. Bet operaci
jos nebuvo.

Šis ligoninės skelbimas 
skaitomas nemenku smūgiu 
M.cCarthy’ui.. McCarthy ži
no, kad jo pabėgimas į li
goninę dabar pajuokiamas 
visoje šalyje, kad net jo rė
mėjų tarpe viešpatauja ne-

pasitenkinimas dėl jo tokio 
žingsnio. Tad, jis manė, 
kad paskelbimas, jog buvo 
operuotas, pataisys daly
kus, sudarys įspūdį, kad ti
krai rimtai serga.

Bet ligoninės iškėlimas, 
kad operacijos nebuvo, jį 
pastato į dar blogesnę pa-

Bonna. — Buvęs prezi
dentas Herbertas Hooveris 
dabar lankosi Vakaru Vo
kietijoje. Jis ten bus 6 die
nas kaip asmeninis kancle
rio Adenauerio svečias. 
Adenaueriui palanki spau
da apie Hooverį kalba kaip 
apie “didį humanistą,” bet 
socialdemokratų spauda į jį 
atsineša šaltokai.

Tokyo. — čiango laivy
nas sakosi paskandinęs du 
Kinijos žvejybinius . laivus 
Tacheno salų apylinkėje.

Darbiečiu vadaic.

narčių išmesti 
7dus deputatus

Londonas, 
ti darbiečiu 
pašalinti iš 
nius savo 

— Attlee ir ki- 
vadai norėtu

parlamentinius 
kurie balsavę 

prieš Vokietijos ginklavi
mą. Visi kiti darbiečiai su
silaikė nuo balsavimo.

Tie septyni deputatai nė
ra bevanistai, o pacifistai. 
Jie yra S. O. Davis, Sidney 
Silverman, Emrys Hughes,.

dock, Ernest Fernyhough 
ir John McGovern.

Manoma, kad bevanistinė. 
frakcija partijoje bandys 
tuos pacifistus ginti, nors 
patys bevanistai susilaikė 
nuo balsavimo kaip ir At
tlee sekėjai.

Legaliai kalbant, partijos 
vadai turi teise tuos paci
fistus išmesti, nes britų 
darbiečiai visuomet laikėsi 
disciplinos, kad po parla
mentinės frakcijos nutari
mo visa frakcija balsuoja 
vieningai.

Santiago. — Valdžia už
darė komunistų laikraštį 
“EI Sigio” ir suėmė redak
torių-Jose Miguel Varas’ą. 
Teismas nusprendė, kad tas 
laikraštis sulaužė Čilės įsta
tymus, kurie draudžia ko
munistų partiją.

Austrijos kancleris Raabas 
dabar lankosi šioje šalyje

Washingtonas. — Čia at
vyko Austrijos kancleris 
(premjeras) Julius Raab. 
Jis buvo pakviestas sekre
toriaus Dulleso ir su juomi 
bus tartasi apie taikos pa
sirašymą su Austrija. Dul
les norėtų nesusitarus su 
Sovietais, kurie okupuoja 
Austrijos dalį, padaryti su
tartį su Austrija.

Pagal tą sutartį Amerika 
pabaigtų savo karinę oku
paciją Austrijoje, bet tas 
nereikštų, kad ji iš Austri
jos ištrauktų savo karei
vius: Amerikos kariai lik
tų Austrijoje “pačios Au
strijos prašymu,” kaip “sve
čiai.”

Washingtonas. — Austri
jos kancleris (premjeras) 
Julius Raabas lankėsi pas 
prezidentą Eise n h o w e r į. 
Pranešama, kad jis kreipėsi 
į Eisenhoweri su prašymu, 
kad tas paveiktų Tarybų 
Sąjungą, kad ana atšauktų 
savo okupacines jėgas iš 
Austrijos.

Prieš tariantis su Eisen-, 
howeriu Raabas dar tarėsi 
su DUllesu. Raabas dar su
sitiks su karo reikalu se
kretorium Wilsonu, su ko
mercijos sekretorium 
Weeksu ir su užsienio pa
galbos tiekimo direktorium 
Stassenu.

Paskutiniai
pranešimai
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos laikraščiai išėjo su di
deliais juodais rėmais pra
nešant apie Andriejaus Vi
šinskio mirtį. Ruošiamos 
iškilmingos laidotuvės.

Paryžius.— Vietinė spau
da sako, kad su Višinskio 
mirtimi Tarybų Sąjunga 
netenka didelio prakalbi- 
ninko ir diplomato, bet po
litikoje jo mirtis pakaitų 
nepadarys, nes jis pats po
litiką retai nustatinėjęs.

Madridas. — Franco val
džia skelbia, kad falangis- 
tai atsiekė “didelius laimė
jimus” savivaldybių rinki
muose.

Karači. — Pakistano val
džia skelbia, kad nuo Ryti
nio Pakistano bus atimta 
visokia autonomija.

Londonas. — Po to, kaip 
J. Malikas buvo pašauktas 
vykti i New Yorka užimti 
Višinskio vietą, spauda Čia 
įdomauja, kas bus paskir
tas nauju TSRS ambasado-

L

Eisenhowerio sekretoriatas 
yra kaip generalinis štabas

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio patvar
kymu prie kabineto buvo 
įsteigtas pastovus sekreto
riatas. Kaip sako New Yor- 
ko “Times,” tas sekretoria
tas bus panašus į “civilinį 
generalinį štabą.”

Kol kas kabinetas, suside
dantis iš įvairių sekretorių 
(ministrų), neturėjo savo 
pastovaus sek r e t o r i a t o. 
Kiekvienas sekretorius turi 
savo aparatą, bet kabineto 
posėdžiai vyko tik kaip at
skirų sekretorių pasitari
mai po prezidento vadovy
be. Kas buvo nutarta ar
ba ką reikės, tarti, ateinan
čiame posėdyje rekorduoti 
ir tvarkyti turėjo Baltojo 
Namo administracija. Nuo 
dabar pats kabinetas turės 
savo administracinį apara-

Kabineto sekretoriato va
dovu paskirtas Maxwell M. 
Raab, buvęs Henry Cabot 
Lodge sekretorius.

Spauda sako, kad sekre
toriato štabo įkūrimas, ly
giai kaip Baltojo Namo šta
bo pakaitos, išplaukia iš Ei
senhowerio palinkimo viską 
tvarkyti panašiai, kaip tai 
daroma Armijoje.

Chicago.—Metodistų vys
kupai savo suvažiavime pa
smerkė verstiną karinę tar
nybą (UMT) šioje šalyje. 
Tie vyskupai atstovauja de- 
vynius milijonus tikinčiųjų.

Sa'n Juan. — Puerto Ri
co aukščiausias teismas iš
teisino Ruth Reynolds, 
amerikietę, kuri veikė su 
nacionalistais.

nevFyorko~oras
Galimas lietus.
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MOTERYS TARYBŲ SĄJUNGOJE
ŠIANDIEN YRA MADOJE, rašant apie Sovietų 

Sąjungą, pasakyti, kad ten įvairius darbus dirba mo
terys.

Jei jūs pastebėjote, ten sunkius fizinius darbus dir
ba moterys, kuriuos turėtų dirbti vyrai.

Bet mes pamirštame vieną mažą “mažmožėlį”: 
Mes, būtent, pamirštame, kad buvo Antrasis pasaulinis 
karas.

Mes pamirštame, kad tame kare žuvo, jei ne dau
giau, tai ir ne mažiau, kaip milijonai—daug milijonų 
Tarybų Sąjungos piliečių vyrų.

Tarybų vyriausybė niekad nepaskelbė, kiek iš ti
krųjų milijonų vyrų žuvo tame kare: Tačiau, būkime 
atviri ir supraskime, kad jų žuvo daug milijonų.

JEIGGU net Tarybų Sąjungoje “šiaip sau” dirbtų 
moterys, tai ir tuomet pasaulis būtų dėkingas tam kraš
tui.

Pagalvokime, Spalio Revoliucija buvo pirmoji, ku- 
ir nukirto retežius, varžančius pasaulio moterų balsa
vimo teisę.

Iki Spalio Revoliuijos, atsiminkime, Amerikos mo
terys neturėjo teisės balsuoti.

Tik po Rusų revoliucijos moteris patapo laisva, tu
rinti pilną žmogaus-piliečio teisę.

Šiandien Tarybų Sąjungoje moterys, kaip ir vyrai, 
sulaukę 18-kos metų amžiaus, turi teisę balsuoti ir yra 
lygūs piliečiai visame kame.

Kas nenori būti aklas, tas mato, kad yra taip, o 
ne kitaip.

ALKOHOLIS SMAUGIA FRANCŪZJĄ?
ĮDOMUS DALYKAS atsitiko su. Francūzijos minis

trų pirmininko vizitu Amerikoje.
Jis, Mendes-France, atvyko šion šalin kaip labai 

išmintingas vyras. Jis atvyko, kaip valstybės galva, 
kuriam rūpi ne Francūzijos reikalai, bet vyriausiai, 
kaip ginkluoti Vakarų Vokietiją.

