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KRISLAI
Fašisto definicija.
Nesusikalba.
Popiežius apie taiką.

(
Prisivirė košės.
Loja už imperialistus.

Rašo A. Bimba

Fašisto definicija yra tokia: 
Fašistas — sužvėrėjęs žmog
žudys !

Tai dar kartą patvirtinta 
Vengrijoje.

Tikiu, jog daugelis matėte 
praėjusj savaitgalį komercinė
je spaudoje fotografijas iš pa
skutiniu įvykiui Vengrijoje.

Ką gi ten darė pasigrobę 
ginklus fašistai? Jie tuojau 
pasileido skersti žmones. Sa
ko, jie gyvu nelaisvėn neėmė. 
Pamatė komunistą ir nušovė.

Jie padegė Budapeštą, žiū
ri į degantį miestą su pasidi- 

Wfciavimu.
/^Barbarų jiems vardas per 
švelnus.

Beje, vienas koresponden
tas sakosi gatvėje susitikęs 
ginkluotą sukilėlių vadą. Fa
šistas jo užklausęs: Kas tu 
per vienas? Atsakymas: Ame
rikietis! i

Fašistas: Kodėl tiktai vie
nas, juk turėjo čia pribūti 
amerikiečių visas milijonas! _

Ma/tote, ko jie laukė.

Specialėje Jungtinių Tautų 
Asamblėjoms sesijoje ir kubie
tis, ir britas, ir francūzas sa- . 
tifV. Vengrijoje 75,000 žmo
nių užmušta, o 100,000 su
žeista.

Bet lapkričio 11-ą dieną 
“Times” sakoma, kad per šį 
fašistų sukilimą Vengrijoje 
žuvo 20,000. Skirtumas labai 
didelis.
Kodėl minėti diplomatai taip 

begėdiškai melavo?

Skaičiau popiežiaus prokla
maciją apie taiką. Labai ge
rai, kad popiežius ragina ka
talikus melstis už taiką.

Bet kodėl popiežius toje 
proklamacijoje mini tiktai 
įvykius Vengrijoje, bet nieko 
nesako apie įvykius Egipte?

Argi tas neparodo, kad po
piežius neturi drąsos arba bi
jo pasmerkti britus ir francū- 
spis imperialistus?
« Kitas dalykas. Argi tas ne
parodo, jog popiežius Azijos 
ir Afrikos žmonių neskaito 
žmonėmis? Jis nemato reika
lo už juos melstis ir jų kan
čias atjausti.

Su savo agresija britai ir 
francūzai prisivirė baisiai 
daug košės. Dabar, sakoma, 
britų premjeras Eden ir fran
cūzų premjeras Mollet skubi
nasi Washingtonan prašyti 
mūsų prezidento pasigailėji
mo ir pagalbos.

Jie sakė, kad jie žygiuoja į 
Egiptą gelbėti Suezo kanala. 
Bet jie tą kanalą užvertė ir 
dabar, sakoma, juomi laivai 
negalės plaukioti per keletą 
mėnesių!

Kiek jie išžudė egiptiečių? 
Sunku- tiksliai pasakyti. Uos- 

k t^ Said visiškai sugriovė. Ten 
'¥au rasta ir suskaityta du 
pūkštančiai lavonų.

Menševikas nebūtų menše
viku, jeigu jis imperialistams 
barzdos nelaižytų.

Chicagos Naujienų redakto
rius buvo vienas iš pirmutinių 
atsiskubinti britams ir francū-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Lenkija panaikino slaptąją 
policiją; Rokosovskis užims 

naują postą; seimas tariasi
Varšuva.— Lenkijos sei

mas laiko savo posėdžius ir 
priėmė visą eilę svarbių nu
tarimų. Visų pirmą nutar
ta panaikinti speci’alę slap
tą policiją ir jos pareigas 
pavesti teisingumo ministe
rijai. Iki šiol saugumo po
licija veikė kaip nepriklau
soma nuo teisingumo mini
sterijos jėga. Tiesiogines 
slaptosios policijos pareigas 
perims paprastoji policija.

Taipgi nutarta priimti 
maršalo Rokosovskio rezig
naciją iš krašto saugumo 
ministerijos vietos. Jis 
taipgi pasitraukė iš vice
premjero pareigų.

Kaip tai žinoma, Roko
sovskis yra lenkas, Lenkijo
je gimęs, bet ilgai gyvenęs 
Tarybų Sąjungoje ir tapęs 
tarybinės armijos maršalu, 
kuris labai pasižymėjo kare 
prieš nacius. Jis tapo vie
nu žymiausių karo didvy
riu, nors per nekurį laiką 
prieš karą jis po Stalino re
žimu sėdėjo kalėjime ir bu
vo išlaisvintas tik karui 
prasidėjus.

Po karo, kuomet liaudiš
ka santvarka įsisteigė Len
kijoje, pats Rokosovskis iš
reiškė norą persikelti į sa
vo gimtą kraštą, ir Lenki
jos valdžia jį pakvietė at
vykti. Jis tapo Lenkijos pi
liečiu, Lenkijos karinių jė
gų viršininku su maršalo

Men dės smerkė 
Mollet valdžią
Paryžius.— Radikalų par

tijos vadas Mendes-France, 
eks-premjeras, pasmerkė 
Mollet valdžią, nors jon įei
na ir keli pačių • radikalų 
partijos ministrai. Mendes- 
France sakė, kad Prancūzi
ja padarė klaidą puldama 
Egiptą. Jis sakė, kad tas 
užpuolimas dar labiau iškė
lė Nasserio prestižą visų 
arabų akyse, suspietė juos 
aplink Egiptą ir pasunkino 
francūzų padėtį Alžyre, o 
ne palengvino, kaip tai nu
matė Mollet

Mendes-France sakė, kad 
Nasserio prestižas sustiprė
jo, nes britų-francūzų kari
niai veiksmai neatsiekė Su
ezo pilnos okupacijos, nes 
egiptiečiai skaito, kad jie 
atmušė galingus agreso
rius. Jis pripažino, kad 
prie to žymiai prisidėjo ta
rybinis įspėjimas francū- 
zams ir britams.

BAGDADAS.—Irako val
džia paskelbė, kad jos nuo
mone taika Artimuose Ry
tuose gali būti užtikrinta 
tiktai vienu keliu: Izraelis 
turi būti ištrintas iš žemė
lapio, panaikintas kaip 
kraštas.

Irakas yra iš visų arabiš
kų šalių artimiausia britų 
sąjungininkė.

laipsniu ir gynybos minist
ru.

Dabar, po pasitraukimo, 
jis tapsiąs Varšuvos kari
nės akademijos komandan- 
tu. Jo vietą ministerijos va
dovybėje perima generolas 
Spychalskis, artimas Go- 
mulkos bendradarbis.

Gomulka, Ochabas ir Cy- 
rankevičius išvyksta Mas
kvon šiandien, ketvirtadie
nį, arba penktadienį.

Varšuva.— Lenkijos pre
zidentas Cyrankevičiuš, ku
ris planavo šio mėnesio pa
baigoje apsilankyti Indijo
je, kelionę atidėjo neribo
tam laikui. Cyrankevičiuš 
informavo Nehru, kad dėl 
vidujinės p’adėties Lenkijo
je jis negali palikti šalį il
gesniam laikui.

Nehru pakvietė Cyranke- 
vičių, kai jis lankėsi Varšu
voje.

Rasistai sako, 
kad neklausys 
Aukšč. teismo

Washingtonas. — Iš pie
tinių valstijų ateina žinios, 
kad vietiniai rasistiniai 
pareigūnai yra pasiryžę 
neklausyti Aukščia u s i o j b 
teismo įsakymo pabaigti ra
sinę segregaciją autobu
suose. Mississippi guber
natorius J. P. Colemanas 
paskelbė, kad jo valstija 
nenusilenks “nekonstituci- 
niam teismo nutarimui.” 
Georgijos generalinis pro
kuroras Cook paskelbė, kad 
Georgijoje “rasės liks se- 
greguotos autobusuose, ly
giai, kaip visur kitur?

St. Petersburgo, Floridos 
majoras Johnsonas sako, 
kad tame mieste nėra spe
cialaus segregacijos auto
busuose įstatymo, bet ten 
segregacija yra “paprotis, 
kuris egzistavo, egzistuoja 
ir egzistuos.”

Generolas Gunther 
naujose pareigose

Washington. — Jun g t. 
Valstijų generolas Alfred 
M. Gunther, pasitraukęs iš 
NATO vadovo vietos, tapo 
išrinktas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus prezidentu.

Gen. Gunther su šių me
tų gruodžio 31 d: pasitrau
kia iš armijos, kurioje jis 
tarnavo 38 metus. O su 
1957 m. sausio 1 diena jis 
užims ARK. prezidento vie
tą.

Port Said, Egiptas. — 
Sakoma, kad egiptiečiai nu
kirto geriamą vandenį nuo 
šio miesto, kuriame yra an
glų ir francūzų kariuome
nės įgjilos.

įHammarskjoldas gal 
iš vyksiąs Vengrijon
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Jungtinių Tžjutų generali
nis sekretorius Dag Ham- 
marskjoldas paskelbė, kad 
jis gal išvyks Vengrijon. 
Jis tuo reikalu tarėsi su 
Vengrijos užsienio reikalų 
ministru Imre Horwath, 
kuris dabar vadovauja 
Vengrijos delegacijai Jung
tinėse Tautose Generalinėje 
asamblėjoje. Horvath tapo 
užsienio reikalų ministru, 
kuomet Kadaras perėmė 
vadovybę kaip premjeras.

Hammarskjoldas nori vy
kti Vengrijon, kad prižiū
rėti Jungtinių Tautų pa
galbą Vengrijai maistu ir 
medikamentais. Kaip žinia, 
Vengrijos valdžia paskelbė,

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
• p

Varšuva. -4 Gomulka, 
Ochabas ir Cyrankevičiuš 
jau išskrido Maskvon.

Jungtines Tautos.—Jung
tinių Tautų' tarptautinės 
karinės jėgos pirmieji da
liniai (danai, norvegai, ko- 
lumbiečiai) dar vis Neap- 
lyje, Italijoje. Jų vykimas 
Egiptan atidėtas dar vienai 
dienai, nes nesusitariama 
su Eigptu dėl smulkmenų.

Washingtonas. ■*— Ameri
kos valdžia oficialiai panei
gė spaudoje paskleistus 
gandus, kad 30,000 tarybi
nių savanorių jau randasi 
Eigipte, Sirijoje ir kituose 
arabiškuose kraštuoset

New Yorkas. — Reak
ciniai vengrų ir kitokie pi
ketai kėlė didelį triukšmą 
prie Pythian salės, kur bu

Negrtj organizacijos sveikina
Aukščiausiojo teismo nutarimą
Washingtonas.— NAACP 

ir kitos negrų organizacijos 
sveikina Aukščiausiojo tei
smo sprendimą, kad turi 
būti baigta rasinė segrega
cija autobusuose. Kaip ži
nia, Aukščiausias Teismas 
vienbalsiai nutarė, kad se
gregacija autobusuose yra 
nekonstitucinė. Tas nutari
mas žymiai padeda Mont
gomery ir Tallahassie .ne
grams, kurie veda boikotą 
prieš segreguotus autobu
sus.

' Dabar aštuoniese valsti
jose yra įstatymai, kurie 
reikalauja rasinės segrega
cijos autobusuose. Tos vals
tijos yra Alabama, Florida, 
Arkansas, Louisiana, Mis
sissippi, Oklahoma, Tennes
see ir Texas. 4

Aukščiausio teismo nuta
rimas paliečia visus au
tobusus, būt jie privatinių 
kompanijų i arba būt jie 
miestų. Kiekviena autobu
sų kompanija turi teisę, jei
gu nori, laikytis segregaci- 
nių taisyklių, bet valdžios

kad ji su dėkingumu tokią 
pagalbą priimtų, nors ji ne-' 
pageidauja Jungtinių Tau
tų stebėtojų, kurie siūlyti 
“tvarkos prižiūrėjimui. v
Vengrijos valdžia informa
vo Jungtines Tautas, kad 
jos tvarka yra grynai vidu
jinis jos reikalas.

