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KRISLAI
Ir mūsų “stebūkladarvs.”
Naujos mados streikas.
Vak. Berlyno rinkimai.
“Automation.”
Katalikai ir komunistai.

Rašo A. BIMBA

FTikėsite, ar ne, bet mes, 
lietuviai, tikrai turime 
“šventąjį stebūkl a d a r į. " 
Mus užtikrina mūsų pran
ciškonų Darbininkas.

Tuo stebukladariu esąs 
jau senokai miręs arkivys
kupas Matulaitis. Jis jų 
pridaręs ir gyvas būdamas 
ir numiręs tiek ir tiek. To
dėl popiežius turėsiąs jį pa
skelbti šventuoju.

Štai tik vienas kitas atsi
tikimas. 1927 metais prie 
Matulaičio karsto pasimel
dus dr. Povilaičio žmona už 
savo vyro sveikatą, ii* dak
taras tuojau pasveikęs.

Veliuonos klebonas V. Po
lonskis karštai pasimeldęs 
ir visiškai sugijęs. 1933 m. 
Agota Paltanavičiūtė per 
numinisio Matulaičio malo
nę atgavusi regėjimą. Vie
nas žmogus per tokią pat 
maldą iš savo pilvo išvaręs 
vėžį. Net ir Amerikoje ko
kia *ten O. R-la, 85 metų 
senutė, per Matulaitį susi- 
gydžius savo akis.

Aš pradedu rimtai abejo
ti Darbininko redaktoriais. 
Jiems irgi reikia gydytis, 
jeigu jie mano, kad ir šian
dien Amerikos lietuvis pa
tikės šitokiems jų plepa
lams.

Brazilijoje sustreikavo še
ši šimtai gydytojų. Jie yra 
valdžios tarnautojai ir rei
kalauja didesnio mokesčio 
už savo darbą.

Naujos mados streikas. 
Gerai, kad profesionalai 
mokosi iš darbininku, v

Gerai, kad Vakariniame 
Berlyne laimėjo socialde
mokratai, o ne krikščionys 
demokratai, šiuo tarpu so
cialdemokratai gerai laikosi 
prieš atgaivinimą vokiečių 
militarizmo.

Pirmu sykiu Vak. Berly
no Rinkimuose dalyvavo ir 
komunistai. Jie laimėjo ma
žai, tesurinko apie 3% visų 
paduotų balsų.

Pasirodo, kad prieš ko
munistus buvo vedamas pla
tus teroras. Jų agitatoriai 
buvo masiniai areštuojami. 
Policija suareštavo 600 va
dovaujančių komunistų 
prieš pat rinkimus ir rin
kimų metu.

Pasirodo, kad Berlyno 
komunistams buvo neleista 
išleisti savo laikraštį.

CIO prezidentas Walter 
Reuther muša trivogą. 
Naujas pavojus Amerikos 
darbininkams. Atsirado 
liauja pabaisa. Jis išmes iš 
darbo milijonus. Kur tie 
darbininkai pasidės?

O tas pabaisa vadinasi 
“animation.” Mūsų šalies 
pramonėje reiškia naują re
voliuciją. Nebereikalinkas 
darbiniskas: mašina varo 

(Tąsa 4—tame puslap.)

C.I.O. KOVOS UŽ GARANTUOTAS METINES ALGAS■m

Rooseveltienė sveikino CIO 
konvenciją, pliekė McCarthy

Los Angeles. — CIO su
važiavimas priėmė rezoliu
ciją pradėti su ateinančiais 
metais nacionaliu maštabu, 
vajų už garantuotas meti
nes algas. Kaip vienas de
legatas sakė: “Darbininkas 
ir jo šeima valgo per ap
skritus metus, jis turi turė
ti ir garantuotas apskritų 
metų įeigas.”

Apie garantuotą metinę 
algą jau senokai kalbama 
CIO spaudoje. Garantuota 
metinė alga reikštų, kad

Bethlehem Kompanija išmetė 
iš darbo 2 savo darbininku

Bethlehem, Pa. — Joseph 
Picucci ir John Szabo, du 
darbininkai, kurie atsisakė 
atsakyti McCarthy’o komi
tetui, ar jie komunistai, bu
vo išmesti iš darbo. Beth
lehem plieno kompanija, 
kuri juos išmetė, tai pada
rė senatoriaus Mundto pa
tarimu. Mundtas taipgi iš
sireiškė, kad tuo du darbi
ninku reikėtų deportuoti.

Išmestieji 
priklauso prie 
ninku unijos, 
kad tyrinėja
kol kas išmestųjų darbinin
kų dar neužstojo.

darbininkai
CIO plieni- 

Unija sako, 
reikalą, bet

Dr. S. Sheppardas pats sau 
padarė žaizdas: prokuroras

Clevelandas. — Daktaro 
Sheppardo gynybos liudi
ninkai tebeliudija viens po 
kito. Liudijo daktaro Shep- 
uardo broliai daktarai ir 
<eli kiti daktarai, kurie 
dirba Sheppardų Bay View 
privatinėje ligoninėje.

Tie daktarai liudijo apie 
žaizdas, kurias Sheppardas 
turėjo tuoj po jo žmonos 
nužudymo, Sheppardas tei
gia, kad jis buvo sužeistas 
grumtynėse su žudiku.

Bet prokuroras teigia, J 
kad tos žaizdos yra menkos 
ir Sheppardas pats jas pa
sidarė. Rentgeno (X-ray) 
specialistas prokuroro klau
sinėjamas turėjo pripažinti, 
kad jo pirmas diagnozas, 
jog Sheppardo kaklo kau
las sulaužytas, “galėjo 
ir neteisingas.”

įmonės kontrakte pažadėtų 
tam tikra metini minimu
mą ir negalėtų staiga dar
bininką atleisti iš darbo ar
ba sumažinti algą.

Rooseveltienė sveikino
Trečiadieni CIO suvažia- 

vima sveikino Ele a n o r a 
Rooseveltienė. Ji sakė, kad 
ant unijų krinta didelis už
davinys veikti taikos labui, 
Ji taipgi griežtais žodžiais 
pasmerkė makartizmą, ku
ris, kaip j p išsireiškė, ap
gaubė šalį baimės ir bevil- 
tingumo skraiste.

Rooseveltienė sakė, kad 
mokslininkai užtikrino, jog 
po dviejų metų ginklai bus 
taip ištobulinti, kad karui 
prasidėjus jokia dalyvau
janti šalis negalėtų tikėtis 
išlikti, nebent griuvėsiuose 
ir su savo gyventojų dau
guma užmuštais.

Ji taipgi kalbėjo apie taip 
vadinamą automaciją, tai 
yra darbininkų vis didesnį 
pakeitimą mašinomis, kas 
kelia nedarbą. Ji sakė, kad 
tokia pat problema sutiko 
pasaulį industrinės revo
liucijos (kapitalizmo pra
džios) laikais, nes ji nebu
vo imama iš žmonių gero
vės taško. Tas pats ir da
bar, sakė ji: mašinos galė
tų palengvinti, o ne pasun
kinti darbininkų padėtį, jei 
viskas būtų tvarkoma dar
bo žmonių gerovės sumeti
mais.

Montevideo. — UNESCO 
išrinko savo pildomąją ta
rybą iš 22 asmenų. Į ją įei
na ir tarybinis atstovas.

e
Ra gan gaudžiai 
ūmai nutraukė 
savo posėdžius

Washingtonas. — McCar
thy’o vadovaujamas senati
ms komitetas nutraukė sa
vo posėdžius po dviejų die
nų, apklausinėjęs tik 11 
liudininkų. Iš anksto buvo 
paskelbta, kad reikalavimai 
liudyti įteikti 42 asmenims.

Pats McCarthy, kuris ne
vadovavo nei abiejų dienų 
posėdžiuose, perleisdamas 
savo vietą Mundtui, išvyko 
dešimčiai dienų. Jo rašti
nės tarnautojai atsisako 
aiškinti, kur jis išvyko ir 
ar grįžęs atnaujins komite
to posėdžius. Jo komitetas 
turėjo. tyrinėti “subversy- 
vius” industrijoje.

Vienas Bethlehem plieno 
darbininkas, Paul Ault, bu
vo jėga išmestas iš tyrinė
jimo salės, kuomet jis vie
ną FBI informatorių pava
dino šnipinėtoju ir melagiu. 
Aultas vėliau grįžo i salę. 
Kai jis buvo klausinėjamas, 
jis, remdamasis konstituci
jos penktuoju pataisymu,, 
atsisakė atsakyti i klausi
mus.

Tunisas. — Francūzu ži
niomis jiems jau pasidavė 
2,050 partizanų, taip vadi
namų “fellagh’ų.”

būti

Pie-
nu-

Saigonas. — Lojaliai 
tinio Vietnamo kariai 
galėjo sukilėlių batalijoną, 
kuris laikė Canos tvirtovę. 
Sukilėliai yra ne komunis
tai, o nacionalistai, buvusio 
pašalinto armijos vado pa
sekėjai.

Tokyo. — Čiango radijas 
skelbia, kad jo kariai ata
kavo Tapei salą prie Que- 
moy ir paėmė belaisvėn 14 
liaudiečių kareivių. Kinijos 
šaltiniai tos žinios nepa
tvirtina.

\ Pasaulin i o karo
pavojus mazeįa^ 
dabar mano Ik e

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad jis skaito pasaulinio 
karo pavojų dabar mažes
niu negu bile kuomet nuo 
1951 metų. Bet jis pridėjo, 
kad tikra taika dar neeg
zistuoja pasaulyje. Jis kal
tino Kiniją Korėjos paliau
bų laužyme.

Eisenhoweris apibūdino 
dabartinę pasauline padėtį 
kai}) “tarptautines paliau
bas.” “Bet paliaubos dar 
nereiškia, taika,” sakė jis.

Eisenhoweris priminė, 
kad 1951 metų pradžioje jis 
perėmė Vakarų Europos 
karinių jėgų vadovavimą

Pakto jėgų komandierius. 
Tuo laiku, sakė jis, karo 
pavojus buvo nemenkas ir 
paskui pradėjo dar labiau 
didėti. Bet dabar įtempti 
santykiai sušvelnėjo.

Kalbėdamas apie Kinijoje 
sulaikytus ameri kiečius, 
p r e z i dentas Eisenhoweris

dalyvavo Korėjos kare ir 
todėl visi į kinų rankas pa
tekę amerikiečiai yra kari
niai belaisviai, o ne šnipai 
kaip teigia kinai.

p ries McCarthy.

J. T. atmetė Sovietų planą 
Korėjos vienvbes vvkdinimui 

•" J *
Jungtinės Tautos.—Sau

gumo ir politinė komisija 
didžia balsų dauguma at
metė Tarybų Sąjungos pa
tiektą planą 
suvienijimą, 
junga siūlė, 
šaukta visos 
tinių grupių
kad dar prieš tai būtų ati
darytas susisiekimas tarp 
Pietinės ir Šiaurinės Korė
jos, taipgi, kad būtų pa
baigta Jungtinių Tautų 
kontrolė Pietinėje Korėjoje.

apie Korėjos

kad būtų su- 
Korėjos poli- 
konferencija,

Už tarybinę rezoliuciją 
balsavo tiktai tarybinis blo
kas ir Sirija. Kelios Azijos 
valstybės susilaikė nuo bal
savimo.

Paskui buvo balsuota už 
Amerikos ir eilės kitų vals
tybių patiektą rezoliuciją. 
Toje rezoliucijoje kalbama 
apie bendrus rinkimus vi
soje Korėjoje po Jungtinių 
Tautų, kas praktiškai reiš
kia amerikiečių, globa. Už 
tą rezoliuciją balsavo 50 
kraštų, prieš 5 (tarybinis 
blokas), susilaikė 4 Azijos 
kraštai.

