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KRISLAI
Kropotkino gimtinėje. 
Baudžia.
Paaiškino, 
žiaurumas. 
Izraelis Amteris. 
Klaidina.
> Rašo A. BIMBA

N. , Y. Times korespon
dentas Daniel rašo iš Mask
vos apie tai, kad ten Kro
potkino gimtiniame bute 
tapo atidaryta mokykla. 
Moko ten diplomatų vai
kus anglų kalbos. Mokyklą 

•lanko apie 40 vaikų.
Kropotkinas buvo įžymus 

politinis anarchistas. Daug 
jis rašė, plačiai jis savo fi
losofiją išdėstė. Jis buvo 
tarptautinių pažiūrų žmo
gus. Veikiausia jis džiaug
tųsi, prisikėlęs ir radęs sa
vo namuose šią vaikų mo
kyklą.

Britanijos darbiečių va
dovybė baudžia tuos parla
mento narius darbiečius, 
kurie pakėlė ranką prieš 
Paryžiaus sutartį. Jie tapo 
atskirti nuo parlamentari
nės frakcijos. Dar gali bū
ti iša partijos išmesti.

rIWcs partijos dešiniųjų 
vadų žygis neveda prie ge
ro. Tai siplnina partiją, 
kuri mojasi ateinančiais 
rinkimais laimėti atgal vie
ta karališkon valdžion, v

Churchill paaiškino: bri
tai dar nepasibaigus An
trajam karui jau galvojo ir 
slaptai veikė atgaivinimui 
vokiečiu militarizmo.

Tuo pranešimu pritrenk
tas visas demokratinis pa
saulis.

Klausimas: argi gali so
cialistinis pasaulis pasitikė
ti kapitalistinio pasaulio 
vadų pasižadėjimais?

Dar nelabai seniai beveik 
užmuštas buvo politinis ka
linys Thompsonas.

Dabar kitame kalėjime 
kriminalistai užmušė politi
nį kalinį Remingtoną, dar 
jauną ir gabų vyrą.

[^litinių kalinių laikymas 
bendruose kalėjimuose su 
kriminalistais yra nepatei
sinamas žiaurumas. Visoje 
Amerikoje turėti) iškilti rei
kalavimas politinius kali
nius atskirti nuo krimina
listų.

Kodėl mūsų valdžia taip 
necivilizuotai ir žiauriai el
giasi ?

Mirė Izraelis .Amteris. 
Daug, daug metų jis buvo 
vienas iš veikliausių komu
nistinio sąjūdžio vadų. Tai 
buvo nepaprastai energin
gas ir veiklus žmogus. Tik 
paskutiniais keleriais me
tais buvo beveik visiškai 
suparalyžiuotas ir niekur 
nebesirodė.

^.mteris iš profesijos bu
vo muzikas, pianistas. Ga- 
bfc' jis buvęs ir toje pro
fesijoje. Įsitraukus į dar
bininkų judėjimą, atsisto
jus jo vadovybėje, nebepali
ko laiko muzika užsiimdi- 
nėti.

Senatas vėl svarsto 
McCarthy klausimą
Jis jau apleido ligoninę, iš kurios jis 
buvo laikinai išėjęs, “kai dar sirgo”. . .

Washingtonas. — Sena
torius McCarthy jau yra 
apleidęs karinę laivyno li
goninę ir šiandien (pirma
dienį (senatas iš naujo pra
dėjo svarstyti jo pasmerki
mo klausimą. Buvo praneš
ta, kad senatorius Wallace 
F. Bennett’as iš Utah kels 
naujus kaltinimus prieš Mc
Carthy. Tie kaltinimai bus, 
kad apart anksčiau parody
tos paniekos senatiniams 
komitetams, McCarthy da
bar parodė panieką senato
riaus Watkinso vadovauja
mam komitetui. Tai yra 
komitetas, kuris sprendė, 
ar McCarthy turi būti pa
smerktas.

Praeitą savaitę, ketvirta
dienį, buvo sužinota, akd

Sovietų vadai gere už “draugę 
Tito ir Jugoslavijos Kompartiją”

New YoYrkas.—“Times” 
korespondentas Mask v o j e 
Clifton Daniel praneša, kad 
M a 1 e n k v os, Chruščiovas, 
Molotovas, maršalas Bulga
ninas ir kiti aukšti Tarybų 
Sąjungos vadai dalyvavo 
Jugoslavijos respublikos 
įsteigimo 9 metų sukaktu
vių minėjime. Minėjimas 
įvyko Jugoslavijos ambasa
doje.

“Times” korespondentas 
sako, kad vienu minėjimo 
banketo metu tarybiniai va
dai pakėlė vyno stiklus ir 
gėrė tostą »už “draugą Tito 
ir Jugoslavijos Komunistų 
Partiją.”, Vakarų spaudos 
korespondentai, kurie ne
girdėjo aiškiai, už ką buvo 
geriama, reiškę nuostabą. 
Chruščiovas, anot “Times” 
korespondento, prisišaukė 
tuos korespondentus ir pa
reiškė :

“Mes gėrėme už draugą 
Tito ir Jugoslavijos Komu
nistų Partiją ir visi mano

Amerikos darbo žmonės 
neteko dar vieno ištikimo 
kovotojo.

Prokuroras Brownell pa
siuntė Aukščiausiam Teis
mui klaidingą ir nepraktiš
ką patarimą. Jis siūlo, kad 
desegregacijos pravedimas 
būtų paliktas lokaliniams 
federaliniams teismams.

Bet tie teismai yra vietos 
politikierių įtakoje. Jie ne
pakels rankos prieš baltuo

sius šovinistus Pietuose. 
Dabartinė padėtis moky
klose nebus pakeista. Aukš
čiausio Teismo nutarimas 
iššluoti sekregaciją iš mo
kyklų bus padžiautas ant 
tvoros.

• Žmonės, nusistatę prieš 
rasinę segregaciją, turėtų 
Brownellio žygį ir planą 
pasmerkti. Aukščia u s i a s 
Teismas turėtų jį pasiųsti į 
gurbą.

McCarthy su keliais savo 
draugais važinėjo automo
biliu Washingtono gatvė
mis, tuo tarpu, kai jis tu
rėjo rastis ligoninėje. Laik
raščiai pradėjo teirautis ir 
buvo sužinota, kad McCar
thy gavo ligoninės leidimą 
išeiti kelioms valandoms 
pasilinksminti.

Kai ta žinia buvo gauta 
Washingtone, senatoriai, 
tarp jų ir kai kurie Mc
Carthy’o šalininkai, išsi
reiškė, kad jis tikriausiai 
turėtų pribūti pirmadienį, 
jei dar ketvirtadienį buvo 
pakankamai sveikas, kad 
važinėti po miestą.

McCarthy dabar sako, 
kad “kuo greičiau tas vis
kas pasibaigs, tuo geriau.” 

draugai sutinka su tuom.”
Tarybiniai vadai minėji

mo metu taipgi ilgokai kal
bėjosi su Jugoslavijos am
basadorium Dobrivoje Vi- 
dic’u.

Stebėtojai nurodo, kad 
vien faktas, jog visi aukš
čiausi Tarybų Sąjungos va
dai dalyvavo Jugoslavijos 
ambasados bankete, tarnau
ja įrodymu apie pagerėju
sius santykius tarp Jugo
slavijos ir TSRS.

Bankete taipgi dalyvavo 
Amerikos ir Britanijos di
plomatiniai atstovai.

Bonna.—Vokiškosios Par
tijos vadai sako, kad anti
semitinės riaušės jų mitin
ge Vakarų Berlyne buvo 
“provokatorių sukelto s.” 
“Vokiškoji Partija nebuvo 
ir nebus antisemitinė,” tvir
tina jos vadai.

Hiss’as laisvėje, bet jis dar 
bus kamantinėjamas ateityje

New Yorkas. — Išleistas 
iš Lewisburgo kalėjimo, Al- 
geris Hiss’as praeitą šešta
dienį atvyko čia, kur gy
vens su žmona ir sūneliu. 
Prie kalėjimo jį sutiko apie 
70 laikraštininkų. Jiems jis 
pareiškė, kad jis nekaltas ir 
kovos už savo gero vardo 
įrodymą.

Nors Hissas laisvėje, jis 
negaus ramybės. Manoma, 
kad netrukus jį šauks ir 
kamantinės kongr e s i n i a i 
komitetai. Kai kas spėlioja, 
kad McCarthy’o ir Jennerio 
tikslas yra klausinėti Hiss’ą 
tokiu būdu, kad jį įvelti į 
“panieką kongresiniam ko
mitetui,” kad vėl pasiųsti 
kalėjiman.

Tokyo.—Gerai informuo
ti šaltiniai sako, kad prem
jeras Jošida jau yra nusi
taręs atsistatydinti.

Underwood firma norinti 
“pabėgti” iš Bridgeporto

Blukimai davė smūgį 
Mdenatierio partijai

(Mūsų korespondento)

Bridgeport, Conn.— Lap
kričio 28 d., šių metų, vieti
nis Bridgeport Sunday He
rald savaitraštis talpina il
gą straipsnį apie Under- 
woodo streiką ir pastebi, 
kad Underwoodo vadovybė 
planuoja iškraustyti visą 
korporaciją kur nors į Hart
fordo apylinkę. Tuo būdu 
mano atsikratyti unijos.

Gal nė apie vieną Bridge- 
porte buvusį streiką vieti
niai laikraščiai nerašė tiek 
plačiai, kaip dabar apie 
Underwoodo.

Lapkričio 22 d. turėjo su
sitikti Underwoodo korpo
racijos atstovybė ir unijos 
vadai, taipgi majoras Mc- 
Levy ir keli valstijos tam 
tikri pareigūnai miesto sa
vivaldybės patalpose (City 
Hali). Tačiau kompanijos 
vadovybė iššliaužė laukan 
už 10 minučių, ignoruoda
mi viską, v

Lapkričio 29 d. planuoja-
ma vėl turėti pasitarimą, 
kur dalyvaus ‘kompanijos, 
unijos ir “bešališkų pilie
čių” atstovybė, įskaitant ir 
miesto majorą M c L e v y 
(majoras pirmu kartu da
lyvauja streikierių ir kom
panijos sutaikyme).

Minėta kompanija trau
kia į teismą unijos vadus ir 
darbininkų atstovus ant pu
sės milijono dolerių sumos 
už padarytus “nuostolius” 
kompanijai, bet teismas vis 
atidedamas ir dabar numa
toma, kad tik gruodžio 1 d. 
bus svarstomas šis reikalas

Audra ir potviniai siautė 
Britanijoje, žuvo 7 žmonės

Londonas.— Praeitos sa
vaitės pabaigoje smarkios 
audros siautė Britanijos 
pakraščiuose, ypatingai 
V a 1 i j o s ir Pietvakarinės 
Anglijos krante. Daug lai
vų nuskendo Airijos jūros 
didžiulėse bangose, bet vi
sur žmonėms pasisekė išsi
gelbėti. Vienok South Good
win švyturio saloje septyni 
jūrininkai, kuriuos ten iš- 
bloškė jų laivelis, žuvo. Pa
siekus saliukę, jų nebuvo 
nei žymės.

Apart audros jūroje Bri
taniją taipgi kankino po
tvyniai daugelyje vietų, ku
rie pridarė nemažai žalos.

