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Dr Enrico Fermi.
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Žodelis iš Brazilijos.

Rašo R. M i žara

Italu kilmės mokslininkas, 
D'c Enrico Fermi, praėjusi 
sekmadieni mirė (’hicagoje 
nuo vėžio ligos.

Jis tebuvo tik 53 metu am
žiaus,—vadinasi, jaunas, dar 
galėjęs gyventi ilgus metus.

Mokslininką Fermi komer
cinė spauda vadina “atominės 
bombos architektu.” Jis daug 
prisidėjo prie atomo suskaldy
mo ir atominės bombos suda
rymo.

Kaip fizikas, jis buvo ger
biamas ir. tarp kitko, apdova
notas Nobelio premija.

Dr. Fermio atlikti fiziškoje 
srityje darbai, be abejojimo, 
yra dideli, svarbūs.

Tačiau atominė bomba, ku
rios jis buvo architektas, nėra 
žmonėms gydyti vaistas, o 
įrankis naikinimui.

Jei žmonija, .jei mokslinin
kai kreiptu tiek daug dėme
sio į kovą su vėžio liga, kiek 
kreipia i kariniu pabūklų iš
radimą, be abejojimo, toji liga 
būtų nugalėta ir milijonai 
žmonių galėtų laimingai da- 
baigi^ii)savo gyvenimą.

šiuos žodžius rašant, Angli
joje vyksta Winston Church
illo 80 metų amžiaus sukak
ties minėjimas.

Churchillas— didžiulių ga
bumų vyras Jis gudrus valsty
bininkas, jis gabus oratorius- 
retorikas, jis neblogas litera
tas, jis, sakoma, yra ir viduti
nis teptuko ir paletes valdy
tojas—piešėjas.

Churchillas šauniai, drrąsiai 
pasižymėjo Antrajame pasau
liniame kare, organizuodamas 
britus ginti nuo hitlerinių už
puolikų Didžiąją Britaniją.

Už visa tai, be abejojimo, 
Didžiosios Britanijos visuome
nė jam yra dėkinga.

Bet* Churchillą Amerikos 
komercinė spauda labiausiai 
mėgsta už tai, kad jis buvo 
ir tebėra atviras Tarybų Są
jungos priešas.

Jis ją ryžosi sunaikinti tuo
jau po Pirmojo pasaulinio ka
ro; jis, laike Antrojo pašau li- 
njfi karo, viena akimi malo- 
,nijj mirkčiojo Stalinui, o kita 
žiūrėjo, kad iš sumuštos nacių 
kariuomenės ginklai būtų su
rinkti ir jais būtų galima iš 
naujo ginkluoti tuos pačius 
nacius prieš Tarybų Sąjungą!

žodžiu, Churchillas yra se
nojo pasaulio, imperalistinio 
pasaulio . gynėjas. Ir kitokiu 
jis jau ir nežada būti.

Tačiau, kaip gudrus valsty
bininkas, gerai ištreiniruotas 
ilgametės Britanijos imperijos 
mokyklos, Cburchilas supran
ta: jeigu negalima savo prie
šą nugalėti ginklu, jei jis atro
do pertvirtas, tai reikia su juo 
gražiuoju tartis ir taikytis.

Ir dėl to šiandien Churchil
lo vadavaujamoji vyriausybė 
stoja už koegzistanciją tarp 
kapitalistinio ir komunistinio 
pagaulių.

.Tik viršsuminėtuosius f ak
li jį turėdami galvoje, mes ge- 
rfttDgalesime suprasti patį 
Churchillą.

Vienas veikėjas rašo man 
iš Brazilijos:
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SENATAS BAIGIA DEBATUS APIE MCCARTHYv ■.

Ren kami parašai 
prieš McCarthy

Sprigfield, Mass. — Į va
dovybę organizacijos, kuri 
renka dešimti milijonų pa
rašų už McCarthy’}, įeina 
eilė eks-generolų ir eks- 
admirolų. Čia, Springfiel- 
de, gimė organizacija, ku
rios tikslas yra surinkti 20 
milijonų parašų prieš Mc
Carthy, už jo pasmerkimą. 
Ir tai organizacijai vado
vauja du eks-gradiniai ka
reiviai (pfc. laipsnio) bei 
keli eks-eiliniai. Tie du ve
teranai, Marshall Swanson 
ir George E. Feltus, sako, 
kad “ jeigu eks-generolai 
gali surinkti milijonus pa
rašų, eks-kareiviai gali su
rinkti dešimtis milijonų.

Naujai įsteigta organiza
cija spausdina peticijos 
blankas. Ji sako, kad gau-, 
na be galo daug atsiliepimų 
iš visos šalies. Panašūs ko
mitetai dabar steigiasi dau
gelyje miestų ir miestelių. 
Visų priešakyje stoja vete
ranai, buvę paprasti karei
viai.

Protiniai nesveiki kaliniai 
kėlė riaušes N. J. kalėjime

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijos pamišėlių 
Įstaigos 300 kalinių sukėlė 
riaušes, sužeidė p enki u s 
sargus, sulaužė įrengimus 
valgomoje salėje ir padarė 
daug nuostolio. Toje įstai
goje iš viso randasi 371 ka
linys. Apie 300 jų radosi 
valgymo salėje, kuomet 
duotu signalu jie pradėjo 
laužyti stalus, kėdes ir pasi
leido link 11 sargų, kurie 
tuo metu ten radosi.

Keli sargai baimės apim
ti paspruko pro langus, 
Vienas kalėjimo sargas pa
teko i kaliniu rankas ir bu- C v
vo skaudžiai sumuštas. Ke
turi kiti susižeidė pabėgda
mi.

Kalinius nuramino atvy- 
.kusi milicija, policija ir ug
niagesiai, kurie šalto van
dens srovėmis pripildė sa
lę, kurioje sukilėliai buvo 
užsibarikadavę.

Budapeštas. — Vengrijos 
komunistų vadas Matyas 
Rakosi sugrįžo iš mėnesio 
ilgio kelionės užsienyje.

“Apie mūsų lietuvių kolonijos 
organizuotą veikimą, bent šiuo 
tarpu; nieko negaliu pasakyti. 
Kaip žinote, mes, neturėdami 
teisės viešai susiburti bei savą 
spausdintą žodį turėti, smilks- 
tame veik per visą išeivijos 
gyvenimą. Bet mums, tai jau 
įprastas dalykas nuo pat išvy
kimo iš tėvynės, nuo pat sme
toninių reakcijos laikų. Palė
pėje mes taip esame įpratę 
būti, kad, rodosi, jau taip ir 
turėtų būti...”

O vis gi taip ilgai negalės 
tęstis. Anksčiau ar vėliau ir 
Brazilijoje prasiskleis liau
džiai laisvės spinduliai ir jais 
pasinaudos ir musų tautiečiai.

Paskutiniai

Nutarta balsuoti nevėliau trečiadienio; 
makartistai sakosi gavę daug parašų

Washingtonas. — Senatas 
nutarė pabaigti debatus ir 
balsuoti apie McCarthy’© 
pasmerkimą nevėliau šio 
trečiadienio popiečio. Pa
siūlymą baigti debatus šiuo 
kartu padarė pats McCar
thy, kuris iki šiol vis delsė 
ir norėjo debatus pratęsti. 
Sakoma, kad savo žingsniu 
jis norėjo pataisyti blogą 
įspūdį, kuris susidarė, kai 
jis pabėgo vienai savaitei į 
ligoninę su 
ne.”

Šiandien,

sužeista alku-

antradieni, tu- 
paskutiniai de

batai šiuo klausimu. Vakar 
McCarthy pasakė prakalbą, 
kurioje jis atsisakė atsipra
šyti, nors pripažino, kad 
kalbėdamas apie kai ku
riuos senatorius gal nevar
tojo “labiausiai tinkamos 
kalbos.”

Kad jis atsiprašytų, pa
geidavo kai kurie jo pusės 
senatoriai, kurie sakė, kad 
atsiprašymas viską pataisy
tų ir tada nereikėtų jo 
smerkti-cenzuruoti.

Pataisy ina i n u ©šaly j e
Nutarimas baigti debatus 

reiškia ne vien, kad dabar 
jau bus balsuojama, bet 
taipgi, kad bus balsuojama 
prieš tai, kaip apsvarstys 
visus pataisymus. O vienas 
pataisymas, patiektas šią 
savaitę senatoriaus Bennet- 
t’o, reikalauja, kad McCar
thy būtų pasmerktas ir už 
paniekos parodymą Wat- 
kinso komisijai.

Jie gavę 10,000,000
Pirmadienio vakare New 

York© Madison Square Gar- 
dene įvyko makartistų ma
sinis mitingas, kad išreikš
ti solidarumą su McCar
thy’© ir protestą prieš jo 
cenzūravimą. Į Gardeną 
gali ateiti apie 22,000 žmo
nių. Rengėjai tikėjosi ne

Dulles n e n orįs 
kinu blokados

bet ją perpildyti. Specialiai 
traukiniai su makartistais 
buvo atvykę iš Bostono ir

Chicago. — Sekretorius 
Dulles čia pasakė savo il
gai garsintai kalbą užsienio

pranešimai
Maskva. — TSRS prem

jeras Molotovas atidarė 8 
Rytų Europos kraštų sau
gumo konferenciją. Vaka
rų Europos kraštai irgi bu
vo kviesti, bet jie atsisakė

Parvžius.— Socialistu va
dovaujama unijų sąjunga 
“Force Ouvriere” baigė sa
vo suvažiavimą su pareiš
kimu, kad dabartinė valdžia 
nebeištesėjo pažadų ir be
veik nepakėlė darbininkų

keičia konstituciją, - 
parlamentas nesutinka I

Rhee 
nors

Seoulas. — Pietinės Ko
rėjos prezidentas Rhee pa
sirašė po įstatymu, pagal 
kurį tam tikri pataisymai, 
padaromi prie konstituci
jos. Parlamentas stojo 
prieš tuos pataisymus ir 
prezidento neįgaliojo jų pa
daryti, bet Rhee to nepaisė-.

Vienas pataisymas sako, 
kad prezidentas gali kandi
datuoti tiek kartų, kiek jis 
tik pageidauja. Kitas pa
taisymas visai panaikina 
3remjero postą ir nustato, 
<ad vyriausias ministras po 
prezidento yra užsienio rei
kalų ministras.