Pietinės Korėjos delega
tas Tyunas smarkiai ata
kavo Indiją, Nehru ir dele
gatą Krišną Menoną, saky
damas, kad Indija nori iš
duoti visą Korėją raudonie
siems.

Iš Seoulo pranešama, kad 
Rhee ten sakė, jog “Jung
tinės Tautos mums padės

Popiežius vėl blogesnėje 
padėtyje, sako pranešimas

Roma. — Popiežius vėl 
jaučiasi blogiau ir praleido 
sunkia, neramia nakti, sako 4. 7 4 C Z
komunikatas iš Vatikano. 
Baigiant Marijos metus, po
piežius dalyvavo ceremoni
jose, stovėdamas prie lango i
ir laimindamas tikinčiuo- žygiuoti iki Jalu upės, o jei 
sius. Jis taipgi per radiją nepadės, tai mes patys ten 
pasakė trumpą kalbą. ; nueisime.”

Manoma, kad tas įtempi-' 
mas jam pakenkė. Dakta
rai vėl randasi prie jo lo
vos ir jo gyvastis vėl tuo- 
jautiniame pavojuje, sako 
pranešimai.

Prieš tai katalikiška spau-

kad popiežiaus pagerėjimas 
yra “moderniškas dvide-. 
šimtojo amžiaus stebuklas.” ■

Jungtinės Tautos. — Sau-;

,,

Kopenhaga. — Danija pa
šalino iš pareigų armijos 
generalinį inspektorių ge
nerolą Noerresoe. Buvo su
rasta, kad jis karių tarpe 
platino nacistines idėjas.

Egiptas neleis izraeliečių 
laivams plaukti per Suezą

Jungtinės Tautos.-—Egip
to delegatas Jungtinėse 
Tautose Omar Loufti sakė, 
kad Egiptas ir toliau neleis 
Izraelio laivams plaukti Su- 
ezo kanalu. Egiptietis de
legatas sakė, kad Izraelis 
ir Egiptas dar randasi karo 
padėtyje. Pasėkoje, sakė 
jis, izraeliečiai gali minuoti 
kanalą, išsodinti sabotuoto
jus, arba, ko gero, paskan
dinti savo laivus kanalo vi
duryje, kad tuomi jį užblo
kuoti.

Praeitą vasarą egiptiečiai 
suėmė prie Suezo izraelie
čių laivą “Bet Galim.” Lai
vo įgula tik šiomis dieno
mis bus paleista. Egiptie
čiai taipgi žada grąžinti 
laivu vežtas prekes, bet no
ri pasilaikyti patį laivą.

Paryžius. — Francūzija 
paskyrė specialų jaunimo 
reikalų ministrą. Jis. yra 
Andre Moynet, eks-lakūnas, 
dar gan jaunas žmogus.

NEW YORKO ORAS 
Apsiniaukį ir šalčiau.

Jo sėbrai pradeda 
apleisti McCarthy

Washingtonas. — McCar- sisukė
thy’o išstojimas prieš pre- Didžioji dauguma republi- 
zidentą Eisenhowerį jį be- konų laikraščių smerkia 
veik izoliavo pačioje 1‘epu- 
blikonų p a r t i j o j e, -sako 
spauda. Su McCarthy’u lie
ka tik tokie kraštutiniai jo 
sekėjai kaip J e n n e r i s, 
Walkeris, Veide, Kerstenas, 
Busbey. Bet pati dešiniojo 
republikonų partijos sparno 
vadovybę, kaip nurodoma, 
dabar afeisukė prieš Mc
Carthy ir pasirengusi jį iš-

tose kels Alžyro klausimą.;
Ja rems visas 
blokas.

Senatorius Knowlandas, 
kuris balsavo prieš McCar
thy’o pasmerkimą ir kriti
kuoja Eisenhoweri, irgi at-

Paskutiniai
New Yorkas. — Žinoma

sis dainininkas Paul Robe- 
sonas buvo pašauktas pri
sistatyti New Yorko legis- 
latyvei labdaros komisijai. 
Manoma, kad jis bus klau
sinėjamas apie savo ryšius 
su Civilių Teisių Kongresu.

Washingtonas. — Karo 
reikalų departmentas skel
bia, kad per vasario mene-' 
sį 20,000 jaunuolių bus mo
bilizuoti į karines pajėgas.

Washingtonas. — Bedar
bių skaičius lapkričio mėne
sį padidėjo ant 79,000. Spa
lio mėnesį jis sumažėjo ant

Egipte teisiama dar 40 
ekstremiu nacionalistu

Kairas. — Čia prasidėjo 
i dar 40 Musulmonų Brolijos 
! narių bylos sprendimas. 6 
' tos organizacijos vadai jau 
i buvo nuteisti mirtimi ir pa- 
i karti. Tarp teisiamųjų eks- 
| tremių nacionalistų randasi 
' trys laivyno karininkai.

Visi teisiamieji kaltinami 
: suokalbiaviine nuversti da- 
' bartine valdžia.i ‘ ,v

Tuo tarpu pranešama is 
; Jordano sostinės Amano, 
kad 2,000 studentų ten de
monstravo prieš Egipto 
valdžia ir solidarizavosi su *■

i Musulmonų Brolijos sie- 
1 kiais. Jordaniečiai studen- 
■ tai šaukė, kad Nasserio val
džia išduoda tikrus arabų 
nacionalistų siekius ir pa
taikauja amerikiečiams.

McCarthy’o išsišokimą. Tik 
tokie laikraščiai kaip “Chi-; 
cago Tribune” jam reiškia! FrancŪzijOS mokyklų vaikai 
kiek simpatijos, bet ii* tai i , . . .
ne pilnos. lyra pratinami gerti pieno

Paryžius.-Mendes-France 
valdžia įsakė pradėti išduo
ti pieną mokyklų vaiku
čiams per pietų pertrauką. 
Kai kuriose Franc ū z i j o s 
vietose, ypatingai pietinės 
krašto dalies kaimuose, mo- ■ 
kyklinio amžiaus vaikai ge-1 
ria ne pieno, o silpno, su | 
vandeniu atmiešto vyno. ■

Francūzijos valdžia dabar i 
veda vajų už platesnį pieno 1 
vartojimą ir tarp suaugu-; 
siu. - Pats Mendes - France i 
rodo pavyzdį prie kiekvie- j 
nos progos viešai gerdamas ■ jis dar negali surasti savo 
pieno. Vyno g a m i n i m o į archyvuose įsakymo, kurį 
kompanijos yra labai pasi- Churchillas jam siuntęs 
piktinusios prieš valdžią ir į 1945-tąis metais apie vokie- 
veda smarkią propagandą i čių ginklus ir kareivius, 

prieš pieno vajų. -------------------

Prezidentas Eisenhowe
ris spaudos konferencijoje 
sakė, kad jis nesusirūpinęs 
dėl McCarthy’o galimo pa
sitraukimo iš partijos ir 
trečios partijos steigimo. 
Jis sakė, kač} dauguma re- 
publikonų stoją už “nuosai
kią ir pažangią” vadovybę, 
jo, — Eisenhowerio, vado
vybę.

Pranešimai
410,000. Valdžios statisti
kos ekspertai sako, kad už 
tas pakaitas atsakomingi 
sezonai.

New Delhi. — Tarybinė 
kultūrinė misija atvyko į 
Afganistaną.

Pekinas.—Premjeras Čou 
En-lajus sako, kad Ameri
ka ima ant savęs atsakomy
bę, jeigu neištraukia savo 
karo jėgų iš Taivano (For- 
mozos) srities. Taivanas 
anksčiau ar vėliau bus iš
laisvintas, pakartojo Čou

Londonas. — Maršalas 
Montgomery skelbia, kad

---------- • i Churchillas sako, kad jis 
Kunigas lygina mechanišką i tada įsakęs Mongomery’ui 
apvaisinimą su ištvirkimu i palaikyti vokiečių dalinius 

Chicago. — Katalikų ku- pilnoje aprangoje, kad ga- 
nigas Gerald G. Grant, Lo- įima būtų naudoti juos prieš 
yolos universiteto profeso- ■ Sovietus.
rius, pareiškė, kad mecha- j-------------------
niškas moterų apvaisinimas, Bonna. — Vakarų Vokie- . 
yra nuodėmė. Jis tokį ap- tijos valdžia sako, kad pa
vaišinimą lygino su sveti- daugėjo perbėgėlių iš Rytų 
moteriavimu. Vokietijos skaičius.Vokietijos skaičius.
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SUDEGINO TILTUS
VISKAS RODO, jog senatorius McCarthy savo kal

ia, sakyta gruodžio 7 d., sudegino tiltus, jungusius jį su 
^rezidento Eisenhowerio administracija.

Galimas dalykas, kad jis, Joe McCarthy, dabar ban
dys organizuoti naują politinę partiją. Tam savo dar
bui jis šalininkų turi.

Amerikinio fašizmo ideologas kaltina prezidentą 
Eisenhowerj, kad jis neužtenkamai kovoja prieš komu
nizmą, kad jis “nevaduoja” amerikiečių, esančių Kinijos 
kalėjime. McCarthy tiesiog apgailestavo tai, kad jis 
1952 metais palankiai kalbėjo už Eisenhowerj, republi- 
konų kandidatą šalies prezidento vietai.

Po šitos išbliautos savo kalbos nebus jam lengva su
sitaikyti su Eisenhowerio administracija, net jei jis 
ir bandys.

Išvertus jo prakalbą į suprantamą kalbą, ji bus to-
I t, 
x<ia:

1. McCarthy reikalauja, kad prezidentas Eisenhowe
ris tučtuojau pradėtu karą Tolimuosiuose Rytuose.

2. Jis nori, kad prezidentas Eisenhoweris jį palai
kytų, jo politiką paremtų.

3. Jis nori, kad Eisenhowerio valdžia “imtų nagan” 
ne tik “tikruosius komunistus,” o tokius, kaip buvęs 
valstybės sekretorius, gen. Marshallas, kurį McCarthy 
kadaise vadino “išdaviku.” Atsiminkime: McCarthy 
skaito Roosevelto ir Trumano administracijas išdavikiš
komis.

McCarthy tiesiog nori fašizmo, nori pulti, persekioti 
kiekvieną, kuris jo politikai nepritaria. McCarthy yra 
amerikinis Hitleris ir jis nori valdžios, jis jos siekiasi.

Bet šituos jo reikalavimus dėl įvairių priežasčių Ei
senhoweris atmeta, todėl McCarthy skelbia jam karą.

McCarthy žino, kad už jo nugaros stovi nemaža 
“Įtakingų amerikiečių,” paleistų iš tarnybos aukštų ka
rininkų; už jo nugaros stovi eilė žymių kapitalistų; už 
io nugaros stovi net ir aukštoji katalikų dvasiškija su 
kardinolu Spellmanu priešakyje.

Kas iš to viso išeis, liekasi palaukti ir pamatyti.

MUMS RODOSI, Eisenhowerio valdžia pasitiko šį 
McCarthy’o bliovimą ne taip, kaip turėjo pasitikti.

Užuot pradėjusi prieš McCarthy ir jo šalininkus 
atviras veiksmus, užuot pasmerkusi jo politiką, Eisen
howerio valdžia tuojau ėmė teisintis. Baltasis Namas 
išleido “statistiką,” rodančią, kiek Eisenhowerio valdžia 
suareštavo, teisė, kalino ir išdeportavo “komunistų.” Ji 
tarytum sakyte sakė McCarthy’ui: žiūrėk, kokia aš ge
ra,—tu neteisingai sakai, kad aš nekovoju prieš komu
nistus.

