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KRISLAI
Pagerbimo užsitarnavę. 
Ir antroji pusė medalio. 
Dar vis nepamiršta. 
Daug dar kas galima. 
Bet argi tik jis vienas?

Rašo A. BIMBA

raščio Vilnies direktoriai 
rengia pa gerbimą savo 
dviem redaktoriam — Vin
cui Andruliui ir Leonui 
Prūseika. Nežinau nei vie
noje kolonijoje kitų dviejų

Ne visi jų draugai 
galėsime asmeniškai jų pa
gerbimo iškilmėje dalyvau
ti gruodžio 5-tą dieną, jau 
ateinantį sekmadieni. Bet 
dvasioje su jais bus visi 
laisviečiai ir iš gilumos šir
dies abiems linkės dar dau
gelio, daugelio metų vei
klaus gyvenimo!

Prašome visus Chicagos 
laisviečius <ioje pramogoje 
dalyvauti ir asmeniškai pa
linkėti tiems dviems drau
gams geriausios kloties.
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Senatorius Fulbright sako:

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

Churchillas dar 1945 metais 
norėjo karo prieš Sovietus

Jei ginkluos nacius—

McCarthy pavojingas 
neapykantos nešėjas

Washingtonas. —
rius Fulbright kalbėdamas | kurie nevartoja mandagio 
senate sakė, kad McCarthy I kalbos, 
yra tapęs pavojingu baisios Carthy’o vardo.

Vakar įvyko smarkus su- 
Į siremimas tarp dviejų se
natorių, Jennerio ir Flan- u 7

, derso. Jenneris, makartis- 
tas, kaltino Flandersą “Ta
rybų Sąjungos užgerinime.” 
Pasirodė, akd Flandersas 
Padėkų Dienos proga išlei
do atvirą laišką Tarybų Są
jungos žmonėms, kuriame 
jis ragino juos tikėti Va
karais...
Balsai prieš McCarthy’!
Tuo tarpu visos šalies 

plotme auga, populiarus ju
dėjimas prieš McCarthy’]. 
Bostone presbiterijom) pro
testantų bažnyčios apšvie
tus tarybos galva pastorius 
daktaras Payne atsikreipė į 
300 tos apylinkės pastorių, 
kad jie palaikytų McCar
thy’o pasmerkimo judėji
mą.
gresas, konservątyvė orga
nizacija, irgi pasisakė už 
pasmerkimą. Harvardo 
universitett 3,000 studentu 7 v
pasirašė po anti-makartisti- 
nėmis peticijomis.

- Senato- j smerktų “visus senatorius,

neapykantos skleidėju ir 
kad jis užteršia visą Ame- j 
rikos orą baime, neapykan
ta ir nepasitikėjimu.

Sen. Fulbright skaitė eilę 
laiškų, kuriuos jis gavęs 
nuo McCarthy’o pasekėjų. 
Tuose laiškuose grąsinama 
jam pačiam, sen. Flander- 
sui ir sen. Lęhmanui. Eilė 
tų laiškų rašytojų Lehmaną 
v a d i n a “nešvariu žydu.” 
Kiti patį Fulbrightą vadi
na “žydų bernu.”

Skaitydamas tuos laiškus 
Fulbrightas norėjo parody
ti tą neapykantos ir rasiz 

; mo toną, kurį paskleidė Mc- 
! Carthy’o propaganda.

Balsavimas Šiandien
Šio trečiadienio popietį, 

laikraščiui einant į spaudą,
Voldemarininkai buvo fi- senate turėjo būti praves- 

I tas balsavimas apie McCar
thy’o pasmerkimą. Iš anks-

nansuojami Hitlerio.
pavydo dokumentai.

Gerai, kad jais piktinasi ta buvo manytą, kad sen. 
So. Bostono Keleivis, o pri-1 Dirkse^as, McCarthy’o 

Ke- Į draugas, patieks kompro
misinę rezoliuciją, kuri pa-

FrancūzŲ parlamentas 
sumažino savo teises

” neminint visai Mc-

Amerikos Žydų Kon

finansuoja 
Kas apmo-

sideda ir Naujienos, 
leivis išvadina juos skali- 
akis. Irgi gerai, nes jie to 
pilnai užsitarnavo.

Betgi tai tik viena pusė 
to paties nešvaraus meda
lio.

Kas šiandien finansuoja 
Vliką ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą? Kas 
tuos skalikus?
ka tam, kuris prakeiksmus 
Lietuvai siunčia per taip 
vadinama “Amerikos Bal
są”?

Parsidavę buvo anie,par
sidavę yra šitie. Raketie- 
riai buvo anie, raketieriai 
yra šitie. Gi už šituos par
sidavėlius galvą guldo Ke
leivis ir Naujienos. Tuo 
būdu tokiais pat skalikais 
yra ir Naujienų ir Keleivio 
redaktoriai.

parlamento nacionalė asam
blėja, kas reiškia, atstovų 
butas, nubalsavo aprėžti 
savo teises. To reikalavo 
premjeras Mendes - France 
ir tokia pakaita šalies kon
stitucijoje dabar praveda
ma.

Prieš pakaitą balsavo tik
tai komunistai ir dalis taip 
vadinamų liaudies demo-

kratų, iš viso 141 deputa
tas. Už pakaitas balsavo 
412 deputatų.

Lyg šiol konstitucija rei
kalavo, kad prieš palei
džiant parlamentą ir ren
giant naujus rinkimus, lai
kinas kabinetas sudaromas 
iš visų parlamente atsto
vaujamų didesnių partijų, 
kas reikštu, kad i toki ka- 
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bineta ieitu ir komunistai, ui c

Dabar tas punktas pa
keistas, — iki po rinkimų 
lieka senas kabinetas.

Washingtonas. — Sąryšy
je su Churchillo prisipaži
nimu, kad jis karo pabai
goje įsakė maršalui Mont
gomery palaikyti gerame 
stovyje vokiečių ginklus, 
stebėtojai nurodo, kad 
Churchillas pripažino tik 
maža dali tiesos.

Išvakarėse Churchillo 80- 
ties metų sukakties jis vie
šai pripažino, kad lauže 
Krymo sutarties nustaty
tus anti-hitlerinės koalici
jos uždavinius. Churchillas 
sako, kad jis įsakė koman- 
dieriui maršalui Montgome
ry laikyti vokiečių pasiduo- 
dančios armijos ginklus ge
riausiame stovyje, kad bile 
momentui galėtų vėl vokie
čius apginkluoti ir mesti 
prieš Sovietų Sąjungą, jei
gu ji “nesielgs gerai.”

Faktai parodo, kad ne So
vietai laužė sutartis, bet 
Churchillas ir jo šalinin
kai. Krymo (Jaltos) kon
ferencijoje, pradžioje 1945 
metų, tarpe Roose velto, 
Stalino ir Churchillo buvo 
nustatyta rūbeliai, iki kurių 
turėjo daeiti Sovietų armi
ja iš rytų, ir Amerikos-An- 
glijos iš vakarų pusės. Ten 
buvo nustatyta, kad Berly
ną paims Sovietų armija.

Hitlerininkai dėjo pastan
gų, kad sukursčius karą 
tarpe Sovietų iš vienos pu
sės ir Anglijos ir-Amerikos 
iš kitos. Prie anglo-ameri- 
kiečių štabo buvo Ralph In-

gersol, kuris po karo para-

chillas ir britu reakcinin
kai norėjo tokio karo, kad | 
jie dėjo ])ast 
Amerika i ta V 4- *- Prie :

vietų Sąjungos atstovas ge-į 
nerolas D. Kraminovas. Jis i 
po karo parašė knyga “AN
TRASIS FRONTAS.” Mi
nimas generolas karo pa
baigos išvakarėse buvo su ' ' 
anglais fronte'ir jis fak-Į ’ 
tais išdėstė, kad anglai lau- j 
žė Krymo konferencijos su-, 
tartį, priimdami kelis šim
tus tūkstančiu vokiečiu ka- 
reivių į “nelaisvę,” kurie i 
kariavo prieš Sovietus ir

pasiduoti tiems, prieš ku
riuos kariavo. Kraminovas 
iškelia faktus, kad tie vo
kiečiai “belaisviai” buvo pa
likti nenuginkluoti ir pilno
je karinėje organizacijoje,. 
Anglai net leido hitleriniu-' 
kams su admirolu Donetzu 
ir gestapininkų vadu Hein
richu Himmleriu priešaky
je suorganizuoti vokiečiu : 
respubliką, kurios vadai 
kasdien per ] 
Angliją ir Ame__„ ___
karau prieš Sovietus.

1945 m., pradžioje balan
džio, Churchill reikalavo iš 
Robsevelto, kad jis sutiktų, 
idant anglai .
užimtų Berlyną, Bet Roo- 
seveltas griežtai atmetė.

feoks ten sutvėrimas Jo
nas Girnis Chicagos ma- 
kartistų dienraštyje dar 
kartą sugrįžta prie mano 
lankymosi Lietuvoje 1945 
meti) žiemą. Jis baisiai no
rėjęs su manimi susitikti, ir 
sušilęs ieškojęs progos. De
ja, girdi, nebuvo galima nė 
iš tolo prieiti, nes aš vi-

džiawsios “enkavedistu” ar
mijos.

Ponas Jonai: negražiai, 
labai negražiai apsimelavai.

Štai tik vienas pavyzdys. 
Kalbėjau persipildžiusioje 
studentais, profesoriais ir 
šiaip vilniečiais Vilniaus 
Universiteto auditorijoje. 
Po programos sveikinausi 
ir kalbėjausi su desėtkais 
studentų. Joks enkavedis
tas nepastojo niekam ke- 

prieiti, pasisveikinti ir 
pasikalbėti.

Vėl turime porą gražių 
(Tąsa 2-ram pusi.)

