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KRISLAI
Ar jie be širdies? 
Susitarimo sulaužymas. 
Svarbus gimtadienis. 
Ko jiems betrūksta? 
Politikieriai ir žmones.

Rašo A. BIMBA

Skaitau pranešimą iš mū- 
tsu šalies sostinės ir stebino- 
si: nejaugi mūsų valdovai 
yra žmonės be širdies?

Sako, kad jie nutarė ne
leisti Kinijoje Įkalintų ame
rikiečiu šeimoms išvažiuoti 
iš Amerikos.

Koks pasiteisinimas? Ogi 
toks, kad padėtis esanti 
įtempta, kad mūsų valdžia 
negalinti tiems žmonėms 
duoti tinkamos apsaugos.

Betgi tie žmonės nė ne- 
'prašo jokios apsaugos. Jie 
nori pamatyti saviškius.

Visaip teisinamas mūsų 
krašto atsinešimas linkui 
Formozos ir tos daugybės 
salų, gulinčių prie pat Kini
jos sausžemio. Kadangi, 
girdi, pirmiau Formozą val
dė japonai, tai ji kinams ne

bepriklauso.
. Betgi 1943 metais įvyko 
Egipto sostinėje Cairo kon
ferencija. Joje buvo nutar
ta ir susitarta, kad, japonus 
supliekus, “visos teritorijos, 
kurias Japonija buvo užgro
busi (pavogusi; iš Kinijos, 
tokios kaip Mandžiūrija, 
Formoza ir Pescadores, bus 
sugrąžintos Kinijos Respu
blikai.”

Tą susitarimą visos Ame
rikos vardu pasirašė prezh 
dentas Rooseveltas. Jį taip 
pat pasirašė Britanija ir 
Tarybų Sąjunga.

Kaip dabar galėjo atsitik
ti, kad šitas susitarimas 
pasiunčiamas į gurbą?

I

Vienas žymiausių ir po- 
puliariškiausių revoliucio
nierių buvo Thomas Paine. 
Sausio 29-ta yra jo gimta

dienis . Paine gimė 1737 m.
sausio 2i9 d. Anglijoje. Ame
rikon jis pribuvo 1774 me
tais ir tuojau įsitraukė į 
amerikiečių revoliucinę ko
vą už laisvę ir nepriklau
somybę. • x

Visi istorikai pripažįsta, 
kad Paine geniali plunksna 
buvo revoliucijos laimėji
mui galingesnė už daugelį 
geriausių armijos divizijų.

Paine veikalai “Common 
Sense,” “Crisis,” “Rights of 
Man,” “The Age of Reason” 
ir šiandien skaisčiausiai te
bešviečia žmonijos kovose 
už geresnį ir laisvesnį ry-

Tūli pabėgėliai dar vis 
nesiliauja svietą juokinę. 
Tokijo, juokdarių, matyt, 

4fcuo tarpu daugiausia spie
čiasi aplinkui kanadiškę 

; “Nepriklausomą Lietuvą.”
Ten skaitau “Pabaltijo 

Valstybių Federacijos” kon-

Lightfootas 
rastas kaltu

Chicago. — Komunistų 
vadas Claude Lightfootas 
buvo rastas kaltu priklau
syme komunistų partijai, 
nors jis per visą bylos eigą 
atvirai ir net su pasididžia
vimu prisipažino tai parti
jai priklausąs. Jis buvo 
rastas kaltu po Smitho ak
to punktu, kuris ne vien 
vadovavimą, bet ir papras
tą priklausymą tai partijai 
padaro nusikaltimu.

Prisaikdintieji teisėjai, 
kurie rado Lightfootą kal
tu, nebuvo vieningi. Buvo 
iškelta, kad pirmame balsa
vime penki teisėjai pasisa
kė už visišką Lightfooto iš
teisinimą. Prisaikdintieji 
teisėjai balsavo septynius 
kartus, pirmu kartu balsuo
jant 7 prieš 5 už apkalti- 
nima.

Teisėjas Philip L. Suliva- 
nas tuo tarpu dar neišnešė 
sprendimo. Jis paskelbė, 
kad rezervuojasi teisę iki 
vasario 15-tos spręsti gyny
bos prašymą, kad Light
footas būtų tiesioginiai (pa
ties federalio teisėjo) ištei
sintas arba byla persvars
tyta .iš naujų/

Washingtonas. — Trijų 
dienų apsilankymui Ameri
koje atvyko Haiti respubli
kos prezidentas generolas 
Paul E. Magloire, kuris, 
kaip didi dauguma tos salos 
gyventojų, yra negras.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
siuntė sveikinimą Indijai 
ios nepriklausomos respu
blikos įsteigimo penkerių 
metų sukakties proga.

stituciją. Toji • federacija 
toje konstitucijoje turi vis
ką: armiją, parlamentą, 
valdovus nuo aukščiausio 
iki žemiausio. Ją sudaro 
Lietuva, Estija ir Latvija.

Čia tik menko dalykėlio 
betrūksta: Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos. Jų, kaip ži
nia, pabėgėliai neturi.

Biblija sako, kad dievas 
sutvėrė visą pasaulį iš nie
ko. Daugelis žmonių tam 
netiki.

Dabar jie turės tikėti: nes 
štai, pabėgėliai taip pat ste
buklingai sutvėrė galingą 
valstybių federaciją be vals
tybių, tiesiog iš nieko!

•
Paryžiuje eina smarkios 

diskusijos. Ten irgi žmonės 
rūpinasi padėtimi Tolimuo
siuose Rytuose.

Žmonių nuotaika tokia: 
Kiniją reikia tuojau pripa
žinti ir įleisti į Jungtines 
Tautas. Amerika turi pa
sitraukti iš Formozos. Tik 
taip bus galima išvengti gin
kluoto konflikto.

Bet Francūzijos valdovai 
elgiasi kitaip. Jie dar iki 
šiandien tebėra Kinijos ne- 
pripažinę. Jie nė piršto ne
pajudina, kad Kinija būtų 
įleista į Jungtines Tautas.

Amerika siunčia daugiau karo
jėgų link Formozos; pasaulyje
didėja rūpestis apsaugoti taiką

Washingtonas. — Ameri
ka pasiuntė 75 naujoviš- 
kiausius sprūsminius (jet) 
orlaivius i Formoza, kad su- 
stiprinti Čiango karinę avi
aciją. Tuo pačiu laiku pra
nešama, kad didysis lėktuv
nešis “Midway” plaukia link 
Formozos. Jis neseniai lan
kėsi Pietų Afrikoje ir tu
rėjo apsistoti Singapore, 
bet pro tą uostą praplaukė 
ir traukia Formozos link.

“Midway” yra vienas tri
jų didžiausių lėktuvnešių 
pasaulyje. ?

“Tik” 400,000 kareivių
Generolas Ridgeway aiš

kino senatiniam komitetui, 
prie kokių sąlygų Amerika 
galėtų nugalėti Kiniją. Jis 
sakė, kad nėra garantijos, 
jog tas galima, bet Čiango 
jėgos Kinijos sausžemyje 
galėtų būti išsodintos. Vie
nok, sakė jis, jų neužtektų, 
reikėtų dar bent 400,000 
amerikiečių karių, kas reiš
kia, arti pusės milijono.

Kitas karininkas aviacijos 
generolas Chenaultas, kuris 
yra čiangininkų draugas, 
sakė, kad amerikiečių pėsti
ninkų jėgų nereikės, kad 
užteks naudoti Amerikos 
laivyną ir aviaciją.

Senatoriai smerkia
Senato užsienio reikalų ir 

ginkluotų pajėgų komitetai 
bendrai patvirtino Eisen- 
howerio planą dėl inter
vencijos Čiango pusėje, bet 
pačiame senate aštrios dis
kusijos prasidėjo. Pačiame

Vietnamiečiai nenorėjo leisti 
francūzam išardyti dirbtuvę 

<•

Hžtiphongas, Vietnamas.- 
Francūzai jau pradėjo eva
kuoti šį Šiaurinio Vietna
mo uostą, kurį jie pagal su
tartį turi apleisti šiomis 
savaitėmis. Bet prieš pa
sitraukdami jie pradėjo iš
ardyti kai kuriuos fabrikus 
ir išsivežti mašinas.

Šiomis dienomis, kai fran- 
cūzai pradėjo ardyti vietinę 
elektros stotį, didelės viet
namiečių demonstrantų mi
nios susirinko aplink. Jie 
reikalavo iš francūzų to ne
daryti, nes sakė, kad pagal 

Indija minėjo respublikos 
tapimo 5 mėty sukaktuves

New Delhi. — Indija iš
kilmingai paminėjo penke
rių metų sukaktuves nuo 
tapimo nepriklausoma res
publika. Čia ta proga įvy
ko didelis karinis paradas, 
kurįzstebėjo apie milijonas 
Žmonių.

Paradas buvo maišyto po
būdžio: jame šalia radaro 
junginių, tankų ir mecha
nizuotos artilerijos buvo, ir

komitete 26 senatoriai pasi
sakė už intervenciją, ir du 
prieš: Morse (nepriklauso
mas iš Oregono) ir Lange
lis (republikonas iš North 
Dakotos).

Senatiniuose debatuose 
griežčiausiai prieš inter
venciją pasisakė senatoriai 
Morse ir Flanders (repu
blikonas iš Vermont). 
Flanders sakė, kad ko Ei- 
senhowerio administracija 
reikalauja, tai teisės pradė
ti prieš Kiniją “preventy
vi kara.”

Šiems senatoriams atsakė 
čianginių draugas Know- 
landas (republikonas, kuris 
dažnai vadinamas “senato
rium iš' Formozos”). Jis 
sakė, kad Flanders ir Morse 
tiesiog “užgerina Kinijos 
komunistus.”
Wilsonas šakį): “mažmožis”

Karo reikalų sekretorius 
Wilsonas tuo [tarpu pasakė, 
kad įtempta padėtis Azijo
je yra tik mažmožis, tik 
maža “raukšlelė plačiuose 
vandenyse.” Jis sakė, kad 
nėra kuo susirūpinti ir ka
ro nebus.

Bet kitokie atsiliepimai 
ateina iš užsienio. New 
Yorko “Times”' korespon
dentas praneša iš Indijos, 
kad ten laukiama Nehru 
pareiškimo apie susidariu
sią padėtį. Visi numato, kad 
Nehru pasmerks Washing- 
tono žygius kaip. agresin
gus. Nehru laikosi nuomo
nės, kad Formoza nedalo
ma Kinijos teritorija.

paliaubų sutartį, elektros 
stotis turi būti palikta liau- 
diečiams čielybėje.

Francūzų policija puolė į 
vietnamiečius, kurie bandėj 
neprileisti fabriko išardy-Į 
mo. Dešimt vietnamiečių I 
buvo sužeista ir apie 70 as
menų buvo suimta. Fran
cūzam visvien pasisekė 
elektros stoties mašinas iš
vežti. /

Kai kuriuose fabrikuose 
darbininkai paslėpė maši
nas arba neįsileidžia fran
cūzų, kad negalima būtų 
nieko išvežti.

kupranugarių kavalerija iš 
Ražastano^ drambliai ir 
puslaukinių Asamo genčių 
kovūnai su primityviškais 
ginklais, kurie šoko mar- 
šuodami.
‘Paradą stebėjo Indijos 

valdžios galvos ir užsienio 
pasiuntiniai, tarp jų Ame
rikos, Liaudies Kinijos, Ta
rybų Sąjungos irt kitų salių 
diplomatai.