Jis gina, jis daro viską, kad Vakarų Vokietija būtų 
apginkluota!

Kas pasaulyje girdėjo, kad Francūzija, kuri tiek 
daug kentėjo nuo vokiečių, susilauktų sūnaus, kuris at
silankytų kiton šalin ir beveik keliaklupsčiaudamas sa
kytų: Leiskite mano didžiausiam priešui apsiginkluoti?...

Bet tai ne viskas.
Mendes-France ne tiktai prašo, kad pasaulis leistų 

Vakarų Vokietiją apginkluoti. Jis prašo ko nors dau
giau.

Jis ir jo žmona paskelbė karą alkoholiui. Girdi, 
Francūzija perdaug geria, perdaug sunaudoja alkoholio. 
-Ji turėtų daugiau gerti — pieno, pieno ir tik pieno, o 
nieko daugiau.

Jam atrodo, kad francūzų tauta perdaug alkoho- 
liška, perdaug geria svaiginančių gėralų.

Mendes-France bando padaryti francūzų tautą al
koholikų tauta. Kas iš tikrųjų nėra.

Francūzai geria, bet kas geria? Buržuazija. Pa
gotieji taip, iš tikrųjų geria, ir jie nesiskaito su jokia 
miera.

Francūzų tauta kaip buvo, taip ir yra gera tauta. 
Francūzijos liaudis tebesilaiko moderacijos, tebesilaiko 
saiko.

Daugiau: Francūzijos liaudis yra revoliucinė liaudis. 
Vado vau jarrfa komunistų, toji liaudis turi didelę galią 
ir gali pasakyti tokiam Mendes-Francui: Atsikvošėki
te ir leiskite francūzų tautai ginti savo kraštą, kaip ji 
gynė 1871-maisiais metais.

Nekrėskite juokų, pone Mendes-France. Nejuokin
kite pasaulio iš darbingos ir patrijotingos francūzų 
tautos!

Los Angeles, Cal.
Dora AcHer ir W. Pozer 

vestuvių pares atbalsis

Štai Laisvei $10. Maža ■ įi
ma, bet geriau, kaip nieko. 
Vot, nepamislinau ir prižadė
jau vien tik Vilniai 25-tą nuo
šimtį nuo vestuvių parės, kuri 
įvyko 13 lapkričio. Manor sve
tainėje, Los Angeles mieste. 
Na, kaip ten nebūtų, Vilniai 
pasiunčiau $25.

Vestuvės įvyko nemažos, 
dalyvavo apie 250 Amonių. 
Programa susidėjo iš rusų

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

i choro ir solistų. Vestuvių va- 
i karą oficialiai atidarė Rev. S.

U. Fritchman. Visas pelnas 
buvo skirtas sveturgimių ap
gynimui. Gražus būrelis ir 
lietuvių dalyvavo. Po progra
mos, užkandžių ir šokių, apie 
1 vai. nakčia, svečiai pradėjo 
-kirstytis i namus.

į

Tariam nuoširdžią padėką 
visiems dalyviams ir už aukas.

Dora ir Walter Pozer

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

KUR VARTOJAMI 
ŽODŽIAI "NE,” 
"NE” IR "NEI”

Daugelis amerikinių lie
tuvių laikraščių bendradar
bių nepataiko sulyg taisy
klėmis vartoti žodžius “ne,” 
“ne” ir “nei.”

Bandysiu čia patiekti 
bent keletą pavyzdžių, kur 
šie žodžiai, sulyg bendrinėj 
literatūrinėj lietuvių kalboj 
priimtomis taisyklėmis, yra 
vartojami.

“NE” vartojamas (1) to
kiuose sakiniuose, kuriais 
nuginčijamas veiksmas vie
no veiksnio, kurį tikrenybė
je atliko,' atlieka arba at
liks kitas veiksnys. Pavyz
džiui:

Tai buvo ne mano darbas.
Laišką rašė ne tėvas, bet 

sūnus.
Ne Petras tame kaltas, 

bet Jonas.
(2) Tokiuose sakiniuose, 

kuriais nuginčijamas bet 
koks daiktas. Pavyzdžiui:

Pasikvietei ne tą žmogų, 
kurio reikėjo.

Ne už tokio vyro ji tekės.
(3) Tokiuose sakiniuose, 

kuriais pasako m a , kad 
veiksmas yra, buvo arba 
bus atliktas ne vieno veiks
nio, bet grupės: Pavyz
džiui :

Mes ne vieni už tai sto
jame—visa mūsų unija to 
reikalauja.

Ne viena ir ne kelios tau
tos stoja už taiką—jų yra 
dešimtys.

Ne viskas auksas, kas 
blizga.

“NĖ” vartojamas tokiuo- 
: se sakiniuose, kuriais nugin- 
■; čijamas veiksmas arba sto- 
• vis ne vieno kurio veiks- 
> nio — žmonių, daiktų arba 
j daikto masės bei sumos— 
Įkartu. Pavyzdžiui:

Nė vienas mūs karo ne
norime.

Šiuo sakiniu, kaip mato
te, nuginčijamas veiksmas 
visos kalbamos žmonių gru
pės kartu.

Ne tik mes, bet nė vienas 
mūs už tai nestojame.

Čia “ne” nuginčija veiks
mą tik dalies turimos ome
nyje žmonių minios, o “nė” 
nuginčija veiksmą visos tos 
žmonių minios kartu.

Tame nėra nė krislelio 
tiesos. Šiuo sakiniu atme
tama ne dalis kurio nors 
tvirtinimo, bet visas.

Nė vieno cento, nė vieno 
žmogaus užpuolimo karui. 
Čia visokis pinigų davimas 
atmetamas kartu; taipgi 
kartu atmetamas ir žmonių 
davimas.

Nė lašo lietaus.
Nė vienos žvaigždutės ne

simato.
Nė ašaros dėl jo neįšlies.
Nė colio savos žemės ne- 

atiduosime.

“NEI” vartojamas to
kiuose sakiniuose, kuriais 
nuginčijamas veiksmas bei 
stovis veiksnių pavieniui iš 
eilės. Pavyzdžiui:

Nei Petras, nei Jonas, 
nei Vincas vakar nedirbo.

. Bet jei norime "uginčyt 
dirbimą visų trijų kartu, 
tada jau sakome, kad nė 
vienas jų nedirbo. Galima 
dar ir šiaip pasakyti: nei 
Petras, nei Jonas, nei Vin
cas—nė vienas jų nedirbo.

Nei jis buvo girtas, neigi 
pavargęs.

Nepriėmė jis nei pinigų, 
nei talkos.

Kas nori išmokti šiuos 
tris žodžius—“ne,” “nė” ir 
“nei”—vartoti taisyklingai, 
tiems čia patiektų kelių pa
vyzdžių pakaks.

Nekantrus

MOTERŲ KAMPELIS
Martha Stone (Mrs. Asher) 
prabilo per Patersono spaudą

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad neseniai tapo 
suareštuota New Jersey 
valstijos veikėja Martha 
Stone, po vyru Martha 
Asher. Buvo jai padaryta 
per FBI agentus negražių 
užmetimų kaipo ant motu 
nos, žmonos ir dukters. 
Šiuo tarpu Martha Stone yra 
paleista po $15,000 kaucija. 
Ji laukia teismo. Susiorga
nizavo Martha Stone De
fense Committee, kuris 
renka aukas jos apgynimui.

Šiomis dienomis “Pater
son Morning Call” įdėjo il
gą reporterio pasikalbėjimą 
su šia veikėja. Pasikalbėji
mas labai įdomus. Tūkstan
čiai spaudos skaitytojų iš
girs pirmu sykiu tiesą apie 
šią veikėją ir prieš ją už
vestą bylą. Stone dabar gy
vena savo namuose po nu
meriu 153 12th St., Pater
son, N. J.

Jai buvo per FBI pada
rytas užmetimas, kad ji ap
leido vyrą, sūnų ir pasi
traukusi iš namų gyveno 
slaptai. Kitas jau užmeti
mas, kad ji nedalyvavo sa
vo tėvo laidotuvėse.

Ką tais klausimais pasa
ko pati Martha Stone?

Ji pasako, kad jos visi žy
giai buvo daromi su jos vy
ro žinia. Ji prisipažįsta, 
kad ji yra New Jersey vals
tijoje komunistų veikėja. 
Ji sako, kad kai valdžia 
pradėjo persekioti komu
nistų vadus ir veikėjus, jai 
buvo tik du pasirinkimai: 
Pirmas, pasilikti namie ir 
būti areštuotai ir pasodin
tai į kalėjimą, kaip kad at
sitiko su visa eile kitų ko
munistų veikėjų, arba: pa
sitraukti iš namu ir dar
buotis pagal išgalę. Ji pasi
tarė su vyru ii’ abudu jie

Apdovanojimas daugiavaikių 
Lietuvos motinų

Lietuvos žinių agentūra 
“Elta” padaro tokį prane
šimą :

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 1954 
metų spalio 30 d. Įsaku ap
dovanota didelė grupė dau
giavaikių motinų.