Jungtines Tautos rėmė indonezus 
prieš Olandiją Iriano klausimu

Jungtinės Tautos., — Po Už Indonezijos stovį bal- 
ilgų ir gan karštų diskusijų savo sekami kraštai:
J. T. politinė komisija dau
giau negu dviem trečdaliais 
balsų parėmė Indonezijos 
skundą prieš Olandiją Iri
ano klausimu. Irianas yra 
vakarinė Naujosios Gvinė
jos salos dalis. Tą dalį iki 
šios dienos valdo olandai. 
Indonezija teigia, kad tauti
niai, kalbiniai ir istoriniai 
Irianas priklauso prie Indo
nezijos ir olandai turėtų iš
sikraustyti.

Buvo balsuota dėl rezo
liucijos, kad Indonezija ir 
Olandija turėtų tarpusavy
je tartis šiuo klausimu ir 
bandyti pasiekti susitarimo. 
Olandai teigė, kad jie nei 
girdėti nenori apie tą klau
simą, kad Irianas jų ir jų 
turi likti.

Visi kolonialiai kraštai 
rėmė Olandiją ir balsavo su 
ja. Amerika diplomatiniai 
susilaikė nuo balsavimo. 
Amerikos delegatas nei žo
džio neištarė per ilgas dis
kusijas.

Afganistanas, Argenti
na, Bolivija, Burma, Bielo- 
rusija, Kostarika, Kuba, 
Čekoslovakija, Ekvadoras, 
Egiptas, EI Salvadoras, 
Graikija, Guatemala, Hon
duras, Indija, Iranas, Ira
kas, Libanas, Liberija, Mek
sika, Pakistanas, Paragva
jus, Peruvija, Lenkija, Sau- 
di-Arabija, Sirija, Tarybų 
Sąjunga, Thailandas, 
Ukraina, Urugvajus, Vene- 
cuela, Jugoslavija, Jeme
nas (iš viso 34 kraštai).

Su Olandija balsavo Au
stralija, Belgija, Kolumbi
ja, Danija, Francūzija, Is
landija, Luksembergas, 
Naujoji Zelandija, Norve
gija, Pietų Afrika, Švedija,' 
Turkija, Britanija (14 kraš-

Celleris pas Franco - 
ir už Kinijos blokadą
Madridas.—Amerikos Kon

greso atstovų buto n a rys 
Emanuelis Celleris dabar 
lankosi čia. Jis kalbėjosi su 
Franco ir dargi padarė pa
reiškimą, kad Kinija turėtų 
būti blokaduota.

Celleris yra demokratas 
ir iki šiol buvo skaitomas 
liberaliniu įsitikinimu žmo
gumi. Jo apsilankymas pas 
Franco ir pareiškimas apie 
Kiniją iššaukė nemenką nu
sistebėjimą.

Ateinančiame Kongrese, 
kuomet demokratai perims 
kontrolę, Celleris, newyor- 
kietis, bus atstovų buto ju
ridinio komiteto pirminin
ku.

. Susilaikė Brazilija, Kana
da, Čilė, Kinija (Čiango 
atstovybė), Indonezija, Iz
raelis, Nikaragua, Filipi
nai, Amerikos J. V.

Ženeva. — Amerikos kon
sulas Franklinas C. Gowe- 
nas asmeniškai susitiko su 
Liaudies Kinijos diplomati
niais atstovais. Jis jiems 
perdavė žodinį protestą dėl 
amerikiečių nuteisimo kaip 
šnipų Kinijoje.

Kinų diplomatiniai atsto
vai užsirašė viską, ka Go- ^7 t-
wenas sakė, ir jam pareiš
kė, kad negali priimti to 
protesto.

NEW YORKO ORAS 
Giedra ir šalta.

Socializmo kraštai 
tvers karinį paktą

Maskva. — Čia vykstam 1 
čioje Europos saugumo 
konferencijoje keliami bal
sai, kad jeigu Vakarai pra
dės ginkluoti nacius, Ryti
nės Europos socialistiniai 
kraštai negalės ramiai ste
bėti, o turės sudaryti save 
karine apsigynimo sąjungą

(New Yorko “Times” sa
ko, kad Tarybų Sąjungos 
maršalas Bulganinas stojas 
už bendra visu socialistiniu . V < K

Konferencijoje kalbėjo 
Vokietijos (Rytų) Demo
kratinės Respublikos prem
jeras Otto Grotewohl’as. Jis

Jeigu militarizmas at
gaivinamas Vakarų Vokie
tijoje ir reguliarė armija 
bus įsteigta, Demokratinė

Čekoslovakijos premjeras 
Siroky sakęs, kad jeigu Pa
ryžiaus paktas (nacių gin
klavimo sutartis) įeis ga
llon, tai socialistiniai kraš
tai būtinai turi sudaryti sa
vo karinį paktą.

Siroky sakė, kad Čekoslo
vakija ir Lenkija, kaip du 
kraštai, kurie arčiausi pąie 
Vokietijos, ypatingai suin
teresuoti savo apsigynimu 
ir jo problemomis.

Bankete, kuriame daly
vavo 8 Rytų Europos kraš
tų delegatai, maršalas Bul
ganinas pakėlė savo taurę 
už bendrą Europos socialis
tinių kraštų karinę jėgą. 
Po to jis atsiprašė, kad pa
miršo paminėti galingąją 
Liaudies Kinijos armiją, 
kuri, jis sakė, susideda net 
iš 20 milijonų karių.

Pats Bulganinas konfe
rencijoje nedalyvauja, kaip 
nedalyvauja kitų socialisti
nių šalių kariniai vadai.

priversta atsakydama savo 
ruožtu organizuoti naciona- 
les karines jėgas, kurios ga
lėtų ginti taikingus Vokie
tijos Demokratinės Respu
blikos darbininkų užsimoji- i Dalyvauja tiktai premjerai 
mus.” f ir kiti civiliai atstovai.

YS Pemokratai irgi stoja 
prieš Kinijos blokadą

nis sparnas su Knowlandu 
priešakyje.

Demokratu vadas senate, v l

sen. Lynden B. Johnson, su
tiko su savo kolegos George 
nuomone.

Washingtonas. — Senato- 
: rius George iš Georgijos, 
___  ________ ; vyriausiu 
demokratų užsienio politi
kos ekspertu parlamente, 
išsireiškė Kinijos blokada- 
vimo klausimu. Jis sakė, 
kad demokratai pilnai su
tinka su Eisenhoweriu ir 
Dullesu, jog blokadavimas 
būtų pragaištingas žings
nis, kuris vestų prie tuojau- 
tinio karo.

Kaip yra žinoma, tokio 
blokadavimo reikalauja re- 
publikonų partijos reakci

_ amerikiečiai purjs skaitomas

Jugoslavija ir Kinija 
atstosiančios ryšius

Belgradas. — Čia viešpa
tauja įsitikinimas, kad ne-

ja ir Kinija turės norma
lius diplomatinius ryšius. 
Jugoslavija pripažino Kini
ją 6 metai atgal, bet tai jau 
buvo po Tito atsimetimo 
nuo socialistiniu šalių blo
ko. Kinija tada Tito pripa
žinimą ignoravo.

Dabar yra žinių, kad san
tykiai normalės. Kinijos 
atstovas Londone dalyvavo 
kartu su tarybiniu atstovu 
Jugoslavijos resp u b 1 i k o s 
metinių minėjime. Kinijos 
diplomatai ir keliose kitose 
vietose jau susiėjo su 
goslavais.

Tokyo. — Japonijos val
džia paskyrė $12,600,000, 
kuriuos išdalins belais- * 
viams, kuriuos japonai lai
kė praeito karo metu. Ja
ponai iš viso laikė 200,000 
belaisvių iš Britanijos, 
Francūzijos, Belgijos, Olan- 
ijos ir Indonezijos.

Amerikiečiai, kurie buvo 
japonų belaisvėje, nieko ne
gaus, nes pati Amerikos 
valdžia jiems jau atlygino.

Naujas Pietų Afrikos premjeras 
Strydomaš kraštutinis rasistas

Johannešburgas. — Pie
tų Afrikos nacionalistai-ra- 
sistai nauju premjeru pa
skyrė Johannes Garhardu- 
s’ą Strydomą, savo partijos 1 sustiprinti.

rasistiniai įstatymai, kurie 
atima visas pilietines tei
ses nuo šalies gyventojų 
daugumos, nuo negrų, bus

ju-

Madridas.—Amerikos 
vyno komandierius admiro
las Robert B. Carney kon- 
feravo su Franco. Apie ką 
jie. tarėsi per kokį pusva
landį, nebuvo paskelbta.

lai-

Miami, Fla.—Ralph Long, 
buvęs komunistas, sakė 
k o n g r esiniam neameriki- 
niam komitetui, kad jis lan
kė dvi -mokyklas, kuriose 
buvo “specialiai treniruoja
mi komunistai pietinėms 
valstijoms.” Tos mokyklos 
buvusios, anot jo, Camp 
Beacon stovykloje prie New 
Yorko ir Jefferson o vardo
mokykloje pačiame mieste, prins.

kraštutinio sparno vadą. 
Strydomaš yra dar didesnis 
rasistas už buvusį premje
rą Malaną. Jis be to stoja 
už pilną Pietų Afrikos at
simetimą nuo Brit a n i j o s 
Bendruomenės ir už afri- 
kanderiškos Pietinės Afri
kos respublikos įsteigimą.

Malanas, sakoma, norėjo 
savo pasekėju matyti N. 
Havengą, kiek nuosaikesni 
rasistą. Bet Havenga pa
skutinėje minutėje pasi
traukė iš kandidatūros ir 
kelias liko atviras Strydo- 
mui.

Strydomo redaguojamas 
laikraštis “Die Transvaler” 
sako, kad naujas premjeras 
ves seną Malano politiką, 
tik ją “dar labiau susti- 

” Tas reikštų, kad

Dar prieš tapdamas prem
jeru Strydomaš yra išdės
tęs savo programą: apie 
pusė milijono mulatų (mai
gyto kraujo žmonių) netu
rėtų turėti teisės balsuoti; 
11 milijonų negrų keli at
stovai parlamente (valdžios 
paskirti balti) turėtų būti 
eliminuoti; Pietų Afrikoje 
gyvenantieji indai (ateiviai 
iš Indijos) yra svetimas 
elementas ir nereikia jiems 
duoti pilietinių teisių. x

Melbourne. — Australijos 
darbiečiu vadas Evattas sa
ko, kad dešinieji darbiečiai, 
kurie jį puola, faktinai nori 
padaryti iš darbo partijos 
reakcinę, anti-komunistinę 
grupę.

t
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RIMTAS ĮSPĖJIMAS
MINTYS, KURIOMIS ŠIS STRAIPSNIS pagrįstas, 

yra paimtos iš* geležinkeliečių savaitraščio “Labor” 
(lapkričio 27 d.) editoriačlo; iš ten paimti ir kai kurie iš
tisi sakiniai.