Vengrai nekursto tunisiečiu, 
tvirtina Budapešto radijas

Budapeštas. — Vengrija 
paneigė Francūzijos prem
jero Mendes - France kalti
nimą, kad Vengrija kursto 
Tunisijos arabus.. Mendes- 
France sakė, kad Budapeš
to radijas turi arabiškas 
transliacijas, per kurias 
kurstomi Šiaurės Afrikos 
arabai.

Mendes-France taipgi sa
kė, kad vengrai duoda gin-

U. S. District (federalės 
valdžios) teisme, New Ha- 
vene.

Unijos vadovybe pranešė 
darbininkams ir vietinių 
laikraščių korė s p o n d e n - Į 
tams, kad dedamoj pastan-1 
gos suruošti pikieto linijas 
New Yorke prie centralinės 
Underwoodo raštines po
numeriu 1, Bark Ąvenue.

Underwoodo dirbtuvėse, 
kurios randasi Jungtinėse 
Valstijose (neįskaitant 
esančių dirbtuvių Anglijoje 
ar 1 Prancūzijoje), dirba 12 
tūkstančiu darbininku.

Underwoodo korporacija 
turi 10,203 šėrininkus, ku
rie turi bendrai nusipirkę 
746,000 šėru. Už šėra šiuo , 
tarpu mokama 7-tas pro-1 
centas. Šerų kaina nėra i 
pastovi — vienok šiuo ,tar-‘ 
pu esanti kiek pakilusi.

Underwoodo korporacijų , 
prezidentas Wagoner, kuris ■ 
turi daugiausia Šerų, gau- j 
na $139,740 metinės algos.:
Kiti, žemesnio rango bosai, 
gauna kiek mažesnes algas, 
bet jos gana riebios - stam
bios.

Pastebėtina, kad pikie- 
tuojant streikieriams Un
derwoodo dirbtuves, sueita 
i gana draugiškus santy
kius su policininkais, ka
dangi kai kurie policinin
kai yra patys dirbę Under- 
woode, kitų seserys, broliai 
arba tėvai tebedirba Under- 
woode. Todėl pikietuojan- 
čius naktį policininkai įsi
leidžia į savo automobilius 
pasišildyti ir pasikalbėti.

Čekoslovakija ir Vengrija 
pravedė pas save rinkimus

Viena. — Parlamentiniai 
rinkimai įvyko Čekoslova
kijoje, o 'savivaldybių rin
kimai Vengrijoje. Čeko
slovakijoje visos demokra
tinės partijos turėjo jung
tinį sąrašą po Nacionalio 
Fronto vardu. Apie 3 va£ 
landą po pietų, kaip prane
šė Pragos radijas, 85% gy
ventojų jau buvo balsavę.

Vengrijoje demokratinės 
partijos irgi turėjo bendrą 
sąrašą. Iš viso į didesnių 
ir mažesniu miestu savival
dybes kandidatavo 100,000 
kandidatų, tarp jų daug 
darbininkų spartuolių, pasi
žymėjusių mokslininkų, mo
terų, v

Ridgewood, N. J. — Re- 
mingtono kūnas buvo su
degintas North Bergeno 
krematorijoje. Laidojimo 
apeigos įvyko episkopalų 
bažnyčioje čia. 6 policinin
kai budėjo prie koplyčios, 
nes kas tai telefonu grasi
no išardyti laidotuves.

klų tunisiečiams ir kitiems 
šiauraf rikiečiams partiza
nams . Jis nesakė, kaip tie 
vengrų ginklai pasiekia 
Šiaurės Afriką.

Socialdemokratų laimėjimai Hessoje rodo 
nepasitenkinimą militatistne poltika

Bonna. — Dar ne visai 
•pilni Hessos ir Bavarijos 
seimelių (landtagų) rinki
mu rezultatai rodo, kad 
Adenauerio vadovau j a m a 
krikščioniu - d e m o k r a t u 
partija skaudžiai pralaimė
jo ir su ja Adenauerio mi
litaristinė politika. Hesso
je socialdemokratai atsiekė 
didžiausius laimėjimus iš
eidami kaip didžiausia apr- 
tija.

Krikščionys - demokratai, 
kurie praeityje gaudavo 
Hessoje apie trečdalį balsų., 
dabar gavo tik ketvirtada
lį. Bavarijoje, kuri papras
tai skaitoma klerikalų tvir
tove, socialdemokratai irgi 
laimėjo žymius .atsiekimus, 
nors krikščionys-demokra-

Kinija atmetė Amerikos protestą: 
Senai. Knowlandas siūlo blokadą

Tokyo. — Kinija atmetė 
Amerikos protestą ir reika
lavimą išlaisvinti iš kalėji
mo 13 amerikiečių. Kinai 
yra nuteisę tuos amerikie
čius kai]) šnipus. Pekino 
radijas sako, kad Ameri
kos protestas yra tiktai 
“isteriškas bandymas pa
neigti faktus ir išsisukinė
jimas.”

Kadangi Amerika nepa
laiko diplomatinių santykių 
su Kinija, jos protestas Pe
kinui buvo įteiktas per tar
pininkus—britus.

Washingtonas. — Repu- 
blikonų frakcijos senate va
das sen. Knowlandas rei
kalauja, kad valdžia imtųsi 
griežtesnių žingsnių ir pri
verstų Kiniją išlaisvinti su
imtus amerikiečius.. Know
landas siūlo, kad jeigu vi
sos kitos priemonės neatneš 
laukiamų rezultatų, Ameri
ka blokaduotų Kinijos uos
tus, žingsnis, kuris grei
čiausiai vestų' prie karo 
tarp Amerikos ir Kinijos.

Pranešama, kad už Kini-i 
jos uostų blokadavimą dar 
Korėjos karo metu stojo 
admirolas Radfordas, da-

Suomija statys Sovietams 
visu didžiausią ledlaužį

Helsinkis. — Tarybų Są
junga užsakė Suomijoje 22,- 
000 tonu ledlauži. Mano
ma, kad tai bus didžiausias 
ledlaužis pasaulyje. Suo
mijos spauda reiškia pasi
tenkinimą tuo užsakymu, 
nes tas duos nemažai dar
bo Suomijos laivų staty
kloms.

Šis užsakymas yra pase
ka Tarybų Sąjungos preky
bos reikalu ministro Miko- 
jano apsilankymo Suomijo
je.

NEW YORKO ORAS 
Giedra ir šalta.

tai lieka ten vadovaujanti 
partija.

Bavarijos. “Krikščionių 
demokratų bavariška parti
ja) gavo apie 40 G balsų, 
tuo tarpu, kai praeityje 
gaudavo absoliute daugumą. 
Hessoje socialdemokratai
gavo 42% balsų, krikščio
nys - demokratai 24%, o 
taip vadinamieji “Laisvieji 
Demokratai”—20 G.

Socialdem o k r a t a i savo 
kampaniją vedė ant anti
karinės platformos, prieš 
ginklavimąsi ir už Keturių 
Didžiųjų pasitarimus.

Taip vadinamoji “Laisvų
jų Demokratų” partija kon
centravosi ant Saaro klau
simo, bet neatsiekė laimėji
mų.

bartinis generalinio štabo 
pirminnnkas. Jo pasiūly
mas tada buvęs atmestas, 
nes toks blokadavimas įvel
tų ir tarybinius uostus Pa- 
cifike ir galėtų vesti prie 
karo su TSRS. Britanija, 
kuri per Hong Kongą veda 
gan plačią prekybą su Ki
nija, irgi stojanti prieš to
kia blokada. € k

Paskutiniai 
pranešimai

Maskva. — čia prasidėjo 
Europos saugumo konfe
renciją, į kurią Tarybų Są
junga kvietė svarbiausius 
Europos kraštus, įskaitant 
Vakarų bloko narius. Bet 
Vakarai atsisakė dalyvauti. 
Konferencijoje dalyvauja 
pati Tarybų Sąjunga, Len
kija, Čekoslovakija, Rytų 
Vokietija, Bulgarija, Ven
grija, Rumunija ir Albani
ja. Kinija dalyvauja kaip 
stebėtoja.

Chicago. — čia šį vaka
rą (pirmadienį) turi pasa
kyti prakalbą sekretorius 
Dulles. Jos vyriausia tema 
bus užsienio politika, ir ma
noma, kad jis kalbės aštriai 
apie santykius su Kinija.

t

Paryžius. — Francūzijoje 
gyvenantis Pietinio Vietna
mo “imperatorius” BaoDai 
atleido iš pareigų kariuo
menės vadą, kuris paskuti
niu laiku pešasi su premje
ru. Kariuomenės vadas esąs 
amerikiečių įrankiu, prem
jeras—francūzų.

Oakland, Cal. — Califor- 
nijos CIO pasisakė už anti
komunistinio Humphrey 
Butlerio įstatymo atšauki
ni a. c

Chicago. — žymusis ato
minis mokslininkas Dr.Fer-
m i mirė nuo vėžio. Jis tu- 

! rėjo 54 metus amžiaus.
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TAI TOKIS ‘SAUGUMAS”?
1942 METAIS, rinkiminėje kampanijoje, prezidentas 

Eisenhoweris, tuomet kandidatas į prezidentus, sakė eilę 
kalbų,—sakė jas, kaip kiekvienas kandidatas į preziden
tus, liesdamas Social Security—seno amžiaus Amerikos 
piliečių likimą—priminė, kad tikrąjį saugumą Amerikos 
pilietis tegalįs turėti tik kalėjime.

Nors Mr. Eisenhoweris nepasakė, bet buvo galima 
padaryti iš to išvadą, jog kalėjime asmuo tikrai saugus: 
jis—uždarytas nelaisvėn, jis “viskuo aprūpintas,” jis dir
ba ir dėl to gauna pastogę ir valgyti, dėl to jis turįs 
saugumą.

Tačiau pastarųjų pora įvykių tą Eisenhowerio teigi
mą sutaškė į dulkes.

Neperseniai federaliniame kalėjimo buvo beveik mirti
nai sužeistas Antrojo pasaulinio karo veteranas, didvy
ris/Robert Thompson.

Šiomis dienomis federaliniame Lewisburg kalėjime ta
po užmuštas 37-nerių metu amžiaus nepaprastų gabumų 
vyras William W. Remington.

Nors ne pagal tą patį įstatymą, bet tomis pačiomis 
metodomis abudu buvo nuteisti kalėjiman, pasiremiant 
nepatikėtinų elementų, šnipų liudijimais.

Klausiame: kur tas saugumas?
Jeigu kriminalistai, visokie išsigimėliai gali kalėjime 

žiauriai sumušti ar užmušti žmogų, tai jau dangau negu 
bloga!

Užmuštasis William W, Remington buvo atkaklus 
Naujosios Dalybos šalininkas. Jis tarnavo komercijos 
departmente. Prieš jį sugalvojo kaltinimus tūla persi- 
vertėlė Bentley; prieš jį liudijo tūlas Paul Crouch, me
lagis, kurio melus kadaise iškėlė aikštėn kolumnistai bro
liai Alsops.

Federaliniuose kalėjimuose šiandien yra kriminalis
tų, yra ir politinių kalinių, padoriai užsilaikančių, stu
dijuojančių, besimokančių, pildančių kalėjimų adminis- i 
tracijos potvarkius.

