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KRISLAI
Gruodžio 5 d. Chicagoje.
L. Pruseika ir V. Andru-
Fosteris įspėja. [lis.
Santaklausas ir Kristus.

Rašo R. MIZARA

gruodžio 5 dieną Chica
goje bus didele iškilme.

Ten, Mildos saloje, Įvyks 
pokylis Leonui Prūseikai ir 
Vincui Andruliui pagerbti.

Abudu jiedu yra ilgame
čiai Amerikos lietuviu vi
suomenės veikėjai, abudu 
gabūs žurnalistai, abudu 
savo plunksna, žodžiu ir 
bendra veikla per virš 40 
metu davė darbo ..žmonėms 
visa, ką turėjo savyje ge
riausio !

Abudu jiedu, beje, yra 
persekiojami dėl to, kad 
stovėjo ir tebestovi taikos 
sargyboje ir darbuojasi už 
šviesesnį gyvenimą visiems 
darbo žmonėms.

Laimingi Chicagos lietu
viai, kad jų tarpe gyvena 
ir veikia šitiedu uolūs dar
buotojai; laimingi jie, kad 
galės dalyvauti ir paspaus
ti jiedviem ranką.

Galiu užtikrinti, jog visa 
progresyvioji Amerikos lie
tuvių visuomenė sekma-1 
dienį savo mintimis bus su 
tais, kurie dalyvaus Mildos 
salėje!

Rengėjai kvietė Antaną 
Bimba arba šitų žodžių ra
šytoją atvykti gruodžio 5 
dieną į Chicagą ir praleisti 
su visais banketo dalyviais 
keletą valandų. V v

Deja, sąlygos neleidžia 
mums’tai padaryti.

Dėl to šia proga, visų lais- 
viečių vardu tariu draugiš
ka Valio! Leonui Prūsei
kai ir Vincui Andruliui. 
Mes su jumis! Mes nuo-' 
širdžiai spaudžiame jūsų 
dešinę ir linkime: sveika
tos, ištvermės, ilgiausio am
žiaus !

Beje, Leonas Prūseika, 
prieš virš. 40 metų buvęs 
Laisvės redaktorius, tebėra 
labai artimas laisvietis ir 
šiandien: jis yra nuolatinis 
mūsų dienraščio vajinin- j 
kas!

Wm. Z. Foster ana diena 
parašė Daily W o r k e r y 
straipsnį dėl tų kivirčų, ku
rie šiuo metu vyksta repu- 
blikonų partijoje dėl užsie
ninės politikos.

Kaip žinia, eilė renubli- 
konų, su senatorium Know- 
landu priešakyje, kritikuo
ja Esenhowerio užsieninę 
politiką, reikalaudama, kad 
kaip galint greičiau būtų 
pradėtas karas Azijoje.

Knowlandui pritaria visa 
eile aukštųjų karininkų ir 
bendrai makartistai.

Jų šūkis:
—-Blokadiioti Kinijos Liau

dies Respubliką!
tfą, o tai ir būtų pirmas, 

/r$KUS žingsnis karo pra
džiai. Eisenhoweris tam 
nepritaria, Knowlando siū
lymus atmeta.

(T^sa 4—tame puslap.)
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Premjeras Jošida jokiu būdu 
nenori pasitraukt iš vietos

Tokyo.— Japonijos prem
jeras Jošida žada griežtai 
kovoti prieš pasitraukimą 
iš vietos. Jis smerkia par
lamento narius, kurie rei
kalauja jį išmesti iš prem
jerystės. Daugiausia jam 
ramybės šiuo tarpu neduo
dą socialistai parlamento 
nariai.

Jošidos oponentai kaltina 
jį parsidavime Amerikai. 
Jie reikalauja, kad Japoni
ja užmegstų artimesnius 
bizniškus ryšius su socialis
tiniais kraštais, ypatingai

Policija mušasi su 
kariuomene Saigone

Saigcn, Pietinis Vietna
mas. — Naktį iš lapkričio 
30 į gruodžio 1 d. čia įvyko 
kautynes tarp policijos ir 
Pietinio Vietnamo kariuo
menės.

Susirėmimuose buvo už
mušta 4 policmenai, o 10 
sužeista. Kiek buvo užmuš
ta kareiviu, kol kas neži
nia, nes vadovybė tai slepia.

Kai kurie spėja, kad šis 
policijos mūšis su kariuo
mene gali būti civilinio ka
ro pradžia Piet. Vietname.

Popiežius jau sveikstąs
Vatikanas. — Pranešama, 

kad popiežius Pijus XII vėl 
esąs gerokai sustiprėjęs. Jis 
jau galįs laikyti mišias ii' 
atlikinėti kitokias ceremo
nijas. Tačiau jo sveikatai 
pavojus tebesąs pilnai ne
praėjęs. Daugiausia jį kan
kina vidurių negalavimai. 
Keli daktarai ir kelios slau
gės dieną ir naktį juomi rū
pinasi ir jo sveikatą saugo. 
Dievu nepasitiki...

Pasibaigė Pasaulinės taikos tarybos sesija Stockholme
Stockholmas — Lapkričio 

23 d. vakare įvyko Pasauli
nės Taikos Tarybos sesijos 
baigiamasis posėdis, kuria
me buvo išklausyti prane
šimai apie įvairių komisijų 
darbą.

Pirmininkaujantis Lom
bardi (Italija) skelbia, kad 
organizacinių klausimų ko
misija siūlo išrinkti eilę 
naujų Taikos Tarybos na
rių. Lombardi perskaito 
kandidatų sąrašą. Sesijos 
dalyviai vieningai priima 
pasiūlymą dėl naujų Taikos 
Tarybos narių išrinkimo.

Į Pasaulinę Taikos Tary
bą išrenkami:

Chose da Frota Moreira, 
parlame n t o deputatas 
(Brazilija);

Alberto Kavalkanti, kino 
meno veikėjas (Brazilija);

Sezaras Dakorso, meto

su didžiąja Kinija.
Jošida sako, kad prekyba 

su Kinija ar kuria kita so
cialistine šalimi naudos Ja
ponijai daug neduotų, nes 
tie kraštai neturį dolerių 
apmokėjimui už japonų pro
duktus. Kas kita santykiai 
su Amerika, kuri, girdi, mi
lijonais dolerius švaisto Ja
ponijoje.

Be to, Jošida kajtina so
cialistus ir kitus savo opo
nentus, kad jie tarnaują 
komunizmui, kalbėdami 
apie taikingą koegzistenci
ją. Jis esąs įsitikinęs, kad 
taikus sugyvenimas su ko
munistų vado v a u j a m a i s 
kraštais neįmanomas, v

Jo, kaipo premjero, liki
mą išspręsianti liberalų 
partija, kurios vadu jis 
esąs. Iki šiol liberalų par
tija dar nenutarusi jį iš
mesti iš premjerystės.

Gal bus žuvusi visa 
amerikiečių šeima

Tokyo, Japonija. — Įsa
kyta ieškoti amerikiečių 
privatiško laivo “Phoenix.” 
Nuo jo nieko negirdėta nuo 
spalio mėnesio. Laive ran
dasi Dr. Earle Reynolds ir 
trys jo šeimos nariai—žmo
na, sūnus ir duktė. Mano
ma, kad juos bus ištikus ne
laimė, laivas bus nusken-

uz
ne-

Washing tonas. — Po 
kaip masinis mitingas 
McCarthy’! New Yorke 
sutraukė nei pusės publi
kos, kiek makartistai tikė
josi, jie atšaukė planuoja
mus mitingus Chicagoje ir 
Bostone.

distų bažnyčios vadovas 
(Brazilija);

Joris Ivensas, kino meno 
veikėjas (Olandija);

Purbodiningratas, profe
sorius (Indonezija);

Siradžudinas A b as as, 
parlamento musulmonų 
grupės pirmininkas (Indo
nezija) ;

Nino Foljarezi, profeso
rius (Italija).

Po to sesija pereina prie 
nutarimų ir rekomendacijų 
priėmimo. Sesijos dalyviai 
vieningai priėmė:

1. Pasaulinės Taikos Ta
rybos kreipimąsi į tautas— 
“Už visų Europos valstybių 
bendradarbiavimo užtikri
nimą, siekiant organizuoti 
jų bendrą saugumą.”

2. Rezoliuciją dėl padė
ties, susidariusios įvairiose 
Azijos dalyse užsienio spau
dimo ir karinių blokų bei

Amerikiečiams švelnes
ni Japonijos teisinai
Tokyo. — Japonijos teis

mai daug švelniau elgiasi 
su amerikiečiais prasižen
gėliais, negu amerikoniški 
teismai. Štai tik vienas ki
tas pavyzdys. Už išžagini
mą ir nužudymą 73 metų 
moteriškės teismas žmog
žudį nubaudė tiktai 5 metu 
kalėjimu. Už apiplėšimą ir 
nužudymą žmogaus vienas 
amerikietis tegavo 15 metų. I 
kalėjimą. Vien tik už mo
teriškės išprieya r t a v i m ą 
vienas buvo nubaustas tik 
metais, o girtas automobilio 
vairuotojas, užmušęs žmo
gų ir bandęs pabėgti, nu
baustas tiktai vieneriu me
tų kalėjimu. Amerikos teis
mai už tokius prasižengi
mus daug smarkiau bau
džia. i

Bendro apsigynimo 
sutartis su Formoza

Washington. Valstybės 
sekretorius Dulles paskelbė,, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė padarė bendro ap
sigynimo sutartį su Čiang 

Formozos valdy-
toju.

Be to, 
kė spaudos 
tams, gruodžio 1 d., kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
“gal svarstys” Kinijos pa
kraščių blokadavimo klau
simą.

Blokaduoti Kiniją reika
lauja Joe McCarthy ir sen. 
Knowland.

Phoenix, Ariz. — Miesto 
taryba nutarė griežtai už
drausti išleisti bei šiame 
mieste platinti baisenybių 
pilnas karikatūras. Prieš 
tokį patvarkyma protesta
vo vietos laikraščiai ir Tėvų 
Susivienijimas. ,

Mr. Dulles pasa- 
koresponden-

1 koalicijų sistemos išdavoje. 
1 3. Rezoliuciją dėl padė- 
j ties, susidariusios Lotynų 
! Amerikos šalyse užsienio 
? kišimosi į nacijų vidaus rei- 

■ kalus išdavoje.
4. Rezoliuciją dėl taikin

gųjų jėgų kovos už nusi
ginklavimą ir už masinio 
naikinimo ginklo uždraudi
mą.

5. Rezoliuciją dėl padė
ties, susidariusios. priklau
somose ir pusiau priklauso
mose šalyse užsienio spau
dimo ir kariniu blokų bei 
koalicijų sistemos išdavoje.

6. Pasaulinės Taikos Ta
rybos atsišaukimą dėl pa
saulinės taikingųjų jėgų at
stovų asamblėjos sušauki
mo.

7. Rekomendaciją pasau
linio judėjimo taikai ginti 
organizaciniais klausimais 
(pateikė organizacinių klau
simų komisija).

