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KRISLAI
Tiems, kurie pamiršote.
Gerai, kad nenudardejo. 
čia gi ne tiek neišversta. 
Belgai prieš vokiečius.
Keisti apaštalai.
Dr. šliupo mirties sukak- 

jjPilnai sutinku. [tis.
* Rašo A. BIMBA

Kalbu i Lietuviu Litera
tūros Draugijos narius, ku
rie pamiršote pasimokėti 
siu metu duokles. Tokiu v * *
dar esama nemažai.

Pasiskubinkite. Gavote vi
sus keturis Šviesos nume
rius. Gavote knygą. Gavo
te daugiau, negu dviejų do
leriu duoklė.

Neįžengkite į 1'955 metus 
Draugijai skalnais. Sąžinė 
bus nerami.

Gerai, kad prezidentas 
Eisenhoweris nepa klausė 
senatorių K n o w 1 a n do ir 
McCarthy. Gerai, kad vie
nuolikos nuteistu ir įkalin
tų amerikiečių išeminio ieš
ko taikiais keliais.

Minėti senatoriai siūlė 
kariškus žygius, beprotiš
kus žygius.

- - ^ko, kad nuo 1947 metų 
Tarybų Sąjungoje buvo iš
versta tiktai apie pustuzi
nio amerikiečių rašytoji] 
knygos. Jų tarpe randame 
Howard Fast, Jack London, 
0. Henry, Theodore Drei
ser, Lincoln Steffens, Al
bert Maltz ir Sinclair Lew
is.

Sutinkame, jog tai per
dažai. Betgi Amerika at
simokėjo dar prašei a u . 
Amerikos komercinės leidy
klos per tą patį laikotarpį 
neišvertė ir nepatiekė Ame
rikos žmonėms nė pusės tu
zino tarybinių rašytojų kū
rybos.

Tikrai keista ir juokinga 
situacija. Vokietijos soci
aldemokratai griežtai kovo
ja prieš prikėlimą vokiečių 
militarizmo. Tuo tarpu Bel
gijos socialdemokratai gal
vą guldo už kuogreičiausią 

militarizmo atgaivinimą.
^Belgai yra pakvaišę.

•
Po plačiąją Ameriką ba

ladojasi devyniolika euro
piečių darbo unijų lyderių. 
Visi jie atstovauja socialde-

- mokratines konservatyviš- 
kas unijas.

Ko jie čionai važinėja ir 
ieško?

Jie atvykę pasiteirauti, 
kode! Amerikos plieno dar
bininkai duoda daug dau
giau produkcijos 'už euro
piečius plieno’: darbininkus?

Sugrįžę Europon siūlysią 
savo nariams smarkiau ir 
geriau dirbti, t

Pastebėjau, kad Chicago- 
je susidarė komitetas atžy- 
mejimui Dr. šliupo dešime- 
tihes mirties sukakties. Ko- 

jTpteto pirmininku pasirašo 
15r. Margeris.

Nežinau kito gabaus, 
smarkaus, e n e r g i n g o ir 
darbštaus visuomenininko, 

(Tąsa 4—tame pu«Iap.)

J.T. atidėjo Kipro 
klausimo svarstymą
Atėnuose policija išsklaidė studentų minių 
demonstraciją pries amerikietišką politiką

Jungtinės Tautos. — Bri
tanijos - Graikijos ginčas 
dėl Kipro (Cyprus’o) salos 
Jungtinėse Tautose kol kas 
pasibaigė Britanijos laimė
jimu. JT politinė ir saugu
mo komisija nubalsavo 
klausimą atidėti, ko kaip 
tik pageidavo britai. Grai
kija norėjo, kad Jungtinės 
Tautos pasisakytų už ple
biscitą Kipre ar kitokiais 
būdais prijungti Kiprą prie 
Graikijos.

Naujoji Zelandija patie
kė rezoliuciją, kad Kipro 
klausimas būtų atidėtas. 
Už atidėjimą balsavo 28 
kraštai, iškaitant Ameriką, 
Britaniją, Iraką, Pakistaną 
ir visą Atlanto pakto bloką, 
išskiriant pačią Graikiją.

Kad neatidėti klausimo, o 
jį svarstyti, balsavo 15 
kraštų: Graikija, socialisti
nis blokas, dauguma arabiš
kų kraštų, Indija, Burma, 
Argentina.

Dauguma Lotynų Ameri
kos kraštu susilaikė nuo 
balsavimo.
Demonstracijos Alenuose
Atėnai. — Kaip tik buvo 

sužinota, kad A m e r i k a 
Jungtinėse Tautose balsavo 
prieš Graikiją Kipro klausi
mu, čia gatvėse susidarė 
spontaniškos demonstraci
jos prieš Amerikos politi
ką. Kaip praneša spauda, 
demonstracijose dalyvavo 
mažiausiai 5,000 studentu, zl 4-

Demonstrantai bandė pa
siekti Amerikos ambasadą, 
bet policija juos stengėsi 
sulaikyti. Susirėmime, kaip 
praneša policija, 29 demon
strantai buvo sužeisti, keli 
jų rimtai.

Policija demonstrantus 
puolė lazdomis. Gaisrinin-

Mirė A.C.LU. direktorius 
advokatas Arthur G. Hays

New Yorkas. — čia turė
damas 73 metus amžiaus 
mirė žinomas advokatas Ar
thur Garfield Hays, Ameri
kos Civilių Laisvių Sąjun
gos (ACLU) buvęs direk
torius, sekretorius ir pas
kiausiu laiku generalinis 
patarėjas.

Hays mirė po pabuvimo 
5 savaites ligoninėje. Jis 
prieš tai turėjo širdies ata
ka.

Arthur Garfield ( Hays 
vaidino svarbią rolę 'civilių 
teisių gynimo isterijoje A- 
merikoje. Jis daug darba
vosi už Sacco ir Vanzetti 
apgynimą ir kitose svarbio
se bylose. Jo vadovauta or
ganizacija, ACLU, susideda 
vyriausiai iš liberalų. Ji 
nebendradarbiauja su pa
žangiečių Amerikos Civilių 
Teisių Kongresu (CRC), 
nors zabi kartais paraleliai 
veda tuos pačius vajus. 

kai atėjo policijai į pagal
bą vandens švyrkštėmis 
stengdamiesi sulaikyti de
monstrantus. Buvo sužeisti 
ir keli policininkai.

Demonstrantai nešė užra
šus ne tik prieš Amerikos 
nusistatymą Kipro klausi
mu, bet prieš Wassingtono 
politiką bendrai. Kai kurie 
parašai sakė:

“Mums nereikia doleriu 
iš šalies, kuri peiliu mus du
ria nugaronI”

Sakoma, kad demonstra
cijose kartu dalyvavo naci
onalistai ir kairiečiai.

Kaltina rasistų 
fašistinę grupę

Washingtonas. — Atsto
vu buto ne-amerikinio vei
kimo tyrinėjimo komitetas, 
kuris paprastai visą savo 
ugnį atsuka prieš komunis
tus ir kitus pažangiečius, 
dabar pasmerkė vieną kraš
tutiniai - dešinę grupę, ra
sistiniai - fašistinę “Nacio- 
nalio Atgimimo” (National 
Renaissance) partiją, kuri 
veikia New Yorke.

Minimoji partijukė yra 
atvirai rasistinė, per savo 
leidinius kiršinanti prieš 
rasines ir tautines mažu
mas . Komitetas taipgi pa
skelbė, kad teisingumo de- 
partmentui pasiūlyta tyri
nėti žurnaliuką “Common 
Sense,” kuri leidžia' rasis-
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tai-fašistai.
Kongresinio komiteto 

kaltinimas prieš rasistinę 
grupę sako, kad “ji kenkia 
kovai prieš komunizmą.”

Savu laiku Kongreso at
stovu buto neamerikinis .ko
mitetas tyrinėjo kelias kitas 
rasistines grupes, kaip tai 
vokiškąjį Bunda, sidabra- 
marškinius ir kitas._____________ i

Kielas, Vak. Vokietija.— 
Valdiška laivų statykla čia 
baigė statyti Sovietams 3,- 
000 tonų laivą. į

Ją išmetė iš darbo - nes 
neliudyjo prieš savo vyrą

San Franciscdj — Sylvia 
Campbell Powell buvo iš
mesta iš darbo kaip papras
ta raštininkė vienoje labda
ringoje organizacijoje, Na- 
cionalėje, Fondacijoje prieš 
Vaikų Paralyžių.

Ją išmetė iš darbo, nes 
ji atsisakė liudyti prieš sa
vo vyrą. Jis, John W. Po
well, iki kokie metai ątgal, 
Šanchajuj^ redagavo anglų 
kalbos žurnalą “China 
Monthly Review.” Senato 
saugumo sub-komitetaš, ku
riam pirmininkavo sen. 
Welkeris, {reikalavo iš Po
well io žmonos, kad ji liudy
tų prieš savo vyrą. Tą ji 
atsisakė daryti. Tą pačią

LAISVĖS VAJUS Ben1®?vis apk?ltino 
kalėjimus rasizme

Pattersonas atsisako Ii 
ant rankų; Potasas jau

Ši savaitė buvo gerokai sėkminga. Gauta septyni 
nauji skaitytojai ir daug atnaujinimų. Aukų taipgi gra
žiai įplaukė. Dar liko dvi savaitės vajaus. Rūpinkimės 
kuo geriausiai jas išnaudoti.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

Walerhury, Conn.......................     2510
Philadelphia, Pa................................................. 2356
Hartford, Conn.......... ............................................ 2108
Elizabeth, N. J....................................................  1887
Gco. Shiinaitis, Brockton, Masis......................... 1792
Brooklvn-Richmond Hill, N. Y........................... 1778
J. Yaskevičitis, Worcester, Mass. ................... 1724
L. Prūseika, Chicago, Ill.................................... 1552
Baltimore, Md...................   982
Lowell, Masis............................  954

Rochesrcr, N. Y......................... 896
Newark, N. J......... ..................... 928
Groat Neck, N. Y......................... 768
Rochester, N. Y............................  704
Norwood, Mass., vajininkai ...... 680
So. Boston, Mass., vajininkai .... 660 
Rumford, Me................................. 654
Harrison-Kearny, N. J................. 648
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..........,492
S. Pcnkauskas, Lawrence, Mass. 512 
A. Apšegienė, Auburn, Mo.........  482
L. Tilwick, Easton, Pa................. 464
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa....... 428
C. K. Urban, Hudson, Mass........ 416
J. Paikus, New Haven, Conn. .. 416 
LLD Moterų Klubas, Bingham

ton, N. Y...........................  330
Paterson, N. J............................. 288 I

(Tąsa 2-ram pusi.)

Paskutiniai
Paryžius. — Čia jau atvy

ko Dulles, kuris tuojau ta
rėsi su premjeru Mendes- 
France.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos Bundestagas pradėjo 
debatus apie Paryžiaus su
tarties ratifikavimą. De
batus atidarė kancleris 
Adenaueris, maldaudamas 
kitas partijas, ypatingai so
cialdemokratus, daryti nu
sileidimus.