Tuo tarpu Anna Kethy, 
socialdemokrate, kuri buvo 
Nagy’o valdžios nare, sten
giasi išgauti iš Jungtinių 
Tautų pripažinimą, kad tai 
ji atstovauja Vengriją. Ji 
teigia, kad Kadaro valdžia 
nelegališka ir Horvath ne
atstovauja Vengrijos, bet 
atrodo, kad iš jos pastangų 
nieko neišeis.

vo mitingas Spalio revoliu
cijos paminėjimui.

Beirutas.— Astuonių ara
biškų šalių valdžių galvos 
čia pradėjo savo konferen
ciją.

Oslo. — Norvegijos Ko-| 
munistų partija pasiuntė’ 
atsikreipimus į Tarybų Są
jungos Komunistų partiją 
ir Vengrijos Socialistinę 
darbininkų (ko m u n i s t ų ) I 
partiją. Atsikreipimuose 
Norvegijos K. P. reiškia 
savo susirūpinimą dėl įvy
kių kurso Vengrijoje.

Washingtonas.—Pilni ap
skaičiavimai rodo, kad Ei- 
senhoweris gavo 34,904,152, 
balsu, Stevensonas 25,592,- 
115. Eis.enhoweris tokiu bū
du pralenkė Stevensoną 9,- 
312,037-iais balsais.

arba miesto organai neturi 
tas taisykles palaikyti, įgy
vendinti.

Svarbi konferencija 
New Delbi mieste

New Delhi, Indija.—Čia 
prasidėjo konferencija ke
turių Azijos valstybių: In
dijos, Ceylono, Buriuos ir 
Indonezijos.

Dalyvauja visų keturių 
ministrų pirmininkai. Jie 
čia svarstys, aišku, pir
miausiai neramią padėtį 
Artimuosiuose Rytuose, 
Egipte.

Bet yra manoma, kad bus 
įkištas ir Vengrijos daly
kas. Dėl padėties Vengri
joje, spėjama, nebus priei
ta prie bendros nuomonės.

Indijos atstovas Jungti
nėse Tautose į Vengrijos 
reikalus reagavo kitaip, 
negu Ceylonas arba Burma. 
Indija balsavo prieš rezo
liuciją, kurioje buvo reika
lauta, kad Tarybų Sąjunga 
tuojau ištrauktų iš Vengri-

Vengrijos unijos skatino 
darbininkus grįžt darban; 
pažadėta sudaryti tarybas j v *

Budapeštas.— Beveik vi
si susirėmimai šelyje pasi
baigė, bet prie normališkos 
padėties Vengrijoje dar ne
grįžta. Daugelyje fabrikų 
dar neatnaujintas darbas. 
Unijų vadovas Sandor Gas
par per radiją atsikreipė į 
darbininkus, ragindamas 
juos kuo greičiau grįžti 
prie darbo, kad pradėti at- 
steigti šalyje normališką e- 
konominę padėtį.

Gasparas sakė, kad unijų 
vadovybė supranta, kaip 
darbininkai jaučia įtarimą 
ir nelinkę tikėti pažadams, 
bet jis užtikrino, kad nau
joji valdžia dės visas pa
stangas gerinti darbininkų 
padėtį. Jis sakė, kad tik
rai bus steigiamos fabri
kuose darbininkų tarybos, 
kad unijos veiks pilnai ne
priklausomai nuo valdžios 
arba politinių partijų. Jis 
sakė, kad unijos stoja už

Nehru atvyks 
Amerikon dar 

šiais metais
Washingtonas.— Indijos 

ambasadorius G. L. Metha 
apsilankė pas prezidentą 
Eisenhoweri ir jį informa
vo, kad premjeras Nehru 
atvyks Amerikon dar šiais 
metais —tarp gruodžio vi
durio ir Kalėdų.

Nehru buvo planavęs at
vykti Amerikon dar liepos 
mėnesį, bet kelionę atidėjo 
dėl Eisenhowerio nesveika
tos. Prie Nehru atvykimo 
čia smarkiai rengiamasi. 
Norima jį sutikti kuo iškil
mingiausiai, kad, ant kiek 
tai galima, palenkti jį A- 
merikos pusėn, gal pralenk
ti entuziastišką sutikimą, 
kurį Nehru gavo Tarybų 
Sąjungoje.

Nairobi, Kenija.— Britai 
skelbia, kad jie pabaigė ka
rinę kampaniją prieš Keni
jos nacionalistinius parti
zanus, taip vadinamus 
“Mau-Mau”. Britai sako, 
kad nuo dabar su kenijie- 
čiais gali apsidirbti vietinė 
policija. Esą, trys metai at
gal “Mau-Mau” turėjo 8,- 
000 vyrų po ginklu, o da
bar turi tik kelis šimtus.

Pasitraukė iš K. P.
Londonas. — Ugniagesių 

unijos sekretorius John 
Horner ir Škotijos, anglia
kasių unijos valdybos narys 
Alex Moffat pasitraukė iš 
Komunistų partijos. Jis pa
skelbė, kad nesutinka su 
partijos nusistatymu Ven
grijos klausimu.

jos savo ginkluotų jėgų da
linius.

Tačiau, ši konferencija 
yra svarbi ir pasaulis 
lauks, ką ji pasakys.

pilną Vengrijos nepriklau
somybę ir reikalauja, kad, 
atsteigus tvarką, svetimos 
karinės jėgos būtų ištrauk
tos iš šalies.

Jis sakė, kad unijos stoja 
už įvairių partijų koalicinę 
valdžią, bet visos tos parti
jos turi būti draugiškos 
liaudies demokratijos sant
varkai.

Tuo tarpu premjeras Ką- 
daras dar kartą matėsi su 
ekspremjeru Nagy’u, ku
ris randasi Jugoslavijos 
ambasadoje. Skelbiama, 
kad Nagy ten ieškojęs ir 
gavęs prieglaudą, nors iš 
kitų pranešimų aišku, kad 
niekas nebandė jo suimti. 
Sakoma, kad Jugoslavijos 
ambasadoje randasi ir keli 
kiti eks-ministrai, taipgi 
Rajko žmona ir kiti veikė
jai.

Kadar, sakoma, bando 
gauti Nagy’o pritarimą ar
ba gal ir įtraukti jį val
džion.

Budapešte tuo tarpu ra
mu. Tik Csepel saloje Du
nojuje du fabrikai esą su
kilėlių rankose.

Tarybinė delegacija ?
Nepatvirtinti pranešimai 

sako, kad Budapešto randa- , 
si svarbi tarybinė delegaci
ja. Esą, jon įeina Mikoja- 
nas ir Suslovas. Kiti prane
šimai sako, kad jon įeina ir 
Chruščiovas. Oficiališkai a- 
pie tokią delegaciją nieko 
nesakoma.

Bridgeport, Conn.
Rengiamės vykti į Laisvės 

koncertą
Gerbiamieji Bridgepor- 

to lietuviai!
Kurie manote vykti į 

Laisvės koncertą lapkričio 
18 dieną, tai būkite sekma
dienį 9 vai. ryte geležinke
lio stotyje, sykiu važiuosi
me. Tą dieną traukiniu bus 
ekskursija — į New Yorką 
ir atgal traukiniai tą dieną 
veš tik už $2.19 asmenį. ..

Prašome nepraleisti šios 
progos.

Alfonsas Švėgžda 
Jonas Mašinistas

Baltimore, Md.
Šį šeštadieni, Lapkričio- 

Nov. 17 d., įvyks banketas- 
Vakarienė ir šokiai, rengia 
L.L.D. 25 kuopa. Work
mens Hall. 2507 E. Madi
son St. Vakarienė bus duo
dama 6 vai. vakare. Po va
karienės šokiai. Bilietas 
$2.50 asmeniui.

Kviečiame visus atsilan
kyti. Bus gera vakarienė ir 
linksmus šokiai. Nepraleis
kite šios gražios progos.

Rengėjai

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, vėluota.



BALYS SRUOGA

BARAKINS KULTŪRA Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

penkerius, po aštuonerius me
tus. Kiti iš jų be lagerių, dar 
įvairiuose kalėjimuose buvo iš
tupėję po keletą metų. Tai 
buvo nepaprasti žmonės, be 
išimties, perėję ugnį ir van
denį tiesiogine prasme,—spei
gus ir pragarišką karštį. Tai 
buvo žmonės — didelės fizi
nės ir atkaklios valios, — pa
šėlusio pasiryžimo nugalėti ir 
gyventi. Tai buvo ir likimo 
globotiniai. Nebūtų jiem gel
bėję nei jėga, nei valia, jei 
akloji laimė jiem nebūtų atsi
tiktinai šyptelėjusi.

1942-ais metaią Štuthofo la
geris iš Gdansko miesto savi
valdybės perėjo valstybės ži
nion. Jis buvo atiduotas SS 
organizacijai, pasidarydamas 
jos lyg ir kažkokia privatinė 
nuosavybė su visu negyvu ir 
gyvu inventoriumi, į gyvojo 
tarpą įskaičiuojant ir kalinius.

visų uždavinys vienas tebuvo 
—naikinti, hitlerinės Vokieti
jos, ypač nacių partijos, prie
šus, tikruosius ir įtariamus, 
šiaip atliekamus piliečius ir 
hitleriniam pareigūnam nepa
geidautinus padarus. Todėl 
tie lageriai pradžioje., su Da
chau pirmojoje vietoje, buvo 
beveik be išimties uždari, tai 
yra, tokie, iš kurių niekas gy
vas nebeišeidavo. Todėl jie 
dažnai ir buvo vadinami. Ver- 
nichtungslager—naikinimo la
geris.

Kol Hitleris valdė tiktai 
Vokietiją — į lagerius kimšo 
ir naikino savo piliečius,—žu
vo jų tenai šimtai tūkstančių, 
—tikslaus skaičiaus niekas ne
žino. Kai jis pradėjo grobti 
svetimas žemes, Vokietijos pi
liečiai galėjo kiek lengviau at
sidusti: atsirado naujos gau
sios naikinimo medžiagos. La
gerių skaičius sparčiai augo. 
Dachau, Oranienburgas, Bu
chenvaldas, Mathauzenas, 
G usenas, Gros-Rosenas, Ra- j 
vensbrukas, Flosenburgas, | 
Ausšvicas — svarbesnieji Vo
kietijos lageriai gyventojų 
skaičiaus atžvilgiu buvo ištisi 
miestai su savo filialais ir fa
brikais, su savo atskirais įsta
tymais, su savo nuosava teise 

‘ir morale, niekur kitur ne- . > • praktikuojama, su savo nuosa
vomis partijomis ir partinėmis 
rietenomis, su savo papro
čiais ir gyvenimiška išmintim. 
1943-čių metų pabaigoje visi 
Vokietijos koncentracijos la
geriai pagal režimo kietumą 
buvo suskirstyti į penkias ka
tegorijas. Tuomet Dachau ėjo 
jau pirmojoje kategorijoje — 
buvo jau pats geriausias,.pats 
lengviausias lageris. Jis tuo
met jau buvo virtęs tariant 
reprezentacijos., lageriu. Jį ne 
kartą aplankydavo tarptauti
nė Raudonojo Kryžiaus komi
sija, jis buvo naudojamas sa
votiškai propagandai. Jame 

i sėdėjo daugelis Anglijos1, 
Amerikos, Francūzijos pilie- 

Įcių, su kuriais buvo priven
giama elgtis taip, kaip, buyo 
elgiamasi su vidurinės ar ry
tinės Europos gyventojais.