8. Raginimą dėl didžiųjų

Kunigas su pasauliečio Makartistų skymai nepraėjo
apsimame žmonomis
Oklahoma City. — Kuni

gas Alexander .savo žmoną 
pavarė 1952 metais. Jinai 
dabar apsivedė su Mr. Hu
lett, kuris irgi buvo savo 
žmoną divorsavęs apie tą 
patį laiką. Dabar kunigas 
Alexander susituok ė su 
Mrs. Hulett. Abudu vyrai 
yra stambūs politikieriai, 
abudu republikonai. Kuni
gas Alexander ilga laiką 
buvo nariu Repu b 1 i k o n ų 
partijos nacionalinio komi
teto.

Naujas vaistas vėžio 
skausmui sumažinti

Miami, Fla. — Keturi 
gydytojai iš Illinojaus vals
tijos, kurie dalyvauja Ame
rican Medical Association 
konvencijoje, tvirtina, kad 
esąs išrastas labai geras 
vaistas užmušimui skaus
mų nuo vėžio ligos. Ikišiol 
būdavo vartojami narkoti
kai. Bet narkotikai kenkia 
šiaip sveikatai. Gi naujasis 
vaistas, vadinamas “chlor
promazine,” esąs pasekmin
gas ir nekenksmingas. Tą 
vaista esą išradę Francū- 
zijos mokslininkai. Jei tai 
pasitvirtintų praktikoje, 
būtų skaitoma dideliu lai
mėjimu mokslo kovoje su 
skausmais.

Naples, Italija. — Ameri
kos ambasadorius Italijoje 
Mrs. Clare Boothe Luce 
esanti susirgusi ir paguldy
ta į U. S. Navai ligoninę. 
Serganti “sinusitisu.”

Newport, R. I. — John J. 
Seipp, 23 metų, jūrininkas, 
tapo vėjo nupūstas nuo nai
kintuvo ir žuvo jūroje. Ne
laimingasis paėjo iš New 
Yorko.

kultūrinių metinių minėji
mo.

9. Rekomendaciją klau
simu dėl pasaulinio judėji
mo taikai ginti kultūrinės 
veiklos (pateikė kultūrinių 
klausinių komisi j a).

Baigiamąjį žodį prieš už
darydamas sesiją tarė pir
mininkaujantis Lombardi. 
Pažymėjęs pasaulinio judė
jimo už taiką laimėjimus, 
jis konstatavo, kad dabai’ 
judėjimas už taiką perėjo į 
veiksmų stadiją ir išdavoje 
buvo nutrauktas karas In
dokinijoje bei Korėjoje, bu
vo sužlugdyti “Europos gy
nybinės bendrijos” sudary
mo planai. Tad dar atkak
liau kovokime, pasakė Lom
bardi, už taiką. Šį kartą 
mūsų kova nušviečia ne tik 
viltis, bet ir įsitikinimas.

Baigiamuosius Lombar- 
džio žodžius sesijos daly
viai sutiko audringais ploji
mais.

Knowland prieš pasmerkimą
. Washington. — Gruodžio 

nutarė pasmerkti Joe Mc
Carthy pirmuoju, prieš j: 
iškeltu kaltinamuoju punk
tu: už pažeminimą senati- 
nio komiteto 1952 metais.

Šiuos žodžius rašant 
gruodžio 2 d., senatas bal
suoja kitus kaltinimus prieš 
McCarthy, — pavyzdžiui: 
kad Joe McCarthy be reika
lo užpuolė armijos genero- 

smerkimą balsavo visi 43 
demokratai senatoriai: 231 
eisenhoweriniai republiko-1 
nai ir nepriklausomas jo-1 
kiai partijai senatorius (iš j 
Oregon valisti jos) Wayne! 
Morse.

Pataisymai atmesti
Makartistai senatoriai dė

jo didžiausių pastangų, kad 
Joe McCarthy būtų išgelbė
tas nuo pasmerkimo.

Senatoriai: Everett M.
Dirksen Karl E Mundt ir apkaltinO tUS 
styles Bridges iteike sena- r

i “pataisymus” jjrie ben- RemingfoUOtu! 
drojo kaltinimo. tais pa
taisymais buvo bandoma iš
gelbėti McCarthy’o kailį: 
buvo bandoma kai]) nors 
dalykus suvelti ir palikti 
McCarthy nekaltu.

Bet visi tie “pataisymai” 
buvo milžiniška balsų dau
guma atmesti.

Tuomet buvo imtasi bal
suoti prieš McCarthy išsta
tytus kaltinimus, kuriuos 
buvo įteikusi specialė sena- 
tinė komisija, vadovauja
ma senatoriaus Watkinso. 
Šią komisiją, kaip žinoma, 
sudarė trys republikonai ir 
trys demokratai. Ji tyrinė
jo McCarthy’o darbelius ir 
surado, kad jis labai nusi
kalto dviem dalykais: Mc
Carthy 1952 metais pažemi
no senatim komitetą, kai
atsisakė jam liudyti: Mc
Carthy žiauriai išniekino 
užsipelniusį armijos gene
rolą Zwicker’i. Yra dar ir 
daugiau kaltini m ų prieš 
McCarthy.

Gruodžio 2 d. senatas bai
gia balsuoti. Tikimasi, kad 
jis ir kitais punktais bal
suos maždaug taip, kaip 
balsavo gruodžio 1 dieną— 
prieš McCarthy!
Kncwlandas už McCarthy
Nemažai žmonių galvojo, 

ką darys republikonų va
das senate, senatorius Wil
liam F. Knowland: ar jis 
balsuos už McCarthy ar 
prieš jį?

Per tūla laika šis senato
rius savo nuomonės nepa
sisakė. Bet kai atėjo bal
savimo laikas, tai Know- 
land balsavo už McCar
thy’o išteisinimą!

Mat, .tiek Knowland, tiek 
McCarthy yra atkaklūs 
naujo pasaulinio karo šali

ninkai. Na, ir dėl to Know- 
land stoja už savo sėbrą:

Knowlando atviras pa
krypimas McCarthy’o pu
sėn parodo, kad jis atvirai 
bando sudeginti tiltus su 
Eisenhowerio administraci
ja. Mat, Eisenhoweris ir 
jo valdžia, sakoma, nori, 
kad McCarthy būtų senato 
pasmerktas, kadangi jis, 
McCarthy pridarė Eisenho
werio administracijai daug 
nemalonumų, daug kiaulys
čių.

Sen. Dircksenas ban
dė nubovyti savo kolegas 
pasakaitėmis apie “Kris
taus gimimą.” Jis sakė: 
žiūrėkite, kolegos, mes gy
vename Kalėdų išvakarėse, 
visur g i r d i m e giesmeles, 
kad Betliejuje gimė Kris
tus, tai suminkštinkime sa
vo širdį ir pasigailėkime 
nabagėlio McCarthy’o!

Bet Dirckseno “giesme
lė” Wisconsino plačiager
klių] nepadėjo.

užmušime
Scranton, Pa. — Federa

linė grand džiūrė apkaltino 
tris Lewisburgo kalėjimo 
kalinius užmušime William 
\V. Remingtono, buvusio 
valdžios ekonomisto, politi
nio kalinio. Jie gali būti 
nubausti mirtimi. Dar vis 
tebeieškoma motyvų, kodėl 
jie ji užmušė. Mrs. Reming
ton kaltina sukeltą anti-ko- 
mnuistinę isterija. Kalimai 
taipgi yra paveikti makar- 
tizmo nuodų.

Ledlaužis "Atka’ plauks B
Į Antartiką

Boston, Mass. — Gruo
džio 1 d. Amerikos ledlau
žis “Atka” tapo pilnai pa
ruoštas ilgai kelionei į Ant- 
arktiką. Ten jo įgula stu
dijuosianti padėtį. Įgula su
sideda iš 220 jūrininkų ir 
14 oficierių. Tiktai 35 tė
ra pasažieriai. Jie susideda 
iš techniku ir mokslininkų. 
Misijoje laivas išbusiąs pen
kis mėnesius.

Santiago. — Čilės parla
mentas nutarė panaikinti 
šalyje karo stovi, kurį pre
zidentas Ibanez buvo įvedęs 
dešimt savaičių atgal. Ka
ro stovio tikslas buvo su
laužyti darbininku strei
kus. • Ibanez skelbė, kad 
streikai esąs “komunistu 
suokalbis.”

Londonas. — Britanijos 
admiraltija sako, kad kas 
nors bandęs pavartoti sabo
tažą prieš 1,120 tonų karinį 
laivą “Artemis.” Kaltinin
ko esą ieškoma laivo įgu- 
loję.
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Ką jūs, būdami toje vietoje, darytumėte?!
NESENIAI ĮVYKUSIOJI Londono konferencija, 

kurioje dalyvavo Vakarų Europos ir Amerikos atstovai, 
nutarė ginkluoti Vakarų Vokietiją.

Vėliau po to įvykio Paryžiaus konferencija, kurioje 
buvo ne tik formaliai, o ir konkrečiai, nutarta Vokie
tiją ginkluoti.

Vakarų Vokietija turi apie 40 milijonų gyventojų 
ir, be kitko, turi labai aukštai išvystytą pramonę; ji 
turi kol kas labai turtingus gamtinius resursus,—gele
žies ir anglies.

Kai ten pat, kur iškasama anglis ir geležis, yra 
milžiniški fabrikai, tą viską galintieji sunaudoti, tai su
sidaro galybė. Šalis, turinti tą jėgą, gali tučtuojau ap
siginkluoti ir, aišku, pradėti karą, pasisakant, kad jai 
reikią “daugiau erdvės,” daugiau vietos, nes ji perma- 
ža, o žmonių—daug.

Kuriais sumetimais nutarta Vakarų Vokietiją gin
kluoti? Ne tais sumetimais, kad ji galėtų apsiginti,— 
jos niekas nepuolė per pastaruosius arti dešimt metų, 
nežiūrint to, kad ji buvo neginkluota. Ne, nutarta ją 
ginkluoti tam, kad ji sudarytu milžinišką jėgą, atsuktą 
prieš Tarybų Sąjungą.

Vakarų Vokietijon susispietė daugybė hitlerininkų, 
daugybė nacių, kurie kariavo prieš Tarybų Sąjungą ir, 
žinoma, prieš Jungtines Valstijas ir “vakarinius 
kraštus.”

Tie naciai šiandien kaip tik ir reikalauja, kad Vak. 
Vokietija būtų ginkluota, kad jie, naciai, galėtų ir vėl 
vadovauti ginkluotosioms vokiečių jėgoms ir siautėti, 
kaip tik jie nori.

Vadinasi, yra viskas paruošta tam, kad Vakarų 
Vokietiją apginkluoti. Dabar tik liekasi palaukti, ar 
Londono ir Paryžius nutarimus užgirs visų ten daly
vavusių šalių parlamentai.

Atrodo, jog tie nutarimai bus daugelio šalių par- j 
iamentų užgirti; liekasi tik viena šalis — Francūzija. • 
Kyla klausimas, ar josios parlamentas užgirs tuos I 
nutarimus?

Šį mėnesį Francūzijos parlamentas svarstys ir tars, 
ką jis mano. Yra spėjimų, jog Francūzijos parlamentas 
.ižgirs Vakarų Vokietijos ginklavimą, kadangi Francū
zijos premjeras, Mendes-France, už tai stoja visomis 
pajėgomis.