Auburndale, Fla. — Gene
rolas James A. Van Fleet I 

oficialiai pasitraukė iš ma- 
kartistų organizacijos “10 
Milijonų Amerikiečių už 
Teisėtumą.” Tai ta organi
zacija, kuri mojosi surinkti 
10 milijonų parašų prieš 
McCarthy’o pasmerkimą.

Washingtonas. — Pręzi- 
dentas Eisenhoweris užti
krino demokratus, kad jis 
klausys jų patarimų, kuo
met jie perims Kongreso 
vadovybę.

Washingtonas. — Valsty
bės department© atsako- 
mingi pareigūnai sako, kad 
35 kinai studentai, kurie 
nori apleisti šią šialį ir 
vykti namo, nebus išleisti, 
kaip to reikalauja Kinija.

dieną ji buvo atleista iš dar
bo.

Welkeris kaltino, kad rer 
dagu.odamas Kinijoje lei
džiamą žurnalą Powellis bu? 
vo išdavikas. Kinai-korė j ie
čiai tą žurnalą duodavo be
laisvėje laikomiems ameri
kiečiams kariams.

Chester, Pa.................................... 288 '
Shenandoah, Pa........................... 268 Į
LLD 77 kp., Cliffside Park. N. J. 256 ;
Cleveland, Ohio .......................... 224 1
Haverhill, Mass.....................  224
V. Smalstienė, Detroit, Mich...... 220
V. Ramanauskas, Minersville,

Pa............................................. 208
P. Walkins, Coal Center, Pa. .. 160 
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa...... 154
J. Kaz.mcr, Pittsburgh, Pa.........  152
Girardville. Pa............................. 116
No. Braddock, Pa. vajininkai . .. 114 
Bridgeport, Conn......................... 108
J. K. Alvinas, San Francisco ...... 96
S. Rauduve, Pittston, Pa............. 96 
J. Portikas, McKees Rocks, Pa. 64 
Los Angeles, Calif......................... 64
E. St. Louis, 111............................. 61

pranešimai
New Delhi. — Indijos ži

nių agentūra pat virtiną 
gandus, kad p r e m j e r a s 
Nehru kreipėsi į Kinijos 
premjerą Čou suimtų ame
rikiečiu lakūnu reikalu. 
Nehru tarėsi su Krišna Me
lionu, vyriausiu Indijos de
legatu Jungtinėse Tautose, 
kuris atvyko raportuoti 
premjerui.

Londonas. — Britanijos 
valdžia oficialiai davė žino
ti, kad britai ne būtinai ei- 
tų į karą prieš Kiniją, jei
gu ta bandytų paimti For- 
mozą. Tas pareiškimas pa
neigia britų delegato Jung
tinėse Tautose Nuttingo iš
reikštą nuomonę, kad Bri
tanija 'tokiame atsitikime 
automatiškai būtų Ameri
kos pusėje.

Tokyo. — Naujasis Japo
nijos premjeras Hatoyama 
prisistatė imperatoriui Hi
rohito.

Miunchenas. — Socialde
mokratas W. Hoegneris ta
po naujuoju Bavarijos pro
vincinės valdžios, premjeru. 
Klerikalai, kurie ikh šiol va
dovavo Bavarijai, neįeina į 
dabartinę valdžią. Jon 
apart socialdemokratų įei
na Bavarijos Parti ja v trem
tinių partija, laisvieji de
mokratai ir kelios kitos pa
saulietiškos dešinės grupės.

Briuselis. — Trys Belgi
jos komunistų vadai,’ Lal- 
mand, Terfve ir Borre
mans, tapo pašalinti iš par
tijos politinio biuro. Jie 
kaltinami perdidel&me. sek- 
tantizme.

Washingtonas. — Negras 
komunistas Ben Davis, ku
ris sėdi Terre Haute (Indi-
anos) k a Įėjime, padavė 

i skunda distrikto teismui. 
I Jis skundžia rasizmą, ku- 
! ris viešpatauja federaliuo- 
l se kalėjimuose. Skundas 
I paduotas ne tik jo paties 
, vardu, bet vardu visų ne- 
i grų kalinių, kurie, kaip jis 
; sako, “randasi po tomis pa- 
: šiomis sąlygomis.”

Benjaminas Davis prieš 
1 įkalinimą buvo ilgametis 
New Yorko miesto valdy
bos narys. Jis kalinamas

DeSapio tampa 
N. Y,, sekretorių

Albany, N. Y. — Naujai 
išrinktas New Yorko gu
bernatorius Harrima n a s, 
kuris perims tas pareigas 
naujų metų pradžioje, jau 
paskyrė vyriausią savo pa
dėjėją. Juomi yra Carmine 
G. DeSapio, Tammany Hall 
politinės mašinos galva. De
Sapio paskirtas valstijos se
kretoriumi, kas skaitoma 
antru savo svarba postu po 
gubernatoriaus.

Harrimanas tokiu būdu 
atsiteisia demokratų politi
nei mašinai už pagalbą jo 
išrinkime. DeSapio gaus 
$17,000 metine algą ir dar 
priedu $3,000 išlaidoms.

DeSapio jau priėmė jam 
siūlomą postą j r išreiškė sa
vo pasitenkinimą. Spauda 
sako, kad tai yra didelis 
DeSapio triumfas. Jau ke- 
leri metai kaip jis darbuo
jasi, kad padaryti Tamma
ny Hall “respektinga” jė
ga. Per ilgus metus Tam
many Hall 'politipė mašina 
buvo skaitoma esanti geng- 
sterių kontrolėje. DeSapio 
teigia, kad tas apvalyta,— 
pakeista.

Teisėjas Douglas vedė savo 
žymiai jaunesnę asistentę

Tallulah, La.— Aukščiau
siojo teismo teisėjas Willi
am O. Douglas vedė savo 
asistentę Mrs. Mercedes 
Hęster Davidson, buvusią 
vidaus reikalų eks-sekreto- 
riaus Girardo Davidsono 
žmoną. Pats Douglas pra
eitais metais atsiskyrė nuo 
savo žmonos.

Douglas turi 56 metus 
amžiaus, jo naujoji žmona 
37. Ji dirbo dėl Douglaso 
kaip jo asistentė, gelbėda
ma jam rinkti medžiagą ra
šomai knygai. Douglasui 
priešinga reakciniai - repu- 
blikoniška spauda jau seno
kai rašė apie jo “kompli
kuotą romantišką gyveni
mą.” v

ORAS NEW YORKE 
šaltoka, apsiniaukę.

ūdyti su grandiniais 
atvežtas į New Y orką
kartu su pirmaeiliais ko
munistų vadais, kurie nu
teisti po Smitho aktu.

Ben Daviso kaltinimas 
nukreiptas prieš generalinį 
prokurorą Herbertą Brow- 
nellį ir kalėjimų viršininką 
Bennettą.

Kaltinime Ben Davis sa
ko, kad Terre Haute kalė
jime randasi 1,200 kalinių, 
kurių 250 yra negrai. Jie 
laikomi segreguotuose kam
bariuose ir yra atskirti val
gant, gimnastikos salėje ir 
kitur.

New Yorkas. — Praeita 
pirmadieni Civilių Teisių 
Kongreso sekretorius Pat
tersonas, kuris laikomas 
kalėjime, turėjo liudyti N. 
Y. labdaros legislatyviam 
komitetui. Bet Pattersonas 
nepribuvo. Jo advokatas M. 
Friedman as paskelbė, kad 
sargai norėjo uždėti gran- 

: dines ant Pattersono rankų. 
. Jis atsisakė tai leisti ir pa- 
! sekoje negalėjo būti išvež- 
! tas į liudijimą.
, Tuo tarpu pranešama, 
kad Irvingas Potašas, savo 
bausmę kalėjime atsėdėjęs 
komunistų vadas, kuris vėl 
buvo suimtas, jau atvežtas 
i NewYorka. šiandien (tre
čiadienį) turėjo įvykti jo 
formalis apkaltinimas teis
me. Potašas buvo suimtas 
praeitos savaitės pabaigoje, 
tuojau po to, kaip jis buvo 
išlaisvintas iš Leavenswor- 
tho kalėjimo.

Jo atvežimas į New Yor- 
ką ėmė kelias dienas, nes 
jį vežė automobiliu, kiek
vieną naktį jį užrakinant 
kur nors vietiniame kalėji
me.

Francūzija ištrauks dalį 
savo kariu iš Indokinijos

Paryžius. — Francūzijos 
ministras Indokinijos rei
kalams Guy La Chambre 
sako, kad ateinančiais me
tais francūzai sumažins sa
vo karių skaičių Indokinijo
je nuo 125,000 iki 70,000.

Jis sakė, kad Francūzija 
neplanuoja visai ištraukti 
savo jėgas iš Indokinijos, 
nes dar yra vilties, jog rin
kimai 1956-tais metais gali 
būti laimėti. Tais metais 
abi Vietnamo dalys, Šiauri
nė ir Pietinė, balsuos, po 
kuriuo režimu gyventi. Ste
bėtojai yra įsitikinę, kad 
jeigu rinkimai įvyktų da
bar, dauguma vietnamiečių 
pasisakytų už v i e t m i n ų 
(liaudiečių) režimą.

Jeruzale.-Jungtinių Tau
tų paliaubų komisija anu
liavo 30 Izraelio skundu 
prieš Egiptą ir 20 Egipto 
skundų prieš Izraelį. 

n ■■■■■■ ■■■ i ■■■ i <
Strasburgas. — čia savo 

posėdžius pradėjo taip va
dinama “Europos Taryba?’
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ATMESTI WALTER-McCARRAN 
ĮSTATYMĄ!

METINĖ AMERIKINIO KOMITETO Sveturgi 
miams Ginti konferencija, įvykusi praėjusį savaitgali 
New Yorke, vyriausią dėmesį kreipė į tai, kad 84-tasis 
Kongresas atmestų Walter-McCarran įstatymą.

'Einant šiuo įstatymu, kaip žinia, šiandien yra žiau
riai terorizuojami sveturgimiai žmonės,—nepiliečiai ir 
piliečiai, gavę pilietybę net prieš daugelį metų.

Kaip teisingai savo raporte pastebėjo Komiteto se
kretorius Abner Green, šis įstatymas liečia pagaliau ne 
tik sveturgimius amerikiečius, o ir čiagimius. Puolant 
sveturgimius—tik dėl to, kad jie turi įsitikinimus, kurie 
nepatinka valdančiajai klasei, — puolami ir čiagimiai. 
Ardomos šeimos. Tėvai bei motinos atplėšiami nuo jų 
vaiku.

Šiandien, kai galioja Walter-McCarran įstatymas, 
nei vienas sveturgimis nežino, kas jo laukia rytoj. Gal 
ryt ar po ryt jis ar ji bus puolamas dėl to, kad prieš 
keliolika metų priklausė organizacijai, kurią šiandien 
justicijos departmentas skaito “subversyve.”