Norint apsaugoti politinių kaliniu sveikatą ir gy
vybę, ar nebūtų praktiškiau juos nuo kriminalistų at
skirti, kad jie turėtų savo gyvenimą, akd kriminalistai, 
užagituoti reakcinės propagandos, negalėtų su jais su
sitikti ir juos užpulti?

O jeigu to negalima, tai kalėjimų administracijos 
turėtų įvesti kitokią tvarką; turėtų griežčiau pridaboti 
kriminalistus, kad jie neatliktų to, ką atliko su Robertu 
Thompsonu ir Williamu Remingtonu. Prie to, krimina- 
listai-užpuolikai turėtų būti atitinkamai nubausti.

Išplėšimas tokios jaunos, gabioj gyvybės, kaip Wil- 
liamo Remingtono, yra pasaulio akyse didžiulė gėda vi
sam mūsų kraštui! v

ISRAEL AMTER
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ New Yorke mirė Israel 

Amter, sulaukęs 73 metų amžiaus.
Jis gimė ir augo Colorado valstijoje. Jis jaunose sa

vo dienose turėjo “pašaukimą” būti muziku: studijavo 
pianą ir muzikos teoriją bei kompoziciją.

Pagaliau jis išvyko į Vengriją gilinti studijas mu
zikoje. Ten, studijuodamas muziką, jis pelnė gyvenimą 
iŠ duodamų anglų kalbos pamokų.

Bet jį kažin kas knietė studijuoti ir visuomenines 
problemas; Amteris susižavėjo marksistiniu mokslu, 
marksizmo teorija. Jis pradėjo į tai labiau gilintis ir 
juo labiau studijavo, tuo labiau “užsikrėtė” marksizmo 
idėjomis.

Grįžęs į savo gimtąjį kraštą, Amteris įsijungė į so
cialistinį judėjimą ir jame buvo veiklus. Kai Amerikos 

• Socialistu Partija pakrypo į oportunistinę pusę, Amte
ris smarkiai prieš tos partijos vadovybę kovojo.

Kai Jungt. Valstijose kūrėsi komunistinė partija, 
Amteris buvo vienu josios kūrėjų.

Israelio Amterio priėjimas prie darbininkų judėji
mo, jin įsijungimas ir dalyvavimas parodo, kaip žmo
nės patampa komunistais: komunistai gema ne tik fa
brikuose, tiesioginiuose susirėmimuose darbininkų su 
samdytojais, — jie gema ir konservatorijose, ir univer
sitetuose, ir laboratorijose, ir kitokiuose mokslo bei me
no įstaigose. Į juos paveikia darbininkų judėjimas ir jie 
ilgainiui ima ir sutampa su juo, patys patapdami to 
judėjimo uoliais gynėjais, net vadovais.

Amteris paaukojo 50 metų darbininkų judėjimui. 
Jis pasakė daug kalbų,—gatvių kampuose ir salėse; jis 
parašė daug straipsnių darbininkiškoje spaudoje; jis 
parašė ir brošiūrų bėgamaisiais klausimais. Jis buvo 
•nuteistas kalėjiman už tai, kad dalyvavo bedarbių ju
dėjime didžiosios krizės—1929 - 1933—metais.

Dėl to Amerikos darbininkų klasė I. Amterį ilgai 
.. ąt^mins ir jį gerbs!
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LIETVUŠKIEJI HITLE
RIO AGENTAI, GAVU
SIEJI Iš HITLERINĖS 

VOKIETIJOS PINIGUS
Naujienos ir Keleivis sa

kosi gavę iš Vokietijos “iš
traukas” ten “viešai pa
skelbtų dokumentų iš vo
kiečių archyvų.” Tiedu 
menševikų laikraščiai tą
sias “ištraukas” paskelbė 
savo skiltyse. Mes mano
me, nenusidėsime skaityto
jui, jei mes tas pačias “iš
traukas” pakartosime savo 
skiltyse.

Tos “ištraukos” liečia 
laiškus, siųstus Hitlerio už
sienio reikalų ministrui 
Ribbentropui, kurį, tuojau 
po Antrojo pasaulinio ka
ro tarptautinis teismas nu
tarė pakarti, kaip karo kri
minalistą ir kuris buvo pa
kartas.

Štai, sekretno laiško ko
pija:

“Ponui Užsienio Reikalų 
Ministrui,

“SS-Gruppenfuhrer...
“Wilhelmstrasse 63 
“Berlin W. S.
“Mielas partijos drauge 

von Ribbentrop!
“Priede Jūs rasite dar vie

ną pranešimą apie ‘volde- 
mar in inkus.’ Kaip jau pa
žymėta ankstesniuose pra
nešimuose, ‘voldemari n i n - 
kai’ vis dar prašo iš Reicho 
paramos. Todėl prašau Jus 
‘voldemarininkų’ naujai 
įteiktą prašymą dėl finan
sinės paramos (žr. priedo 4 
pusi. 2§) peržįūrėti ir pada
ryti galutiną sprendimą.

“Mano supratimu, reikė
tų ‘voldemarininkų’ prašy
mą dėl finansinės paramos 
patenkinti. Bet ginklų ne
galima jiems duoti jokiu at
veju.

“Heil Hitler!
(Pas.) Jūsų Heydrich.”

Kas gi tasai Heydrich? 
Tai hitlerinės Vokietijos 
slaptosios (saugumo) poli
cijos galva, šis niekšas vė
liau buvo paskirtas hitleri
niu gauleiteriu čechoslova- 
kijoje, kurią Hitleris (pa
gal Muncheno sutartį) bu
vo okupavęs! Jis ten gala- 
bino žmones ir už tai če
kai jį užmušė.

Laiškas rašytas 1939 me
tų birželio 29 d. Prie laiš
ko pridėti du “priedai,” ku
rie šitaip byloja:

“Gegužės viduryje buvo 
nutarta steigti slaptą lietu
vių nacionalistų partiją. Jų 
vadai yra pat i k i m i a u s i 
‘voldemarininkų judėjimo’ 
nariai. Taip pat tvirtinama, 
kad jie turi įtakingą ben
dradarbį prezidento Smeto
nos štabe. Išnaudojimui an- 
tiseminių nuotaikų Lietuvo
je numatoma inscenizuoti 
priešžydiškus pogromus. Ši
tai nelegaliai veiklai prašo
ma 100,000 litui (apie 41,000 
reichsmarkių). Be to, vie
na vadovaujanti voldemari
ninkų asmenybė užklausė, 
ar Reichas galėtų teikti ir 
ginklų. Į tai buvo atsaky
ta, kad pinigų tai galima 
parūpinti, bet ginklų nega
lima duoti. Ryšium su ko
va prieš žydus sustiprėtų 
Žydų kapitalo bėgimas iš 
krašto, ir tai Lietuvą pada
rytų labiau priklausomą 
nuo Vokietijos rinkos.”

Kitas “priedas”:
“Pąstarųjų lį metų lai

kotarpyje lietuviai aktyvis
tai, vadinamieji voldemari- 
ninkai, per Užsienio Reika
lų Ministerijos patikėtinius 
Klaipėdoje ir prie Saugumo 
policijos štabo Tilžėje pa
kartotinai kreipėsi į vokie
čių įstaigas, prašydami ak
tyvistus paremti pinigais ir 

ginklais. Kartu su tuo pra
šymu vis buvo nurodoma, 
kad ruošiamas platus są
mokslas' krašto valdžiai 
perimti; bet vėliau vis nie
ko neįvykdavo.

“Nuodugniai padėtį pati
krinus, pasirodė, kad vadi
namieji ‘voldemar minkai’ 
susideda iš asmenų, kurie 
dėl įvairiausių priežasčių 
yra nepatenkinti Lietuvos 
prezidentu Smetona, šioks 
toks nuomonių vieningumas 
yra tik tas, kad atmetamas 
draugiškas nusistatymas 
Lenkijos atžvilgiu, kas pa
stebima ir šviesuo m e n ė s 
sluoksniuose... Iki šiol dar 
nepastebėta, kad toji (vol
demarininkų) grupė turėtų 
aiškią politinę liniją. Ar
timo kontakto su Voldema
ru, gyvenančiu Prancūzijo
je ir rašančiu religinius vei
kalus, nėra. Jis iš Lietuvos 
vyriausybės gauna mažą 
pensiją, kad negrįžtų Lietu
von ir ten nepasidarytų vėl 
politiškai aktyvus. Dėl to 
labai ir labai abejotina, kad 
šita aktyvistų grupė, kuriai 
Voldemaro vardas vargu ar 
yra daugiau negu iškaba, 
artimoje ateityje galėtų 
laimėti politinės įtakos...

“Užsienio Reikalų Minis
terijos pritarimu voldema
rininkų grupė minėtais mo
tyvais buvo laikas nuo lai
ko paremiama mažesnėmis 
pinigų sumomis (keliais šim
tais markių), kad tuo būdu 
būtų galima kontroliuoti jų 
veiklą ir tolimesnę plėtrą. 
Parama ginklais, lėktuvais 
ir auto mašinomis — ko jie 
pakartotinai prašė — nebu
vo suteikta. Taip reikėtų 
ir toliau daryti. Param/ 
platesnėje plotmėje galėtų 
būt sėkminga tik tuomet, 
jei voldemarininkai įrodytų ’ 
galį sudaryti tokias sąly
gas, kad patys galėtų daly
vauti politiniame Lietuvos 
gyvenime...

“(Pas.) Doerte^bach. i 
“Berlynas, 1939 m. liepos 
19 d.”

Prie šito priedo hitleri
nės Vokietijos užsienio rei
kalų ministerija nutaria:

“Paremti smulkiais, re
guliariais mokėjimais, maž
daug 2-3,000 markių metų 
ketvirtyje.”

Kaip matome, hitlerinin
kai 1939 metais mokėjo 
Lietuvos vol d e m a r i n i n - 
kams pinigus, kad juos pa
laikyti “prie savęs.” Gin
klų, tiesa, jiems nedavė, ka
dangi jie žinojo, jog Smeto
na taipgi tarnauja hitleri- 
ininkams, o ne kam kitam.

Voldemarininkų suorga
nizuota “nacionalistų par
tija” buvo panaši į smeto- 
nininkų “tautininkų parti
ją.” Abidvi net ir pavadi
nimus turėjo tuos pačius: 
tik vieni vadinosi lietuviš
kai, o kiti— tarptautiškai.

Šitie dokumentai liečia 
1939 metų pradžią. Vadi
nasi, istorija dar toli gražu 
nebaigta. Hitleris karą 
prieš Lenkiją pradėjo tų 
pačių metų rugsėjo mėnesį. 
Jam tuomet rūpėjo, kad 
Lietuva nepatektų “Sovie
tų įtakon” ir dėl to jis ne
sigailėjo pinigų smetoninin- 
kams.

Buvo spaudoje rašyta, 
kad 1940 metų birželio die
nomis, jei Tarybų Sąjungos 
vyriausybė nebūtų pasiun
tusi Lietuvai ultimatumo, 
jei nebųtų pareikalavusi, 
kad Smetonos valdžia pasi
trauktų, tai vokiškieji hit
lerininkai būtų Lietuvą 
okupavę, būtų ten įvykdę 
savotišką pučą.