“Motinos šlovės” I laips
nio ordinu apdovanotos 
daugiavaikės motinos: 
Mažeikių rajono — M. Da- 
mulienė - Dargytė, S. Trin- 
kienė, Plungės rajono — J. 
Lubiene, S. Rimkienė, D. 
Urinkienė, Panevėžio rajo
no — K. Jatužienė, T. Mar- 
tinonienė, Šilutės rajono — 
0. Petravičienė, A. Jac- 
kauskienė, N.Š ulciene, Var
nių rajono — S. Beleckienė, 
M. Zimlienė, A. Žaludienė 
ir kitos.

“Motinc-s šlovės” II laips
nio ordinu apdovanotos 
daugiavaikės motinos: Dot
nuvos rajono — G. Beran- 
kienė, V. Kuprienė, T. Su- 
chova, Dusetų rajono — L. 
Levčenkienė, V. Raugienė, 
Z. Trimbelienė, Kalvarijos 
rajono — S. Eidukaitienė, 
M. Pavelčikienė, A. Žakie
nė, Lazdijų rajono — T. 
Jakelaitienė, I. Maceikienė, 
O. Mačionienė, Pasvalio ra
jono—E. Kiznienė, A. Mor
kūniene, O. Luomonienė, 
Prienų rajono — O. Lišaus- 
kienė, D. O g e 1 b i e n ė, M. 
Venskienė, Utenos rajono— 
A. Jarmalavičienė, L. žvi- 
nienė ir kitos. ■ 

nutarė, kad jai, kaipo dar
bininkų klasės veikėjai, tik 
antrasis pasirinkimas yra 
teisingas. Todėl jinai pasi
traukė iš namų ir tęsė vei
kimą. Tuo būdu, ji sako, 
grynas melas, kad jinai ap
leidusi vyrą ir sūnelį.

O kai tėvas mirė, ji sako, 
į laidotuves sugužėjo net 
du vežimai FBI agentų ir 
jos laukė pasirodant. Tai 
buvo iš valdžios pusės ne
žmoniškas pasielgimas taip 
užpulti laidotuves, kurios 
iki t šiol būdavo gerbiamos ir 
niekada nekliudomos. Aiš
ku, sako Stone, kad būtų 
buvę kvaila jai apsirodyti 
ir padėti FBI agentams su
griauti laidotuves. Tik to
dėl ji nepasirodė tėvo, lai
dotuvėse. Tai žinojo ir pil
nai suprato ir jos vyras ir 
visa šeima.

Pasikalbėjime su “Pater
son Morning Call” reporte
riu Martha Stone pasmer
kia FBI už kaltinimą, kad 
jinai priklausanti prie “ko
munistinės konspiracijos.” 
Komunistų partija nesanti 
jokia konspiracija. Ji sako, 
kad teismo metu ji plačiai 
išdėstys tos partijos istori
ją ir siekius. New Jersey 
valstijos žmonės sužinos ir 
išgirs tiesą.

“Kaltinimas, kad šita par
tija yra konspiracija,” pa
reiškė Stone, “yra tik kar
tojimas hitlerinės didžiojo 
melo taktikos.”

Beje, “Paterson Herald 
News’1 įdėjo Marthos Stone 
vyro Mr. Asher laišką, ku
riame jis pasmerkia FBI už 
jo žmonos šmeižimą ir per
sekiojimą. Jis ragina visus 
New Jersey piliečius auko
mis paremti jo žmonos ap
sigynimą teismuose.

Salietis

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos 
daugiavaikės motinos: Jo
niškėlio rajono — K. Jan
kevičienė, S. Jatužienė, A. 
Mostaikienė, S. Sakalaus
kienė, Jiezno rajono — M. 
Kavolynienė, M. JKondro- 
tienė, A. Urbanavičienė, S. 
Venzlauskienė, Linkuvos 
rajono — M. Leimontienė, 
A. Nakvosienė, Šeduvos ra
jono — M. Buožier>ė, A. 
Klubnikova, Šiaulių miesto 
—B. Alminskienė, E. Moc
kevičienė, O. Spulginienė ir 
kitos.

“Motinystės medalio” I 
laipsnio medaliu apdovano
ta 116 daugiavaikių motinų 
ir “Motinystės medalio” II 
laipsnio medaliu 224 rlau- 
vaigės motinos.

Iš mūšy kulturiečių 
gražaus susirinkimo

CHICAGO, Ill. — Mote
rų Kultūros Klubo susirin- 
kimas, įvykęs 9 d. lapkričio, 
b u v o g a n a skaitlingas 
(nors narių galėjo dalyvau
ti daugiau) ir pasižymėjo 
gerais tarimais ir prisiren
gimu prie ateities veiklos. 
Buvo smagu matyti tarpe 
mūsų pirmininkę Samulio- 
nienę, kuri, nors sunkios li
gos sužalota ir pergyvenu
si skaudžius šeimyniškus 
smūgius, taip stipriai nusi

teikusi, kad dalyvauja su
sirinkimuose ir gabiai juose 
pirmininkauja. Tai pavyz
dys toms narėms, kurios 
sveikos būdamos nemato 
reikalo vieną vakarą į mė
nesį pašvęsti savo organi
zacijos reikalams.

Narės išreiškė gilą užuo
jautą mūsų ligonėms, tai 
Matuzienei, kuri vis dar li
gos kankinama negalėjo su
sirinkime dalyvauti, ir 
Daukšienei, apie kurią jau 
buvo rašyta “Vilnyje,” kad 
neteko rankos. Draugės 
labai apgailestavo tokią ne
laimę.

Susirinkime buvo išduo
tas platus raportas iš Leo 
Valančiaus paramai įvyku
sios žaislų pares. Kultūrie- 
tės labai patenkintos, kad 
viskas taip gražiai pavyko 
ir padaryta nemažai pelno. 
Jos dar kartą nori paačiu- 
ti visiems ir visoms, kurie 
tik prisidėjo prie parengi
mo pasekmingumo.

Kadangi už kelių savaičių 
yra rengiamas Civilių Tei
sių Kongreso tarptautinis 
bazaras, tai kultūrietės pa
aukojo $5.00 tam tikslui ir 
narės apsižadėjo daug do
vanų sunešti bazarui. Ga
lima drapanų, maisto, viso
kių namie keptų skanėsių ir 
kitokių dalykėlių, kurie pa
prastai reikalingi baza- 
rams. Priduokite savo do
vanas Jonikienei “Vilnyje” 
arba Nellie DeSchaaf, 759 
W. 72nd St. Arba pačios 
nuvežkite bazaran.

Nutarta rengtis jau iš 
anksto prie didelio Tarp
tautinės Moterų Dienos pa
minėjimo kovo mėnesį, se
kančiais metais. Nutarta 
paimti Mildos svetainę, su
rengti šaunų bankietą su 
koncertine programa. Nors 
tas viskas dar gana toli, bet 
kultūrietės jau iš anksto 
kviečia pas save.

Kaip paprastai daroma 
kas metai, taip ir šiais,' sa
vo priešmetiniame susirin
kime, gruodžio 14 d., mes 
tuoj po susirinkimo turėsi- 
me šurum-burum su “g?ab- 
bag.” Tad visos narės at
eidamos susirinkiman atsi
neškite kokia maža dovanė
lę-

Susirinkimui užsidarius 
buvo ir vaišiu. Gilbert 
anūkė iškepė labai skanų 
tortą, o Senkevičienė “ho- 
ney-cake” na, tai visos ra
gavome ir gardžiavomės, 
kad viskas labai skanu. Ma
žeikienė pavaišino vynu, 
Grigienė ir Matukaitienė 
pagamino arbatėlės, tai vis
kas prisidėjo prie gero ūpo 
ir draugiškumo ir linksmos 
ėjome kas sau namučių. 
Nepamirškite, draugės, kad 
sekantis susirinkimas bus 
gruodžio 14 d. Visos būti
nai dalyvaukite.

Klubo korespondentp

Picasso laukia Ispanijos 
išlaisvinimo iš fašistu

I
New Yorko moderniško 

meno muziejuje randasi di
džiulis visą sieną užimantis 
Pablo Picasso piešinys 
“Guernica.” Tame piešiny
je Picasso atvaizduoja sim
boliniai, kaip Hitlerio ir 
Mussolinio bombonešiai Is- 

i panijos pilietinio karo me- 
• tu begailestingai subombar
davo taikų miestelį Guerni
ca. Ten nesirado jokių ka
rinių taikinių, bet nacių ir 
fašistų lėktuvai visą mies
telį sumaišė su žeme. Bė
gantieji gyventojai iš orlai
vių dar buvo apšaudyti kul
kosvaidžiais.

“Guernica” randasi New 
Yorko muziejuje, bet tam 
muziejui nepriklauso. Mu
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Seno gydytojo nuomonė 
apie moteris

Londone gyvena gydyto
jas vardu Sir Adolphie 
Abrahams. Jis žmogus jau 
senas, net 71 metų. Savo 
ilgame gyvenime ir pasek
mingoje gydytojo praktiko
je jis yra daug matęs ir 
patyręs apie moteris. To
dėl jo neseniai parašyta 
knyga apie moteris visoje 
Anglijoje sukėlė nemažai 
diskusijų.