Nepiliečiai sveturgimiai suimami deportavimui; 
prieš visą eilę įsipilietinusių sveturgimių jau užvestos 
bylos dėl atėmimo iš jų pilietybės.

Kada bus tam galas?
Tam galą tegali padaryti tik 84-tasis Kongresas, at

mesdamas Walter-McCarran įstatymą.
Prie to siekiamas!, dėl to veikiama. Amerikinis Ko

mitetas Sveturgimiams Ginti (American Committee for 
Protection of Foreign Born) atlieka milžinišką darbą, 
gindamas persekiojamuosius; jis atlieka puikų darbą, 
organizuodamas žmones, kad Walter-McCarran įstaty
mas būtų atmestas.

83-čiajame Kongrese — senatoriaus Lehmano ir ki
tų sumanymu—jau buvo įneštas naujas bilius, siūląs 
atmesti Walter-McCarran įstatymą ir pravesti naują, bi- 
fįuje išdėstytą.

Be abejojimo, 84-tajame Kongrese šis klausimas kils 
iš naujo. Bus apklausinėjama žmonės, organizacijų at
stovai, kad jie pasisakytu savo nuomonę, koks naujas 
imigracijos reikalus tvarkantis įstatymas turėtų būti 
pravestas.

Kalbamoji konferencija pateikė savo pasiūlymus, 
reikalaujant, kad jie būtų įkergti į naują įstatymą. Nors 
tie pasiūlymai pas mus jau buvo minėti (antradienio 
Laisvėje), tačiau verta juos čia pakartoti, kad kiekvie
nas gerai jais įsisąmonintų, kad suprastų, ko reikalauti 
iš savo kongresmanų ir senatorių, kai jie sekamų metų 
pradžioje susirinks į sesiją. •

Tie siūlymai yra tokie:
1. Kiekvienam sveturgimiui-ateiviui, legaliai įvyku

siam, išgyvenusiam Jungtinėse Valstijose nemažiau tre
jus metus, jei jis pageidauja, turi būti suteikta šios ša
lies pilietybė.

2. Nei vienas sveturgimis, išgyvenęs šioje šalyje 
nemažiau penkerius metus, neturi būti deportuojamas; 
jei jis ar ji kuo nors nusikalto, tai privalo būti teisia
mas, kaip kiekvienas amerikietis, o ne deportuojamas.

3. Po to, kai sveturgimis gavo pilietybę, jos niekas 
Iš jo neturėtų atimti ir jį deportuoti tik dėl to, kad jis, 
sveturgimis, buvo atlikęs kokį smulkų nusižengimą.

4. Atidaryti plačiau imigracijos vartus; neturi bū- 
ti diskriminuojami įvykstantieji į šią šalį žmonės tik dėl 
jų rašės, religijos, kilmės bei politinių įsitikinimų. Nu-

• skirtos įvairioms tautoms kvotos turėtų būti kas metais 
išpildytos.

5. Teisių Biliuje esančios amerikiečiams garantijos 
laisvai kalbėti, rašyti, susirinkti privalo liesti lygiai pi
liečius ir nepiliečius.

' Tokie daug maž pasiūlymai, priimti kalbamojoje 
konferencijoje.

Jie geri, dėl jų įkergimo į naują įstatymą turėtų 
darbuotis kiekvienas asmuo, nežiūrint, ar jis čia gimęs 
ar užsienyje.

Lehmano-Celler’io sumanytame biliuje, kiek atme
name, yra panašūs skirsniai, bet ne tokie, kokius siūlo 
ši sveturgimiams ginti konferencija.

Kas Ką Rašo ir Sako
PRAŠYS DAUGIAU 

AUKŲ
Chicagiškė Sandara rašo, 

kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba (kurios Sandaros re
daktorius yra iždininkas) 
su sekamų metų sausio mė
nesiu pradės vajų už surin
kimą aukomis $100,000!

Vaidyla sako:,
“Jeigu kiekvienas lietuvis 

suteiktų bent po porą de- 
sėtkų centų, tai kaip bema
tant susidarytų $100,000 su
ma, su kuria daug ką gali
ma būtų atlikti.”

Ką atlikti?
Ogi Sandaros redakto

rius, Grigaitis ir šimutis 
galėtų daugiau palekioti or
laiviais ir pagyventi vieš
bučiuose!

Trankytis, eikvoti visuo
menės pinigus — mylimiau
sias tų “Lietuvos vaduoto
jų” darbas!

Mes manome, jog neatsi
ras daug durnių, kurie ten
kins tų “didvyrių” norus.

Turistai Tarybų Sąjungoje
Turizmas Tarybų Sąjun

goje labai populiarus. Sa
vo atostogų metu dešimtys 
tūkstančių darbo žmonių— 
turizmo mėgėjų — atlieka 
įdomias keliones. Pavyz
džiui, pernai kelionėse, žy
giuose ir ekskursijose daly
vavo 3 milijonai 600 tūks
tančiu žmonių. V V

Turizmo organizavimas 
Tarybų Sąjungoje nesiekia 
komercinių tikslų. Turiz
mas Tarybų Sąjungoje yra 
darbo žmonių dvasinio bei 
fizinio lavinimosi ir jų svei
katos stiprinimo priemonė. 
Keliautojai susipažįsta su 
TSRS gamtos turtais, su 
šalyje gyvenančių tautų is
torine praeitimi, su archi
tektūros ir meno pamin
klais, su naujais miestais, 
didingomis statybomis.

Valstybinės ir visuome
ninės organizacijos, ypač 
profsąjungos, skiria daug 
dėmesio masiniam turizmui 
išvystyti, kelionių mėgėjų 
aptarnavimui pagerinti.

Profsąjungos yra užsibrė
žusius tikslą — sudaryti tu
rizmo mėgėjams visas sąly
gas pilnaverčiam poilsiui 
gražiausiuose Tarybų ša
lies kampeliuose. Turistų 
bazėms ir namams statyti, 
žygių mėgėjams aptarnau
ti, lengvatiniams turistų 
kelialapiams apmokėti kas 
metai skiriama daug lėšų iš 
profsąjunginio biudžeto ir 
iš profsąjungų žinion per
duotojo valstybinio sociali
nio draudimo fondo.

Įmonėse, įstaigose ir mo
kyklose organizuojami kū-; 
no kultūros kolektyvai. Že-1 
mutinių sporto kolektyvų! minais, 
veiklą vienija laisvanoriškų ■ 
sporto draugijų miesto, sri-

DAINA BE GALO
Mes norėjome parašyti 

apie P. Grigaičio migdoliš
ką raportą, duotą vėliausia
me ALT suvažiavime, bet 
apie jį parašė Vilnis pir
miau . Tai migdolų krūva. 
Chicagos dienraštis prime
na:

“Pono Grigaičio raportas, 
kurį jis skaitė koalicininkų 
konferencijoj, neseniai įvy
kusioj New Yorke, buvo il
giausias. Beklausant to ra
porto, tūli iš jų galėjo ir 
išsimiegoti.

“Pabaigoj savo raporto 
Tarybininkų’ sekre torius 
negali nekonstatuoti tą 
liūdną jiem faktą, kad di
džiosios lietuvių kolonijos 
mažiau juos remia, negu • fįes įr centro tarybos. Spor- 
mažos vietovės. Mat, ma- to draugijos sudarytos pa- 
žesnėse kolonijose lengviau gal šakų principą: “Šachti- 
mulkinti žmones. Yra ir to- ninkas,” “Metalurgas,” 
kių kolonijų, kur susirasi-, “Chemikas,” “Kolūkietis” 
nėjimas su centru nutrūks
ta ‘be žinomos mums prie
žasties.’ Todėl jis pasigen
da paramos dar iš ‘dauge
lio lietuvių gyvenamių vie
tovių.’

“Tokių vietovių ateityje 
bus vis daugiau, nes žmo
nės, kurie pajėgia protau
ti, vis labiau šalinsis nuo 
politinių avantiūristų.

“Kalbėdamas apie ‘tary
bos’ prospektus 1955 me
tams, p. Grigaitis neaiškiai 
švepluoja, kur jie kreipsis 
ir ką jie darys, nes, anot, 
jo, ‘ateities darbų planas 
negali būti pilnas,’ nes jie 
nežino, kaip kas susidės.

“Kersteno netekus nutrū
ko ir jo konjiteto‘veikimas.’ 
Susirinkus naujam Kongre
sui, jie vėl baladosis į jo 
duris, kad ‘atnaujinti pra
dėtą tyrinėjimą.’

“Taip ir tęsis ta nejauki 
daina, daina be gjalo.”

900,000 daugiau
NEPAISANT REPUBLIKONŲ pasigyrimų, kad ne 

darbas mažėja, praėjusį lapkričio mėnesį mūsų šalyje be
darbių buvo 900,000 daugiau negu praėjusiais metais tuo 
pačiu laiku.

Valdžios patiektais duomenimis, spalio mėn. bedar
bių buvo 2,741,000, gi lapkričio mėnesį—2,893,999.'

Valdžios duomenys, kaip žinia, labai “skūpūs.” Iš ti
krųjų, kaip sako darbo unijų vadovai, bedarbių yra 
kur kas daugiau nei valdžia skelbia.

Be to, daug darbininkų tedirba tik dalį laiko.
d—Iii ii ' .pu mil-...........  innir ...........i......... .. ..................................  i i r' t-h-' i

2 Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., grudd. (Dtec.) 16, 1954

Naudinga gamybinė praktika
KAUNAS. — Grupė Poli

technikos instituto hidrotech
nikos fakulteto studentu ga
mybinę praktiką atliko viena
me iš gražiausiu šalies miestų 
—Leningrade. Studentai prak
tikavosi prie vandentiekio h 
kanalizacijos tinklų statybos.

Visą Leningradą raižo dau
gybė kanalų, kurie teikia 
miestui neapsakomą grožį, ša
lia kanalų dabar kasami dvie
jų. metrų diametro kanalizaci
jos kolektoriai,
nešvarius miesto vandeni 
tuo pačiu apsaugos 

’esančius kanalus nuo 
m o. Mūsų respublikos studen
tai susipažino su čia
maus darbais, su panaudoja
mais naujais metodais. Baigę 
mokslą, gamybinėje praktiko
je Įgytą " patyrimą jie galės 
panaudoti gražinant Ir papuo
šiant Lietuvos miestus.

A. Griškevičius

kurie surinks 
o 

mieste 
u ž terši-

atlicka-

Sporto draugijose sudaro
mos sekcijos: gimnastikos, 
atletikos, futbolo, tinklinio, 
turizmo, šachmatų ir t. t.

Turizmo sekcijos padeda 
darbininkams ir tarnauto
jams atlikti turistines ke
liones, vykdo sistemingą 
darbą sekcijos narių fizinio 
lavinimo srityje, paruošia 
kelionių maršrutus, nuper
ka reikalingą inventorių bei 
aprangą.

Organizuoti turistinį dar
bą įmonėse ir įstaigose nuo
lat padeda laisvanoriškų 
sporto draugijų srities ir 
centro tarybos. Jos vienija 
gamyklų ir fabrikų turistų 
pastangas, rengia jiems pa
skaitas, parodas, organi
zuoja sąskrydžius, varžy
bas, turizmo instruktorių 
apmokymą.