KIEKVIENAM AIŠKU, jog Vakarų Vokietijos ap
ginklavimas, nors jis ir būtų nukreiptas vyriausiai prieš 
Tarybų Sąjungą, sudarytų pavojų taikai visame pasau
se.

Jeigu naciai tai naujajai armijai vadovautų, jeigu 
jie būtų tam pakurstyti, tai, be abejojimo, jie ir galėtų 
pradėti karą.

Bet pro kur jie lystų į Tarybų Sąjungą? Jie pultų 
Tarybų Sąjungą pro Rytų Vokietiją, pro Lietuvą, Len
kiją ir Čechoslovakiją.

Visa tai tučtuojau sudaryti] taikai pavojų visoje 
Rytinėje Europoje. Visa tai paliestu daug tautų ir šalių.

Jeigu Londono ir Paryžiaus konferencijų, kurioms 
įkvėpimą davė Jungtinės Valstijos, “dvasia” laimėtų, 
tuomet iškiltų baisi katastrofa visame pasaulyje.

O kad tai galėtų būti (nors niekas to neužtikrina), 
galimas dalykas, kadangi Vokietijos militaristai jau du 
kartu pradėjo pasaulinius karus.

_  ••

ŠTAI, KODĖL Tarybų Sąjungos vyriausybė, trokš
dama taikos, nutarė, pirmiau negu Londono ir Paryžiaus 
konferencijų nutarimai bus užgirti, sušaukti visų Euro
pos šalių atstovų konferenciją, kurioje būtų užtikrintas 
taikai saugumas.

Konferencijon buvo užkviestos ir Jungtinės Valsti
jos,.taipgi ir Kiniia—pastaroji tik kaipo stebėtoja.

Konferencija buvo numatyta Paryžiuje arba Mask
voje.

Kadangi Francūzija, Anglija ir Jungtinės Valstijos 
tą pakvietimą atmetė, tai Tarybų Sąjungos vyriausybė 
nutarė šaukti konferenciją Maskvon.

Šiuos žodžius rašant, konferencija vyksta, bet joje 
dalyvauja tik Taiybų Sąjungos ir liaudiškų demokratijų 
atstovai, įskaitant ir didžiąją Kiniją, kuri teturi tik 
patariamąjį balsą, kadangi ji nėra europinė šalis.

Kaip praneša korespondentai iš Maskvos, ši kon
ferencija taria tuos dalykus, kuriuos mes minėjome 
aukščiau.

Jie taria: jei Vakarų Vokietija bus apginkluota, tai 
bus ginkluojama ir Rytu Vokietija, kad ii galėtų atsilai
kyti prieš neprietelių.

Konferencijoj iškilo ir tokis klausimas.: jeigu Ame
rika ginkluos Vakarų Vokietiją, jeigu bus ruošiamasi, 
karui, tai Tarybų Sąjunga ir socialistiniai kraštai gal 
įkurs bendrą apsigynimo paktą, gal įkurs net bendrą ap
sigynimo vadovybę.

Nežinome, kuo Maksvvos konferencija iš tikrųjų 
baigsis, ka ji galutinai nutars. Mes tačiau statome tokį
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Nannie Doss buvo visu 
mėgiama moteris. Jos kai
mynai ir pažįstami Tulso- 
je, Oklahomoje, jos beveik 
niekad nematė be šypsenos. 
Jos akyse visuomet tviksėjo 
kaip tai juokelis, kaip tai 
draugiška ugnelė. Atrodė, 
kad ji visuomet pasirengusi 
kitiems padėti, pagelbėti.

Ir kaimynai apgailestavo: 
vienas dalykas nesiseka ge
rajai Nannie: jos vyrai 
miršta viens po kito. Ji iš
tekėjo 4-rius sykius: 1929- 
tais, 1947-tais, 1953-čiais ir 
šiais metais.

Nannie Doss dabar turi 
49 metus amžiaus. Aną 
dieną ji sėdėdama Tulsos 
vienoje policijos stotyje ra
miai pasakojo: ji visus ke- 
turius savo vyrus nunuodi
jo; ji prieš visus vartojo ar
seniką; arseniką ji įdėda
vo į jų valgius; vienas vy
ras buvo nunuodytas arse
niku, kuriuom ji apliejo I 
džiovintas slyvas. Ji jam 
kartą davė geroką porciją 
ir jis tik apsirgo, po ko grį
žo iš ligoninės. Kai grįžo, 
ji jam davė dubeltavą por
ciją. Tada tikslas buvo at
siektas. Ir ji pridėjo:

“Kaip jis mėgo slyvas!”
Kaip apie tuos nuodiji

mus buvo sužinota? Nan
nie Doss pati neprisipažin- 
no savanoriai. Ne, ir po 
paskutinio vyro mirties ji 
jau buvo pradėjusi dairy
tis penkto. Bet kaimynai 
pradėjo įtarti: ketvirtas vy
ras iš eilės miršta, ir tai vis 
ne po kokios ilgesnės žino
mos ligos, o staiga, susir
gus kokia tai vidurių liga!

Prisipažinimas atėjo leng
vai, Nannie Doss ilgai ne
užginčijo faktų. Taip, ji 
juos nunuodijo, bet ne tam, 
kad kolektuoti pinigus. 
Faktinai, ji sakė, jie net ne
buvo apsidraudę. Ji juos- 
nunuodijo “įvairiais sume-!
• IR'1 ■ "

Aristokratai ir svetimos kalbos
Dar šio šimtmečio pra-. /Amerikoje jokia svetima 

džioje buvo žmonių, kurie i kalba neskaitoma madinga 
buvo įsitikinę, akd lietuvių 
kalba yra “būriška,” “cha
miška, o “inteligentiška“
kalba yra lenkų, — ponų į 
Kalba.

Tautinis judėjimas ir di- i 
dėsnis susipratimas su lai- i 
ku iššlavė tą jausmą, bet 
svarbu atsiminti, kad toks 
“kalbinis aristokratizmas,” 
jei taip galima išsireikšti, 
vienu ar iktu laiku egzista- i 
vo beveik kiekvienoje kito
je šalyje.

Tuo tarpu, kaip 19-to 
šimtmečio Lietuvoje lenkų 
kalba buvo skaitoma aris
tokratų kalba, pačioje Len
kijoje tokia buvo skaitoma 
vokiečių kalba: aristokra
tai su savo vaikais dažnai 
kalbėjosi vokiškai, vokiškai 
kalbančios gubernantės-au- 
kletojos buvo madoje ir 
taip toliau.

Caristinėje Rusijoje, iš 
kitos pusės, aristokratai 
mėgo savo tarpe švaistytis 
francūzų kalba. Bet pačio
je Francūzijoje aristokra
tai ir jų plauko žmonės iki 
šiol mėgsta savo klubuose 
vartoti anglų kalbą.

Kaip su Anglija? Buvo 
laikai, bet tai šimtmečiai 
atgal, kuomet francūzų 
kalbos v arto j i m as buvo 
skaitomas vieninteliu aris
tokratiškumo požymiu. 

klausimą, kuris telpa šito straipsnio antraštėje: Ką jūs 
daryumėte, jei būtumėte vietoje tų kraštų, kaip tie, 
prieš kuriuos rengiamasi ginkluoti Vakarų Vokietiją?

timais.” Vienas, sakė ji, 
“perdaug flirtavo su kito
mis moterimis.” Kitas ne
flirtavo, bet jis buvo'gra
žios išvaizdos ir perdaug 
moterims patiko. Taigi, jis 
joje kėlė pavydą. Jį ir rei
kėjo nunuodyti. Trečias ją 
mušė, tad, nėra klausimo, 
sakė ji, kad jis tokio galo 
užsitarnavo. Ketvirtas ne
turėjo gerų manierų.

Kiekvienam savo vyrui ji 
nuodus dėjo į jo mėgiamiau
sią valgį. Vienam į nami
nę degtinę, kitam į kavą, 
trečiam, kaip jau buvo sa
kyta, į slyvas.

Nannie dabar bus per
duota psichiatrams, kurie 
ją egzaminuos, ar ji gali 
būti skaitoma normališka. 
Dauguma stebėtojų mano, 
kad ji bus paskelbta psichi
niai nesveika, nes jos nusi
kaltimai neturi įprastųjų 
kriminalinių motyvų.

Tuo tarpu jos pažįstamie
ji visi kaip vienas sako, kad 
jie vargiai gali tikėti, kad 
ji buvo tokia. Pavyzdžiui, 
ji tarnavo nekurį laiką kaip 
namų ruošos darbininkė 
pas Mr. ir Mrs. Boyd Kin- 
derius. Jie sako, kad .la
biau geraširdės, švelnios ir 
gerabūdės moteries jie ne
sutiko savo gyvenime. Net 
dabar, kuomet jie žino apie 
jos prisipažinimus, jie tei
gia, kad pasitikėtų ja, pa
tikėtų jos globai savo vai
kus.

Beje, prokuratūra, kuri 
nesiskaito su sentimentais 
ir paviršutiniškais įspū
džiais, nepatenkinta jos pri
sipažinimais. Įtartinose ap
linkybėse mirė jos motina, 
dvi jos seserys ir keli' kiti 
giminaičiai., Metodišk i e j i 
detektyvai dabar nori žino
ti, ar besišypsanti Nannie 
ko bendro neturėjo ir su 
tuo m. M.

arba aristokratine, bet tas 
nereiškia, kad norintieji 
kaip nors atsiskirti nuo 
liaudies snobai neturi savo 
kalbėjimo būdo. Jei ne 
skirtinga kalba, tai bent 
skirtingais dialektais! Ir 
taip amerikiečiai, kurie ban
do būti aristokratais, daž
nai kalba angliškai su bri
tišku akcentu, nors tas 
jiems nenatūralu ir jie ap
link save girdi anglų kalbą 
visai kitoje formoje.

Suomijoje iki pirmo pa
saulinio karo švedu kalba 
lošė “aristokratės” rolę, 
Čekoslovakijoje ir Vengri
joje vokiečių kalba, Portu
galijoje francūzų ir tt.

Azijje irgi buvo ir tebė
ra panašių pasireiškimų. 
Irane turčiai vartoja anglų 
kalbą. Egipte beveik nera
si turčiaus ar aristokrato, 
kurio vaikai iš pat mažens 
nevartotų francūzų kalbos. 
Yra turčių vaikų Egipte, 
kurie arabiškai visai nesu
pranta. į

Washingtonas. — Karo 
reikalų sekretorius Wilso- 
nas pageidauja, kad priva
loma karinė tarnyba Ame
rikos jaunimui būtų pratęs
ta iki 1959 metų Liepos mė
nesio.

ANGLIJA IR JOS 
“UŽTIKRINIMAI”

Franci jos valdonai nela
bai pasitiki Anglija ir jos 
užtikrinimais. Dar mažiau 
tais “užtikrinimais” pasiti
ki Franci jos liaudis. Daly
kas tame, kad visa istorija 
moko, kad ; Anglija savo 
“užtikrinimų” atsižada, kai 
tik jai tas yra naudinga.