Kataliką kunigui patinka 
Sovietą pažiūra Į tikybą

Maskva. — Maskvoje gy
venąs amerikietis katalikas 
kunigas Georges Bissonnet
te pareiškė Chruščiovui, 
kad jis dėkingas už toleran
tišką ir teisingą Sovietų 
valdžios atsinešimą į religi
ją. ‘ 1

Kunigas Bissonnette ypa
tingai pažymėjo savo pasi
tenkinimą “Pravdoje’ ’til
pusiu patvarkymu. Tame 
patvarkyme komunistai bu
vo paginami niekad nekliu
dyti religingų žmonių apei
goms. Laisvamaniškas va
jus turi būti tik ant ideolo-

Bet vietoje to salėje rado
si tik 12,000 žmonių. Jie 7 C

garsiai plojo, kai tik buvo 
minimi paties McCarthy’©, 
MacArthuro, McCarrano ir 
Knowlando vardai, baubė 
prie kiekvieno Roosevelto, 
Trumano, generolo Marsh
all© ar Achespno vardo pa
minėjimo.

Mitinge tarp kitų kalbėjo 
Roy Cohnas, buvęs McCar- •z z c-
thy’o vyriausias patarėjas.

Tame mitinge makartis
tai paskelbė, kad jie jau yra 
surinkę daugiau negu de
šimt milijonų parašų po pe
ticijomis. Jie sakė, kad ko- 
inercinė statistikos firma | ~«J.^junginm- 

. . . . , del ju tuos parašus skait-1 Kaį' Vikingai biitai.
Britanija paminėjo premjeroIliuoja ir garantuoja, kadi Sakoma, kad_ Dulles savo 
Churchillo 804a oimtadieni pie Fek parašų dabar turi.IkalboJe lsre.lske ne.t,ek sa' 

. Spauda sako, kad pasirasė 
: daug vaikų parapijų moky- 
i klose ir daugelis rašėsi po i 
! daug sykių.

Molotovas sakė, kad jeigu 
pradės ginkluoti 

Vokietiją, Rytų Europa tu-
buvo apie Kinijos blokada-. Vakarai 
vimą. Kaip yra žinoma, se-! 
natinis republikonų 
Knowlandas reikalauja, kad 
Amerika blokaduotų visus 
Kinijos uostus, kad ją “pa- ■ 
mokinti” ir taipgi kad pri- ka, Britanija ir Francūzija 
versti ją paleisti kaip šni- oficialiai

vaaas > }1-iS rjmęjau susirūpinti sa-
vo saugumu.

Washingtonas. — Ameri-

atsakė Į Maskvos 
pus laikomus amerikiečius. ■ kvietimą laikyti Keturių

Dulles savo kalboje paša- Didžiųjų pasitarimus. At- 
kė, kad nors jis stoja už « 
“ryžtingas ir griežtas me
todas prieš komun ištinę 
Kiniją,” jis nenori 
dos. Blokada, sakė

galės įvyk
ti tiktai po Paryžiaus su-

Be to, blokada per-mus.
t greitai gali vesti prie karo.
i Be to, su blokados mintimi 
i nesutiktų mūsų sąjunginin-

Churchillo 80-tą gimtadienį

vana

Winstonas Churchillas
Londonas.— Britanija vi

sokiomis iškilmėmis pami
nėjo savo premjero 80-tą 
gimtadienį. Westminsterio 
rūmuose įvyko bendras par
lamento abiejų butų posė
dis, kuris pagerbė Churchil
lą. Buvęs premjeras dar- 
bietis Attlee parl a m e n t o 
vardu įteikė Churchillui do-

— jo portretą, kurį
nupiešė dailininkas Graha- 
mas Sutherlandas.

Parlamento nariai visi 
turėjo pasirašyti po specia
liu sveikinimu premjerui, 
bet keli darbiečiai deputa
tai atsisakė tai daryti. Vie
na deputatė iš Valijos an
glies srities pareiškė, kad 
ji atsimena, kaip Churchil
las dar prieš pirmą pasauli- 

. nį karą siuntė policiją, kad 
laužyti angliakasių streiką.

New Yorkas. — Eks-pre- 
zidentas Hooveris sugrįžo 
iš kelionės Vakarų Vokieti
joje. Jis vyksta į Washing- 
toną, kur turės pasikalbėji
mą su Eisenhoweriu ir jam 
pasakos apie savo patyri
mus.

ginio aiškinimo lygio, sakė 
“Pravda.”

Kunigas Bissonnette yra 
vienintelis Maskvos katali
kiškos bažnyčios klebonas.

še j vo asmeninius sentimentus, 
; kiek Eisenhowerio adminis- 
Į tracijos nusistatymą, ben- 
I drai išdirbtą paskutinėmis 
dienomis Washingtone.

Bonna. —: Dvi dešinės Va- 
į karų Vokietijos' partijos, 
Į Vokiškoji Partija ir Trem
tinių Partija, pareikalavo iš 
okupacinių valdžių, kad visi 
karo kriminalistai, kurie 
dar sėdi kalėjimuose, būtų 
paleisti.

Duoda pinigines premijas už 
anti-komunistinį nusistatymą

Turinas (Italija). — Di
džioji “Fiat” automobilių 
korporacija paskelbė, kad 
ji šiais metais išmokės $18 
vertės bonusą kiekvienam 
darbininkui. Bet tokį bo
nusą gaus tik anti - komu
nistiniai nusistačiusieji, tik 
tie, kurie priklauso katali
ku, dešiniu socialistu arba 
jokioms unijoms. Priklau
santieji prie kairiečių vado
vaujamos Generalinės Dar
bo Konfederacijos unijos 
tokio bonus© negaus.

Ant fabriko sienų dabar 
pasirodė daug darbininku 
kreida parašytų šūkių: 
“Mes neparduosime savo 
sąžinės už bonusa.”

Evatt’as esąs Australijos 
kompartijos bendrakeleivis

Melbourne (Australija).- 
Dešinus darinėtis William 
M. Bourke, parlamento na
rys, kaltino,' kad partijos 
vadas Herbertas Evatt’as 
yra “nuoseklus komunistų 
bendrakeleivis.” Bourke sa
ko, kad Evatt’as įgaliojo 
darbiečių partiją priimti fi
nansinę pagalbą nuo komu
nistų, kad jis prie kiekvie
nos progos komunistus už
stoja, su jais bendradar
biauja ir tt.

Kaltinimo liudininkai greit 
baigs liudyt prieš Sheppardą

bloką-, V]-mo) ratifikavimo.

Bonna. — Nors socialde
mokratai atsiekė nemenkus 
laimėjimus Bavarijoje ir 
didelius laimėjimus Hesso- 
ie, klerikalų spauda teigia, 
kad Adenauer is irgi atsie
kė laimėiima: io partija 
“išsilaikė kaip pirmoji par
tija šalyje.”

Taipei. — čiango laivyno 
! admirolas Ni Yue Si sako, 
kad tarybiniai submarinai 
operuoja netoli Formozos. 
Tuos submarinus. sako jis, 
oficialiai valdo Kiniia, bet 

! ju įgulos esančios tarybi-
Clevelandas. — Daktaro 

Šamo Sheppardo byla jau 
artėja prie pabaigos. Pro
kuratūra praneša, kad jos 
pusės liudininkai dar šią 
savaitę baigs liudyti ir __

nes.
Belgradas. — Tito jau iš

vyko i Indiją, iš kur vyks 
į Burma. Sakoma, kad jis

. eųg taipgi pageidavo vykti į Ki- 
ateis gynybos liudininkams. aplinkiniais keliais

Prieš Sheppardą, arba, 
kaip jis spaudoje dabai’ ži
nomas kaip “daktaras Sa
mas,” liudys detektyvas 
D o m b r o w skis, gydytojas 
Hexter ir 1 a b o r a t o rijos 
technikė Susan Hays, buvu
si Sheppardo meilužė.

Daktaras Hexter liudys, 
kad kuomet jis egzaminavo 
Sheppardą pirmą dieną po 
jo žmonos užmušimo, jis 
nerado pas Sheppardą nei 
sulaužyto kaklo, nei kitų
sužeidimų.

Nepalio karalius neatvyksta 
čia su abiem savo žmonomis

atsiklausė Pekino, ar jis 
ten būtų pageidaujamas, 
bet negavęs atsakymo.

Detroitas. — Chryslerio 
darbininkai ir kompanija 
susitarė ir streikas neįvyks, 
kaip buvo planuota. Unija 
laimėjo savo reikalavimus. 
Susitarimas paliečia 30,- 
000 darbininku, v

Detroitas. — Michigano 
CIO ir auto darbininkų uni
jos sekretorius - iždininkas 
Emil Mazey pasisakė už 
McCarthy’© cenzūravimą.

Rangoonas. — Burmos 
premjeras U Nu išvyko į 
Kiniją.

da-

Jis 
su 

bet

Ciurichas, Šveicarija. — 
Nepalo karalius, kuris 
bar lankosi čia, atidėjo 
vo kelionę į Ameriką, 
buvo planavęs atvykti 
abiem savo žmonomis,
sužinojo, kad Amerikos 
spauda kelia aikštėn, j o g 
tai būtų prieš Amerikos 
imigracijos įstatymus.

Nepalo karaliaus Tribhu- 
banos abi žmonos yra sese
rys. Jo sekretorius nese
niai pareiškė spaudai, kad 
vesti dvi žmonas jis turi 
net pagal įstatymą, “kad 
išvengti tragediją tapti 
našliu, jeigu viena žmona 
mirtų.” 4

Yorkas. — Morton 
žmona Helen pra
jos vyras būtų iš-

Sobell’o 
šo, akd 
keltas iš Alcatrazo kalėji
mo. Ji mano, kad jo gyvas
čiai ten gręsia pavojus, nes 
prieš jį padaryta nemažai 
provokacijų.

Po Ręmingtono užmuši
mo daugelio politinių kali
nių giminės susirūpinę sa
viškių likimu kalėjimuose.

Atėnai. — Kairiųjų par
tijų koalicija laimėjo savi
valdybių rinkimus Saloni- 
koje.

NEW YORKO ORAS 
kabiau apsiniaukę, šalta.
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HISS IŠLEISTAS
ALGER HISS, buvęs žymus valstybes department© 

tarnautojas, nuteistas penkeriems metams įkalinimo “už 
neteisingą liudijimą,” tapo paleistas iš kalėjimo, kur 
jis išbuvo 34-rius mėnesius.