Centrinis organas
Centrinis organas, koor

dinuojantis sporto draugijų 
•tarybų darbą turizmo sri
tyje, yra Visasąjunginės 
profesinių sąjungų Centro 
Tarybos Centrinė turizmo 
ir eksursijų valdyba.

Valstybinio socialinio 
draudimo biudžeto ir prof
sąjunginio biudžeto lėšomis 
Turizmo valdyba steigia tu
ristų bazes ir namus; ji pa
ruošia turistinius mašrutus 
ir užtikrina juose visapu
sišką aptarnavimą, leidžia 
žinynus, vadovus, organi
zuoja aprangos nuomojimo 
punktus. 23-uose stambiuo
se šalies miestuose — Le
ningrade, Kijeve, Rygoje, 
Tbilisyje, Sverdlovske, Sta
lingrade ir kituose — yra 
Turizmo valdybos filialai, 
kurie palaiko nuolatinius 
ryšius su vietinėmis turiz
mo sekcijoiiiis.

ba- 
vis

Turisto 
įrengtas 
sporto 

kelionę

Turizmo valdybos žinioje 
yra apie, šimtas turistų 
zių. Jų tinklas kasmet 
labiau išsiplečia.

Kaip atrodo turistų ba
zės, galima pamatyti iš 
Kaukazo kalnagūbrio prie-, 
kalnagūbrių priekalniuose, 
Nalčiko mieste, esančių tu
risto namų pavyzdžio.

Gražioje trijų aukštų vi
loje įrengti miegamieji 
kambariai — kiekvienas 2 
žmonėms, 150 vietų valgy
kla, svetainė, 200 žmonių 
sutalpinti žiūrovų salė, bi
lijardo kambarys, bibliote
ka-skaitykla, turizmo kabi
netas, radijo mazgas, gydy
tojo kabinetas, dušo kam
bariai, inventoriaus ir ap
rangos sandėliai, 
namų teritorijoje 
parkas, fontanai, 
aikštelės. Atlikęs
kalnuose, kiekvienas turis
tas randa čia puikų poilsį 
ir įvairias pramogas.

Turistu bazėse keliauto
jas gauna maistą ir turisti
nę aprangą: palapines, ant
klodes, miegamuosius mai
šus, kuprines, specialius ba
tus ir t. t. Čia jis gali per
nakvoti ir gerai pasilsėti.

Centrinė ekskursijų val
dyba pardavinėja turistinių 
kelionių kelialapius tiek 
profsąjunginėms organiza-' 
cijoms, tiek ir atskiriems pi
liečiams. Kelialapių kainos 
— nuo 200 iki 600 rublių, 
priklausomai nuo kelionės 
tolumo. Tai sudaro nuo 
V,s iki \ kvalifikuoto dar
bininko mėnesio uždarbio. 
Perkant kelialapius indivi
dualiniu būdu, jų apmokė
jimas išdėstomas trim ter-

tos dirbtuvės automaši
noms, motociklams ir dvira
čiams remontuoti. Prityrę 
ekskursijų vadovai padeda 
turistams, atliekantiems ke
lionės . saviveiklos tvarka, 
susipažinti su krašto įžy
mybėmis, su senovės pa
minklais, su socialistinės 
statybos laimėjimais.

Greta ilgų kelionių šim
tai ir tūkstančiai kilometrų 
nuo namų, daugelis darbi
ninkų ir tarnautojų daro 
turistinius žygius po savo 
rajoną ir sritį. Profsąjun
gų komitetai fabrikuose, ir 
gamyklose visokeriopai pa
deda vystyti vietinį turiz
mą. Iš profsąjunginių lėšų 
turistai aprūpinami žygių 
palapinėmis, valtimis, geo
grafiniais žemėlapiais ir 
kitu reikalingu inventoriu
mi, o taip pat transportu.

Darbininku materialinės 
gerovės kilimas, 
darbo užmokesčio 
mas, turistų bazių 
mas visoje šalyje 
kiekvieną tarybinį

dalyvauti turistinėse kelio* 
nėse. i

Šimtai tūkstančių Tarybų 
Sąjungos darbo žmoniųAįa- 
po turizmo entuziastai 
neįsivaizduoja geresnio po
ilsio, negu turistinės kelio
nės. I. K

realiojo 
dideji- 
steigi- 
įgalina

Kolūkio kultūros namų 
saviveiklininkai

KĖDAINIAI.—Įdomiai pra
dėjo tvarkyti savo darbą “Šė
tos” kolūkio kultūros namai, 
čia suburtas gausus saviveik
lininkų būrys. Jiems padeda 
Šėtos vidurinės'mokyklos mo
kytojai. Saviveiklininkai, va
dovaujami kultūros namų di
rektoriaus Kazakevičiaus, pas
kutiniuoju metu paruošė Os- 
trovskio dramos “Audra,” o 
taip pat pjesių “Talentai iš 
provincijos gilumos” ir “Tai
kos armija” pastatymus.

Su šiais pastatymais kolū
kio saviveiklininkai aplankė 
visas kolūkio brigadas, pa
rengti spektakliai taip pat 
kaimyniniame “Piliakalnio” 
kolūkyje ir Jonavos rajono 
Černiachovskio vardo žemės 
ūkio artelėje.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)

lengvati n ė m i

sumoka
sociali- 
Dešimt 

išduo-

Kelialapius darbininkams 
ir tarnautojams išduoda 
tiesiog įmonėje profsąjun
ginis komitetas, t u r i z m o 
sekcijos teikimu. Darbi
ninkai ir tarnautojai gauna 
kelialapius
sąlygomis: už kelialapį jie 
sumoka tie 30% jo kainos, 
o kitą dalį 
junga iš valstybinio 
nio draudimo lėšų, 
procentų kelialapių 
dama nemokamai.

Kaip keliauja?
Kiekvienas, kas nori 

likti kelionę, įsigyja keliala
pį tokiam maršrutui, kuris 
jį įdomauja. Turistinių 
maršrutu skaičius metai iš 
metų auga. Ii954 metų va
saros sezone profsąjungų 
turizmo valdyba suorgani
zavo 82 sąjunginės reikš
mės kelionių maršrutus. 
Kelionių pobūdžiu maršru
tai yra labai įvairūs. Kiek
vienas darbo žmogus gali 
pasirinkti kaip tik tą marš
rutą, kuris jam geriausiai 
tinka pagal jo sveikatą ir 
fizinį išsilaivinimą: jis ga-, 
Ii keliauti pėsčias, vandens 
keliais, automobiliu, dvira
čiu, slidėmis. 39 maršrutai 
yra radialiniai, surišti ąy 
viena t u r i s t ų baze. 43 
maršrutai yra linijiniai, su
rišti su keliomis turistu ba
zėmis. Priklausomai 
paties maršruto pobūdžio 
bei sąlygų, turistai nuo vie
nos bazės iki kitos keliau
ja pėsti, automašinomis, 
valtimis, traukiniu, garlai
viu.

Labai populiarus yra va
dinamasis savaveiklis turiz
mas, kuomet turistai ke
liauja pagal jų pačių suda
rytą maršrutą, be jokių ke
lialapių. Tokiems keliauto
jams turistų bazės duoda 
nakvynę ir maistą už nedi
delį atlyginimą. Jie gauna 
nuomon reikalingą invento
rių bei aprangą.

Tokiose, vietose, kur susi
renka daug turistų, įreng-

at-

Šią savaitę puikiai pasirodė sekanti kontestantai 
naujais skaitytojais, atnaujinimais ir aukomis:

Baltimore: P. Paserskis gavo 2 naujus skaitytojus, 
keletą atnaujinimų ir aukų nuo šių asmenų: J. Deltuva, 
Howard County, Md., $4.00. Jis taipgi apdovanojo du 
savo draugus dienraščiu Laisve metams. Kiti baltimo- 
riečiai aukojo po $2.00: A. Yanavičia, J. Stanys, J. Del
tuva; P. Paserskis $3.

Toronto, Canada: K. Kilikevičius gavo naują me
tinę prenumeratą ir atnaujinimų.

Rumford, M.: V. Patgalskas gavo dvi naujas me
tines prenumeratas, gerą pluoštą antujinimų ir aukų 
nuo šių asmenų: V. Patgalskas $3; po $2: J. Venckus, J. 
Ramuna, ir Jonas; J. Matuza $1. h

E. St. Louis, Ilk: J. J. Daujotą prisiuntė pluoštą“ 
atnaujinimų ir aukų nuo šių asmenų: W. Gudaitis ir 
J. Mikalausky—abu po $2.

Detroit, Mich.: M. Aronuk prisiuntė keletą at
naujinimų.

So. Boston, Mass.: J. Žekonis prisiuntė vieną naują 
prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų. Taipgi gerokai ir 
aukų. Per jį aukojo po $2: F. Sinkevičius, J. Šankus, J. 
Petrus, J. Šūkis; Z. Yurkevičius $1.

'Chicago, Ill.: L. Prūseika atsiuntė vieną naują pre
numeratą ir vieną atnaujinimą. Taipgi ir aukų seka
mai: J. Juška $5; po $2: G. Budris ir J. Gelgaudas.

Rochester, N. Y.; J. Evans prisiuntė keletą atnau
jinimų ir auką nuo Peter Malinauskas, Penfield, N. Y., $2.

.Bayonne, N. J.: A. Bukaitis prisiuntė atnaujinimų 
ir auką nuo J. Kalinausko $2.

Hartford, Conn.: Hartfordiečiai vajininkai atsiun
tė daug atnaujinimų ir konteste pašoko iš 6-tos į 2-rą 
vietą. Jie taipgi prisiuntė ir aukų. Aukojo: L. Mankus 
$12; kiti po $2: J. Bujavičius ir J. Petrauskas iš Man
chester, Conn.; J. Kazlau, Wethersfield, Conn.; A. Lap- 
pata, Windsor Locks, Conn.; hartfordiečiai: Ch. Akcin, 
D. Raymond, P. Čelkonis, A. Klimas ir Z. R. Yu ška.

Brockton, Mass.: Geo. Shimaitis prisiuntė atnau
jinimų ir aukų. Per jį aukojo: Liuosybės Choras $5, ir 
asmenys po $2: H. Rinkevičius ir M. Žaliukienė (brock- 
toniečiai), J. Petrukaitis ir J. Kaziulis iš StoughhMi, 
Mass. • ,

Patys atsinaujindami prenumeratas dovanų dien* 
raščiui įteikė sekamai: Geo. Mikitas, Miami, Fla., $12; 
C. B., Portage, Pa., $5; A. Baronas, San Franisco, Cal., 
$5; Petrukas ir Marytė, Maspeth, L. I., $2; K. Šimkus, 
Jackson Heights, N. Y., $4.