Franci jos žmonės gerai 
pamena, kaip laike Antro
jo pasaulinio karo anglai 
“gelbėjo Franciją.” Jie ži
no, kad kada Hitlerio armi
jos grūdo Francijos jėgas, 
tai anglai rūpinosi tik, kaip 
greičiau pasprukti ant savo 
salų. Tiesa, jiems tas Dun- 
kerkas nekaip pavyko, bet 
tas nepakeičia Anglijos po
litikos siekio. Šį kartą pa
kalbėsime apie tai, kaip 
Anglija savo užtikrinimus 
laužė santykiuose su Rusi
ja.

Anglija, Rusija ir 
Napoleonas

Pradžioje 19-to amžiaus 
Europoje buvo įsigalėjęs 
Napoleonas. Prieš jį saus- 
žemyje galėjo laikytis tik 
Rusija. Anglija bijojo jo 
įsiveržimo į savo salas. 
Šiaurėje su Rusija rūbe- 
žiavosi Švedija, o pietuose 
—Turkija. Abi pastarosios 
valstybės po karo su Ru- j 
sija buvo apsilpusios, bet ir 
nedraugingos link Rusijos.

Kadangi buvo neišvengia
mas Rusijos ir Napoleono 
karas, tai atrodo, kad An
glija, bijodama Napoleono, 
turėjo nekenkti Rusijai. 
Bet taip nebuvo. Anglija 
bijojo Napoleono Francijos, 
bet ji nenorėjo ir Rusijos 
dar didesnio sutvirtėjimo, 
todėl darė viską, kad Rusi
jos jėgomis parblokšti Na
poleoną, bet—kad ir Rusija 
pasiliktų silpna.

Tais sumetimais Anglija 
kurstė prieš Rusiją Švedi
ją, Turkiją ir Persiją. 1810 
metais Anglija į Persiją pa
siuntė 3,000 savo karo spe
cialistų mokyti persus karo 
žygiams ir daug davė jiems 
naujų šautuvų, kanuolių ir 
amunicijos. Jau išvakarėse 
Napoleono karo su Rusija, 
1811 metais, vėl davė Per
sijai 32,000 naujų šautuvų 
ir 12,000 kareiviams unifor
mų. Ginklavo ir Turkiją. 
Ir jos pastangomis Persija 
ir Turkija buvo užklupu
sios Rusiją pietuose. Šve
dija taip pat buvp karu už 
klupus Rusiją, tik karo lau
ke jai nepavykus, netrukus 
susitaikė.

Turkija ir Dardaneliai
Anksti, dar prieš prasi

dėjus Pirmam pasauliniam 
karui (1914 - 1918 metų) 
didžiulės valstybės jau buvo 
susigrupavusios. Ang 1 i j a , 
Franci j a ir Rusija stovėjo 
vienoje pusėje, gi Vokietija, 
Austro-Vengrija ii' Italija 
laikė kita bloką. Mažesnės A. V
valstybės buvo traukiamos 
ir vienų ir kitų į savo pusę.

Ilgai Anglija viešpatavo 
Turkijoje, jos ginklai plau
kė į Turkiją, anglai viešpa
tavo turkų laivyne. Bet po 
Balkanų Karo (1912 -1913 
m.) Turkija pasisuko į Vo
kietijos pusę. Vokiečių ge
nerolai, admirolai ir oficie- 
riai užėmė anglų vietą tur
kų ginkluotose jėgose. Aiš
ku buvo, kad Turkija bus 
Vokietijos pusėje, kad ji sa
vo jėgas mes prieš Rusiją.

1914 metais, liepos mėnesį 
prasidėjo karas. Turkija 
dar nebuvo pilnai pasiren
gus, tai pradžioje paskelbė, 
kad ji nesikiš į karą. Ypa
tingai jęs karo laivynas bu-

Rašo D. M. šoiomskas
vo senas Juodosiose Jūrose 
prieš Rusijos laivyną. Bet 
iš šios bėdos Turkiją išgel
bėjo Rusijos “draugė” An
glija. •

Karo pradžioje Vidurže
mio Jūrose buvo naujas Vo
kietijos šarvuotis “Goeben,” 
1911 metų statybos, 23,000 
tonų įtalpos, greitas ir ge
rai ginkluotas. Taipgi nau
jas kruzeris “Breslau.” šie 
laivai buvo kaip kokiame 
maiše. Anglija ir Francija 
Viduržemio Jūrose ' turėjo 
apie 600 karo laivų. Jos 
valdė Suezo Kanala, Gibral- 
taro Pertaką. Italija pa
skelbė neutralitetą. Angli
jos šarvuočiai, kruzeriai ir 
minininkai pastojo Adriati- 
ko Jūrų įplaukimui siau
rumą (ties dabartine Alba
nija). Kur dėtis vokiečių 
karo laivams?

Bet štai jie veik savaitę 
plaukia, tai vienur, tai ki
tur lydimi anglų karo lai
vų ir 10 d. rugpiūčio įplau
kia i Dardanelius — Turki
jos teritoriją. Visas pasau
lis nustebo, kaip gi ga
lėjo du Vokietijos karo lai
vai ištrūkti iš’ kelių šimtų 
priešo laivų? Kodėl jie ga
lėjo “pabėgti”? 1914 metų 
rugpiūčio 26 d. Anglijoje 
žurnalas “Naval and Mili
tary Record” rašė:

“Nuo to laiko, kai atsi
rado karo laivai, dar ne
buvo istorijoje tokio įvy
kio... Ir kaip galėjo ‘Goe
ben’ ir ‘Breslau’ pabėgti?”

Anglijos parlamente ky
la skandalas, kodėl admiro
lai paleido į Turkiją du vo
kiečiu karo laivus. Bet 
valdžios žmonės pareiškė, 
kad “Pasielgimas admirolo 
Milno, jo atsinešimas linkui 
‘Goebeno’ ir ‘Breslau,’ An
glijos valdžios užginamas.” 
Kodėl? Tik vėliau vokiečiu 
admirolas H. Von Lorey, 
kuris buvo Turkijoje, po 
karo parašė knygą, ir atžy
mėjo faktą, kad “Goeben” 
ir “Breslau” atplaukė į 
Turkiją ne dėl kokio “ste
buklo,” bet todėl, kad to 
norėjo tų laikų Anglijos 
valdžia.

Mat, pirm karo tarpe An
glijos, Rusijos ir Francijos 
buvo susitarta, kad po ka
ro Rusijai bus atiduotas 
Konstantinopolis, Bosforo 
ir Dardanelių pertakos. An
glija gi tikrumoje nenorė
jo, kad Rusija tą gautų, 
todėl ji leido vokiečių lai
vus “pabėgti” į Turkiją, 
kad sutvirtinus Turkijos 
karo laivyną prieš Rusiją. 
Ir štai jau tais pat metais, 
rudenį, Turkija pradėjo ka
rą prieš Rusiją slaptai, be 
karo paskelbimo, savo karo 
laivų ir jų tarpe “Goebeno” 
ir '‘Breslau” užpuolimu ant 
Rusijos Juodųjų Jūrų prie
plaukų. Taip Anglija su
tvirtino Turkijos karo lai
vyną prieš savo talkininkes 
Rusijos jėgas.

I

Kodėl pabėgo Hitlerio 
laivai?

Laike Antrojo pasaulinio 
karo 1939-1945 metais taip i 
pat buvo panašus dalykas, 
kaip ir 1914 metais. 1940 
metais Hitleris parbloškė 
Franciją. Franciją ir An
gliją skiria Anglų Kanalas, 
apie 18-kos mylių pločio. 
1940 metais hitlerininkai ne 
vien garsiai šaukė, kad jie 
persikels į Angliją, bet ir 
rengėsi prie to. Francijos 
prieplaukose ir visame pa
kraštyje ruošė perkėlimui 
savo jėgų įrengimus. Tais 
sumetimais jie į Francijos 
šiaurines prieplaukas per
is r a u s t ė submarinus ir 
kitus karo laivus. Bresto 

prieplaukoje buvo moder- 
niškiausi greiti Hitlerio 
šarvuočiai “Gneisenau” ir 
“Scharnhorst,” daranti virš 
20 mylių į valandą, turinti 
po 26,000 tonų įtalpos, sti
priai ginkluoti. Ten pat 
buvo jo kruzeris “Prinz Eu
gene” ir daug minininkų. 
Anglai karts nuo karto lėk
tuvų pagalba darė puolimus 
ant Hitlerio karo laivų.

Bet 1941 metais, birže
lyje, Hitleris užpuolė Tary
bų Sąjungą. Anglija ir Ta
rybų Sąjunga vėl “drau
gės” — kariauja prieš ben
drą priešą. Bet štai vėl 
“stebuklas” — Hitlerio tie 
šarvuočiai pabėgo iš Fran
cijos prieplaukos ir atsira
do Baltijos Jūrose prieš Ta
rybų Sąjungos laivyną, o 
vėliau jie persikėlė į tau
rinės Norvegijos prieplau
kas — pulti Tarybų Sąjun
gos šiaurines prieplaukas 
ir skandinti laivus, gabe
nančius iš Amerikos pa
galbą.

Ir kaip galėjo tas “stebu
klas” įvykti, kad Hitlerio 
laivai galėjo ištrūkti An
glijos Kanalu, vėliau Šiau
rių Jūromis, kurias Angli
ja pilnai kontroliavo ir lai
kė savo ežeru? Kodėl an
glų karo laivynas gegužy
je, 1941 metais, pagavo Hit
lerio šarvuotį “Bismarką” 
Atlanto Vandenyne, kuris 
buvo tokioj didelėje erdvė
je, kuris kliudė Anglijos 
susisiekimui, ir kodėl “ne
galėjo” pagauti Hitlerio lai
vų Anglų Kanale ir Šiau
rinėse Jūrose?

Tik vėliau paaiškėjo, kad 
tas įvyko todėl, kad to an
glai norėjo. Taigi, ir da
bartinės anglų dipbyiatų 
sutartys ir jų “užtikrini
mai” nėra vertesni už pa
inesnius. Beje, Anglija tu
ri ir su Tarybų Sąjunga, 
karo laiku padarytą, drau
giškumo ir nekariavimo su
tartį, o kaip jie jos “laiko
si,” tai rodo kiekvienos die
nos jų politika.

Ar žinote, kad? -
Filipinų saloj viena mo

teris, Francisca Mabunga 
De Contanos, gyvena jau 
132 - rus metus. Ji esanti 
gimusi 1822-rais metais. Iš
tekėjo būdama 22 metų. Ji 
turi 7 vaikus, ir 300 anūkų 
ir; proanūkių. Vienas re
porteris užklausė tos mo
ters, ką ji dariusi pailgini
mui savo gyvenimo. Ji at
sakė: kas nori ilgai gyven
ti, privalo dažnai maudytis,, 
po du ir tris kartus kasdie
ną. Pregresffc

Madų tvarkytojai ir išra
dėjai Paryžiuje ir New 
Yorke turi naują mintį: ly
rai irgi turėtų dėvėti tokius 
pagražinimus, kaip mote
rys, pirmoje vietoje karo
lius. j

Vienas madų žurnalas 
New Yorke rašo:

“Gražūs balti karoliai, sa
kysime, dirbtini perlai, ant 
baltų marškinių po juodu 
švarku atrodytų labai įspū
dingai ant gražaus vyro, 
ypatingai lotyniško tipo vy
ro su garbinuotais tamsiais 
plaukais..
Wesley Wells tęsia kovą
San Francisco. — Negras 

Wesley Wells, kuris praei
tais metais viešais priges
tais buvo išgelbėtas iš ndr- 
ties bausmės, dabar kox4ja 
už pilną savo laisvę. Jis 
nuteistas amžinu kalėjimu 
už sargo sumušimą. Wells 
advokatai apeliuoja į aukš
tesnius teismus .

/ ’’
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Montello, Mass. DETROITO ŽINIOS
. Mūsų ligoniai; laiminga 

nelaimė

Dainininkė Anna Mineikytė 
Bouvier buvo sunkiai susirgu
si. Dabar girdėjau, kad jos 
sveikata pagerėjo. Gydosi na
mie, 93 Martland Ave., Brock
ton, Mass.

William Lapinskas nesijau
tė gerai, pasidavė Į ligoninę, 
mažai operacijai. Pabuvęs ke
letą dienų, laimingai parva
žiavo i namus gydytis. Gyve
na 87 Upland Rd., Brockton, 
Mass.

Jono ir Annės Vaitiekūnų 
sūnus Algirdas paslido ir nu
krito nuo 2 aukštų naujo na
mo stogo, šluostydamas apša
lusius ledus. Buvo nuvežtas j 
ligoninę, pagulėjo porą die
nu. Dabar vėl namie: sveikas, 
juokauja.

Julia stigienė renka Mete- 
'Jfcnio knygai prenumeratas, 
pagelbsti Jurgis Šimaitis. Jau 
turi ,surinkusi 16 prenumera
tų, tikisi gauti daugiau.

Keturi Northeastern Uni
versity College studentai spa
lio 29-tą važiavo i Baltimore, 
M d., i kolegijos studentų 
footbolo loši. Conn, valstijoje 
juos ištiko nelaimė, jų auto 
susidūrė su girto vairuojamu 
kitu auto. Trys likosi sunkiai 
sužeisti. Vienas tų yra Lietu-

"Paguodos" įlankoje
A. 'Navikovas-Pribojus

(Tąsa)
Prunkščia arkliai. Kažkas nutvilk

stamai rėkia:
— Draugai... Gelbėkite...
Antras kimiu balsu maldauja:
— Gurkšnelį vandens... Krūtinėje de

ga...
Tai ant denio pasiliko sužeistieji. Jų 

davimai drąsko smegenis, plėšo sielą. 
Sunaikinta trys šimtai žmonių. Aš — 
svarbiausias jų mirties kaltininkas.

0 jie, kaip ir aš, turi žmonas ir vai
kus, turi motinas.

Aš užverčiu galvą ir žiūriu į dangų. 
Ramiai dega tolimos lemputės. Aš klau
siu, lyg ką nors iššaukdamas:

— Na, kas?
Ne, man nieko nebeliko, tik sudaužyti 

savo kiaušą į tą prakeiktą vamzdį.
Bet tuoj, kaip ir visuomet, iškyla klas

tinga mintis. Ji pateisina kiekvieną 
veiksmą. Prisimena draugai, kurie li
ko uždaryti baržoje.

“Gulbinas” staiga pasviro, krūptelė
jo, tartum savo pražūties išsigando. Po 
juo atsivėrė vanduo. Su ūžimu jis pra
dėjo grimzti. Siaubo pagauti sužvingo 
arkliai, šviesdami žvaigždėms savo pas
kutinį riksmą. Iš viršaus, pro kaminą, 
burbtelėjęs, veržėsi vanduo, prislėgda
mas savo svoriu. Aš pradėjau suktis 
verpete, kartu su laivu grimzdamas į 
dugną.

Kumštinis antkrūtis išmetė mane į 
paviršių. Su užspaustais plaučiais, dus
damas, aš nuplaukiau į artimiausią 
Krantą.

Kaip ištvėrė mano raumenys? Kaip 
išlaikė nervai?

Tolumoje, kalnų papėdėje, matėsi de
gą laužai. Švystelėjo mintis, kad tai 
partizanų stovykla. Sudaužytas ir su- 
styręs, aš šliaužiau ten, kaip šuo su su
laužytu nugarkauliu, šliaužiau išilgai 
kranto ir šaukiau užkimdamas.

— Stok, velnio galva! — staiga pasi
girdo rūstus balsas. — Kur velkies?

Aštriai taikėsi durtuvai, pasirengę su
smigti i mano pusgyvį kūną. Aš paju
tau šlykštu plieno šaltumą. Kažkur 
krisdamas, aklas, aš spėjau išstenėti:

— Kur mano sūnus, Razdolinas?
Pasirodė, lyg aš vėl atsidūręs juoda

me kamine. Baisus verpetas suko ir 
tempė mane žemyn. Bet kažkieno ran
kos stipriai nutvėrė už pečių, papurtė. 
Aš aiškiai išgirdau balsą:

— O, štai kur jis atsirado...
* Mane paėmė ant rankų ir kažkur nu- 
jješė. Aš sūpausi kaip bangose. Viena 
fcik mintis sunkiai sukosi galvoje: kaip 
galima vaikščioti vandenyje? O kai pa
mačiau laužus ir žmones, pradėjau šauk
ti, kad “Gulbinas” mano paskandintas.

8 p8l,—Laisvė (Liberty)-Penktad.,. gruodžio

Susispaudė veidai, šimtai veidų, sukosi 
figūros, šūkavo, spaudė man ranką, 
tampė. Nikolajus kažkodėl virto Pavli- 
ku, o paskui Pavlikas išaugo į Nikolajų. 
Ir visa tai prasmego tamsoje, kaip ang
lių duobėje. Vieton to pasirodė košma
riški reginiai. Taip tęsėsi ligi ryto.

Aš nustebau, kad ant manęs svetimi 
sausi drabužiai. Vėjas glostė veidą. Me
džių viršūnės braižė aiškią dangaus mė
lynę. Taigos ošime keistai pynėsi žmo- 

1 nių balsai. Ir dar labiau nustebau, kad 
vietoj Nikolajaus apie mane sukosi Pav
likas, o šalia jo stovėjo Jegorka.

— Tėti, mes žinojome, kad “Gulbi
nas plaukia į mus, — džiaugsmingai 
pranešė Pavlikas.

— Kaip tu čia atsiradai? — paklau
siau aš, dusdamas nuo malonaus susi
jaudinimo.

— 0 mane su Jegorka atvedė — žinai 
kas? Draugas Evsejenko. Prisimeni— 
“Gulbino” vairininkas. Dabar mudu su 
Jegorka laužus kurstome ir arbatą par
tizanams verdame. Šį reikalą mums pa
vedė pats vyriausias viršininkas. Gar
bės žodis! O Nikolajų išrinko štabo vir
šininku. Koks jis piktas pasidarė! O 
jau išsivaizdina! Pro lūpą daugiau ne
spjaudo...

Pavlikas skubėjo papasakoti man vis
ką, kas jam žinoma. O aš, vis dar ne
sveikas, su vargu priėmiau tikrovę: 
menkai tikėjau tuo, kad esu ant kietos 
žemės, tarp partizanų.

Šone stovėjo sargybinių apsupti belai
sviai. Jų susirinko keturiasdešimt žmo
nių. Nikolajus, rūstus ir subrendęs, ne
panašus į pirmykštį naivų paauglį, juos 
tardė. Neaiškiai pamenu, kaip rūšiavo 
belaisvius, panašiai, kaip mus geležinėje 
baržoje. Iš vienos krūvos žiūrėjo į ma
ne Maslobojevas, pritrenktas ir liūdnas, 
kaip beviltiškai laukiąs gydytojo ligonis.

— Paleiskite jį į visas keturias puses, 
— užtariau aš mašinistą.

Partizanai truputį pagalvojo ir pra
nešė Maslobojevui mano pageidavimą. 
Jis pakėlė galvą, apžvelgė visus atgiju
siomis akimis.

— Draugai! Aš per savo paikumą bu
vau kitoje pusėje. O dabar prašau — 
ar galima pasilikti su jumis?

Pritariamai suurzgė balsai.
Iš belaisvių dešimt žmonių nuvedė į 

salį.
Taiga nuaidėjo laukiniais klyksmais.
Netoliese, apsupta šeriuotų kalnų, mė

lynavo “Paguodos” įlanka. Joje matėsi 
garlaivio “Gulbino” tik viršutinė stiebo 
dalis.

Ji kyšojo virš vandens lyg kryžius, 
kaip įvykusios čia tragedijos simbolis.

, (Pabaiga)
■ U ■■ L __ ♦
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Vienybė neįvyko

Prieš kiek laiko trys Detroi
to lietuvių klubai (du pašal- 
piniai ir trečias šiaip sau 
draugiškas klubas)—buvo su
manę susivienyt i vieną klubą. 
Valdybos turėjo susirinkimus, 
tarėsi, ir beveik susitarė vie
nytis, tik liko dar neapdirbti 
tūli techniški, reikalai. Bet 
kuomet valdybos savo klubų 
(Lietuvių Pilietinio Pašalpos 
klubo ir Brolių klubo)—susi
rinkimuose raportavo apie 
vienybę, tai atsirado priešų, ir 
nariai, kaip Francūzijos par-- 
lamentas, neužgyrė (neratifi
kavo) sutarties, ir tuomi vėl 
sulaikė vienybės reikalą.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubas (Hamtramcke) tebe
stovi toje pačioje pozicijoje, 
ii laukia, kada tie du minėti 
klubai galutinai nusitars vie
nytis. Tuo pačiu sykiu, Harm 
tramcko klubo pirmininkas— 
Martin bara napius, kad nevi- 

vių Piliečių Klubo pirmininko 
John Davis’o sūnus Robertas. 
Jis, taipgi jo bendrakeleiviai 
John Carney, W. F. Mullen 
visi buvo nuvežti i ligoninę. 
Vietoje likosi užmuštas James 
Connars iš Raynham, Mass. 
Išlikusieji gyvais daug nuken
tėjo. Girtas automobiliaus vai
ruotojas areštuotas.

Shimaitis 

si lankosi klubo parengimuo
se ir nevisi ateina į klubo sa- 
liūną gelti svaiginančių gėri
mų. Mat, klubas nori biznio, 
nori gyvuot, nes iš narinių 
duoklių neužteks visiems iš
mokėt pašalpas ir pomirtines.

Lietuvių Pilietinio Pašalpos 
klubo pirmininkas — Nausė
da yra geras žmogus, jis ne- 
s.ibara ant narių ir leidžia kal
bėt kas tik ką nori, o dažnai 
ir visiems tuo pat sykiu; mat, 
jis pripažįsta visiems laisvę ir 
demokratiją. O toji rėkianti 
“demokratija” ir suardo ge
rus tikslus — sumanymus dėl 
klubų gerovės.