> 1940 metų birželio vidų-

Neperdedant galima pa
sakyti: milijonai žmonių 
Europoje yra susirūpinę, 
ieškodami kelio tvirtai ir 
ilgai taikai sau užtikrinti. 
Seniai jau praėjo tie laikai, 
kai valstybių diplomatija 
paprastam Europos gyven
tojui buvo didžiausia pa
slaptis. Jo pergyventieji du 
pasauliniai karai išmokė ji 
galvoti ne tik apie savo šei
mą, bet ir apie savo valsty
bės likimą, privertė jį rū
pintis politiniais klausi
mais. Ir juo toliau, tuo 
daugiau žmonių Europoje 
ima galvoti apie tai, ką rei
kia padaryti, kad būtų iš
vengta karų, kurie visai ne
seniai niokojo Europą.

Turėdami galvoje šį neri
mą, vieni politikai sako eu
ropiečiams: reikia visada 
būti pasiruošusiems karui, 
reikia smarkiai apsigin
kluoti dar taikos metu, rei
kia sudaryti kelių valstybių 
karinius blokus ar grupuo
tes. i

Reikia atvirai pasakyti, 
net karų iškamuotoje Eu
ropoje yra tokių žmonių, 
kurie įsikibę laikosi šio re
cepto, kad tik ateityje iš
vengtų karo. Šiomis nuo
taikomis ir naudojasi tie, 
kurie šiandien organizuoja 
Europoje karines grupuo
tes, vadinamas čia “Euro
pos gynybine bendrija,” čia 
“Vakarų Europos sąjunga.” 
O į šias grupuotes įeinan
čių valstybių gyventojus 
stengiamasi įtikinti, jog sū

ryje Smetona bėgo niekur 
kitur, kaip tik pas Hitlerį!

1939-1940 metais Hitleris 
buvo papirkęs ne tik volde- 
marininkus, o ir smetoni- 
ninkus, kad jie jam tarnau
tų!

Atsiminkime, net vienas 
Lietuvos social - demokratu 
vadovų, Vaclovas Požėla, 
pasidarė hitlerinės Vokieti
jos “piliečiu” ir jon repa- 
trijavosi!

Kai 1941 metais hitlerinės 
govėdos įsivaržė į Lietuvą, 
jos rado daug savo apmo
kamų agentų, kurie tuojau 
pradėjo žudyti tikruosius 
Lietuvos patrijotus,. kurie 
pradėjo kenkti tiems, kurie 
Lietuvą gynė!

Hitleris mokėjo didelius 
pinigus ir savo propagan
distams. Atsiminkime tik 
vieną jų: Ancevičių, Nau
jienų bendradarbį. Kas mo
kėjo jam algą už melus? 
Kas mokėjo už jo telegra
mas, siųstas iš Kauno ?!

Kalbamoji voldemarinin
kų nacionalistų partija, sa
koma, dar ir dabar gyvuo
janti Amerikoje. Jos at
stovas buvęs ir VliĮce, bet,- 
didžiuojasi Naujienos, —iš 
ten jis buvęs išmestas. Vol
demarininkai leidžia Chica- 
goje savo laikraštuką 
“Laisvąją Lietuvą.” Ją re
daguoja voldemarininkų tū
zas, anot Naujienų, V. Sta
nevičius, vėliau Stanys, o 
dar vėliau Staneika — tas 
pats asmuo “trijose asabo- 
se.”

Anksčiau ar vėliau bus 
p a d a r ytos “ištraukos” iš 
vokiečių dokumentų, kurio
se bus aiškiai pirštu paro
dyta daug daugiau Hitle
riui parsidavusių agentų, 
kurie šiandien skaitosi 
“Lietuvos patriotais” ir su 
kuriais Pijus Grigaitis bi- 
čiuliuojąsi.

Beje, būtų gerai, kad sy
kį ant visados Naujienos ar 
kas kitas paaiškintų: už ką 
buvo iš Vliko išmestas 
Ambrazevičius-B ražaitis ?

Daug žmonių tai žino, tai 
kodėl nepaskelbti tai vie
šai?!

daromosios grupuotės ne
sančios nukreiptos prieš 
jokią valstybę, jog jos eg
zistuojančios tiktai apsigy
nimui nuo bet kokios agre
sijos, iš kur ji bekiltų. Bet 
ar tai taip?

Nesunku pastebėti, kad 
visos karinės bazės, aero
dromai, visi kiti kariniai 
įrenginiai nukreipti į Ry
tus, o ne į Vakarus, saky
sime, į Atlanto pusę. Vien 
tai jau byloja, kad šios 
grupuotės nukreiptos prieš 
tam tikras valstybes, o ne 
“gynybai” skirtos. Ir juo 
labiau negalima įsivaizduo
ti, kad “gynybai” reikalin
gi tokie tipingų puolamųjų 
rūšių ginklai, kaip tolimojo 
veikimo bombonešiai, ato
minė artilerija ir daug kas 
kita.

Sakoma, kad bloko vado
vų pareiškimai apie jo “gy
nybinį” pobūdį, apie tai, 
kad jis niekam negręsia, 
teikią pakankamą garanti
ją. Bet Europos gyvento
jas prisimena hitlerinės Vo
kietijos vadovų užtikrini
mus Olandijos, Belgijos, 
Lenkijos ir kitų valstybių 
atžvilgiu.

Europoje yra tokia vals
tybė, kaip Vokietija, kuri 
jau du kartus, per pasta
ruosius keturis dešimtme
čius, mėgino ginkluota jė
ga įsiviešpatauti Europoje. 
Todėl Europoje toks sti
prus yra įtarimo jausmas 
dabar Bonoje įsikūrusių bu
vusių fašistinės Vokietijos 
veikėjų ketinimams. O ar 
nepamėgins jie vėl suardyti 
taiką Europoje patys arba 
padedami kitų šalių ar vals
tybių grupuočių ?

i Kaip tik todėl milijonai 
europiečių yra tos nuomo
nės, kad taikus Vokietijos

• problemos sureguliav i m a s 
—būtina sąlyga taikai Eu
ropos žemyne užtikrinti. 
Kaip tik todėl milijonai eu
ropiečių nėra tos nuomo
nės, jog karinių grupuočių 
sudarymo kelias, įtraukiant 
i jas naujai apginkluotąją 
Vokietiją, šiuo atveju Va
karų Vokietiją, esąs taikos 
kelias. Kaip tik todėl euro
piečiai atmetė, kaip kenks
mingą ir pavojingą suma
nymą, “Europos gynybinės 
bendrijos” idėją. Kaip tik 
todėl Europos ‘tautos at
kakliai pasisako prieš “Va
karų Europos sąjungą,” ku
rioje svarbiausias vaidmuo 
paskiriamas Vakarų Vokie
tijai.

Bet agresijos jėgos ne
rimsta. Neseniai Paryžiu
je įvykusiame Vakarų ša
lių užsienio reikalu minis
trų pasitarime Vokietijos 
perginklavimo kla u s i m u, 
kuris buvo Londono kon
ferencijos tęsinys, buvo 
sprendžiami praktiniai 
klausimai dėl Vakarų Vo
kietijos perginklavimo, dėl 
jos įtraukimo į Briuselio 
paktą ir priėmimo į Šiau
rės Atlanto sąjungos orga
nizaciją. Vakarų Vokieti
jos militaristams dabar 
duodama visiška veikimo 
laisvė atgaivinant Vermach
tą.

Bet Vakarų Europos šalių 
visuomenė nedviprasmiškai 
duoda suprasti, kad ji at
meta bet kokią Vakarų Vo
kietijos remilitari žavimo 
formą, siaurų karinių gru
puočių sudarymą, nes tai 
grasina taikai ir saugumui 
Europoje.

Kokį gi kelią pasirinkti 
europiečiams, kuris atvestų 
juos į taiką? Tokį kelią nu
rodė pati istorijos raida. 
Tai kolektyvinio taikos ir 
saugumo užtikrinimo Eu
ropoje kelias, kelias, daran

tis negalimą kokių nors ka* 
rinio pobūdžio grupuočių! 
sudarymą Europoje, gru
puočių, kurios sukeliį)įin- 
klavimosi varžybas, tarpu
savio įtarinėjimą, susiskal
dymą, o galiausiai karinius 
konfliktus.

Šį kelią ir nubrėžė Tary
bų Sąjunga jos pasiūlyme 
sudaryti bendrae u r o p i n ę 
kolektyvinio saugumo sis
temą, sudarant atitinkamą 
sutartį tarp VISŲ Europos 
valstybių. Visos be išim
ties Europos valstybės, ne
priklausomai nuo to, kokia 
yra jų visuomeninė san
tvarka, įsipareigoja ben
dromis jėgomis užtikrinti 
taiką ir saugumą Europoje. 
Šios sistemos rėmuose da
lyviai duos įsipareigojimą 
susilaikyti nuo bet kokio 
kits kito užpuolimo, lygiai 
kaip ir susilaikyti savo 
tarptautiniuose santykiuo
se nuo grasinimo jėgj. ar 
nuo jos panaudojimo. Jei
gu Europos valstybes arba 
viena jų bus užpulta iš ki
tur, visos Europos valsty
bės imsis priemonių jai ap
ginti ir tokiam užpuolimui 
likviduoti. Bet ir vargu ar 
kas išdrįs užpulti, jeigu bus 
suvienyta kolektyvine sau
gumo užtikrinimo sistema, 
o Jie suskaldyta karinėmis 
grupuotėmis. Visi šioje sis
temoje bus lygūs — tiek 
didžiosios, tiek ir mažosios 
valstybės. Niekas šioje sis
temoje n e v i e š p a taus ki
tiems.

Lengviau bus išspręsti ir 
Vokietijos problemą, nes ir 
Vakarų ir Rytų Vokietija 
leis i šia sistema kits kito 
ir kitų valstybių atžvilgiu 
lygiais pagrindais. O po to, 
kai Vokietija bus sujungta 
į vieningą, taikingą, demo
kratinę valstybę, į kolekty
vinio saugumo sistema įeis 

vieningoji susiviewjusi 
Vokietija.

Visi ginčai ir konfliktai 
tarp Europos valstybių bus 
sprendžiami taikiu būdu. 
Tarp jų užsimegs glaudūs 
ekonominiai ir kultūriniai 
santykiai, kurie labai prisi
deda prie tarpusavio supra
timo tarp įvairių savo san
tvarkos atžvilgiu valstybių.

JAV, kariavusios Euro
poje prieš Vokietijos agre
siją dviejuose pasauliniuose 
karuose, taip pat galės da
lyvauti bendraeuro p i n ė j e 
kolektyvinio saugumo siste
moje.

Sakoma, akd šioji siste
ma esanti nepasiekiamas 
idealas, nes vargu ar su
gyvensią joje viena šalia 
kitos valstybes, turinčios 
įvairią socialinę santvarką 
— kapitalistinę ir socialis
tinę. Bet tokias abejones 
jau sutriuškino istorija. 
Antrajame pašaul i n i ? Tn e 
kare niekas nekliudė Jung
tinėms Amerikos Valsty
bėms drauge su Tarybų Są
junga vesti teisingą karą 
prieš fašistinės Vokietijos 
agresiją. Ir tuo pat metu 
valstybės su vienoda visuo
menine santvarka — kapi
talistine, sakysime, tokios, 
kaip Prancūzija ir Italija, 
JAV ir Japonija, kariavo 
viena su kita. Ir ar ne 
vienodos savo santvarkos 
atžvilgiu valstybės taip ar
šiai kovojo pirmajame pa
sauliniame kare? Vadina
si, dalykas ne tas. Dalykas 
tas, kad reikia gero noro, 
geros valios, o ne tas, kad • 
skirtingi yra režimai ar 
santvarka. V. K.