Jis paleistas anksčiau dėl to, kad, einant federali- 
rtiais nuostatais, jei kalinys gerai, “korekįškai” užsilai
ko, tai iš kiekvieno atkalėte mėnesio jam išskaitomos 
8-nios dienos.

Alger Hiss buvo Lewisburgo kalėjime, Pennsylvani- 
jos valstijoje, kur tik prieš keletą dienų pirm jį išlei
džiant, buvo brutališkai užmuštas kitas žymus kalinys, 
William W. Remington.

Prie kalėjimo vartų Hisso laukė daugybė spaudos 
ir radijo korespondentų. Kai tik Mr. Hiss pasirodė, 
tuojau jį ir apspito korespondentai, klausinėdami apie 
visokius dalykus.

Alger Hiss pasakė, kad jo nuteisimas kalėjiman 
buvo išdavas siautėjusios mūsų šalyje makartistinės is
terijos, kad jis yra nekaltas, kad jis—tos reakcinės iste
rijos auka ir kad dabar, būdamas laisvėje, jis dės pa
stangų įrodymui savo nekaltumo.

Alger Hiss, kaip žinia, buvo nuteistas kalėjiman, 
pasiremiant vyriausiai liudijimais tūlo Chamberso, ku
ns pats buvo vertęsis ir persivertęs kūliais savo gyve
nime.

Klausimas, tačiau, kyla: ar Mr. Hiss turės progos 
darbuotis savęs išteisinimui? Jau dabar Washingtone 
kalbama, būk jį tuoj šauksią kai kurie kongresiniai ko
mitetai “apklausinėjimams.” Tie apklausinėjimai bus 
taikomi Hissui iš naujo įklampinti. Hisso priešai, ma
tyt, pasiryžę pulti jį, kiek tik jų resursai leis.

Montreal, Canada
Senoji miesto valdyba 

“stengiasi”
Kadangi Montrealo mies

to savivaldybiniai rinkimai 
jau praėjo, kurie gana 
smarkiai pasuko miesto ta
rybos politinę kryptį skir- 
tingon pusėn, kuomet rin
kimuose padarė didelį lai
mėjimą naujai susiorgani.- 
zavusi S a v i v a 1 d y b i n i ų 
Veiksmų Lyga (Civic Ac
tion League) su majoru 
Drapeau priešakyj, tai se
noji valdyba paskutiniame 
savo mitinge “pasistengė” 
padaryti kai kuriuos tari
mus, kurie, jei būtų praves
ti gyveniman, iš tikrųjų 
miesto gyventojams būtų 
naudingi.

Pirma, nutarė kreiptis į 
Quebeko ir Ottawos val
džias, kad būtų pravestas 
tunelis po apačia Šv. Lau
ryno upės susisiekimui su 
pietiniais priemiesčiais, ka
da šia upe bus pravestas 
jūrų kelias. Antras tari
mas, tai pravesti lūšnų nu
valymą, t. y., miesto cen
tre nuversti senas, gyveni
mui netinkamas stubas, o 
vietoj jų pastatyti naujas, 
darbininkams prieinama 
kaina išnuomuoti stubas.

Abu tarimai, ypač pasku
tinis, geri ir 'teisingi. Tik 
klausimas, kodėl senoji val
dyba, kuri miestą valdė per 
15 metų, tuo laiku nieko pa
našaus nenutarė ir neįvyk
dė?

SKANDALAS!
KATALIKAS TĖVAS, Robert L. McCaffery, pa- 

rašė kardinolui Spellmanui laišką, protestuodamas prieš 
katalikiškų mokyklų vedėjus, kam jįe verčia jo vaikus 
pasirašyti po peticijomis,* kad Joe McCarthy nebūtų se
nato pasmerktas.

Jo du vaikai lanko Immaculate Conception pradžios 
mokyklą Tuckahoe mieste (arti New Yorko didmiesčio) 
ir viena duktė lanko St. Gabriel High School New Ro- ; 
chelle mieste.

Kaip vienoje, taip ir kitoje mokykloje mokytojos ir 
mokytojai verčia mažamečius vaikus rašytis po petici
jomis!

Be to, sako Mr. McCaffery, dažnai mokytojos-mi: 
nyškos kala vaikams į galvą propagandą, būk Joe Mc
Carthy esąs labai geras vyras, beveik šventasis.

Protesto-laiško rašytojas negali suprasti, kodėl ka
talikų dvasiškija leidžia tokius bjaurius darbus atlikdi- 
neti katalikų pinigais užlaikomosiose mokyklose!

Mes galime tiek prie to pridėti: abejojame, ar Mt. 
McCaffery ką nors šituo savo protestu laimės. Jis tur
būt'nežino to, kad pats kardinolas Spellman yra didžiu
lis McCarthy’© garbintojas. Kardinolas Spellman yra 
vienas organizatorių tų, kurie šiandien renka tas peti
cijas už McCarthy!

Tenka priminti, jog šis aukštosios katalikų dvasiš- 
kijos darbas yra labai nerimtas, yra labai kenksmingas 
ne tik mūšų šalies žmonėms, o ir patiems katalikams.

PRAĖJUSI SEKMADIENĮ žurnalistas ir radijo 
komentatorius Drew Pearson per radiją pranešė tuo 
klausimu įdomesnių žinių.

Mr. Pearson sakė, kad po peticijomis už McCarthy 
renkami parašai ne tik iš mažamečių vaikų, bet jie tie
siog falsifikuojami. Pasirašyti po tomis peticijomis gali 
bile kas bile kokiu vardu bei slapyvardžiu .

Mr. Pearson sužinojo, kad daugelis makartistų pa
sirašo po keletą-kelioliką kartų,—pasirašo įvairiais var
dais ir pavardėmis!

Jis patyrė, kad New Yorke yra policmanų, kurie 
renka parašus savo darbo, savo pareigų ėjimo laiku, 
būdami uniormose.

Ar tai ne skandalas?!
McCarthy ir jo šalininkai šiandien nesiskaito su jokia 
tvarka, su jokia etika, su jokia dora!

TODĖL REIKIA pagirti tas Massachusets moteris, j 
kurios pradėjo rinkti piliečių parašus Už tai, kad Mc
Carthy būtų pasmerktas.

Kaip jau buvo minėta, Mass, valstijoje atsirado drą
si geležinkeliečio žmona, Mrs. Winfred Swanson, kuri 
sudarė komitetą ir pradėjo sphusdinti peticijas, ragin
dama anti-makartistus imti jas ir rinkti piliečių parašus 
už McCarthy pasmerkimą.

Mrs. Swanson mano, kad atsiras nemažiau 20,000,- 
000 Amerikos piliečių, kurie turės pilietinės drąsos pa
dėti savo parašą, kad tas amerikinių laisvių naikintojas 
ir nekaltų žmonių šmeižikas būtų senato pasmerktas.

Apkainavimas peraukštas, 
ekspertai sako

Kaip žinia, pereitais me
tais Montrealo mieste buvo 
pravestas perkam avimas 
nejudamo turto, kuriuo ei
nant buvo pakelta jo verte 
apie 20%, o su tuo, žinoma, 
ir taksų mokėjimas. Ka
dangi pakelia taksus, ypač 
ant gyvenamųjų namų, aiš
ku, neišvengiamai pakyla ir 
rendos. Todėl, kaip namų 
savininkai, tain ir nuomuo- 
tojai vieningai užprotesta
vo. Apie 35,000 skirtingų 
protestų miestui buvo pa
duota.

To aky regyje miestas pa
skyrė ekspertus ištyrimui 
apkainavimo teisi h g u m o. 
Buvo paskirtas montrealie- 
tis Guy Desaulniers, Aldro 
Jenks, iš Waterbury, Conn, 
(amerikietis), ir Geo. Mar
ler. Bet pastarasis rezig
navo, kadangi buvo paskir
tas federaliniu transporto 
ministru. Lapkričio 20 d, 
šie ekspertai. įteikė miestui 
raportą, kuris sako, kad 
perkainuojant uždėta nau
ja vertybė nėra per aukšta. 
Kitais žodžiais, šiedu vyrai 
—vienas iš jų amerikietis— 
sako, kad turi būti aukštes
nės kainos.

Ką miestas tuo klausimu 
darys, dar nėra žinios. 
Skaitysis su 35,000 žmonių 
nuomone, ar su dviejų “eks
pertų” nuomone?

•

Buvo pavogę policijos?
arklius

2L p U>1.—Laisve (Liberty)-Trečiad., gruodžio (Dec.) 1, 1954

Nors policija tarnauja 
tam, kad apsaugoti žmones 
nuo vagių, tačiau ne visuo
met laisva nuo apvogimo ir 
apvagysčių ir pati policija. 
.'Štai pereitą savaitę du jau
nuoliai — vienas jų 13 me
tu, kitas 15 metu—ant St. 
Helen’s salos iš tvarto pa
vogė du policijos arkliu, ir 
truko tris dienas, iki juos 
surado. Jaunuoliai buvo 
pastebėti prie Chateauguay 
miestelio jojant ant arklių 
ir ten pat sugauti. Polici
jai jie sakė, kad padarę tai

(Tąsa 4—tame puslap.)

MOTERŲ KAMPELIS
Vargana džiovininke bandė 

gelbėtis apiplėšimu
“Ji buvo smulkutė, men-1 Tie daviniai bilijonų do

ką moteriškaitė. Jos išgąs-; lerių svetimiems elgetoms

pinigų, labai 
į užpakalinį

savininkas jos

tingos akys įstabiai mėly
nai švietė jos išbalusiame 
veide... Parodžiusi ranko
je bulvskutį peiliuką, ji 
krautuvės savininkui įsakė: 
‘Man reikia 
reikia. Eik 
kambarį!’

Krautuvės
nepaklausė, bet paleido į ją 
bonka. Nepataikė, o gal ir 
nenorėjo pataikyti, tik iš- 
gązdinti. Moteris leidosi 
bėgti. Jis su žmona ją vi
josi. Prisidėjo kiti ir ją 
sugavo.”

Maždaug taip aprašė įvy
kį komercinė spauda.