Po $2: F. Manelis, Rochester, N. Y.; M. Stelmoką, 
Newark, N. J.; A. Katinas, Bridgeport, Conn.; A. ir F. 

ogun, Middletown, Conn.; Iz. Pranaitis, Flushing, L. I.; 
i Surviliūtė, Bayonne, N. J.; J. Milinkevičius, Inker- 

man, Pa.; B. Kvietkauskas, Montreal, Canada; W. \Mar- 
tulis, Gardner, Mass.; A. Kaunas, St. Clair, Pa.; J. 
Kibildis, Bradford, Mass.; A. Gudžin, Schenectady, N. 
Y.; P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y. ąM. Dobinis, Brook
lyn, N. Y.; J. Guligauskas, Dorchester, Mass.; P. Ka
marauskas, So. Barre, Mass.

Širdingiausiai dėkojame visiems vajininkams, ku
rių vardai aukščiau išspausdinti; dėkojame skaityto
jams už aukas ir už atsinaujinimą prenumeratų. Svei
kiname naujus skaitytojus, ir neabejojame, kad jums 
Laisvė patiks.

Visų prašome pasiryžusiai darbuotis, nes jau pa
skutinės dienos vajaus. Dirva labai plati, darbuojantis 
būtų galima gauti dar keliolika naujų skaitytojų. Taip
gi labai svarbu atnaujinimai prenumeratų. «T

Kai kurios kolonijos gerokai pakils punktais nuo 
aukų. Vajui pasibaigus bus priskaityta po 1 punktą nuo 
50 centų aukų, gautų vajaus metu. Prašotne darbuoti? 
kuo veikliausiai gražiam užbaigimui vajaus.

Laisvės Administracija



A. navikovas-pribojus

LAIVAS
*3 (Tąsa)

Į tai telegrafistas, truputį lėtas ir vi
suomet, visokiomis aplinkybėmis, išsau
gantis ramumą, trumpai atsakė:

— Antena nutraukta. Generatorius 
apsemtas vandens. Aparatas neveikia.

Atnešė raudoną žibintą. Jūrininkas 
su vargu jį uždegė ir tuoj pat, nespėjęs 
išeiti iš vairinės būdelės, nugriuvo kul- 
virstom. Pasigirdo sudaužyto stiklo 
skambėjimas.

Vairinė mašina buvo po tilteliu, at
skiroje būdelėje. Ten jau dirbo visi trys 
mechanikai ir ketvirtas — mašinistas, 
laikomas geriausiu šaltkalviu. Jie netu
rėjo šviesos. Pasišviesdavo tik ranki
nėmis elektros lemputėmis. Į kiaurymę, 
kuria eina šturtrojsas, ir į iliuminato
rius bėgo vanduo, tarpais pakildamas 
aukščiau kelienių. Laivas trūkčiojo, 
mėtėsi, virto nuo borto ant borto. Rei
kėjo nepaprasto vikrumo ir valios įtem
pimo, kad tokiomis sąlygomis pataisytų 
mašiną. Tačiau bildėjo kūjis, ir kiek
vienas jo smūgis drebuliu atsiliepdavo 
širdyje — teikė vilties.

Bet kol kas “Komunistas” tebebuvo 
paralyžuotas, šturmanai įtempė protą, 
galvodami, kaip išgelbėti laivą. Norėjo 
pereiti prie rankinio vairo, kuris randa
si užpakaliniame laivo gale. Bet kaip 
tą įvykdyti, kuomet jūra verčia ant de
nio iš karto po keletą šimtų tonų van
dens? O mus nešė, nešė nežinia kur. 
Nutarėme griebtis paskutinės priemo
nės — nuleisti inkarą. Tačiau ir šis už
davinys buvo ne iš lengvųjų. Ir nebuvo 
tikra, kad jis galėtų sulaikyti mus prieš 
tokį audros ir bangų spaudimą. Ilgai 
ieškojome rankinio svambalo, ne iš kar
to išmatavome gylį. O tuo laiku “Ko
munistas” pradėjo duoti pavojaus švil
pukus. Visur tamsa, perskriodžiama 
amalo žipčiojimais, švilpė nematomi vie
sulo sparnai, šniokštė jūra, o į tą pra
garišką simfoniją, springdamas ir kim- 
damas, įsiveržė priešmirtinis žūstančio 
laivo staugimas.
-Uždegė raketą. Su trenksmu sprogo 

ji, apakindama žmones.
Bet kas galėjo padėti mums tokiu 

metu, kada jūros bedugnės kulvirstom 
lėkė į viršų?

ŽYGYJE
LOWELL, MASS.

— Dar prideda, prakeiktoji! —■ pra
nešdavo tas.

— Reiškia, oras negerėja?
— Dar pablogėjo. Na ir audra! Tie

siog žemę rausia.
Vyresnysis mechanikas, pagyvenęs ir 

pilnas žmogus, paaiškindavo:
— Taip, per trisdešimt mano plaukio

jimo metų aš jau ne kartą patenku į to
kį užtaisymą.

Iš kampo pasigirdo pažįstamas bal
sas :

—• Japonų jūroje vieną kartą mus nu
tvėrė taifūnas. Stipriai apkūlė. Pas 
mus keleivių buvo. Vienas jų išėjo iš ka
jutės ir norėjo į tiltelį prasmukti. O 
tuo laiku ant denio užsirito banga. Jam 
reikėtų bėgti arba į ką nors įsikibti. 
Bet kur tau! Jis sustojo ir pastatė au
sis, kaip tas liūtas, kuriuo Kristus į Je- 
ruzolimą įvažiavo...

— Na, ir ką? — paklausė kažkas ne
kantriai.

— Banga ji nulaižė, kai}) jautis mu
sę.

— Neišgelbėjote?
— Pamėgink gelbėti tokioj audroj.
Nutilome, įsiklausydami į sunkius jū

ros smūgius. Laivas, pakildamas, pas
kui staigiai krito ir pasviro su tokiu 
smarkumu, tarsi norėjo apsiversti kyliu 
aukštyn. Žmonės, pastumti iš vietos, 
griuvo vienas ant kito. Užgniaužė kva
pą, akys patvino liūdesiu. Raudonskruos
tis estas, niekad anksčiau nenustodavo 
ūpo, šį kartą prabilo graudžiai:

— Ech, mama brangioji! Ji nieko ne
žino, kur jos sūnų audra supa...

Vyresnysis mašinistas, kolektyvo or
ganizatorius, drąsino:

— Nieko, draugai, tai menkniekis. 
Mūsų “Komunis’as” ištvers, 

v

— Mūsų korpuse... — pradėjo kitas 
ir iš karto nutilo, tragiškai išplėtęs akis.

Iš viršaus pro šviesos liukus į mašinų 
skyrių įsirito banga, su triukšmu kris
dama žemyn. Vanduo patekęs ant kar
štų cilinderių, šnypštė ir virto garų de
besiu. Mes ištiesėme kaklus į atvirų 
durų pusę, pastatėme ausis, laukdami 
blogiausio momento. Kaip ir anksčiau, 
dažnai alsuodama, dirbo mašina. Lai
kinai tas mus nuramino.Bildėjo kūjis, — mechanikai dirbo, 

šaukdami į gyvenimą pusgyvį laivą.
Kiek laiko mes buvome greitos katas

trofos išgąstyje?
Pagaliau, iš vairinės būdelės garsiai 

suriko:
— Vairas veikia!
Vėl pradėjo judėti plieniniai mašinos 

muskulai, vėl “Komunistas” stojo į sa
vo kursą, tęsdamas kelionę į trokštamą 
krantą.
*»

Pradžioje visi apsidžiaugėme, bet grei
tai supratome, kad mes turėjome tik 
pertrauką. Pasiutęs bangų puolimas 
nesiliovė, stumdamas laivą į sunaikini
mą. Prie fok-mačto ištrūko iš vyrių 
susuktas inkaras. Slankiodamas iš vie
nos vietos į kitą, jis kaip išdavikas, pa
dėjo audrai daužyti laivą. Su griaus
mu suposi geležinė krosnis. Denyje nuo- 
1M girdėjosi trankymas ir kažkas pok
šėjo, tačiau atrodė, kad kažkas be galo 
piktas, laužydamas, daužė laivą geleži
niais balkiais.
: Praėjo košmariška naktis. Prasidėjo 
drumzlina aušra. Maža paguodos atne
šė mums diena. Oras nepagerėjo.

Visose gyvenamose patalpose, kaip ir 
karininkų kajutėje, niūriai teliūškavo 
vanduo. Vienintelė vieta, kurioje galė
jo prisiglausti žmonės, tai — mašinų 
skyrius. Čia iš kairiojo borto pusės, ci- 
Hnderių aukštyje, įrengtas nedidelis 
sandėliukas, kuriame laikomi įvairūs 
instrumentai ir atsarginės mašinų da
lys. Dabar jis tapo jūrininkų slėptuve. 
Į šią purviną patalpą sulindo visi—vai
rininkai, mašinistai, mechanikai, kūri
kai, šturmanai. Buvo ankšta. Žmonės 
sėdėjo ir gulėjo įvairiose pozose, susi
pindami kūnais, apšviestais blankios ži
balinės lempos šviesos. Kai kurie, nuka
muoti sunkaus darbo, greitai užmigčla- 

bet juos tuoj vėl žadindavo, šaukda- 
ini prie kokio nors naujo darbo.

— Na, kaip ten viršuje? — kiekvieną 
kartą kreipdavomės į naujai atėjusį nuo 
denio jūrininką, iš šalčio kalenantį dan
timis.

Prietemoje kažkas niurzėjo:
— An1 kranto, kai išgeriame, visi 

mus smerkia. Tačiau niekas nežino, kas 
mums būna jūroje...

Vandens apliejama, dinamo mašina 
nustojo veikti. Laivas liko be elektros 
apšvietimo. Specialių jūros lempų už
degti negalima — nuo purslų sproginė
jo stiklai. Degė tik vienos spinksulės. 
Mašinų skyriuje darbas vyko prietemo
je.

Mašinistas, rizikuodamas nukristi, 
laipiojo pinučiais su akrobato vikrumu, 
apčiupinėdamas mašiną, ar nekaista ju
dančios dalys, ir tirštai jas patepdavo. 
O tuo laiku mechanikas stovėjo an1 že
mutinės aikštelės ir atidžiai sekė akimis 
ir klausa darbą devynių šimtų arklių, 
uždarytų į geležį ir plieną. Kairiąja 
ranka jis laikėsi už turėklų, kad nenu
dribtų laivui pasvirus, ir dešinąja — už 
audros reguliatoriaus rankenos. Bangos 
išmetė aukštyn laivo užpakalį; apnuo
gintas straigtas suposi ore. Mašina ga-* 
Įėjo per daug įsisukti, padidinti apsisu
ki tų skaičių nuo septyniasdešimt iki tri
jų šimtų kartų į minutę. Tačiau įgudu
si specialisto ranka jautė artėjimą tokio 
momento, — audros reguliatorius grei
tai pakilo į viršų, sumažindamas garo 
jėgą.