Pats bjauriausias lageris, 
ketvirtos k ategor ij os,
Mathauzenas 
G use nu.
lageriai buvo už Vokietijios 
sienų, ypač Lenkijoje, pavyz
džiui, Maidaneko. Penkto
sios kategorijos lageriai iki 
galo pasiliko uždari —- naiki-1 kas panašaus buvo ir Štuthofo 
mo lageriai. |

Dievų miškas, oficialiai va
dinamas Štuthofo koncentra
cijos lageriu, aiškaus veido 
neturėjo. Jame buvo galima 
rasti įvairiausių savumų nuo 
pirmosios iki penktosios kate
gorijos. Patį sunkiausią laiko
tarpį gyveno jisai nuo 1939-ų 
iki 1942-ų metų pabaigos,— 
kai vokiečių kariuomenė per
galės maršu žygiavo per Eu
ropą, kai vokiečių SS vyram 
inintis, kad Vokietija gali ka
rą pralaimėti, atrodė juokin
ga nesąmonė, galinti gimti 
tiktai pamišėlio galvoje. Tuo
met ii’ Dievų miškas buvo už
daras lageris. Tikrai, iki 19-

■ 42-ų metų pabaigos šiame la- 
atsidūrė daugiau 

kaip 2'0,000 žmonių, iš kurių 
per tą laikotarpi šiokiu ar to
kiu būdu buvo numarinta 18,- 
000. Likusieji 2,000 — arba 
buvo iškelti į kitus lagerius,, 
arba čia pat' vietoje gyvi išli
ko. Tiktai labai nedaugelis, 
stačiai pavieniai asmenys, bu
vo iš lagerio paleisti, žinoma, 
ne į laisvę, bet į priverčiamus 
darbus arba darbo lagerius.

1942-1943 metų sanvartoje 
Štuthofo lageryje buvo 3,500 
-4,000 kalinių. Tuo laikotar- 
įpiu kalinių sudėtis keisdavosi 
3-4 kartus per metus. Vieni 
kaliniai miršta, jų vieton at
varomi kiti, tokiu būdu bend
ras skaičius laikosi pastoviai, 
siekdamas 3,500-4,000 galvų. 
Buvo kelios dešimtys kalinių, 
kurie sugebėjo šiame lagery
je išlikti gyvi, nuo pat jo pra
džios. BuvoTkęlios dešimtys ir. 
iš kitur atkeltų kalinių, kituo
se lageriuose ištvėrusių po

Senatvės pamišimai daž-, 
niausią išsivysto dėl men
kesnio kraujo vaikščiojimo 
po smegenų audinius, kai 
senam žmogui sugenda, su
kietėja arterijos (arterijų 
sklerozė), ypač smegeninės 
arterijos.

Daug ko pagelbėt tokiais 
atvejais negalima, bet psi
chiatrai - praneša, kad me- 
trazolio eleksyras (“elixir 
of metrazol”) pagerina to
kių ligonių būklę.

žymus lietuvių rašytojas Ba
lys Sruoga hitlerinės okupaci
jos metais buvo hitlerininkų 
suimtas ir įkalintas Štuthofo 

s koncentracijos stovykloje. 19- 
45-ais metais Tarybinė Armi- 

“ ja išvadavo iš stovyklos tūks- 
Canada and Brazil, per year $ll.ooha,’čius J;alinil1' .tarpe ,ir 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 j Bali Sruogą. Grįžęs į Tarybų 
Foreign countries, per year $15.00 į Lietuvą, rašytojas parašė pro

zos lęnygą “Dievų miškas“ — 
apie’savo pergyvenimus “pra
gare“ — fašistinėje mirties 
stovykloje, šioje knygoje B. 
Sruoga su sarkazmu ir ironija 
aprašo pasibaisėtinus fašistų 
darbus koncentracijos stovyk
loje. Visiškas žmogaus asme
nybės ir jo orumo pažemini
mas, kasdieniniai jų mirimai 
nuo bado, kankinimų ir epi
demijų — štai koks gyveni
mas toje mirties ir nežmoniš
kumo stovykloje. Šiurpūs kon
centracijos stovyklos vaizdai, 
nupiešti su nuogu realizmu ir 
sarkazmu, giliai jaudina skai- 

., žadina jo neapykantą 
žmonių žudikams — hitleri
ninkams fašistams, verčia gi
liai susimąstyti: šiandien 
šaulio doruosius žmones 
jaudina ir kelia jų nerimą, su
sirūpinimą revanšizmo, fašiz
mo atgaivinimas Vakarų Vo
kietijoje. Uždraudę Komunis
tų partiją — nuoseklią ir ais
tringą kovotoją už vokiečių 
tautos demokratines teises ir 

valdantieji 
vermachtą, 
Va kary kš-

*
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CHICAGA LIKOSI BE HEARSTO
• NESENIAI Chicagos laikraštijoje įvyko žymi at

maina: iš jos pasitraukė Hearstas.
Hearstas pardavė savo dienraštį “Chicago Ameri

can”. Jį nupirko “Chicago Tribūne” dienraščio leidėjas.
Taigi Chicaga yra vienas didžiųjų amerikinių mies

tų, kuriame nebeliko nei vieno Hearsto dienraščio.
Kodėl Hearstas pardavė “Chicago American” ? Sa

koma, todėl, kad neišsivertė, todėl, kad šio laikraščio lei
dimas nešė jam nuostolius.

Turime atsiminti, jog kapitalistinė spauda yra lei-

ar mūvėdamas 
šliures, ar gal 
damas kokiais 
čiais.

Sveika, sausa, atspari oda 
jokių tokių grybelinių pa
razitų, musų bei pelėsių ne
boja, — jie tau neprilips, 
neprisikabins nuo tokių vi
sokių įtarių vietų. Pro svei
ką odą tie pelėsiai neprasi- 
grauš. Bet jie prasigrauš 
ir pergalės 
odą, kai tavo 
menką teturi 
kai ji plonutė,

apterliotas 
besišluosty- 

rankšluos-

džiama vyriausiai tam, kad leidėjai gautų pelno. O kad 
padaryti pelno, tai leidėjai bando visokius laikraštinius | 
“triksus”. Jie gerinasi prie tų, kurie duoda riebius skel
bimus, bet turi turėti ir skaitytojų, nes kaip greit skaity
tojų netenka, netenka ir riebių skelbimų.

Chicągą turi “užvajavoję” McCormicko interesai, 
kurie leidžia “Tribune”. Ar nauji “Chicago American” 
leidėjai galės ilgai tą dienraštį palaikyti, tik ateitis pa-
rodys.

Čia užtenka priminti tai, kad Hearsto spaudos, trus- 
tas tiaukiąsi labai greitai. Kadaise Amerikoje Hearsto 
dienraščių buvo keletas dešimtų, o šiandien tepasiliko 
tikll. '

New Yorko mieste Hearstas dar .vis palaiko du dien
raščiu, rytinį “Mirror”, ir popietinį “Journal American”. 
Pirmasis, girdėjome, labai sunkiai kovoja su “Daily 
News” dienraščiu, kuris visame kame “Mirrorą” pralen
kia.

Sakydami, kad Hearsto laikraščiai yra blogi, mes 
nesakome,

pa
ve!

vienybę, Bonos 
sluoksniai kuria 
atgaivina fašizmą, 
čiai budeliai — fašistai, esesi
ninkai — verbuojami i Ver
machtą . . . Jo eilėse — hitle
riniai generolai, padarę di
džiulius nusikaltimus žmoni
jai. hitlerinių mirties stovyklų 
sadistai, kurių rankos ir są-

kad kiti kapitalistiniai laikraščiai yra geri, žinės suteptos milijonų nekal- 
Ne! Bet Hearsto spauda yra pasižymėjusi šlykštesniais tų žmonių krauju, jų kančio

mis. , .
; B. Sruogos “Dievų miško“ 
i| puslapiai primena -žmonėms 

: hitlerininkų žvėriškufnuį ' pri
mena, kokius baisumus ir ne
laimes atnešė hitlerinis fašiz
mas, kuris vėl kelia galvą 
uos valstybėje. Kova už 
ką, budrumo stiprinimas, 
kingųjų jėgų vienybė gali 
kirsti kelią fašizmui ir militą- 
vizmui.

žemiau spausdiname ištrau
ką iš B. Sruogos “Dievų miš
ko“ “Barakinė kultūra“.

“T.” Red.
* * *

darbais negu daugelis kitų kapitalistinių laikraščių..

DABAR JAU AIŠKU
PRAeJUS PUSANTROS savaitės po prezidentinių 

rinkimų, dabar jau kiekvienam darosi aišku, kad prezi
dentas Eisenhoweris buvo išrinktas tik dėka to, kad 
jis, kaip asmuo, buvo populiarus.

Rinkimai parodė, ir tai pripažįsta net patys republi- 
konų veikėjai, kad republikonų partija daugelyje vietų 
nebūtų laimėjusi nei tų kongresmanų bei senatorių, ku
riuos laimėjo, kurie buvo išrinkti.

Piezidentas Eisenhoweris išrinktas ketveriems me
tams. Po to, net jei jis ir labai populiarus ir norėtų 
kandidatuoti dar kartą, negalėtų, nes Konstitucijos pa
taisymas to neleidžia.

Dėl to jau dabar galima galvoti taip: 1960 metais 
rinkimuose republikonų partijai “pasirodyti” bus labai 
sunku.

Tiesa, prieš tuos rinkimus- įvyks kongresiniai rinki
mai 1958 metais.

Dėl penkių didžiųjų konferencijos •
MES JAU ESAME pasisakę ir dabar pabrėžiame, 

kad būtinai reikėtų sušaukti penkių didžiųjų valstybių 
viršūnių konferenciją, kokią siūlė Šveicarija.

Tuojau po to pasiūlymo, Anglijos Edenas sakė, kad 
jis vyktų bet kur, jei tokia konferencija būtų sušaukta.

Francūzijos Mollet sakė tą patį.
Bulganinas taipgi užgyrė Šveicarijos sumanymą ir 

sutinka i tokią konferenciją vykti.
Indijos Nehru irgi neatsisako.
Atsisako tik vienas prezidentas Eisenhoweris.
Mums rodosi, tokios konferencijos įvykimas galėtų 

labai daug prisidėti prie išsprendimo tų nesusipratimų, 
kurie šiandien pasaulį nervuoja. Tokia konferencija ne
pakenktų 'nei Jungtinėms. Tautoms, nei kam kitam, o 
padėti ji daug padėtų.

GERA PRADŽIA
. JUNGTINIŲ TAUTŲ vienuoliktoji metinė asam- 
blėja, atsidariusi praėjusį pirmadienį, prasidėjo labai 
gražiai.

Asamblėjai prezidentas buvo išrinktas vienbalsiai, 
nežiūrint to, kad vyko slaptas balsavimas.

Komitetų pirmininkai taipgi tapo išrinkti vienbal
siai.

Asamblėjos vice-prezidentai, kurių yra septyni, bu-' 
vo renkami slaptu balsavimu, ir į jų tarpą įėjo tokios 
mažos vastybėlės atstovas, kaip Salvador, taipgi didžių
jų valstybių atstovai: Jungt. Valstijų, Tarybų Sąjungos, 
Indijos, Francūzijos ir Anglijos.

Jei ši asamblėja užsidarys tokioje atmosferoje, ko- 
. kioje ji buvo pradėta, tai bus labai gerai.

2 ’ puti.—LaUvė (Liberty)-Ketvir., Lapkričio (Nov.) 15, 1956 
r
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Hitlerio Vokietija buvo ta
rytum klasikinė lagerių šalis, 

šalis, kadaise garsėjusi to
kiu puošniu, tokiu skaidriu 
baroko stiliumi, dabar galėjo 
didžiuotis savo barakais,—visi 
lageriai gyveno barakuose.

Baroko susmukimas į bara
ką — šis istorinis procesas 
vaizdžiai apibrėžia vokiečių 
kultūros raidą Hitlerio papė
dėje. Visiškai neatsitiktinis, 
visiškai nuosakus buvo daly
kas, kad Vokietija savo kari
nės galios išsirutuliojimo me
tu okupuojanti vis naujus ir 
naujus kraštus, — Vokiętija, 
kadaise buvusi kultūrtrėgėrė, 
dvidešimtojo amžiaus vidury
je virto lagertrėgėrė plačiau
sia prasme. Pati kūrybiškai 
visiškai nusususi, llitrelio Vo
kietija kitiem kraštam galėjo įgeriūkšty 
atnešti tiktai aukščiausią savo 
kultūros vaisių — lagerį, ba
raką.