ORAS NEViFyORKE
Giedra ii šalta.

Šį šeštadienį Nehru iš
vyksta* į Londoną, kad da
lyvauti Britanijos Bendruo
menės premjerų pasitarime. 
Manoma, kad jis ten kels 
savo balsą prieš karinius 
anti-kinietiškus planus Pa- 
cifike.

Attlee ir Bevanas kartu
Britanijos parlamente už

sienio reikalu m i n i s t r a s 
Edenas su tam tikromis re
zervacijomis pasisakė re
mias Eisenhowerio planą, 
bet darbiptiškoji opozicija 
jį smarkiai atakavo. Deši
niu darbiečiu vadas Attlee 
ir kairiasparniū vadas Be
vanas laikėsi vienodos pozi
cijos. Jie abudu sakė, kad 
Amerika bando maišytis į 
Kinijos pilietinį karą, ku
ris yra grynai vidujinis Ki
nijos reikalas. Kinija turi 
teisę išlaisvinti Formozą, 
sakė jie.

Susirūpinimas Paryžiuje
Atsakomingi Francūzijos 

valdžios pareigūnai pareiš
kė, kad Amerika neatsi
klausė iš anksto Francūzi
jos nuomonės apie Formo
zos reikalą. Francūzijos 
valdžia ypatingai nepaten
kinta Washingtono teigimu, 
kad abejotina, ar Formaza 
iš viso kinietiška teritorija, 
nes ta sala per ilgą laiką 
buvo japonų valdoma.

Britaniją ir Francūzija 
atmetė Sovietu įspėjimą

Londonas. — Britanija 
oficialiai pratiesė Tarybų 
Sąjungai, kad ji yra pasiry
žusi įsijungti į Paryžiaus 
sutarties paktą, nors tas
gali reikšti Tarybų Sąjun
gos - Britanijos draugingu
mo pakto nutraukimą.

Kaip yra žinoma, Sovie
tai įspėjo britus, kad Vo
kietijos ginklavimas yra 
prieš draugingumo paktą, 
kurį britai ir Sovietai pa
sirašė tuoj po karo. Pana
šų įspėjimą Sovietai pada
rė ir francūzams, kurie da
bar jį taipgi • atmetė pana
šiai kaip britai.

Jugoslavija aprūbežiavo 
užsienio karių keliones

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia patvarkė, kad 
užsieniečiai karininkai ne
gali be leidimo išvažiuoti iš 
Belgrado. Belgrade dabar 
yra didelis skaičius ameri
kiečių, britų, francūzų ir 
kitų karininkų, kurie vei
kia su karinės pagalbos mi
sijomis. Taipgi Belgrade 
yra nemažai graikų ir tur
kų karininkų, kadangi Ju
goslavija turi karinį paktą 
su tomis šalimis.

MacArthuras 
pakeitė toną
Los Angeles., — Generolas 

McArthuras minėjo savo 
75-tą gimtadienį .ir nors jis 
keli metai atgal pasitrauk
damas iš armijos tarnybos 
žadėjo kaip senas kareivis 
“išnykti laipsniškai,” pami
nėjimas buvo viešas ir su 
ceremonijomis.

Jis kalbėjo čia savo vardo 
parke nuo platformos prie 
didelio jo paties granitinio 
paminklo. Prie jo kojų ra
dosi ežeras, kuriame matėsi 
miniaturos tų Pacifiko sa
lų, kurias jis karo metu at
kariavo nuo japonų. Jį 
sveikino telegramomis Ei
senhoweris, Hirohito ir kiti.

Bet jo kalbos tonas bu
vo kitoks negu praeityje: 
jis vyriausiai kalbėjo apie 
tai, koks baisus dalykas vi
sam pasauliui, laimėtojams 
lygiai kaip pralaimėtojams, 
būtų karas, ir jis sakė, kad 
karas turėtų būti pasauli
niu mastu paskelbtas nele
galiu dalyku.

Jis beveik neminėjo da
bartinės padėties Pacifike.

Kanados parlamentas 
už Paryžiaus paktą

Ottawa. — Kanados par
lamentas 213 balsų prieš 12 
patvirtino Paryžiaus paktą 
apie Vokietijos ginklavimą. 
5 nariai susilaikė nuo bal
savimo. Visi balsavusieji 
prieš arba susilaikiusieji 
vra CCF (darbiečiu) parti
jos nariai. BeL darbiečiai 
nebuvo vieningi. Tos parti
jos vadas M. J. Coldwell ir 
keturi kiti darbietiški de
putatai visai nedalyvavo po
sėdyje.

Suomija turės įsitraukti j Rytą 
bloką, jei Bouna bus ginkluota
Helsinkis. — Čia viešpa

tauja įsitikinimas, kad jei
gu Paryžiaus sutartis bus 
galutinai patvirtinta ir Va
karų Vokietija ' ginkluoja
ma, Suomija turės dėtis į 
Rytų Europos karinį bloką 
kartu su Tarybų Sąjunga. 
Tas taip apskaičiuojama:

.Suomija turi ilgą rube- 
žių su Norvegija, kuri pri
klauso prie vakari etiško 
bloko. Jeigu vakarietiško 
bloko armijos ir tankai at
sirastų Šiaurinėje Norve
gijoje prie Suomijos sienos, 
Tar. Sąjunga turėtų teisę 
reikalauti iš Suomijos leis
ti jai pastatyti savo jėgas 
prie Norvegijos sienos, ki
taip sakant, tarybiniai ka
riai rasis Suomijos terito
rijoje.

Suomijai tada neliktų ge
resnio išėjimo, kaip tik pil
nai prisidėti prie tarybinio 
bloko ir palaikyti gerus san
tykius su Sovietų Sąjun
ga. S u o m i j o s - S o v i etų 
paktas, pasirašytas 1948- 
tais metais, duoda Sovie-

. Paskutiniai 
pranešimai

Maskva.— Premjeras Ma
lenkovas pasveikino Nehru 
Indijos nepriklausomybės 
dienos proga.

“Pravda” vedamajame 
straipsnyje pažymėjo, kad 
Indija lieka ištikima taikos 
tradicijoms.

New Yorkas. — Ameri
kos Darbo Partija (ALP) 
kreipėsi į senatą su ragini
mu laikyti viešus apklausi
nėjimus prieš tai, kąip pa
tvirtinamas Eisenhowerio 
planas gelbėti Čiangą.

Londonas.—Ne 4,000, kaip 
anksčiau buvo pranešta, bet 
10,000 minia dalyvavo de
monstracijoje prie Britani
jos parlamento. Demon
strantai protestavo prieš 
Vokietijos ginklavimą.

New Yorkas. — Liberalu 
'Civilių Laisvių Sąjunga 
(CLU) protestuoja prieš 
Chicagos komunisto C. 
Lightfooto nuteisimą.

Albany. — Gubernatorius 
Harrimanas ilgai tarėsi su 
New Yorko majoru Wag- 
neriu.

Tel Avivas. — J Izraelį 
atvyko Erickas Johnstonas, 
specialus prezidento Eisen
howerio pasiuntinys Arti
miesiems Rytams. Jo tiks
las yra suvesti izraeliečius 
ir jordaniečius, kad įtikinti 
juos naudoti bendrai Jor
dano vandenis elektrinei jė
gai gaminti.

Buenos Aires. — Pulki
ninkas Monzonas pripažin
tas Guatemalos ambasado
rium Argentinoje.

tams teisę laikyti karo jė
gas Suomijoje panašiame 
atsitikime.

Sovietai turi didžiausiu. . 
pasaulio karinę aviaciją

Daytonas, Ohio. — Ame
rikos aviacijos generalinio 
štabo viršininko asistentas 
generolas Thomas D. White 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
turi didžiausią karinę avia
ciją pasaulyje. Jis sakė, ' 
kad Sovietai turi didelį 
naujo tipo sprūsminį lėktu
vą, kuris galėtų bombar
duoti tolimus punktus.

Generolas White pripaži
no, kad Amerikos' žmonėse 
yra nemažai pasipriešinimo 
atominių ginklų vartojimui, 
bet, sakė jis, “mes galime 
tą pasipriešinimą nugalėti.”

Madridas.—Belgijos kvis- 
lingas Degrelle, kuris po 
karo pabėgo ir gyveno Is
panijoje po Franco globa, 
dabar esąs Tangiere, tarp
tautinėje zonoje prie Ispa
nijos.
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ĮVAIRUMAI
Geografiniai vardai

Geografiniai vietovardžiai 
dažnai keičia savo reikšmę, 
o kartais kaip tik atbulai, 
vietos keičia savo vardus. 
Čia paduosime žiupsnį to
kių pakaitų:

Afrika dabar yra ištisas 
kontinentas,’ bet vienu metu 
romėnai Ąfrika vadino sa
vo koloniją, kuri dabar ži
noma kaip Tunisija.

Aix-la-Chapelie vienu me
tu buvo imperatoriaus 
Charlemagne sostinė, fran- 

į cūziškaš miestas. Dabar 
tas miestas vokiškas, vadi
nasi Achenu.

Albanija kadaise buvo va
dinama šalis į Vakarus nuo 
Kaspijos jūros, maždaug 
kur dabar randasi tarybinis 
Azerbaidžanas. Dabar Al
banija vadinama, kaip ži
nome, šalis Balkanų pusia
salyje.

Albionas yra senoviškas 
dabartinės Britanijos var
das, pareinąs dar iš laikų 
prieš romėnų okupaciją.

Anatolia kadaise buvo 
vardas dabartinei Mažajai 
Azijai, kurią užima Turki
jos valstybė.

Galicija yra vietovardis 
dviejų šalių provincijų: Is
panijos ir Ukrainos.

Aragonas buvo viduram
žių karalija dabartinėje Is
panijoje, kuri vėliau susilie
jo su Kastilija, kad sudary
ti Ispanijos karaliją.

Aramas arba Aramea yra 
senovės Sirijos vardas.

Azija arba Asia senovės 
romėnų laikais buvo vardas 

Į ne visam kontinentui, bet

KODĖL jų NEIŠLEISTI?
TARP 13-KOS KOMUNISTŲ veikėjų, nuteistų (ei

nant Smitho įstatymu) kalėjiman, yra du sergantieji 
asmenys: negrų veikėja Claudia Jones ir Jacob Mindei.

Abudu suminėtieji asmenys jau seniai serga; Clau
dia Jones, tiesa, dar nesena amžiumi, bet abejojama, 
ar ji, būdama kalėjime, išlaikys vienerius metus ir vie- 
.ną-dieną (ji tiekui buvo nuteista). Jacob Mindei jau su
laukė 73 metų amžiaus. Jis turi širdies ligą ir vidurių 
.ligą. Širdies liga jis serga senokai ir ji vis labiau blo
gina jo sveikatą. Mindei nuteistas dvejiems metams 
kalėjimo ir .$4,000 pinigine pabauda. Mindei nemano, kad 
jis galėtų išlaikyti kalėjime dvejus metus, jei sveikata 
nepagerės, o pagerėjimui nesimato jokios vilties.

Claudia Jones nėra mūšų šalies pilietė. Ji, rodosi, 
yra augusi Vakarų Indijose, bet Jungtinėse Valstijose 
jau seniai gyvena ir veikia; ji nepilietė ne dėl to, kad 
nenorėjo ja būti, o dėl to, kad jai vyriausybė atsisakė 
suteikti pilietybę.