Kai ją nuvedė pas teisė
ją, išryškėjo, jog tai buvu
si batsiuvyklos darbininkė. 
Ten dirbdama ji susirgo. 
Dvejus metus išbuvo Kings 
County apskrities ligoninės 
džiovininkams skyriuje. Po 
to, neseniai, pergyveno dvi 
sunkias operacijas, po ku
rių atsikėlusi ji .neturėjo 
sąlygų ilsėtis nei pradėti 
gyventi. Darbo dirbti ne-1 
pajėgė, nes ne jos spėko
mis išlaikyti darbą bepro
tiškoje paskuboje. Sunyku
si iki 80 svarų, neatitinka
mai trisdešimt ketveriems 
savo amžiaus metams pase
nusi, pragyvenimui ji turė
jo atsidėti ant tėvų. Gi pa
ti būdama silpna, suprato, 
jog ir tėvams būtų laikas 
jau pasilsėti.

Teisėjo užklausta, dėl ko 
jinai bandė apiplėšimą, Do
rothy Ryan atsakė:

“Sargdinančiai įkyrėjo 
biednystė. Norėjau gauti 
pinigų atmokėjimui groser- 
ninkui skolos $45, kuriuos 
man senokai paskolino. Jei
gu neatmokėčiau, jis grasi
no pasakyti motinai.”

Ryanaitę nuvedė į dabo
klę. Įstatai turi būti pa
tenkinti, “prasikaltėliai” — 
nubausti. Prokuratūra nu
statė, jog šis buvo jos vie
natinis prasikaltimas, pir
mas bent koks prieš ją 
skundas.

Mes esame toki turtingi!...
Nepraeina diena, kad 

koks rojališkas ar diktato
riškas elgeta neatvyktų į 
Washingtoną su tuščiomis 
tarbomis. Jie daužo sau į 
krūtinę. Gailisi už “grie- 
ką,” kad ne visus savo ša
lies raudonuosius (darbi
ninkų vadus) tepajėgė su
gaudyti ir išžudyti. Pasi
žada kariauti prieš tarybi
nius ir liaudies demokrati
jų kraštus. Prisikrauna 
tarbas aukso.

Tie milijonai dolerių iš- 
dovanojami svetimiems el
getoms ne dėl to, kad mes 
dolerių turėtume perdaug 
net pačiame Washingtone. 
Doleriai gaunami iš taksa- 
vimo ir pertaksavimo dar
bo žmonių ir biednuomenės. 
Už dešimties metų po karo 
tebemokame neva karo tak
sus, kurie einą kitam ka
rui rengti.

Netiesioginiai taip pat. 
viskas aptaksuota kelerio
pai. Net tas gėrimėlis, ku
rio “shot” vargšas perka
si “vargui užmiršti” nors 
Šventėmis, yra daugiau tak
sai, negu gėrimas (vienų 
tik federalių taksų $10.50 
už galioną likerinių. spiritų 
ir $9 už bačką alaus, o kur 
dar valstijos ir vietiniai 
miestų taksai).

jau
71

viršum) dole-

ta suma, vi- 
gyventojams,

savo
ar proanūkams

anaiptol dar nėra sutaupy
ti, atlikę, nežiūrint to tak- 
savimo. Kas metai valdžia 
vis daugiau ir daugiau pra
skolina šalį privatiniams 
bankams. Praskolina daug 
didesnėmis sumomis, negu 
buvo prask o 1 i n a m a šalis 
sunkiausiais karo laikais. 
1953 metais tokių valstybės 
skolų bendroji suma 
siekė 266 bilijonus ir 
milijoną (su 
riu. v

Padalinus 
siems šalies
naujagimis, suaugęs ar se
nelis jau turėjo po $1,666.17 
skolos. Gi milijonai ištisų 
seimu tokios sumos sutau- 
pų neturi. Taigi, vieną gra
žią dieną paliksime 
anūkams
visą šalį praskolintą mili
jonieriams. Paliksime tuš
čią kevalą — išeikvota an
glis, aliejus, geležis, miškas 
ir kitas turtas rengiant ka
rus ir gelbstint pavergėjus 
kitu kraštu, v v

Ar ne laikas būtu užmirš
ti svetimuosius rojalistus 
ir diktatorius elgetas, o at
siminti savo šalies gyvento-, 
jus, kurie tuos turtus ga
mina?

Jeigu nors dalį tų bilijonų 
panaudotume savo šalies 
reikalams, ligūsti būtų ap
rūpinti pakankamu išlaiky
mu, teikiančiu galimybę 
sveikti ir stiprėti. Vaikams 
įrengtume patogias moky
klas ir žaismavietes. Jau
nimas atgautų viltį gyventi, 
uždarbiauti, mylėtis, kurti 
ir išlaikyti savo šeimas. 
Sumažėtų skurdas, beviltė, 
blogdarybės.

Daugelis demokratų kan
didatų į Kongresą praėju
siais rinkimais žadėjo tūlus 
liaudies reikalus pasiūlyti 
svarstyti sekamoje Kongre
so sesijoje. Nuo visuomenės 
veiklos priklauso jiems tų 
pažadų priminimas ir užti
krinimas jų vykdymo. Mo
terys, kaip dauguma šios 
šalies piliečių, taip pat pri
valo atminti savo užduotį.

Redakcijos Atsakymai
Simano Kaimynui.—“Gy

vųjų kapinyną” gavome ir 
neužilgo išspausd i n s i m e. 
Dėkojame. Rašykite dau
giau.

F. Zaviui. — Doleris A. 
M. knygai gautas, o dėl 
LDD knygos jūsų laiškelį 
perdavėme tos organizaci
jos sekretoriui.

Senam Lapinui, New Yor
ke. — Eilėraščio “M-kų pa
re” negalėsime sunaudoti,- 
truputėlį peraštrųs. Rašy
kite daugiau prozoje.

J. A. Dworash’ui, Hood 
River, Ore. — Jūsų $5 ver
tės M. O. ir laiškelį perda
vėme LLD Sekretoriui, ku
ris atliks viską, ko reika
laujate.

Paryžius. — Franeūzijos 
valdžia sako, kad ji sulai
kys veiksmus prieš Tunisi- 
jos partizanus, jei tie sulai
kys savo puolimus. Parti
zanai skelbia, kad jie jau 
senokai pravedė paliaubas, 
bet francūzai juos vis dar 
puola.

Moterys suokalbininkes
Per ištisus šimtus metų matė skalbėjas turint 

Londono darbininkės rink
davosi ant Thames upės 
krantų skalbti londoniečių 
baltinius. Tačiau vieną ypa
tingą 1732 metų gegužės 
rytą jos pertraukė skalbi
mą. Kalbėjosi. Apie ką? 
Moterys sakė:

“Mes kovojame už mo
kestį, kad galėtume išgy
venti ir užtekti savo vai
kams duonos.”

žodžiai sklido Thames 
krantais su bangomis ir 
prieš bangas. Sustabdžiu- 
sios darbą paskelbė šūkį:

“Dėl dievo meilės, eikite 
su mumis, pagelbėkite! Pri
sidėkite! Neskalbkite Lon
dono nešvarių baltinių iki 
negausite algos, iš kurios 
galėtumėte išlaikyti gyvy
bę ir duoną!”

Skalbėjos tapo areštuotos 
ir kaltinamos “kriminališ- 
kame suokalbyje” (conspir
acy). Daugelis tapo nu
baustos medžiaginiai; daug 
įkalino.

Nubaudimu skalbėjų tie 
londoniečiai vyrai, skalbi
nių ar skalbyklų savininkai, 
tikėjosi suokalbį sunaikinę. 
Laukė, kad Londono balti
niai bus išskalbti už tiek, | jutėliais padarais, ant ku- 
kiek tų moterų samdytojai j rių esąs suuodžiamas švie- 
teiksis joms numesti. Jie | žiu Maskvos dažų kvapas, 
apsiriko. Sekamą dieną pa-1 N. G. S.

Šeimininkėms
Vaisinis pyragas yra 

skanus ir ilgai išlaikomas. 
Sakoma, pasistovėjęs būna 
dar skoningesnis, tad tai
komieji kalėdinėms šven
tėms pardavinėjami jau 
dabar. Kainos gana aukš
tos. Tačiau ir namie ga
minant atsieina ne pigiai, o 
sutaisymas visko paima la-

i bai daug laiko. Tas darbas 
gal apsimoka tiktai norin
čioms daugiau gaminti ar 
bent jau griežtai pasiryžu- 
sioms valgyti namie gamin
ta. c

Vienas pamatinių šven
tiškojo “fruit cake” recep
tas yra toks:

2 puodukai paprastųjų, 
viskam vartojamų miltų.

šaukštelis baking powder 
Į šaukštelio druskos

puodukas nuvalytų, pail
gai supiaustytų almonds

į puoduko mažais ketur- 
kampiukais supiau s t y t o s 

•prezervuotos oranžio žievės
lį puoduko pusiau per- 

piausty tų s u c u k r u o t ų 
(glaced) vyšnių

puodukas s m u i k i a i su- 
piaustyto prezervuoto citri- 
no

(Z. puoduko miltų 
puodukas riebalų 
puodukas cukraus 
5 kiaušiniai 
šaukštas lemono sunkos 
lį šaukštelio’ tarkuotos 

lemono žievės.
Turėk viską gatavai su- 

mieruotą, priruoštą; blėtą 
išteptą ir išklotą vaškuotu 
popierių. Baigiant sumai
šyti, pečius taipgi jau turi 
būti užkaitęs iki 300 F.

Sumaišyk 3 pirmuosius vJ 1 pažymėjimu formos numesausus produktus. Sekamus 
4 sumaišyk su puse puodu
kų miltų atskirame inde. 
Maišyk iki vaisiai vienodai 
apsivels miltais.

Pakankamai dideliame in
de šaukšto užpakaliu iš
trink riebalus iki pasidarys 
putnūs; laipsniškai įtrink 
cukrų. Gerai ištrynus, įpilk 
po vieną kiaušinius, seka
mą pridedant tik pirmesnj- 
jį gerai išplakus. Pakaito
mis, laipsniškai įmaišyk 
miltus ir lemono sunką. Su-

/ 

naują “suokalbį,” kuris1'tę
sėsi į sekamas dienas, į ki
tus metus...

Moterų pasipriešinimą 
dirbti už dyką jų samdyto
jai vadino suokalbiu. Vie
nok šiandien mes jau žino
me, jog tai buvo vienas 
vieksmų didžiajame mūšyje 
už žmogaus laisvę. Tai mū
šis, kuris prasidėjo tuomet, 
kuomet vadovaudamiesi ti
ronija ir priespauda tūli 
žmonės pradėjo vergti ki
tus žmones. Tas mūšis ne
sibaigs tol, kol vieno tėvo 
vaikai tebeturės galią pri
versti kito tėvo vaikus dirb
ti išlaikymui tų galingųjų 
pertekliuje ir išdykavime...