Dr. Abrahams teigia, kad 
biologiniai, tai yra, fiziniu 
sudėjimu, moterys toli 
gražu pralenkia vyrus, 
todėl jos ilgiau ir gy
vena. Jos daug mažiau už 
vyrus ligų “pasigauna.” 
Moraliniai jos stovi daug 
aukščiau už vyrus. Mote
rys taipgi daug ištikimes
nės šeimyniškame gyveni
me. Tarpe vyrų daug dau
giau idijotų ir išsigimėlių, 
negu tarpe moterų. Bet’ 
taip pat moterys yra daug 
labiau išgarsėjusios žmog
žudystėse. Joks vyras, sa
ko jis, negali susilyginti su 
Mary Ann Cotton, kuri nu
nuodijo savo motiną, vieną 
burdingierių, tris vyrus ir 
penkioliką vaikų! Taipgi 
tiesa, kad literatūroje mo
terys nedavusios nė vieno 
genijaus.

NCS3SKW ■ Z' ’/rjcraw

Today’s Pattern

Pattern 9329: Child’s Sizes 2. 
4, 6, 8. 10. Size 6 jacket and 
jumper, 2% yards 35-inch nap; 
blouse, % yard 35-inch fabric. . . .. - —•

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.* Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hil/ 19, 
N. Y.

ziejus labai ir labai tą kū
rinį norėtų pirkti. Yra sa
koma, kad jie pasirengę už 
jį duoti net pusę milijono 
dolerių. Bet Picasso atsi
sako parduoti. Jis “Guer
nica” tik skolina, ir kada 
tik norės, galės jį atsiimti.

Neseniai jis paaiškino, 
kodėl:

Jo svajonė yra tą savo 
piešinį paaukoti centrali- 
niam Madrido muziejui, ži
nomam kaip Prado muzie
jui. Tas bus galima tik po 
Ispanijos išsilaisvinimo iš 
Franco jungo. Bet Picas
so, nors jau turi virš 70 me
tų, dar turi vilties tos die
nos susilaukti. Tada joxii- 
dysis kūrinys bus iškilmė- 
gai įtaisytas Ispanijoje, kur 
Picasso gimė ir augo.

. B.



Hartford, Conn.
šilkiene operuota

Baugumai žinomi pažan
gus žmonės Jurgis ir Ona 
Šilkai gyvena 92 Prospect 
St., Wethersfielde, šalia 
Hartfordo. Jie gražiai įsi
kūrę, svetingi žmonės; kas 
pas juos užsuka, tą visi pa
tiria. Rengėsi vykti Lais- 

' vės koncertam Manė su 
draugais Richmond Hillyj 
pasimatyti. Tačiau Onos 
sveikatos susiu b a v i m a s 
juos sulaikė nuo visų malo
numų.

Šiomis dienomis Ona Šil- 
kienė St. Francis ligoninėje 
buvo operuota. Kokios ope
racijos pasekmės, šį prane
šimą rašant žinių dar nebu
vo. Greita ateitis parodys. 
Linkiu greitai susveikti.

Jiedu atsinaujino Laisvę, 
įteikė $2 auką ir užsisakė 
kfltygą “Apie dievus ir žmo
nes.” Taikus

Taieškojimas
Paieškai! Stepono Styro. Gyveno 

Longlac, Canada. (P. P. Co. St., 
Camp 47). Jam siųsti laiškai grįžta 
Aš turiu svarbių reikalų su juom. 
Kas žinote kur S. Styra gyvena, 
meldžiu man pranešti. A. Gailiūnas, 
116 So. 51 st St, Philadelphia 39, 
Pa.

(228-230)

Chicagos Žinios
Apie Dargių nelaimę

Aplankiau Dargių šeimą, 
kuriai lapkričio 7 d. įvyko 
baisi nelaimė. Vyko jie į 
Fox Lake svečiuotis pas sa
vo gerus draugus, ir biskį 
pavažiavus nuo Chicagos, 
prie Franklin Park mieste
lio, įvyko kolizija: kitas ka
ras bėgdamas apie 70 mylių 
iš užpakalio trenkė ir kuo
ne kiaurai sulindo į jų ka
rą, o jų karas smogė į ki
tą, stovėjusį priekyje. Sū
nus buvo mėtomas, kaip ko
kia futbole. Užpakalyje vie
nas sėdėdamas liko atmes
tas į priekį pas motiną, ku
ri vairavo karą, ir tuo pa
čiu momentu durys atsida
rė ir tėvas smarkiai liko iš
mestas ant cementinio vieš
kelio ir pritrenktas gulėjo 
be sąmonės. Šoferis, Ber
nice Dargis, žaibo greitu
mu spėjo nuo rato pasi
traukti. Jų Oldsmobile ma
šina liko suplota kaip koks 
blynas, ir prie geriausių no
rų nebus galima ją sutai
syti.

Dargiai gyvena apart- 
mente kartu su savo tėvais 
Juozu ir Emilija Klastaus- 
kais. Pradžiugau pamatęs |

juos visus. Nors Alfonsas 
po nelaimės serga ir yra 
po gydytojo priežiūra, nes 
jam nugara ir strėnos la
bai sutrenktos, bet ūpe ne- 
nupuolę nei vienas. Kaip 
Dargiai, taip ir Klastaus- 
kai laikosi , gerai. R. Š.

So. Boston, Mass.
Lapkričio 28 d., sekma

dienį, 6 vai. vak., įvyks ban- 
kietas Elzbietai Vilkaitei - 
Repšienei pagerbti. E. Vil
kai tė-Repšienė kadaise gy
veno s Naujojoje Anglijoje 
ir ten buvo veikli. Vėliau 
ji gyveno New Yorke, dar 
vėliau Kalifornijoje, bet ne
seniai ji ir vėl grįžo į Nau
jąją Angliją.

Bankietą rengia Lietuvių 
Moterų Ratelis.' Vieta: 
318 Broadway, So. Bostone,

Visuomene kviečiama at
silankyti. Rengėjos

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

Choras rengia vakarienę, koncertą 
Ir šokius. Bus invales gardžių val
gių ir gėrimų. Tai bus pirmas toks 
smagus parengimas. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Kviečiame vietinius ir 
iš toliau atsilankyti.

Pranešėjas Geo. Shimaitis

Užrašyki t Laisve Savo DrauimL

“Paguodos" įlankoje
A. Na v i kovas-Pi * i b o ji is

(Tąsa)
Audringi debesys pakibo virš Rusijos. 

Ir ji visa — gaisruose ir dūmuose, krau
juose ir ašarose, kryžiavojama pilietinio 
karo. Tauta blaškosi iš vienos pusės į 
kitą, nuo vienos valdžios prie kitos, ieš
ko savosios laimės. O kas tikrai žino, 
kur slepiasi teisybės saulė? Aš tiktai 
viena pastebiu, kad istorija eina savo 
keliu, juda į priekį — ne tiesiai, o kaž
kokiais didžiausiais vingiais. Kur nu- 
ves^tie supainioti keliai?

*vėliau man pradėjo aiškėti. Tiesa, aš 
nelabai džiaugiausi raudonaisiais. Aš 
taip suprantu: tegu praeityje žmogus 
buvo tik kapinių sargas, o revoliucija jį 
gali pastatyti valstybės priekyje, jei 
tinka jo galva. O čia perdaug papras
tai suprato “Internacionalo” žodžius: 
“Kas buvo nieks, tas bus viskuo...” Iš 
Čia —buvo avinas, tapo baronas: į auto
mobilį įsirioglina. Kitas niekam dau
giau netikęs, kaip tik jaučiams uodegas 
sukinti, o jis kabinete posėdžiauja, ir be 
pranešimo pas jį neįeik. Daug ir kito
kių iškrypimų aš pastebėjau. Bet kartu 
nu: o kas tarp baltųjų? Vien tik 
galvų. Nejaugi, galvoju, jie neįves liau
dies j geresnio gyvenimo kelią? Palygi
nu: o kas tarp baltųjų? VVien tik 
drumzlina burbuliuojanti puta. Kokie 
Čia tėvynės gelbėtojai, jei jie svetimos 
kariuomenės durtuvais remiasi? Tokiu 
būdu, pamažu, įvairių įvykių veikiamas, 
mano neitralitetas nubluko ir nepajėgė 
daugiau apsaugoti mane nuo revoliuci
jos, kaip skylėtas lietsargis nuo lietaus. 
Kur nors reikia glaustis. Mano jaus
mai pakrypsta į tą pusę, kurioje yra vy
rausiąs sūnus. Aš pradedu įsitraukti 
į visįiomeninį darbą. Ir vis dažniau 
skelbiu: mes, kurie atėjome iš laukų ir 
fabrikų, iš kasyklų ir dirbtuvių, ir jie, 
kurie išlipo iš paradinių traukinių ir pa
sipuošė auksiniais antpečiais. Pro kru
viną miglą jau pradėjo rodytis kitoks 
gyvenimas, atnaujintas revoliucijos 
krikšty kloję.