Mums rodosi, prezidentas Eisenhoweris kartą ant 
visados turėjo pasakyti Wisconsino senatoriui: mes ta
vo fašistinei politikai nepritariame, mes ją atmetame, 
todėl mes kovosime prieš tave ir ją, kiek begalėdami.

Prezidentas turi žinoti, jog Amerikos visuomenė 
makartizmui nepritaria, todėl ji stos su visais tais, ku
rie skelbs jam, makartizmui, griežtą kovą.

WM. Z. FOSTERIS, vienas Amerikos darbininkų ju
dėjimo vadovų, rašydamas apie senato padarytą Mc
Carthy’ui pasmerkimą, pripažįsta, jog tai buvo nemažas 
makartizmui smūgis.

Tačiau jis mano, kad senatas turėjo eiti toliau negu 
ėjo. Senatas, Fosterio nuomone, turėjo McCarthy pa
smerkti ne tik už tai, kad jis pažemino senatą, bet ir 
už tai, kad jis žiauriai puolė nekaltus asmenis ir, svar
biausia, už tai, kad jis agituoja už naują karą, kad jis 
organizuoja fašistus, kad jis yra organizuoto darbinin
kų judėjimo priešas ir negrų priešas.

iKitas dalykas, kurį Fosteris iškelia ryšium su tuo, 
yra organizuotų darbininkų vadovų neveiklumas, indif- 
rentiškumas.

Darbo unijų vadovai atsisakė stoti griežton kovon 
prieš makartizmą net ir tuomet, kai tas klausimas buvo 
svarstytas Jungtinių Valstijų senate.

Jei darbo unijų vadovai būtų susipratę, jei jie.būtų 
atvirai ir griežtai raginę senatorius pasmerkti McCar
thy ir jo visą politiką, kuri vra fašistinė, Fosteris mano, 
senatas būtų priėmęs kitokią rezoliuciją.

Niekad moderniškojo darbininkų judėjimo istorijo
je vyriausieji jo vadovai' nebuvo parodę tokio neveiklu
mo, tokio nepaisvmo, kokį parodė Amerikos darbo unijų 
“didieji lyderiai” šiuo laikotarpiu, — laikotarpiu, kuriuo 
gręsia pavojus karo ir pavojus fašizmo._ •_

MES ESAME GILIAI įsitikinę, jog milžiniška dau
guma Amerikos visuomenės yra nusistačiusi prieš ma
kartizmą. t

Mes taipgi esame giliai įsitikinę, jog ir milžiniš
ka lietuvių dauguma yra nusistačiusi prieš McCarthy 
ir makartizmą.

Dėl to dabartinis McCarthy’o spardymasis privalo 
kaip tik labiau akstinti kiekvieną anti-fašistą, anti-ma- 
kartistą veikti, kad jo šalininkai nerastų vietos padorių 
žmonių visuomeninėje veikloje!

VILNIUS.—Keleiviai, pa- 
skutiniuoju metu skridu- 
sieji iš Maskvos į Vilnių, 
jau iš tolo pamatydavo ant 
žemės baltuojantį didelį pa
statą.

Tai buvo statoma, viena 
iš didžiausių, viena iš gra
žiausių visoje mūsų šalyje 
Vilniaus aerostotis. šiomis 
dienomis puikūs rūmai bu
vo galutinai įrengti. Įvyko 
iškilmingas aerostoties' ati
darymas.

Prie naujumu švytinčių 
rūmų susirinko Vilniaus 
statybos tresto darbininkai, 
kurie statė šį monumentalų 
pastatą, aerodromo darbuo
tojai, o taip pat miesto dar
bo žmonės. Aerostoties ati
darymo proga čia įvyko mi
tingas.

Tai nauja Vilniaus staty
bininkų pergalė. Valstybi
nė komisija, priimdama pa
statą, aukštai įvertino viso 
kolektyvo darbą. Ypač pa
sižymėjo tinkuotojų briga
da, kuriai vadovauja S. An- 
driankinas. Brigados dar
bininkai I. Strelcovas, A. 
Kulokas ir kiti kokybiškai 
atliko rūmų fasado apdai
lą dolomito trupiniais. 
Kruopščiai dirbo J. Bražė
no vadovaujamos stalių bri
gados nariai F. Skyrelis, I. 
Motiejūnas apipavidalinant 
rūmų vidų.

Papuošti sales čia buvo 
atvykę įžymūs visoje šalyje 
meistrai Markinas, Golichi- 
nas ir kiti. Kasdien iš įvai
rių šalies miestų čia plauke 
statybines medžiagos. Bal
dus aerostočiai prisiuntė

blikoje čia pritaikytas spin
duliuojantis patalpų apšil
dymas. (Vamzdžiai, kuriais 
tekės karštas vanduo, įmū
ryti apatinėje grindų daly
je — cemente.) Šioje salė
je yra pervežimų skyrius, 
informacijų biuras, kasos, 
irengti telefonai-automatai. 
Iš operatyvinės salės gali
ma patekti į kitas patalpas.

Naujoje aerostotyje vis
kas iki menkiausios smulk
menos apgalvota, kad kelei
viai galėtų kultūringai ir 
ramiai pailsėti, įdomiai pra
leisti laisvalaiki. Atskren- 
dantiems ir išsk r e n d a n - 
tiems keleiviams yra skir
tos septynios poilsio salės.

Istorija ir iitf©rmacifa
Rašo D. M. šolomskas

KAIP CHURCHILLAS 
LAUŽĖ SUTARTIS IR 
“NUGINKLAVO” 

HITLERININKUS
Anglijos premjeras Chur

chillas išvakarėse savo 80- 
ties metų sukakties išplepė
jo, dalinai prisipažino, kaip 
jis laužė karo laiku sutar
tis, padarytas tarp Roose
velto, Stalino ir jo paties. 
Jis sako, kad kada 1945 m., 
pradžioje gegužės, hitleri
ninkų armija pradėjo pasi
duoti, tai jis įsakė anglų 
k o m a n d i e r i u i maršalui 
Montgomery laikyti vokie
čių ginklus tvarkoje, kad 
būtų galima vokiečius ka
reivius ir tuos ginklus pa
naudoti prieš Tarybų Są
jungą, jeigu ji “nesielgs

Atskiri kambariai paruošti | gerai.
lėktuvų įguloms. Pirmame 
dramų aukšte taip pat vei
kia medicininis punktas, 
motinos ir vaiko kambarys, 
paštas - telegrafas. Pato
giais laiptais pasikeliama į 
antrąjį aerostoties aukštą. 
Čia yra 40-ties vietų vieš
butis, kirpykla, restoranas, 
klubas-skaitykla.

Visos patalpos nepapras
tai dailiai išdekoruotos, sko
ningai apstatytos minkštais 
ir pusminkščiais baldais. 
Poilsio salės papuoštos įžy
miųjų šalies dailininkų pa
veikslų reprodukc i j o m i s. 
Laiptų aikštelėse yra Tary
bų Sąjungos didvyrio gene
rolo I. Černiachovskio ir 
darybų Sąjungos didvyrės 
Marytės Melniką itės mo-
zaikiniai portretai.

Trečiajame aeros t o t i e
aukšte išdėstytos išimtinai

Suprantama, kad susita
rimas ir jo išlaikymas tarpe 
anti-hitleriškos koalicijos.
kurios svarbiausi nariai bu-
vo Tarybų Sąjunga, Ameri
ka ir Anglija, buvo labai 
svarbus. Hitleris ir jo pa
sekėjai, kada pamatė, kad 
karą pralaimėjo, tai siekė 
surasti galimybę suskaldy
ti tą koaliciją, padaryti at
skirą taiką su Anglija ir 
Amerika, atsukti visas jė
gas “prieš bolševistinį pa
vojų.” Tam dirbo Ispanijos 
fašistai priešakyje su Fran
ko, Romos popiežius ir kiti.

Prie Amerikos - Anglijos 
generalio štabo Europoje, 
kurio vyriausiu vadu buvo 
generolas Eisenhoweris, da
bartinis Jungtinių Valstijų 
prezidentas, veikė ameri
kietis rašytojas Ralph In- 

• gersolas, kuris po karo pa

Maskva, Baltarusija, Lat
vija, Estija. RTFSR ir 
Ukrainos fabrikų darbinin
kai atsiuntė vidaus įrengi
nius.

Lietuvos ministrų tary
bos pirmininko pavaduoto
jas Ozarskis, pasi baigus 
mitingui, perkirpo juostą. 
Pro paradinį įėjimą visi su
ėjo į didžiulę įžanginę salę.

Visa ši salė išpuošta kla
sikinio stiliaus ornamen
tais. Pirmą kartą respu-

tarnybinės patalpos. Pačia
me pastato' viršuje yra sti
klinis vadovavimo bokšte
lis.

Gražiai atrodo dabartine
Vilniaus aerostotis ir iš iš-
orės. Jos fasadą iš miesto 
pusės puošia bareljefinė 
grupė, vaizduojanti jaunuo
sius aviamodelistus, o taip 
pat balkonas su kolonomis.

Vilniaus aerostotis veiks 
ištisa parą.

V. Saulius

rašė veikalą “Top Secret,” 
ir buvo Sovietų Sąjungos 
atstovas ir rašytojas gene
rolas D. Kraminovas, kuris 
1947 metais parašė veikalą 
“Antrasis Frontas.” Yra ir 
daugiau veikalų, kaip Roo
sevelto sūnaus ir kiti, bet 
■nes pasinaudosime faktais 
tik iš šių dviejų veikalų.

Kas lauže sutartis?
Kas laužė sutartis, kas 

nesielgė gerai? Ingersolas 
atsako, kad viso karo laiku 
tą darė anglai politikai su

1945 m., sausio 5 dieną, 
Churchillas atskrido 
generolą Eisenhower pasi
tarti. Sekamą dieną jis pa
rašė Stalinui, Sovietų Są
jungos vyriausiam armijos 
vadui, laišką, kuriame iš
dėstė susidariusį pavojų 
Amerikos ir Anglijos armi
jai, ir prašė Stalino atsaky
ti, ar Sovietai galės sausio 
mėnesį pereiti į didelį ofen- 
syvą. Churchillas pažadėjo 
išlaikyti Stalino atsakymą 
slaptybėje. Stalinas atsakė, 
kad nepaisant, žiemos, So
vietų armija antroje dalyje 
sausio pradės Lenkijoje di
delį ofensyvą. Ir pasirodė, 
kad Churchillas neišlaikė to 
slaptybėje. Hitlerio štabas 
už poros dienų jau žinojo 
Stalino atsakymo turinį. 
Todėl Stalino įsakymu So
vietų armija savaite anks
čiau pradėjo puolimą, bū
tent 12 d. sausio, kada dar 
hitlerininkai jo nelaukė. 
Ingersolas apie tą puolimą 
rašo: “... tai buvo didžiau
sias iš visų ofensyvų laike 
Antrojo pasaulinio karo... 
ir Hitleris visas jėgas iš va
karų metė prieš Sovietus.”

Vakaru fronte Hitlerio 
vadas generolas Kari Rund- 
stedtas per savo sūnų pa
siūlė anglams - amerikie
čiams, kad jis atidarys i 
frontą, kad tik anglai -: 
amerikiečiai okupuotų kuo j 
daugiau Vokietijos. Iš to ■ 
fronto išnyko visi Hitlerio j 
lėktuvai — perskrido karui! 
prieš Sovietus.