Virš paduotą informaciją 
ir komentarą neseniai Iš
spausdino New Yorke išei
nantis progresyvių savait
raštis National Guardian, 
[domu buvo sužinoti, jog 
net taip seniai jau buvo 
moterų “suokalbininkių.” 
Gi šiandieninė prieš darbi
ninkus atsukta propaganda 
sako, būk visi darbo žmonių 
veiksmai savo gerovei yra 
“suokalbiai.” Sako, kad tie 
visi “suokalbiai” yra nau- 

plak. Paskiausiai įmaišyk 
apmiltuotus vaisius su rie-

Kepk pamažu apie valan
dą ir pusę arba iki iškeps. 
Atvėsink ant grotelių, su 
visu popieriumi. Atš^usį, 
laikyk vėsioje vietoje, %hn7 
dariai uždarytą aliuminia- 
me arba gerame vaškuota
me popieriuje.

1 oday’s Patiem

SIZES 
6-14

LlĮ
Pattern 9101: Girls’ Sizes 6, 8. 

10, 12. 14. Size 10 takes 2% yards 
35-inch fabric; % yard contrast.

Užsakymą su 35 centais ir

rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 11042 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

Madridas. — Monarchist 
tai reikalauja, kad Madri
do savivaldybes rinkini 
rezultatai būtų panaikint, 
nes rinkimai vyko apgau
lingose sąlygose. Monar
chist© kandidatai visi buvo 
nugalėti. Laimėjo valdiš
koji falangistų partija. \
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i Paguodos" įlankoįe
(Tąsa)

Žiūriu į kairiojo katilo vandens mata
vimo stiklą — vanduo jame pakyla ligi 
trijų ketvirtadalių. Dalykas vyksta 
puikiai. Su nekantrumu laukiu sprogi
mo, besielis ir šaltas, tarsi geležies ga
balas speige. Vandens matavimo stik
las pradeda balti, — baisus momentas 
artėja.

Staiga iš sielos gelmių, kaip iš jūros 
dugno, išplaukia nauja mintis: sustab
dyti visa tai. Paskandinti laivą aš spė
siu bet kuriuo laiku. Man reikia pama
tyti kautynes. Ir dar klausimas, kur 
mes plaukiame? Tikriausiai aš čia ap
gavau pats save: tenorėjau dar pagy
venti viena kita valandą. *,4, C-

Aš sumažinau mašinos greitį ir nubė
gau į kūryklą.

— Uždarykite kairiojo katilo pažaiz- 
drę! — surikau. — Sumažinkite ugnį! 
įjums gresia pavojus...

Šį kartą kūrikai greitai įvykdė mano 
įsakymus. Matomai, ir balse, ir veido 
išraiškoje jie pajuto pavojų.

Aš grįžau prie mašinos ir nuvargęs 
susmukau ant kėdutės. Ilsėjausi, įsi
klausydamas į jūros ūžimą. Vėliau kai 
praėjo pavojus, padidinau mašinos grei-

Maslobojevas vėl lenda prie manęs 
kalbėtis.

— Aš girdėjau, kad jūsų komunistiš
koje viešpatijoje pietus gamina iš sva
jonių ! Ar tai tiesa?

— O čia? — klausiu aš.
— Pas mus kol kas garbė dievui. O 

prireikus — svetimšaliai padeda.
Svetimšaliai — mano skaudamoji vie

ta. Aš susierzinęs šaukiu:
— Už ką? Už jūsų akis?
— Tai nesvarbu — už ką. Bet pade-

— Jie taip padės, kad kiekvieno rusų 
žmogaus liemenės vienos rankovės te
liks.

Mes taip kalbėjomės tol, kol nurimo 
supimas. Kaukimas ventiliotoriuose 
tarsi nutrūko. Mašinistas pašoko iš

— Einu pažiūrėti, kas darosi viršuje.
Pakilo nuo tiltelio ir mano asmens 

saugotojas, visas purvinas ir vis. dar pa
našus į kankinį.

Keletą kartų suskambėjo mašinų tg- 
legrafas, perduodamas įsakymus iš til
telio. Aš sustabdžiau mašiną, paskui • 
įjungiau atbulinį bėgį ir vėl pasukau re
guliatorių ant “stop”. Kiek palakus, pa
sigirdo inkaro lyno girgždėjimas. Maši
nų skyriuje užstojo tyla.

— Pasibaigė, ar ką, mūsų kelionė?— 
paklausė sargybinis, atsigaudamas iš jū
rų ligos. 1

— Ta žino tik ant tiltelio.
— Kad jūsų laivas prasmegtų į pra

garą. Tegu juo vandens medeinės plau
ko, o ne žmonės.

Aš tik dabar pastebėjau, kad jo vei
das geraširdiškai putlus, apgaugęs še
riais, su naiviu vaiskumu plačiai atver
tose akyse. Šis vaikinas, išgyvenęs pa
saulyje dvidešimt penkis metus, matyti, 
nieko nesuprato apie Rusijos įvykius. 
Kažkas dilgtelėjo krūtinėje, tačiau aš li
kau tvirtas savo sprendime.
w — Klausiu:
* — Ar nepatiko plaukti?

— Gerai, kad tarnauju ant kranto. 
•Pražūčiau aš jūroje...

Pasirodo Maslobojevas.
— Štai jums naujiena! Vieną parti

zaną jau matėme. Ant dviračio pasiro
dė tarp kalvų. Tai Židikai — žvalgybą 
pastatė, a? Tartum tikri kariai. O kai 
tik pamatė, kad čia atvyko ne žaisti, — 
och, ir nukūrė atgal velniūkštis! Kur 
jiem prieš mus! Tik viena jiem telieka 
— patepk kulnis ir į mišką...

Aš Įtempiau visą valios jėgą, kad ne- 
,/parodyčiau savo susijaudinimo.

Įsikišu su apsimetusiu abejingumu:
— Reiškia, jokių kautynių nebus.
— O kam arkliai paimti? Pavyti. Ten 

jau šliupkas pradeda nuleisti.
Kojų trepsėjimas ir paskiri riksmai 

atskrenda iš viršaus, patvirtindami 
Maslobojevo žodžius, perverdami kūną 
kaip elektros srove. Bet mane domina 
kas kita. Lyg tarp ko kito, klausiu/

— Kurgi mes sustojome?
— Įlankoje... Kaip ji, kipšas rautų, 

vadinasi? Tiesa, “Paguodos” įlanka. 
Aplink kalnai. Laukinė vieta...

Mašinistas dar kažką šnekėjo, bet aš

A. N avi kovas-Pribojus
jau nieko nesupratau. Mes atvykome 
ten, kur yra mano sūnus. Netoliese pra
sideda gūdžioji taiga. Joje slėpėsi par
tizanai. Iš čia vykdė kaimų puolimus, 
naikindami baltagvardiečių miliciją ir 
apsiginkluodami. Tą aš žinau iš pas
kutinio Nikolajaus pranešimo. Jis buvo 
tikras, kad jų jokiu būdu neras. Tačiau 
juos pastebėjo. Tuojau prasidės sunai
kinimas.

Smilkiniuose tvinkčiojo, o galvoje — 
tartum smagračiai baidėsi. Kiek praė
jo laiko? Aš nesuvokiau. Pasigirdo pir
mieji šūviai. Viršuje trypė žmonės, kaž
kas rėkavo. Mašinistas nubėgo ir grįžo 
atgal. Jis būtinai turėjo pasidalinti su 
kuo nors naujienomis. Jis trūkčiojo, šo
kinėjo, mosikavo rankomis. Aš nesu
pratau jo. O paskui susidrumstusioje 
sąmonėje iškilo vienas klausimas, ligi 
skausmo plėšdamas kiaušą, baisiai kan
kinantis, — kodėl aš nepaskandinau lai
vo kelyje? Sugriuvo viltys. Susikrim
tęs, aš stovėjau kaip stabo ištiktas. Ke
purė nulėkė nuo mano galvos. Aš pakė
liau ją, pažiūrėjau. O kai pamačiau ke
purės snapely mažą skylutę, supratau: 
pro šviesos liuką įskrido kulka, atsimu
šė į geležį ir rekošetavo. «

— Gerai, kad galvos nepervėrė,— rū
pestingai atsiliepė Maslobojevas.

Tai mane prablaivino. Aš susival
džiau. Ne, savo plano neatsisakysiu. 
Viskas pasidarė aišku, kaip šaltą rytą.

Pasirodė, kad desantas nespėjo nu
plaukti šliupkomis nuo borto, kai parti
zanai, pasislėpę kalvose, apžėrė juos šū
vių ugnimi.

Tas buvo taip nelaukta, kad baltieji 
pakriko. Jie metė šliupkas ir sulipo į 
laivą. Visi pasislėpė triumuose. Aš pats 
išgirdau sužeistųjų riksmus. '

Mašinistas man pasakojo toliau be 
pykčio, dargi tartum džiūgaudamas:

— Tai bent šauliai! Tik išėjo vadas 
ant tiltelio — taukšt! Baigtas. Tiesiai 
į širdį. Jo padėjėjui tas pats. Niekas 
negali pasirodyti viršuje. Och, žulikai! 
Aš galvoju — pas juos daug medžioto
jų. Tie vienu šratu gali numušti vove
rį tiesiai į akį, kad odelės nesugadintų. 
Didelis įpratimas. O ką jūs apie 
galvojate?

— Mano reikalas mažas. Aš nieko 
galvoju.

Sargybinis pakėlė giedrias akis 
laukiamai žiūrėjo pro šviesos liuką.

Laukinis pasigėrėjimas pagauna ma
ne. Karas yra karas.

Aš negaliu gaišti laiko. Aš įsakau 
laikyti katilus pilnus garo. Jie dreba. 
Ir mano krūtinėje viskas dreba. Aš ta
pau azartišku kortų žaidėju, pradžiai— 
vietoje aukso — trys šimtai žmonių gy
vybių. Nė vienas jų neįtaria, kad jų li
kimas nuspręstas. Štai, šitoje žiloje 

'galvoje, kauliniame kiauše, pasiliko vie
ni koziriai. Išlošimas užtikrintas.