Kalbamasis keležinkeliečių savaitraštis, turime 
pasakyti, yra retas darbo unijų laikraštis Ameri
koje. Jis akylai ir ausylai stebi visa tai, kas šiandien 
darosi mūsų šalyje ir visa tai drįsta pasakyti atvirai 
savo skiltyse savo skaitytojams.

“BET KURIS ASMUO,” rašo šis savaitraštis, “ku
ris skaito laikraščius, gali matyti, jog generolai, admi
rolai ir kitokie aukštieji militariniai karininkai yra va
dovai naujoje organizacijų koalicijoje, sudarytoje iš ui- 
tra-reakcininkų, kurie nekenčia prezidento Eisenhowe- 
rjo tiek pat, kiek neapkentė Trumano ir Roosevelto, ir 
kurie yra pasiryžę valdyti arba sunaikinti republikonų 
partiją.” >

Tokiais žodžiais prasideda savaitraščio “Labor” mi
nėtasis editorialas.

Jis sako, jog visa tai sudaro pavojų Amerikos de
mokratijai. Gal būt tie, kurie rašė mūsų šaliai konsti
tuciją, numatė, kad taip gali būti, dėl to jie įkergė Į 
konstituciją tą pasakymą, jog civilinė vyriausybė yra 
aukštesnė už militarinę; jie įrašė į konstituciją, kad 
šalies prezidentas, žmonių išrinktas, turįs būti vyriau
siuoju ginkluotų jėgų vadovu.

DABAR ŠIS PRINCIPAS stengiamasi paneigti, 
stengiamasi atmesti.

Doris Fleeron nurodo, kad dešiniosios pajėgos bando 
neprileisti prezidentui Eisenhoweriui pasiekti derybinę 
tr.iką. Tos reakcinės jėgos veikia organizuotai ir daro 
viską, kad prezidentas Eisenhoweris būtų priverstas pa
siduoti jų reikalavimams.

Nauja šitų dešiniųjų jėgų grupė yra “Ten Million i 
Americans Mobiližing'fbr Justice,” kuri siekiasi išgelbė
ti senatorių McCarthy; ši įstaiga yra tampriai susijun
gusi su kita organizacija,—“For America,”—įkurta pul
kininko McCormicko, leidėjo Chicagos dienraščio Tri
bune.

Pastaroji organizacija yra itin reakcinė propagan
dos įstaiga, gausiai remiama turčių, Didžiojo Biznio,— 
žmonių, kurie labai neapkenčia demokratijos, darbo 
unijų ir socialinio progreso.

_ •_

GERAI, PAŽIŪRĖKIME, kas stovi priešakyje gru
pes, besiskelbiančios “Ten Million Americans”?

Jos pirmininku yra karinės aviacijos generolas 
George E. Stratemeyer. Ji turi septynis vice-pirminin- 
kus, tarpe kurių trys yra: laivyno admirolas William 
H. Standley, armijos generolas James A. Fleet, ir ma- 
rininkų generolas Pedro A. del Valle. ‘Šitos grupės vy
riausiuoju vadovu yra admirolas John G. Cromelin.' Jai 

. priklauso ir kitokių karininkų.
Tiesa, šitie aukštieji karininkai dabar sako: mes 

turime teisę kritikuoti prezidento politiką, kadangi mes 
tau esame pasitraukę iš tarnybos, tačiau yra jų tarpe 
tokių, kurie pradėjo valdžią kritikuoti, dar būdami tar
nyboje. Pavyzdžiui, admiroles Cromelin. Kadaise adm. 
Cromelin, tarnaudamas, puolė prezidentą Trumaną, da
bar jis puola Eisenhoweri . ,

(Suminėtosios ir nesuminėtosios organizacijos sa
kosi, jos gina Joe McCarthy. Bet iš tikrųjų yra tik 
menkniekis; jos siekiaisi ko nors kito, ko nors didesnio.

Jų siekimai, jų tikslas daryti viską, kad pakenkti 
prezidentui Eisenhoweriui susitarti Europoje; šitie mi- 
litaristai tiesiog ignoruoja Europos reikalus; jie deda 
didžiausiu pastangų, kad išprovokuoti naują karą, pa
saulinį karą Azijoje.

Jungtinių Valstijų vyriausiojo ginkluotųjų jėgų šta
bo vadovu dar vis tebėra admirolas Arthur W. Radford. 
Jis stoja už tai, kad Jungtinės Valstijos sektų “griežtą 
politiką;” — karo politiką, — Azijoje. Jis dažnai rodo 
savo vizitoriams knygą, parašytą William C. Bullitto, 
kuris dalį laiko kasmetai praleidžia Formozoje, kaip 
Čiang Kai-šeko patarėjas. Tiesa, Bullitto knyga atvirai 
nepasako, kad reikią pradėti Azijoje naują karą, bet 
sako tai neatvirai.

•Šitie militaristai, aukštieji karininkai, daro visa, 
kad tik pakenkti toms jėgoms, kurios stoja už taiką, kad 

' tik padėti toms jėgoms, kurios stoja už pradėjimą nau
jo Karo.

TOKIA DAUG MAž mintis vyrauja geležinkeliečių 
savaitraštyje.

Išvada aiški: galingos jėgos šiandien veda propa
gandą už naująjį karą. Toms jėgoms, kaip kokie šu
niukai, pritaria auksėdami ir lietuviškieji menševikai, 
klerikalų vadovai ir fašistai.

Visa tai sakyte sako: taikos šalininkai privalo bu
dėti dieną ir naktį!

LIETUVIŠKI PLEPE- 
RIAI, KURIE ATVIRAI
PASISAKO Už KARĄ
Lietuviškieji kryžiokai — 

klerikalai, tautininkai, men
ševikai ■'— sudarę “šventą 
sąjungą,” darbuojasi už tai, 
kad juo greičiau būtų pra
dėtas atominis karas.

Tūli iš jų tuos savo troš
kimus reiškia labai atsar
giai, — pavyzdžiui, menše
vikų tūzas Grigaitis. Jam 
nepatinka Eisenhowerio ad- 
ministerija dėl to, kad ji 
nepradeda karo, bet Gri
gaitis atvirai už karą ne
rėkia, matyt, nedrįsta ar 
kas ten tokio.

Grigaičio frentas St. Kai
rys - Kaminskas atviresnis. 
Šis viešai ir garsiai pasi
sako, kad jis nori, idant 
pasaulinis karas tuojau bū
tų pradėtas.

Sandariečių, tų politinių 
pasturlakų, vadovas M. Vai- 
dyla neseniai per Sandarą 
šitaip pareiškė:

“ ‘Taikingo sugyvenimo’ 
su komunizmu politika, ku
ria dabartiniu metu seklbia 
Amerika, vargu ar yra 
tiksli... ”

Girdi, taikingai sugyventi 
su Tarybų Sąjunga esą “la
bai rizikinga.”

Ar jūs galite suprasti, 
kas čia pasakyta? Pasaky
ta tas, kad reikią pradėti 
karą! Taikoje gyventi yra 
“rizikinga,” o karą pradė
jus nebūsią jokios rizikos, 
viskas .bus okei!

Kur jūs matėte, kad.do
ras, su sensti žmogus šitaip 
samprotautų?!

Marijonų Drauge tūlas P. 
Bloznelis parašė straipsnį, 
kurį tas laikraštis įdėjo įve
damojo vieton. Ką gi P. 
Bloznelis filosofuoja? Štai:

“Visi supranta, kad karo 
pradėjimas ir atominių bei 
vandenilio ginklų panaudo
jimas yra clidejis dalykas, 
toks sprendimas lengva šir
dimi negalima padaryti. 
Tačiau, kada visos kitos ga
limybės yra šimtais kartų 
išnaudotos be pasekmių, 
reikėtų imtis tų priemonių, 
kurios sauvaliavimą pasau
lyje sudraustų.”

Kitais žodžiais: Blozne
lis, o kartu ir visi marijo
nai, stoja už praėjimą ato
minio karo! Sulyg tuo laik
raščiu, taikaus sugyvenimo 
galimybės “yra šimtais kar
tų išnaudotos be pasek
mių,” dėl to reikią pradėti 
kara!

Tiesa, ne vieni lietuviškie
ji menševikai, klerikalai ir 
sandariečiai bliauja už ka
rą. Ne! Už karą bliauja 
senatorius Knowlandas, už 
karą bliauja visi makartis- 
tai.

Jiems nepatiko Trumanas 
dėl to, kad nenaudojo ato
minės bombos prieš Kiniją 
Korėjos kare; jiems dar la
biau nepatinka prezidentas 
Eisenhoweris už tai/ kad 
jis nepradeda karo prieš 
Tarybų Sąjungą.

Bet įsivaizduokime, kasv 7

būtų, jei tokie nusišpicavę 
tipai, kaip Kairys-Kamins- 
kas, kaip P. Bloznelis, kaip 
Vaidyla ir jiems panašūs, 
šiandien valdytų Ameriką! 
Jie ją tučtuojau pražudytų!

VEIKSMAI 
Už AMNESTIJA

Dienraštis Vilnis rašo:
“Septyniolika visuomeni

ninkų, kurių vardai plačiai 
žinomi visoj šalyj, kreipėsi 
i prezidentą Eisenhowerį su 
peticija amnestuoti politi
nius kalinius, kurie nuteisti 
ne už kokius prasikaltimus, 
bet už savo įsitikinimus, 
idėjas. Tų visuomenininkų 

priešakyje stovi tokie ga
lingi vyrai, kaip John Abt, 
Dr. E. Barsky, Elmer Ben
son, teisėjas Stanley Mo- 
fatt, teisėjas ‘ E. Totten, 
prof. L. Pettibone.

“Jie ne tik kreipėsi į pre
zidentą Eisenhowerį. Jie 
atsišaukia į visą Amerikos 
visuomenę dėti savo para
šus po peticijom, kurios 
skleidžiamos visos šalies 
plotu. Juo daugiau žmonių, 
tuo didesnis bus jų politi
nis svoris, tuo plačiau nu
skambės balsas už amnesti
ja.

“Peticijos inciatoriai sa
vo laiške sako: “Mes pra
šome jūsų pagalbos, nes tuo 
būdu jūs apginsite ir savo 
laisvę ir laisvę visos tautos. 
Dabar nėra jokios abejonės, 
kad atėmimas politinių 
teisių komunistams yra at
ėmimas politinių teisių vi
siems, kaip tą nenuginčija
mai įrodo komunistų kon
trolės aktas.

“Dėtis prife amnestijos va
jaus kviečiami visi, ar tai 
jie bus progresyviai, demo
kratai, komunistai ar repu- 
blikonai.

“Reikia tikėtis, kąd prezi
dentas Eisenhoweris rimtai 
skaitytis su šiomis peticijo
mis. Žodžio ir spaudos lais
vė turi būti užtikrinta vi
siems. Taip sako Teisiu 
Bilius.”

Montello, Mass.
PADĖKA

širdingai dėkoju LLD 6-tos 
kuopos komitetui ir Moterų 
Apšvietus Klubui už surengi
mą minėjimo mano 70-ties me
tu amžiaus sukakties proga. 
Dėkoju , už Birthday keiksą, 
už dovaną i]- linkėjimus. Taip
gi dėkoju savo dukterims, žen
tui ir giminėms už Birthday 
keiksą, gėlių bukietus ir dova
nas. Dėkoju visiems, kurie at
silankėte į šią pramogą, įvy
kusią lapkričio 20 d. Lietu
vių Tautiško Namo salėje.

Apolionija Mickevičienė
• • t

Lapkričio 2-rą mirė Joseph 
Kibart, 85 metų. Neseniai jis 
atšventė savo gimtadienį su 
birthday party. Po to ne ilgai 
gyveno. Priklausė prie šv. Ro
ko palaipinės draugystės. 
Brocktone ir apylinkėje išgy
veno 58 metus.

Paliko nuliūdime dukterį 
Mae Goods, sūnų Joseph. Ki
bart, brolį James Kibart, .se
serį Petronėlę žurauskas, So. 
Bostone; taipgi brolvaikius 
Anthony Kibart, Brockton, 
Mass, ir Katherine Sabutsky, 
gyvenančią Taunton, Mass., ir 
daugiau giminių.

George Shirnaitis

Praga. — Galutini rinki
mų rezultatai iųodo, kad 
99.1% balsuoti turinčių tei
sę žmonių rinkimuose daly
vavo. 97.8% teisėtai pa
duotų balsų paduota už Na- 
cionali Frontą, u l

Į Nacionalį Frontą įeina 
visos patriotiniai demokra
tinės partijos, kurios su- 
susidėjusios turėjo bendrus 
kandidatų sąrašus.

St. Louis. — CIO, AFL 
ir geležinkeliečių unijos iš
leido bendrą lapelį, kuris 
atspausdintas ketv i r t y j e 
milijono kopijų. Lapelis 
pasisako prieš Komercijos 
Buto bandymą pravesti 
streiklaužišką įstatymą.

Augusta, Ga.— Preziden
tas Eisenhoweris pareiškė,, 
kad Amerika dės “ryžtin
gas ir nepailstamas pastan
gas,” kad išlaisvinti ameri
kiečius, kuriuos kinai įkali
no kaip šnipus.

Žiupsnelis pittstoniečio įspūdžiu iš 
kelionės i Laisvės koncertą

Pasitarėm su draugais, ar 
nebūtų geriau nuvažiuoti ke
liems sykiu į Brooklyną. Oras 
labai gražus, nešalta. Na, ir 
rengiamės.

Nedėlios ryte, pakilę anksti, 
na, ir taisomės kelionei, ir jau 
saulei tekant važiuojam pro 
Wilkes-Barre į kalnus. Kadan
gi nedeldienio rytas, tai ke
liai apytušti, važiuojasi gana 
smagiai. Tolyn Į kalnus, oras 
kiek šaltesnis, štai mes ir Po- 
cono kalnuose. Pakelėje ir 
krūmuose matėsi sniego, bet 
giedra, gražu. Artyn prie Kaš
tono, jau pasirodo ir daugiau' 
mašinų ant kelio, štai mes 
jau ir Kaštone, ir įvažiavome 
į New Jersey valstiją. Oras 
darosi šiltesnis, laukai gražiai 
žaliuoja. Kai kur matosi kar
vių kaimenės—ganosi po ža
liuojančius dirvonus.

Važnyčia stapteli prie pa
kelėje esančio restaurano. Iš- 
sigeriame po puoduką kavos 
ir vėl važiuojame New Yorko 
link, štai jau mes ir ant Pu- 
laskio “Skyway”, dairomės į 
tas parūkusias pelkes, kuriose 
matosi gana daug visokių 
dirbtuvėlių ir šiukšlynų (vaiz
das nelabai žavėsiantis).

Na jau ir Holland tunelis. 
Pasimokėję 50c. važiuojame Į 
New Yorką. Tiesiai 27-tu ke
liu link Manhattan tilto—ir 
iki Atlantic Avė , ir sukame 
po kairei link Laisvės Audito
rijos. Pribuvome į, vietą ly
giai pietų laike. Čia radome 
koletą jau užkandžiaujant, tai 
ir mes, ilgai nelaukę, užsisa
kėme sau pietus.

Mums bevalgant, jau pra
dėjo daugiau pasirodyt žmo
nių, ypač iš tolimesnių vietų. 
Kiek vėliau jau pradėjo atei
ti ir iš vietinių. Čia jau ir pra
sidėjo paspaudimas viens ki
tam dešinės. Vieni seniau ma
tyti, kiti tik dabar pirmu kart. 
Visi linksmi, smagūs. Va, čia 
prie staliuko sėdi ir valgo 
karštus kopūstus draugė Fi
lipse iš Stanford, Conn. O jos 
nebuvau matęs apie porą me

Philadelphia, Pa.
Įspūdžiai iš filadelfiečių žodis, kitas apie koncertinę

Parengimo
Parengimas įvyko 20-tą 

lapkričio su koncertine pro
grama, Ruba Hali, ant 
Green gatvės. Koncertinėj 
programoj dalyvavo Brook
lyno menininkai ir vietinės 
šokėjos. '

Diena pasitaikė rūgus ir 
perrūgus. Per visą dieną 
veik be jokios pertraukos 
druzleno smulkus, šiurpu 
nukrečiantis lietus, gi va
karop jau į stambesnius la
šus virsdamas. Tad ir aš, 
jeigu ne tam tikrų reikalų 
verčiamas tame parengime 
dalyvauti, būčiau tupėjęs 
prie šilto pečiaus, nes šiur
pas supurtė tik pro duris 
nosį iškišus.

Tačiau įėjęs svetainėn 
net nusistebėjau radęs tiek 
daug publikos! Čia teko 
susitikti bei jiems dešines 
paduoti paspausti, jau per 
keletą ar keliolika metų 
nematytiems seniems savo 
prieteliams ir prietelkoms.

Tiesa, didelę dalį publi
kos sudarė gražus baltimo- 
rlečių būrelis, Joniškietis 
su savo žmonele atvyko net 
iš Washington©. Bet už 
tai labai mizernai pasirodė 
Philadelphijos kaimynai — 
C h e s teris, Camdenas, 
Gibbstownas ir kiti. Visą 
tą gražią skaitlingą publi
ką sudarė patys filadelfie
čiai. Jeigu būtų buvęs pa
lankesnis oras, tai, be abe
jonės, ne tik kita tiek dau
giau būtų sudarę patys vie
tiniai, bet kas nors būtų 
atstovavęs Eastoną su Rea
dings.

tų. Buvo malonu susitikti.
Na, jau ir trečia, valanda. 

Kiname aukštyn. į Auditoriją. 
Čia jau randame apie puse 
krėslų užimtų linksmai kle
gančius publikos. Kiliame ir 
mes su Bieliausku1 ir sėdamės; 
bijome, kad nereikėtų vėliau 
stovėt. Vos spėjus atsisėst, čia 
ir vėl naujos pažintys...

Pasirodo ant estrados ir 
programo vedėjas, čia publika 
nutyla. Praneša, jog Aido 
Choras atidarys programą. 
Prasiskleidus uždangai, pub
lika visa sustoja ir klausosi 
kaip pirmiausiai sugieda Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Su
sėdę vėl klausomės progra
mos.

Pasibaigus programai, vieni 
šnekučiuojasi, kiti eina į res- 
tauraną išgert kavos bei už
kąst. O salėje orkestras jau 
pradėjo groti šokiams.

Nekuriu vietinių draugų bu
vome kviesti pernakvot ir 
grįžti namo tik pirmadienį, 
bet kad oras gana gražus,— 
taipgi viena draugė turėjo 
anksti ryto eit i darbą,—tai ir 
\ažiavome namo. Apie 10-tą 
valandą atsisveikinę draugus 
ir pažįstamus, leidomės namų 
link.

Kelionė buvo laiminga. Oras 
kalnuose buvo .gana šaltas, 
štai jau ir leidžiamės į pakal
nes, jau matosi tolumoje ži
buriai. Tai Wilkes-Barriu, 
Kingstono, Pittstono, taip sa- 
.kant, viso klonio.

Mūsų važnyčia neskubėjo, 
važiavo negreitai, matomai, 
prisilaikė tos patarlės: “Lė
čiau važiuodamas, toliau nu
važiuosi.” Mes, kad ir mie
guisti, bet linksmi, atlikome- 
kelionę laimingai: buvome na
mie lygiai 3 v. ryto.

Na, tai iki pasimatymo, 
draugai, kitame “Laisvės” pa
rengime.

P.S. Gaila, kad negalėjau 
sueit visų draugų, kuriuos ti
kėjausi sueiti.

A. Pittstonietis

Programą
Kaip jau minėjau, koneer- 

tinę programą, su maža iš
imtimi, sudarė Brooklyno ir 
apylinkės menininkai — Jo
nas Grybas, Onutė Stelmo- 
kaitė, Mildred Stensler, Ta
das Kaškiaučius, Frankis 
Balevičius ir Jonas Juška. 
Programa taip pagirtinai 
buvo sutvarkyta, kad buvo 
visko po biskį, kas publiką 
gerai nuteikė bei sužavėjo. 
Bet jeigu ko buvo per ma
žai, tai, publikai delnų plo
jimais pareikalavus dau
giau, reikalavimai buvo pa
tenkinti. Tačiau tenka pri
pažinti, kad Brooklyno 
kvartetas nusinešė visus 
koncerto dalyvių laurus. 
Kvartetui duodant finalą, 
publika tol nepaleido jo nuo 
scenos, kol nebuvo užganė
dinta net su trimis ekstra 
dainelėmis.

Dalį programos sudarė ir 
vietinės šokėjos. Bet kuo
met man šokiai mažai su
prantami, tai nieko apie tai 
negaliu nė pasakyti. Tačiau 
publika savo delnų nesigai
lėjo ir šokėjoms.

Nemažai publiką prijuo
kino ir Jonas Juška su sa
vo dialogu. Bet man regis, 
kad to dialogo pabaiga pra
šyte prašosi taisymo. Jei
gu jau tas Jurgis persta
tomas tokiu vėpla, taip ver
giškai pasidavęs savo jau
nai žmonelei, tai dar dides
niu liurbiu turėtų ir pasi
likti.

Tenka pastebėti, kad šį
Ar Jau rengiate ką Laisvei 

paramai?
. r i ■ ■ '■ W11 i'
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Į) a r c n g i m ą f iladelf iečiai 
rengė, kaip savomis spėko
mis, taip ii' publika nepa
sitikėdami. Vienok šio 
rengimo pasekmės ir mar 
tokiame blogame ore paro
dė, kad Philadelphijos lie
tuviai jau pasiilgę letuviš- 
kojo scenos meno. Šio pa
rengimo pasisekimas gal 
priduos ir patiems rengė
jams daugiau energijos bei 
ryžto surengti ir kitą pa
rengimą netolimoj ateityj.

Ką sakote, šio koncerto 
rengėjai? Philadelphijos 
lietuviai laukia jūsų -žodžio.

Senas Vincas

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

įrodymų. Philadelphijoje 
lapkričio 20, o So. Bostone 
lapkričio 28 dieną pažan
giečių parengimai buvo 
skaitlingi, gražūs, pelningi.

Kas nors nepatingojo, 
kas nors pasidarbavo. Nau
da visapusiška.

»Tas pats galima kiekvie
noje kolonijoje. Tik jau, 
draugai, nenumokite ranka. 
Daug, labai daug dar gali
ma nuveikti.

N. Y. Daily News editori- 
ale sušunka: “Visa tai tik 
parodo, dar sykį parodo, 
kad ko labiausia Kremlius 
bijosi visame pasaulyje šiuo 
tarpu, tai Vaakrines Vokie
tijos apginklavimo iš nau
jo.”

švenčiausia tiesa.
Bet ar tik vienas Krem

lius vokiečiu militarizmo 
tebijo? Kaip su tais visais 
kitais žmonėmis, kurių 
kraštus jau dviemis atve
jais tas militarizmas nu
siaubė? Kaip su tais tėvais 
Amerikoje, kurių sūnūs pa
klojo galvas Europoje, be
ginant pasaulį nuo vokiško
jo pabaisos?

Ar jie neturi tokio pat 
| pamato bijoti? Turi pama
to ir bijosi!

Tik paskutiniai išsigimė
liai ir pikčiausi kraujage- 
riai gali sveikinti vokiečių 
mlitarizmo atgimimą bei
padėti jam atgimti, kad jis 
vėl galėtų pasauliui grūmo
ti nauja katastrofa!

Ar žinote, kad? -
Philadelphijoj daktaras 

B. Jenkins patyrinėjęs sura
do, kad dauguma ligonių 
nepildo daktarų patarimų. 
Jis sako: jeigu daktaras li
goniui pataria imti po ar
batini šaukštuką vaistų kas 
trys valandos, tai ligonis 
ima vaistus į paskirtą laiką 
tik per vieną dieną ar per 
dvi, o toliau užmiršta lai
ką, arba taip sau nepaiso, 
) daktarų nurodytas laikiąs 
imti vaistus esąs labai svar
bus gydymui sveikatos. To- 
iiau priduria: Nejaugi dak
tarams reikės ieškoti vais
tų, teatruos galima būtų im
ti tik vieną kartą per die
na? V

Federalis oro biuras sa
vo tyrinėjimuose surado, 
kad didmiesčiuose viduryj 
miesto temperatūra būna 
aukštesnė nuo 10 iki 15-kos 
laipsnių negu priemiesčiuo
se.

Lietuvių senovės dievas 
Perkūnas laike audros 
mėgsta trenkti į ąžuolą 
daug daugiau negu į kito
kios , rūšies medžius. Lai
ke žaibavimo po ąžuolu 
pavojingiausia stovėti. /

P regresas «



"Paguodos" jlankoįe
A. Navikovas-Pribojus

(Tąsa)
Aš perstūmiau reguliatorius. Maši

na veikė. “Gulbinas” drebėjo, tartum 
jautė perkūnijos prisiartinimą.

Inkaras, matyti, stipriai įkibo į dug
ną geležinėmis letenomis. Laivas galė
jo judėti atgal ir priekiu tik tiek, kiek 
jam leido lyno ilgis. Mainydami bėgius, 
mes taip blaškėmės pakankamai ilgai.

Staiga aš pastebėjau, kad vanduo ma
tavimo stikle iškilo. Neilgai trukus jis 
pabalo, lyg pienu aplietas. Tuč-tuojau 
turi būti galas." Liko gyventi tik keletą 
minučių.

“Karas yra karas!” — šaltakraujiš
kai pakartojau aš savyje.

Aš paleidau mašiną visu greičiu. 
Inkaro lynas neišlaikė — nutrūko. 
Karininkas džiaugsmingai suriko: 
— Pagaliau, velnias griebtų, pasiju

dino.
Jis iškišo galvą laukan iš mašinų sky

riaus ir aukštu nutrūkstamu balsu pa
liepė:

— Pasakykite vairininkui būdelėje — 
tegul suka į jūrą!

Mašinoje pasigirdo niuksas, paskui 
kitas, stipresnis. Aš supratau, ką tai 
reiškia. Spėjau iššokti už kūryklos sky
riaus durų. Trinktelėjo smūgis kaip iš 
patrankos, po jo kitas, aštresnis, su me
taliniu skambėsiu. Cilinderio dangtis 
dėl aukšto spaudimo nutrūko ir su 
griausmu nukrito žemyn. Visas mašinų 
skyrius prisipildė garo, labai karšto dar
gi apačioje. Jis veržėsi su baisia jėga, 
su švilpančiu šnypštimu. Pasidarė toks 
triukšmas, kuriame apkurto pamišimo 
apimtų žmonių riksmai.

Tartum pro rūką aš pamačiau, kad 
apačioje, ant geležinio grindinio kažkas 
sujudėjo. Priėjau arčiau, pasilenkiau.. 
Pasirodė, jog tai sargybinis su išdrasky
tu pilvu; jis raitėsi, mėgino pašokti ir 
vėl krito. Prisiminė granatą, užkištą 
už diržo.

Akimirkai aš sustingau, bet tučtuo
jau šokau prie kairiojo borto, ten, kur 
buvo kingstonai. Kelyje pamačiau su
dribusį mičmaną. Jis vos judėjo, sudau- 
ž^tas ir nuplikintas. Man dirbti teko 
aklai, gumuluose deginančio garo. Įgu
dusios rankos greitai atsuko veržles. Tik 
viena mintis gręžė smegenis — greičiau, 
greičiau. Pagaliau kingstonų dangčius 
atstūmė vandens spaudimas, šniokšda
mas vanduo pradėjo veržtis į laiko vidų. 
Kas dar liko man padaryti? Aš nutvė
riau kūjį ir pradėjau daužyti gelbėjimo 
pompos paauksintus štokus. Mano su
manymas įvykdytas visiškai. Niekas 
daugiau neišgelbės laivo. Trys šimtai 
žmonių išbraukti iš gyvenimo. Lyg no
rėdamas tuo įsitikinti, aš valandėlę pa

stovėjau vienoje vietoje. Vandens šniokš
timas susimaišė su švilpiančiu garo šny
pštimu. Aš klausiausi tos muzikos, su
kandęs dantis. Viskas vyko sklandžiai, 
kaip negalima geriau.

Apsižvalgau. Mičmanas. guli kaip la
vonas. Pasilenkęs, pareinu prie kito 
borto. Kaip tamsi dėmė tyso sutraišky
tas sargybinis. Aš kažkodėl sakau jam, 
mirusiam:

— Tai-tai, brolau.
Daugiau man nėra kas veikti. Toliau 

vyks savaime. Reikia pamėginti, ar ne
galima išsigelbėti. Po grindiniu yra 
mano paslėptas kamštinis antkrūtis. Aš 
pagriebiau jį ir bėgu į kūryklos skyrių. 
Čia nė vieno žmogaus. Matomai, visi 
pabėgo laiptais, betarpiškai susijun
giančiais su viršutiniu deniu.

Pirmiausia reikia užgesinti žaizdruo
se ugnį. Tai sumažins katilų sprogimo 
galimybes. Su kapstikliu rankoje aš 
dirbu už penkis, apsiliedamas prakaitu. 
Ant grindinio pasirodė vanduo, kyla vis 
aukščiau ir aukščiau. “Gulbinas” pasvi
ro ant kairiojo šono, bejėgis ir pasigai
lėjimo vertas. Tačiau mano sieloje nei 
baimės jausmo, nei gailesčio.

Kuomet vanduo užliejo žaizdrus, aš 
sustojau ir įsiklausiau. Nuo mašinos 
vis dar girdėjosi besiveržiančio garo ūže
sys. Virš galvos žvengė arkliai, lauki
niais klyksmais šaukė žmonės. Aš aiš
kiai įsivaizdavau priešo padėtį. Ji buvo 
beviltiška. Laive pasilikti negalima — 
jis pats ėjo į pražūtį. Baltieji šoko už 
borto, ieškojo išsigelbėjimo vandenyje, 
pamažu prasmegdami gelmėse. O iš 
kranto vikrūs šauliai taikliai skaldė 
kiaušus ir smaigstė durtuvais kūnus tų, 
kurie pasiekė kalnų papėdę.

Aš užsidėjau kamštinį antkrūtį. Tru
putį palaukiau, kol pakilo vanduo. O 
paskui atidariau vėdinimo liuką ir- įlin
dau į dūmtraukį. Šūkavimai viršuje re
tesni.

Prabėga dar kiek laiko. Katilus apse
mia vanduo. Išsilyginęs iš pasvirimo, 
laivas stovi tiesiai. Garas dingo. Pro 
kamino angą matosi apskritas patamsė- 
jusio dangaus gabaliukas. Įsižiebia 
žvaigždės. Tur būt, prasidedą naktis. 
Apie mane kažkas nejaukiai ūžauja. Tai 
veržiasi laukan kažkur užsikimšęs oras.

Aš apskaičiuoju išsigelbėjimo galimy
bes. Kiek jų? Penkios iš šimto. Na, 
mažiau. Kažkodėl atrodo, kad tuojau 
sprogs katilai. Išlėksiu į orą. Yra ir 
kitas pavojus: laivas gali atsisėsti ant 
seklumos, tuomet aš neišlysiu iš tos juo
dos skylės. O aš jau plūduriuoju gele
žiniame rate, kurio diametras ne dau
giau, kaip du aršinai, ir stirstu nuo šal
čio. Grubiai kala dantys.

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
(Pabaiga)

Pagaliau, “Laisvės” re
dakcija pataria man, “pa- 
studijuot rimtą lietuvių 
kalbos gramatiką,” ar bent 
“seną Lalio Žodyną.” Tik 
gaila, kad nenurodo kieno 
parašyta ta “rimta grama
tika”? Aš studijavau Da- 
fcijonaičio gramatiką (ir 
net per tūlą laiką mokinau 
A. Ž. V. D. vaikus lietuvių 
kalbos - rašybos pagal Da
mijonaičio gramatiką). Bet 
jei dabar Damijonaičio gra
matika pasidarė “nerimta” 

' (ten nėra “klubų” ir “pa
šalpų,” “pagalbų”), tai ki
tos gramatikos aš nežinau. 
O kas link Lalio žodyno, tai 
galiu pasakyt štai ką: jei 
“Laisvės’ ’ir kitų laikraščių 
redaktoriai mokinosi iš La
lio žodyno, tai todėl jie taip 
ir rašo. Lalio žodyne žo
džiai aiškinami maž-daug 
taip: angliškai—streetcar,” 
lietuviškai — strikaris; an
gliškai “street,” lietuviškai 

*—stritas; angliškai — “si- 
» tuation,” lietuviškai — si

tuacija; angliškai —“build- 
dng,” lietuviškai — bildin- 
ijįas. Todėl Lalio žodyno 

nepaisau. -
žodžiu sakant, “Laisvės” 

redakcijos pridėta pastaba
u n ■ w w u J1-- ' juuh  - ■
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prie mano rašinio nieko ne
išaiškina, nieko nepamoki
na, tik daugiau užtraukia 
miglos ant lietuvių kalbos. 
Kodėl negalima nors kiek 
rimčiau parašyt? Tiesa, 
kad yra kitokių svarbių 
klausimų, apie kuriuos rei
kia rašyt. Bet ir rašybos - 
kalbos klausimas yra svar
bus. Jei negalima susikal
bėt, tai negalima išrišt - iš
spręst ir kitokius klausi
mus. Vienas kalba apie 
žiedą, o kitas apie žydą... 
Būtų linksma žinot ir ma
tyt, kad “Laisvės” redakto
riai pirmutiniai susiintere- 
savo lietuvių kalba ir, rašy
ba, ir pradėjo taisyt - pa
keist netinkamus žodžius ir 
tas prasmes. Mes nesiprie
šiname ar nediktuojame, 
kaip Lietuvos žmonės turi 
valdytis, ar ką jie turi da
ryt. Bet lietuvių kalba yra 
visos tautos kalba, ir tegul 
bus leista daryt pastabas, 
kas atrodo negerai. Išsi
aiškinkim, pasimokinki m 
visi. . 1

Reikia svarstyt, stengtis 
gerint ir suvienodint lietu
vių rašybą ir kalbą. Užteks. 
Daugiau nieko nebesakysiu, 
ir nebepykinsiu redaktorių 

i1 dele i rašybos.
Mikas Detroitietis_ .__

P. S. Šį rašinį baigiant 
rašyt, gavau “Laisvę” iš 
Nov. 11 d., 1954 m., kur yra 
išspausdintos mano draugo 
Nekantraus pastabos apie 
mano pirmesnį raštą apie 

, rašybą.
Draugas Nekantrus pir

miausia apgailestauja ma
ne, sakydamas: “Gailaman 
Miko Detroitiečio. Jis no
ri, akd lietuvių kalba ir ra
šyba būtų taisyklingos, bet 
pats nuo priimtų taisyklių 
kratosi.” Nereikia apgai
lėsiant, nes aš neverkiu, ir 
nepaisau, nors ir visų lie
tuviškų laikraščių redakto
riai vienbalsiai pasmerktų 
mane už išstojimą su rašy
bos klausimu.

Taip, aš kratausi nuo tū
lų priimtų taisyklių, neno
riu jų (ne visų) priimt. Bet 
vieno mažo asmens balsas 
nieko nereiškia prieš redak
torių ir tokiu bendradarbiu 
kaip Nekantrus “autorite
tą.” Kas pagamino tas 
taisykles?

Iš Nekantraus pastabos 
paaiški, kad Damijonaičio 
gramatika yra išmesta į 
gurbą, nes Nekantrus turi 
priekaištų Darni j o n a i č i o 
gramatikai. Tai kokia gra
matika yra “gera”? Gal 
koks smetonininkas yra pa

rašęs “rimtą” gramatiką? 
Bet man dar neteko tokios 
matyt.

Iš Nekantraus rašybinių 
pastabų spėju, kad jis yra 
buvęs “Nepriklausomos Lie
tuvos” studentas, kai Lietu
vą valdė lenkiškai lietuviš
ki ponai, kurie vadovavo 
mokykloms, ir sutaisė įvai
rius rankvedėlius moki
niams (buvo lenkiškų ir 
rusiškų baltagvardiečių mo
kytojais, nes jie galėjo kal
bėt lietuviškai, nors ir lau
žyta tarme). Bet kodėl Ne
kantrus teisina smetoniz- 
mą, kad smetonizmas yra 
nekaltas dėlei tūlų žodžių, 
tarmių ir prasmių. Juk 
caro laikuose nebuvo lietu
viškų mokyklų. Visi buvę 
Lietuvos valdininkai moki
nosi (ar mokėsi) — ir kal
bėjo rusų arba lenkų kal
ba; į lietuvių kalbą ir ra
šybą jie nekreipė atydos, 

J nesirūpino. Tai koks čia 
' skirtumas, ar Lietuvą val

dė krikdemai, socialdemo
kratai - liaudininkai, ar ti
krieji smetonininkai fašis
tai? Jie visi broleliai.

Taipgi netiesa, kad bu
vusieji Lietuvos valdininkai 
per dešimtmečius dėjo pa
stangas pasiekimui bendri
nės kalbos, kad jie nepada
rė lenkiškos įtakos lietuvių 
kalboje ir rašyboje. O se
nesniųjų kalbininkų grama
tikoms ir drg. Nekantrus 
turi priekaištų. Reiškia, 
jos negeros, ir tie kalbinin
kai nepasiekė bendrinės 
kalbos. Kas pasirūpino ir 
nustatė tą vadinamą ben
drinę kalbą, prisipažįstu — 
nežinau. Ar žino drg. Ne
kantrus?

Pagaliau, kalbant apie 
“fermas,” drg. Nekantrus 

i sako, kad “ferm nėra tas 
pats, kas yra farm,” ir pa
taria man, “lai pasižiūri į 
didįjį Websterio žodyną.” 
Ačiū už patarimą. Aš tu
riu po ranka “Webster’s 
New International Diction
ary,” 3,350 puslapių, at
spausdintą 1944 metais; tu
riu Lalio žodyną ir Klaipė
doje išleistą žodyną 1921 
metais, sutaisytą tūlo A. 
Herlito (Herlitas); turiu 
net “Standard American 
Encyclopedia.” Turiu i r 
rusų kalbos rankvedžius. 
Tačiau užtikrinu, kad tuo
se žodynuose drg. Nekan
trus nesuras, ką reiškia 
“ferm,” kaip tik “farm”— 
ūkė. “Farm” sulietuvino, ir 
padarė—“ferm,” taip, kaip 
Klaipėdoje išleistame žody
ne: “firm,” lietuviškai — 
firma. O kas toji “firma,” 
tai “čiort znaet.” Ar da
bar bus aišku?

Drg. Nekantrus pažymi, 
kad aš rašau “nerimtu to
nu, todėl ir rimtai disku- 
suoti su juo nesinori,” ir 
primeta “net šlykščią su
gestiją.” Kame nerimtu
mas ir tasai “šlykštu- 
mas”? Ar todėl, kad pažy
mėjau, jog dipukai automo
bilį vadina ir ištaria keis
tai? Visi senesnieji lietu
viai juokiasi iš dipukų, kai 
jie taria—mašina. Nekan
trus turbūt nežino, ką reiš
kia “sugestija”? Angliškai 
“sugestion,” lietuviškai — 
sumanymas. Aš gi nepada
riau jokio sumanymo — 
dipukų maš... t. y. maši
nas.

Apie kitus žodžius, kir
čius, ir prasmes nebeverta 
kalbėt, nes drg. Nekantrus 
vėl sakys, kad aš rašau “ne
rimtu tonu.”

Pagaliau, Klaipėdoje iš
leistame žodyne (pusi. 57- 
tas) yra paaiškinta ir apie 
“klubą” štai kaip: “club,— 
pagalys, lazda; klubas: 
mušti lazda. O naujieji 
“kalbininkai” iš lazdos pa-

darė žmonių organizaciją, 
ir taip dabar klubuoja. Prie 
to, gal drg. Nekantrus ir 
kiti nežino, kokia buvo ir 
turėjo būti Lietuvos vėlia
va? Websterio žodyne aiš
kiai parodyta, kad Lietuvos 
vėliava visuomet buvo ne 
trispalvė, bet raudona su 
baltu žirgu viduryje, o ant 
to žirgo sėdi vyriškis su 
kardu. Taip yra pasakęs ir 
Dr. Basanavičius. Bet Lie
tuvos buržuazija paneigė 
teisybę, ignoravo istoriją, 
ir pasigamino trispalvę pa
gal savo norą taip, kaip jie 
darkė lietuvių kalbą - rašy
bą. Gal prie sovietinės tvar
kos tie klausimai bus su
tvarkyti? M. D.

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintom Kainom

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

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

KLAIDOS PATAISYMAS
Vakar dienos Laisvėje 

šiame Miko straipsnyje įvy
ko, laužant, nemaloni klai
da. Antroje špaltoje iš vir
šaus po pirmosios eilutės 
net 7 eilutės, prasidedant 
su žodžiu “žinote” ir bai
giantis “viščiuku,” atsidū- 
rusios viduryje špaltos.

Labai atsiprašome auto
rių už klaida.

Redakcija

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

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

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

M.

LAISVĖS REDAKCIJOS 
PASTABA

Spausdiname dar vieną 
Detroitiečio straipsnį

“apie kalbą” ir dar kartą 
patariame jam: mokykitės, 
o nekritikuokite viso lietu
viškojo pasaulio.

Iš tikrųjų, mes nepyks- 
tame ant M. D. dėl to, kad 
jis rašo; mums nepatinka 
tik tai, kad jis nežino, ką 
rašo, nežino, ką kalba.

Mums nepatinka ir tai, j 
kad jis tyčia (ar gal dėl j 
tingėjimo) iškraipo kitų I 
žmonių mintis ir parašy
tus žodžius.

Neisime čia su M. D. į po
lemiką, nes tai būtų peši- 
masis su plikiu. Užteks,- 
jei mes šia proga priminsi
me, kad jis net ir A. Lai j, 
daug pasitarnavusį Ameri
kos lietuviams su savo žo
dynu, bando “į dulkes su
malti.”

Štai, mes turime po ran
ka A. Lalio žodyną, išspaus
dintą dar 1915 metais. Pa
lyginkime tai, ką rašo A. 
Lalis ir M. ir M. Detroitie- 
tis.

M. Detroitietis sako:
“Lalio žodyne žodžiai 

aiškinami maž-daug taip: 
angliškai — ‘streetcar,’ lie
tuviškai—stritkaris; angliš
kai ‘street,’ lietuviškai — 
stritas; angliškai — ‘situa
tion,’ lietuviškai — situaci
ja; angliškai — ‘building,’ 
lietuviškai—būdingas”...

Ką gi iš tikrųjų Lalio žo
dynas sako dėl tų žodžių?

Žodžio “streetcar” ten vi
siškai nėra; gi kiek tai lie
čia'gatvę: “Street, ūlyčia; 
gatvė”; “situation, padėji
mas; apystova; vieta; užsi
ėmimas; tarnyba.” “Build
ing, statymas; budavonė; 
budinkas; rūmas; trioba.”

Matot, kaip sunku su to
kiu žmogum, kaip M. De-j 
troitietis, ką nors disku- 
suoti! Jis nesiskaito su jo
kia laikraštine dora, nesi
skaito su faktais.

Bet užteks. Į polemiką 
su juo neisime, ir šis jo ra
šinys apie lietuvių kalbą ir 
rašybą bus paskutinis. Mū
sų jam draugiškas žodis: 
mokykitės, išvarykite iš sa
vęs tą “ožį,” kuris jums 
kenkia mokytis.

Ar M. Detritiečiui ką at
sakys mūsų bendradarbis 
Nekantrus, nežinome. Jei 
atsakys, vieną raštą ir jo 
išspausdinsime, ir bus baig
ta.

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

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

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

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

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

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

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

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

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

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

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

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

ir pinigus.’

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y»
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ALP ragina veikti 
prieš McCarthy

American Labor Party atsi- 
hmkė i savo narius ir priplo
jus. Ragina daly\auli veiks
imose už sustabdymą rnakar- 
istų fašistiniu veiksniu. Pata
ria siųsti delegacijas pas savo 
■congresnrianiis ir visokius pa
reigūnus, siusti laiškus, rinkti 
parašus po reikalavimais su- 
dabdyti Mc(‘arth>.

ALP sako, jog “niekad pir
miau klausimas demokratijos 
prieš fašizmą nebuvo pasta
tytas taip aštriai, kaip yra 
labar.”

Kulturinis Centras turėjo 
sekm i ligą kon ve i 1 e i j ą wwc*- BU.-4-rr'' A’-'-.: ■■ ”... ------------ -•

Gražu buvo girdėti, jog ’r 
iemet tuo būdu atmokėta ne

maža suma paskolų. Tačiau

Si sekiiiadieiiį matysime h

BRONX, New York
Katrina Žemaitiene susižei- 

le kairiąją koją per keli. Sa- 
<0, kad gal bus pažeistas Kan
as. Paguldyta ligoninėįe Li
berty, New York.

Lapkričio 11 d. Žemaitienė 
m savo vyru buvo išvažiavusi 

šiaurinę N. Y. valstijos dali 
pamedžioti stirnų, kiškių, pra- 
eisti laiką giriose ir pakvė
puoti tyru oru. Lapkričio Ži
ną grįžtant iš medžiokles ne
ori Liberty miestelio kelias 
juvo truputį apsnigtas, auto 
įasrido ir atsimušė į medį. Jos 
/yrąs S. Bolavinos, auto vai
notojas, išliko sveikas.

Niujorkietis

Pašovė “nešaunamu” 
naminiu irankiu

Bronxe 13 metu berniukas 
nulaikytas kaip prasikaltėlis. 
Jis namie pasidarytu šautuvė- 
iu pridėjęs prie savo draugo 
John Dwyer galvos tikrino, 
jog šautuvėlis nepavojingas ir 
ššovė. Šovinys vaikui ant gal
ios odoje pravežė 6 coliu il- 
zio ravą. Kadangi sužeistas 
Jk pavirsimi, menama, kad 
pasveiks.

Kultūrinis contras tnrąjo
Lapkričio 27 tą Liberty .Au

ditorijoje įvyko Lietuviu Na
mo Bendrovės metinis dalinin
kų su važiavimas. Dalininku 
atvyko pagirtinas būrys, dau
giausia vietiniai, nešini saujo- 

, mis dalininkų iš kitų miestų 
[atsiųstų “proxies”- įgaliojimų 
1 juos atstovauti. Iš toliau at- 
vykstantieji atsivežė savo apy
linkėje gyvenančių dalininkų 
įgaliojimus. Atstovauta gero- 

Į kai daugiau, negu įstatyrniš- 
[kai yra būtina.
į Suvažiavimo draugingai nuo
taikai pagrindą padėjo valdy
bos, direktorių ir komisijų pa
teikti raportai. Draugiški, 
glaudūs buvę jų darbai, toki 
ir jų raportai. Iš visko matėsi, 

i kad visi įstaigos vadovybėje 
pastatyti asmenys prisidėjo 
jos gerovei pagal geriausią ša
po išgalę. Nenuostabu, kad 
,atėjus direktorių perrinkimui, 
dalininkai ragino ir prašė vi
sus direktorius pasilikti ilgiau. 
Dauguma ir pasiliko tie pa
tys. Jeigu kuris pasitraukė, tai 
tiktai nesveikatos ar kitos 
rimtos priežasties spiriamas, 
su prižadu tą darbą kiekviena 
proga paremti.

Po raportų, eilė dalininkų 
kalbose turėjo gerui pasiūly
mų. Įstaigos viršenybė juos vi
sus persvarstys ir galimuosius 
vykdys

Vienu svarbiausių tarimų 
buvo šiemet gauti ne mažiau
šimtą garbės narių. Tai tie, I j(> 
kurie įamžina save ar saviš
kius paaukojimu šimto dole
rių ar daugiau į paskolų at
mokoj imo fondą.

vis dar liekasi daug imalmo- 
kėtų. Dėl to d i rektoriams daž
nai tenka galva sukti ir bran
gų laiką eikvoti ieškant nau
jos paskolos, kad galėtų at
mokėti pirmesniam, kuriam 
jau reikalingas atmokcstis.

Primintina, jog įamžinti na
mo steigėjų kardės sąraše ga
lima dalininką ir ne dalininką, 
štai ir šiame suvažiavime vie
nas jau daug dirbęs ir daug 
aukojęs namui asmuo įraše 
savo draugus, kurie dėl ne
sveikatą šeimoje neišgali įsi
amžinti, nors- jie namą bran
gina. Kita taipgi ja-u daug pa
rėmusi namą dalininkė įamži
na savo jau mirusią motiną ir 
kūdikystėje mirusį sūnelį. Jau
dinančiai gražią nuotaiką da
rė tie ir kiti panašūs pareiš
kimai su parama garbingos 
lietuvių kultūrinės įstaigos ge
rovei. Kiti dalyviai pasveikino 
suvažiavimą su mažesnėmis 
dovanomis. Jų atsiuntė ir dau
gelis negalėjusių atvykti j su- 
\ ažiavimą.