Tuo pačiu sykiu, L.P.P.K. 
susirinkimai dažnai neįvyksta: 
valdyba susirenka, bet narių 
neateina tiek, kad galima bū
tų atidaryti susirinkimą (rei
kia dvylikos narių, kad pra
dėti susirinkimą). Valdyba 
pasėdi prie stalo, palaukia ir 
išsiskirsto, nes neateina “de
mokratija”. Klubas ne bore il
gia jokių parengimų, nariai 
miršta, iždas silpnėja. O vie
nok tūli “gudrūs” nariai ne
nori susivienyt su kitais klu
bais: mat, jie laukia, kad už 
50c. narinių duoklių gaus 
$300.00 pomirtinės. Neveltui 
juokdarys (Mikas) viename 
susirinkime pasiūlė: “bile vie
nas mirkite rytoj, tai aš sa
vais pinigais išmokėsiu pomir

tinę, nes jei ilgiau- lauksite, tai 
ižde nebebus,pinigų, ir pasivė
lavę numirt nebegausite po
mirtinės.” Norinčių greit mii-t 
—neatsirado.

Detroito Lietuvių klubo pir
mininkas — P. Smalstis yra 
“kietesnis” susirinkimų tvar
kos vedime, bet jis negali su
valdyt savos valdybos ir “daug 
žinančių” narių; jie pradeda 
rėkt, triukšmaut, dažnai be 
reikalo kabinėjasi prie pirmi
ninko ir prie kitų valdybos 
narių, rėkauja prieš klubų su
sivienijimą, kam moteris pri
ima kluban (pirmiau moterų 
nebuvo, priklausė tik vieni vy
rai, o dabar didžiuma narių 
nutarė priimti ir moteris)—rė
kauja ir dėl kitokių menkų 
dalykėlių; pirmininkas savo 
balsu negali jų užrėkt ir su
valdyt, nes jie atsikelta, kad 
“aš esu narys ir turiu teisę 
kalbėt.”

Daug narių tyli, nieko nesa
ko. Dėlei tokių neapgalvotų 
triukšmavimų, klubų suvieni
jimo klausimas sukliuvo, t. y., 
likosi “padėtas ant stalo,” ir 
valdyba neprisirengia išnaujo 
daryt žygius klubų suvieniji
mui (ir tarpe valdybos narių 
nėra geros kooperacijos). 
Kompanijos vienijasi į stam
bias korporacijas, kad galėtų 
geriau gyvuot, geriau daryt 
biznį, o tūli klubų nariai ne
nori vienytis, ir moka tik bar
tis neatsižvelgdami į tai, kad 
klubų gyvavimas neužtikrin
tas.

Laikos neblogai
Nors Detroito Lietuvių klu

bas laikosi neblogai, yra ne
mažai narių, turi savo namą 
ir pinigų ižde, tačiau bedar
bė, narių senėjimas ir miri
mas gali labai sukrėsti klubą. 
Beveik visi klubo nariai yra 
su gražiais baltais plaukais 
ant galvų, o tūli ir visai be 
plaukų. Jie jau pavargę, sens
ta ir nieko nebenori ir nebega
li veikti, o jaunų nėra. Senes
nieji nariai nebegali ir tiek iš
sigert, daryt biznį, kiek jie 
jauni būdami iššigerdavo; da
bar jau užtenka dviejų sti
kliukų svaiginančių nuodų, ir 
jau “pilnas”, “linksmutis”. Tū
liems daktarai yra uždraudę 
gert svaiginančius gėrimus. 
Pirmiau daug dipukų ateida
vo kluban su savo draugais 
klubo nariais, o dabar nebesi
mato ir dipukų. Kodėl? To
dėl, kad Detroite, siaučia be
darbė ir daug dipukų atleisti 
iš darbų. O kas bus toliau? 
Atsiminkime Lietuvių Svetai
nę, House of the Masses, ir 
kitas panašias įstaigas. Kur 
jos dabar? Jų nebera, suban
krutavo. Ar klubui ncgręsia 
tokia pat ateitis? Kur paga
liau vadinamas “Senbernių 
Klubas,” kuris išsyk turėjo 
daug pinigų? Ir tasai klubas 
subankrutavo, negalėjo ilgai 
gyvuoti, ir likučiai susivieni
jo su Brolių Klubu.

Apie tai reikia pagalvoti ir 
suvenyt tris klubus į vieną. 
Būtų daugiau narių, daugiau 
spėkų, daugiau biznio, ir toks 
klubas galėtų dar ilgai gyvuo
ti ; visiems būtų geriau.

Metelionio knyga
Kiek teko patirt, Detroite 

Metelionio knygai prenumera
tas renka M. Masys. Girdėjau, 
kad jis jau yra surinkęs apie 
68 prenumeratas, o su auko
mis viso 154 dolerius. Buvusi 
laisvamanių kuopa paskyrė 
savo iždą $18.00 Metelionio 
knygai. Kai kurie žmonės už
sisako knygą ir kiek nors paau
koja knygos išleidimui. Buvo 
pradėjęs rinkt prenumeratas 
ir V Žabui, bet jis dėl kaž 
ko įsižeidė ir neberenka pre
numeratų. Metelionio knyga 
yra svarbus dalykas laisvama
niškos apšvietos reikale ir to
dėl V. Žabui neturėtų to pa
miršt.

Parengimas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

klubas Hamtramcke turės (ka
da ? — Red.) metinį parengi
mą — koncertą. Komisijon iš
rinkti geri nariai. Sakoma, 
kad patys komisijos nariai 
dainuos solo, duetus, ir suda
lys šokių duetą “tap dance.’ 
Tai bus tikrai lietuviškas pa
rengimas, ir programa bus ne-

So. Boston, Mass.
Apie bostoniečius

Kaip neimsime, ką nesaky
sime, visgi -South Bostonas su 
savo plačiąja Bostono apylin
ke buvo ir pasilieka Massa
chusetts Valstijos lietuvių cen
tru. Turiu mintyje pažangiųjų 
lietuvių judėjimą. Esant rei
kalui, į So. Bostoną suvažiuoja 
iš visos apylinkės kolonijų lie
tuviškų organizacijų atstovai 
ir čia svarsto visuomeniško 
veikimo reikalus ir daro tari
mus pravedimui gyveniman 
gražaus kultūrinio darbo.

Iš visur labai patogu pa
siekti Bostoną O draugai so. 
bostoniečiai palaiko svetainę, 
kurioje ir rišasi visokie klau
simai, be kurių nebūtų pilnas 
šios apylinkės lietuvių gyvavi
mas.

Kalbant apie So. Bostonu 
lietuvius, reikia turėti mintyje 
Dorchester, Roxbury ir gal net 
Cambridge. Visi kartu sudaro 
gražų būrelį veikėjų; už de
mokratinius principus, šiuo : 
laiku demokratinis-pažangusis 
lietuvių judėjimas neblogas, 
bet jis galėtų būt ir geresnis. 
Ypatingai dailės srityje. Pa
kol “Broadway” kvartetas ne
atsistos vėl ant kojų—ant as
tuonių kojų,—tol šis trūku
mas bus jaučiamas meninėje 
dirvoje.

Jeigu kembridžiečiai neįma
no palaikyti savistovį judėji
mą, kaipo kolonija, tai be jo
kio pakrikimo, privalo susilie
ti kartu su South Bostonu ir 
bendrai pasilikti organizaci
jose ir jose darbuotis bendrai. 
Southbostoniečių širdingumas

Jie netik pas save palaiko 
neblogą judėjimą, bet kartais 
pagelbsti ir mažesnėm koloni
jom. Kuomet Lowelly spalio 
17 d. buvo surengtas lowelie- 
čių b.ankietas, tai southbosto- 
uiečių didelis būrys ten daly
vavo. Tik mano aprašytme įvy
ko apgailėtina paklaida, nes 
buvo praleisita ir nesumineta 
net keturi žmonės iš to gra
žaus dalyvavusio būrelio. Bū
tent, praleista: Jonas Stonis 
su žmona irf Jonas Usevičius 
su žmona,. Ir dabai* labai atsi- ; 
prašau už ne apdairumą tą 
vakarą; tik vėliau patirta 
klaida. J. Stonis turi geležinių 
daiktų krautuvę ant Broad
way, So. Boston,'* Mass.

J. M. Karbonai

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 nauja 
knygą “Amerikos Prezidentai’’, ku
rią parašė A. Bimba. Taigi atsilan
kykite visi. i

Finans raštininkas

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

penktadienį, 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
rystes. Tad visi apsirūpinkite su 
duoklėmis.

Komitetas

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Lietuvių Namo Bendroves dalininkų suvažiavimas buyo 
sėkmingas; su sveikinimais sukelta virš $3,000 

Lapkričio 27 d. įvykęs Lietuvių Namo Bendrovės da
lininkų suvažiavimas" buvo skaitlingas ir daug naudingų 
darbų jis atliko. Su suvažiavimui sveikinimais sukelta 
$3,214.00. Dar prieš suvažiavimą, sveikindami suvažia- 
vimą, į garbės narius įsirašė dvylika, sumokėdami po 
šimtinę. Suvažiavimo ir bankieto metu įsirašė ar buvo 
kitų įrašyti devyni garbės nariai, šeši pasižadėjo po 
suvažiavimo priduoti savo šimtines. Mažesnėmis su
momis suplaukė $514.00.

Žemiau telpa vardai tų, kurie .sveikindami suvažią-

Lowell, Mass.
Gruodžio .12 d., 2 vai. dieną, 14 

Tyler St., įvyks Sūnų ir Dukterų 
Draugijos metinis susirinkimas. Visi 
nariai ir narės privalo žinoti, kad 
metiniai susirinkimai yra pagrindi
niai svarbūs, ir reikia visiems daly
vauti, gyvenant tame pačiame mie
ste ar priemiesčiuose. Metiniame 
susirinkime galima daryti pamati
niai pakeitimai konstitucijos, tad 
dalyvaukite ir balsuokite iškilusiais 
klausimais, kaip jums atrodo ge
riau. Reikės ir naują valdybą 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

vima po kiek aukojo:
Brooklynietis .................................... •.......... $25.00
Mike Kraujalis, Brooklyn, N. Y...........................5.00
Margaret Sluogsnis......... .....................................1.00
Antanas Orentas, Brockton, Mass.................. 1.00
Pandelietis ..........   25.00
LLD 2 kp. Moterų Klubas, So. Boston, Mass. 10.00
Vaitas, Rochester, N. Y.................................  5.00
Petras Anderson, Rochester, N. Y...................... 5.00
LLD 185 kuopa, Richmond Hill, N. Y..............10.00
Pius Dennis, Clifton, N. J...................................20.00
LLD 6 kuopa, Brockton, Mass............ 10.00
Wm. Deksnis, Stamford, Conn............................20.00
J. ir A. Kaulinis, Huntington, N. Y.................... 5.00
Harrisono Senukė .............................  5.00
Senas Jonas, Harrison, N. J.................................5.00
M. ir F. Markevičiai, Brockton, Mass................... 2.00
Lietuvių Piliečių Klubas, Hudson, Mass.............. 5,00
Banis Tuškevičius, Scranton, Pa......................... 10.00
V. Kancevičius, Haverhill, Mass......................... 5.00
L. Bekis, Rochester, N. Y., surinko:

Aukojo: Moterų Klubas $5.00; po $1.00: J.
Totorius, P. Balzar, V. Bullienė, O. Gricienė,
L. Bekis, K. Žemaitienė. Viso ............... 11.00

Jonas Stasiukaitis, Philadelphia, Pa..................... 5.00
L. I Apskritis....................................................... 10.00
Moterų Apšvietos Klubas, Brockton, Mass. ... 5.00
Ch. Degutis, Hialeah, Fla.................................. 5.00
Liet. Moterų Pažangos Klubas, Detroit, Mich. 10.00
F. ir K. čereškai, Brockton, Mass.................. 5.00
V. Sinkevičius, Brockton, Mass........................... 2.00
Apolonija Mickevičienė, Montello, Mas.,

minėdama 70 metų sukaktį ..................... 5.00
George Shimaitis, Montello, Mass.................... 5.00
Sophie Petkus, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn........................5.Q0
Joseph Steponaitis, Brooklyn, N. Y....................5.00
A. Deikus, Brooklyn, N. Y. .......     •.............. 2.00
M. Tamulienė, Flushing, N/'Y.............................5.00
S. Sasna, Brooklyn .................... ...................... 10.00
P. Babarskas, Hollis, N. Y........... . .................. 5.00
Peter Sedar, Canal Fulton, Ohio ....................  5.00
William Kulik, Brooklyn ................................. 5.00
K. Levanas, Brooklyn ....................................  5.00
N. Kisielius, Brooklyn ...................................... 5.00
A. Kalakauskas, Brooklyn ................................. 6.00
J. ir S. Cedronai, Brooklyn ........................... 10.00
Olga Reinhardt, Brooklyn ................................  1.00
Mary Kreivėnas, Brooklyn........... ........................ 5.00
M. Yakštis, Woodhaven, N. Y........................... 5.00
J. ir O. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y...................... 5.00
Zigmas Gailiūnas, Brooklyn .......................... 5.00
Moterų Apšvietos Klubas, Brooklyn ............ 10.00
K. Danyla, Chicago, Ill........................................ 5.00
C. ir J. Anskiai, Brooklyn, ......... •. . . .................5.00
13 kuopa, Brooklyn.............................. t.......... 10.00
Stanley Brusokas, Brooklyn.............. •................ 3.00
A. Bepirštis, Brooklyn................................  1.00
F. ir M. Krungliai, Woodhaven, N. Y................5.00
F. P. Malkaitis, Easton, Pa................ ....... 10.00
L. Tilwick, Easton, Pa.............,..................... 15.00
Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J...................... 10.00
Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y.......... 5.00
John Andruškevičius, Brooklyn .......................  5.00
Vladas Daniel, Easton, Pa.....................................5.00
P. Repšys, Brooklyn....... t........................... .... .  5.00
J. M. Kalvaičiai, Brooklyn................................  10.00
P. W. Jones, Brooklyn .........................  5.00
Juozas Weiss, Brooklyn .............♦.................... 10.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y...................5.00
Anna Mažuikienė, Dorchester, Mass................  2.00
V. Bunkus, Brooklyn.......................................... 10.09
Charles Dzevečka, Laurelton, N. J.................. 1.00..
Ana ir F. černevičius, Maspeth, N. Y. ....... '.. 5.00
Ch. Balčiūnas, Woodhaven, N. Y........................10.00
Felix J. Repšys, Hartford, Conn............ .  5.00
Simonas Griškus, Brooklyn ............................. 5.00
F. Lideikis, Great Neck, N. Y...............................5.00
V. Seperis, Brooklyn, N. Y...................................3.00
A. J............ ............................................................ 5.00

Dom. Tamulienė, Richmond Hill, N. Y..........3.00
Anna Philipsie, Stamford, Conn................... •.. 5.00

Viso........................ $514.00

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

Širdingai ačiū aukotojams, visiems Lietuvių Kul
tūrinio Centro rėmėjams.

Sveikinimų komisija: A. Kandraška, P. Bečys

ilga, kad būtų daugiau laiko 
bizniui daryt, baliavot.

Dipukų Draugas

Viena. — Iš Rumunijos 
gauta žinia, kad ten kalė
jime mirė katalikų vysku
pas Augustina Pacha. Jis 
buvo nuteistas 18 metų ka
lėjimo už šnipinėjimą už
sienio valstybės naudai.

Viena, Austrija. — Į eis 
1 vykstantį tarptautinį karo 
veteranų suvažiavimą svei
kinimus atsiuntė preziden
tas Eisenhoweris, premje
ras Churchillas jų* maršalas



Hartford, Conn
Per tris savaites čia buvo 

net trys parengimai; di 
vyko gerai, trečias—m 
nes parengimo (lietui 
prastas oras.

Praktika parodo, kad 
met, kai parengimų esti per-

šį, gruodžio mėnesi ir vėl 
bus trys parengimai. Moterų 
Klubas rengia parę, tai ims 
gruodžio 19 d., sekmadienį, po 
pietų, Lietuvių Namo Bendro
vės salėje, 155 Hungerford St. 
Parengimas bus draugiškas: 
vyrams Įžanga bus vienas do
leris— gėrimams, o moterys 
duos valgyti. Gali dalyvauti 
visi, kas tik nori. Bus ir kito
kių dalykų. Dalyvaukime’

Laisvės Choro pare

naši, t (
Vadi- 
kuria

’imą Įėjimas nieko ne-
Laisvės Choras 

k ai j) Kalėdų dova-

kį paroti
kaštuos,
Užfimdii
ną visiems savo draugams, ku-

Taigi nepamirškite dalyvauti!

Namo bendrovė, kaip pa
prastai, šiemet rengia Nau
jiems Metams pasitikti links
mą balių. Tai bus gruodžio 31 
d. Prasidės 7:30 v. vakare ir 
trauksis iki 3 vai. ryto. Bus 
gera muzika, kuri gros šo
kiams; bus valgių ir gėrimų 
užtenkamai visiems. Įėjimas 
asmeniui $5, bet tikietus rei
kia įsigyti iš anksto, kad būt ir 
žinoma, kiek bus svečių, idant 
pagal tą skaičių būtų paga
minta valgių. Tikintus gaukite 
pas J. Beržinį, Laisvės Choro 
narius ar pas kitus.

Dar 
minti: 
visų draugijų susirinkimai,— 
metiniai susirinkimai. Bus ren
kamos naujos valdybos, 1955 
metams. LDS 79 kuopos susi
rinkimas bus pirmą ketvirta
dienį; ALDLD 68 kuopos su-

vieną dalyką turiu pri- 
gruodžio mėnesi Įvyks

Laisvės Choro—ketvirtą ket
virtadienį

Jei norite, kad mūsų drau
gijos gerai gyvuotų, dalyvau
kime jų susirinkimuose.

Lapkričio 23 d. mirė Kami-

Mirė, sulaukusi 60 metu am
žiaus. Paliko 2 sūnus ir vieną 
anūką, du brolius ir vyrą Ber
nardą Luką. Hartforde velio
nė išgyveno 30 metų. Priklau
sė prie LDS 79 kuopos; buvo 
Laisvės skaitytoja. Bernardas 
Lukas taipgi yra sergantis, ne
seniai buvo operuotas. Jis gy
vena po num. 95 Wadsworth 
St. (antrajame aukšte), Hart
forde.

Worcester, Mass
koki šti
li etų vi š-

Beprotiškas kolionės šlamštas
Pagaliau matome, 

tvėrimai nori kokios 
kos vėliavos L.S. ir D.B. Drau
gijai. Vietinio savaitraštuko 
“Amerikos Lietuvio” laidoje 
iš lapkričio 19 d. kukuojama: 
“Kiek man yra žinoma, virš- 
minėta organizacija turi virš 
400 narių, iš kurių didžiuma 
yra lietuviai patrijotai. Vie
nok juos už nosies vedžioja 
Maskvos lietuviški kacapai.
“29Endicott gatvės pastogėje 

randasi dar dvejos organizaci
jos, būtent, L.D.L.D. ir S.L. 
Darbininkų Susivienijimas ” 
Tokiais vardais neteko girdė
ti organizacijų toje pastogėje. 
“Po ta pačia pastoge randasi 
ir Sūnų ir Dukterų draugija, 
kuri valdo Olympia Parką, 
Shrewsbury, Mass.

“Kol dar nepervėlu, pasta
tykime Endicott gatvės salėje 
Lietuvos vėliavą. O jei kas už
simaus, lai tenueina pas kaca- 
pus, kurie žudo mūsų tautą. 
O mes likę išsirinksime valdy
bą.”

Tik dalelę pacitavau To 
šlykštaus purvo. Matote, koki

NewWko^až^Zfnloi
odcmmhm

Kazimieras Juknis 
sveiksta

Prieš ketvertą savaičių Ka
zimieras Juknis- turėjo sunkią 
operaciją. Po išbuvimo ligo
ninėje dvi savaites jau grižo 
namo. Su lazduke pasiremda
mas išeina ant gatves ir kas

Kazimieras Juknis yra Ai
do Choro vienas iš geriausių 
bosų. Aidinčiai labai laukia .jo

Keistai baudžiami 
jaunimo žudytojai
J. V. prokuroras Lombard sa
ko, .jog kai kurių narkotikų 
pardavinėtojų bylos neišspręs
tos net per 2 metus. Tuo tar
pu išleisti po kaucijos jie to
liau veda savo biznį ir primo
sią savo Įpėdinius tam bizniui. 
Jis žada ieškoti priemonių 
greičiau1 ir aštriau .juos bausti.

Svarbus pakvietimas
LDS 13-tos kuopos metinis 

banketas įvyks gruodžio 11-
tą d., 7 vai. vakaro, Liberty i pagelbėjo mums tą dieną pa- 
Audtorijoje. Bilieto kaina tik- įminėti gražiai ir linksmai.
tai $2.

Maistą gamins goriausios 
mūsų gaspadinės. Kurie atsi
lankysite, užtikriname, kad 
nesigailėsite. Bilietus galima 
gauti pas LDS 13 kuopos na
rius i)' pas Wi Brazauską, Lie
tuvių Kultūrinio Centro gas- 
padorių. įsigykite banketo bi
lietus iš anksto, kad geriau 
būtų gaspadinėms gaminti 
maistą. Geriau gaminti ži
nant, kiek bus dalyvių.

Laivakroviai balsuos 
gruodžio 10-tą
prieplaukų darbininkai gruo
džio 10-tą balsuos priimti ar 
atmesti bosų pasiūlytas nau
jam kontraktui sąlygas.
organizacija tas savo viršinin- 

jau svarstė, balsavo ir užgyrė. 
Pasiūlė po 17 centų per va
landą bendrojo priedo, taipgi 
linijines sąlygas. <

giniai algoms ii’ ne visas tuo
jau : 7 centai algų priedui tuo
jau ir po 2 centus į pensijų 
ir gerovės fondus, o 6 centai 
algos priedo už vienerių metų.

Darbininku balsavimas 
vykdomas Honest Ballot

! sociation priežiūroje.

bus

Long Island atidarė 3 
lias 
State 
Northern State

my
li a u j o sunken Meadow 
Parkway kelio t;

Parkway ir

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

.jų Draugijos draskymo moty
vai. Prie pabaigos dar šaukia: 
“Taigi broliai lietuviai, virš- 
minėtos •organizacijos, ar ne 
laikas būtų susiprasti ir apsi- 
valyt-'nuo to kacapiško bru- 
do ? J talką, kol dar nepervė
lu.” Pasirašo: “L.S. ir D.B. Dr.
narys.

‘’‘Kol dar nepervėlu.” Vadi
nasi pats netiki savo purvinai 
propagandai, kad koki nors 
rezultatai bus. Praeis įsikarš
čiavimo laikas ir bus pervehi. 
Dar sveikiau būtų, kad fašis
tinis karštuolis kuo greičiau
sia atvėstų.

O gal desperatai neatvėsta ?
Senas Draug. Narys

Dainų ir

Kiekvienam mūsų veikiau
sia labai rūpi sekami klausi
mai: 

dienos rinkimai užtikrino, kad 

darbo žmonių draugų ?
Ar jau praė jo senatvės poa

Ar jau galime laukti, kad 
liaujasi,si kongresas prailgins 
nedarbo pensijos gavimo lai
ką ir pakels pensijos davinį?

Kaip dabar sugyvens repub- 
likoniška prezidento Eisenho- 
\\ orio vadovaujama adminis
tracija su demokratų daugu-

Kaip i tai visa žiūri kotu- 
i riolika milijonų Amerikos

Padėka Mirė Jonas Leponis
Lapkričio 21-ji (1954) vi

suomet liksis mūsų atmintyje. 
Tą dieną minėjome laimingai 
išgyventų poroje 25-rių metų 
sukakti. Sykiu džiaugiamos ir

Nuoširdžiai esame dėkingi

Į Karalienes Angelų bažnyčio- 
Į je; Juliui ir Marijonai Kalvai- 
įčiams už pagelbėjimą viską

Į džią dovaną; svočiai Tessic 
i Yuškevičienei už gražų iš Bal- 

j tą ir už dovaną; svotui Juo- 
j/.ui Stankui už didelę dovaną;
| taipgi Mr ir Mrs. Albert Stan
ikus, Mr. ir Mrs. Jasinskams ir 
i M r. ir Mi-s; Rickey už dideles 
I dovanas, ir visiems dalyviams 
už dovanas ir už atsilankymą.

Dėkojame Mary Wilson už 
'skaniai pagamintus valgius ir 
įjos dukrai Mary Ann už gerą 
patarnavimą. Taip pat ačiū 
Billy Waltonui, vedėjui 
vių Atletų Klubo, 160 
Avė., Brooklyne, kur

Marcy

I50SIi hnūsų sukakties puota.
Marijona ir Juozas Mamonis

150 Throop Avenue

14-kos mėty vyrukas 
Įtartas žmogžudystėje

. New Yorke areštuotas Tho
mas Glenn, 14 m. Policija sa
ko, jog .jis prisipažino nušovęs 
16 m. jaunuolį Nicholas Scho- 
chermaro. Jis ‘buvo jau įtar
tas ir policijos ieškomas, bet 
suėmimą įvykdė užmuštojo 
brolis, su praeivių pagalba. 
Brolis ieškomąjį pažino gat
vėje. Jis ir grupė jo talkinin
kų turėjo gana prakaituoti 
iki suėmė, nes Glenn yra 5 
pėdų ip 7 colių ūgio ir sveria 
160 svarų.

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

Visi aukščiau suminėti parengimai bus
VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

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

Visais šiais ir dar kitais 
svarbiais klausimais bus pa
sakyta įvedamoji kalba ir pas
kui eis pačių dalyvių plačios 
diskusijos. Tai bus jau ši sek
madienį Kultūriniame Centro.

Be to, kaip jau matele pra
nešimuose, tame pačiame po- 

nė programa—dainų, muzi
kos, vaidybos. Ją išpildys ga
būs lietuviški talentai.

Tik jau nesėdėkite namie. 
Visi ir visos sekmadienį pa
traukite į Kultūrinį Centrą. 
Jbibūkite 3 vai. po pietų. Vi
są popietį visi bendrai pralei
sime naudingai ip kultūriškai.

Rengėjai

Jonas Leponis, 76 m., gyve
nos 17 St Johns Rd., Brook 
lyn (Ridgewoode), mirė gruo
džio 1-mą. Pašarvotas George 
Baque šermeninėje, 614 Wood
ward Avė., prie Linden Ave. 
(netoli nuo BMT Metropoli
tan. traukinio Forest Ave. sto- 

džio 4 dieną, po pietų, Mt. 
Olivet (Alyvų kalnelio) kapi-

Paliko du sūnūs, Vincas ir 
Juozas, taipgi Mass, valstijoje 
gyvenanti sesuo Antanina Pu- 
šinskienė ir sesuo Uršulė, ku
rios pavardė šiuo tarpu nesu
žinota, taipgi brolis Jurgis, 
gyvenantis Taunton, Mass.

Velionis buvo ilgametis 
d i e n r asč i o s k a i t y toj a s.

Reiškiame užuojautą liū
dinčiai jo šeimai ir giminėms.

Roche nuteistas mirti
John Francis Roche, 27 m., 

tapo nuteistas mirti elektros

Westwater, 14 m. Jis prisipa
žino tą ir 4 kitas žmogžudys
tes, bet oficialiai buvo teisia
mas už tą vieną. Nustatyta jį 
numarinti sausio 10-tos savai
tę. Tačiau tikimasi, kad byla 
bus apeliuota ir kad tas pra
tęs jo gyvenimą bent kelioms 
savaitėms ar mėnesiams.
Nenori trafiko sargų 
pareigas eiti

Nusiskundžia, kad Brookly- 
ne sunktr gauti kanddatų į ci
vilinius važiuotos sargus. 
Miestas neseniai pradėjo sam
dyti civilinius, tikslu atliuosuo- 
ti policistus kitoms pareigoms, 
bet Brooklyne mažai aplikan- 
tų tegauna. Aplikacijoms pas
kutinė diena bus gruodžio 8- 
ta. Ima, 25 iki 50 m., vyrus 
ir moteris. Mokestis yra $1 50 
už valandą, kada yra darbo.

Masiniai gaudė įtartus 
narkotikų skleidėjais
miestą vykdė ablavas ant nu
žiūrėtų esant narkotikų par
davinėtojais ar vartotojais. Iš 
35 suimtų 21 yra brookiynie
čiai, 9 iš Manhattan, 5 iš 
Bronx. Vieną sulaikė be kau
cijos, kitą po $25,000, trečią 
po $10,000, kiti po mažesnė
mis kaucijomis.

Policija skelbia, kad 
viena, diena turėdavo iki 
000 apyvartos.

tūli 
$L-

Paskubusiojo Stork Club 
savininko 18 motų amžiaus 
dukrelė pabėgo apsivesti be 
tėvų žinios. Atrodo, kad jiems 
kaltinimų už tai nebus, nes 
abu ne iš biednioku.

Bronxe nuo Henry Hudson 
I’arkway nukrito su autoLotz, 
41 m. Susižeidė.

' TIKRAS

BAKED
ENAMEL

s59
Complete

AUTOAMERICAN 
REFINISHERS

105 Madison Ave., Hempstead 
Phone Ivanhoe 9-6340

(235-241)
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Antano Metelionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš
spausdinti. Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad
ministracijai arba pačiam autoriui.

Worcesteryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Montelloje pas Gco. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

Brooklyn-Richmond Hill
Parengimp Kalendorius

Sekmadienį, Gruodžio - Dec. 5
Koncertas ir Literatūros Popiety s

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

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

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

('tąsa iš pirmo pusi.)

Fosteris dėl to Įspėja 
amerikiečius: 

dvi jėgos: viena 
kita už taika.

Fosteris mano 

klaidą. Tarp knowlandiniu 
ir eisenhoweriniu repuhli- 
konų kivirčai vyksta tik del

Reakcinės republi k o n ų 
grupės, naudodamosios ši
tais kivirčais, siekiasi pasi-

Marijonų Draugas suri
ko: 

ledoms!”
Kunigų laikraštis nori, 

kad jo pasekėjai žieminių 
švenčių proga, pinigus leis
tų ne kalėdiniams prezen- 
tams pirkti, ne Santaklau- 
sui atiduotu, bet 
sudėtu Kristui, t. 
gams.

Mes abejojame, 
Draugo balsas bus žmonių 
balsu.

kad juos 
y., kuni-

• 4 pini, LaiįvB (Liberty) Penktad., gruodžio (Dec ) 3, 1954

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

mos,

NAMV DARBINI N K F;-. M 
Lengvas Valgių GaininirnasL-- 

Guolis vietojo, atskiras gražus kam- 
prie puikios, draugiškos šeį. 

gražiuose namuose.
$75 j rnėnesj pradžiai 

Telefonuokitr:
Prieš 12—NA. 8-192(1 

P<> J2—ES. 2-3228

HELP WANTED MALE

STEAM ER—PRESSER
Patyrimas Nereikalingas

Jaunas vyras, inteligentiškas, no
rintis mokytis, darbas prie Orlon 
Sweaters. Nuolatinis darbas, pa
liaukis pradine alg

Tclefonnokile: 6-2393
(235-237t

BUSINESS
OPPORTUNITIES
TIKTAI PIRKĖJAMS 
puikiausia įsteigtas biznis, 

vieta, geras ilgų 
parduoti, ant iš- 
cash [mokėjimas.

Pu-

BAR, 
ideališka Midtown 
metų lysas. Turi 
mokėjimo...žemas
Didelė nuolaida už pilnai cash, 
rite [tematyti, kad įvertinti.

Tel. TU. 2-0932
(235-2371

DŽIULERHU KRAUTUVE A
įsteigta 20 metu. Puikiausia 'p.a'st 

Side vieta. Aukštos klasės klijentai 
Gražūs rakandai. Atsitraukimas po
ilsiui. Parduosime su nuostoliu už 
cash pardavimo.

Te). BU. 8-4307
(235-237)

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 7 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Bus rinkimai kuopos valdybos 
1955 metams. Kurių duoklės nemo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo 

Valdyba 
(235-236)

Lowell, Mass
sekmadienį, gruodžiošį

dieną įvyks. Lietuvių Piliečių 
Socialiu Klubo metinis susirin
kimas savoje svetainėje, 11

vakaro. Jis bus labai svarbus 
įvairiais raportais. Matysime, 
kaip klubas gyvuoja narių sto
viu, finansiniai ir bizniškai

J. M. Karsonaa

IŠNUOMOJIMAI L
Išnuomuojamas kambarys, (’yTui 

ar moteroi, už prieinamų kainų. Ap
šildomas. Patogus susisiekimas. Ga- 

I įima gamintis vhlgį. Kreiptis vaka
rais ar šeštadieniais ir sekmadie- 

| niais. Mrs. M. Yurkūnas, 101-19 
80th St., Ozone Park 16, N. V. Tel. 
VI. 3-8510.

LIETUVIŠKA VĖLIAVA 
šilkinė Arba Rayon—4x6 Colių 

Palinksminimui jūsų ir jūsų šeimos 
per Kalėdas ir jūsų prisiminimui tų. 
kurie tebėra senoje šalyje. Užsisa
kykite dabar del greito jums prista
tymo — prisiųskite $1.00 už vienų 
čekiu ai* money orderiu.

G. F. MARTIN CO.
520 51 h Avė., N. Y. 36

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

j MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St? J
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172 !