Nebūdamas viršuje, aš vis tik puikiai 
įsivaizduoju, kokie ten reikalai. Niekas 
negali pakilti į tiltelį, kad užimtų vado- 
vietę. O apie inkaro pakėlimą nebuvo 
ko ir galvoti. Baltųjų padėtis tapo be
viltiška.

Pagaliau, vienam mičmanui pavyko 
prišliaužti prie mašinos. Jis atsigulė 
ant viršutinės aikštelės netoli durų ir 
pradėjo įsakinėti:

— Mechanikas! Visu greičiu atgal!
Man tapo aišku, kad nori ištrūkti iš 

įlankos, nepakeliant inkaro. Bet aš ne 
toks kvaišas, jog paleisčiau mašiną visa 
joga.

Savo eile aš įsakau mašinistui:
— Pasakykite kūrikam, kad gerokai 

pamaišytų. Kitaip mes neištrūksime iš 
to bildžiaus.

— Gerai, — atsakė jis ir be kalbų nu
bėgo į kūryklą.

Jam iš paskos aš spėjau surikti:
— Ir jūs pats prižiūrėkite juos.
Mano viskas atlikta, kad sprogtų ci- 

linderis. Aš su nekantrumu įsidėbiau 
į vandens matavimo stiklą. Manyje bu
vo toks jausmas, lyg aš būčiau nutvėręs 
priešą už gerklės ir liko tik pasmaugti 
jį-

Prabėgom žvilgterėjau į sargybinį. 
Jis palipo laiptais keletą pakopų ir su
stojo, 
diržo 
su.

mane 
sas.

'l

Laisvoji Sakykla

tai

ne-

ir

Kažkodėl pačiupinėjo granatą už 
ir užvertė galvą, žiūrėdamas į vir-

Pilnu greičiu į priekį! — pasiekė 
to paties mičmano neramus bal-

(Bus daugiau)
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DAR BISKUTĮ PASIKAL
BĖSIME IR UŽTEKS
Kai aš parašiau pastabas 

apie lietuvių rašybą ir kal
bą, tai “L.” redakcija pri
dėjo prierašą (ar pastabą), 
kurioje sako, kad “M. De- 
troitietis kalba apie daly
kus, apie kuriuos jis miglo
tai nuvokia.”. Gerai, tegul 
būna ir taip. Juk ir savo 
pastabose pažymėjau, kad 
aš ne profesorius ir ne kal
bininkas. Aš tik pakėliau 
klausimą, ar nebūtų geriau 
taip rašyt, o ne kitaip, t 
y.,, ne taip, kaip dabar yra 
rašomi tūli žodžiai ir saki
niai. Prašiau, akd paaaiš- 
kintumėt, kodėl yra taip 
rašoma, kas pradėjo taip 
rašytu ir dėl kokios priežas
ties. Bet vietoj to, jūs pa
rašėte pajuokiančią pasta
bą apie “sukritikavimą vi
so pasaulio?’ Patarėte man 
“daugiau mokytis,” ir “ma
žiau, kritikuot tuos dalykus, 
kuriuos miglotai nuvokia
te.” Ar tūlus dalykus aš 
miglotai nuvokiu, ar ne— 
nežinau, bet galiu jums pa
sakyt, kad mokihuosi ir be 
“Laisvės” patarimo, ypatin
gai studijuoju lietuvių ra
šybą ir kalbą; todėl ir pa
rašiau tas pastabas, kas 
man atrodo negerai. O jei 
įjūs žinote geriau, jei nega
lima švarint, pagerint, ir 
suvienodint lietuvių kalbą, 
tai reikėjo ir parašyt tokias 
pastabas - paaiškinimus, o 
ne rodyt savo “unarą” 
tiems, kurie kelia klausimą 
apie rašybą ir kalbą. Jūsų 

’nusistatymas, atrodo, yra, 
kad “niekas negali paliest 
redaktorių,” kad redakto
riai “yra tautos smegenys,” 
“jie viską žino, viską su
pranta.” O vienok taip nė
ra. Aš turėjau drąsos pa
liest redaktorius, ir tikėjau
si paniekinimo. Bet ne
pykstu, ir nepaisau pana
šių pajuokų. Jei redakto
riai tingi pastudijuot lietu
vių rašybą ir kalbą, tai jų 
dalykas.

j Nei vieno redaktoriaus 
nenorėjau ir nenoriu “su
malt į miltus.” Tai kam 
čia tasai paniekinantis iš
sireiškimas, kad “M. De- 
troitietis mus sumala į mil
tus”? Aš tik noriu svars
tyt, diskusuot, kaip būtų 
geriau, o ne prasčiau. Nei 
vieno laikraščio 
jau, kuriame yra 
žodžiai gerai, ar 
nes visuose, sakiau, ; — 
klaidų, netikslumų. T i k 
“Tėvynėje” vienas 
yra i 
negu “Laisvėje’ ’ir “ 
je.” “Tėvynė” rašo “ap
skričio (daiktavardis vy
riškos gimties), o “Laisvė” 
ir “Vilnis” — “apskrities” 
(moteriškosios gimties). Ši
tuo atžvilgiu, mano supra
timu, “Tėvynė” yra teisin
gesnė, nes ir rusų kalboje 
apskritį vadina “ujęzd” 
(vyriškosios giiilties). “Tė
vynės” “bosai” neįžiūrėjo, 
kad čia “gali būti' rusiciz- 
mas,” nuo kurio visi sme- 
tonininkai bėgo kiek tik 
galėdami.

Rašote, kad jūs vistiek 
rašysite “perėjo,” “nežiū
rint to, kad višta perėjo 
viščiukus.” . Rašykite, tai 
jūsų dalykas. Bet aš nera
šysiu perėdamas. Jei ką 
nors parašysiu “Laisvėn,” 
būdamas Kanadoje, tai jūs 
galėsite rašyt, kad “M. Pe- 
troitietis perėjo p^s ka
nadiečius” taip, kaip ka
daise “Laisvėj e” buvo 
parašyta, kad “protestonų 

i kunigai perėjo pas katali
kus.” Ar jie ką nors išpe-

neįvardi- 
rašomi 

negerai, 
yra

i žodis 
rašomas skirtingiau,

rėjo — niekas nežino.
Jūsų nusistatymas 

leiskite: žodžiuose — “nusi
statymas,” “įstatymas,” ne
reikalinga ilgoji “y,” nes 
balso užgavimas puola ant 
“ta,” o ne ant “ty”) — yra, 
kad jei kiti taip rašo, fai 
ir mes privalome taip ra
šyt. O kodėl nerašote taip, 
kaip Mahanojaus “Saulė”? 
Kas gali mokintis iš Maha
nojaus “Saulės” gramati
kos? “Saulė” irgi turi re
daktorius - žinovus. Nors 
kiek pagalvokite, ir sutiksi
te, kad daug žodžių reikė
tų taisyt, tuomet ir jų pras
mės pasikeistų, ir tarmė 
būtų gražesnė.

Kalbant apie prasmes, 
reikia atsimint, kad broliai 
žemaičiai žiedą vadina — 
“žydas,” ir žmogų — “žy
das”; taigi žemaičiams žie
das turi dvi prasmes (o gal 
daugiau?). Bet ar tame jie 
yra teisingi? .Ne. Žemai
čių tarmę - žodžius reikia 
taisyt, tuomet ir prasmių 
būtų mažiau.

Sakote: “Saulė leidžia
si,” “sniegas lei d ž i a s i, ” 
“saulė teka,” “vanduo te
ka,” “mergina teka, mergi
na ištekėjo,” ir tt. Daug 
prasmių. Bet tikrenybėje, 
saulė nesileidžia, neigi te
ka; sniegas nesileidžia, bet 
tirpsta. Tik vanduo teka. 
O jei priimsime prasmę, 
kad mergina “teka,” “ište
kėjo,” tai ir vyrai tą patį 
žinote, kad vyrai - žmonės 
negali perėt. Tuos du veiks
mažodžiu labai lengva at
skirt, ir jų prasmės bus aiš
kios : išmeskite siaurąją 
“ė,” tai ir bus ėjimas, o ne 
perėjimas viščiukų.
daro, ypatingai būdami sa- 
liūne daug sykių teka. Tai 
kas gi kaltas, jei pirmiaus, 
kai nebuvo literatūrinės 
kalbos, kas nors pradėjo 
kalbėt tokiais žodžiais su ; 
tokiomis prasmėmis? Ir j 
.argi yra jau toks didelis 
“griekas” taisyt-pakeist to
kius žodžius, sakinius ir jų 
prasmes? Kitose kalbose 
nesako, kad “saulė teka,” 
“mergina teka, ištekėjo.” 
Ot, rodosi, kad mergina 
butų kaip bačka, prakiuro 
ir ištekėjo! Tiesiog netin
kamas nepriimtinas veiks
mažodis, nepaisant, kad se- i 
novės lietuviai taip, kalbėjo,! 
ir tūlose vietose dabar kai-1 
ba. Pav., kupiškiečiai ir 
viešintiškiai (buvusioj Kau
no rėdyboj, “gubernijoj”) 
—ištaria: “kumala,” “ava- 
la,” “korva,” “marga,” ir, 
tt. Merginą jie vadina — * 
“marga,” “margos,” ir žal-1 
margę karvę — “marga.”! 
Taigi ir čia iš mergos su-' 
sidaro dvi prasmės: mergi
na, ir karvė marga. Vienok 
nei “Laisvė,” nei kiti laik
raščiai taip nerašo, ir neat
siranda dviejų prasmių. 
Dėlei to reikia tik džiaug
tis, kad lietuvių laikraščiai 
nepaisė kaip kas kalba tū- || 
luose kampuose, bet pradė
jo rašyt tinkamiau, gra
žiau.

Nei Juozas nei Jonas 
merginų neveda. Tik ūki
ninkas gali vesti arklį ar 
karvę, kurie nežino kur ei
ti ir negali pasipriešinti. 
Čia mergina sulyginama su 
arkliu ar karve, kuriuos 
reikia vesti. Taigi tie žo
džiai ir prasmės yra durnas 
dalykas, kvailas veiksmažo
dis ir prasmės, kuriuos rei
kėtų atmest, ir surast tin- 
kamesnius žodžius. Nesvar
bu, kad senovės pavergti 
lietuviai taip kalbėjo.

(Bus daugiau)

Jūs 
(at-

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintom Kainom

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, astrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

_  Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. KaŠ- 
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad 'būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel
bės. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. ¥♦
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TARP LIETUVIU
Nepamirškite ši sekmadieni, 

lapkričio 5-tą d., 3 vai. po 
pietų susirinkti i Kultūrini 
Centrą. Čia Įvyks labai Įdomi 
programa. Susidės iš koncer
to ir laisvų diskusijų. Jžanga 
nemokama.

Adele Kulakauskas džiau
giasi, kad jos naujausias anū
kėlis Michael jau išmoko šyp
sotis. Michael yra antrasis 
Balakauskienės dukters Beat
rice ir Frank Schneider kūdi
kis. Jis gimė spalio 6-tą. Jų 
pirmoji, Nancy, jau gerokai 
paaugėjusi.

Paskilbusi banketų šeimi
ninkė Mary Wilson išleidžia 
už vyro savo jaunuolę dukterį 
Geraklinb. Jos sužadėtinis yra 
David Millar, III. Santuoka 
Įvyks gruodžio 1 1-tą. Pobūvis 
ruošiamas 5:30 po pietų, jų 
pačių namuose, 87-42 ii5th 
St., Richmond Hill, N. Y.

Geraldine pati turi nema
žai pažinčių ir draugų. Ji yra 
dainavusi Aido Chore, kur ir 
dabar veikliai dalyvauja jos 
motina. Taipgi gražiai pasiro
dė šokėjų grupėje ir daug 
kam pagelbėjo banketuose pa
tarnavimu prie stalų. Darbas 
ir siek imąsis daugiau mokslo 
ją atitraukė nuo kai kurių 
veiksmų. Linkėtina, kad ati
trūkimas būtų tik laikinas.

Linkime maloniai Geraldi- 
nai ir jos pasirinktajam lai
mės poroje.

Richmond Hill-East New 
Yorko LDS kuopos valdyba ir 
nariai rūpestingai darbuojasi 
už sėkmingą banketą, kuris 
Įvyks gruodžio 11-tos vakarą, 
Liberty Auditorijoje. Jie nori 
išlaikyti kuopos tradiciją, ku
ri yra-—visuomet turėti pilną 
kvotą svečių ir patenkinančiai 
pavaišnti. Gi vakarienę duos 
tiktai už $2

Prašo visus iš anksto apsi
rūpinti bilietais.

Tūli žmonės jau klausinė
jo, • ar bus Liberty Auditori
joje kalėdinė eglaitė vaikams. 
Nudžiugau, kai p a m a č i a u 
LDS organe Tiesoje už gruo
džio 1-mą pranešim.:, jog 
eglaitė tikrai bus. Kaip ir 
kas metai, ją rengia angliš
kai k a 1 b a n č i ų j ų skyrius 
(Iztdgc 200). Kviečia visus tu
rinčius vaikus ar anūkus juos 
atvesti. Prašo sykiu atnešti 
po mažą dovanėlę, kurios ten 
pat bus išdalinamos vaikams.

Kviečia ne vien tiktai na
rius, bet visus norinčius su
teikti vaikams pobūvį.

įvyks gruodžio 19-tą, nuo 
2 iki 5 popiet. ž. R.

Montreal, Canada
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

tik “dėl juoko.” Arkliai at
rasti išvarginti ir labai su
mušti, apdraskyti. Abu jau
nuoliai atiduoti “Social 
Welfare” teismui.

SERGA
Susirgusi verdunietė Ona 

Virbylienė (Stasio žmona). 
Ligonė gydosi namuose. 
Taipgi Helen Vagonytė tu
rėjo operaciją. Bet jau 
grįžo iš ligoninės, sveiksta.

MIRĖ
Visai trumpai sirgęs pa

ralyžiaus liga, lapkričio 23 
d. mirė Stasys Bačkauskas, 
sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Velionis paliko liūdesy j 
žmoną Eleną Bačkauskienę 
(Augustauskaitę) — Šipe- 
lienės sesutė) ir dukterį 
Anną, kuri ištekėjusi už 
Salenio.

Palaidotas per šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią, 
Cote dės Neiges kapinėse.

J.

Rendauninkai ragina 
salinti iš pareigų 
valdininkų

Brookylne įvyko skaitlinga 
dalyviais ir veikli Rondaunin- 
kų ir Vartotojų Tarybų Kon
ferencija. Jos vyriausias tiks
las buvo svarstyti padėti gy
venamųjų nam;i srityje.

K o n f ere n c i j os vyri ausi e j i
veiklos punktai yra sekami:

Reikalauti statyti daugiau 
pigiomis romiomis namų. Ra
ginti visašališkąją, valstijų ir 
miesto valdžias, kad jos skir- 

| tų tam tikslui daugiau pinigų
Mobilizuoti rendauninkų ei

seną į Albany. Ji reikalaus at
šaukti paskiausiąjį 15 procen
tų rendos pakėlimą. Taipgi 
reikalaus šalinti iš pareigų 
valstijinį namams valdininką- 
komisionierių Joseph McGol
drick ir jo visą republikonų 
štabą. Reikalaus paskirti nau- 
jadalybininkus, kurio atsi
žvelgtų i žmonių padėtį.

Delegacija į Albany, taip 
pat ir tarybos savo veikloje 
kaimynijose, reikalaus praša
linti diskriminaciją namų da
vimo ir gąvimo srityje.
Nepateisina delsimą

Rendauninkai stipriai kriti
kavo dabartines valdžias už 
nesirūpinimą gyventojams su
teikti galimybę gauti žmoniš
ką pastogę už prieinamą kai
ną. Tipiška iš tų kritikų buvo 
M rs. La ura Hali. Ji sa k ė :

“Jeigu karo laiku galima 
greitai pastatyti namus karo 
darbininkams ir barakus ka
reiviams, tai dėl ko negalima 
pastatyti namus gyvenantiems 
laužynuose taikos metu? šis 
yra mūsų pirmiausiu reikala
vimu.

“Mes reikalausime miesto 
nelaukti 1955 metų lliepos 1- 
mos šalinti miegojimo virtuvė
se sąlygas, žmones vis tebe- 
miršta nuo gasinių šildytuvų— 
dar trys mirė Padėkų Dieną, 
—viso šiemet gasu nunuodyti 
jau 96 asmenys Devynios de
šimt šeši galėtų tebebūti tarp 
gyvųjų, jeigu real estate lob
by ir jiems nuolankūs įrankiai 
jstatymdavystėje būtų buvo 
prispirti atsisakyti smaugian
čių sąlygų.“

Mrs. Hall reikalavo, kad 
valdžia tuojau uždarytų gasu 
ir kerosimi šildomus butus. 
Ragino tokių namų gyvento
jus persikraustyti į projektus 
ir viešbučius, nustatant renčias 
jiems prieinamomis sumomis.

Rep.

Brooklyne nežinomas plėši
kas sekiojąs moteris tikslu 
atimdinėti pinigus ir brangu- 
mynus. Jo taktika esanti pa
gauti jas nejučiomis, iš užpa
kalio.

New Yorko valstijoje pir
mais devyniais mėnesiais šių 
metų užregistruoti 4,390,679 
auto vežimai. Už registraci
jas valdžia surinko $99,549,- 
032.

Susirinkimas
Richmond Hill, New York

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks 2 d gruodžio, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Avė.

Visi nariai malonėkite da
lyvauti .šiame susirinkime, nes 
jis yra 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 pa
skaita sveikatos klausimu. Ją 
teiks Dr. J. F. Borisas iš So. 
Boston, Mass. Paskaita įvyks 
16 d. sausio.

Komitetas

Skrybėlininkai reika
laus mokeslies priedo

New Yorko skrybėlių unijos: 
lokalus 24-tas, AFL, nušilai ė 
reikalauti po H) procentų mo- 
kesties priedo dirbantiems 
akordinį darbą. O savaiti
niams reikalaus. po $5 savaiti
nio priedo, taipgi ir kilų pa
geri n im ų.

Skrybėlinių senasis kontrak
tas baigiasi gale šio mėnesio. 
Lokalas, turįs 10,000 narių, 
priedo nėra gavęs jau treji 
metai. Tuo tarpu daug prekių 
pabrango ir daug kitų unijų 
jau seniai gavo mokesčių pa
kėlimą.

To amato darbininkų ofi- 
ciale -darbo savaitė yra 35 va
landos. Tačiau paskiausiais 
heleriais metais daugelis ša
pų prisisamdė daug naujųjų 
ateivių, tarpe jų portorikiečių 
>r negrų. Tie naujieji buvo ne
organizuoti. Tuo būdu bosai 
tose šaposo prailgino darbo 
savaitę ir žymiai numažino 
mokesti. Unija reikalaus ir 
toms šapoms 35 valandų sa
vaitės, taipgi $40 minimum 
mokeslies savaitei.

Algoms mažinti ir sąlygoms 
bloginti bosai panaudojo ir ki
tą botagą, tai bauginimą iš
kelti iš miesto, uždaryti šapas. 
Tuo būdu daugelį darbininkų 
samdo kaip laikinus ir tuomi 
taip pat naudojasi darbo lai
ką ilginti ir sąlygas’ bloginti. 
Unijos eilinių vadai sako, jog 
lavinti darbininkai uždirba 
tiktai apie $3,000, o daugelis 
eilinių neuždirba nei po $2,- 
000 metams.

Proga įsigyti dovanas 
ir sau daiktu

Tas didysis darbininkų par
tijos (American Labor Party) 
bazaras New Yorko jau čia 
pat—įvyks gruodžio 10, 11/ir 
12 d ienomts.

Bazt-tru pasinaudoja gal 
koks šimtas tūkstančių žmo
nių. Tas minias sutraukia tuo, 
kad turi tūkstančius visokiau
sių rūšių prekių. Jas gali iš
parduoti prieinamomis kaino
mis dėl to, kad didelė daugu
ma yra pačių unijistų, savo 
amato- ekspertų pagamintos ir 
dovanotos. Kiti, dirbantieji 
parduotuvėse gauna taip pat 
gerų dovanų, o dar kitas su
renka šeimininkės iš krautu
vių ir pačios gamina per išti
sus metus. Taipgi visu bazaro 
laiku veikia milžiniškas res- 
tauranas, patogu užeiti tiesiai 
iš darbo.