Vieną kartą ateinu į jūrininkų sąjun
gą, o ten <7— sląstai. Nutvėrė mane, su
raitė.

— Dar mechanikas, o niekšu pasida
rė, — sako vienas iš ochrankos.

Įprastinė mano ramybė sugriuvo.
— Aš niekuomet niekšu nebuvau ir 

•jums nepatariu būti.
— Tylėk! — šaukia tas ir brauningu 

švaistosi. — O tai iš karto švinu ryklę 
uždarysiu!..

Niekuomet anksčiau negalvojau, kad 
galiu taip į pykt i. Atstatau krūtinę, pa
slenku arčiau.

— Negąsdink. Aš jau pagyvenau pa
kulyje. Mušk!

— Pažiūrėsim, ką po keletos dienų 
uždainuosi.
. —- Pagalvokite geriau apie tai: kad 
jums netektų užtraukti babilonišką gies
mę. .. ..._............

Juk štai kaip įsiutau — pats į kilpą 
Įlindau.

Pasodino mane į geležinės baržos triu
mą. Ten mūs susirinko pusšimtis žmo
nių. O su areštuotaisiais tada elgdavo
si labai paprastai: ištempdavo baržą į 
jūrą ir išmesdavo žmones už borto — žu
vims maitintis.

Žiūriu į savo draugus — nusiminimas 
jų akyse. Ir manyje aštriai gelia širdį. 
Galvoju, kas dabar namie, ar žino, ko
kioj būklėj aš esu? Nusvyra mano žila 
galva, knibžda neramios mintys, kaip 
pagauti vėžiai krepšyje, — nėra išėjimo. 
Pradedu gailėtis, kad be reikalo atsisa
kiau savo nuolatinės taisyklės — visur 
būti atsargiam.

Viena karta, tarnaudamas karinome-
v v 7

nėję, aš taip pat buvau įsiutęs, bet tuo
jau dalyką pataisiau. Aš tuo laiku bu
vau mašinų kvartirmeisteris. Įvyko ne
rimtas dalykas. Vienas mano bičiulis, 
taip pat mašinų kvartirmeisteris, paslė
pė laive butelį degtinės, atneštos iš kran
to. Be manęs, apie tai niekas nežinojo. 
Ir vis dėlto butelys dingo. Susitikau aš 
su bičiuliu ant škafuto. Jis tuojau už
puolė mane.

— Tu paėmei butelį?
Aš užsidegiau.
— Ką tu — pablūdai? Juk žinai, kad 

degtinės visai negeriu.
Žodis po žodžio — susikibome. Jis 

man du dantis išmušė, o aš jam nosį ant 
šono nuverčiau. Nežinau, kiek laiko mes 
būtume lupę vienas antrą, jei nebūtume 
išgirdę rūstaus riksmo:

— Sustokite! Ką jūs darote?, 
Pasižiūrėjome —prieš mus vyresny

sis karininkas. Iš karto abu išsitiesė- 
me.

— žaidžiame, jūsų kilnybe! — pirmas 
atsakiau aš.

— žaidžiate? — paklausė vyresnysis 
karininkas ir griežtai pasižiūrėjo į mū
sų sukruvintas fizionomijas.

— Taip, teisingai — žaidžiame, jūsų 
kilnybe, — patvirtino ir mano bičiulis.

Kas liko daryti vyresniajam karinin
kui? Nusikvatojo, pilvą susiėmęs, o mus 
pasiuntė nusiprausti. Tokiu būdu mes 
išvengėme karcerio.

Nuo to laiko per visą karo, tarnybą aš 
neturėjau nė vieno vaido.

Tačiau aš nukrypau. Grįžtu į savo 
baržą. Dvi dienas aš joje prasėdėjau, o 
trečią mane pašaukė į ochranką tardyti.

— Ką jūs, ponas Razdolinai, veikėte 
jūrininkų sąjungos valdyboje?

Tardytojas,, štabs-kapitonas Anosje- 
vas, sėdi vienoje stalo pusėje, o aš kito-’ 
je. Jo veide nėra nieko žvėriško, ką 
man teko girdėti iš kitų. Priešingai, pats 
nepikčiausias veidas su rusva barzdele i U 
trumpais ūsais. Ant galvos — tiesi 
skląstis, tokia lygi, 1 pagal liniuote su 
skustuvu išvesta.

(Bus daugiau)

Kvietimas konferencijon 
sveturgimių gynimui

Amerikos Komitetas Gy
nimui Sveturgimių šaukia 
visos šalies konferenciją. 
Komiteto viršininkai, vys
kupas Arthur Moulton ir 
profesorė Louise Pettibone 
Smith, taipgi kun. Kenneth 
Ripley ir George Murphy, 
sako:

“šios konferencijols tiks
las bus svarstyti ir išdirb
ti būdus reikiamam apgy
nimui teisių sveturgimių 
nepiliečių, kaip ir piliečių, 
taipjau ir juo greitesniam 
atšaukimui Walter-McCar- 
ran Įstatymo, kai susirinks 
84 Kongresas sausyje, 1955 
metais.”

Walter - McCarran įsta
tymas naudojamas deporta
vimui sveturgimių nepilie
čių ir nupilietinimui svetur
gimių piliečių, kurie nepa
tinka generaliam prokuro
rui savo veikimu ar idėjo
mis.

Konferenciją remia 95 
įžymūs intelektualai —pro
fesoriai, mokslininkai, dak
tarai, advokatai ir protes- 
to.nų dvasiškiai, taip ir dar
bo unijų vadai.

Konferencija įvyks gruo
džio 12 ir 13, Yugoslav 
American Hali, 405 West 
41st St., New York, N. Y.

Nacionalis Lietuviu Ko
mitetas Gynimui Sveturgi
mių ragina lokalius lietuvių 
apsigynimo komitetus, De
troito, Brooklyno ir Pitts
burgh o, taipgi ir kitas lie
tuvių organizacijas siųsti 
delegatus šion konferenci
jon.

Iš toliau patartina siųsti 
bent vieną delegatą, arčiau 
New Yorko organizacijos 
gerai padarytų pasiųsda
mos po du ar tris delegatus.

Delegatų ir stebėtojų už
registravimui konferenci
jon reikės sumokėti po $2.

Jau geras skaičius lietu
vių ar Lietuvoje gimusių 
norima deportuoti, o tai 
reiškia atskyrimą jų nuo 
šeimų ir senatvėje kitur iš
vežimą ilgai gyvenusių ir 
sveikatą padėjusių šioje ša
lyje.

Konferencija stengsis ge
riau sumobilizuoti jėgas 
prieš deportavimus, prieš 
nupilietinimus ir prieš per
sekiojimus abelnai. Daly
vauti joje yra labai svarbu. |

Lietuvių Komitetas
Gynimui Sveturgimių

Chicago, Ill.

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 nčsa- 
tc pasimokėję 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
kime. Valdyba

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas- 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

MONTREAL, CANADA
Oilcloth darb., siuvėjai 

streikuoja

Apie 1,200 darbininkų, dir
bančių Barry ir Stain kompa
nijoje, taipgi Farnham, kur 
išdirba aliejinius grindims pa
tilo dus (oilcloth), pereitą sa
vaitę išėjo į streiką. Streikuo
ja už algų pakėlimą. Kuo
met betarpinė (arbitration) 
komisija svarstė jų algų pa
kėlimą, tai jos išvada buvo; 
samdytojų atstovai balsavo 
prieš bet kokį algų pa
kėlimą; unijos atstovai bal
savo už 1.3 centų į valandą 
pakelti algas, o kofnisijos pir
mininkas balsavo už 8 ir 10c. 
pakėlimą. Unija sutiko su tuo, 
bet samdytojai pasipriešino. 
Darbininkams neliko kito ke
lio kaip tik streikuoti.

Taip pat apie 175 darbi
ninkai, kurie dirba prie bal
tinių siuvimo, Collegiate Ma
nufacturing Incorporated ir 
London Shirts kompanijose, 
streikuoja tuo patim tikslu - 
už pakėlimą algų.

Visus šiuos darbininkus at
stovauja ir streikui vadovauja 
National Syndicate unijos 
(CCCL).

Patvirtina bedarbes plitimą
Oficialūs gelžkelių kompa

nijos pareigūnai , pripažįsta, 
kad šiais metais pramonei ei
nant žemyn, gelžkelių linijos 
irgi daro mažesnį judėjimą, o 
su tuo, žinoma, ir darbininkų 
prisieina paleisti iš' darbo. 
Taipgi, visai neslepiant sako, 
kad šalia to, ką jau yra atleis
tų iš darbo darbininkų, pabai
goj metų prisieis daugiau pa
leisti. Taip, pavyzdžiui, CNR 
Point St. Charles šapose jau) 
informuoti 253 mechanikai ir 
jų pagelbininkai, kad bėgyje 
kelių savaičių jie neteks dar
bo. O jau apie 600 darbininkų’ 
ten paleista# iš darbo anksčiau. 
Paprastai Point St, Charles 
šapose samdoma apie 4,000 
darbininkų.

Taipgi pranešimai sako, kad 
nuo pradžios metų iki dabar, 
C PR Angus šapose, jau pa
leista iš darbo apie vienas

trečdalis darbininkų, ir, gali
mas daiktas, su pabaiga me
tų dar daugiau bus paleista.

Myteriai puse užsimokėjo 
Į šešius mėnesius

Montreal o miestas į arti še
šius mėnesius jau pusę pinigų 
atgavo už myterius automobi
lių pastatymui, kaip praneša 
miesto finansų direktorius. Bu
vo užpirkta 903 myteriai ir 
jie kainavo $110,019.80. Nuo 
jų įtaisymo, gegužio 22 dieną 
iki lap kr. 9 d., susrinkta
$53,897.
Areštuotas telefonų taisytojas

Maurice Caron, 22 metų 
jaunuolis, eidavo per stubas, 
persistatydamas save kaip 
‘‘telefonų taisytojas,” kuris 
pasiųstas kompanijos patri- 
krinti telefoną, o tuo tarpu įė
jęs į stubą pasistengdavo ką 
nors pavogti—daugiausiai mo
terų pinigus ar kitas brange
nybes, kol pagaliau buvo su
gautas ir areštuotas. Sakoma, 
tokiu būdu papildęs 13 vagys
čių, vertėje $500.

Buvo atvažiavus svečiuose
H. Račytė, buvusiųjų mon- 

trcaliečių Račių dukrelė, bu
vo atvykus iš Toronto, pas sa
vo gimines Danisevičius sve
čiuose. Pasisvečiavusi ir ap
lankiusi savo kūdikystes drau
ges, grįžo atgal į Torontą.

GIMĖ
Mr, ir Mrs. Julian Vaup- 

šas susilaukė sveikos ir gra
žios dukrelės. Gimė Royal 
Victoria ligoninėje. Motina ir 
naujagimė jaučiasi gerai.

SERGA
Gaila, bet tik paskutiniu 

laiku’ teko sužinoti, kad jau 
seniai serga Ona Čelkienė* Li
gonė gydosi namuose.

Taipgi jau kuris laikas ser
ga Juozas Monstavičius. Bu
vo susirgęs ir Jonas Šulmis
ijas. Juodu abu irgi gydosi 
namuose.

O Tamkevičių dukrelė Al
dona einant, į mokyklą, nelai
mingai autobuso buvo, užgauta 
ir sunkiai sužeista, taip, kad 
kojukes net reikėjo į gipsą 
dėti. Ligonė randasi Ste. Jus
tine ligoninėje.

J.

CLEVELAND© ŽINIOS
Kaip tai būtų malonu!

LLD 190 kuopa turi visai 
arti šimto užsimokėjusių na
rių, bet i susirinkimus ateina 
mažai. Todėl susirinkimuose 
trūksta gyvumo. Kada dau
giau narių ateitų i susirinki
mus, būtų daugiau minčių, 
daugiau gerų sumanymų ir 
kuopa jaustųsi turinti daugiau 
pajėgų veikti.

Kas metai priešmetiniam su
sirinkime yra išrenkama kuo
pos valdyba sekantiems me
tams ir atliekami svarbesni 
nutarimai. Norėdama, kad vi
si nariai dalyvautų tame susi- 
linkime, kuopa iškelia vaišes 
ir atvirutėmis pakviečia vi
sus narius. Bet vis viena dau
guma narių neateina.

Šiemet vaišės buis specia
liai žymesnės, nes susirinki
mas įvyks šeštadienio vakare, 
gruodžio 11, LDS Klubo sve
tainėje. Rengia liuosą vakarą, 
kad visi nariai, atlikę kuopos 
reikalus ir pasivaišinę kuopos 
lėšomis, turėtų daugiau laiko 
draugiškam susipažinimui, pa
sikalbėjimui ir dar, kurie no
rėsime, galėsime smagiai pa
sišokti. O, kaip būtų malonu 
ir smagu, kad mes nors kartą 
galėtume susirinkti visi. To
dėl, nors tai dienai metę visus 
nerangumus, ateikime visi 190 
kuopos nariai į LDS Klubo 
svetainę gruodžio 11, kur 
draugiškai ir smagiai praleisi
me laiką.

Kitas svarbus ir smagus da
lykas, dėl kurio mes visi pri
šalome ateiti į šį susirinkimą, 
lai mūsų gerasis fin. sekreto
rius J. žebrys parvežė iš New 
Yorko visiems po naują kny
gą “Amerikos Prezidentai.” 
Tai svarbi Amerikos istorijos 
dalis. Knygos bus atvestos j 
susirinkimą, kad visi galėtu
me atsiimti savo knygą. Atsi
imk ite, kad mūsų sekretoriui 
nereikėtų gaišuoti laiko išne-

Į šį susirinkimą yra kviečia
mi ir visi buvusios LLD 57 
kuopos nariai.

Gabriunų sūnus buvo 
parvažiavęs

Tai buvo nemažas džiaugs
mas tėvams, o labiausiai mo
tinai, kada jų sūnus Eugene, 
gavęs atostogų iš kariuome
nės, parvažiavo atlankyti sa
vo mylimus tėvelius! Draugai 
Gabriunai nebuvo Eugene ma
tę per arti vienerius metusi 
Eugene dar 21 metų jaunuo
lis, gražiai išaugęs ir pačiame 
sveikatos žydėjime. Labai rim
tas jaunuolis. Parvažiavęs jau
čiasi namiškiu, triūsėsi apie 
dalykus, kuriuos dirbdamas 
dirbtuvėje tėvas negalėjo at
likti.

Eugene pabuvo pas tėvus 
apie mėnesį laiko, čia jam bu
vo surengtas gimtadienio pa
minėjimas, į kurį susirinko 
daug svečių, nuo lietuvių ir ki
tų tautų. Sunešė Eugenijui 
daug gražių dovanų. Dabar 
Eugene išvažiavo į New Yor- 
ką, iš kur bus išvežtas į Vo
kietiją. Su tuomi, laikinai, ir 
baigėsi draugų Gabriunų 
džiaugsmas. Bet jie nėra nu
siminę, suprasdami, kad mū
sų valdovai nepajėgs išprovo
kuoti Europoje karo.

J. N. S.

ŠYPSENOS
Supykęs sumušė

Teisėjas: Kuo gali pasi
teisinti taip smarkiai šį 
žmogų sumušęs?

Kaltinamasis: Aš jį su
mušiau todėl, kad jis ne tik 
mane, bet ir mano merginą 
ištraukė iš telefono būde
lės ir pats bandė į ją įlysti.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

šiojant mums knygas. biudžeto sukėlimą.
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MONTELLO, MASS

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia Liuosybės-Choras

Įvyks Šeštadienį

Lapkričio 27 November
v 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

«• *

R 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.

Worcesteryje 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)- Trečiad., Lapkr. (Nov.) 24, 1954



ŽINIOS K LIETUVOS
Dailininko J. Vaičio kūriniu v 

parodos aptarimas

KAUNAS.— M. K. Čiurlio
nio vardo Dailės muziejuje 
prieš kuri laiką buvo atidary
ta dailininko Jono Vaičio dar
bu paroda. Joje buvo ekspo
nuojama daugiau kaip 130 
dailininko paveikslu, etiudu ir 
eskizu, sukurtu paskutimai- 
siais metais. Jų tarpe—siuže
tinė drobė “Jaunieji gamtinin
kai,” peizažai — “Kovas,” 
“Atodrėkis.” "Kolūkio gany
kloje’’ ir kiti.

Įvykusios parodos aptarime 
pranešimą apie dailininko J. 
Vaičio kūrybini kelią padare 
Lietuvos liaudies dailininkas 
profesorius A. Žmuidzinavi
čius. Pranešėjas, o taip pat 
eilė pasisakiusiu aptarime dai
lininku pažymėjo, kad daili
ninkas J. Vaitys pasiekė žy
mius laimėjimus peizažuose. 
Ypač gerai dailininkas atliko 
mažo formato gamtos etiudus 
moksliniu ekspedicijų metu. 
Mažiau pasisekę dailininko di
delio formato peizažai “Auš
tant,” “Kauno uostas” ir su
dėtiniai darbai. Didelis siuže
tinis darbas “Jaunasis daili
ninkas” turi daug vidinės ši
lumos, daug saulės ir giedros 
nuotaikos, tačiau turi ir trū
kumu.

Aptarimo metu pasisakė 
premijos laureatas profeso
rius J. Mikėnas, skulptorius 
B. Vyšniaukas, dailininkai V. 
Dilka, R. Kalpokas ir J. Vai
tys.

Dailininkai :V1. žuklys,
B. Klova

Pasitarimas meninės savivei
klos klausimu

Vievis.— Kultūros namuose 
įvyko rajono mokyklų vadovų, 
pirminių komjaunimo organi
zacijų sekretorių, kultūros- 
švietimo ištaigų darbuotojų pa
sitarimas ryšium su pasiruoši
mu respublikinei dainų šven
tei. Šiuo klausimu pranešimą 
padarė partijos rajono komi
teto propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėja Griškaitė. Pa
sitarime buvo pažymėta, kad 
vystant meninę saviveiklą, ne
blogus rezultatus pasiekė Sa
lomėjos Nėries vardo, Mary
tės Melnikaitės vardo, “Kelio 
į komunizmą” ir kiti kolūkiai. 
Griežtos kritikos susilaukė Le
nino vardo ir kitų kolūkių va
dovai, kurie į meninę savivei
klą nekreipia reikiamo dėme
sio.

Beižonių septynmetės moky
klos direktorius Barišauskas. 
Gilučių septynmetės mokyklos 
direktorius Radzevičius, Na- 
baraučiznos septynmetės mo
kyklos Bernatavičius kalbėjo 
apie mokyklinių meninės savi
veiklos kolektyvų darbo susti
prinimą.

Pustakiemio apylinkės klu
bo-skaityklos vedėja Stirnaitė 
pareiškė priekaištus apylinkės 
vykdomajam komitetui užtai, 
kad jis nesidomi ir neteikia 
paramos meninei saviveiklai.

Už meninės saviveiklos 
išvystymą

UTENA.— LKP rajono ko
mitetas ir rajono vykdomasis 
komitetas savo posėdyje ap
svarstė klausimą dėl rajoni
nės dainų šventės surengimo 
ateinančiais metais ir dėl pa
siruošimo respublikinei dainų 
šventei. Priimtas nutarimas, 
kuriame nurodyta, kad rajo
ninė meninės saviveiklos ap
žiūra bus surengta 1955 m. 
kovo 15—20 dienomis, o rajo
ninė dainų šventė—tų pačių 
metų birželio 13—15 dieno
mis. Rajoninėje dainų šventė
je dalyvaus 1700 žmonių. Vy
riausiais dainų šventės choro 
dirigentais paskirti Narkevi
čius ir Krivickienė, liaudies šo
kių vyriausiu vadovu Daškevi
čienė.
, Ryšium sir tuo, įpareigoti 
liaudies švietimo ir kultūros 
skyriai, apylinkių tarybų vyk
domieji komitetai, kolūkių 
valdybos plačiai vystyti meni-

NeHY)rkO"ZWW2liiIoi
Rytiečiams prieinama 
svarbi konferencija

New Yorke gruodžio 1 1 ir 
12 dienomis įvyks necionale 
sveturgimilii teisėms apginti 

i konferenci ja. Į ją atvyks or
ganizacijų atstovai iš visos sa

llies kraštų. Įskaitant net Kali- 
• forniją.

Rytiečiai turėtų dalyvauti 
skaitlingai. Iš rytinių valstijų 
atvykti iškaščiai nedideli, su 
New York u susisiekimas pa
togus. Gi tose konferencijose 
advokatų ir kitų darbuotojų 
raportai, diskusijose išgirsti 
pranešimai ir atsakymai į pa
klausimus yra brangi infor
macija. To visko žinojimas 
daug ką išgelbėjo nuo Įsipai
niojimo i nereikalingas nelai
mes.

Organizacijoms svarbu būti 
informuotomis ii’ savo nariams 
patarnauti su tomis informaci
jomis.

Konferencijon kviečiami ir 
svečiai, gali dalyvauti kiekvie
nas. Kaip delegatų, taip sve
čių registracija kainuos $2.

Konferencija ir banketas 
bus Yugaslavų Salėje, 405 W. 
41st St., New Yorke (netoli 
nuo Times

Gruodžio 
džia 10 ir 
7-tą, kaina 

Square)
11-tą sesijų pra-
2 vai., banketas

12-tą sesijų pra- 
i vai., baigsis 4džia 10 ir

vai. Tos dienos lygiai 12 vai. 
įvyks moterims darbuotojoms 
susitikti pietūs, su programa 
laike pietų. Kaina $1.50.

Nevvyorkietis Liet. Komite
tas ragina lietuvius neatsilikti 
nuo kitų tautų. Kam galima, 
dalyvauti bent tūlouse veiks
muose. Taipgi prašo Nuteikti 

laukų pasveikinimui konferen- 
icijos. Aukas komitetas įteiks 
bendrai Liet Komiteto vardu 
(arba ir atskirai asmens 

j du, jeigu taip pageidaus 
davėjas).

yaiv
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Nuostabus bazaras 
jau visai netoli

American Labor Party 
tinis bazaras įvyks gruodžio 
10, 11 ir 12 dienomis, šiemet 
bus naujoje vietoje: Beetho
ven Hali, 210 E. 5th St.

Tuose bazaruose buvusiems 
užtenka tik priminti datą. 
Vienok nebuvusiems verta pri
minti tai, jog ten būna tūks
tančiai visokiausių prekių. 
Turi reikalingų dovanoms 
šventėmis ir kasdieniniam gy
venimui, pradedant papras
čiausiomis sagutėmis, baigiant 
automobiliais, brangiais kaili
niais, rakandais ir deimantais.

Išpardavimas būna prieina
momis kainomis ir randama 
tikriausių “bargenų,” nes 
daiktai būna pačių ALP narių 
unijistų pagaminti šapose. Ka
da mažiau darbo šapose, uni- 
jistai perka medžiagas tiesiai 
iš fabrikų “wholesale” kaino
mis, o tūlas gauna ir dovanai. 
Mobilizuojasi nedirbamomis 
dienomis į talkas patys ir gau
na savo draugų sandarbininkų 
pagalbos. Tuo būdu jie baza- 
rui pagamina dešimtimis bran
gių kailinių, šimtais vyriškų ir 
moteriškų 
skrybėlių ir 
kių. Bazare 
gelio amatų 
nėjimo ekspertai 
darbininkai suteikia 
svarbiausiems skyriams darbi
ninkus. Gi smulkmenų sky
riams patarnauja patys ALP 
klubų ir kitų draugingų orga
nizacijų atsiųsti darbininkai.

Iš bazaro gautos pajamos 
finansuoja darbininkų parti
jos veiklą ištisus metus.

kostiumų, taipgi 
visokiausių pre- 
turi skyrius dan

tini j istai. Pardavi- 
krautuvių 

bazaro

nę saviveiklą ir rūpintis orga
nizaciniais klausimais.

E.

Kviečia dalyvauti bankete,J 7

prašo įsigyti bilietus
Lietuvių Kultūrinio Centro 

dalininkams susitikti metinis

nį, lapkričio 27-tą, Liberty 
Auditorijoje. Dalyvaus nema
žai dalininkų iš kitų miestų. 
Masiniai atvyks vietiniai dali
ninkai.

Tačiau banketas nėra vienų 
tiktai dalininkų pramoga. Jin

mėgėjai. O iš patyrimo per ei
lę metų jau žinoma, jog Liber
ty Auditorijos metiniai banke-

Sako, kad naujas 
patvarkymas daug 
kam atims namus

New Yorko miesto valdinin
kai svarsto Įvesti naujus gyve
namiems namams nuostatus. 
Jais vadovaujantis būtų už
drausta. leisti į namus daugiau 
gyventojų, negu juose yra vie
tos tinkamai, sveikai ir 
gyventi

Darbininkų spauda 
klausimą: kas atsitiks
kurie neturės kur išeiti iš tų 
perpildytų namų. Nurodo, kad 
perpildytų namų yra 
bet tam perviršiui išeiti kitur
nėra namų. Jiems gresia šali
nimas iš namų ant gatvės. Nu- 
1 o d i n ė j a, k a d v a 1 d i n i n k ai pi rm 
visko privalo užtikrinti butą 
turintiems išeiti.

Tūli naujojo patvarkymo 
punktai jau bus vykdomi 1955 
motų 
n į ir 
įvesti

saugiai

iškėlė 
su tais,

daug,

liepos 1-mą. O griežtns- 
visuotiną vykdymą žada 
1960 metais.

Brooklyno rendaiininkv 
gerovės konferencija

Brooklyniečiai Tenant Wel
fare and Consumer Councils 
skyriai šaukia konferenciją šį 
sekmadienį, lapkričio 28-tą, 
10 vai. ryto, 503 Pennsylva
nia Ave.

Darbotvarkiui numatyta; 
mobilizuotis reikalauti atšau
kimo paskiausio pakėlimo ren
du, taipgi pratęsti rendų kon
trolę; reikalauti valdinių pa
skyrų pigiomis rendomis na
mams; veikti prieš kėlimą 
kainų.

Esamasis rendų
įstatymas baigsis 1955 
gegužės 1 dieną.

kontroles 
metų

Aido Choras
Pamokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 

’ choristai prašomi atvykti. Dar 
1 laukiame ir naujų.
* ‘Valdyba

e
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J io*
to

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

R/4R&GR/LL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 

Telephone: EVergreen 4-8174

SbSSez

Į tai būna vaišingi. Juose yra 
proga pasilinksminti sykiu su 
dalininkais ir svečiais iš kitų 

I miestu.
Rengėjai prašo užsisakyti 

j bankete vietą iš anksto, tuo
jau, kuriems tas galima. Ta- 
įčiau komisija atidėjo atsargė- 
lę bilietų ir tiems svečiams, 
kurie prisidės paskutinę die
ną. Vakarienės kaina $3. Pra
sidės 6 :30, tuojau po Lietuvių 
Namo Korporacijos dalininkų 
suvažiavimo.