Pro šviesos liukus nenustojo ristis 
bangos. Žmonės, pakliuvę po šaltos ma
sės sunkenybe, susiriesdavo, įtraukdavo 
galvas į pečius. Visa mašina pabalo 
nuo nusėdusios druskos. Po grindimis, 
laistydamasis, grėsmingai kriokė van
duo.

Mechanikas įsakė:
— Paleisti pompą!
Tuo pačiu metu reikėjo sekti Halus. 

Mašinistas pranešė:
— Vėl vanduo kyla.
— Pradėkite semti!
Dažnai pompos, užsiteršus triumu 

priimamiesiems vožtuvams, dirbo tuš
čiai. Kad juos sutvarkytų, į pagalbą bu
dintiesiems nusileido dar mašinistai ir 
mechanikai.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvių Piliečių Socialio 
Klubo metinio susirinkimo

Gruodžio 5 d. atlaikytas šio 
klubo susirinkimas buvo ge
ras, nes dalyvavo žymus skai
čius narių ir padaryta keletas 
tarimų, kurie tik metiniuose 
susirinkimuose galima daryti. 
Iki šiol klubo valdyba dirbo 
už labai žemą atlyginimą. Su
sirinkimas! sutiko pakelti vi
siems po $5 i metus.

Paskyrė dienraščiui Laisvei 
$15, nes mes per Laisvę ap
rašome savo parengimus ir su
sirinkimų šaukimus. Taipgi 
aprašome savo klubo abelną 
stovį bei svečių iš toliau atsi
lankymą, kas visuomet duoda 
klubui geras pasekmes bizniš- 
ku atžvilgiu.

Klubas didelių pinigų neda
ro, bet išlaidas apsimoka ne
sunkiai, nors ir taisyti reikia 
šį tą. Mat, visas komitetas ir 
bartenderiai dirba daugiau 
patarnavimui nariams ir vi
suomenei, negu kad butų ge
rai apmokami. Tokiu būdu 
lengviau verstis.

Mūsų degtinės leidimas pa
sibaigia su lapkričio paskuti
ne diena ir vėl prasideda su 
pirma balandžio mėnesio. 
Reiškia, per keturis mėnesius 
turime tik alų ir vyną.

Iš raportų taipgi sužinojo
me, jog turime gražų pulkelį 
narių, bet reikia stengtis, kad 
nebūtų žemiau šimto. Gi da
bar esame žemiau.

Geistina, kad ir toliau gyve
nanti lietuviai priklausytų 
mūsų klubui, nes mokestis tik 
$1.20 į metus, o yra verta, 
yra ko priklausyti. Iš pradžių 
turėjome keletą narių ir ki
tuose miestuose, bet pasta
ruoju laiku pasilikome tik 
vietiniai. Tas kiek apsunkina 
mus. Mat, čia stipriai gyvuoja 
ir kitas lietuviškas didelis klu
bas—Didžiojo Kunig. Vytau
to. Mūsų klubui visuomet rei- <1 *
kalinga draugiška pagalba iš 
kitur.

Naujų Metų pasitikimas
Beje, susirinkime raportuo

ta ir apie parengimą pabaigi
mui. senųjų ir pasitikimai Nau
jųjų Metų. Yra ruošiamasi la
bai gerai.

Šiais metais įžangos tikieto 
nebus. Tai bus parengimas 
maždaug bufetinio pobūdžio, 
su visokiais valgiais ir gėri
mais, už kuriuos užsimokama, 
įdek sunaudojama. Visą vaka
rą gros gera muzika. Svetainė 
šviesi, švari, šilta ir jauki sve
čiams šokti, žaisti ir linksmin
tis nors ir iki ankstyvam rytui. 
Toks pasismaginimas teesti tik 
vieną kartą į metus, pasitiki
mu i Naujų Metų.

Prašome dalyvauti visus, 
kurie norite lowelliečių šilto
je ir draugiškoje globoje pra
leisti labai smagiai tą popietį 
ir vakarą.

Paskutiniame senųjų motų 
susitikime turėsime naudingų 
pasikalbėjimų plačiais pasau
liniais reikalais. O jų yra daug 
ir dar daug gims iki tos die
nos.

Xmas Message from Quadruplets

I he ftvc-ycnr old Collins quadruplets, Barbara nnd Linda, Edward 
and Andrcvz, pair up to wish ail Americans a Merry Christmas and 
urge them to buy U. S. Savings Bonds as holiday gifts. The quadrup
lets have beeri receiving Bonds as Christmas gifts’for their future 
financial security from their parents, Mr. and Mrs. Charles Collins 
of Riverdale, N. Y. ------------- -----

Aš jau turiu ir vieną rezo
liuciją, kurią išpildysiu dėl 
Naujų Metų, būtent: 1955 me
tų pirmąją dieną aš tapsiu 
Lietuvių Meno Sąjungos na
riu, pasimokėdamas metinę 
duoklę, ir būsiu jos nariu, kol 
gyvas būsiu. Kas daugiau no- 
rėtumtė patapti LMS nariais, 
matykite mane. Kartu pasių
sime savo duokles tuoj po Ka
lėdų, kad pasiektų centrą dar 
prieš Naujus Metus.

Būnant nariais, gausime 
kas metai išleidžiamas gražias 
dainas su gaidomis ir kitus lei
dinius. Tai bus puikus daly
kas! Tuomi paremsime lietu
višką meną ir turėsime links
mesnes senstančio gyvenimo 
dienas. Gyvenkime apšvietei, 
kultūrai ir dailei; tai likusioji 
dalis mūsų gyvenimo bus 
daug skaistesne ir vertesnė 
gyventi
Svarbus susirinkimas

Dar kartą tenka priminti, 
jog šio menesio, gruodžio 19 
dieną, 3 vai. po pietų yra šau
kiamas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 44-sios kuopos me
tinis susirinkimas Klubo sve
tainėje, 14 Tyler St.

Susirinkimo bus duoti svar
būs pranešimai iš atsibuvusios 

i konferencijos ir šiaip iš drau- 
I gijos stovio. Visi nariai priva
lo dalyvauti: kurie jau pasi- 
mokėję duokles už šiuos 1954 
m. ir tie, kurie dar nepasimo- 
kėję. Pasimokėsite duokles ir 
gausite tą puikiąją knygą 
“Amerikos Prezidentai.”

Taipgi kviečiame ir tuos, ku
rie norite patapei nariais šios 
garbingos draugijos ir gauti 
tokias svarbias knygas, kokias 
LLD leidžia kas metai. Už $2 
metinės duoklės nariai gauna 
knygą ir puikų žurnalą švie
są.

Susirinkimas bus svarbus ir 
kitais klausimais, tuomį įsiti
kinsite dalyvaudami susirinki
me šį sekmadienį, gruodžio 
19 diena. *■ .

J. M. Karsonas
I ____________

Worcester, Mass. '
Aido Choras Rengia Užbaigimą 

Meti/ Prieš Kalėdas
Pabaigai motų artinantis visi sten

giasi pažvelgti atgal, patikrinti kiek 
suspėta nuveiki i taip skubiai prabė
gusiu metų laikotarpiu. Galvoja ar 
nesueikvotas, ar vertingai sunaudo
tas brangus jau negrjžtantis laikas. 
O kad nepraleisti tuščiai jau mažai 
likusio laiko, tai Aido Choras ren
gia bendram užbaigimui metų 
BALIU. įvyks sekmadieni, gruodžio 
(Dec.) 19 d., Lietuvių Salėje, 29

( Endicott St.
Aido Choras pateiks dainų pro

gramų, vadovybėje Jono Dirvclio. 
Kviečiame ir prašome Worccsterio 
ir apylinkės meno mylėtojus skait
lingai dalyvauti šiame aidiečių ren
giamame baliuje. Pradžia 5 vai. po
piet. (242-244)

Montello, Mass.
Draugiškas vakaras, pasikalbėji

mas Laisvės vajaus reikalais, rapor
tas iš A. T. G. Konferencijos ir pa
skaita apie sveikatą. Preligentas 
Dr. J. F. Borisas. Įvyks šeštadienį, 
gruodžio (®ec.) 18 d., Tautiško Na- 

k mo žemutinėje salėje. Pradžia 7 
vai. vakare. Rengia L.L.D. 6-ta 
kuopa. Gco. Shimaitis

Rochester, N. Y
Iš Gedimino Draugystes

Grudžio 3-čią Įvyko Gedi
mino draugystės pri ešm etinis 
susirinkimas. Buvo išduoti ra
portai iš namo statybos ir pa
rengimo. Raportavo pirminin
kas F. Matelis, raštininkė D. 
Valtienė, G. švedas ir Wm. 
Cherney. Pranešimai vienbal
siai priimti. Pasirodė, kad nau
jas namas su gėrimu ir val
giais daro gerą apyvartą.

Valdybon 1955 metams iš
rinkti: F. Matelis—pirminin
ku, F. Stepaitis — vice-pirmi- 
n ink ir, D. Valtienė — užrašų 
raštininke, Edward Krisman 
—iždininku, Mary žirgulienė 
—finansų raštininke, Julė Bla
žienė—kasos globėja, Geddy 
Vaitas ir N. Krisman įplaukų 
ir išlaidų prižiūrėtojais, Helen 
Stepaitis ir Elenor Bazaras— 
direktoriais, F. Gricius jauna
sis—tvarkos prižiūrėtoju, P. 
Bugailiškis — maršalka, L. B. 
ir Albinas Manelis—korespon
dentais, J. Gudei, P. Mali
nauskas ir J. Miller—knygų 
peržiūrėtojais.
Ruošia vaikams eglaitę
Gruodžio 4-tą jaunosios mo

tinos ir Gedemino Draugys
tės viršininkės ir veikėjos bu
vo surengusios vakarienę dėl 
surengimo vaikučiams kalėdi
nės eglaitės ir dovanėlių vai
kučiams ir ligoniams, kurių 
randasi nemažai.

Parengimui mėsą dovanojo 
Jonas Jonynas, kuris turi 
krautuvę prie Hudson Ave. 
Duonos dovanojo Kanapickas. 
Didelį pyragą-bapką iškepė 
Ona Bachiulienė. Kas ir ką 
daugiau dovanojo vakarienei 
negalėjau sužinoti. Vakarienė 
buvo labai skani ir svečių tu
rėjo apie 200.

Visų virėjų vardų nesužino
jau, tad ir tas, kurias sužino
jau, neskelbiu, nes tai būtų 
lyg ir šališkumų. Eūtų labai 
malonu, ka(d jaunosios ręngė- 

' jos aprašytų apie savo paren- 
! gimus..

Eglaitės parengimas įvyks 
I gruodžio 19-tą, 3-čią valandą 
po pietų, Gedemino svetainė-
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HARTFORD, CONN
UŽKVIETIMAS Į SVEČIUS PAS KLUBIETES

Moterų kliubas rengia bankietą Gruodžio 19, 
sekmadienį. Vakarienė bus 5 valandą vakare, 
Lieluvių Bendrovės name, 157 Hungerford St., 
Hartford. Kievienais mettai moterų kliubas 
surengia prieš-kalėdines šventes bankietą kaip 
ir kūčias, ir tas parengimas nėra del pelno o tik 
švenčių pasivaišinimas. Kliubietėms įžanga dy
kai, o svečiams tik $1.00. Visi Laisvės skaity
tojai kviečiami dalyvauti ir, taipgi kliubietės 
bei pažįstami ii’ draugai.