Bazaras šiemet bus Beetho
ven Hali, 210 E. 5th St. (ne
toli. 3rd Avė ). Privažiuojama 
Lexington Ave. (Astor PI. sto
tis), BMT Broadway (8th St. 
stotis), arba Independent 8th 
Ave. (2nd Ave. stotis).

D-tis

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą'

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Unija reikalauja, kad 
Harrimanas panaikintu 
Deweyaus Autoritetą

Transportininkų Unijos pre
zidentas Quill telegramoje 
naujai išrinktam gubernato
riumi I larrimanui pasmerkė 
dabartinio gubernatoriaus 
Dewey uždėtą miestui Tran
sit Autoritetą. Reikalauja jį 
tuojau panaikinti kai Harri
manas taps valstijos šeiminin
ku. Unijos pareiškime rašo, 
jog tas Autoritetas pasižymi 
“netikėtinai bloga šeiminin- 
kyste ir chaosu mūsų požemi
nės transportacijos sistemoje.“ 
Reikalauja, kad naujasis gu>- 
bernatorius tuo reikalu tart.ų- 
si su darbininkų atstovais, 
be nd ra i išdirbtų planus vado
vybei tų linijų.

“Dabartinė mūsų valstijos 
administracija prieš beveik 
porą, metų užgrobė subway li
nijas be balsuotojų referendu
mo. Ji užkorė miesto gyvento
jams 15 centų f erą, o patar
navimą drastiškai sumažino ir 
uždėjo visiškai neturinčius pa
tyrimo šeimininkus,“ pareiš
kė unija.

Reikalavimą pasirašė visa- 
šališkasis CIO Transport Uni
jos prezidentas Quill ir vieti
nio 100 lokalo prezidentas 
Matthew Guinan.

Reikalavo nekaltinti 
žmogžudystėje

Pasamdytas apginti vieną 
iš vadinamų “thrill murder” 
vyrukų, valstijos senatorius 
Morritt žadėjo reikalauti, kad 
kaltinimas žmogžudystės pir
mame laipsnyje būtų išmes
tas. Tas jau užtikrintų, kad 
jie riebus daudžami mirtimi

Morritt sako, kad tie vyru
kai neišėjo iš namų su planu 
ką nors nužudyti^ Dėl to esą 
negalima juos kaltinti kaip 
žmogžudžius. Anot jo, jie tik
tai išėję iš namų užsimanė 
išdykauti.

Prokuratūra tiems vyrukams 
kaltinime sako, kad dėl to “iš
dykavimo” -prigėrė Willard 
Monter, negras, mažamečių 
vaikų tėvas. Sako, kad jis bu
vo tų vyrukų primuštas ir 
įstumtas: upėn.

Queens Jaunieji Demokra
tai jau mobilizuoja 1955 me
tais išrinkti demokYatą apskri
ties prokuroru.

Aido Choras
Pamokos įvyksta kas penkta

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

Valdyba

Wagneris nusileido 
Moses planui

Now i Yorko majoras Wag- u
noris nusileido parkų ir žais- 
maviečiu komisionieriui Mo
ses, priėmė jo planą žaisma- 
viočių statybai. Prieš tą planą 
protestavo daugybė pilietinių 
organizacijų. Prieš jį taip 
pat buyo pasimojęs miestinio 
bu'džeto direktorius Abraham 
D. Beanie ir visa Miestui Pla
nuoti Komisija.

Koks‘tas planas?
Moses planas numato išleis

ti 7 milijonus dolerių statybai 
6 iškaštingų žaismu viečių.

Ko reikalavo organizacijos?
Jos reikalavo tuos 7 milijo

nus išleisti įrengimui mažes
nių, paprastesnių žaismaviočių 
prie vieliniu mokyklų, kurios 
būtų prieinamos visiems tų 
apylinkių) gyventojams, aprū
pintų visą miestą.

Pranešdamas savo nuospren
dį spaudai, majoras sakė (jei 
spauda teisingai paduoda jo 
kalbą), būk tie, kurie prieši
nosi Moses planui, esą prie
šingi žaįsmavietėms. Protesta
vusieji sako, jog jie širdin
giausia pritartų ir toms šau
nioms žaismavietėms, jeigu 
pirm to miestas jau būtų ap
rūpintas vietinėmis žaisma- 
vietėmis, reikalingiausiomis 
daugumui gyve n toj ų.

Protestuotojai argumentavo: 
vos šešios šaunios žaismavietės 
iniesto centruose tarnaus tik
rai parodai. Parinktinio iš tur- 
t m A i ų j ų 1 u o m ų jaunimo 
grupės ten turės visus patogu
mus. Bet tam išeikvojus pini
gus, minios eilinių žmonių 
jaunimo neturės jokių; žaisma- 
vįečių. Argi dirbančiųjų žmo
nių jaunimas išgalės brangius 
fėrus ten važinėti ?' Ar išga
lės laiko? Kelintasis tėvas ar 
motina išdrįs jaunukus išleisti 
visai dienai į tuos tolimus cen
trus be suaugusio palydovo.

Visai kas kita, jei žaisrna- 
jvietės būtų prie vietinių mo
kyklų. Jaunukams nieko ne
kainuotų kelione, galėtų nuei
ti kas dieną ir motinos-tėvai 
galėtų lengvai prižiūrėti.

SVEIKINA Iš MIAMI

A. K. Raila su šeima jau 
pasiekė Miami, Floridą, ir iš 
ten siunčia Mizarams ir vi
siems laisviečiams geriausių 
linkėjimų.

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimą Kalendorius

Sekmadienį, Gruodžio - Dec. 5
Koncertas ir Literatūros Popietys

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakarais su Programa

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.

i Papiove žmonos svečią
Now Yorke areštuotas Ro

keri Solla, 20 motų. Ji kalti
na, kad jis medžiokliniu peiliu 
papiovė viena iš grupes narni*' 
atrastų. svočių. Parėjęs namo 
apie pusiaunaktį ir išgirdęs 
bute halsus jis taip įdūko, kad 
nelankė nei' atidarymo du»-ų, 
jas spėka atidarė. Bute atras
tus porą vyrų ir svetimą ją mo
terį išvarė. Tačiau vienas, Jo
se Pagan, 28 metų, tuojau su
grįžo. Solla suvarė jam krū
tinėn peilį. Sužeistasis neužil
go mirė ant gatvės.

Solla tą. naktį išėjęs nakvo
ti pas tėvus. Išsimiegojęs, nu
ėjo žiūrėti kaubojų filmo. Ton 
jį suėmė

140 šeimų neteks buto

New Yorko Port Authority 
reikalauja iš miesto didesnių 
plotų žemės International Air
port reikalams. Dėl to dar 140 
šeimų buvusiame Idlewild tar
miškame užkampyje neteks 
buto, žada juos iškraustyti no 
vėliau sausio 1 d.

Liečiamosios srities namai 
yra miesto nuosavybė. Tačiau 
tas nei kiek nepalcngvina 
tiems, kurie neteks namų, šei
mos mokėjo po apie $210 me
tinės rendos už butą ir prie 
buto esamą liuesą žemę. Dau
gelis buvo įsitaisę darželius, 
užsiaugindavo daržovių. Kur 
kitus jie tai gaus už tokią mo
kestį ?

Gaunantiems pri vatiniuose 
namuose butą miestas pažadė
jęs šiek tiek finansinės pagal
bos. Kitiems žadėta padėti ieš
koti vietų projektuose, o liku
siems gal teks iškrikti vienai 
Šeimai po kelerius namus ar 
prieglaudas.

Miestinis trafiko komisio- 
nierius Wiley skelbia, jog val
džia planuoja miesto centri
nėse srityse steigti paties 
miesto valdomus auto pasta
tymui lotus ir garažus.

Yonkerse užsidegus Tele- 
i Ray Tube Co. patalpoms, tu- 
j bų sproginėjimas pridarė 
daug lermo. Buvo iššaukta 13 

i gaisragesybos kompanijų gais
rui gesinti.

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

4 įiu>1« Laisvi) (LihertyjTrečiad., gruodžio (Dec.) lt 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMI DARBININKĖ— ' 
Lengvas Valgių Gaminimas

; Guolis vieloje, atskiras gražus kam
barys, prie puikios, <lraugišk<<s šei
mos, gražiuose namuose.

$75 j mėnesį pradžiai 
'l'elefomiokite:

Prieš 12—NA. X-492M 
Po |2—ES. 2-322S

Gasinio šaldytuvo 
eksplozija

Bronx gyventoja Mrs. Frie
da Meeldijk, 38 metų, ir jos 
mažas sūnelis tapo sužeisti 
savo buto virtuvėje įvykusios 
gaso eksplozijos. Ji pavojin
gai apdeginta. Eksplozija iš- 

į tiko bandant užžiebti gasinj 
i šaldytuvą.

Bomba stotyje
New Yorko didžiojoje autobu

sų stotyje, telefono stotelėje 
cksplodavo bomba sekmadie
nio prievakarį. Sužeistų nehj- 
vo. Bomba buvusi namų dar
bo, laikrodžiu nustatytas jos 
sprogimo laikas.

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia skelbia, kad 
Marshalas Tito vyks į In
diją, kur jis pribus ateinan
čio mėnesio 16-tą. Indijoje 
jis viešes 18 dienų, po ko 
vyks į Burma.

Montello, Mass.
LL.D. 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienio vaka
re, gruodžio-Dec. 6 d., prasidės 7:30 
vai. vakare, Liet. Taut. Namo kam
bariuose.

Šiame susirinkime gausite naujq 
knygą “Amerikos Prezidentai“, ku
rią parašė A. Bimba. Taigi atsilan
kykite visi.

Finans raštininkas 
(233-234)

Elizabeth, N. J.
L.D.P. Kliubo susirinkimas įvyks 

penktadienį, gruodžio-Dec. 3-čią d. 
Pradžia 8 vai. vakaro, vieta 408 
Court St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti. Ypatingai tie, kurie darknė- 
fiate užsimokėję duoklių už 
metus. Jei šiame susirinkime neuž- 
fiimokėsito, tai nustosite kliuho na-

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

............II. ......... .. ' ~ I
<F»—»—■—■—■—-—■—■—■—>—.__ I ’

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas 1

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

! MATTHEW A. <
J BUYUS :
t <
» (BUYAUSKAS) <> <
! LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J
» <

; 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J. 7
J MArket 2-5172 J
• <

I