Pačioje Vokietijoje lagerių 
buvo sunkiai aprėpiama dau
gybe—įvairiausios rūšies. Ka
ro lageriai, sporto lageriai, po
ilsio lageriai, politinio susibu
vimo lageriai, jaunimo lage
riai, Reicho darbo tarnybos 
lageriai, repatriantų lageriai, 
karo pabėgėlių ir tremtinių la
geriai, subombintų miestelėnų 
lageriai, pereinamieji ir pa
skirstomieji lageriai, darbo 
lageriai, internuotųjų lageriai, 
karo belaisvių lageriai,—taip 
ir toliau, taip ir toliau. Visų 
šitų lagerių priešakyje, kaip 
hitlerines kultūros pažiba1 ir 
pasididžiavimas,’ ėjo koncen
tracijos lageriai, atsiradę Vo
kietijoje drauge su Hitlerio 
atėjimu į valdžią. Tačiau ir 
koncentracijos lageriai anaip
tol nebuyo vienodų nors jų

Prislėgta nuotaika nere
tai paeina nuo “prislėgtos” 
dietos, kai ilgainiui negausi 
pakankamai pavalgyt. Vi
sas oragnizmas nuo to nu
kenčia, nėr tau iš ko ener
gijai gamintis, permažai 
esti glikogeno—kraujo cu-

ir vis dėlto nuo to meto pa- kraus, būtinai reikalingo 
dėtis lageryje ėmė pamažėli raumenjms nervams, orga- 
gereti. Senieji lagerio vetera-1 ’ •nai, išlikę gki nuo 1939-ų smegenims. Nesino- 

Ijnetų, pasakojo apie savo ank- tada tau nieko veikti, ne- 
styvesnius išgyvenimus stačiai S1$eka darbas, atbunka at- 
neįtikėtinų dalykų, — neįti- mintis, protas. Ir slampi- 
kėtinų, žinoma, tiktai tiem, nėji sutingęs, paniuręs, be 
kurie vokiečių koncentracijos j vilties, be džiaugsmo. Ener- 
lageryje nėra buvę.

metais tieji ve-’gąuta. 
prityrę vilkai, KinyS? materialinė išdava.

1943-ais 
teranai, kaip 
jau buvo sugebėję prasimušti 
į geresnes pozicijas, užimti 
net valdančias vietas,

tarpupirščių 
oda bendrai 

atsparumą, 
pašiurusi ir 

nebegali atsilaikyt prieš pa
razitų antpuolius. Tokių 
pelėsių visuomet ir visur 
pasimaišo, bet jie sau pasi-jį 
lieka neveiklūs, apmigę 
(“dormant,” “latent”), nors 
ir būtų prilipę prie odos. 
Ne šunys, neprakanda odos.

Bet jei tau kojos nuolat 
šlapios, drėgnos, tai tarpu
pirščių oda išpursta, apgen- 
da ir nebeįstengia atsilai
kyt prieš pelėsius.

Nešiok bent dvejas koji
nes,. vilnones ar vatines, 
ypač žiemą, tai kojos nebus 
tau šlapios. Tie naujoviniai 
“rajonai,” “nailonai” ko
jom nesveika.

Nusimaudęs, rūpestingai 
nušluostyk, nudžiovink tar-4 
pupirščius, pribarstyk 
tukų. Kad kaip, tai į tar- ‘ 
pupiršičus perdėliok ėriuko 
vilnų (“lamb’s wool”) ir 
apibarstyk milteliais.

Ligotus tarpupirščius tep-
Kojų tarpupirščiai šunta, i lįok jodo tinktūra, kartą 

trūksta, niežti? Gali tai 
būt odos liga, “athlete’s 
foot,” “fungus infection,” 
atseit tau ten oda apmusi
jusi, musais bei pelėsiais 
apaugusi.

Dermatologai neseniai da
rė tyčia tyrinėjimus ir štai šeši asmenys tapo užmuštu 
ką jie surado. Netiesa, būk automobilio nelaimėje; 
tu tokį tarpupirščių apkrė- tai reiškia, kad buvo u^

gija, nuotaika ne iš oro pa- Yis tai fizinis re-o

Gal tau iš viso trūksta 
daug kalorijų — šilimos vienetų; 

nusveriančias lagerio gyveni- gal trūksta šiaip kokių na
me.

Lagerio valdžia kalinių ran--ypač vitaminu, mineraliniu 
k0S0;..Žj.n”ma’..š!aJ"e. pasak^ >uskų, proteinų. Nuolatf 

; nė nepakankama dieta džio
vina organizmą, s 1 o gina 
nuotaiką, atima energiją.

tūraliniu maisto dėsniu,v- y

koše! žinoma, : 
me daug kas perdėta, bet ir; 
teisybės nemaža. Esmėje čia j 
buvo kažkas panašu į tai, kas 
buvo senosios 
baudžiavos 
džiauuinko 
savo vergą 
duoti, ant 
bet be baudžiauninko pagal
bos gyventi vis dėlto negalė
jo. Tokią padėtį meistriškai 
vaizduoja, pavyzdžiui^ įžymu
sis rusų rašytojas GonČarovas 
pragarsėjusiame romane “Ob- 
Jomovas“. Dvarininkas Uja 
Oblomovas ne tik negalėjo be 
savo baudžiauninko 'Zacharo 
pagalbos gyventi, — jis pats 

buvo pasidarė Zacharo verbas. Za- 
savo filialu charąs, negalėdamas ištrūkti 

Penktos kategorijos laisvėn, faktiškai darė su savo 
ponu ką norėjo. Būdamas be
teisis ištisai priklausydamas 
nuo pono, nuotaikos, galėdavo 
ponui primest savo valią. Kaž-

caro Rusijos 
sistemoje: bau- 

savininkas galėjo 
bausti, plakti, par- 
šunies išmainyti,

per dieną. Jei pradeda oda 
pykt, nevartok jodo kelias 
dienas, o tepliok koldkremu 
ar vazeliną. Paskui ir vėl 
tepliok su jodu.

1 •
VICTORVILLE, Cal.

timą pagauni, basas vaikš
čiodamas nešvarioj maudy
nėj, pirty, po nutrepiaėtą 
aslą, po nešvarius kilimus

mušta visa Gibbsų šeima, 
kuri tuo nelaimingu auto-. 
mobiliu važiavo : tėvas, 
motina, dukrelė ir 3 kiti.

BROCKTON. MASS
| koncentracijos lageryje, SS 
vyrų su kaliniais santykiuose.

SS nariai galėjo kalinį kiek
vieną momentą nušauti, pa
karti, pagaliau, ar akmeniu 
užmušti, mesti šunims sudras
kyti, apiplėšti, išplakti, de
gutu ištepti — taip ir toliau, 
taip ir toliau. Kalinys buvo 
anapus įstatymų. Jis jokių 
teisių neturėjo. Joks teisingu
mas jo negynė. Jis reiškė ma
žiau, negu bet kuris daiktas, 
inventoriaus knygose įrašytas. 
Ir vis dėlto SS vyrai be kalinių 
pagalbos negalėjo nei lagerio 
tvarkyti, nei privačiai gyven
ti. Tokie kaliniai — Zacharai 
btivo daugiausia lenkai, ištvė
rę Štuthofe nuo lagerio' pra
džios, ir vokiečiai, iš kitų la
gerių atkelti.

šitokia tvarka nusistovėjo 
tiktai ilgainiui, pey didelį var
gą ir klaikias kančias. Ir vis 
dėlto negalima' apie lagerį 

įkalbėti, kaip apie pastovų, ne
sikaitaliojantį vienetą. Lage- 

, ris gyveno nuolatine raida. 
Keitėsi laimė karo Jaukuose, 
keitėsi nuotaikos vokiečių vi
suomenėje, keitėsi nuotaikos 
ir lageryje. Keitėsi žmonės, 
viršininkai ir kaliniai. Keitėsi 
potvarkiai, kaitaliojosi bend
roji tvarka. Tačiau šiuos, kaip 
ir daugelį kitų, daug svarbes
nių dalykų, galima suvokti, 
tiktai ilgesnį laiką lageryje 
pagyvenus.

Vos įžengus į Dievo mišką, 
atrodo, kad senieji dievai iš, 
Čia išnyko be pėdsako, — kad . 
čia įsikūrė pragąras, kurį oku
pavo SS vyrai, senuosius vel-l 
nįus į karcerį susodino, patys 
užimdami < jų vietas —• prie į

Komedija “Lapkus” čia 
buvo suvaidinta spalio 27 
d., Lietuvių Tautiško Namo 
didžiojoje salėje. Vaidino 
Lietuvių Liaudies artistai 
iš New Yorko, vadovystėje 
Jono Valenčio. Visi artistai 
savo roles atliko gerai, pa
girtinai. S. Kazokytė per
traukoje sudainavo solo ke
letą dainelių, o vietinis Ro
bert Stanley akompanavo 
pianu, parengimas publikai 
patiko. Ir rengėjai, LLD 6 
kp. komitetas patenkintas, 
kad parengimas gerai pa
vyko.

Gerieji žmonės nemažai ’ 
tikietų pardavė prieš pa
rengimą. Valgiais artistus 
ir svečius gerai aprūpino 
mūsų komiteto draugės, 
kurios gerai supranta apie 
valgių gaminimą. Su nak
vynėmis taipgi nebuvo bė
dos — šiltai buvo priimti 
visur.

Vardan mūsų kuopos ko
miteto reikia padėkoti pub
likai, kuri skaitlingai atsi
lankė; ir artistams., kurie 
turi tiek energijos iš taip 
toli atvažiuoti — net į dvi 
vietas ir suvaidinti komedi
ją “Lapkus”. Jie turi daug 
pasišventimo. Reikia jiems 
atiduoti didelę garbę.

nis). Buvo pašarvota Yaka- 
vonis šermeninėj. Buvo 
daug lankytojų ir gražių 
gėlių. Palaidota Melrose 
miesto kapinėse.

Velionė lankydavo mūsų 
parengmus, nebuvo priešin
ga darbo žmonių judėjimui.«

Paliko liūdesyje savo vy
rą, Steve Kleinowskj, ketu^ 
ris sūnus, vieną, dukterų? 
žentą ir anūku. *

* * *

Lapkričio 1 d. mirė Lais
vės skaitytojas Jonas Ba
li onis. Jis priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Klubo. Tai 
buvo senas Montellos gy
ventojas ir darbininkiškos 
apšvietos skleidėjas. Palai
dotas Melrose kapinėse.

Paliko nuliūdime savo 
mylimą žmoną Domicėlę 
(Gribauskas), dvi dukteris, 
vieną podukrą ir anūkus.

G. Shhnaitis
* * # .

širdinga padėkavonė
Labai širdingai dėkuoja

me visiems, kurie mus at
jautė ir pagelbėjo šio
liūdnoje valandoje, kuom 
mirė mūsų brangus namų* 
galva Jonas JBalionis. Dė- 
kuojam už gėles ir palydė
jimą į kapus ir už lankymą 
šermeninėje. Visiems šir
dingas ačiū.

Jb dukterys ir žmona
Domicėlė Balionis

1

■IS
j 

.i.

Spalio 17 d. mirė Marijo
na A. Kleinowskis (Berži-

dubens ir prie stuomens.
(Iš “Tiesos”)
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Danila su tuo sutiko. Reikia eskadro

ne kelti nepasitenkinimą šitokia padėti
mi. Reikia prašyti vadą, kad eskadroną 
perkeltų kur nors kitur. Bet nepasiten
kinimas kilo kiekvienam savaime. Po 
dviejų dienų dragūnai, niekieno nekurs
tomi, pradėjo niurnėti, kad taip gyventi 
nebegalima, ir jeigu dar ilgiau taip tę
sis, tai ims sirgti ir stipti arkliai. Ga
nyklose jų nesuvaikysi, o pašaras jau 
visiškai baigiasi.

Ilgai nelaukęs, eskadrono vadas išjo
jo į Kėdainius pranešti apie padėtį Ši
lėnų kaime.

Rytojaus dieną jis parnešė linksmą 
žinią. Kadangi Bagynų dvaro valstie
čiai pakluso valdžios ir pono įsakymui 

visi stojo į darbą, tai kariuomenės 
stovėjimą kaimuose, kaip ekzekucijos 
priemonę, atšaukti.

Tarasas su Danila, sudėlioję savo daik
tus, nušukavę ir pasibalnoję arklius, atė
jo į pirkią atsisveikinti. Senis Dauba
ras gulėjo lovoje sunkiai alsuodamas, 
duktė Petrė kažką siuvo prie lango. Li
gonis kasdien silpnėjo, ir jo vieno jau 
negalima buvo palikti. Mažasis Igniu- 
kas žaidė prie motinos kelių.

—Na, choziajuška, — tarė Tarasas, — 
atėjom atsisveikinti. Neminėk mūs blo
gu žodžiu. Tokia jau tarnyba. Nieko 
nepadarysi. Jei dar teks susitikti, nebi
joki. Mudu su Danila jūs nenuskriau- 
sime.

n . v .Priėjo prie tėvo, bet tas gulėjo uzsi- 
Wkęs, ir, atrodė, negirdėjo, kas pir

kioje darėsi. Liūdnai palingavo karei- 
/viai galvas—su seniu, matyt, blogi rei- 

/ kalai. . Paspaudė jaunai gaspadinei ran
ką, paglostė Igniuką, išėjo į kiemą, sė
do ant žirgų ir išjojo. Gatvėje nuskam
bėjo trimitas rikiuotis.

Tartum koks slogutis nusirito Šilėnų 
žmonėms nuo krūtinės, išjojus dragū
nams. Moterys suskato šlavinėtis, kuop- 
tis, tvarkytis.

XIX
Ponas Skrodskis gavo iš dukters laiš

ką, kad ji parvažiuosianti gegužės mė
nesio dvidešimt septintą dieną. Šiandien 
astuoniolikta, vadinasi, po dešimt dienų. 
Laiko nedaug, reikia ruoštis viešnią, o 
iš tiesų namų ponią, tinkamai sutikti. 

. Pavasaris jau baigiasi, ateina vasara, 
\ bet Bagynų rūmas tebeglūdi šiukšlėse, 
. 'kaip koks apleistas lokio laužas. Viduj 
) visur dulkės ir voratinkliai, parketai 

' neskusti, grindys nemazgotos, prieškam
bariai purvini, langai murzini. Lauke 
dar biauresnis vaizdas. Paradinio pri
važiavimo kelias išklampotas, klombos 
nesukąstos ir neapsodintos, takai neiš- 
gracuoti, gyvatvorės neapkarpytos,—žo
džiu, kur tik mesi žvilgsnį, visur apsilei
dimas, netvarka, nešvara.

Nėra kam tuo pasirūpinti. Dėl chlo- 
pų neklusnumo pavėluota su laukų dar
bais, Pšemickis su vaitu ir tijūnu neatsi- 
traukdami mina ant kulnų, varo, spar
tina darbininkus, Motiejus su Agota vi
siškai aptingo, o visi kiti, nuo virėjos'ir 
^irtuvės mergų ligi piemenų ir pieme
nių, ištvirko, pasišiaušė ir, be tiesiogi
nio savo darbo, niekur nagų prikišti ne
nori.

Ypač įžūliai laikosi vežėjas Pranciš
kus. Jis duoda blogą pavyzdį visiems 
kitiems, o progai pasitaikius, dar ir pa
kursto neklausyti ne tik prievaizdo, bet 
ir jo paties, pono Skrodskio! Lieptų jį 
nuplakti ir išmestų kaip šunį, bet visi jo 
privengia. Rubikis, ir tas vežėjo len
kiasi iš tolo, tokia neapykanta ir panie
ka “kotui” trykšta iš visos vežėjo povy
zos. Šiaip, Pranciškus geras vežėjas: 
myli arklius, gerai juos prižiūri, tvar
kingai laiko visą važiubtės inventorių, 
puikiai pažįsta kelius, nevagia ir neap- 

> gaudinėja. Šiais laikais kito tokio nebe
rasi. Tik tas jo įžūlumas, mužikų užta- 
rinėjimas ir sėbravimasis su įtartinais 
žmonėmis! Čia ir bus visų blogybių prie- 

\ žafetis. Reikia pagalvoti, kaip tam pa- 
<gryti galas. Šiaip ar taip, kol kas ruo- 
įos darbuose iš Pranciškaus pagalbos 
nesitikėki.

Ilgai delsęs, dabar gavęs iš- dukters 
laišką, ponas Skrodskis nutarė artimiau
siomis dienomis dvaro rūmus ir visą jų 
aplinką apkuopti ir sutvarkyti taip, kad 
Jadzė, parvykusi į gitmąją gūžtą, pama

tytų ir pajustų jos grožį ir jaukumą. Tą 
pat *vakarą jis pasišaukė prievaizdą ir 
įsakė mest visus kitus darbus, užvaryti 
kokią kapą arba ir visą šimtinę vyrų, 
mergų ir bobų ir pačiam prižiūrėti rū
mų, sodo ir parko valymo darbus. Be 
to, būtinai išpilti žvirgždu ir nubaltinti 
pakelės akmeniukus jovarų alėjoje.

Įsakęs tai, ponas Skrodskis reikšmin
gai šyptelėjo ir pabrėžtinai pridėjo:

—Tamsta, be abejo, nepamiršai, po
nas Pšemicki, nes aš jau kelis kartus 
priminiau, kad mano dukteriai reikalin
ga gera kambarinė, ir mes jau. esame 
numatę tinkamą kandidatę. Tamsta vis 
atkalbinėjai, kad dar per anksti tą mer
giną angažuoti. Taigi dabar jau nėra 
per anksti. Tamsta pasirūpink, kad ta 
mergina—Katrė Kedulytė, ar ne taip?— 
ateitų su kitomis moterimis į darbus 
prie rūmų. Jai tai bus pirmas susipaži
nimas su dvaro atmosfera. Pamatys, 
kad velnias nėra jau toks baisus, kaip jį 
piešia. Panaudok visas priemones, po
ne Pšemicki. Aš tamstą tam įpareigo
ju, — jau įsakmiai ir beveik grasinan
čiai baigė dvarininkas.

Rytojaus dieną Bagynų dvaro vaitas 
jodinėjo po kaimus ir šaukdino pono 
įsakymą, kad dar sekančią dieną dvide
šimt vyrų su arkliais ir vežimais ir še
šiasdešimt moterų su grėbliais, šakėmis 
ir kastuvais, saulei tekant, turi stoti į 
dvarą. Įsakymas buvo vardinis, dėl to 
vaitas landžiojo po kiemus ir pirkias, 
pranešdamas, kam, būtent, ryt rytą sto
ti i dvara. Iš Šilėnų kaimo reikės eiti 
Jankauskų Kaziui, Noreikai, Balsių Ge
nei, jaunajai Noreikienei, abiems Kedu- 
lytėms, Stasių Marcei—iš viso šešiems 
vyrams ir keturiolikai moterų.

Užvaręs Kedulytes į darbą, vaitas 
pranešė, kad Kedulis dar šiandien turi 
eiti j dvarą ir prisistatyti ponui Pjse- 
mickiui. Su neramia širdimi, tarsi ką 
blogą nujausdamas, ėjo senis pas prie
vaizdą. Bet Pšemickis sutiko jį gana 
maloniai, pasivedė į savo fligelio pasienį, 
pasisodino ant suolelio ir, pradėjo kal
bėti:

—Aš tave pašaukiau, Keduli, tavo 
dukters Katrytės reikalu. Pirmiausia, 
tu prižiūrėk, kad ryt abidvi tavo dukte
rys stotų į darbą čia, dvare. Jei Katry
tė nestotų, ant tavo ir jos galvos kristų 
didelė bausmė. Ponas Skrodskis, tu ži
nai, neklusnumo nemėgsta.

—Stos abidvi, ponas, — užtikrino Ke
dulis.

—Netrukus parvažiuoja pono duktė, 
—kalbėjo toliau prievaizdas. — Jai rei
kalinga kambarinė. Aš jau tau sakiau 
ir dabar kartoju: ponas Skrodskis nori, 
kad tavo duktė patarnautų panelei. Po 
savaitės ji turės pereiti į dvarą. Atsi
mink viską, ką aš tau tada kalbėjau.

Kedulis atsimena. Jis žino, kad jam 
būtų labai naudinga, jei duktė tarnautų 
dvare. Ir tada jis sutiko, ir dabar tam 
nesipriešintų. Bet jis žino dukters at
kaklumą. Tiesa, Petro Balsio jau kuris 
laikas nebėra, ir niekas nežino, kur jis 
dingo. Dėl to ir dukterį bus lęngviau 
palaužti. Bet kunigas Mackevičius! Jei 
tas įsikiš ir vėl prigrasins nelaidoti 
šventoj vietoj, tedaro ponas ką nori, jis 
klausys Mackevičiaus. Didelis susirū
pinimas išvagojo Kedulio kaktą giliomis 
raukšlėmis.

—Tai kaip, Keduli? Ką galvoji? Aš 
matau, kad į šį reikalą bus dar kas nors 
įsikišęs ir tave prigrasinęs. Sakyk, kas 
yra?—jau įsakmiai spaudžia Pšemickis.

—Nieko, ponas, — bando atsikalbėti 
Kedulis. — Aš tai sutikčiau. Tegu eitų 
panelei patarnauti. Nauda mums iš to 
aiški. Bet motina nuogąstauja. O čia 
dar ir kunigas Mackevičius prigrasė. 
Taip ir nežinau, kas daryti.

Prievaizdas subruzdo.
—Mackevičius?.. Aš taip ir maniau. 

Ką gi jis? Atkalbinėjo Katrę?) Liepė 
neiti? Grasino?. Poną Skrodskį šmeižė? 
Ištvirkėliu vadino ?.. Sakyk, viską sa
kyk, Keduli!
- Bet Kedulis jau gailisi, prasitaręs apie 
Mackevičių. Kaip jis prieš kunigą gali 
ką sakyti!

—Aš... ne, nieko, ponas ..—pradėjo 
teisintis, mikčiodamas.—-Kunigas labiau
siai, kad aš ko policijai apie; tuos palai
dūnus Balsį, Pranaitį, Morkų...

(Bus daugiau) \

3 pusi. Laisve (Liberty). Ketvir., Lapkričio (Nov.) 15, 1956

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 6 d. įvyko Lietu

vos Sūnų ir Dukterų, ir Darbi
ninkų Klubo mėnesinis susirin
kimas. Jame nominavome nau
jų valdybą 1957-iems metams. 
Valdybos rinkimai įvyks seka
mai: gruodžio (December) 2 
d. po pietų, tai bus nedėldienis, 
nuo 2—4 valandomis. O gruo
džio 4 d. laike susirinkimo, nuo 
6 iki 7:30 vakare. Nariai lan- 
kykit skaitlingai susirinkimus.

Mirė William Novicki (Vin
cas Navickas), 76 m. amžiaus, 
gyveno 29 Endicott St. Wor
cester, Mass.

Vincas paliko dideliame nu
liūdime savo žmoną Margaret 
(Gerulis) Novick ir tris sūnus, 
Anthony W. Novick of Worces
ter; William A. Novick—Mill
bury; Albert Novick—Auburn, 
ir septynis anūkus bei anūkes.

Vincas mirė lapkričio 7 d„ 
palaidotas 10 d., Vilties kapuo
se (Hope cemetery).

davikas išgyveno penkias de
šimtis metų Worcesteryje ir 
buvo nariu Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos. Daug prisidėjo prie visuo
meninio progresyvio veikimo. 
Teikė draugišką nuolatinį pa
tarnavimą per daug metų bū
damas prižiūrėtoju mūsų visuo
meninio namo ir patarnavimą 
laike visokių susirinkimų ir 
parengimų.

Vardan vis minėtų draugijų 
ir mūsų pažangiosios visuome
nės pareiškiu širdingos užuo
jautos velionio, žmonai, šeimąi 
giminėms ir draugams. O tau,
brangus drauge:

Baltimore, Md.
Vietiniai didlapiai labai su

riko ir nudžugo, kuomet iš
girdo pranešimus iš Vengrijos, 
kad ten buvo sukilimas prieš 
liaudišką valdžią. Bet neilgai 
džiaugėsi pirmais praneši
mais. Kada išgirdo vėlesnius 
pranešimus, kad Tarybų Są
junga padeda Vengrijos dar
bininkų ir valstiečių valdžiai 
tvarką įvesti šalyje, tai reak
cininkai pradėjo rėkt prieš
Tarybų Sąjungą.

Bet reikia žinoti, kad tary
binės armijos daliniai buvo 
Vengrijoje pagal Varšuvos 
sutartį; jie ten. buvo pagal su
tartis, padarytas su Vengrijos 
valdžia. *

Lai būna lengva šios šalies 
žemė!

Ji$ pirmiausia apsistojo 
Springfield, Ill. Dirbo prie 
įvairių darbų, taipogi ir ang
lių kasyklose. 1923 m. persi
kėlė gyventi į Auburn, Ill. 
Ten begyvendamas užsidėjo 
valgomų daiktų krautuvėlę, su 
kuria vertėsi iki mirties.

Karolis buvo laisvų pažiū
rų, dalyvavo 'pažangiečių su
eigose, skaitė “Laisvę” ir su- 
lyg išgalės ją paremdavo ma
terialiai.

Pastaraisiais keliais metais 
Karolio sveikata buvo pašliju
si. Jis turėjo aukštą kraujo 
spaudimą ir silpną širdį. Bet 
paskutiniu laiku, jo sveikata 
buvo žymiai pagerėjusi. Bet 
štai lapkričio 1-ą d. staiga 
gavo širdies ataką ir kelyje į

Jeigu tarybinės armijos da
liniai, būdami ten ir matyda
mi fašistų siautėjimą, matyda
mi žudynes ir jeigu Vengrijos 
valdžios kviečiami nebūtų jai 
padėję, tai kaip tada atro
dytų civilizuotam pasauliui ?

žinoma, dar ne viskas gal 
užbaigta, bet aišku, kad fa
šistai padarė didelę klaidą, 
paklausydami užsieninių 
kurstytojų, finansierių, kurie 
sugundė užpult darbininkišką 
valdžia. Vs.v

AUBURN, ILL.
Mirė Karolis Uletskas

Karolis buvo gimęs Lietu
voje, Marijampolės apskrity^ 
je. Jis visai jaunas būdamas 
atvyko į šią šalį, rodos, 1905 
metais.

Antanas Literskis mirė 4 d.’ 
lapkričio, o palaidotas 7 d., Šv. 
Jono kapuose. Literskis buvo 
74 metų. Išgyveno šįame mies
te virš penkiasdešimt metų ir 
nemažai prisidėjo prie lietuviš
ko veikimo.

Velionis paliko dideliam liū
desyje seserį Margaret Litersk, 
Shrewsbury.

Varde L.S.D. Broliškos drau
gijos pareiškiu gilios užuojau
tos giminėms ir draugams, o 
tu, drauge, ilsėkis ramiai šios 
šalies žemėje!

Olympia Parko banketas, į- » 
vykęs 20 d spalio, visais atžvil
giais pavyko. Niekuomet tiek . 
daug svečių nebuvo kaip šiapie 
bankete. Svečiai linksminosi iki 
pat uždarymo. Daug svečių 
išreiškė kuo pilniausią pasiten
kinimą maistu, gėrimais ir pa
tarnavimu. ’

Sunkiausias ir svarbiausias 
darbas, tai gaspadinių. Visi 
darbininkai dirbo labai gerai 
ir apsukriai.

Darbininkai: A. Vasiliene, 
H. Kelly, Giniotienė, Rumšie- 
nė, Pocius, Mrs. Dudienė, šu- 
pėnienė,, Norvaišienė, Chapo- 
nienė, A. Geniotis, V. Žitkus, J. 
Raulušaitis (geriausias kuko- 
rįus), J. Pocius, E. Baguskas, 
Narus, Billy, Spain. Veiterkos: 
— Mrs. Spain, Mrs. Pilot (Ser- 
bentukė), Mrs. Yackis, Mrs.' 
Vaitkevičienė (Geniotytė), ir 
Mrs. Helen Gillus. J. Skliutas,1 
K. Kasulis, J. Kižis, Geniotis 
ir Tamošiūnas patarnavo vi- į 
siems gerai su gėrimais prie 
stalų. Rengimo komisija: Mrs.: 
Petkūnienė, W. Dupša, J. Pet- 
kūnas ir Tamošiūnas.

L.S.D. ir Darbininkų Klubas: 
širdingai dėkuoja visiems dar- ■; 
bininkams už gerą pasidarbavi- 1 
mą. Taipgi ir mūsų geriems: 
simpatikams už taip skaitlingą 

‘atsilankymą.

Dar daug yra jaunų ir suau-<
gūsių vyrų ir moterų — o dar 
ne nariai. Vasaros laiku šios
draugijos įstaigose turite daug 
smagaus laiko. Prie to, rielai- V 
mėje esant — ligoje — kiek
vienas narys galina gerą finan- \ 
sinę pagalbą. Argi nebūtų ge- :

ligoninę mirė.
Liko dideliame nuliūdime jo 

gyvenimo draugė Amelija, 
dvi dukterys, Agnieška ir 
Rozalija, ir jųjų šeimos, se
suo Elzbieta ir Anglijoje dvi 
seserys, Magdalena ir Ona.

Palaidotas lapkričio 5-ą d. 
su religinėmis apeigomis, Kal
varijos kapinėse.

Ilsėkis, Karoli. . Su mirtim 
tu apleidai visus ir juoda že
melė priglaudė tave šaltoje 
savo krūtinėje.

Nuo savęs reišKlu giliausią 
užuojautą velionio našlei Ami- 
lijai, dukterims ir jųjų šei
moms, seserei Elzbietai Pal- 
ton ir visom artimom gimi
nėm.

J. Starkevičius

Mokslas — Literatūra — švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meiles, kiti iš piktumo

SLIUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI -— romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių ge- 

' lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudeni, žiemą ir pavasari vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00.
SAULES RŪSTYBE — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3.00,
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 kitygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik ?4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margerls, .8825 S. 
Ilalsted -St., Chicago 8, Ill.

II.——... ■

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
Rengia Laisves Bendroves Direktorių T&Pyba 

I

Įvyks Sekmadienį, 3:30 popiet

LAPKR. 18 NOV.
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Ištisa Koncerto Programa:

Žvaigždutės iš tolimosios Chicagos:
JERRY MIKUŽIS, NANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN

Jerry Mikužis puikaus talento dainininkė-soliste, Nancy Roman irgi talen
tinga dainininke, dainuos duetus su J. Mikužis. O daratėlė Yuden akom

panuos chikagiškėms dainininkėms. < »

JONAS SABALIAUSKAS ir ONA DIRVELIENĖ
• ' ' 9

Žymūs menininkai is Worcester, Mass., šio koncerto programoje dainuos 
soĮus ir duetus. Didžiojo New Yorko koncertus mylinčiojį visuomenė jau 

yra juos girdėjusi ir labai nori ir vėl išgirsti.

AVGUSTINAS IEŠMANTĄ, BARITONAS

Pasižymėjęs opėriį vaidintojas, solistas, puikaus talento ir aukšto išsilavi- 
. nimo dainininkas, dalyvaus šio koncerto programoje.

SUZANA KAZOKYTĖ, DRAMATIŠKAS SOPRANAS
Kaip visuomet, taip ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininkė koncer

to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ
Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 

kurie savo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvieną žiūrovą.

AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS MILDRED STENSLER
Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

• . • I

Labai žemą įžanga, tilt $1.50 asmeniui,—naudokitės proga!

riau, kad prigulėtut prie L,S:D.' 
draugijos?

Sekantis susirinkimas įvyks •; 
gruodžio (December) 4 ; d., ■ 
7 :30 vąl. vakaro;* 29 Endicott;

’ St., Worcester, Mass. 1



MONTREAL, CANADA
ILGWU pradėjo kampaniją 

už 35 valandų savaitę
Moteriškų drabužių siu

vėjų unija, International 
Ladies Garment Workers 
Union, pereitą mėnesi pra
dėjo kampaniją sparčiau, 
negu pirma, suorganizavi
mui tų šapų, kurios dar ne
organizuotos. Ir tuo pačiu 
siekia suaktyvinti visus u- 
nijistus, kad priruošti ir su 
ateinančiu pasirašymu su 
darbdaviais naujo kontrak
to įsteigti ir Kanadoje siu
vyklų industrijoje 35 valan
dų darbo savaitę. Jungtinė
se Amerikos Valstijose iš 
250,000 organizuotų siuvė
jų, 97 procentai jau dirba 
tik 35 valandas į savaitę. 
To paties bus siekiama 
Kanadoje.

ir

Pasirenka geriau kalėjimą 
negu žmoną

Neseniai čia buvo toks 
atsitikimas: '

Policija pagavo viena as
menį besiveržiant per lan
gą į krautuvę nakties metu. 
Pamatęs policiją, jiems pa
sakė: “Aš linksmas, kad 
mane pagavote. Aš turiu la
bai nemalonią žmoną ir už 
tai aš dabar noriu, kad jūs 
mane pasiųstūmėt mažiau
siai penkeriems metams į 
kalėjimą...”

Svečiavosi - svečiuojasi
Kavalienė buvo išvažia

vusi svečiuose pas dukterį į 
Jungtines Valstijas, o da
bar duktė su visa savo šei
myna atlydėjo motiną na
mo ir svečiuojasi pas tėvus.

Mirė

assn

NouYoilo^/Wff 2lnkn NEW YORK
HELP WANTED MALE

"WT© •• • 1 © V© • 1 "i _•Visi širdingai esat kviečiami dalyvauti 
dienraščio Laisves koncerte sekmadienį 
lapkričio 18 dieną, Kultūrinio Centro 
auditorijoje. Pradžia 3:30 vai. popiet

Neapykanta ir persekiojimas Jansenas nusileido,- 
ali sunaikint mūsų laisves JH^stojąsuz

Darbininkai atmetė 
samdytojų pasiūlymą

Canadian Car and Foun
dry’s Turcot and Dominion 
dirbtuvių darbininkai at
metė-samdytojų pasiūlymą 
dėl algų pakėlimo su trejų 
metų kontraktu. Unija, ša
lia kitų darbo sąlygų page
rinimo, reikalauja 40 c. į 
valandą pakelti algą, o 
samdytojai tepasiūlė tik 
nuo 8 iki. 16 c. pakėlimą. 
Pagrindiniai, darbininkus 
paakstino atmesti samdyto
jų pasiūlymą tas, kad ta 
pati firma savo darbinin
kams, dirbantiems Fort 
Williams, moka daug dau
giau negu čia. Čia darbinin
kai gauna dabar, mokėti 
nuo $1.27 iki $1.i98 į valan
dą, o Fort Williams — nuo 
$1.46 iki $2.08 į valandą. U- 
pija nutarė reikalauti, kad 
arbitracijos komisijai būtų 
pavesta išspręsti algų klau
simą. Darbininkus atsto
vauja The Carmen’s Bro

therhood of America (CLC) 
unija.

Lapkričio. 2 d. mire Jonas 
Makauskas, sulaukęs 46 
amžiaus.

m.