Renginio Komisija

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.

Kuriui 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. * • »

Chicagos Žinios
Mire Algirdas Plečkaiti*

Gruodžio 8 d. nuo širdies 
smūgio mirė Algirdas Plečkai
tis, vos sulaukęs 46 metus am
žiaus. Jis ■'buvo gimęs Merri- 
ville, III.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime senus tėvelius: motiną 
Evą ir tėvelį Joną Plečkaičius. 
Taipgi daug artimų giminių, 
kaip tai: švogerį Andriejų Da- 
raškevičių, dėdę Vincą Pleč
kaitį ir jo šeimą; dėdę J. Ge- 
gužinską ir jo šeimą Detroite, 
taipgi pusbrolį ir pusseserę 
žiemius Detroit, Mich.; War- 
šauskų šeimą Simsburg, Conn.

Chicagoj e paliko žebraičių 
šeimą, Katilių šeimą ir eilę 
biskį tolimesnių giminių bei 
artimų draugų.

Velionis priklausė Chicago^ 
Lietuvių Draugijoje.

Nors Algirdas neėmė tiesio
giniai atsakomingo organiza
cinio darbo, bet jis visada su 
savo tėveliais dalyvaudavo pa
žangiečių parengimuose ir abel- 
nai remdavo pažangų judėji
mą. Jis buvo aukšto suprati
mo vaikinas ir baigęs aukštes
niąją mokyklą.

Gaila taip jauno, giliai pro
taujančio vaikino, kad žiaurio
ji mirtis pakirto jo gyvybės 
žiedą pačiame gražume gyve
nimo, o ypač kad jis taip ne
pavaduojamai buvo reikalingas 
seniems tėveliams, kurių žilos 
galvelės tikėjosi surasti prie
glaudą, suraminantį žodelį, bet 
deja, likimas kitaip lėmė, tą 
tik puikiai žydintį žiedą mir
tis nuskynė ant visados, palik
dama tik gražią atmintį gy
viesiems ir gilų liūdesį arti
miesiems.

Velionis Algirdas Plečkaitis 
buvo palaidotas gruodžio 11 d., 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

Pažįstama

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

jxm-575 Joseph Ave. Visi' ro- 
chesteriečiai prašomi dalyvau
ti. Seni, jauni ir maži visi tu
rėsite gerus laikus.

L. B.

imuunnn
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ŽINIOS K LIETUVOS
Kompozitoriaus A. KL-ni«*kio 

autorinis koncertas

VILNIUS.— Spalio (» d., Lie
tuvos Valstybinė je Filharmoni
joje Įvyko respublikos nusi- 
pelnusio na no veikėjo kompo
zitoriaus A. Klenickio autori
nis koncertas, skirtas jo 50-o- 
sioms gimimo metinėms pažy
mėti.

ITieš koncertą pranešimą 
apie A Klenickio gyvenimą 
ir kūrybą padal ė kultūros mi
nistro pavaduotojas respubli
kos nusipelnęs meno veikėjas
J. Banaitis. Jubiliatą sveikino 
visuomeniniu ir kūrybiniu or
ganizacijų atstovai.

Meninėje dalyje dalyvavo 
Lietuvos Valstybinio akademi
nio operos ir baleto teatro bei 
Valstybinės filharmonijos so
listai. Respublikinio radijo 
simfonijos orkestras, Valsty
binės filharmonijos ir Respub
likinio radijo jungtinis choras. 
Buvo atlkti A. Klenickio mu
zikiniai kūriniai — kantata 
“Marytė Melnikaitė,” variaci
jos St. Šimkaus tema smuikui 
su orkestru; ištrauka iš operos 
“JTie Nemuno,“ dainos chorui 
ir orkestrui. Dirigavo pats au
torius.

Koncertą šiltai sutiko gau
siai dalyvavę Vilniaus visuo
menės atstovai.

Milijonas dėžučių konservų 
viršum plano

KLAIPĖDA.— žuvies kon
servų fabriko kolektyvas 
smarkiai dirba.

šiais metais Įmonė išleido 
pusantro milijono dėžučių 
konservų daugiau, negu per 
tą pati laiką pereitais metais. 
Daugiau kaip 98 procentai vi
sos produkcijos išleidžiama 
tik pirmos rūšies. Jau trečią 
kartą fabrikui suteiktas pui
kios kokybės Įmonės vardas, 
žymiai sumažinta produkcijos 
savikaina. Nuo metų pradžios 
Įmonė davė valstybei daugiau 
kaip du milijonus rublių vir- 
šumplaninio pelno.

Pasitarimas gyvulininkystes 
klausimais

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Įvyko Gyvulininkystės ir 
veterinarijos instituto moksli
nės tarybos išplėstinis posėdis 
gyvulių fiziologijos ir mitybos 
klausimais I. P. Pavlovo ir J. 
V. Mičiurino mokslo šviesoje 
Jame dalyvavo moksliniai 
darbuotojai iš Lietuvos veteri
narijos akademijos, Lietuvos 
veterinarijos akademijos, Lie
tuvos žemės ūkio akademijos, 
Biologijos instituto ir kitų Įs
taigų.

Pranešimus apie atliekamus 
mokslo tyriamuosius darbus 
gyvulių fiziologijos ir mitybos 
srityje padarė biologijos 
mokslų kandidatas G. Cacha- 
jevas, Gyvulininkystės ir vete
rinarijos instituto moksliniai 
bendradarbiai M. Lazauskas,
K. Pakarskytė, A. Vilimaitė 
ir kiti.

Moksliniam darbui derinti 
Mokslų akademija sudarė ko
ordinacinę komisiją, kuriai va
dovauja akademikas V. La
šas.

A. Stankūnavičius

BESIRUOŠIANT RESPUBLI
KINEI DAINŲ ŠVENTEI

. Liaudies Šokių ratelių 
vadovų seminaras

KĖDAINIAI. — šiomis die
nomis rajono kultūros namuo
se Įvyko liaudies šokių ratelių 
vadovų seminaras. Jame daly
vavo daugiau kaip 20 klubų- 
skaityklų, bibliotekų vedėjų, 
mokytojų ir kt. Seminaro me
tu1 išmokti 5 respublikinės dai
nų šventės repertuaro liaudies 
šokiai. įvyko taip pat teoriniai 
užsiėmimai, kaip organizuoti 
liaudies šokių ratelius. Semi
narui vadovavo Kėdainių kul
tūros namų meno vadovas ‘G. 
Žalienė. Tokius seminarus nu
matoma organizuoti kas mė
nesį. G. Kupstaitė

New Yorko^/Mfo Žinios
Grąsino skelbti rendu 
streiką Harleme

Kongrcsmano Powell vado
vaujama delegacija i City 
Hali griežtai pareikalavo iš 
miesto valdžios veiksmo su
stabdymui Harlemo pražūtin
gų gaisrų. Sykiu įspėjo valdi- 

taisoma. Kongresmanas sake:
“Nekaltų žmonių masiniai 

žudymas — gyvų rendaunin- 
ku deginimas lovoje“— turi 
būti sustabdytas.

sing and Buildings komisio- 
nieriumi Bernard J. Gilroy.

Powell sakė, jog delegacija 
kreipsis ir į magistratą, kad 
prasikaltusieji būtų baudžia
mi aukščiausia bausme, kokią 

jis minėjo 156 W. 141st St. 
namą, kur vieną dieną kilo du 
gaisrai. Savininkui Hillmor & 
Associates buvęs duotas įsa
kas prašalinti pavojingą pa
dėtį. Įsakas buvęs duotas pra
ėjusio liepos mėnesio 6-tą, bet 
spalio 15-tą viskas tebebuvo 
netaisyta. Už statymą pavo
ju n gyventojų sveikatos ir gy
vybės magistrato teismas savi
ninką nubaudė pasimokėti tik
tai $25. K on gr osmanas sako, 
jog jį pritrenkė sužinojimas 
tokios padėties. Gruodžio 4-tą 
įvyko gaisras.

Delegacijos daviniai rodo, 
kad kožnu nuotikiu gaisro ar 
kitų didelių nelaimių pasta
tuose patirta, jog savininkai 
buvo Įspėti apie esamus na
muose blogumus. Tačiau tie 

mi ir savininkai nebuvo už tai 
baudžiami.

Rendauninkų konferencija 
taipgi iškėlė reikalavimą dau
giau inspektorių, ypatingai 
kalbančių ispaniškai. Tą 
kartojo iy delegacija savo 
simatyme su valdininkais.

pa

Prašė teismo uždrausti 
persekiojimus

Civilinių 
per savo 
Pattersoną i 
kreipėsi į 
mą New 
mu, kad 
įstaigos 
gaudiškiems tikslams. Sako, 
jog šau k iojimai tardymams 
nieku neprasikaltusio žmonių 
yra persekiojimu.

Paskiausiu laiku pašaukti 
apie 50 newyorkieciu, pasižy
mėjusių teisių gynimo veiklo
je.

Teisių Kongresas 
vadus William L. 
ir Samuel Baron 

J. V. Distrikto Teis- 
Yorke su reikalavi- 
užd raustų šau kioti 
darbuotojus 

tikslams.
šau k jojimai

Diskusuoja rinkinius
New Yorke išeinantis ang

liškas darbininkų dienraštis 
Daily Worker 248-me nume
ryje išspausdino vietinės ko
munistų organizacijos rezoliu
cijos sutrauką.

Re z o 1 i u ei j o j e d i s k ils u o j a m a 
priežastys kai kurių demokra
tų laimėjimo, kitų pralaimėji
mo arba laimėjimo tiktai su 
mažu skaičiumi balsų. Aiški
na rolę darbo unijų, liberalų 
partijos, darbo partijos. Svars
to, ką reikėtų ir kas galima 
jay dabar padaryti laimėji
mui demokratijos jėgoms atei
nančių prezidentinių rinkimų.

Sekami prezidentiniai rinki
mai įvyks 1956 metų rudenį, 
tačiau darbininkų priešai jau 
seniai karštai 
tik darbininkų 
tebesnaudžia.

ruošiasi jiems,

Skaitęs

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

Žada uždaryti kita 
krautuve

Wanamakers krautuvių fir 
nia nesitenkins vien tiktai už
darymu didžiosios krautuvės 
New Yorke, šiomis dienomis 
paskelbė, jog uždarys ir dvi 
mažesnes, esančias Wall St. 
srityje. Taipgi parduoda osan-

Nesakoma, kas atsitiks su par
duodamomis.

Yori<e uz- 
Minia dftr- 
darbo. Tai

Esančiosios New 
sidarys šeštadienį, 
bin inkų netenka 
bent dovana Kalėdoms!

scenoje iš filmo “Deep In M.y 
Heart.” Rodo Radio City Mu
sic Mali, Greta nuostabiai 
puošniai statomų spektaklių 
šventinėmis temomis.