Krymo (Jaltos) konfe- i 
rencijoje buvo nustatyta, 
iki kurios vietos žygiuos 
Sovietų armija, ir iki ku
rios Amerikos ir Anglijos, i

pas ri0

Churchillas tuojau gavo di
delį “apetitą.” Jis užsima- ' 
nė, kad anglai užimtų Ham
burgą, Bremeną, visą Da-

Helsinkyje nuleistas j vandenį 
Tar. Sąjungai statytas ledlaužis

į vandenį Tarybų Sąjungai 
Helsinkis, lapkričio 27 d.— 

Šiandien Helsinkyje “Viart
silios” koncernui priklau
sančioje laivų statykloje 
“Hietalahti” buvo iškilmin
gai nuleistas į vandenį an
tras dizelinis-elektrinis led
laužis, statomas Tarybų 
Sąjungai pagal Tarybų Są
jungos ir Suomijos preky
binį susitarimą.

Vienuoliktą valandą ryto 
i laivų statyklą dalyvauti 
ledlaužio nuleidimo į van
denį ceremonijoje atvyko 
Suomijos ministras pirmi- 
mininkas Urcho Kekone- 
nas, užsienio reikalų minis
tras I. Virolainenas, preky
bos ir pramonės ministras 
V/ Venamas, Suomijos pa
siuntinys TSR Sąjungoje 
O. Hartcas, Suomijos užsie
nio reikalų ministerijos, 
pramonės ministerijos at
stovai, “Viartsilios” koncer
no vadovai, pramoninių 
sluoksnių atstovai, gausin
gi laivų statyklos darbinin
kai, dalyvaujantieji ledlau
žio statyboje.

Čionai atvyko TSRS mi
nistrų tarybos pirmininko 
pavaduotojas A. I. Mikoja- 
nas.

Į šviežiomis eglišakėmis 
papuoštą tribūną pakyla 
TSRS ministrų tarybos pir

mininko pavaduotojas A. 
f. Mikojanas, Suomijos mi
nistras pirmininkas Urcho 
Kekonenas, ministrai Viro
lainenas, Simonenas, Vena
mas, TSRS ambasadorius 
Suomijoje V. Z. Lebedevas, 
Suomijos pasiuntinys TSR 
Sąjungoje O. Hartcas, “Vi
artsilios” koncerno vadovai 
ir kiti.

Prasideda ledlaužio nulei
dimas i vandeni. Išmušami 
pleištai, palaikantieji led
laužį stapelyje, ir, susirin
kusiems audringai plojant, 
laivas nusileidžia į vandenį.

Kai tik ledlaužis “Kapi
tan Voronin” buvo nuleis
tas į vandenį, stapelyje bu
vo pradėtas statyti trečias 
ledlaužis, kuris bus stato
mas Tarybų Sąjungai.

Po “Kapitan Voronin” 
ledlaužio iškilmingo nulei
dimo į vandenį dalyviai per
ėjo į jau gatavą “Kapitan 
Belousov” ledlaužį ir Suo
mijos įlankoje jau atliko 
bandomąjį reisą, kurio me
tu ledlaužyje buvo nuleista 
Suomijos valstybinė vėliava 
ir buvo pakelta TSRS vals
tybinė vėliava. A. I. Miko- 
janas apžiūrėjo ledlaužį 
“Kapitan Belousov.”

“Kapitan Belousov” led
laužio kajut - kompanijoje 
“Viartsilios” koncerno vy-

Churchillu priešakyje. Bu
vo daug konferencijų tarpe 
Amerikos ir Anglijos vadų. 
Jau susitaria, kad veiks, 
atidarys a n t r ą j į frontą 
prieš Hitlerį, tai yra, iškels 
Amerikos ir Anglijos armi
ją į Franci ją, bet kaip tik 
konferencija pasibaigė, taip 
greitai anglai pradėdavo 
viską daryti, kad nutari
mus palaidoti.

Pagaliau, 1944 m., birže
lyje, antrasis frontas buvo 
atidarytas, bet karo žygius 
kliudė anglų komandieriai. 
Pabaigoje 1944 metų Euro
poje jau buvo virš trys mi
lijonai Amerikos armijos, 
aprūpintos pilniausiai gin
klais, amunicija ir kitais 
reikmenimis, o g r u o d y j e 
Hitlerio jėgos uždavė ame
rikiečiams didelį smūgį, tu
rėdami tik apie pusę mi
lijono armijos.

riausiasis direktorius Val- 
I forsas pasveikino TSRS mi
nistrų tarybos pirmininko 
pavaduotoją A. I. Mikoja- 
ną bei jį lydinčius asmenis 
ir Suomijos vyriausybės at
stovus. Jis išreiškė pasiten
kinimą bendradarbiavimu 
tiekimo Tarybų Sąjungai 
srityje ir palinkėjo, kad tas 
bendradarbiavimas būtų to
liau vystomas.

Po to pasakė kalbą TSRS 
ministrų tarybos pirminin
ko pavaduotojas A. L Mi
kojanas.

nijos pasienį, taipgi Pabal
ti jos Vokietijos plotus, o 
kad bendrai su amerikiečių 
armija užimtų ir Berlyną. 
Berlynas pagal Krymo su
tartį buvo pavestas paimti 
Sovietų armijai. Amerikos 
prezidentas D. Rooseveltas 
tą C h u r c h i 11 o pasiū- 
1 y m ą griežtai atmetė. 
Churchillas baisiai įpyko 
ant Roosevelto ir isakė an
glų armijai žygiuoti linkui 
Berlyno, bet jo jėgos buvo 
menkos ir susidūrę su hitle
rininkų daliniais suklimpo.

Sovietų armija turėjo 
okupuoti tuos Vokietijos 
plotus, kurie dabar sudaro 
Demokratinės Vokietijos 
Respublikos plotus. Ameri
kos armija buvo vietomis; 
virš 100 mylių įėjus į skir
tus Sovietų armijai okupuo
ti plotus. Tada Churchillas 
reikalavo iš Eisenhowerio 
ir generolo O. Bradley, kad 
jie nesitrauktų iš tų plotų. 
Bet Amerikos generolai at
sisakė Church illo klausyti 
ir po ilgų derybų jie ati
traukė savo armiją į nu
statytus plotus.
Anglus sveikina 
hitlerininkai

Krymo konferencijoje bu
vo nustatyta, kad hitleri
ninkai besąlyginiai turi pa
siduoti, kad Hitlerio armi
ja, kuri kariauja prieš So
vietus, tai ir turi tame fron
te pasiduoti Sovietų armi
jai; kuri kariauja prieš an
glus, tai anglams; o kuri 
kariauja prieš amerikie
čius, tai turi pasiduoti ame
rikiečiams.

Anglų - amerikiečių ar
mija buvo tarp Šiaurių jū
rų ir Berlyno. Jai hitleriš
ki daliniai pasidavė jau

pradžioje gegužės. Hitle- 
generolai sveikino an

glus ir sakė: “Mes kovoja
me prieš bolševizmą, tą pa
saulinį pavojų, o dabar atė
jote ir jūs!” Anglai paliko 
ištisus hitlerininkų armijos 
dalinius pilnoje karinėje 
tvarkoje. Hitlerio admiro
lai Hans Friedburgas ir 
Denitzas suorganizavo 
“naują vokiečių valdžią,” 
kurios nariais buvo keli bu
vę Hitlerio ministrai. Čia 
gyveno ir geštapininkų va
das Heinrichas Himmleris. 
Per radiją dieną ir naktį 
Goebelso propagandistai 
šaukė anglus ir amerikie
čius į karą prieš “bolševis
tinį pavojų.” Anglų pulki
ninkas Marffy susitikęs su 
Sovietų generolu Kramino- 
vu pajuokavo: “Nežinia., 
kas čia belaisviai — vokie
čiai anglų, ar anglai vokie
čių.” Tai jau buvo 16 d. 
gegužės, virš savaitė laiko 
po hitleriškos Vokietijos 
kapituliacijos.

Tarpe Baltijos jūros ir 
Berlyno anglai sulaužė Kry
mo sutartį—jie atidarė sa
vo frontą ir į užnugarį per
leido apie 200,000 Hitlerio 
armijos, kuri .traukėsi iš 
Sovietų fronto. Anglijos 
maršalas Montgomery tei
sinosi, kad jis priėmė juos, 
nes su jais buvo baisiai 
daug pabėgėlių, kuriems 
pavojus “pasiduoti Sovietų 
armijai.” Generolas Kra
minovas atžymi, kad visi 
keliai ant penkiasdešimts 
mylių pločio ir desėtkus 
mylių gylio anglų užnuga
ryje buvo užkimšti Hitlerio 
armijos daliniais, pabėgu
siais iš Sovietu fronto, v

Karas pasibaigus ka/jii
Hitleriška Vokietija ka

pituliavo Berlyne 1945 m., 
8 d. gegužės, o savaitė po to 
dar žiauriausi mūšiai ėjo 
tarpe Hitlerio armijos ir 
Sovietų armijos čechoslo- 
vakijoje, Austrijoje ir pie
tinėje Vokietijoje.

Mat, Hitleris ir jo šaika, 
matydami neiš vengiamą 
karo pralaimėjimą, tikėjosi 
pasitraukti į kalnus Austri
joje, tarpe Italijos ir Švei
carijos ir ten gintis, iki iš 
vienos pusės anglai-ameri- 
kiečiai, o iš kitos. Sovietai 
pradės savo tarpe kariauti. 
Hitlerininkai visi buvo įsi
tikinę, kad toks karas yra 
neišvengiamas.

Todėl kapituliavus hitle
rininkams Berlyne, jų ar
mija Čechoslovakijoje, Au
strijoje ir pietų Vokietijoje 
atsisakė pasiduoti ketu
riems Sovietu frontams. 
Hitlerininkai dėjo pastingu 
prasimušti ir p a s i du o t i 
francūzams ir amerikie
čiams. Sovietų jėgos apsu« 
po juos ir sulyg Krymo 
konferencijos vertė pasi
duoti tiems, prieš kuriuos 
naciai kariavo.

Žuvo dar dešimtys tūks
tančiu žmonių. Mūšiai bai
gėsi 13 dieną gegužės, tai 
yra savaite po hitlerininkų 
pasirašymo besąlyginės ka
pituliacijos. 1945 m., 13 čL 
gegužės, Tarybinis Infor
macijų Biuras išleido pa
reiškimą, kad keturi Ukrai
nos frontai (1-mas, 2-ras> 
3-čias ir 4-tas) galutinai 
likvidavo Hitlerio armiją. 
Buvo suimta tarpe 9 ir 13 
d. gegužės milijonas Hitle
rio kareivių, apie 10,000 
oficierių, 91 generolas, 1,- 
122 karo lėktuvai; JL607 
tankai, 6,572 kanuolėĄ 2,- 
440 minosvaidžiai, 21,988

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
*-.-■ ■■■ -........................-^i------------------------ ----- - -1'-—  f i ■' —ggai
2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktad., gruod. (Dec.) 10, 1954



ALDLD REIKALAI CLEVELAND© ŽINIOS
Iš LLD 6-tos apskrities 

konferencijos
Konferencija įvyko 21 d. 

lapkričio, pas Seną Vincą, 
Gibbstown, N. J. Ją atida
rė Apskrities pirmininkas 
Senas Vincas 12:30 vai. 
Pats pirmininkas priėmė ir 
sutvarkė mandatus. Pasi
rodė, kad dalyvauja 12 de
legatų: 25 kp. 4, 19 kp. 5, 
133 kp. 1, 30 kp. 1, 15 kp. 1.

Konferencijos pirmininku 
tapo išrinktas Paserskis. 
sekretorium Kazlauskas.

Apskrities valdyba rapor
tavo, kad dėl įvairių prie
žasčių praėjusiais metais 
negalėjo sušaukti apskri
ties konferencijos. Rapor
tas priimtas su apkalbėji
mu.

Sekr. Mulokiūtė ir iždi
ninkas Lipčius raportavo, 
$id ižde randasi $234.54.