Jacob Mindei yra sveturgimis, bet šios šalies pilie
tis — natūralizuotas pilietis. Aišku, valdžia sieksis jį 
nunatūralizuoti.

Esant tokiai sveikatos padėčiai, abudu nuteistieji 
sergantieji asmenys per savo advokatą prašo, kad teis
mas juodu paleistų, ir jie pasižada gauti leidimą kurioje 
nors šalių, kur susiras sau prieglaudą ir gyvens. Jiedu, 
vadinasi, nori tuojau išvažiuoti iš Jungtinių Valstijų.

Beje, jau prieš šešius mėnesius valdžia buvo išda
vusi reikalavimą, akd Claudia Jones tuojau būtų išde- 
portuota iš mūsų šalies kaip “pavojinga moteriškė.”

Taigi, atsižiūrint į šitų nuteistųjų darbininkų judėji
mo veikėju sveikatą, ’mums rodosi, teisėjas turėtu iš
klausyti jų reikalavimą ir leisti jiems laisvai iš čia iš
važiuoti į šalį, kur jie galėtų taisyti savo įrančią svei
katą.

Dėl to nieks nenukentėtų; mūsų, valstybė pasiliktų j vakarinei dabartinės Turki-

noviškas vardas vėliau ta
pusiai Asirijai.

Asirija. Senoviškas var
das vėliau tapusiam Irakui, 
kuris vienu metu 'buvo žino
mas ir kaip Mesopotamija.

Atiką. Senovės vardas 
Graikijos provincijai, ku
rios centras buvo Atėnai.

Babilonija. Senoviškas 
vardas dabartinio Irako da
liai.

Barba rijos Krantas. Taip 
viduramžiais ir prieš tai 
buvo vadinamas Šiaurės 
Afrikos krantas nuo Maro
ko iki Egipto, krantas, ku
rį valdė piratai.

Batavia yra vardas, ku
riuo vienu buvo vadin
ta visa dabartinė Olan
dija. Vėliau olandaiįBata- 
via vadino Indonezijos sos
tinę, kuri dabar žinoma 
kaip Džakarta (Jakarta).

Besarabija yra provincija 
tarp Dniestro ir Pruto, ku
ri vienu metu priklausė Ru
munijai. Po atėmimo 1940- 
tais metais ir įjungimo j 
Tarybų Sąjungą, Besarabi
ja tapo Moldavijos tarybine 

(respublika.
Bohemija buvo vidurže

mio kunigaikštija, apiman
ti dabartinę Čekoslovakijos 
vakarinę dalį (Čekiją): Kai 
kas tą teritoriją iki šios 
dienos vadina Bohemiją, o 
čekus—bohemais.

Bukovina yra provincija 
Karpatų šlaitų rytinėje da
lyje. Dalis Bukovinos da
bar priklauso prie tarybi
nės Ukrainos, dalis prie 
Rumunijos.

GALAS KALAVIJUOČIŲ, 
ŠIAURINIO LIETUVOS 

PRIEŠO
Popiežiaus palaiminti
Pradžioje 13-j o amžiaus 

popiežiaus palaiminti vo
kiečiai kryžiokai užpuolė 
Pabaltijyje slavų, lietuvių, 
latvių ir estų tautas. Vis- 
los įtakoje jie organizavo 
vadinamą Kryžiuočių orde- 
ną, o Rygos užlajos srity
je — Kalavijuočių ordeną. 
Kryžiuočiai puolė iš vaka
rų, o kalavijuočiai puolė 
Lietuvą iš šiaurių ir terio- 
jo latvius, estus ir net ver
žėsi į rusų žemę. Vėliau 
abu vokiečių užpuolikų or- 
denai susijungė po viena 
kryžįuočių komanda.
\ Popiežių palaiminti už- 
puolikai puolė lietuvius, 
kaipo “eretikus,” bet jie 
lygiai įpuolė lenkus ir ru
sus, kurie jau tais laikais 
buvo krikščionys. Užpuoli
kų siekis buvo grobti .sve
timų tautų turtą ir varytis 
žmones į nelaisvę. Lietu
viai, paimti kryžiuočių, buvo 
ne vien vokiečių amžini be
laisviai, bet kryžiuočiai juos 
pardavinėjo Azijos ir Afri
kos valdonams.

Prasidėjo žiaurios lietu
vių kovos už laisvę ir gy
vybę. Daug kartų užpuoli
kams pavyko žiauriai nute- 
rioti lietuvių apgyventus 
plotus, bet daug kartų ap- 
sivieniję lietuviai atrėmė 
užpuolikus. Atminkime, kad 
tais laikais Lietuvoje dar 
nebuvo centralizuotos vals
tybės, kad buvo daug atski
rų ir viena su kita nesutin
kančių kunigaikštysčių.

čiela ir nepaliečiama, kaip ji šiandien yra, na, ir gal 
pasaulio žmonių opinija šiek tiek link mūsų šalies su
švelnėtų, jei taip būtų padaryta.

Beje, tarp tų trylikos nuteistų komunistų vadovų, 
yra trys moterys: Elizabeth Gurley Flynn, Claudia Jones 
ir Betty Ganet. Ligi šiol jos buvo- įkalintos kalėjime 
New Yorke, bet šiomis dienomis tapo išvežtos į federa- 
linį kalėjimą, esantį Alderson, W. Virginia,—vienintelį 
federalinį kalėjimą, paskirtą moterims.

jos daliai.
Ašaras arba Asuras. Se--

Burgandija. Viduramžių Lietuviai laimi prie Saules 
karalija pietrytinėje Frąn- 
cūzijoje.

(Bus daugiau)

JAU TAIKOJE
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė ‘ išleido dekretą, 

skelbiant, kad tarp Tarybų Sąjungos ir Vokietijos karo 
stovis baigiamas, kad taikūs santykiai tarp šitų dviejų 
šalių pradedami.

Užpuolikišką karą hitlerinė Vokietija prieš Tarybų 
Sąjungą pradėjo 1941 metų birželio mėnesį.

Gi 1945 metų gegužės mėnesio pradžioje Vokietijos 
armijos buvo galutinai sumuštos, sutrėkštos ir vokiečių 
karo vadovybė Berlyne, gegužės 9 dieną, oficialiai pa
sirašė po dokumentu, skelbiančiu, kad Vokietija besąly
giniai pasiduoda nugalėtojams.

Vadinasi, šis dokumentas, kurį šiomis dienomis 
Maskvos vyriausybė išleido, padarytas po arti 14-kos 
metų, kai vokiečiai buvo pradėję prieš tarybines 
publikas karą, ir po arti 10-ties metų, kai' vokiečiai 
lankiai pasirašė pasidavimo dokumentą Berlyne.

Šiandien visa tai yra tik istorija—baisi, tiesa, 
rija.

Bet istorija yra didžiulis žmonijos mokytojas, 
nesimoko iš istorijos, tas yra kvailas, tas nesupranta . 
dabarties ir negali gerai numatyti ateities.

Istorija moko, jog vokiečiai niekad nenugalėjo Ru
sijos, jos nepavergė, nežiūrint to, kiek kartų jie bandė 
tai daryti.

'Vokiečiai — kryžiuočiai — niekad negalėjo užka
riauti ir pavergti ir lietuvių tautos ir jų valstybės, nors 
jie tai bandė daugeliu atvejų. Mūsų tauta, glaudžiai 
bendradarbiaudama, veikdama išvien su slavų kauto
mis,—1410 metais davė vokiečiams tokį smūgį, kokio jie 

/ tuomet nesitikėjo.
Jei mūsų gimtojo krašto valdovai tuomet būtų bu

vę apdairesni, tai jie lengvai galėjo tada išlaisvinti iš 
vokiečių ir Mažąją Lietuvą ir Prūsų lietuvius, kurie buvo 
tuomet dar nesuvokietinti.

Tiesa, vokiečiai yra laimėję daug mūšių prieš lietu
vius, ir prieš lenkus, ir prieš rusus. Tiesa ir tai, .kad 
vokiečiai yra padarę baisių nuostolių, baisių terionių 
Šitų šalių žmonėms ir jų turtui. Bet išvada visuomet 
buvo: .Įsiveržėliai galutinoje išvadoje likosi supliekti ir 
atariu.ginklu išguiti iš šitų šalių.

Akiregyje viso to, ar vokiečiai (kalbame apie Va
karų Vokietijos vokiečius, stojančius už ginklavimąsi) 
šiandien rimtai galvoja kada nors ir vėl pradėti karą 
prieš tas lytines tautas, kurios jiems kirto tiek daug ■

res-
nuo-

isto-

Kas

Žiemos švelnesnės, bet 
viesulai pavojingesni

Amerikos Meteorologinė f t i du galu: žiemos švelnėja, 
Draugija, kuri tyrinėjo oro 
pakaitas ir panašius reika
lus, šiomis dienomis* N e w 
Yorke laikė savo susirinki
mą. Buvo svarstyti du 
glaudžiai surišti klausimai: 
žiemos švelnėjimo ir vasa
ros viesulų (uraganų).

Kad žiemos paskutiniu 
laiku vis švelnėja, žmonės 
nuolat kalba. Bet tai yra 
ne tik bendras įspūdis, ne 
tik nostalgiškas žiūrėjimas 
i praeitį (“Ot, kuomet aš 
buvau vaikas, sniegas deng
davo žemę per mėnesius...”), 
o mokslinis faktas: meteo
rologai pripažįsta, kad žie
mos Šiaurės Amerikos ryti
niame pakraštyje darosi vis 
švelnesnės.' Tas švelnėji
mas paryškėjo po 1938 me- 

į tų ir dar kabiau po 1948.
Kai kas gali pasakyti— 

na, ir-puiku, kad žiemos 
švelnios, kad sniego ma
žiau, kad reikia išleisti ma
žiau dėl kuro, kad lengviau 
automobiliais važiuoti, kad 
ne tiek daug susisiekimo 
nelaimių ir .panašiai. Kas 
gailisi ilgos , sunkios snie
guotos žiemos? Gal tik ro- 

/mantikai, kurie būtinai no
ri “Baltų Kalėdų,” vaikai, 
•kurie mėgsta sniege žaisti, 
ir sportininkai (neminint 
kuro pardavimo bendro
vių).

Bet meteorologai sako, 
kad, kaip dažnai, lazda tu-

bet lygiagrečiai su tuo Ry
tinis Amerikos krantas prie 
Atlanto darosi vis atvires
nis viesulams - uraganams. 
Uraganai, kurie prašvilpda
vo pro Karijų jūras ir kitas 
tropiškas sritis, niekad ne
pasiekdami visu savo sti
prumu New Yorko arba 
Naujosios Anglijos šiaurės 
Amerikoje, dabar čia atsi
dangina su memenka jėga, 
ir kiekvienais metais ta jė
ga darosi vis didesnė.

Meteorologai dar nėra 
priėję gmutinų išvadų, .ar 
žiemų švelnėjimas bei vie
sulų stiprėjimas yra fakto
rius, kuris tęsis. Jie taip- I 
gi dar nežino, kiek bendro ! kiečių, kurių 
tai turi su šiltosios Golfo 
srovės veiksmu. Bet jie jau 
turi tyrinėjimo “pradžią” 
ir žada po^ kelerių metų 

 

daug daugiai\sužinoti, koks 

 

klimatas vie.$p^aus Šiaurės 
Amerikoje.