Po suvažiavimo įvyko vai
šingas banketas. Gražiame 
būryje brooklyniečių, čia ma
tėsi viešnia iš Bostono, grupė 
svočių iš Waterbury, Hartfor
do, Kaštono, o gal ir iš tūlu
kitų miestų. ,

Tuo pat vakaru Auditorijo- 
dar buvo masinės vestuves, 

i kitoje salėje sužadėtuves, sa
lės pilnos žmonių, darė gerą 
įspūdį.

, Ar

Aido Choras
Pamokos įvyksta kas penkta

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

Valdyba

Susirinkimas
Richmond Hill, New York

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

Visi nariai malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
jis yra svarbus todėl, kad yra 
rengiama vakarienė 1 i gruo
džio. Nariai malonėkite pla
tinti, banketo bilietus, kad 
būtų sėkmingas banketas. Bi
lietų kaina tik .$2.

Taipgi yra rengiama pa
skaita sveikatos klausimu. Ją 
teiks Dr. J. F. Borisas iš So. 
Boston, Mass. Paskaita įvyks 
16 d. sausio.

Komitetas

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

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

Šiame susirinkime gausite naują 
knygą '"Amerikos Prezidentai”, ku
rią parašė A. Rimbą. Taigi atsilan
kykite visi.

Finans raštininkas 
(233-234)

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

penktadieni, gruodžio-Dec. 3-čią d. 
Pradžia 8 vai. vakare, vieta 408 
Court St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti. Ypatingai tie, kurie dar ne
sate užsimokėję duoklių už 1954-tus 
metus. Jei šiame susirinkime neuž- 
Simokėsite, tai nustosite kliubo na
rystės. Tad visi apsirūpinkite su 
duoklėmis.

Komitetas
(233-234)

Plinta reikalavimai 
McCarthy pabausti

New Yorko miesto piliečiai 
neatsilieka nuo judėjimo, ku
ris vystosi po visą šalį, kad 
McCarthy būtą tinkamai pa
baustas. Daugelyje miesto 
centrų prie žymesnių įstaigų 
matėsi grirpėsi ar poros jaunų 
žmonių, daugiausia merginų, 
renkančių parašus po petici
jomis, reikalaujančiomis su
drausti.

Kadangi makartistai taipgi 
renka parašus už McCarthy 
išteisinimą, prieinantieji pasi
rašyti atsargiai apžiūri petici
jas, bijodami per klaidą pasi
rašyti makartistų peticiją.

Matęs

Darbiečiai nusistatė 
1955 programą

American Labor Party jau 
paruošė 7 punktų programą, 
kurią pasiūlys įstatymų leidi
mo įstaigoms. Trumpoje su
traukoje, tūli tie punktai rei
kalauja :

Sustabdyti šaltąjį karą;
Kovoti prieš apginklavimą 

nacių, kas yra grėsme pasau
lio taikai;

Skirti stambias sumas mo
kykloms, namams, sveikatai, 
visuomenės gerovei ii* viešie
siems darbams;

Davimą nedarbo apdraudos 
prailginti iki 39 savaičių, da
vinį pakelti iki $10 ir apdraus
ti visus darbininkus;

Atšaukti flughes-B'rees įsta
tymą ;

Mokėti mažiausia po $1.25 
už valandą darbo.
' Taipgi yra reikalavimų far- 
meriams, taksavimo ir kitais 
visuomenei svarbiais klausi
mais.

Majoras Wagneris pažadė
jęs policijos viršininkui pa
samdyti 750 daugiau policistų 
tuojau ir kitus 750 vėliau. Vir
šininkas pageidauja dar bent 
7,000 naujų policistų.

Majoras nepasisakė 
dėl autoriteto

Majoras Wagin'ris vengė 
imijistų delegacijai aiškiai pa
sakyti, ką jis darys su guber
natoriaus Dewey uždėtu mies
tui Transit Autoritetu.

l.hiijistai miestinių važiuo
tos linijų darbininkai reikalau
ja tą Autoritetą panaikinti. 
Tuo tikslu jie siuntė delegaci
ją pas majorui ir pas, naujai 
išrinktąjį gubernatoriumi Har- 
r imamą.

Brooklyniečiui senukui Cro
wn, norinčiam pralobti 75- 
siais savo amžiaus metais, ap
gavikai pardavė paprastus sti
klus už deimantus. Jis sumo
kėjo $3,000.

Įsakyta visuose valdiniuose 
namuose įdėti grotelius į lan
gus tuose butuose, kur gyvena 
šeimos, su vaikais iki 6 metų. 
Liečia 3-čią ir aukščiau esan
čius butus.

Užrašyldt I-alsvę Savo Drangml

Vyras lytiniai išdykavo 
žmonai matant

Queens policija areštavo 
Long Island City gyventoją 
Albert Cannon, 33 metų, i) 
16 motų merginą. Policija 
juos radusi ant auto užpaka
lines sėdynės lytiniame akte, 
kai ten pat priešakinėje sėdy
nėje susigužusi sėdėjo jo žmo
na.

žmona teisino vyrą, savo 3 
vaikų tėvą. Nuo sunkaus pro
tinio darbo gal pamišęs.
Jaunuolė sulaikyta jauniems 

prasikaltėliams įstaigoje, žmo
nos n e areštavo, paleido pas 
vaikus.

Organizacijos jau 
svarsto 1955 metą 
rinkimą problemas

New Yorko mieste jau vyk- 
įdomi mitingai, kuriuose svars- 
i tomą veikla prisirengimui prie 
| ateinančių prezidentinių rin- 
• kimų. Jie įvyks J 956 m. rude- 
[ nį. Brightone toks mitingas 
[įvyks gruodžio 2-ros vakarą, 
8 vai., 3200 Coney Island 

[Ave. Kviečia visus tos apylin
kes gyventojus.

T. G.
----------------- -------

Mirtis ir kalėjimas 
už pėdą cemente

A stori jos gyventojas Robert 
I Browne ką tik išpylė naują 
cementinį taką prie savo na
melio. Kadaise toje stuboje 
gyvenęs Michael Cassar, 63 

.m., į tą cementą įmynė pūdą. 
[Nėra žinios, ar jis tarėsi tuo 
paštukavęs, o gal ir neapsi
žiūrėjo, kad cementas dar 
minkštas, žinoma tas, kad 

[Browne jį pasivijo ir jam su
šlavė, Cassar nuo to mirė, o 
iBkowne bus teisiamas.

Bronxe du asmenys apiplė
šo aludę ir dar užkomaudavo 
kostumorį savo automobiliumi 
juos nuvežti 7 blokus

John A. McMaster, keliau
jantis salesmanas, nusižudė iš
šokęs iš 14-to aukšto viešbu
tyje Kenmore įkali, N. Y.

Policijos komisionierius 
Adams žada pridėti po apie 
100 daugiau policistų Brook- 
lyno Brownsvilles ir Jamaica 
precinktuose.

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz- 
nj žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

.PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

I <biinu. 1 l UlII |)|| \ ;(j

nuomones,
praėjusiu

.Laisves skaitytojai jau bu- (kokiu dėkingumu ji 
die mate dienraščio uuniervjo Įgcainą įvertino ir t

Pasivogę sau mirtį

N. Y. keičia veidą
Frank Balevičius

Tadas Kaškiaučius

jos patalpose, 
kaina

Trijų jaunų vyrukų teisme 
I-rooklym' pateiktas pomirti
nio tyrimo raportas sake, jog 
paskandintojo Willard Monte

Vienas Bronx vaistininkas
no

l'rokuratūros kaltinime teisia
miesiems buvo sakoma, kad 

miegant parkutyjo 
apdegino, nuvarė i

.lįiaupį, mušė ir 
’ įstūmė upėn.

Mildred Stensler

k

232-mo korespondenciją 
Philadelphijos. Skaitėte, 
kokiu džiaugsmir ten buvo

sitikt.a brooklyniečių su ncw- 
menininkais jiems

Ona Stelmokaitė

Šiame pranešime 
jums priminti,

rie šių pranešinu.) nebus matę. 
Viskas įvyks Liberty Audit >• i-

H'ino-

Nužudytasis nebuvęs 
apdegintas

200 ta b lete
nų mirtingos strychnines. 
Vaistininkas mano, jog vagys 
tikisi, kad tos tabletėlės yra 
narkotikai.

kelių stočių statyti kitus milži-tys menininkai suteiks tą pajersiečiais

K

i

Jonas J. Grybas

nuvežta programa.

iro augimas į aukštį didžiųjų 
kompanijų pastatais dabar

JONAS J(ŠKA .
čią programą ir mums, brook-

mėnesių nebuvimo mieste

Lowell, Mass
Gruodžio 12 d., 2 vai. dieną, 54 

'•Tyler St., įvyks Sūnų ir Dukterų 
I Draugijos metinis susirinkimas. Visi 
I nariai ir nares privalo žinoti, kad 
• metiniai susirinkimai yra pagrindi- 
[ niai svarbūs, ir reikia visiems daly- 
(vauti, gyvenant tame pačiame mio- 
į Ktc ar priemiesčiuose. Metiniame 
susirinkime galima daryti pamati
niai pakeitimai konstitucijos, tad 
dalyvaukite ir balsuokite iškilusiais 
klausimais, kaip jums atrodo ge
riau. Reikės ir nauja valdyba rink 
ti 1955 metams. Žinokite, kad drau
gija labai maža ir nėra iš ko rink
ti komitetą, tad sueikime visi ir 
svarstykime reikalus bendrai.

J. M. Karsonas

Brooklyn--Richmond H i! I
Paren gi m ų K a len dor i u s

Sekmadienį, Gruodžio - Dec. 5
Koncertas ir Literatu ih)s Popiety s

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
AT o i rl i ti i o o uMTiLvUi T

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

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

Visi aukščiau suminėti parengimai bus

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVorgreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

TONY’S'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS I

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

MArket 2-5172 <

4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., gruod. (Dec.) 2 1954