Tuebingenas, Vak. Vokie
tija.— Amerikos eks-prę4i- 
dentas Hooveris kalbėjo vie
tiniame universitete. Jam 
taipgi buvo įteiktas garbės 
daktaratas. Tokių Hoove
ris jau turi 81.
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"Paguodos" įlankoje
/!. Navikovas-Pribojus

Kap davatka pergązdino 
kunigą ir kas iš to išėjo

' (Tąsa)
— Apie tai paklauskite vadą,— atkir

to jis ir nusisuko.
Purto bortinis supimas. Ventiliato

riuose kaukia vėjas.
Cilinderiuose slidžiai sklando stūmok

liai. Tingiai sukasi ekscentrikai. Užtat 
įnirtingai švaistosi smagračiai, tarsi ne
norėdami atsilikti vienas nuo kito darbe. 
Įtemptai sukasi varomasis velenas. Ir 
aš iš įprasto garsų ūžimo darau savo ap
skaičiavimus, apsvarstau kiekvieną 
smulkmeną.

Keikia atidengti kingstonų dangčius. 
Tuomet jūra įsiverš laivo vidun su ne
paprasta jėga. Bet to maža. Kad lai
vas žūtų, turi vanduo pripildyti ir triu
mus. O tam reikia atidaryti klinketes— 
tas geležines velkes, kurių pagalba ma
šinų skyrius jungiasi su artimiausiais 
triumais. O gelbėjimo pompos? Joms 
maža tereikia — pakanka keleto kūjo 
.•^nūgių, kad jos netiktų darbui...

Bet kaip visa tai įvykdyti?
Aš žiūriu į sargybinį — jis guli aukš- 

tieriykas, nors gyvą paimk jį.
Pradeda užsisupti ir budintysis. Jis 

man pareiškia:
— Aš savo valandas atstovėjau. Einu 

ieškoti Maslobojevo.
Atsakau jam labai mandagiai, nusi

lenkdamas:
— Prašau.
Aš pasinaudojau jo pasitraukimu ir 

apžiūrėjau užpakalinio triumo klinketę.
Mapo dideliam džiaugsmui, ji atida

ryta. Man lieka padaryti tik tai, kad 
jos negalėtų uždaryti. Aš apvyniojau 
spindelių * išpiovą viela. Po to netoli 
kingstonų pamečiau kūjį, kaltą, raktą 
veržlėms atsukti. Nuėjau į sandėlį ir 
dėl viso ko pasiėmiau su savim kamštinj 
antkrūtį. Galima pradėti darbą. Bet 
čia ateina mintis, jog iš to nieko nebus. 
Mane gali užmušti anksčiau, negu aš 
pradėsiu naikinamąjį darbą. O man no
risi mušti užtikrintai, taikliai, norisi sa
vo akimis matyti priešo žuvimą.

Budėti atvyksta Maslobojevas. Jis 
man jau neatrodo piktadaris. Aš pir- 
nijto jį prakalbinu:

J^asloboj-evas džiugiai mostelėja ran
ka, pranešdamas:

— Ech, įsiuto jūra! Vėjas — baisu. 
Krantų nesimato. Mūsų pėstūra visa 
voliojasi ir raitosi, lyg cholera apsirgę. 
Kaip jūs manote, ponas bolševike, ar ka
reiviai po tokio papūrtymo gali kautis 
ar ne?

■— Nežinau. Bet štai ką pasakykite 
man: kodėl jūs mane bolševiku vadina
te? Aš dargi sapne bolševiku niekad 
nebuvau.

— Pasakysite! Chocho. Pažinsi pelė

dą iš skridimo, o narsuolį — iš minčių.
Jis trupptį pagalvojo ir pridėjo:
— Kiek šuo besisuka, o uodega vis lie

ka užpakalyje.
Aš mokau jį, kaip reikia pačiupinėti 

besišvaistančius smagračius. Neįpratu
siam tai sunkus dalykas: galima numuš
ti pirštus. Ir nuostabu: aš nerimauju 
dėl tokio menkniekio ir nė kiek negalvo
ju, jog tas žmogus kartu su kitais pa
smerktas mirčiai. Maslobojevas negali 
tylėti.

— Ko tie komunistai siekia? Negaliu 
suprasti.

— Taip, sunku suprasti. Tam reikia 
turėti galvoje ne tik gyvių, bet ir dar 
kai ko...

Mašinistas kažką atkerta man, bet aš 
jo nesiklausau. Manyje gimsta naujas 
planas. Nutariu susprogdinti ci Under j.

Man, kaip mechanikui, įvykdyti tai 
nieko nereiškia. Tuomet mašinų sky
rius pavirs velnių, pragaru, į kurį 
niekas nedrįs nusileisti gelbėti laivo, O 
aš veiksiu visiškai laisvai...

Pasigirdo švilpukas. Aš nuėjau prie 
kalbamojo vamzdžio.

— Kiek apsukimu daro mašina? — 
paklausė vadas.

— Penkiasdešimt aštuonis, — atsa
kiau. *
DĖT

Vadas supyko.
— Duokite ligi septyniasdešimt apsi

sukimų !
— Klausau! Bet turiu jums pasakyti, 

kad kūrikai dirba blogai.
— Praneškite jiems, kad aš juos areš

tuosiu...
— Klausau!
Aš perdaviau kūrikams vado įsaky

mą. Jie nusijuokė iš manęs, bet vis dėl
to griebėsi kastuvų ir pradėjo mesti an
glis į žaizdrą.

Vykdyti savo planą aš pradėjau ne iš 
karto. Tai pakankamai sudėtinga iš
monė. Jūs, kaip ne specialistas, tur būt, 
nesuprasite. Bet vis dėlto mėginsiu pa
aiškinti. Dalvkas toks, kad visos vei- 
kiančios mašinos dalys sustatytos tiks
laus apskaičiavimo principu. Mano už
davinys — suardyt tą tikslingumą. Aš 
padidinu cilinderių tepimą daugiau, ne
gu reikalinga. Tepalas, pakliuvęs į ci- 
lind-erius, paskui patenka į šaldytuvą, o 
iš ten pro oro siurblius ir paduodamą
sias pompas pasiekia katilus. Be to, aš 
paduodu per daug vandens į kairįjį ka
tilą. Visa tai reikalinga tam, kad kati
le virtų: vanduo pradės kunkuliuoti ir 
kartu su garu šoks į mašiną. O tai pri
ves prie cilinderio sprogimo. ’

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
Sapnai mokslo šviesoje

Philadelphia, Pa.

(Pabaiga)
Dr. OUand aiškina, kad 

ta smegenų dalis, kuri vi
suomet stovi ant sargybos, 
saugoja kūną nuo nelaimių. 
Pav., kad važiuojant auto
mobiliu netrenktum į stul
pą, arba ką nors kirviu ka- 
pojant nenusikirstum pirš
tų, ir t. p. Jis teigia, kad 
asmuo ištiktas nelaimės 
greit pradeda galvoti, mis- 
lyti apie savo artimiausią 
giminę, arba draugą, ku
riuo jis pilnai pasitiki: ot, 
kad jis čia atvyktų, tai vis
kuo pagelbėtų. Tokiame 
įvykyje sargybinė smegenų 
dalis pasiunčia žinią, kaip 
telezivijos bangomis, ir mie
gančiojo draugo smegenys 
priima tą žinią sapno for
moje, o plonyčių, kaip plau
kai, nervų galūnėse įvyksta 
mikroskopiški spr a k s ė j i - 
mai, kurie pripildo smege
nų ląsteles, ir tuomet as
muo pabunda iš miego ir 
aiškiai mislina apie reikš- 
Cingą sapną. Kad smege- 

išleidžia plonytes elek
tros bąngas,. tai nėra koks 
tai išmislas. Šio straipsnio 
autorius jau rašė “Laisvė
je” pora metų atgal, kad 
Pennsylvanijos universite- 

i to mokslininkai išrado ir 
padirbo mažą televizijos pri
imtuvą. Bandymuose moks
lininkai patėmijo, kad tą 
mažytį televizijos aparatą 
pridėjus prie žmogaus gal
vos, tamsoje matosi išei
nančios iš smegenų plonos 
šviesios elektros bangos su 
mikroskopiškais traškėji
mais. Tadgi ir manoma, kad 
tose smegenų srovėse glūdi 
visa telepatijos paslaptis. 
Kai kurie atomų skaldymo 
mokslininkai sako: už ko
kios poros tūkstančių metų 
žmonių kalba išnyks, ir 
jiems ji bus nereikalinga. 
Nes tuomet žmonių smege
nys bus taip aukštai išsi
vystę, išsitobulinę, kad jie 
galės viens su kitu susikal
bėti, viens kito reikalus su
prasti net ir toli esant.

Aš čia nekartosiu daktaro 
Ollando ilgesnių moksliškų 
išvedžiojimų apie sapnus, 
nes mūsų laikrašyje vieta 
yra ribota. Tik tiek galiu 
pridurti, kad pats Dr. 01- 
land tiki į kai kuriuos sap
nus, atėjusius telepatijos 
bangomis.

Profesoriaus Lašo straips
nis apie sapnus parašytas 
labai profesoriškai, ne bet 

kuriam skaitytojui supran
tamai. Vienoje vietoje ra
šoma:

“Kadangi, vaizdingai kal
bant, ankstyvesni pergyve
nimai žievės ląstelių tanku
myne (o jų ten esama apie 
14 milijardų) pramina ta
kus, jais ir nukrypsta pro
cesai. Be to; anksčiau sti
prūs pergyvenimai palieka 
pėdsakus, todėl padirgini- 
mas smegenyse nueina pra
mintais takais bei pėdsa
kais ir atgamina anksčiau 
išgyventus vaizdus.”

Argi straipsnio autorius, 
kaip mokytas vyras, nega
lėjo įterpti tinkamesnius 
žodžius vietoje mindžioji
mo takų smegenų žievėje? 
Tai labai keistai išreikštos 
moksliškos mintys, kai ku
riam eiliniam laikraščio' 
sakitytojui visai nesupran
tamos, arba net juokingos.

Viena moteris, mano ar
tima kaimynka, atsinešusi 
“Laisvę” ir su pirštu rody
dama sako:

“Drauge, ar jūs galėtute 
man paaiškinti, kur yrą 
parašyta, kad kas tokie 
žmogaus smegenyse mie
gant mindžioja takus?” Ir 
dar pridūrė: “Visaip gal
voju ir pokiu būdu negaliu 
suprasti: ar žmogaus gal
voje sapnuojant vaikščioja 
pulkas .avių, ar mažytės 
karvės ir išmindžioja sme
genyse takus?” Pregresas

(Iš atsiminimų)
Pačiame kampe Dzūkijos 

ir pačiame pieskyne yra 
bažnytkaimis Marcinkonys. 
Čia kadaise buvo nedidele 
medinė bažnyčia. Pabaigo
je devyniolikto šimtmečio 
vyskupas atsiuntė jauną 
kunigą Joną Šablinską. šis 
kunigas buvo labai dailus ir 
geras pamokslininkas. Kai 
pradės sakyti pamokslą, tai 
moteris taip sugraudina, 
kad tos kai įsiverkia, tai 
ir sustoti negalėdavo. Bu
vo ir vyrų tokių, kurie 
verkdavo taip, kad net ne
girdėdavo, kai kunigas pa
baigia savo pamokslą.