1236 metais šiauriniai 
i Lietuvos priešai (kalavi- 
i juočiai) pasiruošė dideliam 
užpuolimui ant lietuvių. 
Vieni daviniai sako, kad jie 
sukuopė 25,000 kalavijuo
čių, kiti — kad net 35,000. 
Pačių vokiečių eiliuota kro
nika sako:
“Su kariuomene stipria 
Jie į Lietuvą žygiavo... 
Čia degino ir plėšė, 
Į būrių būrius suskridę; 
Džiaugdamies jie niokojo 
Užkampius viso to krašto.

Lietuviai, atsidūrę bėdo
je, susijungė, kaip atžymi 
rusų metraštininkas Niko- 
nas: “Susibūrusi Lietuva 
stojo prieš juos į kovą, ir 
įvyko smarkios kautynės, 
ir nuveikė vokiečius, kurių 
tiek žuvo... kad nė dešim
tasis jų negrįžo namo.”

Mūšis įvyko prie Saulės. 
Pagal Daukanto raštus, tai 
dalyvavo iki 30,000 vokie
čių, kurių virš 20,000

>5

Rašo D. M. šolomskas
puolikus, kaip tai prie Dur
bės 1270 metais; prie Ašra- 
dienų 1278 metais, kur ka
lavijuočiai neteko net savo 
magistro ir 71-no jd pagel- 
bininko (užmuštų).

Kovojo prieš užpuolikus 
latvių ir estų tautos, nuola
tos sukildamos. Rusai kirto 
priešui kelis skaudžius smū
gius, kaip Aleksandras 
Nevskis 1242 metais ant 
Čiudo ežero. 1410 metais 
lietuviai ir slavai — lenkai 
rusai bei kiti — bendromis 
jėgomis sumušė kryžiuočius 
prie Žalgirio (Rytų Prūsi- 
joje).

Bet kryžiuočiai, Romos 
popiežių laiminami, ku
riems popiežiai prižadėjo 
visų griekų atleidimą, gau
davo vis naujų jėgų iš visos 
Europos kampų. Nauji ir 
nauji būriai jų atvykdavo 
ir stodavo į kryžiuočių ir 
kalavijuočių būrius.
Galas kalavijuočių režimui

Rusų tauta, kentėdama 
smūgius nuo mongolų, šve
dų ir kitų priešų, jungėsi 
aplink Maskvos kunigaikš
tystę. Jos jėgos augo. Ypa
tingai Maskvos kunigaikš
tystė sustiprėjo laike vieš
patavimo Jono Ketvirtojo, 
prąminto Jonu Drausmin
guoju. Jo tėvas Vasilus 
Trečiasis mirė 1505 metais, 
kada Jonas buvo dar tik 3- 
j*ų metų. Iki jis užaugo, jo 
motina ir kiti sugabūs vy
rai tvarkė valstybės reika
lus.

Jonas Drausmingasis ga
lutinai prie Maskvos pri
jungė Naugardo valstybę, 
nukariavo Kazanio ir As- 
trachanio totorių chanatus, 
atgavo dalį rusų teritorijų 
iš Lenkijos, kurios jungian
tis Lietuvai su Lenkija pa
teko į pastarosios plotus. 
Jonas siekė atgauti rusų 
plotus, pavergtus kalavi
juočių, ir plačiai atidaryti 
duris į Baltijos Jūras.

Pabaltijyje kalavijuočiai 
valdė Latviją, Estiją ir da
lį šiaurvakarių rusų terito
rijos. Jie žiauriai išnaudo
jo latvius, estus, rusus ir 
kitus. Buvo kelios feodalų 
valstybės, kurios klausė vie
no magistro.

Po daugelio derybų, 1558 
metu sausio mėnesi Mask
vos armija perėjo sieną į 
Livoniją (taip tada vadino 
Latvijos ir Estijos plotus), 
ir prasidėjo 25-ių metų 
karas. Rusų armija laimė
jo vieną po kitos pergalę. 
Užėmė Narvą, Jurevą (Tar
tu) ir daugelį kitų miestų 
ir tvirtumų. Jurevą žynė 
galingas kalavijuočių gar
nizonas su 500 kanuolių,

acija
Tai laikais Švedija buvoX 

galinga, bet ji bijojo Ru- 
sijos įsigalėjimo. Lenkija 
žinojo, kad Maskvai paė
mus Pabaltijį, bus pareika
lauta iš Lenkijos grąžinti 
baltrusių ir ukrainų plotus. 
Todėl prieš Rusiją prasidė
jo Švedijos, Lenkijos ir jų 
talkininkų karas. Karas 
buvo ilgas ir abiem pusėm ' 
sunkus. 100,000 lenkų ar
mija apgulė rusų Pskovo 
miestą, bet buvo atmušta. 
Prieš Rusiją pradėjo puoli
mus Krymo totorių chana- 
tas, už kurio nugaros buvo 
Turkija. Rusai buvo pri
versti atitraukti savo armi
ją iš Pabaltijo. • Latvijoje 
įsigalėjo Lenkija, o Estijoje 
— Švedija. Kalavijuočių 
viešpatavimui atėjo galas, 
bet vokiečiai baronai, estų 
ir latvių pavergėjai, laiki
nai jautėsi saugūs Lenkijos 
ir Švedijos globoje.

PATAISA
Pereitą penktadienį šia

me skyriuje buvo pasakyta, 
kad Vytautas mirė 1350 m. 
Turėjo būti gimė 1350 m., 
o mirė 1430 metais.

D. M. š.

Vardas buvo perilgas
Brazilijoje Panair do Bra

sil oro liniją išrašė bilietą 
vardu tūlos Maria Cunha, 
nors ji reikalavo, kad jos 
pilnas vardas būtų naudo
tas. Jos pilnas vardas:

Maria Teresa Francisco 
de Assis da Concepcao da 
Rocha Filomena das Neces- 
sidades do Sagrado Gorcao 
de Jesus Pereira da Cunha.

smūgių praeityje? Argi jie nebus,pasimokę,iš istorijos 
nieko? Ar jie. dar vis yra akli?

O jeigu jie iš istorijos mokosi, tai, šiandien, kai Ta
rybų Sąjunga tiesia jiems prietelišką >ranką l ir kviečia 
gyventi taikoje, turėtų ją kuoyeikiau3iaLprpmti.

; mūšyje buvo užmušta. Pa
čių vokiečių eiliuota kroni
ka verkia, kad lietuviai su
varė kalavijuočius į balas 
•ir negailestingai išžudė.

Manoma, kad mūšis įvyko 
prie dabartinių Šiaulių, nes 
tais laikais vokiečiai juos 
vadino: “Saule, Saulėn, Sou
le, Soulen,” o gal prie Sau
lės, kuri randasi dabarti
nėje Latvijoje, netoli Baus
kės. Tikrų davinių nėra, 
nei kas buvo vyriausias lie
tuvių vadas, nes tais lai
kais Lietuvoje buvo daug 
kunigaikštysčių. Spėjama, 
kad galėjo vadovauti .Rim
gaudas, Mindaugo tėvas, 
kuris buvo vieųas iš labiau
siai tų laikų paskilbusių 
lietuvių vadų.

Dar daug kartų -bėgyje 
trejų metų puolė Lietuvą 
kryžiuočiai iš vakarų ir i ka
lavijuočiai iš. šiaurių. Daug 
kartų /lietuviai sumušė už-

virš' 20,000 ’ bet galingoji rusų artilerija

Ar žinote, kad? -
Pirmajame Amerikos kon

tinento, kongreso atstovų 
posėdyje buvo pasiūlyta re
zoliucija, kad būtų priimta 
kaipo oficiali šios šalies kal
ba vokiečių, o ne anglų.

Tai padaryta vien dėl to, 
kad tuomet anglai buvo di
deli Amerikos liaudies prie
šai.

Bet prieš rezoliuciją užjh 
p r o t e s tavo Connecticut’a 
valstijos atstovas Roger 
Sherman, ir nuo to anaflų 
kalba pasiliko šios šalies 
oficialia kalba.

Slogos ir vaistai
Pagarsėjęs laikraščių ko- 

lumnistas Mayo Fondacijos 
medicinos profesorius dak
taras Alvarez laikraštyjė 
rašo: Kuomet jis pats su
serga slogomis, tai kitokių 
vaistų neimąs, kaip tik mi
šinį codein ir paparverine. 
Antibiotiškų vaistų jis ne
imąs dėl to, kad jie nuo 
slogų mažai gelbsti. Net 
kai kuriais atvejais jie bū- 
na kenksmingi sveikatai. 
Antibiotiškais vaistais yra 
vadinami penicilinas, strep- 
tomycinas ir kiti jiems pa
našūs vaistai. Toliau dak- 
taras Alvarez priduria, 
kad, reikalui esant, dėl ko
kių sveikatos negalavimj^r 
jis pats tuos vaistus ima, 
kurie buvo išbandyti arti 
10 tūkstančių ligonių...

Pregresas

priešo kanuolių ugnį nutil
dė.

.Linkui' Rygos maišavo 
40,000 rusų armija. Vokie
čiai .siekė įtraukti ją į 
spąstus; čia jiems koman
davo paskilbęs kryžiuočių 
vadas Philipas Von Bella. 
Latviai teikė rusams žinių 
apie vokiečius. Rusų jėgos 
apėjo priešą, sumušė ir pa
tį Von .Bellą paėmė į ne
laisvę. . - .

Fillinų tvirtumą gynė ga
lingos kalavijuočių jėgos su 
450 kanuolių. Tvirtuma bu
vo 'labai galinga, bet ir ją 
rusai įveikė. Po šių per
galių kalavijuočiai jau ne
galėjo prieštarauti. Jie šau
kėsi į Lenkiją, .Švediją, Vo
kietiją ir kitas šalis pagal
bos. Vokietijoje jų šali
ninkai, šaukė apie “Pavojų 
iš Maskvos.”
liį I m -1I1W» I II III nr I- rnnmnnnii imi nu

2 -(Liberty)-Benk tad., sausio (Jan.) 28, 1955

40 kanadiečiu jūrininku 
gėrė ne iš to butelio...

Halifax, N. S. — 40 ka
nadiečių jūrininkų ant lėk
tuvnešio “Magnificent” pa
vojingai apsirgo, nes gėrė 
ne iš to butelio. Keli jūrinin
kai rado didelį butelį al
koholinio skysčio, kuris ne
blogą skonį turėjo. Po to, 
kai jie ir apie 40 draugų 
išgėrė po stikliuką ar du, 
visi apsirgo.

Pasirodė, kad tas skystis 
buvo ne gėrimui, o raiką- 
holis, kuris vartojamas nn- 

! meografinėms mašinoms.

A?



LOWELL, MASS.
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RUOŠIAMAS GRAŽUS 
PARENGIMAS 

f ,

Pereitų metų gruodžio 19 
dieną LLD 44-tos kuopos 
narių susirinkimas, kuris 
turėjo būt metiniu susirin
kimu ir turėjo būt renka
ma nauja kuopos valdyba, 
bet kadangi mažai narių 
dalyvavo, tai užtvirtinta ta 
pati valdyba ir 1955 me
tams.

Svarbiausiu klausimu bu
vo tai, kad surengti kokj 
nors parengimą, kuris būtų 
kultūringas ir gražus, kaip 
LLD parengimas. Taigi nu
tarta surengti šaunų ban- 
kietą su dainų programa 
vasario 27 d., 4 vai. popiet, 
klubo svetainėj, 14 Tyler 
St.