Aido Choras
Painokos įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito- (jjs
rijos muzikos kambaryje. Pra

džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 

laukiame ir naujų.
Aido Choro valdyba

Motery atydai
Svarbus priešmetinis Mote

rų Klubo susirinkimas Įvyks 
šio ketvirtadienio vakarą, 
gruodžio 16-tą, Liberty Audi
torijos patalpose. Prašome vi
sas nares dalyvauti, nes nuo 
sėkmingo paskutinio šiais me
tais susiėjimo, daug priklau
sys mūsų pasisekimai seka
mais metais.

Valdyba

gali

Medus Sveikatai
'Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

B AR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

Žmogžudystėje Įtarto 
žmoną laiko kalėjime

Areštavo Mrs. Connie Ras
telli, žmoną maspothieėio Phi
lip Rastelli, kuris yra Įtartas 
kaip galėjęs būti vienu tų, 
kurie nužudė Miko Russo. Ru- 

li ir brookiymetĮ Kalph ban- 
torą kaip norėjusus jį nužudy
ti Jis ir tuomet buvo apšau
dytas, bet pasveiko.

Mrs.
$50,000 

kai tarp 
norėjusi

kaucijos. Ji yra įtar- 
jinai buvusi tarpinin- 
savo vyro ir Russo, 
Russo prikalbėti, kad’

jis atšauktų savo pernykštį 
liudymą apie Rastellį. Pas- 
kiausiame vizite gruodžio 10- 
tą jinai pasiūliusi Russo šei
mai namus užmiestyje ir vai
kams drabužius, bet Russo at
sisakęs. Ankstį sekmadienio 
lytą jį rado nužudytą.

Brooklyno Įtartųjų 
žmogžudystėje teisme

Gruodžio 13-tą abi pusės 
baigė savo parodymus Wil
lard Monterio nužudymo by- 

paduota džiūrei svarstyti.
Paskiausiam e savo žodyje 

prokuroro asistentas McBabe 
sakė, jog jis skaito lygiai kal
tais abu, Melvin Mittmaną, 
17 metų, ir Jack Koslow, 18 
m. Sako, kad jie abu radosi 
prie upės kai Monteris tapo 
nustumtas upėn, kur jis pri-

Vyrukų apgynėjai Leo Hea
ly ir valstijos senatorius Fred 
G. Moritt argumentavo, kad 
vyrukus negalima teisti* kaip 
žmogžudžius. Moritt tikrino, 
jog jie išėjo ne susikalbėję 
žmogžudystei, bet papras
toms jaunuolių šelmystėms..

sake, jie pasielgė blogai,\ 
bet netiksliai.

Liudytojas sako, kad 
jį norėjo papirkti

teismabutyje iškdo 
surprizas, kai at
kalė j iimo liudyti

kalinį Michael Gar- 
prokuroro asistentui 

du k votė
ta u tavo 
Aš Judo- 
nemcl Uo

Brownas

Queens 
netikėtas 
vestas iš 
prieš kitą 
čia tvojo
McGrattan po kojų 
rius ii- sušuko: “še 
du gabalai sidabro ! 
šiumi nebūsiu. Aš 
siu.“

Iš Garcia buvę tikimasi liu- 
dymo, būk kaltinamas mergi
nos nužudyme William Brown 
kalėjime jam (Garcijai) j au
sį pakuždėjo, kad 
jam pasisakęs apie tą žmog
žudystę. Gi Garcia teisme ti
krino, jog James P. McGrat
tan ir Thomas Cullen jam ža
dėjo lengvatų, kad jis liudy-

UZrašyklt Laisvę Savo DranguL

v

•

Iš Nečiunskienės 
laidotuvių

Gruodžio 10-tą įspūdingas 
būrys Onos Nečiunskienės ir 
jos šeimos draugų ir pažįsta
mų išlydėjo ją iš Bieliausko 
šermeninės i Alyvų Kūnelio 
kapines, šermenis lankė ir pa
lydovuose taip pat buvo viso
kių pažiūrų lietuviai, nes Ne- 
čiunskai kriaučių šapose, uni
joje, taip pat ir organizacijų 
sueigose dalyvaudami su vi
sais turėjo pažinčių.

Prie jos karsto buvo gėlių, 
radosi ir. mišioms kortelių.

Ona Nečiunskienė, po tė
vais Kratavičiūtė, mirė gruo
džio 7-tą. Jau prieš keletą 
metų ji pradėjo retkarčiais 
pasiskųsti nesijaučianti gerai. 
Paskiausiais metais jinai jau 
sunkiai sirgo, net gretimai na
mui esančiame parkutyje jos 
nematydavome. Matomai ir ta 
kelionė jai darėsi perdaug 
sunki. Visu tuo laiku ir šeimai 

•skaisčių. pastangose mažinti 
jai sunkumus ir pratęsti gy
vybę.

Varde šeimos, palydovai bu
vo pakviesti į ręsta uraną ir 
gerai pavaišinti pietumis.

Liko vyras Kazimieras, duk
terys Adelė Wilson, Aldona 
Farrall ir žentai, anūkė Ei
leen; seserys; Mary Schultz, 
Chic.agoje, ir Antanina Cvir
ka, Los Angeles; taipgi toli
mesnių giminių. Paėjo iš Aly
taus.

Gaila malonios moters.
Užuojauta jos šeimai.

K-nas

PAIEŠKOJIMAS
Paie.škau gyvenimui draugo. Esu 

našlė, 49 metų amžiaus, gyvenu To
ronto priemiestyje, Kanadoje ir dir
bu viešbutyje (hotel). Turiu savo 
namą ir turiu visai mažą .šeimą, 
mokyklos amžiaus. Nerūkau, nenau
doju svaiginančių gėrimų. Paieškau 
draugo, kuris norėtų rimto ir šva
raus gyvenimo, nelabai daug skir
tųsi amžium, kad nebūtų pijokas ar 
gembleris. Taipgi pageidaujama, 
kad turėtų sutaupą ar biznį ir kad 
būtų iš seniau atvykusiųjų. Nes aš 
esu iš seniau atvažiavusiųjų. J rim
tą laišką su paveikslu duosiu atsa
kymą. Antrašas:

Mrs. A. Karponis, 
Post St., L. No. 42

Toronto, On t., Canada

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 16
D-ro J. F. Boriso lekcija, 3 P. M.

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.

(Tąsa iš pirmo pusi.)

kuris būti) taip baisiai SU

baigą 

v jų karaliumi.

Hitlerio laimėjimą kare. 
Ten kreipėsi prie Hitlerio, 
kad jis duotų jam dalį nuo 

to. Jis, mat, irgi buvęs am
žinas anti-semitas, ir todėl 
turįs teisę į tų nelaimingų 
hitlerizmo atiku turtą!

Baisu net pamislyti!

Pilnai, visu šimtu procen
tu sutinku su klerikalu 
Draugo redakcija. Pa remiu 
jos dar vieną pasiūlymą 
VLIKo nekraustyti Ameri
kon. Naujo rakete Ameri
kos lietuviams nebereikia. 
Pilnutinai užtenka Ameri
kos Lietuvių Tarybos.

Jaunųjų lietuviukų 
diena gruodžio 19

Ją rengia LDS angliškai 
kalbančiųjų kuopa (branch 
200). Rengia visiems, visų 
kuopų mažiesiems nariams, 
narių vaikams ir anūkams bei 
jų draugams. Tai reiškia, kad 
atsivedant savo vaiką ar anū
ką nėra reikalo atskirti, palik
ti namie savo vaiko draugą, 
nors jis ir ne lietuvių vaikas.

Viskas, ko rengėjai prašo: 
atvesdami vaiką, atneškite 50 
centų vertėsi dovanėlę. Jos bus 
ten pat išdalintos vaikams. 
Jaustųsi blogai tas vaikas, ku- 

jos mielus svetelius pavaišins 
tortais ir kitkuo tinkamu nla- 
žiems.

Vaikų pobūvis gruodžio Hi
tą bus Liberty Auditorijos pa
talpose, nuo 2 iki 5 po pietų. 
Patys vaikai vykdys progra
mą. Vaikus mėgstanti suaugu
sieji taipgi kviečiami pasižiū
rėti mažųjų linksmavimo.

Bangkokas. — Kambodi- 
jos karaliukas Nerodomas 
Sihanoukas aplankys Thai- 
landa. v
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NEW Y< VRT
RUSiNl.S.s 

opportunities

PARSIDUOHA 
BAKERY—Ll .\< H

$(»:>() savai! itlių į<-ig(), ilgų metų 
lysas; ramia $90; didelė kampinė 
krautuvo. Nustatyta prieinama kai
na greitam pardavimui. Aukštas 
potencialius, puikiausias biznis. Pir
kite tuojau.

(iL. 2-9878
(242-245-247)

l-’RUIT, VEGETABLE, 
GROCERY STORE 

Kaina grcjtam pardavimui 
Su nuostoliu del ligos. 
Barganas, prieinamai 

II. WEISS 
1679 York Avė. 

Telofonuokite: RII. 4-0941 
(244-246)

HELP WANTED MALE

Turi 
3

2

SUPERINTENDENTAS
2nd Avė., N. Y. C.

mokėti plumbing pataisymus, 
rūmų apartment as tame pačiame 

namo, ir alga.
Kreipkitės 11 A. M. iki 5 P. M.

HORMA REALTY
East 23rd St., N. Y. C.. Rrn. 701

JAUNAS VYRAS 
Doi Delicatessen 

Puiki Proga
Meadow Brook Delicatessen, 2326 
Ilemstead Turnpike, East Meadow, 
L. I.

Tclefonuokite: LE. 9-9692
(244-247)

Miesto Tarybos nariai 
nori algų priedo

New Yorko Miesto Tary
bos nariai prašė majoro Wag- 
nerio, kad jiems duotų po 
$2,000 priedo. Prašė ne tie
sioginiai algoms, bet iškaš- 
čiams. Dabar jie gauna i.škaš- 
čiams po $1,000 metams, už 
kuriuos nemoka taksų.

Algomis jie gauna po $7,- 
000 metams.

Brooklyniečiams rūpi 
būsimas tiltas

Pradėjus kalbėti apie sta
tybą tilto tarpe Brook lyno ir 
Staten Island, Bay Rid/*£ gy
ventojai susirūpino. Juk'ir be 
tilto, tiktai pravedant ekspre
sini kelią ir jam tiltelius tūks
tančiai Brook lyno šeimų nete
ko namų ir visas jų gyveni
mas pasikeitė.

ti

HEATHCOTE 
EMPLOYMENT AGENCY 

Palmer Ave., Scarsdale, N. Y. 
SC. 8-6169 —• SC. 8-3038

Greit, reikalinga — Porų — $400. 
Namų ruošos darbininkų - $50 ir 

aukščiau. Biznio įstaigos. Matykite 
mus pirma.

(2.36-245)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE >

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

: MATTHEW A. < 
: buyus : 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172