Ši parapija buvo kaip ir 
apleista ir žmonės buvo 
“ištvirkę.” Šiam jaunam ku
nigui (iš Žemaitijos) rūpė
jo šiuos žmones pamokyti 
ir kiek apšviesti. Ot, jis ir 
pradėjo visus padaryti blai
vininkais masiniai. Sekma
dienį per pamokslą visiems 
liepdavo pakelti dešinę ran
ką ir jis atkalbėdavo pri- 
siegą, kad niekad neragau
si svaiginančių gėrimų : 
degtinės, koniako ir kitų 
svaigalų. Bet ne visi tą 
galėjo išlaikyti. Daugelis 
pradėjo “laužyti” tokią pri- 
siegą.

Pradėjo kunigas organi
zuoti visokius brostvinin- 
kus ir brostvininkes: šv. 
Pranciškaus, šv. Antano ir 
gyvojo rožančiaus ir tt. O 
jau davatkas kad apkarsto 
visokiais škąpleriais ir ro
žančiais, kad net galvos 
linkdavo. Už visus reikia 
melstis, o kada gi melsies, 
kad reikia ir dirbti? O jau 
tų pasninkų — čiela galybė. 
Rodosi, gyvojo rožančiaus 
brostvininkai turėjo vieną 
valandą melstis, nežiūrint, 
kada jam paskirta: dieną ar 
vidunaktį; viską turi mesti 
ir griebtis už poterių.

Viena davatka turėjo 
turėjo melstis naktį ir ji 
Įjasirinko bažnyčios laiptus 
priešais didįjį altorių. Ba 
nakčia bažnyčia būna užra
kinta ir davatka negalėjo 
įeiti bažnyčion. Tai ji at
eidavo naktį ir atsiklaupus 
poteriavo.

Kunigo piemuo anksti ry
tą eidavo varpus skambinti 
ant rytinių maldų (pote
rių). Piemuo patėmijo pė
das basos žmogystės aplink 
bažnyčią. Vieną kartą ir 
kitą kartą. Piemenukui pa
sidarė baisu ir jis pasakr 
tą kunigui . Kunigais atėj< 
patikrinti. Rado tas pėdas 
Tai kunigas liepia tam pie 
menukui ir zakristijonui tė 
myti ir, kai suras, atvest 
pas jį tą žmogystę. Tėmi 
jo vieną naktį—nieko nesu 
gavo. Bet ryte vėl tos pa 
čios pėdos. Tėmi j a kib 
naktį — ir vis nieko ne 
sugauna, o ryte vis pėdo 
aplink bažnyčią. Kunigą 
pastato diaeš,nę sargybą i 
įsako, kąd sugautų. O ku 
nigas kĮebųnijoje pasigata 
vojęs knygą, kr a pylą i) 
švęstą vandenį, laukia. Sar 
gyba irgi nemato, kai mo 
teris atėjo, o ji jau klūp
ant bažnyčios laiptų. Za 
kristi jonas nubėga pasakyt' 
kunigai. Kunigas ir zakris
tijonas eina piktą dvasią 
gaudyti.

Kunigas, priėjęs arčiau, 
sako: “Jeigu pikta dvasia, 
tai išnyk iš čia, o jei gera, 

(tai atsiliepk.” Tyli. Ku
nigas vėl pakartoja tuos 
pačius žodžius. D.avatka at
siliepia: “Tai aš, dvasiškas 
.tėveli I,..,” “Ar tai tu, 
prakeikta ragana, čia nak
timis gązdini žmones !” Kad

jau griebs tą davatką ku
nigas už plaukų ir kad pra
dės ją šventyti, tik ne švęs
tu vandeniu, bet krapylo 
kotu!... Davatka atminė, 
kol gyva buvo, tą šventini
mą ir daugiau jau nėjo po
teriauti ant bažnyčios laip
tų.

Sekmadienį kunigas pa
šventė visą pamokslą apie 
tokias šmėklas, kurios val
kiojasi naktį aplink bažny
čią. Bet tas pats kunigai 
pasėjo tokią sėklą, kurią 
turėjo pats piauti. Po to 
nūotikio kunigas pradėjo 
sirgti.

Viena bėda tai niekis, bet 
jei kelios, tai jau tikra bė
da!

Kunigas, čia gyvendamas, 
susikviečia savo gimines: 
dėdę už zakristijoną, sese
rį už šeimininkę. Sesuo bu
vo jauna ir labai graži.

Pas kunigą buvo vienas 
dailydė (meistras), kuris 
taisė bažnyčią ir kleboniją. 
Ten jis ir gyveno prie kle
bonijos ir susidraugavo su 
šeimininke. Tas pats pie
menukas mato, kaip kuni
go sesuo išeidavo iš to meis
tro buto. Ji prašo piemenu
ką: “Joneli, nesakyk kuni
gėliui, ką matei.” Už tai 
piemenėlis gaudavo didesnį 
šmotą lašiniu, sūrio, sviestoV v z ’

ir kitokių gardumynų, ko 
pas kunigo šeimininkę nie
kad netrūkdavo. Kunigas 
mato, kad atsitiko su jo se
seria kas nors nepaprasto.

Dabar kunigas išvažiuo
ja kur nors gydytis. Išva
žiuodamas sako savo sese
riai: Kai aš parvažiuosiu, 
kad tavęs čia nerasčiau. Už į 
kiek laiko šeimininkė ir ’ 
pradėjo išpardavinėti vis
ką: gyvulius, paukščius ir 
visokius daiktus, kas tik 
papuolė, už pusdykį. Girdi, 
kunigėlis čia nesugrįš. O 
pati suėmė visus pinigus, 
pas agentą ir į Ameriką su 
meistru.

Kunigas parvažiuoja. Vis
kas išparduota, tikra pūs- 
tynė. Kunigas dar aršiau 
susirgo ir pamirė pačioje 
jaunystėje. Palaidojo jį už
pakalyje bažnyčios, ant 
šventoriaus, ir pastatė pa
minklą, aptvėrė geležine tvo
rele. O kiek tos davatkos 
ir brostvininkai ir brostvi
ninkes išliejo ašarų prie jo 
kapo... Kiek buvo už jį mi- 
'.ių užpirkta! Kitiems ku
nigams buvo tikra rugia- 
)iūtė.

Vyskupas atsiuntė seną 
:unigą, o tas pamatė, kiek 
ia yra tų davatkų, o jos 
aip dažnai eina išpažin- 
ies, kad jam ir nusibodo 
ų klausyti. Tai jis pra
ėjo jas atvarinėti nuo lan- 
elio. O kai kurios ir be iš
pažinties ėjo imti komuni- 
os. Bet, kai pamato, kad 
i nebuvo išpažinties, tai ir 
plenkdavo. Pradėjo lysti 
vyskupą, kad duotų kitą, 

aunesnį kunigą. Galų gale 
vyskupas išklausė jų prašy- 
no ir atsiuntė jauną ku
nigą, .Alfonsą Petrulį.

Šis kunigėlis netvėrė 
brostvininkų draugijų, bet 
npšvietą platino, šablins- 
kas kai atvažiuodavo kalė
doti, tai klausinėdavo pas 
jaunus ir senus poterių ir 
katekizmu. O kai senis ir 
atvažiuodavo, kur randą 
parengtą stalą su valgiais 
ir gėrimais, tai savo paly
dovams ir liepdavo sėstis 
ir valgyti kartu. O Petru
lis pirmiausiai klausdavo, 
kokius laikraščius skaitote. 
Jei ne, tai kodėl ne. Jeigu 
negalite vienas ūkininkas

(Tąsa 4—tame puslap.)

Puikus koncertas

Lapkričio 20-tos vakarą įvy
ko nuo seniau žadėtas ir ilgai 
lauktas gražus koncertas, ko
kio philadelphiečiai sakosi ne
matę jau per daug metų, šį 
menišką vakarą surengė Mo
terų Klubas, su pagalba al- 
diečių.

Programą pildė iš New Yor- 
l;o-Newarko atvykę gerai pra
silavinę talentingi artistai, po 
vadovybe žymios ir nenuils
tančios veikėjos meno srityje 
Mildred Stensler ir žymaus 
pianisto-konpozitoriaus Prano 
Ealevičiaus. Dalyvavo Ona 
Stelmokaitė, sopranas, ir Ta
da® Kaškiaučius, baritonas, iš 
Newark, N. J.; Jonas Grybas, 
tenoras, ir Jonas Juška, me
niškų veikalų rašėjas ir vai
dintojas iš Richmond Hill, N. 
Y. Mažytė grupė menininkų, 
bet jie savo dainomis tiek su
žavėjo publiką, kad nuo del
nais plojimo net svetainės lan
gai drebėjo.

Pirmajai uždangai pakilus, 
k v arte ta s—Ste 1 m o k a it ė, Ste ns- 
ler, Kaškiaučius, Grybas, pia
nu akompanuojami Balevi- 
čiaus—sudainavo . keletą gra
žių dainelių, kurios publikai 
labai patiko.

Sekė piano duetas: Balevi- 
čius ir Stensler. Puikiai pavy
ko sugroti. Kūrinys “Liaudiš
kos dainos” sutaisytas paties 
Balevičiaus.

Vietinė jauna mergaitė Nan
cy Bchmer muzikališkai pa
grojo Hute solo.

Toliau išstojo dar jaunos, 
bet jau gerai pralavintos šoki
kės Tessie Behmer, baleto so
lo, Lettie Joyce ir Franie, vi
sos pašoko trepsėjimo šokius 
(tap dancing). Jos irgi stebi
no publiką, šokėjos buvo ap
sirengusios profesijonališkų 
šokėjų drabužiais, kas yra 
mūsų lietuvių parengimuose 
visai nauja, nepaprasta.

Po šokių, Juška ir Stensler 
suvaidino aktą “Užgautas vy
ras.” Publiką gardžiai prijuo
kino šis trumpas, Juškos pa
rašytas dialogas.

Pranas BaleVičius paskam
bino piano solo.

Mūsų veikėjų Merkių anū
kė šokėja pašoko labai gražų 
šokį “Vėjas mano draugas.” 
Tas šokis labai panašus į egip
tiečių senovišką šokį. Publika 
apdovanojo jauną šokėją gau
siais delnų plojimais.

į pabaigą programos, Stel- 
mokaitei bedainuojant solo, 
prie jos prisidėjo kvartetas ir 
visi dainavo “Mudu du,” dar
želio dainą iš operetės “Su
drumsta širdis,” žodžiai Juš
kos, muzika BaleVičiaus. Taip
gi dainavo “Vilniaus kalne
liai,” “šalo kelio,” ir keletą 
kitų dainelių. Jeigu gerbiami 
artistai būtų dainavę iki pu
siaunakčio, tai mūsų publikai 
vis dar būtų neužtekę, nes per 
ilgą laiką pažangiečių veiki
mas buvo apsnūdęs, o publika 
labai pasiilgusi lietuviško me
no.

Ta Mildutė Stensler, tai di

Antano Metelionio Knyga

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

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš
spausdinti. Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad
ministracijai arba pačiam autoriui.

Worcesteryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Montclloje pas Geo. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra la
kami užsakymai. Prašome pranešti kurie dąrbuoja- / 
te,s tam reikalui.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Antrad:, Lapkr. (Nov.) 30, 19S4

namiška, magnetiškai patrauk* 
1: veikėja. Pasibaigus koncer
tui, ji, nuėjusi žemutinėn sve
tainėn, prie užkandžiavimo 
stalų sukėlė antrą -koncertą. 
Ji ir ten rado sau daug prita
rėjų. Savo judėjimu, rankų 
mosavimais vėl iš naujo iššąli* 
kė dainas ir linksmino visus.

Trumpai pasakius, šis pa
rengimas buvo netikėtai pa
sekmingas meniškai ir finan
siškai. Nors per dieną lietus 
lijo, o ,vakare pradėjo dar 
smarkiau lyti, bet koncerto 
mylėtojų gal būtų nesustab- 
džiusi nei makartės atomiška 
bomba! Atsižvelgiant į nedar
bo ir šiaip nepatogius laikus, 
publikos prisirinko daug. At
vyko svečių iš tolimesnių ko- 
linijų. Net dviemis pilnais au
tomobiliais atvyko iš Baltimo- 
rės; S. Joniškietis su žmona— 
iš Washington, D. C.

Kai katrie koncerto syėčiai 
išsireiškė, kad nuo estrados 

■ programos pranešėjas (pirmi* 
ninkas) per silpnai kalbėjo, 
toliau^ į duris sėdintiems ne
aiškiai girdėjosi, šių žodžių 
rašėjas girdėjo pirmininko nu
siskundimą, kad jis nesepiai 
sirgęs plaučių uždegimu, p.ž- 
tad ir balsas neturi tiek daug 
“štymo.” Sekamame parengi
me tikisi kalbėti garsiau.

Visos programos eigos ne
pavyko užsirašyti, nesužino
jau, nenugirdau kai kurių ar
tistų pavardes arba dainų pa
vadinimus. Tadgi atleiskite už 
netikslumus

Einant namo girdėjau žmo
nes kalbant, pageidaujant, 
kad pažangiečiai neužilgo it 
vėl surengtų kokią nors me
nišką programą.

Varde visų koncerto rengė
jų reiškiu didelį ačiū New 
Yorko-Newarko menininkams*

I už jų atliktą mums didelį me- 
? nišką darbą.

Pregresas

Lowell, Mass.
Gruodžio 12 d., 2 vai. dieną, 14 

Tyler St., įvyks Sūnų ir Dukterų 
Draugijos metinis susirinkimas. Visi 
nariai ir narės privalo žinoti, kad 
metiniai susirinkimai yra pagrindi
niai svarbūs, ir reikia visiems daly
vauti, gyvenant tame pačiame mie
ste ar priemiesčiuose. Metiniame 
susirinkimo galima daryti pamati
niai pakeitimai konstitucijos, tad 
dalyvaukite ir balsuokite' iškilusiais 
klausimais, kaip jums atrodo ge
riau. Reikės ir naują valdybą riųk 
t i 1955 metams. Žinokite, kad drau
gija labai maža ir nėra iš ko rink
ti komitetą, tad sueikime visi ir 
svarstykime reikalus bendrai.'

J. M. Karsonas 
(230-232)

SKELBĖJAMS

Būti kokiame norą 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!



ATMINČIAI

«

27 d., 1951 m. sukako vieneri metai kai 
i pasaulį. Buvo rėmėjas darbininkų kla-

Lietuvos Žinios
TAURAGE.—Tauragės MTS 

sodyboje vykdomi dideli sta
tybos darbai. Čia pastatyti

žemės ūkio mašinoms, gara- 
žai kombainams ir automaši
noms, sandelis atsarginėms 
dalims. Baigiamos Įrengti tipi
nės traktorių remonto dirbtu
vės. ’

Didelis dėmesys 
gyvenamųjų namų 
Jau pastatyti ir
ii engti du keturbučiai namai 
ir vienas dviejų butų namas.

Baigiamas Įrengti namas,

skiriamas

baigiami

duotuvė. Sparčiai remontuoja
mas bendrabutis, ruošiamos 
patalpos.

9 mechanizatoriams išskirti 
sklypai individualinei staty
bai.

Kelmiečių pavyzdžiu

PASVALYS.— Į MTS klu
bą susirinko zonos kolūkių 
pirmininkai, žemės ūkio spe
cialistai, gyvulių formų dar
buotojai. Susipažinę su kel
miečių kreipimusi, susirinku
sieji apsvarstė pasiruošimo gy
vulių žiemojimui eigą.

Susirinkimo dalyviai iškėlė 
visą eilę trūkumų, pasiūlė 
priemonė tiems trūkumams 
pašalinti. Geriausieji gyvuli
ninkystės darbuotojai dalijosi 
savo darbo patyrimu..

Stalino vardo kolūkio agro
nomas Malinskas kalbėjo apie 
gerų pastatų reikšmę keliant 
gy v ulių prod u k t y vu mą.

Stalino vardo kolūkyje da-

Koresp.

išvežimo planą

SEDA.— Židikų MTS me
chanizatoriai šiais metais Įsi
pareigojo išvežti daug durpių 
i kolūkių dirvas. Savo žodį jie 
ištesėjo. Valstybinis durpių iš
vežimo planas žymiai viršytas.

Išvežant durpes ypač pasi
žymėjo traktorininkas Daugy- 
nas, dirbąs Mičiurino vardo 
kolūkyje traktoriumi. Jis ga
mybinę užduotį viršijo dvigu
bai. šiame kolūkyje daugiau 
kaip 1000 tonų durpių panau
dota žiemkenčių tręšimui

Karolio Požėlos vardo kol
ūkyje traktorininkai Gabal's, 
Mineikis ir Baranauskas išve
žė į laukus 569 tonų durpių. 
Nemaža durpių dalis čia pa
na u d ota orga n i n i ų -m i n e ra 1 i n i ų 
trąšų mišiniams gaminti.

J. K.

for-

montas ir pritaikymas, rengia
masi jas dezinfekuoti. Pasta
tyta tipinė pauk.štidė. Įren
giami pašarų smulkintuvai ir 
šutintuvai, kurių pagalba bus 
racionaliau sunaudoti stam
bieji pašarai

Apie skubiai šalintinus trū
kumus galvijų fermoje kalbė
jo “žadeikonių” kolūkio
mos vedėjas Variakojis. Mel
žėjos čia dažnai keičiasi, nėra 
n u o 1 ati n i ų gyvu 1 i n i n k ystės
darbuotojų. Daugiausia del 
tos' priežasties žemas gyvulių 
produktyvumas,’ iš kiekvienos 
melžiamos karvės teprimelžta 
po 1058 kg pieno. Tuo tarpu 
iš tų karvių, kur melžėjos ne
sikeičia, primelžiama žymiai

Rimtos kritikos iš gyvuli
ninkystės darbuotoji! susilau
kė Pasvalio MTS.

Pasitarimo dalyviai vienin
gai Įsipareigojo, sekant kel- 
miečių pavyzdžiu, tinkamai 
pasiruošti gyvulių žiemojimui.

New Yorto^žfcž^Žinios
wr ••• . • v_ • Umjistai prase visų 
paramos sudraudimui 
išvežančių šapas
Brooklyno netenkantieji dar

bo apie 1,400 darbininkų, Uni
ted Electrical unijos narių, per 
savo vadus kreipėsi i visus 
darbininkų prietelius su pra
šymu paramos. Ne piniginės 
paramos. Prašė nepirkti pre
kių tos firmos, kuri neteisin
gai pasielgė su savo darbinin
kais.

Unijos, finansų sekretorius 
Julius Emspak skaičiumis pa
rodo, jog American. Safety Ra
zor Corp savo šapą iš Cen
tral Brooklyno iškelia i pie
tines valstijas ne iš reikalo. 
Firma yra antra didžiausia tos 
rūšies prekių gamintoja Ame
rikoje. Jos pelnai nuolat didė
ja. Šiomis . dienomis jos pa
skelbtas raportas rodo, kad 
bėgiu pirmųjų 9 mėnesių šių 
metų firma pelne arti pusan
tro milijono dolerių ($1,413,- 
396). Pernai tuo pat laiku 
buvo pelniusi $974,992, o už
pernai $596,771.

Emspak pažymi, jog 
bėgimo iš Brooklyno 
yra pabėgti nuo unijos 
kėjimo žmoniškų algų, 
t on, Va., kur firma bėg 
bininkai yra neorga 
Ten moka po 75 centus už 
darbo valandą, ne daugiau 
$30 už savaite.

Nepaprastas diskusijų ii 
koncerto popietis

Tai. bus ateinanti sekma
dienį, gruodžio 5 d., Kultūri
niame Centre. Įvyks kas nors 
naujo ir nepaprasto. Visas

kaip reikia šiais laikais kul
tūringiems lietuviams praleis
ti.

Bus duota tikrai graži me
ninė programa — dainų, muzi-

sų gerai žinomi talentai: Mil
dred Stensler, Tadas Kaškiau- 
čius, Ann Stelmokaitė, Jonas 
Grybas, Jonas Juška, Frank 
l.-alevičius Jie su'ta pačia pro
grama aną dieną tiesiog suža
vėjo filadelfiečius. Dabar ją 
pakartos. Čionai.

Tai tik pusė popiečio. Kita 
susidės iš. diskusijų. Vienas iš 
redaktorių padarys Įvadą. 
Diskusijos ir kalbos ('is apie 
tiktai praėjusius kongresinius 
rinkimus, ir ko dabar galima 
laukti bei tikėtis iš naujojo 
Kongreso. Bus visokių nuomo
nių. Ateikite patys savo nuo
monę išreikšti ir kitų nuomo
nes išgirsti. Jau per daug, 
daug metų panašių diskusijų 
nesame turėję. Visiems bus 
Įdomu.

Gi Įžanga Į ši parengimą ne
mokama. Visi kviečiami daly
vauti. Visų bus laukiama.

Rengėjai

Konferencija aiškins 
reikšmę panaikinimo 
Ellis Island

NEW YORK
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Dar 3 asmenys užduso Mrs. Sobell rūpinasi
gasu savo bute

firmos 
tikslas 
ir mo- 
Staun-

bininkai, buvo iškovoję daug

dirbę kompanijai po 30 iki 40 
metų, jie turėjo teisę prie pen
sijų ir kitųi lengvatų. Firma 
stengiasi pabėgti net atstaty
mo iš darbo mokosties neat
mokėjusi. O kai darbininkai 
protestuodami užpikietavo ša
pas, policija begailestingai 
vaikė darbininkus šalin tikslu 

prie šapos sunkveži- 
atsiųstus išvežti maši-

Trys senyvi žmonės rasti 
uždusę savo bute niro gasinio 
vandens šildytuvo. Jų nelaimė 
pavėluotai išsiaiškino, kai Ru
dolph ir Rosa Stalzeriai neat
vyko pas dukterį ir žentą pie
tauti Padėkų Dieną, nors bu
vo žadėję. Atvažiavę pažiūrė
ti, rado jau mirusius tėvus ir 
pas juos turėjusį kambarį Ru
dolph Tittmaną. Jie gyveno 
Ridgewood e.