Kuopų raportai priimti su 
daug kalbų, svarstymo. Pa
sirodė, kad kai kurios vei
kė gerai pagal savo išgalę, 
o kitos visai neveikia, nes 
jos labai sumažėjo nariais 
dėl naturališkų įvykių.

Nutarta iš Apskrities iž
do paskirti Centrui ir ap
sigynimo reikalams. Ižde 
liko $124.54.

SIMANO KAIMYNAS

Gyvyiv k
(Tąsa)

Gale šio kambario į dešinę 
ir vėl koridorius, kuriame keliolika se
nelių sėdėjo. Bet matyt, kad televizijoj 
banditiški paveikslai juos neinteresavo. 
Mums įėjus į kambarį, visų akys sužiu
ro į mudu kokiu žingeidumu, lyg ko tai 
maldaujančios. Man pažvelgus j tuos 
bevilčius senelius, tik lyg kaip koks dieg
lys^ it kokia šalta sriovelė perbėgo ma- 
no Y^čiais ir, rodos, sunkumas suspaudė 
krūtinę. Nes tik pažvelgus į tų žmogiš
kų esybių veidus, greitai pamatai visiš
ką beviltiškumą jųjų apsiblausiusiuose 
veiduose. Ir nors dar jųjų akys ir pilnos 
gyvumo ir žaibiškai žybčioja, ypatingai 
naujiems vizitoriams atsilankius, bet iš 
arčiau pažiūrėjus į jųjų žvilgsnių gilu
mą, greit gali pastebėti, kad tai tik kaip 
gęstančios saulės paskutiniai spinduliai 
dar deimantiškai žybčioja, bet vistiek 
jau reiškia dienos pabaigą. Jų pilki 
veidai apsiniaukę, paniurę ir giliai su
raižyti gyvenimo rykščių; akys įdubę, 
žandikauliai atsikišę, o lūpos suspaus
tos, kad rodos jau jie ir burnos neturi. 
Gi rankos, it kokie pagaikščiai suliesė
jusios, sudžiūvusios, tik oda apdengia 
kaulus ir gyslas, kurios kaip botagai iš
sivertę. Tai tikras gyvųjų nabašninkų 
vaizdas.
*■

Gale šio koridoriaus durys į sergančių 
kambarį. Čionai ir mūsų kaimynas Si- 
manas. Baltai apsirengęs jaunas žmo
gus, slaugintojas, ištiesęs ranką parodė 
į patį kambario kampą, sakydamas: “O, 
štaL ana ir jūsų Si m anas, pačioj kam pi- 
nėjflovoj”. Simanas ne tik nudžiugo, 
bet ir nustebo mus pamatęs, netikėtais 
svečiais, vizitoriais. Jis, veikiausia, ir 
sapnuot nesapnavo, kad mes jį atlanky
sime.

Kambaryj radosi gal kokia penkioli
ka lovų, gana ankštai sukištų, kad ir ap
sisukti tarpe lovų nėra gana vietos. Li
gonių lovose gulėjo tik du — Simanas ir 
dar vienas, kuris atrodė jau visai arti 
mirties: tik blaškėsi, vaitojo ir šaukėsi 
vandens. Jis man tikrai atrodė jau mir
ties angoj . Tačiau slaugintojas į senu
ko prašymą vandens tik sumurmėjo, 
kai}> su piktumu: “Juk tu neseniai ga
vai vandens ir vėl jau nori!” Senelis 
tik dar garsiau sudejavo nepasitenkinęs 
tokiu slaugintojo atsakymu.

Kambary, kuris yra vadinamas Medi
cal Ward, nuotaika baisiai sloginanti: 
kambario langai nors ir dideli, bet aukš
tai nuo grindų, it kalėjimo, taip, kad j 
lauką gali matyti tik tolumoj kalnus ir 
rmUvną dangų. Ir nors oras lauke buvo 
gawL šiltas, pavasariškas, saulutė taip 
skaisčiai švietė, bet langai visi uždaryti 
ir šviežio, gaivinančio oro kambaryj nė
ra, o tik su disinfekcija tiek jau persū
dyta; kad nepratusiam ir šviežiai atėju-

apinynas
šiam iš lauko net nosį erzina. Lovos, 
nors baltai aptaisytos, bet aplamai kam
baryj švara nepergeriausia. Lovos nė
ra pritaikytos ligoninei, bet geriau-t-ka- 
reivinei. Pažiūrėjus, primena lietuviš
ką lopšį: įdubę taip, kad serganti sene
liai niekad reikiamai negali pasilsėti. 
Pagalvės mažos ir tik po vieną ant lovos. 
Bet kad sergantieji galėtų pakelti kiek 
aukščiau savas galvas, tai iš plonų len
telių ((plywood) padaryta trikampiai 
pagalvės didumo ir vietoj, kaip kad lo
vos. būtų kaip ligoninėj su laužiamais 
spyruokliais (springs), kur galima pa
kelti ir nuleisti, tai vieton to, tuos tri
kampius pakiša po ligonio pagalve. O 
visgi šį kambarį vadina Medical Ward! 
Koks tai pasityčiojimas iš sergančių se
nelių! Juk tokiose sąlygose ir tokioj 
priežiūroj tie seneliai nepasitaiso, bet 
greičiau išmiršta. Tačiau ne kartą ten
ka pastebėti laikraštyj apie kokio sene
lio mirtį tuose namuose, tai niekad nesa
ko, jog mirė įnamis, bet svetys. Ak, 
viešpatie, kokia ten svetysta ir koks pa
šiepimas tų vargšų benamių senelių!

Simanas mūsų apsilankymu pas jį ne 
tik džiaugėsi, bet ir stebėjosi, kad nelan- 
kymo dienoj, o mes, štai, pas jį.

— Nu, kaipgi judu čia atsiradote? — 
su nuostaba prabilo. — šiandien nėra 
lankymo diena ir nieką neįleidžia — tę
sė jis, besidžiaugdamas.

— Su rodą viskas galima, draugu ti, 
— aš atsakiau, ištiesdamas jam savo de
šinę.

Ir taip mes praleidę apie gerą pusva
landį laiko su Simanu ir šį-tą pasikalbė
ję, ypatingai apie jo nelaimę: kaip ir 
kur toji nelaimė jį patiko ir kaip jis pa
kliuvo į šią prieglaudą. Ir nors be galo 
buvo nesmagu, bet turėjome paspausti 
suliesėjusią Simano dešinę ir atsisvei
kinti gal ir paskutinį kartą, nes Sima
nas atrodė labai sumenkęs ir gana ligu
istas, ir žinant, kad iš čionai retas kuris 
gyvas išeina, pasidarė labai nejauku ir 
gaila, kad Simano nušvitę tiek džiaugs
mu akys ir vėl apsiblausė, kad ir vėl lie
ka vienas atskirtas nuo pasaulio. Ir taip 
mes, išeidami pro duris, dar kartą atsi
sukę pažvelgėme į Simano suliesusį ir 
išblyškusį veidą, pamosavę ranka, išėjo
me iš to taip slegiančio, kaip šermeni
nės, kambario.

Koridoriui ir vėl visų tos beviltiškos 
akys žvilgčiojo į mudu. Bet ir čia, ma
no nuostabai, girdžiu kaip mano kaimy
nas Juozas, beeidamas paskui mane pra
kalbėjo :

— Hello, Joe! Na, kaip tu čia dabar? 
Kas atsitiko? — ėmė sustojęs klausinėti 
prie vieno ten sėdinčio važinėjamoj kė
dėj. Mat, Juozas rado čia dar ir kitą 
jam pažįstamą, kurio aš nepažinojau.

(Bus daugiau)

Apskrities valdybon se
kantiems 1955 metams iš
rinkta ta pati senoji valdy
ba, išskiriant tik naujai iš
rinktą prezidentu Žemaitį 
vietoje Seno Vinco. Alte.r- 
natais: Senas Vincas, Kaz
lauskas, Valantienė.

Sekamai konferencijai vie
ta ir laikas, arba koki pa
rengimai — viskas pavesta 
valdybos nuožiūrai.

Žemaitis įnešė, kad reikė
tų A. Bimbai pasiųsti gar
bės pasveikinimą už para
šymą puikios knygos Ame
rikos Prezidentai. Nutarta 
pasiųsti.

Kalbėjo Centro sekreto
rius J. Grybas. Dėkojo at
stovams už pavyzdingai 
vykdytą konferenciją ir už 
naujai atgimusią veiklą. 
Ragino visus LLD narius 
suglaustomis jėgomis ir to
liau veikti kultūrinėje dir
voje.

Baigiant konfere n c i j ą, 
dauguma delegatų trumpai 
pakalbėjo apie organizaci
jos reikalus ir kitomis te
momis.

Buvo renkamos aukos pa* 
j dengimui konferencijos lė
šų. Suaukota $64. Po ap
mokėjimo visų išlaidų, liku-

I sius nutarta padalinti pu-1

Teisdarystė taikoma 
prie makartizmo

Buvo gražus antradienio ry
tas. Saulutė savo skaisčiais 
spinduliais jau buvo gražiai 
nušvietusi Cleveland© miestą. 
Bedarbiais nusėsti Public Squ
are suolai. Vieni sėdėjo ty
liai, kiti šnekučiavosi. Ant vie
no suolo radosi ką tokio dis- 
kusuojančių. Prie Squaro stovi 
senas federalis pastatas. Ja
me randasi federalism teisma- 
butis, Į kurį susirinko 9 iš vie
nuolikos Smith Aktu kaltina
mieji Ohio vyrai ir moterys.

Teisėjas Charles J. McNa
mee, užsivilkęs juodu rūbu, 
atėjo savo vieton ir tuojau 
teismo raštininkas užtonavo: 
“Nutilkite, nutilkite, garbin
gas teismas jau sesijoje.” Tuc- 
mi prasidėjo pirm teisminis iš
klausinėjimas.

Pirmučiausiai adv. Yetta 
Land pranešė teismui apie 
įvykusią tragišką mirtį vieno 
iš kaltinamųjų E. C. G Green- 
fielclo 28 m. sūnaus Alan, ku
ris tapo ištiktas polio paraly
žiaus tik 2 dienos atgal ir 3 
valandos atgal mirė. Todėl

siau laikraščiams Laisvei ir 
Vilniai.

Konferenciją uždarė pir
mininkas Paserskis 3 vai.

Konfer. užrašų sekr.
J. Kazlauskas, 

{Land kreipėsi j teismą su pra
šymu, kad teismas būtų lai
kinai atidėtas.

Teisėjas išreiškė savo są- 
jausma atsitikime tokios tra
giškos mirties. Bet jis pasisa
kė nematąs kodėl tas turėtu 
sutrukdyti teismo, eigą ir jis 
tą prašymą atmetė. Reiškia, 
teismo ratas negali būti truk
domas ir tokio smūgio ištik
tam tėvui.

Bet sekančią dieną teisme 
buvo padaryta pertrauka nuo 
pietų) iki kitos dienos ryto tik 
todėl, kad valdžios advokatas 
būk buvęs pasižadėjęs kalbėti 
bankiete, Hotelyj Cleveland. 
Kaltinamojo šeimoje ištikus 
tragedijai negalima trukdyti 
teismo. Bet, kad valdžios ad
vokatui duoti progą į bankie- 
tą, galima trukdyti.