Rep.

Valdininkas neįleidęs 
negro į mokyklų 
prižiūrovus

New Yorko negrų-' leidžia
mas laikraštis Amsterdam 
News paskelbė, kad mokyklų 
viršininkas Dr William E, 
Jansen užstojo kelią paskyri
mui negro Frank Turner į su
perintendento padėjėjus. Sa
ko, jog žinia, gauta iš dvasiš
kio John M. Coleman, viena
tinio negro miestinės švietimo 
Tarybos nario.

. Colemanas sakė to laikraš
čio reporteriui, kad Jausenas 
“negali pakęsti negro aukšto
se pareigose.” <

-------- --- r 

Grąsina bausti kyšiu 
davinėtojus

K a 1 b ė d a m a s r a d i o -t e 1 e v i z i - 
jos programoje praėjusį sek- 

1 madienį majoras Wagneris įs- 
jpėjo tarnautojus kyšių ėmėjus 
išeiti iš valdžios darbų. Gra
sino, kad bus griežčiau' imami 
visi tame prasižengusieji. Sa
kė, jei kurie jaučiasi, kad jie 

1 negali iš miestinės algos gy
venti be kyšių, lai eina lauk 
iš valdinių darbų.

Two pat sykiu naujai pa
siūlytuose kyšių klausimu Įs
tatymams projektuose numa
tyta bausti ir duodančius ky
šius.

Trafiko valdininkai pasiūlė 
pailginti auto parking laiką 
daugelyje rezidencinių sričių, 
c daugiau riboti centrinėse 
miesto dalyse.

Susirinkimas
L.L.D. 1 KUOPOS NARIAMS

Susirinkimas įvyks lapkri
čio 24-tos vakarą, trečiadienį 
(dėl šventės pakeista diena), 
L. A. Pil. Klubo patalpoje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 v. v. Duoklę pa- 
eimokėjusieji nariai jau gaus 
naują knygą “Amerikos pre
zidentai.” Yra ir kitų svarbių 
reikalų. Prašome visus atvyk
ti. VALDYBA

pri- 
gat-

Lietus vėl užplūdę 
Queens gatves

Paskiausieji lietūs vėl 
liejo skiepus ir patvindė 
ves tūlose Queens vietose. Prie 
158th Avė. ir 91st St., Ho
ward Beach, tūli gyventojai 
vartojo valtis išėjimui iš na
mų. Ištisas blokas pavirto eže
ru, vietomis 4 pėdų gelme.

Apskrityje randasi neviena 
tokia vieta, kur dėl žemumo 
ar dėl 
traukti 
triniai, 
pirktis 
mus eina 
lietingiausiomis dienomis.

prastų vandeniui nu- 
priemonių Įvyksta, po- 
Dėl to tūli ieškantieji 
ar pasirendavoti 

juos apžiūrėti
ii a- 
tik

New Yorke išeinant iš Klein 
krautuvės suimtas Leon Stern, 
61 metų Sako, kad jis bandė 
išsinešti iš krautuvės $95 ver
tės ploščių už jį neužmokėjęs. 
Teismui išaiškinta, jog šis jo 
areštas jau 48-tas. Vagišiauja, 
kad turėtų pinigų narkoti
kams pirktis.

“Dingęs” vaikas rastas 
miegant antomobiliuje

East Rockaway gyventojų 
Bentonų sūnelis, 7 metų, įlipo 
i šeimos auto slėptis nuo lie
taus. Ten užmigo. Kai vaikas 
neparėjo namo vakarienes, 
pasilikęs namie vaiką saugoti 
tėvas persigando, kreipėsi į 
policiją. Jau 200 asmenų 
bavosi vaiko ieškodami 
apsižiūrėta, jog vaikas 
gus.

d ar
kai 

sau-

Naujai išrinktasis guberna
toriumi Harrimanas prašė iš 
Washingtono valdžios dau
giau paskyrųi New Yorko mo
kyklų reikalams. Jis sakė, jog 
Amerika negali atsilikti nuo 
Tarybų Sąjungos. Gi anoji 
šalis jaw 10 kartų padauginu
si paskyras mokykloms, kuo
met pas mus padaugintos tik 
viena karta v *•

Mirė Karol Rathaus, lenkas 
kompozitorius, Queens Kolegi
joje muzikos, instruktorius.

Brooklyn-Richmond Hill
Parengimui Kalendorius

Šeštadienį Lapkričio-Nov. 27
Lietuvių Namo Bendroves Banketas

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakarais su Programa I

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

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

Visi aukščiau suminėti parengimai bus

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

Teatruose
Stanley Teatre rodo 
žavingus filmus

“True Friends” nepapras
tai intriguojantis ir meniškai 
gražus filmas. Pilnas juokin
gų momentų. Tie juokeliai 
tarkuoja tuos, kurie linkę iš
augti į biurokratus, užmiršti 
žmonių reikalus.

Priedams rodo dokumentali 
filmą iš pasaulinio jaunimo 
festivalio taikai, įvykusio 19- 
53 metais Bucharešte, Rumu
nijoj. Tai nuotraukos tautinių 
delegacijų ten vykdytų sporto 
ir meno veiksmų. Tie aktai to
kio nuostabaus grožio, kad 
daugelio mūsų žymiųjų teatrų 
programos negalėtų jiems pri
lygti. Kas galėtų prilygti 
banguojančiam jaunimo troš
kimui gyventi ir kurti?

Didelė skriauda būtų pra
leisti nepamačius šios progra
mos. Teatras randasi netoli 
Times Square, prie 7th Avė.

Mates€

intriguojantis. J iš kompanijos.

“The Last Time I Saw Paris”
Šis naujasis Metro-Goldwyn- 

Mayer filmas dabar rodomas 
Capital Teatre prie Broadway 
ir 51st St., New Yorke. Mei
liškai draminis,

Dauguma veiksmų sukasi 
apie perdaug greitą ir iškas- 
tingą gyvenimą, kuriame nuo 
uošvio priklausantis, norintis 
tapti rašytoju amerikonas 
žentas negali suspėti. Kai jis 
įknibęs savo pastangose, jau
na, liuosa nuo užsiėmimų jo 
žmonelė trokšta linksmybių, 
nežiūrint, kad ji savo vyrą 
myli. Tačiau jo parašytos trys 
knygos viena po kitos spaus- 
dintojų atmetamos. Kai kas 
išsitaria, jog jis turėtų rašyti 
nerimtus dalykus, nes tokiems 
spausdinto.) ų netrūksta. Jis to 
atsisako. Vienok nepasiseki
mai pastumia ir jį į betikslio 
gyvenimo bangas, iš kurių jis 
vos beišsigelbsti tiktai po pra
radimo žmonos, tikslu atgau
ti savo dukrytę. Intriguojan
tis, jaudinantis.

S

Policijos Atletiška Lyga 
skelbia, kad šiemet aukų ga
vo $75,000 mažiau. Sako,-kad 
dėl stokos ištekliaus gali pri
sieiti uždaryti kai kuriuos kai
myniją vaikams žaisti centre- 
lius, kuriuos PAL išlaiko su
riktomis aukomis.

A
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Tikisi auto baudomis 
surinkti 9 milijonus

Miestinis trafiko valiUflin- 
kas Alien sako, jog pašauki
mai atsakomybėn už Įvairius 
trafiko taisyklėms prasižengi
mus dabar įvykdomi 95 pro
centais. Aprokuota, kad tie 
prasižengėliai 1955 metais pa
baudomis sumokės miestui 
$9,000,000

Bronxiete Mrs. Carrie Wei
ler minėjo 104 metu sukaktį. 
Pobūvyje dalyvavo jos duktė 
Bertha Ehrlich, 75 metų ; anū
kė, 43 m.: ir proanūkė, 14 m.

New Yorko miesto gyvento
jų 12.7 nuošimčių sudaro 
tamsiaspalviai žmonės. Jie 
smarkiai dauginasi. Aprokuo
ta, jog už keliolikos motų 
tamsiaspalvių jau bus 28 %.

New Yorko miestui buvo 
pasiūlyta apleisti reikalingas 
taisyti miestines pajėgaitjes, 
o pirkti pajėgą iš Edison fir
mos. Valdininkas Clapp pasiū
lymą atmetė. Sako, pataisius 
pajėgaunes subvėms reikalin
ga pajėga atsieis 20 procentų 
pigiau, negu ją galėtų pirkti 

veikia įstaiga, kuri pagelbsti 
įvairiose nelaimėse i)- ligų su
žalotiems asmenims išmokti 
jų padėčiai pritaikomų darbų. 
Dienines klases lanko 150 mo
kinių, vakarines 250.

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

Medus Sveikatai
Medus yra labai nau^ngas 

sveikatai. Laisvės įstaiga' &ali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

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 Barberls

MATTHEW A i 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4 
<
4

t

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

/