Su dideliu pageidavimu 
nutarta prašyti Montello 
Liuosybės Choro trio, ku
riame dainuoja Liudvikas 
Potsius, Rožytė Stripinis' 
(Merkeliūtė) ir Williamas ■ 

jfuodeikis.
Juos lowellieciai gerai pri

simena iš didžiųjų parengi
mų kitur, kaipo puikius dai
nininkus, bet dar niekad 
neturėtus Lowellyj.

Taipgi kviesti ir Jurgį Ši
maitį, žymų lietuvių visuo
menininką, kuris irgi pirmą 
kartą bus pas mus Lowel- 
lyje parengime. Jį kviečia- i 

GUY d e M AU PAŠANT

P A M P
Vertė A.

(Tąsa)
Apetitas didėjo, gadino nuotaiką; nei 

smuklelės, nei vyninės niekur nebuvo 
matyti: besiartinantieji prūsai ir besi
traukianti keliais išbadėjusi prancūzų 
kariuomenė buvo išbaidę visus prekėjus. 

ų Vyrai, ieškodami maisto, aplakstė 
pakelėje visas fermas, bet negavo net 
duonos: pilnas nepasitikėjimo kaimietis 
slėpė savo atsargas, bijodamas plėšikau
jančių kareivių, kurie, neturėdami kuo 
alkį numarinti, atiminėjo visa, ką tik 
radę.

Apie pirmą valandą popiet Luazo pa
reiškė, kad jo pilve pasiutusiai tuščia. 
Ta pati kančia jau seniai kamavo visus, 
ir negailestingas alkis, vis didėdamas ir 
didėdamas, buvo sustabdęs pasikalbėji
mą.v

Kartais kas nors žiovavo; kitas čia 
pat sekdavo jo pavyzdžiu; ir kiekvienas 
darė tai savaip, pagal savo būdą, išauk
lėjimą ir visuomeninę padėtį: tas triuk
šmingai, plačiai išsižiodamas, anas — 
kukliai pridengdamas ranka burną, iš 
kurios ėjo garas.

Pampuška lenkėsi kelis kartus, lyg ko 
ieškodama ant grindų, po sijonu. Ji va
landėlę pasvyruodavo, dirstelėdavo į 
kaimynus ir paskum vėl išsitiesdavo. 
Visų veidai buvo išbalę ir susiraukę. 
Luazo tvirtino, kad jis nepagailėtų tūks- 

itančio frankų už nedidelį kumpį. Jo 
žmona iš pradžių padarė tokį žestą, ta
pytum ji būtų norėjusi protestuoti, bet 
paskui aprimo. Jai būdavo skaudu gir
dėti, kad žmonės mėto pinigus, ir ji net 
nesuprato, kaip galinga tokiais dalykais 
juokauti.

— Iš tikrųjų, aš jaučiuosi nekaip, — 
tarė grafas. — Kaip tai neatėjo man į 
galvą pasiimti maisto!

Ir kiekvienas širdyje prikaišiojo sau 
patį.

Korniude turėjo pilną butelį romo; 
jis pasiūlė jo paragauti, bet visi šaltai 
atsisakė. JVienas tik Luazo gurkštelėjo 
vieną kitą gurkšnelį ir, grąžindamas 
butelį, tarė su padėka:

—~ Neblogas dalykas — ir sušildo ir 
nubaido apetitą.

Nuo alkoholio jis pralinksmėjo ir pa
siūlė pasielgti taip, kaip toje dainelėje ’ 
apie laivą: suvalgyti riebiausi jį iš kelei
vių. Toji netiesioginė aliuzija *į Pam- 

J).UŠW užgavo gerai išauklėtą kompani
ją. ' Niekas nieko neatsakė; vienas tik 
Korniude nusišypsojo. Dvi seselės nu
stojo kalbėti rąžančių ir, paslėpusios 
rankas į savo plačias rankoves, sėdėjo 
nejudėdamos, atkakliai nepakeldamos

tJŠKA
Churginas

akių ir, tur būt, prašydamos apvaizdą, 
kad padėtų iškentėti joms pasiųstas 
kančias.

Pagaliau, api-e trečią valandą, kai di- 
ližansas važiavo per begalinę lygumą, 
ir jokio kaimo nebuvo matyti, Pampuš
ka greitai pasilenkė ir išsitraukėJ iš pa
suolės didelį krepšį, apdengtą balta ser
vetėle.

Pradžioj ji išsiėmė fajansinę lėkštę, 
puikią sidabrinę taurę ir didelį dubenį, 
kuriame gulėjo du supiaustyti viščiukai 
su drebučiais; krepšyje buvo matyti dar 
daug kitų skanių dalykų, užvyniotų į 
popierių — paštetų, vaisių, visokių ska
nėsių; su tokia atsarga galima buvo tris 
paras išsiversti be viešbučio virtuvių 
pagalbos. Keturi butelių gurkliai ky
šojo tarp maisto ryšulėlių. Ji paėmė iš 
dubenio viščiuko sparną; išsitraukė vie
ną tų mažyčių kepalėlių, kuriuos Nor
mandijoje vadina “režansais” ir ėmė 
tvarkingai valgyti.

Visų žvilgsniai nukrypo į ją. Paskli
dęs kvapas plėtė šnerves, pripildydamas 
burnas seilių, skausmingai sutraukda
mas paausiuos^ žandus^ Damų panieka 
“šitai mergšei” pavirto tiesiog neapy
kanta; jos, rodosi, būtų galėjusios ją už
mušti, išmesti iš vežimo kartu su jos 
taure, jos pintine ir jos valgiais.

Bet Laužo rijo akimis dubenį su viš
čiukais. Jis pasakė:

—Tai bent aš suprantu! Tamsta bu
vai už mus rūpestingesnė. Yra, sakau, 
žmonių, kurie suspėja api-e viską pagal
voti !

Pampuška pakėlė į jį galvą:
— Gal tamsta malonėsi? Nieko neval

gyt nuo pat ryto juk sunku. . •
Luazo linktelėjo:
— Dievaži, neatsisakysiu; aš jau ne

begaliu daugiau kentėti. Jei karas, tai 
karas, ar ne taip, meldžiamoji?

Ir apžvelgęs visus, jis pridūrė:
— Kaip malonu tokiu momentu su

tikti geros širdies žmogų.
Jis pasitiesė laikraštį, kad nesuteptų 

sau kelnių, ir peiliu, kurį visada" nešio
jos kišenių je, paėmė drebučiais nužvil- 
gintą viščiuko koją; įsidėjęs į burną, jis 
ėmė ją kramtyti su tokiu aiškiu pasiten
kinimu, jog diližansu nuaidėjo gilus 
skausmingas atodūsis.

Tuomet Pampuška švelniai ir nuolan
kiai pasiūlė vienuolėms prisidėti prie jos 
vakarienės. Abidvi tuojau sutiko, nepa
keldamos akių tylomis padėkojo ir pra
dėjo greit valgyti. Kaimynės vaišina
mas, neatsisakė ir Korniude '.ir, patiekęs 
ant kelių laikraščius, sudarė drauge su 
vienuolėmis kažką panašaus į stalą.

(Bus daugiau)

me kartu su garsiuoju trio. 
Tai bus gražus meninis po
pietis.

Gautas pranešimas per 
Jurgį Šimaitį, jog šaunųjį 
trio tikrai turėsime ir ger
biamas Potsius su puikiu 
akordionu pasirodys.

Laiko iki parengimo yra 
nemažai, bet jau dabar pa- 
sibrėžkite, jog tikrai vasa
rio 27 visi kartu pasigrožė
sime montelliškių maloniu 
dainavimu.

Mes, lowellieciai, šitaip 
planuojame: vasario 20 d. 
dalyvausime usteriečių pa
rengime, gi 27 dieną turė
sime pas save ir prašome, 
kad kiti pas mus dalyvautų 
skaitlingai, gausiai. Tai ši
tokia mūsų deklaracija šį 
kartą.

J. M. Karsonas

Chicagos Žinios
LMS 1-MOS APSKRITIES 

DARBUOTE
Sausio 14 d. Mildos sve

tainėje įvyko LMS Pirmos 
Apskrities komiteto susi
rinkimas. Pirmininkas J. 
Stulgaitis pranešė apie ap
skritų metų darbuotę; kiek 
darbo buvo įdėta į surengi
mą festivalio, iš kurio ir 

šiandien dar raportas nėra 
galutinai baigtas. Todėl ap
skrities komitetas ims ini
ciatyvą, kad L. Jonikas su 
festivalio finansų komisija 
viską greitai sutvarkytų ir 
praneštų LMS Centrui apie 
visas pasekmes, taipgi ir 
apskrities komitetui.

J. Misevičia pranešė, kad 
ižde yra $68.1. J. Bendo- 
kaitis pranešė, kad visų 
Pirmos Apskrities meninin
kų grupių atstovai ir val
dyba turėjo pasitarimą dėl 
Juozo Lankelio laidotuvių 
ir paminklo pastatymo. Nu
tarta, kad apskritis prisidės 
prie bendro darbo ir J. Ben- 
dokaitis paskirtas tam lai
kinu atstovu į komitetą.

Kad supažindinti liaudį, 
kas yra drama, daina ir po
ezija, nutarta tuo klausimu, 
surengti paskaitas prie pir
mos progos. Kadangi po 
festivalio pasilsėjus reikia 
daugiau domės kreipti į me- 
no-dailės kūrybinį darbą, 
nutarta šaukti LMS Pirmos 
Apskrities konferenciją 
pradžioj balandžio mėnesio. 
Todėl iš anksto prašome vi
sų chorų, grupių ir veikėjų 
prirengti gerų sumanymų 
meno ir LMS Pirmos Ap
skrities labui. širdukas

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

MONTREAL, CANADA
Geležies darbininkai tremia 

OPIU
Quebec Federation of In

dustrial Unions, afiliacija 
visų provincijoje CIO unijų, 
pereitą savaitę pasiuntė de
legaciją į Kvebeką, kuri 
įteikė reikalavimus premje
ro Duplessio valdžiai, bū
tent, kad būtų atšaukti du 
priešunijinio įstatymo bi- 
liai, pavadinti 19 ir 20; 
taipgi, kad būtų panaikin
tas spynos įstatymas. Dele
gacija taipgi reikalavo, kad 
ir šių unijų atstovybė būtų 
paskirta į Kvebeko Darbo 
Santykių Komisiją (Que
bec Labor Relations 
Board). Premjeras Duples
sis už tai smarkiai kriti
kavo delegaciją, kad tokius 
reikalavimus stato, ir griež- * 
tai atsisakė bent kurį vieną 
iš tų reikalavimų patenkin
ti. ,

Tvirta plieno pramonės 
darbininkų unija — United 
Steelworkers of America 
(CCL-CIO) — todėl pasiun
tė telegramą Duplessiui, 
kuria pareiškė, kad QFIU 
delegacija 'išreiškė didelės 
daugumos organizuotų dar
bininkų nuomonę ir kad jos 
reikalavimai teisingi, už tai 
geležies darbininkai pilnai 
juos remia.