Išklausinėjimas tęsėsi per 
8 dienas. Pasekmėje to, apsi
gynimo advokatai iškėlė aikš
tėn neteisingą d žiūrės parin
kimą, kad Ohio žmonės, ypa
tingai darbininkai ir negrų 
liaudis aiškiai pamatytų, kaip 
d žiūriu parinkimo pareigūnai 
neprileidžia darbininkų ir ne
grų žmonių į džiūrimanų są
rašus iš kurių yra renkami 
prisaikinti teisėjai federaliuo- 
se teismuose. Per tuos teismus 
darbininkams ir negrų žmo
nėms prisieina pereiti tūkstan
čiais. Jie iš tokios sudėties 
teismo negali tikėtis bešalaus 
ir teisingo nuosprendžio, ka
dangi teisėjų sąstatas daugu
moje, susideda iš jų priešų

Kaltinamųjų gynimo štabas 
pridavė teismui surinktus ir 
išanalizuotus dokumentus, ku
riuos vienas iš kaltinamųjų, 
Martin Chancey, surinko per 
8 mėnesius bevartydamas pa
starųjų 10 metų federalės 
d žiūrės užrašus ir taip vadina- 
mo“džiūrės rato,” iš kurio 
yra renkami prisaikinti teisė
jai—džiūrė. Chancey surado, 
kad tas ratas susideda iš 80 
nuošimčių stambių nuosavybių 
savininkų, biznio vadų, politi
kierių ir profesionalų arba jų 
žmonių. O darbininkų, kurie 
sudaro bendruomenės milži
nišką didžiumą, pirmiau buvo 
20 nuošimčių, dabar sumažėję 
iki 10 nuošimčiu. Jų vietas už
ėmę bankieriai ir jiems pana,-, 
šus.

Kada teisėjas peržvelgė jam 
priduotus dokumentus,, jis su 
nusistebėjimu prasitarė: “Nie
kados pirmiau šio teismabučio 
istorijoje nieko panašaus nėra 
buvę.”

Viena iš tėmytojų, moteris, 
pareiškė. “Aš turėjau įgnybti 
sau iki galėjau įsivaizduoti, 
kad sėdžiu liberališko Cleve
land© federaliame teismabuty- 
je, o ne Scottsboro, Alabama.”

Gyvam patikrinimui, teis
mui priduotų dokumentų, gy
nimo štabas supynė m is pa*, 
kvietė daugiau 130 liudinin
kų : miestų majorų, pašto vir
šininkų, teisimų pri rengimo 
viršininkų ir kitus, kurie turė
jo vienokį ar kitokį'reikalą su 
d žiūrės parinkimo sistema. Iš 
jų paliudijimų išplaukė vaiz
das stropiai apdirbto plano, 
neva apsaugojimui žmonių tei
sių, tikrenybėje paneigimui jų. 
Sistema, kuri turėtų priruošti 
džiūrę susidedančią iš bešalis-* 
kų žmonių, atstovaujančių vi
są bendruomenę,— ta sistema 
pasirodė esanti sąmokslas per
duoti tą teisdarystės dalį tik 
vien į baltų turtingų anglo-' 
taksonų rankas.

Apsigynimo advokatai ir 
ėmėsi užrekorduoti tą faktą, 
kad darbininkai ir negrų žmo
nės sudaro milžinišką daugu- 
m ą gyventoj ų, ypatingai, šioj e 
apygardoje, žiemrytinės Ohio 
valstijos dalyje, kuri yra Ame
rikos didžiosios industrijos 
ašis. Plieno, auto, elektros, 
mašinų ir kitose stambiose in
dustrijose darbininkai turėtų 
ir teisdarybėje užimti daugu
mą vietų. Vien negrų čia ran
dasi 250,000, susikoncentravu
sių tose didžiose industrijose. 
Jie sudaro gan didelę dalį gy
ventojų. Tai faktas, kad jokia 
d žiūrės sistema, kurt neprtlei-

džia tos didelės daugumos gy
ventojų prie aptarnavimo 
d žiūrėj e, negali sakyti, kad 
džiūrė atstovauja visą ben
druomenę, kuri galėtų beša
liškai teisti darbininkų vadus

Apsigynimo advokatai pa
rodė, kad toje daugumoje 
darbininkų, bei negrų žmonių 
yra pilnai kvalifikuovų tarnau
ti džiūrėje, kaip ir bankierių 
bei korporacijų vadų.

Šie faktai tapo Įgyti iš liu
dijimų tokių liudytojų, kaip 
statistikų ekspertų, surinkti iš 
valdžios cenzo raportų ir iš 
Cuyahoga Apskrities džiūrės 
komisionierių. Jų įrodymai ne
buvo liuosi pokalbiai. Jie yra 
griešti faktai, paremti oficia
liais valdiškais dokumentais.

Koki žmonės yra dedami į 
atsakomingas federalio teismo 
vietas? Tą atidengė pakviesta 
į liudininko kėdę federalės 
džiūrės komisionierka, Mrs. 
Elizabeth Pease, kuri turėtų 
būti viena iš dviejų atsakomin- 
gų viršininkų parinkimui džiū
rimanų. Jos užduotis yra užti
krinti, jog būsimi prisaikin- 
tais teisėjais būtų imami iš vi
sų bendruomenės sluoksnių. 
Taipgi ji atidengė ir savo ne- 
žinystę jos atsakomingų už
duočių.

Kaltinamųjų advokatas Hy
man Schlessinger pradeda ap
klausinėti Mrs. Pease (“K” 
reiškia klausimas, “A” atsa
kymas) :

K. Kaip ilgai jus esate šia
me urėde? A. 12 metų.

K. Ar jus žinote, kaip yra 
sudarytas teisminis distriktas?

A. Nežinau.
K. Ar jus žinote, kaip daug 

darbininkų yra tame distrik- 
te ir kuriose vietose jie yra su
sikoncentravę ? A. Nežinau.

K. Ar jus žinote, kas yra 
AFL ar CIO? A. Nežinau.

K. Ar jus žinote, kiek negrų 
yra tame distrikte ir kokiose 
vietose jie yra susikoncentra
vę? A. Nežinau. , t

K. Ar žinote bent kokią ne
grų organizaciją ar negrų va
dą? A. Nežinau.

K. Ar jus pažįstate kokį ne
grą asmeniškai? A (po ilgos 
pauzos) Aš žinau dvi geras 
negrų šeimas mano mieste, 
Defiance, Ohio.

K. Ar, esi klausiusi jų, ar 
kitų negrų, kad apsiimtų pa
tarnauti būsimais prisaikintais 
teisėjais? A. Ne.

K. Ar žinai bent kokį dar
bininkų vadą? A. Nežinau.

Ir taip tęsėsi per visą išti
są dieną.

Valdžios advokatas Sum
mer Canary nesiėmė įrodyti, 
kad Mrs. Pease nežino savo 
užduočių. Jis savo klausimais 
vedė prie to,' kad Mrs. Pease 
pasakytų esanti sena našlė ir 
had gaunanti visai mažą už
mokestį už savo darbą.

Mrs. Pease liudijimas ati
dengia svarbų faktą, kad ku
ris atlieka jos darbą ir atlieka 
visai nedemokratiškai. Vienok 
■kas čia jAu iškelta, yra tik 
pradžia. Dar daug turės būti 
iškelta tos nedemokratiškos ir 
tikslios diskriminacijos iki 
p i r mte ism i n i s išklausinėjimas, 
tyrinėjimas baigsis.
(Bus daugiau sekamose C. ?..)

Julia Werner skaudžiai 
susižeidusi

Draugei Julytei pasitaikė 
pulti šalę kito daikto, kuris, 
pajudintas, puolė ant jos, ją 
skaudžiai sužeizdamas. O na
muose nieko nebuvo, tai prisi
ėjo pagulėti prispaustai iki at
sipeikėjo ir susikaupė savo je- 

• gas pasiliuosuoti. Vėliau grį
žęs iš darbo sūnus nuvežė pas 
gydytoją. Jis tyrė su pagalbą 
X-ray. Nerado, kad būtų įlauš- 
tų kaulų, tik raumenys su
trenkti ir gal liek uric viduji
niai organai užgauti. Nuo to 
gal prisieis daug pakentėti ir 
pagulėti lovoje, namuose, 250- 
02 Highland Rd, Richmond, 
Ohio,. Atlankykite Julytę, ku
riems laikas pavėlina, ir palin
kėkime greito pasveikimo, nes 
bene bus jautriausia draugė 
atsitikus kitiems paramos rei
kalui.

Rep

Istorija ir informacija
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

kulkasvaidžiai ir daugybe 
kitokių karo ginklų ir amu
nicijos.

Šis karas po oficialio ka
ro pasibaigimo kainavo Ta
rybų Sąjungai dar dešimtis 
tūkstančių gyvasčių. Atro
dė : kam kariauti, kam 
kraują lieti, argi yra skir
tumas, kam hitlerininkai 
apsiduos? Bet Tarybų Są
jungos vadai žinojo, ką da
rė. Suėmimas milijono hit
lerininkų ir gausybės gin
klų gal būt atšaldė karo 
ūpą pas tuos, kurie dėjo pa
stangas uždegti naują ka
rą — karą tarpe naujų jė
gų.

Montello, Mass.
Lapkričio 28-tą Liuosy- 

bės Choras surengė vaka
rienę, koncertą ir šokius 
Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje salėje. Mūsų 
darbščios g a s p a d i nės su 
valgiais pilnai patenkino 
publiką, kurios buvo virš 
šimto.

Koncertą pildė Liuosybės 
Choras, vadovybėje Alb. 
Potsiaus. Gerai pasirodė su 
duetais W. Yodeikis ir J. 
Shmitasf. Rožė Stripinis 
solo šuiainavo keletą dai
nelių pagirtinai. Publika 
pasigedo Aldonos Wallen, 
dėl kokios tai priežasties ji 
nedalyvavo. Gaila, kad taip 
įvyko.

Po to buvo šokiai lig vė
lumos. Chorui liks pelno.

•

Antanas Raila su savo 
šeimyna vakacijomis išva
žiavo į Floridą. Dabar juos 
ten bučiuoja Floridos sau
lės spinduliai. Jie maudosi 
šiltame, sūriame marių van
denyje. O mus jau pradėjo 
šaltis kratyti, sergam. Gi 
žiemos dar tik pradžia. Kas 
bus toliau? Gal priprasi™ 
ir iškentėsime šaltą žiemą.

•

Peter Klimas jau pasvei
ko. Orlaiviu išskrido į Chi
cago, Ill. O paskui keliaus 
į Kaliforniją. Gerų pasek
mių !

Tūlas komitetas surengė 
parę J. Stigienei. Nema
žai ji turėjo svečių ir do
vanų. Likosi patenkinta. 
Komitetui ir svečiams pa
velijus, prisiminta Liaudies 
Balso sunki padėtis, surink
ta $22.20 aukų. Už aukas 
ačiū. Geo. Shimaitis

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei nelijo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Antano Metelionio Knyga 
“Apie Dievus ir Žmones”
Smagu, kad Metelionio knygos prenumeratų 

rinkimas eina gana gerai. Tačiau jau laikas 
suskubti ir baigti tą darbą. Norime baigti pre
numeratų rinkimą su naujais metais. Iki sau
sio 10 dienos visų knygą užsisakiusiųjų vardai 
turi būti priduoti spaustuvei. Taigi, gruodžio 
mėnesiu reikia skubiai rinkti prenumeratas ir 
baigti rinkimą paskirtu laiku.

Kurių dar niekas nepakalbino užsiprenume
ruoti tą knygą, tie užsisakykite patys. Prenu
meratas siųskite Autoriui arba Laisvės įstaigai.