Sako, kad jie užduso ne tie
sioginiai nuo gaso, nes gasas 
dar nebuvo visiškai užgesęs, 
bet kad jie mirė nuo stokos 
deguonies, kurį ugnis jau buvo 
išvartoj usi.

vyro likimu kalėjime
Fa š i st i n i a m s kr i m i n a 1 i st a m s 

nužudžius Remingtoną kalėji
me, Mrs. Helen Sobell ir Visi 
kiti politinių kalinių šeimų na
riai susirūpino savųjų esančių 
kalėjime likimu.

Mrs, Sobell, 
yra įkalintas

kurios vyras 
aršiame Alca- 
atsišaukė Į vi- 
paragintų val-suomenę, kad 

dininkus Morton Sobelį per
kelti. į saugesnę vietą. Ji sako, 
jog ten prieš jos1 vyrą jau bu
vo darytos visokios provokaci
jos, kurstymai. Dėl to ji krei
pėsi i federal} kalėjimų valdi- 
nnką (Director of Prisons), 
Washingtone, prašydama jos 
vyną perkelti iš Alcatraz.

Gaisre susižeidė

Kaip davatka per- 
gązdino kunigą ir 
kas iš to išėjo

Teatruose

Įleisti 
mins, 
nas.

Emspak sako, .jog pareiški
mu protesto prieš skriaudas 
tos šapos darbininkams, padės 
apsaugoti savo šapas ir 
darbus nuo tokio pat 
Jeigu vienai pabėgėlei 
neapsimokės b e g i m as > 
skubins ir kitos.

savo 
likimo, 
firmai

Ame-

trys asmenys
Gelbėdamosi iš gaisro 

pėčiomis viena moteris nukri
to nuo kopėčių 10 pėdų ir su
sižeidė koją. Kita susirgo nuo 
išgąsčio, o trečioji, senyva mo
teris, paskuboje ir sąjūdyje 
Įgijo visokių bėdų.

Šeima apsinuodijo 
maistu šventėmis

ko-

SUSIRINKIMAI

Padėkų Dieną po pietų kai
mynai išgirdo išgąstingus riks
mus newyorkietes Mrs. Crespo 
bute. Pašaukė policiją, kuri 
rado visus 7 asmenis bute su
sirgusius skausmingu vidurių 
raižymu nuo apsinuodijimo 
maistu. Jiems suteikė pirmąją 
pagalbą ligoninėje ir tikisi, 
jog pasveiks

Richmond Hill, New York

Ellis Island nėra vienatinė 
vieta, kuri daugiau netarnau
ja kaip centras sulaikytiems 
deportavimui. Po visą šalį bu
vo panašių centrų. Jie visi pa
naikinami, kas rodo Washing- 
tono valdžios politikos krypti. 
Ta kryptis ir yra reikalinga 
išaiškinimo.

Aiškinimas tos krypties ir 
pirmieji raportai iš 
perkelti sulaikytieji 
vimui, bus pateikti 
ko j e sveturgimiams 
konferencijoje. Tačiau sis yra 
tiktai vienas iš daugelio punk
tų, kuriuos konferencija svars
tys ir dėl kuriu kai ką nutars.

Konferencija Įvyks gruo
džio 11 ir 12 dienomis, New 
Yorke, Jugoslavų Salėje, 4 05 
W. 41st St. Prašo organizaci- 

, jas atsiųsti atstovus, taipgi 
kviečia ir atskirus asmenis 
kaip stebėtojus ir svečius. Re
gistracija kainuos $2 asme
niui. Sesijų pradžia 10 ryto 
ir 2 po pietų, šeštadienio va
karą ten pat Įvyks banketas, 
o sekmadienio 12 valandą mo
terų susitikimas ir bendri pie
tūs.

vietų, kur

E-u

Užvedė bylą 
prieš taksavimą

Deepdale Gardens namų 
projekto gyventojas Herbert 
Joffee varde daugelio ten gy
venančių rendauninkų užvedė 
teisme reikalavimą, kad teis
mas uždraustų savininkams 
takšnoti gyventojus už turėji
mą nuosavos skalbiamos ma
šinos. Sako, kad byla paliestų 
apie 800 
projekte.

Firma 
mašinas,
vas siunčia inspekcijas. Gy
ventojai atsisako inspektorius 
Įsileisti.

iš 1,400 gyvenančių

nori, kad vartotų jų 
Pas vartojančius sa-

Ncw York o miestui užsaky
ta iš Kanados 3 milijonai eg
laičių.

Laikraštis sukėlė 
jau pusę kvotos

Brangumas ir įvairiausios 
darbininkų priešų daromos 
skerspainės spiria vienatinį 
anglų kalboje darbininkų 

j dienrašti rytinėse valstijose 
prašyti aukų, kad galėtų iš
gyventi. Daily Workeris pasi- 
mojo rudeniniame vajuje su
kelti $60,000. šiomis dienomis 
jau persirito i antrąją pusę 
kvotos. Prašo visus skaityto
jus ir prietelius pagelbėti už
baigti antrąją pusę, kuri vi
suomet būna sunkiausia. <

Skaitytojas

Norėjo, kad policija 
ji nušautų

New Yorke suimtas S. Cruz, 
.34 m. Jis sakėsi: “Esu nusimi
nęs. Toks gyvenimas mane 
sargdina. Spėjau, kad jeigu 
aš policistui suduosiu; policis- 
tas mane nušaus ”

Jis pataikė tokius, kurie 
stengėsi suimti ir suėmė ne
šautą, nors jis elgėsi taip, kad

žmones, kurie nenori mirti.

kų važiavo kairiuoju gatvės 
šonu ; tiksliai dūrė sir savo au
to i to asmens, kuris bandė jį 
stabdyti; kumščiavo norinčius 
jį suimti policistus ų- vieną 
Įkando rankon.

ŽUVĖDRA NUTUPDĖ 
LĖKTUVĄ 

Pasikeliančio 
stoties lėktuvo

iš LaGuardia 
sparnan
Sakoma, -Wad 

sparno gale Įmušė 6 colių Įlan
ką. Lėktuvas sugrįžo Į stotį ir 
savo 18 keleivių persodino Į

užsirašyti, tai nors dviese 
susidėję. Ragindavo užsi
rašyti “Šaltinį,” bet ne
draudė ir kitų laikraščių 
skaityti — tokių, kaip “Lie
tuvos ūkininko” ir kitų. 
Sekmadieniais po mišių, iš
sinešęs laikraščius dalijo 
skaitytojams. Pas jį buvo 
kaip ir antras paštas. My
lėjo meną. Kalėdodamas, 
kur jau beigia kalėdoti, tai 
prašo jaunų merginti ir vai
kinų padainuoti.

* i
Prie pirmutinių kunigų 

nebuvo choro. Buvo kan
tonai ir kantorkos, bet jų 
balsai buvo nelavinti. Var
gonininkas taip jau buvo 
netikęs. O vyrai turėjo to
kius gerus balsus! Jeigu 
jie būtų juos lavinę, tai bū
tų buvę pasauliniai daini
ninkai. Kai kun. Petrulis 
atvažiavo, tai uždraudė 
jiems rėkti. O jie taip rė
kė, kad net bažnyčios sie
nos drebėdavo.

Atvažiavo jaunas, chorve- 
dis ir išmokino chorą, o 
tuos senius paliko sėdinčius 
lankelėse.

Šis kunigas čia neilgai 
buvo ir jis čia gal nemėgo 
smiltynų.

Radio City Music Hall vis 
[dar rodo “White Christmas.” 
I Ne už ilgo pradės rodyti 
I “Deep In My Heart,” apie 
i jauno Sigmund Rombergo mu- 
Izikališkus gabumus, jo pas
tangos prasimušti Į muzikos 
kūrėjus masėms. Dalyvauja 
daug žymių aktorių, tarpe ki- 

1 tų paskubusioji buvusi Metro
politan operos žvaigždė He
len Trati bei. Yra dainų, dra
mos ir juokų.

Emspak nurodo, jog 
rican Safety Razor firma ga
mina Ascot degtukus, Blue 
Star, Gem, Silver Star, Pal 
Hollowground, Personnal ir 
Treat skustuvėlius (blades) ir 
skustuvus, taipgi Ever Ready 
šepečius.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
Įvyks 2 d gruodžio, Liberty 
Auditorijoje, 
Avė.

110-06 Atlantic Brooklyn-Richmond Hill

U-as

J. Gaidis'
1954 m. spalio 10 d.

Stanley Teatre lapkričio 27 
adėjo rodyti dokumentai iš- 

We Visit Moscow.”ką filmą

jau seniau rodomų,Tarpe
vertų pamatyti Įspūdingų fil
mų yra: operinis filmas “Ai
da,” Little Carnegie Teatre, 
57th St., netoli 7th Avė.; 
“Carmen Jones” Rivoli Tea
tre; “A Star Is Born’’ Victo
ria Teatre; “The Last Time I 
Saw Paris,” Capital Teatre. 
Visi tie teatrai randasi Times 
Square srityje.

Barnis karčiamoje 
baigėsi blogai

Du vyrai susiginčijo karčia
moje 170 Avenue A, New 
Yorke. Stanley Stroonin, 38 
m., Įstumtas Į langą, pavojin
gai suraižytas stiklais. Vieną 
6 colių stiklą išėmė tik ligo
ninėje. Jo gyvybė pavojuje 
dėl nutekėjimo kraujo.

Areštuotas Charles Pasilak, 
40 m. Jeigu sužeistasis mirtų, 
Pasilak būtų teisiamas kaip 
žmogžudys.

Visi 
lyvauti 
jis yra

malonėkite da- 
susirinkime, nes

American Labor Party kvie
čia visus į bazarą gruodžio 10, 
11 ir 12 dienomis. Išpardavi
mas tūkstančių visokių daik
tų, kuriuos per metus pagami
no šapo.se AlJ’^mJriai' unijis- 
tai. Šiemet Jbazaras bus Bee
thoven Halų) 210 E. 5th St., į 16 d. sausio. 
New Yorke. I

nariai 
šiame
svarbus todėl, kad yra 

rengiama vakarienė 11 gruo
džio. Nariai malonėkite pla
tinti banketo bilietus, kad 
būtų sėkmingas banketas. Bi
lietų kaina tik .$2.

Taipgi yra rengiama
skaita sveikatos klausimu. Ją 
teiks Dr. J. F. Borisas iš So. 
Boston, Mass. Paskaita Įvyks

pa-

Komitetas

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVėrgreen 4-8174

Parengimų Kalendorius

Sekmadienį, Gruodžio - Dec. 5 *
Koncertas ir Literatūros Popietys

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

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

Visi aukščiau suminėti parengimai bus

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

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 LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

• MATTHEW A. <
: buvus :

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J. <

MArket 2-5172 J

4 guli. Laisvi (Liberty) A n trad., Lapkr. (Nov.) 30, 1954

%25c5%25a1apo.se