Kriminalystes auga
Sprendžiant, iš teisminių 

pranešimų bei nagrinėtų ir 
užvestų bylų, aiškiai mato
si, kad Montreale ir apy
linkėje kriminalystes auga. 
Jau tik tas parodo, kad taip 
yra, kad pabaigoje 1954 m. 
dvigubai daugiau liko dar 
nenagrinėtų bylų, negu 1953 
metais.

Nagrinėtos bylos parodo 
štai ką: 'Queen’s Bench 
Teisme liko nenagrinėtos 98 
bylos. Išnagrinėta laike vi
sų ■ metų keturių sesijų 41 
byla, iš kurių 29-se kaltina
mieji atrasti kalti, 10-je iš
teisinti ir dėl dviejų džiūrė 
nesusitarė. Kaltinimai se
kė nuo žmogžudysčių iki 
kriminalinių nerūpestingu
mų.

Ramybės ir kriminalinių 
teismų buvo paruoštos 1,- 
246 bylos. Iš 1,000 nagrinė
tų bylų, 197-se kaltinamieji 
buvo pasmerkti nuo dviejų 
iki 10 metų St. Vincent de 
Paul kalėjime; 35i9-se. nu
teisti mažiau negu dve
jiems metams paprasto ka
lėjimo; 336 išteisinti ir 107 
nubausti pinigine pabauda.

Tai šiurpus vaizdas,v kad 
mūsų didmiestyj taip smar
kiai auga kriminalystes. 
Šiurpu tuo labiau, kad, 
apart paprastos teisminės 
procedūros, valdantieji au
toritetai nieko nedaro kri
minalinių prasižengimų su
laikymui.
Nutarė panaikinti 
CA organizaciją

Montrealo miesto valdy

ba nutarė panaikinti Civi
linio Apsigynimo organiza
ciją, kurios išlaikymas mie
stui kainuoja $100,000 įme
tus. Valdybos pirmininkas 
Pierre DesMarais, praneš
damas šį nutarimą, moty
vavo tuo, kad miestui per 
dauį pinigų kainuoja. O 
tuo tarpu, jis sako, jeigu 
ruošiamasi, karui, tai tas 
turi rūpėti federalei val
džiai, o ne miestui.

Šis miesto vaidybos nu
tarimas sukėlė susijaudini
mo militariniuose ir politi-i 
niuose sluoksniuose ne tik 
Kanadoje, bet ir Jungtinėse 
Valstijose. Daroma spaudi
mas, kad tas valdybos nu
tarimas būtų atšauktas.
Dow Brewery pavaišino 
pašalpinės draugijos narius

Didžioji vietos alaus iš- 
dirbystės įmonė, Dow Brew
ery, sausio 14 d. pakvietė, 
kiek buvo galima, Montrea
lo Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Pašalpinės Draugijos 
narius pavaišinti savo “pro
duktais.” Tai buvo specia
liai bravoro skirtas tam 
vakaras su Draugijos užra
šu ant pakvietimo, taipgi 
prieangyj, šalia keltuvo, 
“Welcome to the Montreal 
Lithuanian Sons & Daugh
ters Mutual Benefit Socie
ty.”

Tiesa, ne visi Draugijos 
nariai galėjo dalyvauti, nes, 
viena, kad buvo duota trum
pas laikas sukvietimui, o 
antra, dėl stokos svečiams 
priimti salėje vietos, bra
voras įteikė ribotą skaičių, 
pakietimų. Tačiau, bendrai 
imant, dalyvavusieji pasa
koja, kad bravoro pareigū
nai labai šiltai priėmė sve
čius, pvaišindami gėrimais 
ir -užkandžiais iki vėlyvo 
vakaro.

GIMĖ
Verduniečiai Jonas ir Ju

lė (Šlekytė) Bubeliai susi
laukė sveiko ir gražaus sū
nelio. Gimė Verdun Gene
ral ligoninėje. Motina ir 
naujagimis jaučiasi gerai. *

Aplankė sergantį brolį
Kostąs Kilikevičius iš To

ronto pereitos savaitės pa
baigoje buvo čia atvažiavęs 
aplankyti sunkiai sergantį 
ligoninėje savo brolį Pijų.
Išvažiavo tolimon kelionėn

Milda Shesna - Kavaliūtė 
nutarė ir šiomis dienomis 
išvyko ilgoms ) atostogoms 
pavažinėti po šiltus kraš
tus. Planuoja laivu pasiek
ti net Bermuda.

Kalbant apie Bermudų, 
tenka priminti, kad visiems 
pažįstamas Vickie Adomo
nis jau nuo pereito pavasa
rio ten apsigyvenęs dirba.

MIRĖ
Pereitą savaitę čia mirė 

net trys lietuviai. Liudvi
kas Paulauskas, sulaukęs

HARTFORD, CONN.

Antanas Beržinis (Berch)
Mirė Sausio 19, 1955

Išreiškiame giliausią užuojautą velionio vai- , 
kams, sūnui Albert Berch, ir jo žmonai Ruth. 
Duktėrei Aldona Dudinhofer, ir jos vyrui 
Richard, ir visiems anūkams.

Velionio brolis, J. Beržinis >
A. Švėgžda
Walter Brazauskas

x F. J. Repšys
t

 •. i

76 metų s amžiaus; Juozas 
Šabūnas, sulaukęs 48 metų 
amžiaus, ir Magdalena 
Meksras (Botyriūtė), 
sulaukusi taipgi 76 metų 
amžiaus. J.

San Francisco, Cal.
Laimėjo bylą

Oaklande aną dieną džiūrė 
nusprendė, kad Lem J. Moore 
turi teisę gauti atlyginimo 
$6,500. Jis yra negras. Jis dir
bo sandėlyje. Jį bjauriai su
mušė inspektoriai Roman ir 
Deuel. Dabar reikalaujama, 
kad šituos inspektorius pa
trauktą teisman valstijos pro
kuroras. Bet prokuroras kol 
kas nedaro jokių žygių prieš 
tuos nusidėjėlius.

Lem j. Moore yra narys jū
rininkų unijos. Jam teisybės 
ieškoti teisme padėjo unijos 
lokalas 6.
Plati organizacinė kampanija

Į Imperial Valley, Calif, ir 
Yuma, Arizona, pribuvo šim
tas unijos organizatorių. Juos 
atsiuntė CIO United Packing
house Workers unija. Jie čio
nai planuoja masinę kampani
ją organizavimui neorganizuo
tų apylinkės darbininkų.

CIO organizatorius Virgil 
Mithcell vadovauja šiai labai 
plačiai ir rimtai kampanijai. 
Jis sako, kad unija reikalau
ja įvesti visiems darbininkaiąs 
minimum algą $1.25 per vai. 
Jis sako, kad šiandien dauge
lis laukų ir kitų darbininkų 
neuždirba nė po 60 centų j 
valanda.

Unijos reikalavimai bus 
Įteikti Imperial Valley Asso
ciation, Inc., kuri atstovauja 
visos apylinkės ūkių savinin
kus. Jeigu samdytojai nesi- 
skaitys su unijos reikalavi
mais, bus, aišku, ruošiamasi 
prie streiko.
Ar turės teisę 18 metų am

žiaus jaunuoliai balsuoti?
Toksai klausimas šiandien 

vėl stovi prieš Californijos 
žmones. Per pastaruosius de
šimt metų kas dveji metai bu
vo paduotas sumanymas vals
tijos seimeliui, kad jis suteiki 
tų 18 metų jaunuoliams balsai 
vimo-teisę. Bet kiekvieną kar
tą dauguma seimelio narių^su- 
manymą ajtmesdavp.; Bet da
bar pranešama iš valstijos sos
tinės Sacramento, jog yra su
manymas pataisyti valst. kons
tituciją. Konstitucijos pataisy
mo reikalas bus leidžiamas 
piliečiams referendumu nu
balsuoti. Pataisyme sakoma, 
kad visiems jauniems žmo
nėms, sulaukusiems 18 metų 
amžiaus, turi būti suteikiama 
balsavimo ir rinkimo teisė. Pa
gal valstijos konstituciją, bal
suoti gali tik tas jaunuolis, 
kuris yra sulaukęs 21 metų 
amžiaus.

Manoma, kad dauguma vals
tijos piliečių pasisakys už 
konstitucijos pataisymą.
Bando pildyti savo ipažadus

Kongresmanas James Roo
seveltas ketina nepamiršti sa- 

,vo pažadų piliečiams, kurie 
už jį balsavo ir jį išrinko iš 
Californijos į Jungtinių Vals
tijų Kongresą. Iš Washingtono 
praneša, kad ten Rooseveltas 
jau įteikė pataisymą prie Taft- 
Martley įstatymo. Tame pa

taisyme Rooseveltas siūlo,kad 
Kongresas uždraustų .įvai
rioms valstijoms įsivesti ske- 
binius įstatymus, draudžian
čius samdytojams suteik^ sa
vo darbininkams unijines tei
ses. šiandien tokie įstatymai 
jau gyvuoja net septynioliko
je valstijų.

Gerai, kad kongresmanas- 
Rooseveltas nepamiršta savo 
pažadų, piliečiams padarytų 
prieš rinkimus.
Sveikas unijos reikalavimai

Visi pažangos ir tiesos my
lėtojai gali tiktai pasveikinti 
pažangiosios Longshoremen’s 
and Warehousemen’s unijos- 
reikalavimą, kad valdžia liau
tųsi persekiojusi Civilinių Tei
sių Kongreso sekretorių ir.pla- 
čiai žinomą veikėją William 
L. Pattersoną. Jo įkalinimas 
neturi jokio pateisinimo. Uni
ja reikalauja, kad valstybės 
prokuroras Brownell atsiimtų 
visus kaltinimus prieš Patter- 
sona.

Rep.

Worcester, Mass
Atvirai pasakyta

Viename didlapyje “Thę 
Evening Gazett” sausio 22 d. 
tūlas Richard J. Hafey, visu 
atvirumu" ir neapykanta link, 
sovietinės literatūros, prirašė 
net tris špaltas, kaip “raudono 
rašalo upė” teka į Jung. Vals
tijas. Bet Worcesters laimin
gas, nes slepia tą I literatūrą: ‘ 
tik keletas žurnalo tėra vie
šajame miesto knygyne, ir 
Clark Universiteto skaitymo, 
rūme esą 4 žurnalai ir vienas 
laikraštis. Priedui (yra T. Ven
grijos, Bulgarijos ir Lenkijos 
“folderių.” Tai niekas dau
giau, kaip tik esanti raudonu-, 
jų propaganda. O kitose (ko-r 
legijose) Holy Cross, Worces
ter Tech., Assumption, State. 
Teachers’ College, kad ir turi; 
bei gauna, tai sunaikina arba 
slaptybėje laiko. Rašėjas ma
tomai yra gerai susipažinęs su 
tuo dalyku, štai keletas origi
nalių ištraukų iš jo to rašto: 
“If any of the magazines are 
sold at Worcester counters/it 
must be an under-the coun
ters business. /

“Most of the magazines dis
played on top shelves coUld 
be called propaganda.” 

• Tikrai “baisi” ta literatūra.
Toliau:

■ “Under U. S. Code Title 18,' 
officials must confiscate ail 
propaganda not addressed to 
persons who are registered . 
foreign agents.”

Ot, tai tau teisybė ir « laisve!
‘Dar toliau : •

“Where there are no register-\ 
cd foreign agents, the job^of 
customs officials is made 
easier, (mano pabraukta) al
though still no simple task...

“There are no such agents 
ir New England...

“Because of that, customs , 
men at Boston can burn most 
of the propaganda coming in
to that city for New England 
distribution...