Knyga galėtų būti gatava pradžioje vasario 
mėnesio, jei suskubtume prenumeratų rinkimu. 
Tą darbą žymiai gali pagreitinti asmenys patys 
užsisakydami knygą. Kaina tik $1.00. Be ati
dėliojimo prisiųskite doleruką ir savo vardą ir 
antrašą.
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Worcester, Mass.
Aido Choras Rengia Užbaigimą 

Metą Prieš Kalėdas
Pabaigai metų artinantis visister 

giasi pažvelgti atgal, patikrinti kie 
suspėta nuveikti taip skubiai prato 
gusiu metų laikotarpiu. Galvoja a 
nesueikvotas, ar vertingai sunaude 
tas brangus jau negrjžtantis laika.* 
O kad nepraleisti tuščiai jau mažą 
likusio laiko, tai Aido Choras, rer. 
gia, bendram užbaigimui metų BA 
LIŲ. įvyks sekmadienį, gruodžio 
Dec. 19 d., Lietuvių Salėje, 29 En 
dicott St.

Aido Choras pateiks dainų pro 
gramą, vadovybėje Jono Dirvelio 
Kviečiame ir prašome Worcester!' 
ir Apylinkės meno mylėtojus skait 
lingal dalyvauti šiame aidiečių ren 
giamame baliuje. Pradžia 5 vai. po 
piet. 

•
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimai 

Įvyks gruodžio 12 d., 29 Endicott 
St., kaip 10:30 vai. ryte.

Draugai, ateikite ir visi gausite 
knygą už šiuos metus — Amerikos 
Prezidentai. Tai yra gražausia do
vana, kokią kada esame apturėję.

Sekr. J. M. L.

WORCESTER, MASS
A.L.D.L.D. 155 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gruodžio-Dec. 13 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Salėje, 29 Endicott St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti, nes tu
rime daug reikalų aptarimui ir bus 
rinkimas valdybos ateinantiem me
tam. A. W.

(239-240)

Rhee pataisys konstituciją
Kadangi Pietų Korėjos 

konstitucija nurodo, kad 
tas pats prezidentas tegali 
tik du terminus tarnauti ir 
kadangi parlamentas nėra 
linkęs taisyti konstituciją, 
tai prezidentas Rhee pa
reiškė, kad jis pats patai
sys konstituciją taip, kad 
jis ir vėl galėtų palikti pre
zidentu.

Tai dar vienas pavyzdys, 
kokią ten “demokratiją” 
Jungtinių Valstijų valdžia 
palaiko.

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

Hartford, Conn.
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 13 d. Gruodžio, 
pradžia 7:30 vai. vak., Namo Ben
drovės svetainėje, 155 Hungerford 
St. Visi nariai privalote dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus metinis. 
Turėsime išrinkti naują valdybą ki
tiem metaam. Taipgi yra atsiųstos 
knygos. Galėsite pasiimti. Taipgi. 
išgirsite raportą iš praėjusio paren
gimo ir 1.1. A. K.

Baltimore, Md.
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d., 
p/adžia 2-rą vai. po pietų, Work
mans salėje, 2507 E. Madison St

šis susirinkimas bus metinis. Bus 
renkama sekantiems metams valdy
ba ir yra kitų svarbių reikalų. 
Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Gausite naują knygą Amerikos Pre
zidentai, taipgi bus patiektas rapor
tas iš 6-os Apskrities konferencijos, 
kuri įvyko lapkričio 21 d. Svarbu 
nariams dalyvauti Šiame susirinkime 
ir kviečiame tuos, kurie dar nepri
gulite, ateiti ir įstoti į LiterafGros 
draugiją.

Valdyba.



Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mašiną! Labai sudėtingi 
darbo procesai atliekami be 
jokio žmogaus rankų.

Ką turi daryti darbinin
kai?

Reutheris teisingai sako, 
jog darbininkams neapsi
moka prieš progresą kovo
ti. Juk tas naujasis pa
baisa (darbininkams) reiš
kia progresą.

Reutheris siūlo pakelti 
darbininkams algas ir su
trumpinti darbo valandas. 
Pasiūlymas išmintingas.

Chicagos makartistų Nau
jienos sužinojusios, kad Ro
ma ir Vatikanas esą atsi
dūrę rimt a m e pavojuje. 
Dalykas, girdi, tame, kad 
Romos provincijos seimelio 
pirmininku yra išrinktas 
komunistas Edouardo Per
na. Gi toje provincijoje se
niai guli ne tik Roma, bet ir 
Vatikanas, kuriame sėdi vi
sų katalikų bažnyčios gal
va.

To tai jau perdaug, to jau 
nebegali suprasti nė lietu
viškųjų makartistų Naujie
nos.

Beveik per ašaras jų re
daktorius šaukia: “Nors 
Vatikano Mieste, Romos 
miesto ribose, “gyvena pats 
popiežius,” “tačiau daugu
ma žmonių remia komunis
tus bei jų pakalikus.”

Toliau pabrėžia:
“Jie nueina į bažnyčią, 

papoteriauja, išklauso mi
šias ir pamokslą, paskui — 
eina balsuoti už ‘bedieviš
ko komunizmo’ kandida
tus! Nei religija, nei baž
nyčios autoritetas jų nesu
laiko nuo komunistų rėmi
mo...” ..

Tas tik parodo, kad Ita
lijos katalikai politiškai 
daug toliau nužengę už mū
sų menševikus ir klerikalus 
sudėjus į vieną krūvą.

Kritikavo benamių 
persekiojimą

Bronx vyriausio teismo tei
sėjas Frank kritikavo masi
niai teisima įtartu “bomais” 
asmenų.

Kritiką iššaukė pas jį už
vesta dviejų buvusių masiniai 
nuteistų asmenų byla. Tie du 
asmenys buvo suimti ant Bo
wery praėjusią vasarą sykiu 
su būriu kitų vyrų. Juos visus 
bendrai vienu nuosprendžiu 
tuomet nuteisė 6 mėnesius ka
lėti. Vienas iš tų buvo malio- 
rius, einantis į darbą. Jis ir ki
tas vyras apeliavo.

Paleisdamas apeliantus kaip 
nekaltus, teisėjas Frank kriti
kavo tą teismą, kuris būrio 
asmenų likimą išsprendė kaip 
kokį žaislą. Pažymėjo, jog įs
tatymai įsako atskirai kiekvie
no pasiteisinimą ir kiekvieną 
atskirai teisti.

MIRĖ ANT KELIO
Uniondale gyventojas Willy 

Szukies mirė prie vairo va
žiuodamas į darbą ir vežda- 
masis sykiu kitus 3 jaunus 
darbininkus. Jie pravažiavo 
pro raudoną šviesą ir smar
kiai užšovė ant tilto skersai 
gelžkelį. Tik nusigandę pavo
jingo vairavimo jie pastebėjo 
nelaimę. Auto sustabdė jau 
pervažiavus tiltą.

Paštas praneša
Dviemis savaitėmis pirm 

Švenčių pašto skyriai darba
dieniais bus atdari iki 7 vaka
ro, o šeštadienį, 18-tą, iki 5. 
Centralinis paštas veiks ištisai 
pradedant gruodžio 13, bai
giant 23. Tačiau nakties va
landomis ir ton veiks tik tūli 
skyriai.

ir-fi...

NewWto^^g^Zlnfoi
Koncertinio popiečio 
diskusijos

Būrys žmonių gimnastikų 
kambaryje sėdi ir ko tai lau
kia. Kiti mažomis grupėmis 
sustoję šnekučiuoja. Netyli ir 
sėdintieji,—jie irgi vieni su ki
tais mintimis dalinasi. Tai bu
vo praeitą sekmadieni.

Neužilgo pasirodo to paren
gimo pirmininkas. Jam papra
šius, publika susėda ir su 
tuom pasibaigia asmeniškos 
diskusijos. Trumpai paminėjęs 
to popiečio programą, pirmi
ninkas pakviečia laikraščio 
Laisvės redaktorių pasakyti 
prakalbą. Redaktorius kalbė
jo apie praeitus paskutinius 
kongresinius ir valstijų valdi
ninkų rinkimus. Jis gana tiks
liai, keliais trumpais bruožais, 
daug ką pasakė.

Kalbėtojui pabaigus trumpą 
prakalbą, koncertinė progra
ma prasidėjo. Kvartetas, su 
pagalba pianisto, gana gra
žiai dainavo. Jie visi nebe jau
nikliai,— patyrę dainų, muzi
kos ir meno žinovai

Man labai patiko piano 
skambinimas: duetas ir solo, 
abu šmotai buvo gražiai atlik
ti. Frank and Mildred yra 
aukštai išsilavinę muzikos sri
tyje. Tęskite tą sau ir visuo
menei naudingą darbą toliau!

Kiek aš žinau, buvo many
ta perstatyti trumpą veikaliu- 
ką. Kadangi pasirodė estrada 
toje salėje dėl perstatymo vei
kalo netinkama, vietoje to bu
vo perskaityta keletas sielą 
jaudinančių eilėraščių. Ben
drai visą koncertinę programą 
atliko šeši asmenys.

Po koncerto tęsėsi diskusi
jos, tuom pačiu klausimu, apie 
ką kalbėjo Laisvės redakto
rius. Pora drangų gerai šne
kėjo : tikrai aiškiai nurodė 
ant kiek yra užmigdyta da
bartinė Amerikos liaudis. Su 
jais aš sutinku šimtu nuošim
čių ir noriu pailginti, tas dis
kusijas, nes jos buvo trumpos. 
Čia žmonės mažai interesuo- 
jaei apie tai, kas dedasi po 
platųjį pasaulį. Tik per du 
pastaruosius pasaulinius karus 
išskersta kelios dešimtys mili
jonų žmonių, o kelios amer'- 
koniškosi liaudies rankos pa
kilo prieš tas žvėriškas sker
dynes?! Ar daug randasi ko
votojų už pastovią taiką? Aš 
labai mažai jų matau... O kad 
rengiamas kitas, pilnai viso 
pasaulio karas, tas ir mažam 
vaikui turėtų būti aišku. To
dėl, aš sakau, kad tūli Ameri
kos žmonės yra sužvėrėję, jų 
širdys suakmenėję bevalgant 
tu chemikalais sudarkytą 
maistą! Daug iš tų nebeturi 
normalių jausmų. Tik laukia: 
kito karo, daugiau pinigų, kad 
galėtų galvatrūkčiais lakstyti 
su gražesniais automobiliais— 
apsikarstę visokiais žibučiais.

Teisybės ieškotojas

Visus kviečia į banketą 
gruodžio 11, Auditorijoj

šaunus LDS 13-sios kuopos 
metinis banketas įvyks jau šio 
šeštadienio vakarą (rytoj), 
gruodžio 11-tą, Liberty Audi
torijos patalpose. Vakarienę 
duos 7 vai. Kaina $2. Audito
rija randasi prie Atlantic Avė. 
ir 110 St., Richmond Hill.

Šie banketai per ilgą eilę 
metų yra paskilbę vaisingu
mu ir skaitlingais dalyviais.

■ Toks bus ir šis. Iš anksto yra 
i paskleista gražus pluoštas bi- 
! lietų. Tačiau komisija prašo 
pranešti, jog —

Atidėtas tūlas skaičius bilie
tų ir netikėtiems svečiams. 
Taigi, bilietų dar bus galima 
gauti, prie durų. Kviečia vi
sus ir prašo nesivėluoti

Rep.

Aido Choras prašo 
visų talkos

Sausio (Jan.) 23 d., 1955 
m., Aido Choras rengia ope- 
retišką koncertą, kuriame 
duos ištraukas iš operos “Bai
lus Daktaras“ ir kitus įžymius 
muzikos kūrinius. Todėl to
kiam koncertui reikalinga su
traukti tinkamų jėgų ir finan
sinės paramos.

Taigi aidiečiai nusitarė: 
kreiptis į lietuvių visuomenę 
mylinčią klasišką muziką ir 
dailę prisidėti su doleriuku ar 
daugiau1. Tuomi pagelbėsite 
Aidui Įvykdyti klasišką, me
nišką parengimą.