Clevelando Žinios
Agnes Janušauskienė ((Jan- 

kens) mirė lapkričio 2 d., su
laukusi 73 metų. Piktoji liga 
skaudžiai ją nukankino. Ligo
ninėje išbuvo 5 savaites, ten ir 
mirė.

Pirmadienį čionai kalbėjo;
Aukščiausio teismo pirminin-' sakęs, 
kas Earl Warren. Tai buvo kas, 
labąi rimta prakalba. Teisė 
jas Warren kalbėjo apie 
laikymą Amerikos žmonių ci
viliniu laisvių ir demokratiniu

Į teisių. Jis pasmerkė tuos, ku- 
I rie tiki į neapykantą ir per
sekiojimą.

Teisėjas Wairen priminė 
1920-us metus, kuomet New 
Yorke iš valstijos seimelio bu
vo išmesti penki socialistai na-

Tai buvo darbas reakcio- 
Warren. tokį žygį pa-

Kaltina miestą dėl 
stubų trūkumo

.Montrealio Nacionalė Sin
dikatų Centralinė Taryba 
(The Central Council of 
the National Syndicates of 
Montreal - CCCL) pasiun
tė delegaciją pas miesto 
majorą Jean Drapeau ir į- 
teikė miestui reikalavimą, 
kad darytų ką nors dėl lūš
nų nuvalymo, o jų vietoj 
statytų, darbininkams pri
einama kaina išsinuomoti, 
namus. Taryba kartu kalti
no miestą, kad, sako; nors 
statyba eina, bet palyginus 
su gyventojų prieaugliu, 
nuo 1941 m. miestas veik 
nieko nedarė prašalinimui 
stubų trūkumo. Majoras 
prižadėjo — kaip ir visada 
jis daug prižada — į dalyką 
žiūrėti rimtai.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą gyvenimo draugą 
Petrą, ' dukterį Onutę, sūnų 
Jurgį, žentą, marčią, tris anū
kus ir kitus gimines, draugus 
ir pažįstamus. Draugai-draugės 
susirinko į buvusios Aldonos 
Vilkienės koplyčią, kur dabarti
niu laiku patarnauja J. Bakaj- 
sa, atiduoti paskutinį patarne- 
vimą ir atsisveikinti. Agnes 
nepaprastai gražiai atrodė. Gė
lių buvo labai daug. Prieš išly
dėjimą vargonai graudžiai gro
jo. Vėliau kalbėjo kitatautis 
angliškai. Lekkričio 6 d., 
vai., tapo išlydėta į Sunset me
morial Park kapines už Bay 
Villioh, ton apylinkėm, kur jau 
gyvena dukrelė ir jos mylimas 
draugas Petras. Palydovais 
prisipildė 17 automobilių.

MACHINE DESIGNER
Puikus darbas su didele raštine, 

mašinų fabrike Stamforde. Sis dar
bas yra Tobulinimas Enginierystės 
Sekcijoje; reikalingas geras braižy. 
tojas, kuris turi bent 3 metų paty
rimų šiame darbe. Alga nenustaty
ta.

Kreipkitės ar rašykite — viską 
palaikysimo slaptybėje.
MR.

Aiškina,, kodėl negrai 
nukrypo pas 
republikonus

NAACP sekretorius Roy 
Wjlkins aiškina, kodėl tiek 
daug negrų balsuotojų šiemet 
balsavo už republikonus. Jo 
supratimu, demokratų nelai
mė yra tame, kad jie nekovo
ja už negrų civilines teises. 
Dar daugiau: Juk demokra
tai valdo pietines valstijas, o 
ten negrai neturi jokių teisių. 
Tai kodėl, jis klausia, negrai 
turėtų 
tus?

\ M. BUCKHOLD, PERSON- 
NEL DEPT.

PITNEY BOWES. INC. 
FIRESIDE 8- 2621 

STAMFORD, CONN.
(223-229)

LAMP MOUNTER, sustatymui, pa
geidaujama patyrusio vyro. Gera 
proga tinkamam vyrui. Visos pa
šalpos. Turi būti nuolatinis ir nuo
saikus. Kitaip prašome nesikreipti. 
Imperial House, Ltd., 134-08 36th 
Road, Flushing, Queens, N. Y. Tel. 
IN 1-4037. (222-228)

pilną integraciją”
Apšvietos tarybos (mokyk

lų) viršininkas Jansenas, ku
ris tik kelios dienos atgal 
bandė pastoti kelią rasinei in- 

Mes mokomės iš isto- tegracijai Brooklyno mokyk- 
Mūsų didžiausias dėme- lose, staiga pakeitė savo nu- 

sys turi būti nukreiptas prieš i sistatymą. Jis dabar skelbia, 
netoleranciją ir žiaurumą, kur ■ kad stoja už pilną integraci- 
lie dvinukai pakelia galvą’’. Iją. 1

Kas privertė Janseną taip 
1, tai 

ryžtinga NAACP veikla. NA
ACP Brooklyno skyrius išlei
do peticiją, kuri, reikalavo, 
kad Jansenas būtų pašalintas 
kaip segregacijos šalininkas. 
Jansenas, kaip matyti, išsi
gando to žingsnio, atsiminda
mas, kad apie 15% New Yor
ko gyventojų yra negrai, kas 
lengvai gali priversti prie jo 
politinės karjeros galo.

NAACP Brooklyno skyriaus 
vadovas kunigas Galamisonas 
sako, 
m a ir 
tikrai 
žadu s.

Jis sakė: “Kas nors yra pa- 
, lead vienintelis daly
ku rį mes išmokstame iš 

istorijos, tai tas, kad mes 
iš-[nieko neišmokstame. Bet tai 

netiesa, 
rijos.

mes Amerikoje sunai-

riai 
nierių. 
smerkė ir sakė, kad tuo keliu 
eidami,
kinsime žmonių laisves.

f v

Jis sakė, kad šiandien pa- ( 
saulis yrą apgailėtinoje situa-j 
cijoje. Jis ragino amerikiečius 
darbuotis už pasaulinę broly
bę. !

Mūsų policistai- 
tikri “mokslininkai”

Taip mano ir teigia polici
jos komisijonierius Kennedy. 
Jis sako, kad geriausi miesto 
policistai “yra ir turi būti so
cialiniais mokslininkais”. Jie 
į gyvenimą ir žmones žiūri 
taip, kaip į juos žiūri moksli
ninkai. Jų pareiga turi būti, 
apginti žmonių geriausius in- 

2 | teresus ir jiems pagelbėti su
sirasti gyvenimui teisingą ke-

Kaip puiku būtų, jeigu mū
sų policistai iš tikrųjų tokiais 
“mokslininkais” ir būtų!

BIBLISTAI NEMIEGA

balsuoti už demokra-

Padėka

Prie kapo kalbėjo tas pats 
apieasmuo. Tik kalbėdamas 

jos šeimyninį gyvenimą padarė 
vieną klaidą, kad juodu išgyve
no poroje 46 metus. Ne, jie.iš
gyveno 52 metus. Pora metų 
atgal juodu turėjo auksines 
vestuves.

Nuo kapų visi dalyviai Ibuvo 
pakviesti į dukters Onutės na
mus. Labai gražūs, nauji mūri
niai nameliai. Ten palydovai 
buvo gražiai ir sočiai pavaišin
ti visokiais skaniais valgiais ir 
gėrimais, kas tik ko norėjo, 
stalas buvo nutiestas.

Gilios simpatijos likusiai šei
mai, 
miai

O tau, miela Agute, ra- 
ilsėtis amžinai!* * *

.American Bible Society 
sisiekė su kitų kraštų biblis- 

i tais ir nutarė per visą pasaulį 
pravesti Biblijos skaitymo 
programą. Pradedant su Pa- 
dėkavonės diena iki Kalėdų 
visur biblistai kasdien skaitys 
tuos palčius Biblijos skyriui 
Jie tikisi tokiu masiniu spau
dimu pakreipti dievą savo pu
sėn.

SU-

buvo ant-' 
Ją pašau- 
norėdama

Draugė A. ’ Palton 
rą sykį apsirgusi, 
kiau lapkričio 9 d., 
sužinoti apie Jurgutį. Agutė 
sakė, kad jo nematė per visą 
savaitę, nes pati gulėjo. Gydy
tojas nevelino keltis nė į lauką 
eiti visą savaitę ar daugiau.

Atlankiau Jurgutį lapkr. 10 
d. Radau su malonia šypsą. 
Net džiugu minėti, kad jau ei
na sveikyn. Ten būna jau 5 sa- 

i vaitės. Kada apleis ligoninę, 
dar žinios nėra.. Vienas ligonis

Imasi žygių išvengimui 
“skvaterių”

Po to, kas atsitiko perei
tą vasarą, kaip miestas ati
davė kontraktoriams nu
griauti užpirktas senas stu
las, tai dabar visi atsarges
ni. Kontraktoriai vietoje 
tas stubas nugriauti, perkė
lė stubas čielybėje kiton 
vieton. Bet už tai ir gyven- namie, o kitas ligoninėje! Tik-i 
tojai prievarta vėl į tas stu- rai užėjo nelaimingas laikas. Į statė mūsų 

draugams linkime | gen. ik<

(Tąša iš pirmo pusi.) 
zams talkon. Nasserį jis 
plūdo ‘'‘akiplėša”, kuris, gir
di, “nesiskaito nei su teisėtu
mu, nei su kitų tautų interesais 
(N., lapkr. 7 d.).

Matote, įsiveržę britai ir 
francūz'ai plėšia Egiptą, žudo. 
*jo žmones, bet ne jie “akiplė
šos”, ale Egipto prezidentas 
Nasseri$!

!§•

Tame pačiame parengime j 
kalbėjo ir buvęs New Yorko l Pakeisti savo nusistatymą 
valstijos gubernatorius Tho- 1vzf:ir,tyA NAACP vpikln 
mas Dewey. Mat, parengi
mas buvo suruoštas pagerbi
mui atminties buvusio žymaus 
republikono Charles Hughes. 
Dewey sakė, kad Hughes gy
vas būdamas nuolatos kovojo 
prieš neapykantą ir žiauru
mus. Jis ragino šių dienų 
amerikiečius sekti Hughes pa-

HoteJiy darbininkai 
dalyvaus politikoje

Manhatįtano 18-ame distrik- 
te hotelių organizuoti darbi
ninkai suorganizavo politinį 
komitetą. To komiteto parei
ga bus dalyvauti politinėje 
veikloje apskritus metus, o ne 
vien tik sulaukus kongresinių 
arba prezidentinių rinkimų, 
šitie unijistai mano, kad taip 
turėtų į politinę veiklą 
apskritus metus įsitraukti 
organizuoti darbininkai. -

kad dabar bus laukia- 
stebima, ar Jausenas 

vykdys gyvenimai! pa

TEATRUOSE

per 
visi

Mu-Brooklyn Academy of 
sic smarkiai darbuojasi už lai
mėjimą pastovių metinių na
rių. Vajui vadovauja' Brook
lyno prezidentas John Cash- 
more. Tapę akademijos na
riais, gauna dideles nuolaidas 
įžangoje į visus muzikinius 
parengimus, kurių, sakoma, 
per metus įvyksta apie 250! 
Muzikos mylėtojams apsimo
ka tapti nariais. Apart pavie
nių, nariais gali tapti ištisos 
grupės.

Norintieji platesnių informa
cijų raginami kreiptis į: Mem
bership, Office, Academy of 
Music, 30 Lafayette Ave., 
Brooklyn 11.

Su lapkričio 20-a diena 
Normandie teatre bus pradė
tas rodyti naujas filmas “Re
becca”. Tai pakartojimas fil
mo, kuris pirmu kartu, buvo 
pagamintas 1940-ais metais.

Ir moterys turės 
knygą apie moteris

Iki šiol Amerikoje turėjome 
knygą “Who is Who in Ame
rica”; Joje yra sužymėti ži
nomiausi ir turtingiausi asme
nys abiejų lyčių. Bet šios kny
gos leidėjai nutarė išleisti pa
našią knygą tiktai apie žy
miausias moteris.

širdingai dėkoju Jums, drau- 
gai-gės, kurie man- sergant ir 
būnant ligoninėje mane atlan
kėte.

Ligoninėje išbuvau nuo 8 d. 
spalio iki 12 d. lapkričio, 5-ias 
savaites. Nors ir dar nesijau
čiu stiprus, turiu eiti pas gy
dytoją, bet tikiu sustiprėti.

Draugai-gės, kaip Jūs būna
te branginami, tie, kurie už
jaučiate sergančius ir suran
date laiką juos atlankyti.

J. Kovas

PLOKŠČIO METALO fabriko dar
bininkai, mechaniški page)bininM|i, 
besiplečianti firma. Gera alga, p*-, 
šalpos, nuolatinis darbas. Puiki vie
ta dirbti. Kreipkitės asmeniškai 
arba telefonuokite: Associated 
Manufacturers, 5 Skillman Ave., 
Roselyn, L. I., RO. 3-0221.

(222-228)

REAL ESTATE

Astoria-Queens, N. Y. 2 šeimų 
mūrinis namas, du 4’2 rūmų mod. 
apartmentai, ištaisytas skiepas, ba
ras, cro vėdinama, 2 karam gara- 
dž.ius, aptverta, patio, didelis plotas, 
daugelis kitų dalykų. Privatiškas 
sav. Puikus pirkinys po pamatymo. 
20-36 23rd St., RA. 6-5136.

(221-227)

78 METŲ “ŽMOGŽUDYS”!
Frank PanneUa, iš Staten 

Island, laukia teismo. Jis kal
tinamas užmušime savo kai
myno praėjusio rugsėjo 7-ą d. 
Pannetta jau yra sulaukęs 
gražaus 78-ių metų amžiaus. 
Galimas daiktas, kad jis 
pripažintas kaltu.

Morris Park Section—Bronx, N. Y. 
Mūrinis namas, du 4 rūmų apart- 
mentai. Dabar yra tuščias vienas 3 
rūmų apt. 2 karam garadžius; alie
jaus šiluma. Privatiškas sav. Priei
nama kaina. Ateikite persitikrini/.' 

TA. 9-1722.
(221-2W,

bus

Reinhardto paroda
Parsons meno galerijoj. 57- 

toje gatvėje, netoli 5 th 
jau atidaryta lietuviams 
žinomo dailininko Ad 
hardto kūrinių paroda. 

______ * ______

Avė., 
gerai 
Rein-

Nežinomas plėšikas įsibrovė 
į milijonierių Mr. ir Mrs. Hess 
namus ir išsinešė $30,000 ver- 

Ji vadinsis ^s žiedų ir branzalietų. Poli- 
“Who is Who of American cija plėšiko ieškanti sušilusi. 
Women”. Joje tilps nuo 15,- 
000 iki 20,000 vardų ir pavar
džių su trumpomis biografijo
mis. Leidėjai tikisi iš šios 
knygos gerai pasipelnyjti.

įvyko
Teis-

BOATS

Wheeler, 40 footer, lounge, ship 
to shore phone, twin 115 h. p. 
Crowns, monel galley, head, davit 
and dinghy, sleeps 6; forward and 
aft cockpits, a splendid buy at $9,- 
500. Can be seen anytime at Rays, 
503 City Island, Bronx, N. Y. OL. 
5-4154. Offered by private owner.

(223-229)

Oceanside, L. I. Patrauklios 5> 
m. senumo Cape Cod stubos, galima 
padidinti 
skiepas, 
svečiams.
2 miegrūmiai 
Privatinis sav. $16.950.

attic, pusiau ištaisytas 
Galima pernakvoti ekstra 

Dideli skrynuoti porčiai, 
puikioj kaimynystėj.

RO.6-5523.
(220-226)

AUTOMOTIVE

Atydai Body ir Fender vyrams! 
Black Hawk Porto jėgos, 4 pumpos, 
4 rams. Nėra vamzdžių ar prietai
sų. A-1 stovyje, kaip nauji. $40 už. 
setą. Neparduodame atskirai. Ti
kras bargenas. GI. 2-8942. 10 A. M. 
—7 PCM.

(221-22^

DUMP TRUCK

A-1 gerame mechaniškame sto
vyje. Neseniai visas pertaisytas. 
Pardavimo ar išnuomavimo kaina 
labai prieinama. Ateikite peržiū
rėti ir persitikrinti.

RA. J-4391 — Astoria, L. I.
(220-226)

t

1

bas suėjo gyventi (squatt
ed) ir reikalavo iš miesto 
vandens, o miestui neišpil- 
džius jų re ikalavimų, 
“skvateriai miestui pridarė 
užtektinai trobelio, tai da
bar miestas imasi žygių to 
išvengti. Nutarė, kad dau
giau kontraktoriai negaus 
darbo, kol jie nepasirašys, 
kad sutinkal vietoje su
griauti senus namus.

Abiem 
laimingai ir greitai susveiktL 

A. I

Brooklyno moterims
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, lapkričio 
H>-ą dieną (šį vakarą), 8-ą 
vai., Liberty Auditorijos pa
talpoje. Visos narės prašo
mos atvykti. Kviečiame ir ne 
nares.

Valdyba

Bet užvis kalčiausias, ir, 
aišku, i “akiplėšiškiausias”, 

1 Grigaičiui pasirodo mūsų pre
zidentas Ejsenhoweris.

Kodėl iri kaip"?
Ogi, girdi, štai kaip:
Po karo jis buvo mūsų-gin

kluotų pajėgų lyderiu Euro
poje. Pagal jo patarimus ir 
pasiūlytus Washingtonas nu- 

politiką. Ypač 
e nusidėjo savo susi-

Sutton teatre lapkričio 20-ą 
rodyti 
filmas

dieną bus pradėtas 
Walt Disney gamintas 
“Secrets of Life”.

Iš Holywoodo gautas pra
nešimas, kad Warners filmų 
kompanija ieško japdnietės 
artistės vaidinimui filme “Sa- 
yonara”. Laiminga bus ta ja- 
ponietė, kuri filme laimės 
žvaigždės rolę.

draugayimų su tokiu pat gar
siu ir a

Pasėka
suirutė
ko j e!

ot, 
rio vietoje būtų sėdėjęs Chi- 
cagos menševikų orakulas! Jis 
būtų tekių klaidų nepridaręs. 
Deja, jis sędėjb Čhicagoje ir 
sveikini
kedamAs jai pereiti per So
vietų armiją kaip peiliui per 
sviestą J

ikštu generolu Žukovu.
Suirute Europoje, 

visoje Azijoje ir Afrį-

jeigu gen. Eisenhowe-

is sędėji) Čhicagoje ir 
) Hitlerio armiją, lin-

Trys filmai laimėjo Christo
pher premijas. Tai: “War and 
Peace”, “The King and I” ir 
“The Eddy Dochin Story’b Vi
si sutinka, jog tai geriausi šių 
metų filmai, duoti Holly woo- 
do.

Royal e teatre prasidėjo vai- 
Child of 
.jog vei- 

Tai

dinimas veikalo ‘ 
Fortune”. Manoma, 
kalas turės pasisekimo, 
veikalas, sukurtas iš Henry
James novelės “Wings of the 
Dove”.

Bušo vairuotojas kėši 
uosi ant mergytės

Miestelyje Mmeola 
keista ir negraži byla,
man buyo patrauktas mokyk
los buso vairuotojas trijų vai
kų tėvas Frank H. Monz, 35- 
ių metų amžiaus. Jis prisipa
žino, kad jis kėsinosi nemora- 
liškai pasielgti su šešerių me
tų mergaite. Teisėjas Lynde 
prašančio* nusidėjėlio pasigai
lėjo ir nubaudė tiktai šešių 
mėnesių kalėjimu. Dar dau
giau: bausmė suspenduota, to
dėl Monzui kalėjiman nerei
kės eiti. Teisme paaiškėjo, 
kad Monz pirmiau nebuvo pa- 

j pildęs jokio nusižengimo prieš 
įstatymus.

Universitetas gelbės 
vengrus pabėgėlius

Columbijos universitetas 
nutarė duoti mažiausia dešimt, 
stipendijų vengrams pabėgė
liams mokiniams. Jie bus 
rinkti iš 5,000 - pabėgėlių, 
riems bus Amerikos durys 
darytos.

pa- 
ku- 
ati-

Į New Yorką jau pribuvo 
naujas Kanados konsulas. 
Juomi yra Mr. Harry A; 
Scott. Kanados konsulato ad
resas: 620 Fifjth Ave., Man
hattan..

Bronxe grupė berniukų pa
vogė ir paslėpė 75-kius kaval- 
kus dinamito. Manoma, kad 
jiems dinamitas atrodė į “fire 
crackers”, 
jie 
tų.

Policija bijo, kad 
to dinamito neišsprogdiiL-

Banfield Skiff, 25 ft., 11 inches. 
115 h. p. Shelter cabin’, head, offered 
by private owner at a price you 
will best appreciate. After inspec
tion, an outstanding buy at $1,750. 
Convince yourself. Boat can be seen 
in Oceanside, L. I., fot appt, call 
RO. 4-7712. Rockville Center, L. I.

(223-229)

PARDAVIMUI
Dust Arrester. Model 81 Torit. 

Taip kaip naujas, parduoda privati
nė įstaiga. A-1 stovyje. Po in
spekcijos, sutiksite su kaina. Per
sitikrinkite.

GREENBUT CO.
469 Broadway, N.Y.C. CA. 6-4067

(220-226)

HELP WANTED FEMALE

saixiNaxHOddo šsjNisaa

Restauracija-Tavern, kombinuotai. 
Gerai įsteigtas biznis. Labai gero
je vietoje. ' Ideališka partneriams. 
Reikia pamatyt, kad įvertinti.

DeCourcy, GI. 7-2506 
Staten Island.

(223-229)

Merginos prie Counter. Interesin
gas darbas ant Staten Island Ferry, 
puikus pasivažinėjimas laivu. Darbas 
daliai laiko ar savaitgaliais. Ištisą 
dieną šešt.-sekm. Kreipkitės: Slip 
No. 5, N. Y. Side. Office of Stew
art’s Ferry Food Service. a

(220-22'1

BUSINESS OPPORTUNITIES

PAJIEŠKOJIMAl
PaieŠkau pusbrolių Edvardo, Jo

no ir Vladislavo Juzoriių. Girdė
jau, gyvena Chicago, UI. Malonė
kite atsiliepti, arba kas žinote kur 
gyvena, praneškite man. Ttiriu 
svarbų reikalą. Antanas Staniulis, 
Box 33, Hampton, N. J.

(217-226)

SANDWICH SHOP—Dabar speciali
zuojasi su hero sandwičiais, bet ga
li būti pakeista, j bet kokį kitą 
maistu aptarnavimą. 3 rūmai iž už
pakalio, geras lysas. Parduodama 
su nuolaida iš priežasties savininko 
nesveikatos, privatiška nuosavybė, 
geras pirkinys porai, partneriams ar 
šiaip asmeniui. Kreipkitės asmeniš
kai, 460 Brook Ave. Saukit CYpress 
2-1 i 05, Bronx, N. Y.

(223-229)

(216-222)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•ooMoe*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Valgykla. Bruzgi vieta, tinka
ma ' porai arba dalininkams. Par
duoda privatiškas savininkas. Pui
kus pirkinys. Prašome ateiti per
žiūrėti, persitikrinsite. Michael’s 
Luncheonette, 95-36 Roosevelt Ave., 
Jackson Hts. HA. 9-8706.

(217-223)

Kepykla. įsteigtas biznis, pilti 
tavoras. Puikioje (100%) vieto 
Geras pirkinys. Persitikrinkite 
inspekcijos. Skambinkite:

Mr. Muller. VA. 5-5288 
(217-223)

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

4 pusi. LabvB (Liberty)Ketvir., Lapkričio (Nov.) 15, 1956