“Trained men process abpUt 
40 bags of mail a day suspec
ted of being Red propagan
da.”

Manau, kad komentarų me
rei k ia ir Laišku, kodėl negąu-. 
name laiškų ir kitokių siunti* 
nių iš Lietuvos. D. kJ.

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Penktad., sausio (Jan.) 28,
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Trumpos pastabos apie mūšy talentus
laibai daug gražios medžia

gos davė mums praėjusį sek
madienį Kultūrinio Centro Au
ditorijoje įvykęs Aido Choro 
koncertas. Nors jau apie tai 
buvo gerokai parašyta, bet ne
bus pro šalį dar žodį kitą pri
dėti.

vien-
sykj 

gerai 
viena

kad jame 
naujiems 

norintiems 
Labai

Apie patį chorą

Po koncerto kalbėjausi su 
daugeliu žmonių. Visi 
balsiai išreiškė, jog šį 
Aido Choras neprastai 
pasirodė. Tiktai gal su
ar pora išimčių, visos dainos 
išėjo taip gerai, jog geriau 
vargu būtų galųna tikėtis.

Atsimenu, prieš metus ar 
kiek buvome labai susirūpinę, 
ar Aidas begalės išsilaikyti. 
Šiandien reikia pasidžiaugti, 
jog mūsų Aidas, energingos ir 
gabios Mildred Stensler vado
vybėje, yra atsistojęs ant tvir
tų kojų, Tas dar, žinoma, ne
reiškia, jog nebėra reikalo jo 
veikla ir ateitimi rūpintis. Nei
gi galima sakyti, 
vietos nebesi randa 
dainininkams bei
sugrįžti seniesiems.
lengvai Aidas galėtų būti dvi
gubai didesnis. Kaip tai būtų 
galima pasiekti, nežinau. Tik 
tiek žinau, jog ir šiame kon
certe mačiau visą eilę vyrų ir 
moterų, kurie pirmiau pri
klausė chore ir labai gerai 
dainuodavo. Su tūlais jų kal
bėjausi. Bandžiau1 iš jų patir
ti, kodėl jie nesugrįžta į cho
rą. Nė iš vieno neišgirdau tik
rai rimtos ir pateisinamos 
priežasties.

Todėl, man atrodo, esamie
ji aidiečiai turėtų dar kartą ir 
dar kartą kreiptis prie tų bu
vusių aidiečių su tikslu juos 
laimėti atgal į chorą. Jie my
li dainą, jie myli meninę veik
lą, jie myli chorą. Kaip n.orš 
turėtų būti juose Įdiegta min
tis, jog jų vieta chore, jog jie 
ten yra labai pageidaujami ir 
Jaukiami.

Kaip gražu būtų, pavyz
džiui, jeigu Aidas gautų bent 
pustuzinį naujų dainininkų ir 
pustuzinį naujų dainininkių!

Apie dainininkus

Garsinimuose prieš koncer
tą neperdaugiausia dėmesio 
buvo kreipiama į suvaidinimą 
vienos scenos iš operetės “Bai
lus Daktaras.“ Betgi tai pasi
rodė nepaprastai gražus ir 
sėkmingas priedas prie kon
certo.

Prieš pat koncertą kalbė
jausi su Tadu Kaškiaučiumi. 
Sako: nežinau, kaip bus, lyg 
ir šaltį turiu, o turėsiu, nors 
niekam nematant, serenaduo- 
ti “savo meilužei“ palangėje. 
Todėl net ir aš buvau susirū
pinęs. Sakau sau : gal jam tas 
ir pakenks. Betgi kai paskui 
išgirdau jį dainuojant, tikrai 
apsidžiaugiau. Mūsų Tadas 
dainavo taip gražiai, jog buvo 
ko pasiklausyti. Gaila, kad po 
koncerto nebeteko jį už tai 
pasveikinti.

Tadas Kaškiaučius, kaip ir 
jo įžymusis brolis Dr. Jonas 
Kaškiaučius, plačiai apsišvie
tęs, plačių pažiūrų, nepapras
tai malonaus būdo vyras. Juo 
dažniau mes jį matome bei 
girdime meninėje veikloje, tuo 
geriau jis mums patinka.

Motinos 
uos rolėje 
Kazokytę. 
girdėjome
“Bailus Daktaras.’ 
ir solo. Visuose išstojimuose 
mūsų Suzanna tikrai laimėjo 
visą publiką. Kaip kiekviena 
dainininkė, taip Suzanna, aiš
ku, turi savo “kritikų“ bei 
“skeptikų.’’ Po kiekvieno jos 
pasirodymo jie surasdavo 
“rimtų trūkumu”, tai jos dai
navime, tai muzikoje, tai už
silaikyme. Tiksliai priėjau prie 
jų ir pakalbipau. Tikėkite 
man, kad šį sykį visi iki vie
nam ^turėjo tiktai gerą žodį 
mūsų Suzannai, •

Gal aš klystų, bet man at
rodo, kad paskutiniais pora 
ar trejetu metų ši dainininkė 
padarė milžinišką progresą. 
Tai visi pastebėjome jos pasi
rodyme “Pepitoje“. šis Aido 
koncertas tiktai patvirtino tą 
nuomonę. Nežinau kodėl, bet 
labai ilgai man vis atrodyda
vo, kad Suzanna Kazokytė ka
žin kaip ant estrados perdaug 
varžosi, perdaug stengiasi. 
Vienas mano draugas vieną 
sykį šitaip išsireiškė: Suzanna 
graži moteriškė, labai malo
naus būdo, draugiška moteriš
kė. Bet kai jinai išeina ant 
estrados ir pradeda dainuoti, 
kažin kaip ji dalinai lyg ir ne
tenka tų šaunių ypatybių.

Tai buvo keletas metų at
gal. Kalbėjausi su tuo geru, 
nuoširdžiu žmogum šiame kon
certe. Jis dabar man sako: 
Niekados nemaniau, kad mū
sų Suzanna nugalės tuos trū
kumus. Šiandien aš tiesiog ne
galėjau atsidžiaugti ir atsige- 
rėit. Ji tokia pat graži, lais
va, maloni buvo ant estrados, 
kai dainavo bei vaidino, kaip 
asmeniškuose susitikimuose. Ir 
lai aš skaitau labai dideliu Sa
zanuos atsiekimu...

Nesakau, jog šio “kritiko“ 
pilnai teisinga nuomonė apie 
Kazokytės dainavimą seniau, 
nes aš jau seniai esu jos pa
triotas. Bet reikia sutikti, kad 
dalis jo pastabų yra teisinga, 
tai yra, kaip jau pirmiau sa
kiau, seniau ji perdaug steng
davosi, lyg ir neturėdavo pa
sitikėjimo savo balsu ir pajė
gumu išpildyti tai, ką yra pa- 
sibrėžus išpildyti. Aišku, jog 
tai buvo rimtas trūkumas ir 
jo nugalėjimą reikia skaityti 
didžiuliu artistės laimėjimu.

(Bus daugiau)

j

Padėka
gilumos savo širdies no

riu padėkoti visiems draugams 
ir draugėms už . atlankymą 
manęs ligoninėje in namie ma
no sunkios ligos metu.* Liga 
mane parbloškė prieš pat Ka
lėdų šventes.

Po operacijos, mąjrte atlan
kė Levanai, taipgi Malinaus
kienė, abieji ir su dovanėlė
mis. Kundzai perdavė linkėji
mus per Malinauskienę.

Dėkoju už atvirutes (su lin
kėjimais visokių laimių) drau
gams Ručinskams, Malinaus
kams, žigaičiams, Moterų Klu
bui (per M. šmagorienę). 
Ačiū V. Ramanauskui iš Mi
nersville, Pa., už gražų laiš
kelį., Draugas Ramanauskas 
yra senyvas žmogus, bet ma
lonus širdyje. Nors ir pats ne
ša sunkią naštą savo namuo
se turėdamas ligonį sūnų, jau 
daug 
viena 
tiktu 
mų.

Dėkoju 
Vinickams
L, ir jo sūnui Vytautui, taipgi 
d. Bagdonienei už atlankymą; 
savo dukrelei Mrs. Olavent, 
žentui ir sūnui Jurgiui už pri
žiūrėjimą manęs ligoninėje ir 
namie. Priežiūra buvo man la
bai reikalinga. Ačiū visiems. 
Jūs suteikėte man jėgų leng
viau

metų lovoje gulintį, vis 
neužmiršta nelaimės iš-
savo • draugų ir pažįsta

broliui ir brolienei 
iš Great Neck, L.

bei daktaro žmo- 
matėme Suzanną 

šiame koncerte ją 
ne tik scenoje iš 

Ji dainavo

ligą pergyventi ir stiprėti.
V. Pranaitiene

ban

Brooklyn, N. Y.
VVilllamsburgas Gyvuoja

LDS 1 kuopa rengia šaunų
kietą, kuris įvyks šeštadienį, vasa- 
rio-Feb. 19 d. Pradžia 7 vai. vaka
re, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Bus labui gera vakarienė, pui
kiausi valgiai ir apetito paakstini- 
mui bus degtinės ir alaus užtekti
nai visiems.

Bilietas tik $3.00. Labai prašo
me išanksto įsigyti bilietą. 1

Rengėjai •

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Pageidauja takšnoti 
biznio pelną

Majoras Wagner is išvyko j 
Albany tikslu gauti miestui 
leidimą pakeisti taksavimą 
taip; kad miestas gautų dau
giau pinigų. ,

Viena tų siūlomų pakaitų 
liečia biznius. Dabar yra tak- 
suojamos visos pajamos, tad 
taksus moka išgalintis ir neiš
galintis. ’ Majoras pageidauja 
takšnoti pelną. Sako, kad tuo 
būdu nebūtų smaugiamas ma
žasis, o stambieji bizniai su
mokėtu keletą dešimtu mili
jonų dolerių daugiau taksų, 
negu sumoka dabar, nesi nuo 
didesnio pelno reikalautų 
aukštesnio procento taksų.

Sako, kad mokytojai 
gaus algą priedą

New Yorko miesto valdžia 
savo budžete ateinantiems me
tams esanti numačiusi tūlą su
mą mokytojų algų priedams. 
Tačiau lig šiol nebuvo tikrai 
pasakyta, koki tie priedai bus. 

(Spėliojama, kad iki $300 me- 
' tams. Mokytojai reikalavo po 
$750.

Reikalauja pinigų 
kovai prieš džiovą

>eo-Sveikatos- komisionierė 
na (Baumgartner reikalauja, 
kad kovai prieš džiovą miesto 
valdžia šiemet skirtų $535,596 
daugiau, negu skyrė pernai. Ji 
sako, jog “vėliausi moksliniai 
atradimai’’ suteikia įrankius 
tą ligą visai nugalėti, tik rei
kia padidintų tam pastangų.

Visiems miesto gyventojų 
sveikatos reikalams bendrai 
reikalauja $21,785,986.47. Tai 
būtų apie pustrečio milijono 
daugiau, negu pernai. Priedą 
vartotų naujiems' sveikatos 
centrams steigti, vaikams prie
žiūrą pagerinti ir panašiems 
veiksmams.