Aidas jau gavo talkos iš 
aukštai prasilavinusių daini
ninkų, kaip Suzanna Kazoky- 
tė, Leonas Jonikas. Jiedu da
lyvaus vienoj scenoj iš ope
ros “Bailus Daktaras,“ taipgi 
ir koncerte kaipo solistai, i

Taipgi visas Aidas ir.jo mo- 
terų-merginų choras ir vyrų 
grupės ruošias puikiai, žavin
gai pasirodyti.

Todėl aidiečiai kviečia vi
sus lietuvius Įstoti kaip šio . 
koncerto rėmėjais sir $1. ar 
daugiau .’

Pamokos įvyksta kasr penkta
dienio vakarą, Liberty Audito- 

I rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

Aido Choro valdyba

Nečiunskienę laidos 
gruodžio 10 dieną

Ona Nečiunskienė, Kazimie
ro žmona, bus laidojama gruo
džio 10-tą, apie 11 vai. ryto, 
Alyvų Kalnelio kapinėse, šei
mos draugai ir pažįstami pra
šomi atvykti į šermenis ^pa
lydėti. Pašarvota Bieliausko 
koplyčioje, 660 Grand St., 
Brooklyne.

Ona mirė gruodžio 7-tą, po 
ilgos ir sunkios ligos. Protar
piais ji buvo ligoninėje, tai vėl 
namie, 292Suydam ,St., Brook-, 
lyne.

R.

Prasidėjo darbininkų 
partijos bazaras

Visu laiku veiks pirmos rū-

Laikraštininkai pasira 
šė sutarti v

Laikraščio Daily News t*

Naujos mokyklos ir 
priedai prie senųjų

Pažadėtoji miestui moky
klų kvota nebus delsiama, bet 
tuojau pradėtos statybos. 
Apie 25 milijonų dolerių sta
tyboms kontraktus paduos 
kontraktoriams šio mėnesio 
23-čią. Iš tos. dviem apskritims 
skirtos sumos Brooklynui teks 
$11,000,000, Queens $13,000,- 
000.

Priedą gaus Williamsburg 
Vocational High ir Boys High. 
Naujas statys Junior High 166 
East New Yorke ir William 
E Grady Vocational, Brigh
ton Beach.

Queens dauguma naujųjų 
numatytos smarkiai augan
čiuose priemiesčiuose: Flu
shing, Jamaica, Little Neck, 
Whitestone.

I 
Užvedė bylą prieš 
Bellevue daktarus

Judith Morgan, buvusi žy
mi fotografų modelis, patrau
kė teisman Bellevue ligoninės 
4 daktarus ir buvusį prokuro
ro asistentą. Kaltina, kad jie 
bereikalingai ir žiauriai pri
vertė ją praleisti “13 baisių 
dienų“ toje ligoninėje, pami
nusiems skyriuje, kuomet ji 
buvo sveika.

Ji sako, kad ji “gestapiš
kai“ buvo išvilkta iš savo 
kambario viešbutyje, laikoma 
“straitjackete,“ pririšta prie 
girgždančios vigės ir įstumta 
į mažyti kambariuką greta 
tikrai pamišusios moters, kuri 
gulėdama ant lovos “pabaisiš
kai klykavo.”

Morganaitė dabar yra nu- 
biednėjusi, gyvena iš pašal
pos, tad jeigu ir priteistų ko
ki atpildą, tikriausia, jis bū
tų mažas.

Paprastai suma nustatoma 
pagal asmens stovį visuome
nėje. Ji reikalauja pusantro 
milijono dolerių.

Artistas nusižudė
Paskilbęs artistas Anthony 

Thieme, 66 metų, nusišovė 
viešbutyje Pickwick Arms. 
Ten jis su žmona buvo susto
jęs kelyje į Floridą, žmona 
sakiusi policijai, jog jis pasta
ruoju laiku buvo blogame ūpe, 
bet nesakoma, kas tą ūpą blo
gino.

Miestas planuoja Pershing 
aikštelėje priešais Grand Cen
tral stoti įrengti vizitoriams 
informacijų centrą

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY

6 Palmer Ave., Scarwlale, N. Y.
SC. 3-6160 — SC. 3-3033

Greit reikalinga — Porų — .$400.
Namų ruošos darbininkų—$50 ii’ 

aukščiau. Biznio įstaigos. Matykite 
mus pirma.

(236-245)

TIKRAS

“Šventasis” gauna nuo 
vaikų daug laiškų

Apie 4,000 newyorkieciu 
vaikų jair parašė laiškus su 
prašymais, kad “šventasis 
Claus“ juos atlankytų Kalė
domis. Yra prašančių ištaigin
gų, šaunių dovanų. Ir yra 
biedniokų ir paliegusių vaiku 
Su prašymais būtiniausių var
go vaikui daiktų. Laiškai 
adresuoti į North Pole, o tūli 
tiktai užrašyti Santa.

Visi tie laiškai būna skai
tomi. Kur randa adresą atgal, 
jie Įteikiami vietinėms vaikų 
apteikime dovanėlėmis įstai
goms patikrinti ir suteikti 
jiems nors kokį maždaiktį, jei
gu jų pačių tėvai pasirodo to 
neišgalinčiais Dauguma tų 
laiškų adreso atgal neturi, ta
čiau spėjama, kad tų vaikų 
tėvai ar globėjai bus buvę 
laišką matę.

Ragina gerinti N. Y. 
miestui vandeni

New Yorko dentistų orga
nizacijos susirinkime kalbėjo 
Dr. Daniel F. Lynch iš Wa- 
shingtono. Išklausęs praneši
mų apie blogą vaikų dantų pa
dėtį, jis sakė, jog miestas tu
rėtų fluoridiniai (su sodium 
fluoride) pastiprinti miesto 
vandeni tikslu apsaugoti vai
kų dantis. Jis sako, jog tam 
priešinasi vyriausia tie, kurie 
nieko nenusimano moksliniais 
sveikatos reikalais.

Visoje šalyje taip gerina 
vandenį jau virš 1,000 mies
tų. O kitur naturalis vanduo 
turi tų medžiagų pakankamai.

Serga
Michael Jokubauskas 6 sa

vaites buvo ligoninėje. Dabar 
randasi namie, 797 Knicker
bocker Ave., Brooklyn 7, N. 
Y. Linkime greitai pasveikti 
mūsų geram draugui.

F. R.

New Yorko Universitetas 
žada statyti studentams) cen
trą prie Washington Square.

šios restauranas, prieinamomis 
kainomis.

Bazaras bus Beethoven Hail,
210 E. 5th St, New Yorke.

Gruodžio 10-tą prasidės G 
vai. vakaro.

Gruodžio 11 ir 12 dienomis 
—nuo pietų iki pusiaunakčio.

. D-tis

Sveturgimiams apginti 
konferencija jau rytoj

Suvažiavimo eiga bus tokia :
Sesijų pradžia 10 vai. ryto, 

popietinės sesijos 2 vai. Dele
gato ar svečio registracija vi
sam suvažiavimo laikui $2.

Gruodžio 11-tos vakaro 7 
vai. masinis banketas. Kaina 
$3.50.

Gruodžio 12-tą, 12 vai., su
sitikimas su moterimis delega
tėmis ir užkandis. Kaina $1.50.

Abiemis dienomis, gruodžio 
11 ir 12, sesijos ir visi veiks
mai bus Jugoslavų Salėje, 105 
W. '41st St., New Yorke, už 
poros blokų nuo 'Times 
Square.

Nek

James Ricco vis dar te be
sistengia išimti iš kalėjimo 
žmoną, kuri yra įtarta suokal
byje jį nužudyti. Policija sa
ko, kad buvo užrekorduotas 
jos pokalbis su suokalbininke 
Media Rainey. Užrekordavo 
po to, kai taksiko vairuotojas 
raportavo policijai, jog jos no
ri jį pasamdyti, kad jis James 
Ricco suvažinėtų taksiku.

(btkeinio ir komercinio štalio 
nariai buvo pagrasinę gruo
džio 8-tą skelbti streiką, 'lo
čiau paskutinėmis valandomis 
firma sutiko pasirašyti kon
traktą dvejiems metams. Se
nasis buvo pasibaigęs spalio 
31-mą.

Darbininkus atstovaujanti 
Laikraštininkų Gildija sutiko 
priimti po $5.80 priedo, kurio 
$3 40 mokės nuo praėjusio 
lapkričio l-mos, o likusius už 
vienerių motų. Taipgi sutiko 
palikti senosios sutarties 
punktą, kuris nusako, kad 9 
iš 10 naujai samdomų darbi
ninkų turi įstoti i uniją. Sutar
tis liečia 1,200 darbininkų.

Vagys prisikrovę 
daug turto

Areštuota Conchita Lopčjz. 
Ją Įtaria, kad ji bendrai su sa
vo vyru kalta vogime, apiplė
šinėjime ar bent slėpime vog
tų daiktų ir naudojime už 
juos gautų pinigų. Vyras iš
trūko. Spėja, kad jis yra gin
kluotas.

Jų bute, 315 W. 85th St., 
policija rado rinkinį visokių 
brangumynų, kurių bendra 
vertybė esanti apie $250,000.

Moteriškė sakosi nežinoju
si apie jo užsiėmimą. Pasako
ja, jog jisai jai, kaip ir ki
tiems, prisistatęs filosofijos 
daktaru Norman C. Nusser ir 
jie apsivedę Meksikoje praė
jusį pavasarį. Tokiu jį skaitę 
ir kaimynai, nes jis buvęs ap
sikrovęs geromis knygomis ir 
kitais inteligentams priskaito- 
mais pažymiais. Policija neti
ki jai, sulaikė be kaucijos.Dėl vienos dienos

Mrs. White, 70 metų, per
nai liepos 17-tą prie New Yor
ko 5th Avė. stebėjo Shrinerių 
paradą. Policisto arklys pri
bloškė ją ant gatvės1, ir sužei
dė jos nugarkaulį. Jos advoka- 

į tas užvedė prieš miestą bylą, 
bet dokumentus įteikė teismui 
91-mą po nelaimės dieną. 
Teismai bylą svarstė. Tačiau, 
kadangi įstatymas nusako at
pildo byloms užvesti 90 dienų 
laikotarpį, apeliacinis teismas 
dabar nusprendė, kad ji “pa
vėlavo,“ negali gauti atpildo.

Brooklyne prie Greene Ave 
kilus gaisrui liepsnos užkirto 
išėjimą iš vieno buto. Gaisra- 
gesiai kopėčiomis išnešė kūdi
kį ir jo prižiūrovę, sveriančią 
250 svarų. >

Trijų brooklyniečių jaunuo
lių teisme buvo pašauktas 
liudyti ketvirtasis, Trachten- 

! bergas. Jis liudyjo, jog Mel
vin Mitttmanas jam sakė, kad 
Jack Koslow įstūmė Monterį^ 
i upę.

Muzikantas Burnie Peacock 
areštuotas jo paties agento 
kaltinamu' būk muzikantas jį 
apiplėšė.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

BAKED *59
ENAMEL Complete

AMERICAN AUTO 
REFINISHERS

J 05 Madison Ave., Hempstead
Phone Ivanhoe 9-6340

(235-241)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimui Kalendorius

šeštadienį, Gruodžio - Dec. 11
LDS 13 kuopos banketas 7 vai. vak.

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

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

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.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare

i i Penktadieniais uždaryta

MATTHEW A. <
: BUYUS 5» 4

♦ (BUYAUSKAS) 4
• <

LAIDOTUVIŲ !
; DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArk^t 2-5172^ }
» <

4 polį. Lafavit (liberty) Penktad., gruod. (Dec.) 10, 1954