Prikalbinėjęs merginas 
prostitucijai
New Yorke areštuotas brook- 

lynietis Emanuel Nurich, ve
dęs ir 2 vaikų tėvas. Jį įtaria, 
kad jis po priedanga darbų 
ieškojimo agentūros kalbino 
moteris-merginas prostitucijai. 
Kai viena kolegijos mokinė 
apsiskundė policijai, policija 
nusiuntė pas jį “darbo ieško
ti“ apygražę policistę, kuri 
agentą areštuoti ino. Nurich 
dirbo agentūroje 233 W. 42nd 
St., gyveno 129 Lorraine St., 
Brook lyne.

New Yorke 14 metų merg
šė, protiniai ligūsta, išsivedė 
kaiminkos mažą dukrytę ne
va i bažnyčią sekmadienį ir 
su ja negrįžo namo. Jas suė- 

gatvėje pirmadienio vaka
rą. Pagrobtoji yra tik 2 metų.
me

Atsimušę str auto į stulpą 
ant Whitestone tilto pavojin
gai susižeidė du jauni vyrai.

ATYDOS!
• • ‘ ' t * ‘ A ’ Ą

Jau Visai Arti
Laisvės Bendrovės Dalininkų

SUVAŽIAVIMUS
• Iir

BANKIETAS
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į suva
žiavimą. O po suvažiavimo vakare bus banketas. 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto.

Vakarienė bus duodama 5:30 vai. vakare

Sekmadienį 
VASARIO

FEBRUARY

Liberty Auditorijoje
110-00 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Gvažią Dainų Programą Duos 
New York—New Jersey 

Kvartetas

Reikalauja paleisti iš 
kalėjimo du sergančius 
politinius kalinius

Advokatė Mary M. Kauf
man įteikė J. V. Distrikto 
Teismui, New Yorke, prašy
mą, kad Claudia Jones ir Ja
cob Mindei būtų paleisti iš ka
lėjimo dėl jų silpnos sveika
tos. v

Jones yra jauna, bet jos gy
dytojo paliudyme sakoma, jog 
ji seniai kenčia širdžiai pavo
jingas komplikacijas ir kad 
tos žymiai pablogėjo kalėji
me. Jones, sykiu su “Flynn ir 
Gannett, sausio 24-tą tapo iš
vežta į Alderson kalėjimą, W. 
Virginijoje.

Jacob Mindei yra 73 metų. 
Jo daktaras paliudijo, kad jo 
širdies ir skilvio ligos yra rei
kalingos
ros, kokią jis 
Kalėjimas yra 
gyvybei.

Kadangi Jones 
ma deportavimu1 
Smith Akto pabaudos už no
rėjimą išlaikyti laisvą mintį, 
tai advokatė prašė leisti jai 
tuojau išvažiuoti. Taip pat sa
ko, kad ir Mindei sutiktų iš
važiuoti i tokį kitą kraštą, ku
ris sutiktų ji priimti, nors 
yra

I Naujems ateiviams 
neduotų pašalpos

Queens republikonas kaun- 
silmanas Robert Barnes pasiū
lė neduoti miestinės pašalpos 
neišgyvenusiems čionai dvejų 
metų. Suprantama, jog tas tai
koma specialiai portorikie- 
čiams, kurie bėgdami nuo 
skurdo savd šalyje, atsiduria 
naujame skurde čionai.

New Yorko Valstijos Seime
liui yra įteiktas bilius, reika
laujantis uždrausti pardavinė
jimą amunicijos bile kam. Pa
gal jo bilių, galėtų šovinių 
gauti tiktai turintieji leidimus 
šautuvus turėti.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOUNT CALVARY DOMESTI^ 
EMPLOYMENT

Couples or Singles. Cooks, maicl^ 
houseworkers. Part of full time. 
Experienced or inexperienced. Sleep 
in or out. Quick placements for all.

699 Quincy St. (Brooklyn)
GL. 5-4577.

HOUSEKEEPER, for modern 
Rolle Harbor home. Cooking, clean
ing, light laundry. Help take care 
of girls (9 and 5). Under 45, exp., 
with rec. references. Must speak 
English. $50 wk. NE, 4-4494.

(20-21)

REAL ESTATE

geriausios
turėjo

pavojumi jo

prieziu- 
namie.

Sakoma, kad nušautasis uni
jos organizatorius Smith galė
jo tapti apiplėšimo auka. N 
landa 
dėlio,

| čiaus, piniginės.

e- 
jo deimantuoto laikro- 
kitų gražumynų, ploš-

yra grąsina- 
po atbuvimo

Amerikos pilietis.

SVEIKSTA

JIS

Tie pinigai nešildys

Bronxe palikimų teisėjui pa
vesta spręsti, kas gaus nunuo
dyto daktaro Fraden ir jo 
žmonos turtą. Atsišaukė 14 
giminių. Sūnus, kuris nunuodi
jo tėvus tikslu gauti lengvų 
pmtgtĮv^^andasi proto ligo
niams įstaigoje, nieko negaus.

ASTORIA
Sacrifice by owner. 3 family home 
(with store), 2-5’s; 1-6 room with 
large play room, on 25x100 lot. Ve
ry close to Schools and churches. 
For quick sale only $15,000. In
spection by appointment invited. 
Serious buyers only. AS. 8-4920.

- (19-21)

NEW HYDE PARK
Parduoda sav. su nuolaida — užim
tinas tuojau, kampinis mūro bunga
low—7 rūmų, 4 miegrūmiai, 2. mau
dynės, garadžius, — 50x100 lotas. 
Nuo sienos iki sienai divonais iš
klotas. Daug ekstra dalykų. 3 1^ 
kai iki parapijinės mokyklos. Gm- 
tam pardavimui tik $16,500. ($6,500 
pinigais). PR. 5-4796.

(19-21)

Voruika Pranaitienė- po ope
racijos pamažu sveiksta. Ta
čiau dar užtruks ilgai iki ga
lės išeiti iš namų, prie savo 
kasdieninio užsiėmimo, ar kad 
ir namie atlikti viską, kaip 
norėtų.

Pranaičiai per eilę pastarų
jų kelerių metų daug nukentė
jo dėl nesveikatų. Patsai Izi
dorius Pranaitis pergyveno ke
letą operacijų ant akių, tačiau 
negalėjo sutaupyti regėjimo. 
Veronika likosi viena uždar
biauti pragyvenimą ir prižiū
rėti namus. O kai liga pri
spaudė ir ją, galima suprasti, 
kaip sunku jai buvo sirgti ir 
kaip ilgu yra laukti sugrįžtau
dios stiprybės.

Pranaičiai gyvena
Murray St., Flushing, L.

Sir auto užmušęs vieną žmo
gų ir sužeidęs kitą, brookly- 
nietis D’A’kostino sulaikytas po 
pusantro ^tūkstančio dolerių 
kaucijos.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. V.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 1 d., 7:30 
vai.’ vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 280 Union Avė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti.

Valdyba
(20-21)

40-19
1.

iš-

Paicškau brolio, kurio nesu ma
čiusi nei girdėjus nuo jo per 43 me
tus. Paskutinėj vietoj gyveno Phi
ladelphia, Pa. Jo vardas ir pavar- 
-dfs,yra Ignas Karelus, apie 60 metų 
amžiaus, mėlynos akys; apie 5 pė
dų, 6 colių didumo; šviesus. Tq sy
kį svėrė apie 170 sv. Dėvi akinius. 
Jeigu kas apie jį žino, prašau pra
nešti man: Mrs. John Budnick, 
508 — 66th St., Kenosha, Wis.

(20-22)

Parduoda sav. su nuolaida. Laurel
ton, Long Island. Moderninis, pilnai 
detached 4’/2 rūmų, mūro bungalow. 
Ant 40x100 loto. Hollywood virtu
vė, 1 ’/2 maudynių, pilnas ištaisytas 
skiepas. Divonai,
Venetian blinds ir daug ekstra da
lykų. Greitam pardavimui tik $16,- 
000. Pamatymas pagal sutartį, tik 
norintiems pirkti. LA. 5-1890.

(19-21)

storms, screens,

BRONX
Parduoda sav. 2 šeimų grynų plytų 
su akmens pudamentu. Slate sto-- 
gas, aliejum šildomas ((ant 50x100 
lotas), 6 rūmai ant viršutinių lubų, 
taipgi 3 rūmų apartment as ant pir
mų lubų, 2 attic rūmai. 3’Zs maudy
nių, gražus 50x60 kiemas su vaisių 
medžiais, mūriniai lakai suplanuoti 
architekto. Kaina tik $31,000.

Kreipkitės tik norinti pirkti. Tol. 
FA. 4-4776.

(19-21)

WEST HEMPSTEAD
Parduoda savininkas su nuostoliu. 
Užimtinas j 60 dienų. Dailus 9 rū
mų namas, kiemas, V/2 akrų, 1954 
virtuvė—skalbykla. 2 karam gaifc^ 
džius, 4 miegrūmiai, 2’/i maudytas 
— ištaisytas skiepas. Atskiras stu
dio pastatas, French Provincial style 
(parduodamas arba išnuomojamas). 
Arti mokyklų. Greitam pardavimui 
tik $39,500. Pamatymas pagal su
tartį, rimtai norintiems pirkti. IV. 
9-0211.

(20-22)

Bronx apskrities d žiūrė 
teisino 29 metų našlę, kuri bu
vo kaltinama nušovime savo 
vyro. Ji teisinosi, kad šautu- 

Ivas iššovė jai'su girtu vyru 
besivaržant už tą šautuvą.

55 DODGES-PLYMOUTHS

CAMBRIA HEIGHTS
By owner. Immediate possešion. 

6 rm., modern, 3 bedroom home; 15 
baths, oil heat, many extras; near 
schools and transportation. For 
quick sale only $15,750. Inspection 
by appointment. Serious buyers on
ly. LA. 7-4895.

žaibuojantis Pirmyn Stilius
Matykite Jūsų

‘ Autorizuotų
Dodge—Plymouth Dealer

KASTNER
MOTOR SALES

(20-22)

(20-22)

TONY’S

BUYUS
(BUYAUSKAS)

švaros Departmentas išpar
davė dar 55 senus auto, palik
tus gatvėse. Mažiausia kaina 
buvo $2, aukščiausia $45.

184 Sunrise Highway 
Rockville Center, L. I.

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 28, 1955

426 Lafayette St 
Newark, 5, N.^.

MArket 2^5172

BORO PARK
By owner. 2 fam. home* (6x35 

rooms); 4 car garage, detached; 
new roof, oil. 6 rooms available. 
Good income from 35. Near Paro
chial School and church. Only 
$15,500. Inspection by appointment. 
UL. 4-0512.

New Yorke prie St. Nicho
las Ave. įvykusiame gaisre 
policistas Foley apibėgo visą 
6 aukštų apartmentą įspėti 
gyventojus. Visi išsigelbėjo, 
bet jis atsidūrė ligoninėje.,

RADIO CITY MUSIC HALL 
“THE BRIDGES AT TOKO-RI” 

in Color by TECHNICOLOR starring

k WILLIAM HOLDEN • GRACE KELLY • FREDRIC MARCH • MICKEY ROONEY 
A paramount picture

and SPKTaCuIaR STAGE PRESENTATION

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

IMATTHEW A

būsite
Ren-

Labai 'prašome visus atsilankyti i bankietą, o 
dėkingi už- išanksto įsigijimą bankieto bilietų, 
gėjams svarbu žinoti kiek bus publikos Ibankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu.

Bilietas $3.00 asmeniui

Bilietai gaunami pas platintojus ir LaiąVės raštinėje.

f

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS




