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Tik kalbos apie ramybę 
Dar vienas “kankinys." 
Su "stotmtrupei ioisj' 
Kaip jie apsigavo.
Nudegs nagas.

Pašo .4. f'JMI'.A

Kas šiandien visa burna ne 
gieda apie ramybę geros valios 
žmonėms ?

Pastebėjote: garsiausia 
da tie, kuriems ramybė 
žiausia rūpi.

Ramybės nėra. Ran 
turime ir dar nežinia, 
turėsime. Kalėdos
keis. Kalėdos nepataisys tu, 
kurie sapnuoja apie naują ka
rą. Kurstymais prie karo už
kimšta visa komercinė spauda.
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Parodoma, kad Jungtines
[Valstijos remia laisves

,11 la ’ priešus Pietų Amerikojemoko nepa-|£ t

Sveikiname Lietuvius
Pažangūnus Žiemos
Šventėmis

Apie ramybę kalba ir Philip 
Murray, CIO prezidentas. Bet 
jis meta iš CIO laukan dvyliką 
didžiulių unijų su šimtais tūks
tančių narių. Ko verta jo mal
da apie ramybę?

Kunigu

s kai-

Tvirtinama, kad Jungt. Valstijos 
užgyrė tenaitines diktatūras

Linkime Laisvės bendradarbiams, pajininkams 
tytojams, rėmėjams ir visiems progresyvi am s lietuviams 
linksmai ir sveikai šventes praleisti.

Japonai ir amerikonai norį 
sulaužyti Jaltos sutartį 
su Sovietų Sąjunga

i

Japonai reikalauja sugrąžinti 
Pietų Sachaliną ir KurilusVėliausios Žinios jai pietinį Sachalinu ir Ku

rilus.
Aišku, kad japonų val

dovai su amerikonų genero
lo MacArthuro užgyrimu 
išstatė tą reikalavimų.

Japonijos valdžia taipgi

pan a i k i n tos d e m o k ra t i nes 
valdžios ir įsteigtos diktatū
ros.

Užsieninės Politikos Są
junga sako, kad Jungtinės! 
Valstijos tikisi lengviau 
įkinkyti Pietų Amerik. dik
tatūras į karinį jankių veži
mą prieš Sovietų Sąjungą. | 
Kartu jankiai geidauja, 
kad diktatoriai sutriuškin
tų komunistinį judėjimą.

WASHINGTON. — Ame- 
rikiečių Užsieninės Politi
kos Sąjunga paskelbė savo 
raportą, kuris tvirtina, kad 
Jungtinių Valstijų depart- 
mentas iš anksto užgyrė fa- 

isu “komunis-išistuojančius valdžių per- 
jversmus Peru, Venezueloj ir 

kad musu ko-1 panamoj, Lotynų Amerikos

SAVANAH, Georgia. — Nukrito į pelkes bombane- 
šis; žuvo 11 lakūnu*.

su ra-

tų suokalbį.”
Draugas sako, I 

munistai yra tikrai nusistatę ar 
nusitarę išėsti iš vietos FBI di
rektorių -I. Edgar Hoove r į.

Pavojus didelis. Nebus FBI 
galvos, bus komunistu revoliu
cija !

Gerai, kad Draugas laiku su
žinojo. Mes siūlome Draugo re
daktorių į kandidatus dėl me
dalio. Lai ponas Hooveris nu
sprendžia pats, koks tas meda
lis turėtu būti.

uz

respublikose.
Tais perversmais buvo

WASHINGTON. — Prez. Trumanas pasiskyrė spe
cialiu savo patarėju Čalį S. Murphy vieton pasitrau
kiančio Clarko C. GI i f fordo.

Cliffordas rašydavo prezidentui ir prakalbas.

Važiuotės strei- j Roma uždraudė 
kas Clevelande valstiečių

susirinkimąCLEVELAND. — Gat- 
vekarių ir miestinių auto
busų darbininkij streikas 
suparalyžiavo 
važiuotę. 
Thomas A. Burke paskelbė masinį 
beveik karinį stovį prieš 4,- buvo šaukiamas šį šeštadie- 
200 streikierių, Darbo Fe- nį atvirame ore. Policija sa-

ROMA. — Policija užgy-
> Clevelando nė bežemiams ir mažaže- 

Miesto majoras miams valstiečiams laikyti 
~ ’ • ” - ’ i susirinkimų, kuris

tie -• .....
bė. Jleracijos unijistų. Grąsina kė bijanti susidūrimų tarp 

išgauti ir teismo indzionkši- valstiečiij ir maldininkų, 
ną - drausmę prieš streikie- kurie susirinks į popiežiaus 
rius pagal Fergusono įsta- apeigas, atidarančias “šven- 
tymą. Unijos vadai taipgi tuosius metus.” 
priešinasi streikui.

Streikas
miesto valdyba nesutiko 
duoti darbininkams 96 va
landas apmokamų atostogų

Įkliuvo ir Amerikos Lietuviu'P^r metus. 
Tarybos iždininkas. Vyras ne- 
atsilieka nuo pirmininko ir se 
kretoriaus.

Žinokite, kad Vaid 
paprastas, iš kanapių išlindęs! 
Pilypas. Jis leidžia ir redaguo-1 
ja. Sandarą. Ir jis, matyt, bu
vo suokalbyje užgrobti progre
syvių susirinkimą gruodžio 16 
dienos vakare.

Apie 5 valandą po pietų San
dara pasirodė Chicagos gatvė
se su dideliu antgalviu: ‘‘De
monstracija suardė bolševikų 
mitingą Bridgeporte.”

Suardė? 
rėjo įvykti 
landų I

Svietas 
Vaidylos, 
kaip Grigaitis ir šimutis, apra- draudimus 
šymą apie mitingą buvo išsike- Hartley’o įstatymu 
pęs vieną dieną anksčiau. Tu- tikrą unijų pripažinimą.

Taip stropiai valdžia vyk- 
suplanuota, rpa^ įstatymą, nors pre-

zid. Trumanas kartojo, kad 
jis “priešingas” šiam įsta
tymui.

Aną dieną Buivydas su Gla
vecku nusitarė pasirodyti dide
liais didvyriais. Jie sumanė 
grobti kriaučių lokalą.

Bet dabar girdėtis, kad 
stormtru peria i yra patekę 
don.
' Aišku, kad jie padarys žalos 
ir lokalu i.

Kas tiems sutvėrimams pasi
darė? Chicagoje jie puola ra
mų susirinkimą ii- daužo dien
raščio Vilnies langus. Brookly- 
ne, netekę unijistuose pasitikė
jimo, spėka kėsinasi ant unijos.Į

Vargingųjų valstiečių
kilo todėl, kad iaikra§tis smerkia uždrau-

įsakymai prieš 
lvla, darbo unijasi išlindęs J

Betgi

dabar 
kuris

mitin gas 
už trijų

tu-
va-

WASHINGTON. — Val
dinė Darbo Santykių Komi
sija uždraudė federacinei 
Spaustuvininkų Unijai Bal
timore reikalauti, kad tiktai 
unijistai būtų priimami dar
ban, kur unija galioja.

Pirmiau ta komisija už
gynė Spaustuvininkų. Uni
jai Chicagoje reikalauti to-
jkio pilno unijos pripažink 

j .tokiasi iš mo.
irgi, matyt, | Valdinė komisija tuos už

remia Tafto - 
prieš

dimų; sako:
-—- Krikščionių demokra

tų valdžia bijo, kad sugu
žėję Romon žmonės nepama
tytų, kaip apgailėtinai ken
čia valstiečiai, ištroškę že
mės ir darbo.

Valstiečių susirinkimas 
būtų reikalavęs padalinti 
bežemiams ir mažažemiams 
nedirbamas dvarų žemes.

37,000 liauju 
bedarbiui N. Y

rėjo taip įvykti, bes taip suo
kalbininkų 'buvo 
bet neįvyko.

. Tas teroras, kurį pradėjo 
prieš pažangiečius klerikalai, 
smetonininkai ii- menševikai 
jiems patiems skaudžiai atsi
rūgs. Pamatysite.

FRANCI J A ATIDĖLIOJA 
NAUJOSIOS KINIJOS 
PRIPAŽINIMĄ

NEW YORK. — Praeitų 
mėnesį bedarbių skaičius 
New Yorko valstijoj pakilo 
_ _ _ / tūkstančiais, kaip 
oficialiai skaičiuojama. Vien 
drabužių pramonėje darbai 
nupuolė apie 11 nuošimčių.

Šiuo laiku valstijoje yra 
pusė miliono bedarbių, gau
nančių valdinę nedarbo pen
siją; Pačiame New Yorke iš 
miestinių pašalpų gyvena 
323,000 žmonių, išbaigusių 
tą pensiją.

■ I.lįll. I ■ , ■■ I ■■ I

Negali išsisukt 
šnipai Lenki joj

VROCLAV, Lenkija. — 
Keturi francūzai, vienas

ALBANY, N. Y. — Gubernatorius Dewey paliuosa- 
vo Louisa Boy, nusmerktą visam amžiui kalėti už da-j 
lyvavima žmogžudiškame apiplėšime. Boy paleistas už a | —
tai, kad jis savanoriai pasidavė bandymams pavojingų | AlllCriKcl SiCpS 
lirvu nnvn i o • no 4-o v»v» rnn/-hni noc< ool/n1 "g -g •mokslo žinias 

nuo Sovietą

T O KIO. \ ■— J a po n i j os 
valdžia pareiškė savo sei
mui, jog atmes Jaltos su
tartį, kurių padarė prezi
dentas Rooseveltas, premje
ras Stalinas ir buvęs Angli
jos premjeras Winstohas 
Church i lias.

Jaltos sutartis pripažino savinasi amerikonų užimtas 
Sovietų Sųjungai pietinę Okinawa, Iwo ir Bonin sa- 
Sachalino salos pusę ir Ku- las, bet suprkntama, kad 
rilų salas. Japonijos vai- pripažintų Amerikai kari- 
džia reikalauja sugražinti nes bazes tose salose.

ligų perais; taigi patarnavo medicinos mokslui, sako

PARYŽIUS. — Teigiama, kad Vakarinės Europos 
kraštai galėtų pasigaminti 6 milionus tonų daugiau 
plieno per metus, jeigu juos nevaržytų amerikinis Mar- 
shallo planas. Amerikonai, pagal ši planų, įgabena ten 
daug savo plieno dirbinių.

WASHINGTON. — Valdinė Darbo Santykių Komi
sija atmetė farmų darbininkų unijas; sako, jog pa
gal įstatymus negalima laikyti tas unijas darbininkų 
organizacijomis.

HONG KONG. — Kinų tautininkai giriasi, kad jų 
lakūnai bombardavo Kunmingą, Yunnano provincijos 
sostinę. - - r

Yunnano gubernatorius neseniai pervedė ta provin
cijų Kinijos Liaudies Respublikai.

WASHINGTON. — Amerika prašė Angliju pasi- 
stengt, kad Kinijos liaudininkai paliuosuotų du jankių 
lakūnus. Jiedu buvo suimti, kuomet pirm 14 mėnesių 
skraidė virš liaudininkų žemės, laike mūšių tarp liau
dininkų ir Čiang Kai-šeko tautininkų.

Užgyrė Anglijos 
ginklą biznį

LONDON. — Jungtinės 
Valstijos iš pradžios reika
lavo, kad Anglija neparda-WASHINGTON. — Jun

gtinių Valstijų prekybos de- vinėtų savo ginklų “pašali- 
partmentas uždraudė per- niams 
leidinėti Sovietų Sųjungai Amerika duos Anglijai gin- 
žinias apie mašinų bei kitų klus iš biliono dolerių fon- 

1 darbo įrankių išradimus ar 
pagerinimus.

P r e k ybos departmento ’ Anglija spyrėsi vis par- 
įsakymas paliečia papras- davinėti savo ginklus nepri- 
tas, nekarines technines 
mękslo žinias. Bijo, kad So
vietai nepasinaudotų jomis 
savo pramonei kelti.

kraštams, kuomet

do, kuris paskirtas Atlanto 
pakto šalims ginkluoti.

MAINIERIAI GAL TIK 2 
DIENAS DIRBS

PITTSBURGH. — Mai- 
nierių Unijos 2-ros apskri-

klausantiems Atlanto pak
tui kraštams. Amerikonai, 
pagaliaus, nusileido ir -užf 
gyrė tokį Anglijos ginklų 
biznį tuo laiku, kai Ameri* 
ka ginkluos Angliją.

Dar 1 suimtas

TRENTON, N. J. — 6 negrai davė apeliacija, pra
šydami atidėt naujų teismų prieš juos. Jie iš pradžios 
buvo nusmerkti mirt neva už vieno baltojo nužudymų 
laike Apiplėšimo.

Aukštesnis teismas paskui atmetė tų sprendimų ir 
įsakė surengti jiems naujų teismų.

ties pirmininkas sakė, kad flcpOrtllVllTlui
jeigu kompanijos dar neda-Į ’
rys sutarties su minkštosios! XTT-,„rAT7Į7 TT T ax 
anglies mainieriais, tai uni-l '. NEWARK, N. J. - At- 
ja gal nutars tik 2 dienas e'vybes , agentai areštavo 
per savaitę dirbti vieton da- darbininką Andiew Ovei-
bartinių trijų.

Rytuose šilta

GRAIKŲ PARTIZANAI 
PANAUJINSIĄ KOVĄ

ATHENAI, Graikija. — 
Demokratinių graikų parti
zanų radijo stotis sakė, kad 
vėl bręsta sąlygos partiza
niškam karui panaujinti 
prieš Graikijos monarcho - 
fašistu valdžia, v c.

Tas radijas priminė, dau- 
gmeniškus valdžios tarnau
tojų ir privačios pramonės 
darbininkų streikus ir pa
reiškė, jog fašistinė valdžia 
kenčia sunkių krizę.

MAINIER1AI APRĖŽIA 
ANGLIES GABENIM<

NETEISĖTI ŠNIPAVI- 
MAI PRIEŠ COPLONAI- 
TŲ IR GUBIČEVĄ

gaardų ir įmetė į Ellis Is
lando kalėjimų. Žada jį de
portuoti iš Jungtinių Vals
tijų, esą, todėl, kad jis pri- 

į siū
liusiai nuversti Amerikosvakaruose šalta ;liiiciini^ nuversti Arm

NEW YORK. — Kelios 
pastarosios dienos New Yor- 1 
ke ir apylinkėje buvo nepa- 
prastai šiltos. Ketvirtadie-1 Darbo 
inį. termometras pasiekė Sąjungai 

. - , _ apie 63 laipsnius. Tai re-i
sėjui Syl. Ryan ui,kad jie ^ordinė šiluma šiam laikui 

per 74 metus.
‘ Tuo. tarpu kai kuriose ya-

NEW YORK. — Slapto
sios policijos FBI agentai 
prisipažino federalism tei-

vagčia gaudė sovietinio in
žinieriaus GubiČęvo-
brooklyniętės Judithos Qdp-’karinėse valstijose buvo n^ 
lonaitės pasikalbėjimų per pįprastaį šalta: Wyoming, 
telefoną ir. kad atidarinėjo North Dakotoj ir Utah ter- 
jų laiškus. Tuomi FBI su-mometras nusmuko iki U

valdžią per prievartą.
Overgaard, ateivis iš Da

nijos, yra kaltinamas, kad 
metais vadova- 

Unijų Vienybes 
ir redagavęs jos

laikraštį.
Tai jau 

pastaruoju 
deportavimui iš Jungtinių 
Valstijų.

Už laikinį Overgaardo 
paleiaknų iš Ellis Islando

140-sis žmogus 
laiku suimtas

PARYŽIUS. — Franci- 
jos seimo komisija užsieni
niais reikalais užgyrė socia
listų pasiūlymų, kad Fran
ci ja, “galų gale, pripažintų 
Kinijos Liaudies Respubli
kų.”

Komunistai seimo nariai 
reikalavo tuojaus tų respu
blikų pripažintų bet komisi
ja atmetė šį reikalavimų.

ORAS, — Giedra, šalčiau.

laužė įstatymus. . .. laipsnių. Pietinėje Califor- ivaUž'a reikalauja $10,000
Teisėjas svarsto Gubiče- Bijoję temperatūra per 

vo ir Coplonaitės advokatų paskutinių dienų buvo nu- 
p rašymą todėl panaikinti smukus iki 26 ir 28 laips- 
visą byla prieš juodu. $a^is sunai-

Coplonaitė ir Gubičevas, 
buvęs Jungt. Tautų parei
gūnas, teisiami pagal kalti
nimų, būk Coplonaitė ban
džius perduoti Gubičevui 
kopijas slaptų valdžios “po
pierių,” prie kurių ji priė
jus, būdama valdžios rašti
ninke Washingtone.

užstato. Jį gins Amerikie
čių Komitetas Sveturgi- 
miams Apginti.

Naujas Civilių 
Teisią vadovas

NEW YORK. — Ameri- 
kiečių Civilinių Teisių Są
jungos taryba vienbalsiai 
išrinko profesorių Patrickų 
M. Malina savo direktorium 
vieton pasitraukiančio Ro- 
gėrio N. Baldwino.

Karo metu • Malinąs, 
Swarthmore Kolegijos pro
fesorius, tarnavo įvairiose 
valdžios įstaigose Washing
tone. '

kino daržuose gana daug 
daržovių.PITTSBURGH. — Mai- 

nieriai sustabdė trokus, ban
džiusius gabenti anglį iš 
Snyder kasyklos praeitą ke
tvirtadienį.

Jie ryžosi sulaikyt anglies 

kuriomis mainieriai nedir
ba. O jie dirba tik pirma
dienį, antradienį ir trečia
dienį.

Bandžiusieji pro mainie- 
rių pikietą pravažiuoti keli 
trokai buvo apdaužyti..

Suimtas Čiango 
generolas

HONG KONG. — Kini- 
jos Liaudies Armija užėmė 
Kiating miestą, į pietus nuo
Čengtu, buvusios Čiang Kai- • lenkas ir vienas Vokietijos 
šėko tautininkų sostinės, ir pilietis teisme prisipažino 
bloškia juos vis tolyn atgal (kaltais kaipo kariniai Fran

ci jos šnipai ir sabotažnin- 
kai - kenkėjai. Negalėdami 
išsisukti, tad jie prašė teis- gabenimą- tomis dienomis 
mą pasigailėti ir per daug 
sunkiai nebausti.

Valdžios prokuroras tvir
tino, kad Franėijos valdžia, 
pagal anglų - amerikonų 
įsakymus, sudarė savo šni
pų tinklą Lenkijoje.

į pietus ir vakarus.
Liaudininkai paėmė ne

laisvėn daug tautininkų ka
rių, jų tarpe generolų Sung 
Hsi-lieną, vienų svarbiausių 
Čiango karininkų.

CYPRUS. — Per potvy
nius šioje anglų valdomoje 
saloje žuvo 20 žmonių.

Mizara grįžo iš 
ligoninės

Pereitą penktadienį po
piet Rojus Mizara, Laisvės 
redaktorius, pasiliuosavo iš 
ligoninės ir grįžo namo. Su-

BERLIN. — Jankių ofi- prantama, po operacijos 
cieriai lavina savo kareivius sveikata silpna, bet kasdien 
Berlyno gatvėse kovoti prieš eina geryn. Tikimės, kad už 
vokiečių ąukįlinlą arba “ru- savaitės kitos jis galės grįž

ti į redakcijos darbą.sų įsiveržimą.0 ’

/ i
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l ibetas - Keisti, Žiaurūs 
Religiniai Jo Papročiai

Rašo J. U.
Tibetas randasi pietiniai didelius vandeninius gyvū- 

vakarinėje Kinijos dalyje, nūs, visokius šliužus, kro- 
tokioje aukštoje vietoj tarp kodilus ir kt., taipgi ir žmo- 
Himalajų ir Kunlun kalny-|nes — vyrus, moteris, vai-

, kad sakoma, jog Tibe-.kus, mergaites. Toki asme-
> “ant.paties viršaus pa-!nys buvo paaukoti kančiom 

šaulio.
Tibeto sostamiestis Lha-1 tautelės, salos ar didesnės 

sa yra 1 
tvirtovė Azijoje, panašiai

t

ir mirčiai už tos tautos,

pasekmingiausiu IXkmiflitt
tas winykas LlclLlJclloujais Skaitytojais 

Atžymėkime Jubiliejų
Kontestas šiandien eina šiaip:

buddistų religijos šalies žmonių kaltes.
Nesigilinsime šiuo sykiu 

i į tolimąją 
tokių papročių praeitį; pa
kalbėsime tiktai apie dabar
tį, kaip ją atrado anglų gyventojai stropiai sumokė- 
rašytojas J. G. Frazer Ti- tų jam pabaudas, 
bete. Jisai sako:

— Tibete atleidimo ožio iš to kermošiaus jis gauna 
ceremonijos tebėra daro- per tas 23 dienas— dešimtį 
mos, kaipo naujų metų ap-sykių daugiau, negu jis 
vaikščiojimas ar paminėji
mas, sekančiai:

Tibetiečių nauji metai 
prasideda su jaunu mėnu
liu, apie vidurį vasario mė
nesio. Nuo vasario 15 die
nos per 23 dienas paprasta 

scapegoat), kuris už ki- civilinė sostamiesčio Lha- 
bet visi didžiuojasi per Kalėdas smagiai laiką tų kaltes" turi kentėti. 1

kaip Italijos Roma ka- smulkmeniškai
i, iri... . i: ••  i.. • .r ...“Ramybe žemeje geros 

valios žmonėms''
Tai jau ir vėl Kalėdos. Tikintiesiems jos reiškia Kris

taus gimimą. Tuo tiki šimtai milijonų. Jie Kalėdoms pri- 
siruošia triukšmingai ir jas pasitinka iškilmingai. Ir 
kadangi tai yra didelio džiaugsmo šventė, tai per Kalė
das daugiau ūžiama ir praleidžiama, negu per kurias 
kitas šventes. Labai daug pelno turi dviejų luomų žmo
nės: vertelgos ir kunigai.

Bet Kalėdų laukia labai daug ir netikinčiųjų. Jie jose religiniai vadai 
irgi randa puikią progą gerai pailsėti ir smarkiai paūžti, mūllos, lamos,
Tuo reikalu nėra jokios kiniškos sienos tarpe tikinčiųjų kitaip užsivardinę religi-

’ ir netikinčiųjų. Tuose pačiuose Kalėdų pobūviuose mai- niai verslininkai — parink-
šosi visi — tėvai, vaikai, giminės, draugai, pažįstami, davo, paskirdavo 
Visus pasigauna ir paveikia troškimas “good time.” Nors ^atleidimo ožį” 
milijonai ant rytojaus vaikštinėja “išsipūtusiomis” gal
vomis. I 
praleidę. Toks jau keistas šio “griešno” žmogaus būdas 

■— paprotys.
Tiek apie šią kalėdinių švenčių prasmę. Yra, arba tu-'kimo darbui atlikti, 

retų būti dar ir kita, daug rimtesnė. Kalėdų proga labai 
skardžiai skamba šūkis: “Ramybė žemėje geros valios 
žmonoms.” Kažin kas atsitiktų, jeigu ištiesų visas krikš
čioniškas pasaulis nors per tą vieną dieną tą šūkį prak
tikoje, kasdieniam gyvenime išbandytų! Gal joks kitas 
šūkis nėra taip storai apsuptas veidmainyste, kaip šis. 
Mažiausia rūpinasi ramybe ir gera valia kaip tik tie, 
kurie garsiausia, atėjus Kalėdoms, šneka apie “ramybę 
žemėje geros valios žmonėms.”

Kalbant apie pasaulį, ramybė turi reikšti taiką. Bet 
taikos neturime. Bilijonai praleidžiama apsiginklaivmui. 
Dieną ir naktį gaminamos atominės bombos,*kurios, kaip 
jau žinoma, gali nušluoti milijonus, sunaikinti ištisus'su 
kraštus. |E-

Kalėdos atėjo ir praeis. Kova už taiką, ramybę ir gerą neseniai įvykusios 
valią tarpe žmonių ir tautų turės eiti toliau. Nėra didės-KadangUiesu m^nojpe- 
nio ir svarbesnio reikalo, kaip išvengimas naujo karo, j 
kaip išlaikymas taikos. Bet tai darbas visų geros valios, 
žmonių. Tik visi jie, kovodami prieš naujo karo kursty- 'į 
tojus ir ruošėjus, pasieks tą visos žmonijos idealą.

talikų religijos tvirtovė.
Vyriausias dvasinis tibe

tiečių buddistų vadas, jų 
popiežius, vadinasi Didysis 
Lama, arba Dalai Lama.

“ATLEIDIMO OŽYS”
Buvo laikai gilioje seno

vėje, dar ir dabar tebėra 
|Tibete ir kaĮkur kitur, kad

— kunigai,

žmonėms 
(angliškai

sos valdžia pereina į ran-

Tapęs 
pasiūlytoji), 
užsivadina Jalnu. Tada jis, 
i š didžiai vaikščiodamas 
gatvėmis, nešdamas ranko
je sidabrinę lazdą, garsiu 
balsu šaukdamas, praneša, # .. .
miesto gyventojams, kad Elizabetho Vajininkai . . . .
Iper sekančias 23 dienas jis K- Žukauskienė, Newark . . .
ir jo tarnai bus miesto vai- Svinkūmenė, Waterbury . 
džia. Minykai iš visų arti- Hartfordo. y njininkai . . . .
mesnių klioštorių ir bažny-j^^acĮe^Pį]*J°s ^Vajininkai . . .
čių susitelkia atiduoti jam 
paklusnią pagarbą.
JALNO SAUVALIA
VIMAS

J alnas savo autoritetą 
vartoja labai sauvališkai, -ir 
despotiškai verčia, kad visi

kurios
būna jiems uždėtos. Pelną

miesto valdžiai už tai sumo-

Jo paskirti specialiai 
Šniukštai leidžiasi medžiok
lei po miestą, kad pritai
kius gyventojams visokias 
kaltes ir pabaudas už tai. 
Visi Lhasos miesto gyven-

I Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston . 
Brooklyno Vajininkai.......................................
J. Bakšys, Worcester.........................*. . .
ALDLD 20 kp. Moterų Skyr., Binghamton . .
P. Anderson — L. Bekešienė, Rochester ’. . .

Didjnn, New Haven
Vera Sumaištis, Det roti ..
A. Valincius, Pittston ....
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
J.
A.
A.

.P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 1186 J.
S. Penkauskas, Lawrence .......
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 
S. Kuzmickas, Shenandoah .......
A. Žemaitis, Baltimore ...........
Bridgeport© Vajininkai ............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlajus, Eddystone ................
C. K. Urban, Hudson ..............
L. Prūseika, Chicago ................
E. Kasparienė, Wilkes-Barre .... 
Geo. Shimaitis, Brockton .......
S. Tvarijonas, Detroit ..............
J. Matachun, Paterson .............
S. Sharkey, Easton ................
J. Grybas - A. Zaruba, Norwood 
P. Šlekaitis, Scranton ................
J. Blažionis, Lowell ..................
I. Simutis, Nashua ..................
S. Kirslis, Bridgewater .............
S. Puidokas, Rumford ..............
V. Padgalskas, Mexico ..............

J. šapranauskienė, Phi- 
tojai būna tų Šniukštų ap- ladelhipa, Pa., prisiuntė 

, ir kiekvienas jų naują prenumeratą ir at-
, Ji gražiai dar- 

, kad philadelphie- 
čiaf aukščiau pašoktų lai
mėtojų skyriuje, nemažai 
išvaikštinėjo lietingoj die
noj, prenumeratų reikale.

Taipgi gavome gerų re
zultatų nuo-L. Žemaitienės 
Hartford, Conn., ji prisiun
tė didelį pluoštą atnaujini
mų.

Moterys apsčiai d'arbuo- Baltimore, Md • • • TI /T /"N • 7

M.
V.

1062
846
862
824
735
572
560
532
504
490
488' A.
476
462
434
569
372
366
340
308
301
260

j

A.
11.

Punktų 
. 4766 
. 4257 
. 3707 
. 3504 
. 3221 
. 2790 

. 1638 
. 1427 
. 1362 
. 1238

........ 252 
......... 242 
......... 238 

236 
216 
196 
180 
168 
168 
144 
144 
140 
140 
112 

84 
. 84

78 
72 
56 
56 
28 
28

Adams, Grand Rapids .. 
Bernai, Los Angeles .... 
Gudzin, Scotia ............

Žilinskas, Lewiston ........
Slekienė, Gardner .........
Wall, Wilkes-Barre .......
Grybas, Norwood .........
Sauka, BrocktoM ...........

LLD 75 Kp., Miami .........
LLD 77 kp., Cliffside .......
Helen Jacobs, Oakland ....
A. J. Navickas, Haverhill .. 
M. Janulis, Detroit .........
II. Žukienė, Binghamton ....

Žebrys, Cleveland ........
Daujotas, E. St. Louis ..
Taraška, Milton ..........
Thomas, So. Boston .....

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. __ $378.75 
Philadelphia, Pa. 323.5tf 
Hartford, Conn. — 212.60 
Waterbury, Conn. _ 202.00 
Brockton, Mass. — 191.29 
Worcester, Mass. — 156.46 
New Haven, Conn. _ 147.25 
Elizabeth, N. J. - 
Wilkes-Barre, Pa.

turėjo kas minyko (vienuolio) to Jan y 1 , . - - „nHiininm
J klioštoriaus tamPa surastas kuo nors naujinimų.Nebūtinai ožys

būti paskirtas tam pasmer-.paties miesto
, Į vai- Debang, kuris sumoka tam 

rios tautos tūlose pasaulio laikotarpiui miesto valdžiai 
dalyse parinkdavo tam pa-' aukštesnę pinigų sumą, ne- 
smerkimui skirtingus gyvu- gu visų kitų klioštorių pa
bus — paukščius, gyvates, siūlomas mokestis.

Dėl M. Biržiškos 
kalbos skurdo

prasikaltęs ir už tai bau-bpojasi, 
ūžiamas.

Specialiai aptaksuojami 
visi namai per tą laiką, ir 
menkiausias žmonių pasi
priešinimas baudų mokėji
mui yra griežtai ir kietai 
baudžiamas.

Toksai Jalno žiaurumas 
išveja iš miesto per'tas 23 
dienas visą biednuomenę.

Newark, N. J. _ 
Chicago, 111. ... 

i Rochester, N. Y.

102.33
91.14
87.75
85.00
68.50
64.00
61.25
61.00
60.00
58.00

Kada ‘‘svietiški ja” aplei- jas*. šiame vajuje. M. S vi n- Detroit, Mich. . \A/atnvhii I nnn -n <n r. 49 už mūsų kalbos barbarizmus, 
polemizuoja negu prof. M. B.: jau pulkas 

bendradarbiu R. metų kai esame atsiskyrę nuo į jį ateina.
dėl Lietuvių Meno Parodos, josios lietuvių kalbos; < 

New Yorko me, taip sakant, jau susimaišę 
sų “Babelio bokšto” atmosfera 
bei įtaka.. Todėl mes ir norėtu
me pasimokyti lietuvių kalbos, 
šnekamosios kalbos, anot velio- 
nies prof. Būgos, — iš jos ty
rinėtojų, jos autoritetų. O ko 
mes galime pasimokyti iš prof. 
M. B. kalbos? Absoliučiai nieko!

šių metų “Vienybės 
Mykolas Biržiška 

Laisvės
džia miestą, tai dvasiški ja

es?‘| Visos šalies buddistų

kūnienė, Waterbury, Conn, 
taipgi prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

S. Penkauskas, Law-

Lawrence, Mass. _ 
Pittsburgh, Pa. __ 
Binghamton, N. Y 
So. Boston, Mass 46.50

klioštorių vartai plačiai at- .ence, Mass., prisiuntė dvi r ’ Angeles Calif. _ 38.00
Lnlinvvii iriai VI i nctnvi 1i 1-______-  — .__________ - J  ~ 4. 'LJ ‘

cialistas, tat ne autoritetingos 
nuomones šiuo reikalu neban- 

jdysiu pareikšti. O ir be to, šio
je “milžinų kovoje” mane su
domino ne tiek esminis jų po
lemikos branduolys, kiek M. 
• Biržiškos rašinio kalbos skur-Tik pasmerkimo susilauks

Koks nors baisus piktadarys kėsinosi į padanges 
mesti United Automobile Workers Unijos patalpas De- tonsnapis žurnalistėlis ar žaliu 
troite. Laimė, kad dinamitas buvo laiku užtiktas ir iš-^as lietuvių 
kraustytas.

Šių metų pradžioje kas nors kėsinosi nušauti unijos 
prezidentą Walter Reuther. O prieš metus laiko panašus 
pasikėsinimas buvo padarytas ant gyvybės jo brolio Vic
tor Reuther.

Kiekvienas padorus amerikietis pasipiktins tais pik
tadariais ir pasmerks jų terorą prieš uniją ir jos vadus.

Teroristai yra reakcinės isterijos padarinys. Detroite 
jie pasirodo pačioje bjauriausioje, aštriausioje formoje.' 
Šautuvu ir dinamitu jie kovoja prieš savo oponentus. Bet 
yra teroristų ir kitos formos. Jų jau pasirodė Amerikos gas jr mokyklų vadovas”, ‘~M. 
lietuvių tarpe.

Kuo, jei ne fašistiniais teroristais, galima pavadinti 
tuos, kurie aną dieną slaptai suorganizavo chuliganišką 
pasikėsinimą ant Literatūros Draugijos kuopos suruoš-

... tos vakarienės Baltimorėje, arba skundikus Elizabethe, 
kurie suardė perstatymą pjesės “Mūsų Gyvenimo Žaiz
dos,” arba stormtruperius Brooklyne, kurie aną dieną už
puolė kriaučių lokalo susirinkimą ir kėsinosi spėka paim
ti lokalo vadovybę į savo rankas, arba slaptai suorgani
zuotus chuliganus Chicagoje, kurie užpuolė Lietuvių Au
ditorijoje pažangiečių susirinkimą ir išdaužė dienraščio 
Vilnies raštinės langus? Daleiskime, kad Baltimorės ban- 
kieto rengėjai, arba Brooklyno kriaučiiį lokalo vadai, ar
ba Chicagos prakalbų ruošėjai nebūtų užsilaikę šaltai. 
Juk būtų galėjęs įvykti baisus kraujo praliejimas!

Ar apie tai pagalvoja tie sutvėrimai iš klerikalų, sme- 
tonininkų ir menševikų laikraščių štabų, kurie tuos fa
šistinius ekscesus kursto ir organizuoja?

Teroras yra teroras; Prieš jį reikia kovoti.

k-f k J. * WW*.»A***V —r — ,

\das! Reikia žinoti, jog M. Bir- Koki šiupinį jisai mums patie- 
iš-'žiška tai nėra koks nors gel- kia, galima matyti kad ir iš šio

literatūros mėgė
jas! Kaip toji pati “Vienybė” 
mus informuoja, tai M. B. “;

vieno sakinio - paragrafo, ku
rį, manau, gerb. profesorius 
nesupyks, jei pacituosiu iš;vv i HUDU [jy J vi JJcAVl LU vol L4 lo

mus informuoja, tai M. B. “yra aukščiau minėto jo straipsnio 
kilęs iš senos žemaičių bajorų (Riti sakiniai - 
giminės ir užaugintas žemai- negeresni). Šta
tiškai lenkiškoje kultūroje,” y- 
raį “literatūros istorikas ir il
gametis rektorius”, jis yra “ir 
mokslininkas ir visuomeninin
kas ir valstybės vyras”, “jis 
baigęs Maskvos universiteto 
teisių fakultetą”, yra “pedago-

keliami ir visi klioštorių į- 
namiai iš jų paleidžiami.

Į Lhasą vedanti keliai 
(tikriau pasakius, tik pla
tūs takai) nuo visų kalnuo
tų \ apylinkių persipildo 
knibždynais zokoninkų iš 
klioštorių, kaip skruzdynų. 
Visi jie skuba į sostinę, vie
ni pėsti, kiti raiti ant ark
lių, kai kurie ant asilų, o 
dar kiti neatsilieka, apsi
žergę bliaujančius jaučius. 
Visi jie nešasi maldakny
ges ir puodus, bliūdus val
giui gamintis.
PRAMUŠTGALVIAI

Prieina jų tiek daug, 
kaip koks spiečius, ir visi

naujas prenumeratas ir at- Bayonne, N. J. ....
. Jis sako, kad New Britain, Conn

musesi su Krėstais, o a 
bypsenos bandei atsteigti tarp jų

mušėsi su krėslais, o ar tu 
i tai-

Naktį Nepageidaujamas
. Klijentas (ką tik ištei
sintas už vagystę) sako sa
vo advokatui:
“Dėkui tamstai už sugabų 

apgynimą; aš prie progos 
užeisiu kada pas 'jus.”

Advok.: “Labai gerai, tik 
malonėkite tai padaryti die
nos laiku.”

Priemone Taikai 
Teisėjas. — šie du vyrai

Liudininkas. — Ne, ne
galėjau, kadangi ten nebu
vo

Šleževičiaus kabinete buvo švie
timo ministeris”, kaip pabėgė
lis, Vokietijoje “profesoriavo 
Pabaltijo Universitete Ham
burge”, parašė “visą eilę vado
vėlių, vėliau atskirų mokslinių 
studijų iš mūsų senosios lite
ratūros”, etc., etc.

Kaip matote, atestatas gana 
ilgas ir imponuojąs! Dėl šių 
tai kvalifikacijų M. Biržiška 
vadinamas — profesorium. Su
tinkame, jog M. B., profeso
riaus titulo vertas. Čia pasėmus 
Amerikoje kiekvienas choro 
vadas ar dūdų orkestro dirp 
gentas vadinasi profesorium. 
(Tačiau kaip liūdna turi būti 
gerb. profesoriui, užsitarnautos 
'senatvės metu, atsidūrus niū
rioje d-ro Devenio karšinčių 
prieglaudoj! Profesoriui likus 
be universiteto, be 'katedros, 
tai jau lygiai tokia pat trage
dija, kaip aktoriui be teatro, ar 
generolui be armijos). Tik va 
ko mes negalime suprasti: kaip
tai gali būti, kad prof. M. B. amerikiečiams labai blogą pa- 
tiek daug studijavęs ir dirbęs 
lietuvių literatūroje, o neišmo
ka. lemtai, lietuviškai rašyti? 
Ar čia jam pakenkė “bajoriš
kai lenkiškas išauklėjimas,” ar 
penkerių metų bėglio gyveni-- 
mas Vokietijoje — nesupranta
ma! Mes amerikiečiai, tiesa, tu
rime savą žargoną ir juomi
verčiamos. Tačiau mes turime rių?!. 
daugiau teisių tikėtis atleidimo'

trečio krėslo.

VISOS TRAGEDIJOS 
MINIMOS

Petras: — Girdėjau, kad ren
giatės minėti savo 10 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį ?

Jurgis: — Taip, rengiamės. 
Jeigu žmonės m'ini Dunkirką, 
tai kodėl neminėti vedybų?

36.50 
33.20 

Stamford, Conn. ... 32.00 
Lowell, Mass.-------- 31.50

Scranton, Pa.-------- 31.50
28.00 

Cliffside Park, N. J. 25.00 
Shenandoah, Pa.----- 20.00
San Francisco, Calif. 19.50 
Easton, Pa............
Hillside, N. J. ... 
Kearny, N. J.........
Great Neck, N. Y
New Kensington, Pa. 11.00 
Bridge water, Mass. . 11.00 
Paterson, N. J.----- 10.79
Grand Rapids, Mich. 10.00 
Girardville, Pa..........10.00
Haverhill, Mass.----- 8.00
Norwood, Mass...........7.00
Portland. Me...............6.00
Miami, Fla. ------------- 6.00
Lewiston, Me. ........ 5.00
Gardner, Mass............ 3.00
Milwaukee, Wis.......... 3.00
Pittston,'Pa....................3.00
Hudson, Mass............. 3.00
Rumford, Me ...........  3.00
Shenardoah, 1’a............ 2.00

2.00 
1.00

naujinimų. <
jam pagelbėjo J. Kodis va
žinėti šiuo reikalu. \

J. J. Mockaitis,- Bridge- 
port, Conn., prisiuntė nau-1 Seattle? Wash. _Z 
ją prenumeratą ir atnauji-1 
nimų. Tikimės, kad dar 
teks gauti daugiau gerų ži
nių nuo Mockaičio neužilgo.

J. Grybas, Norwood, 
Mass., ir neblogai -pasirodė 
šį sykį, prisiuntė pluoštą 
atnaujinimų.

Iš New Haven, Conn., J. 
Didjun, prisiuntė atnauji
nimų.

Vera Smalstienė, Det
roit, Mich., daug darbuojasi 
Vilnies naudai, bet nepa
miršta ir Laisvės reikalų.

. paragrafai irgi 
negeresni). štai tasai tipiškas 
jo “kalbotyros perlas”:

“Kiek dar galima būtų 
sutikti su kai kuriomis R. 
F. pastabomis dėl nepavyz- 
dingo paveikslų sutvarkymo 
(čia pridursime ir neefektin
gą salę, kurioje R. F. pasi
ilgo net degtinės ir alaus, 
vargšelis!) ir gal dar vieno sumišimas neapsakomas, 
kito jo atžymėto neesminio Pulkais tie pašventinti vy

rai skersuoja gatvėmis — 
vieni gieda šv. giesmes, kiti 

r kvailai laukiniškai rėkia, 
i- šaukia, kad kaip nors iš- OAO ]^y A JA VČVk/ J d 14 • •«•<*•' • v v • v1 • i • 4 *

jo pasisakymai dėl parodos 1S žinomų šiokią Windsor Conn.
‘iš esmės’ ir mėginimai įver- tokią, auką. Susitikę 8a^v^"'|ęus> Hartford, ’ o n n. 
tinti jos eksponatus virsta X jie stumdosi, barasi, | Ad^m Abeliūnas, Hartford 
naivia, stačiokiška mandra- musasi; Vieni kitiems 11UO- 
vone, vergiškai sekančia ge- sai “dalina” ir priima krau- 
rokai nudėvėtos ir sustingu-j uotas nosis, juodai pamuš- 
sios, atsilikusios nuo kūrybi
nės meno raidos nę tiek me
ninės, kiek tam tikros visuo
meninės kritikos i ir šiaip 
partinio katekizmo, trafaretu, 
parodos apžvalgininką var
žančiu laisviau galvoti ir y- 
pačiai laisviau sakytis.” 
Nh, ar

apsisiautę raudonais plos- Prisiuntė atnaujinimų.
čiais. Darosi betvarkė ir

dalyko, nors ir nerodančio
mis, kad jis būtų menui ar-, 
timas, tik vis dėlto rodančio
mis jį esant raštingą, pri- • 
sispyrus ir pastabų, tiek jau.'

tas akis ir pramuštas gal
vas.

Visą dieną nuo ryto auš
ros iki nakties tamsos tie 
raudonploščiai m i n y k a i 
taipgi laiko pamaldas prie- 

__ _  blandžioj šviesoj, kodylų 
Nir\?±Osupmt0te,Viapie ką dūmais prismilkusiame ore 

čia profesorius kalba? Netikiu! didžiulėje Machiųdranath 
Spėju, jog aiškiau ir tiksliau bažnyčioje ir Lhasos kated-

gavo-Aukų persikėlimui 
me sekamai:

Jonas Podžiūnas, 
Angeles, Calif., $13.

J. Rudman, New Haven 
Conn., ,$10.

Po $3: W. Raitkus, So. 
Windsor, Conn., L. Man- 

C o n n.
Našliui 
Have 14

, N. H.
ill, Mass

Gražų skaičių

18.00
15.00
15.00
12.00

Conn., Agnės Kučiauskie-
nė, Waterbury, Conn.

Po $1: V. Januškevičius
Hartford, Conn., J. Rudi- vajminkanis, kurie per vi
lnas, Bridgeport, Conn.,_B. sokj orą darbuojasi savo

dienraščio labui. Dėkuoja- 
me jiems ir už prisiųstas 
aukas.

Taipgi ačiū pavieniams 
kurie atsinaujindami pre
numeratas nepamiršta pri
dėti doleriuką-kitą laikraš
čio išlaidoms.

Vajus artinasi prie už
baigos. Baigsis su 1 d. sau- . -v—». i • t • • i •

prisiųsti rezultatus. Kontes- 
tantam — 
skiriamos 
nos: 1-ma

Navickas, Plymouth, Pa. 
K. Buinauskas,’ Philadel
phia, Pa.

Po 50c: J. Kazlau, Weth
ersfield, Conn., J. Rudžin- 
ski, Hartford, Conn., A. 
Raymond, Hartford, Conn.

gavome 
naujų skaitytojų. Tai didelė 
dėka mūsų nenuilstantiems

WASHINGTON. — Dar 
kelios nedidelės minkštųjų

parašytų ir eilinis mūsų korės- toje, Pamaldų pertraukose 
tris sykius per dieną eina 
rinkliavos, kur

pondentas^ Tokia savo kalba 
prof. M. Biržiška teikia mumis

vyzdį, ne tik kad nieko nepa
moko. Perskaitęs jo raštą, atsi- 
Lietuvos kaimiečių maldelę: 
“Nuo pavietrės, bado, ugnies ir 
vainos
kalbos — išgelbėk mus, Viešpa
tie!”

Ar tai jau tik tiek mes gali
me tikėtis

ir nuo taip sujauktos

iš savo kultūrtrege

i Amerikos Pilietis

ri-.LL___ , L-J priimama ^ghakasyklų kompanijos |Sj0. Dar liko viena savaitė
aukos arbata, sriubą ir pi- Pas^ra8^ sutartį su unija.
iiigais. Katedra — milžiniš
kas pastatas pačiame mieš
to viduryje, apsuptas tur-

sisteigia civilinė miesto 
valdžia, grįžta miestan var-

laimėtojam yra 
sekamos

gaviete, bavaru ir krautu- 8'uopienė, o minykai dar ne- 3-čia $35 ’ lorilAidr/io HA nvėmis. Dievų ’stabai ir vi- aP^e/^ja miesto jie lū- 
- - - - - kunuoja, slankioja;

4-ta $30;
$20; 7-ta

dova- 
$50;

?15;
sbkios šv stbvvlos Gausiai KUlluuja’ BianKiuja, kurie 8-ta $ 12, 9-ta $10 ir 10-ta 
nannnžtnš. ir • v5«u Prisigriebę daugiau aukų, $5. Lauksime gerų rezulta-papuoštos .auksu ir viso-į. . .v v- . v . r tai tie ulioja per 24 dieną. W-

(Daugiau bus)kiaįs brangakmeniais.
Pasibaigus tam Jalno ___

kermošiui, po 23 dienų at- 2 pusi 
. ■ ■ . ■ ■ 1 \

Laisvės Adminištrajcijd
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(Tąsa)
Pradėjau naują gyvenimą, kurio bangos ilgainiui 

mane nubloškė į tuomet nenumatyto likimo sritis. 
“Dabar aš parodysiu,” galvojau, “Palšiams, jų žen
tui ir dukrai!...”

Pats Lyšis mane mokė, kaip dirbti.
— Visuomet laikykis tokios pagrindinės taisyk

lės, — sakė jis: — Geriau nedapilk nei perpilk. Pi
nigai čia ateina, kaip vanduo, bet turi žinoti, kaip 
juos pagauti, paimti. Sauja vandens pasisemsi tiek, 
kiek standžiai, glaudžiai rankų pirštai bus suglaus
ti. Stebėk mane ir mokykis.

Lyšis buvo senas biznierius, jau gerokai pramo
kęs anglų kalbos, turįs daug pažįstamų ir, svarbiau
sia, žinąs jų silpnybes.

Ateina artimo banko tarnautojas ir prašo alaus 
stiklinės. Lyšis įpila jam alaus, paima penkiuką, 
įmuša registerin. Paskui įpila jam degtinės stik
liuką.

— Šis tai ant manęs. Gerk sveikas!
Žmogus išgeria, pradeda kitaip jaustis, sumaišęs 

alų su degtine.
— Dar vieną? — klausia Lyšis.
— Gerai, bet dabar ant manęs, — atsako koštu- 

mieris. — Ir tamsta gerk.
Jis sumoka. Tuomet dar vieną, dar vieną, dar 

vieną... vis degtinę ir alų. Kostumieris jau “links
mas.” Prilimpa jis prie baro, kaip musė prie kli
juoto popierio, kol bartenderis girtą išvelka lau
kan. Jo pinigai, čėdyti gal žmonai, gal vaikams, jau 
Lyšio kišenėje.

— Saliūne žmogus turi būti labai apsukrus, be 
gailesčio, be didelių ceremonijų, — aiškina jis man. 
— Pijoką Dievas tam ir sutvėrė, kad jis paliktų sa
vo uždarbį saliūne. 0 saliūnininko pareiga jo už
darbį priglausti, nes, jei ne tu, — kitas tai pada
rys!

Nuolankiai priėmiau Lyšio patarimus ir žadėjau 
jų laikytis.

IV.
Biznis vyko geriau nei aš tikėjausi. Mano įstoji

mas partnerystėn pritraukė naujų kostumierių, nes 
aš turėjau daug pažįstamų. Neužilgo įsitaisiau nau
jus, geresnės rūšies rūbus; susiradau, pasinuomo- 
jau kambarį, kur kas didesnį, erdvesnį, šviesų ir 
beveik pačiame miesto centre. Atmokinėjau Lyšiui 
savo skolą ii’ man pačiam pinigų buvo užtenkamai.

Bet man kliudė mano buvę idėjos draugai. Sykį 
ir kitą jie užeidavo saliūnan barti mane, kodėl aš 
nelankau socialistinių mitingų, kodėl nemoku rei
kiamų mėnesinių mokesčių, kodėl nieko visuomeni
niai neveikiu!

— Tu, Maiki, pirmiau skųsdavaisi, būk tau veik
ti judėjime kliudo Palšis, o dabar — nieks tau ne
kliudo, tu pats ant savęs bosas, tai kas pasidarė?

Ir jie tai sakydavo drąsiai, nepaisydami, jei kas 
biznyje girdi. Nepaiso jie, jog tokios kalbos ir kri
tika kenkia man bizniui. Negalėjau gi aš rodytis 
esąs socialistas, — rodytis savo kostumieriams, ku
rių dauguma socializmo bijojo, kaip nuodų!

Kas dalyti?
Vieną vakarą nuėjau aš pas Balandžius. Juodu 

jau turėjo nemažą sūnų ir gyveno švariame bute 
darbininkų kvartale.

Balandžiai mane priėmė draugiškai, kaip “tėvas 
sūnų paklydėlį,” bet greit juodviejų šiluma pradė
jo keistis į ledą.

— Užėjau pasakyti jums, kad aš pasitraukiu iš
judėjimo, — išstenėjau aš, nedrąsiai, beveik mik
čiodamas. Žinote... 4

— Žinome! — pertraukė mane Balandis, pama
tęs, jog man trūksta žodžių. — Gerai žinome: jūs, 
Maiki, dabar esate biznyje. Girdėjome!

Nastutė Balandienė, sėdėdama kitame kambario 
šone su kūdikiu ant kelių, stebėjo mane tokia pasi
gailėjimo žiūra, kad man pradėjo darytis ankšta 
kėdėje.

— Taip, pasitaikė ir man būti biznyje! — vėl aš 
nedrąsiai prakošiau.

— Orijentuojatės link buržuazijos, e?
— Nežinau.
— Savaime aišku! Kiekvienas smulkutis kakro- 

tis, patapęs biznierėliu, siekiasi link buržuazijos. 
Neretai pasitaiko, kad biznieriaus kišenė tuštesnė 
nei vidutinio darbininko, bet jo galvosena, e, bro
lau! — jo galvosena nukreipta į milijonierių pusę! 
Žinau!

— Maiki!... — maloniai įsiterpė Balandienė, 
bet jai pristigo žodžių. Nastutė dabar atrodė nepa
prasto grožio moteriškė: veidas pilnas, malonus, 
toks motiniškas! — Maiki! Man tavęs tiesiog gai
la. Aš tikėjausi, jog tu būsi kada nors mums švie
sa, žibintas, kelią rodąs į ateitį. O dabar.. .

(Bus daugiau)

CIIICAGOS ŽINIOS
TAIP JIE PLANAVO

Mano gaspadinė prenume
ruoja (ar veltui gauna) “San
darą.” Kaip kada neiškenčiu ir 
aš nepažiūrėjęs į tą laikraštu
ką, kuris kiekvienu kartu man 
primena nabašninko Jokūbo 
mano kaimyno Lietuvoje, ilabai 
sukūdusią kumelę.

Įsitėmykite, tai yra penkta
dienis, gruodžio 16 dieną, 5 va
landa popiet. “Sandara” labai 
svarbioj vietoj praneša: “De
monstracija suardė Bolševiku 
Mitingą Bridgeporte.” Taip ir 
pasakyta, jog... “penktadienį

rican” ankstyvą laidą. Pirma
me puslapyje antrašte kaip 
veršis: “DP’s Broke Red Meet
ing.”

Vargašas tas mano kaimy
nas Pieža. Ant rytojaus vei
kiausiai gavo “plenty heli” nuo 
savo boso, kad jam ir popiežiaus 
“blagaslovenstva” i išgaravo. 
Nes vėlesnėse “Herald-Ameri
can” laidose žinia apie “dipu
kų suardytą mitingą” nebepa
sirodė. Vargiai Piežą bepaklau- 
sys Biekšos užtikrinimą kitą 
kartą.
KAS NESMAGIAI

mūsų Bridgeporte buvo didelis JAUTĖSI
sujudimas.” Ir toliaus žodiškai 
atpiešiama, kaip sandariečiai, 
dipukai, klerikalai ir socialde
mokratai “suardė bolševikų mi
tingą,” kuris įvyks dar tik už 
trijų valandų.

Skaitau pats savo dienraštį 
“Vilnį” ir nieko apie “suardy
mą” nerandu. Skelbia, jog mi
tingas įvyks paskirtu laiku, 
penktadienį, gruodžio 16 dieną, 
Lietuvių Auditorijoje, atseit, 
Bridgeporte.

žinoma, laikui atėjus, pasi
stiprinęs gaspadinės gardžiai 
iškeptu kumpiu ir rūgintais 
kopūstais, nueinu į Auditoriją. 
Ir iš tiesų, sandariečiai, grigai- 
tiniai (didysis Ambrose ir 
Biekša) komandavo j a smogikų 
armiją iš apie tuzino dipukų 
mitingą suardyti.

Pirmininkui atidarius mitin
gą smogikų vadai užkamanduo- 
ja, kad jie mitingo rengėjų 
pirmininko nepripažįsta, bet 
turi atsivedę saviškį — per 
Berlyną atklampojusį dipuką, 
tūlą Budginą.

Sukasi ir Hearsto bernelis, 
lietuvių klerikalų batlaižis Sta-

Worcester, Mass
Iš LLD 11 kp. ■'susirinkimo
Susirinkimas įvyko gruod. 11 

d. Drg. J. J. Bakšys paėmė 
Laisvės vajininko darbą ir iš
davė gražų raportą. Nors 
Worcesteris Laisvės vajuje jau 
ibtivo nupuolęs labai žemai, bet 
d. Bakšys ir vėl gerai pakėlė. 
Laibai gražų darbą apšyietęs 
nešėjo d. Bakšys atlieka. Mes 
visi tą įvertinam, žinodami, 
kad darbas yra sunkus ir dide
lis.

Taipgi susirinkimas pasvei
kino d. L.. Pruseiką 45 metų 
literatūrinės darbuotės sukak-

Trys asabos mitinge jautėsi, 
kaip tarakoną prariję po to, 
kaip Budginas išsivedė savo 
“armiją”. Toji traicė buvo: 
sandarkos zeceris Matas Biek
ša, Grigaičio “body-guard” di
dysis V. A. Ambrose ir viena

tyje su $5. J. Jaškevičius 
aukojo Vilnies popieros fon
dui $2. Nors vėlai, bet geriau 
negu niekad.

Išrinkta kuopos valdyba dėl 
1950 metų iš šių draugų: or-

inteligentiška jauna 
Hypatija. Well, pirmieji 
niekados nėra pasižymėję di
dele išminčia. Atvyko jiedu įj 
mitingą tikslu suardyti, o čia 
įėmė ir neišdegė! Jei dar būtų

sys Pieža., Jis jau iš anksto ži
no, kad mitingas “suardytas” 
ir išbėgęs į smuklę telefonuoja 
savo bosui, kad paskelbtų 
“faktą” visam svietui pačiame jų”,
pirmame puslapyje.. Ir ištikro.1 cei: 
Eidamas namo iš mitingo, nu-, landom prieš jo įvykimą, 
siperku Hearsto “Herald-Ame-1

Karštos skaisčios liepsnos, 
lai karstu mano bus.”

LLD 12-tos kuopos draugai 
ir M. Kalauskas išreiškia už
uojautą mirusios šeimai per 
Laisvę, vietoj gėlių.

A. G važis kietis.

Montello, Mass.

ras užima apie 24 tūkstančius 
kvadratinių metrų plotą, čia 
jau pasodinta du šimtai 15-20 
meti senumo medžių. Takus 
papuošė dekoratyviniai krū
mai', kurių šiemet bus paso
dinta apie 3,000.

Liaudies Universitetai
Apylinkėse

ganizatorius — A. Pilkauskas, 
protokolų raštininkas — J. M. 

leidukė Lukas, Finansų raštininkas —
S. Janulis, kasierius — J. Jaš
kevičius, korespondentas — J..
M. Lukas, knygius — J. Jaš
kevičius. J. M. L.

to iš anksto nepaskelbę. O da
bar Biekša pats sustatė ir at
spausdino Vaidylos locnoje ga- 
zietoje, kad mitingas “išardy
tas.” Klausosi, kaip nedaperė- 
tas viščiukas,, kalbų advokatės 
Pearl Hart, Andrulio, žebrai- 
čio ir kitu ir šokinėja lyg ant 
žarijų.. Didysis Ambrose suflė-j 
riuoja į ausį Biekšai ik Hypa- 
tijos draugui pertraukinėti 
kalbėtojus. Anie 'bando daryti, 
bet... kas tai užpakalyje pata
ria Biekšai atsisęsti. Paklauso. 
Tą patį padalo ii* anos leidukės 
frentas. Bet “drąsiausiu” pa
sirodė didysis (nuo kaklo že
myn). Ambrose į— jis tik su
fleri avo. ; .

Je, žmogus vienaip storojasi, 
bet kitaip klojasi, skaičiau ka- 
daisi ar ne “žyvatuose šventų-

Taip ir lietuviškajai trai- 
“suardė” mitingą 24 va-

žemaitis.

Cleveland, Ohio New Haven, Conii.
Generolų bėdos

Neperseniai dienraštyj “Vil
nyje” tilpo žinute, būk čion at
važiavę generolai Plechavičius ■ 
ir Nagevičius plauna lėkštės. 
Teko girdėti, kad jų ekscelen- 
cijos ir jų leitenantai strošnai 
ta žinia įsižeidė ir net žada vi-, 
siems Clevelando koresponden- i 
tams už tai atkeršyti, o jau 
“Vilniai” už tokį ponų “šlovės 
nuplėšimą” (tai pagal jų nuo
sprendį) tikrai bus “kaput.”

Mums patiko “Trilypė Pora”
Gruodžio 11 !d. brooklynie- 

čiams pribuvusi vaidinti “Tri
lypė Pora” komediją, žmones 
būtų nebesutjlpę į Lietuvių 
svetainę, jei isa ryto būtų buvę 
neišgązdinti \ apledinto kelio 
važiuoto. Popietį lietus vėl 
baugino net ir drąsiausius ke
liauninkus kėsintis kur nors iš 
namų važiuoti, kad motina 
gamta iš naujo neiškirstų tokį 
pat šposą, kaip ryte ji buvo 
padariusi, apslidinusi. kelius.

Wyoming, Pa.
Keletas bruožų iš velionės dry. 
M. Boyužinękienės biografijos 

ir laidotuvių
1 Iš Lietuvos paėjo nuo Aly

taus apskr., Niedzingės valse., 
Meškučių' kaimo. Po tėvais — 
Baksiūtė.

Atvažiavo į Ameriką 1907 
metais, pragyvenimą darė tar
naudama pas kitus.

Vėliau apsivedė su M. Bo- 
gužinsku ir ilgą- laiką gyveno 
Inkerman, Pa. Vėliau persikėlė 
į Wyoming, kur išgyveno iki 
mirties. Išaugino dvi dukteris. 
Dabar viena iš jų vedus ir gy
vena Detroit, Mich., antroji bu
vo su motina ir ją prižiūrėjo. 
Velionė buvo netekus vienos 
kojos per operaciją, jau apie 
keturi metai. Nors velionė buvo 
gana pakantri, bet jos šeimai

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis laikė savo koncertą ir 
šokius 10 d. gruodžio, Lietuvių 

i Tautiško Namo apatinėje sve
tainėje. Surengė montellietės. 
Pirmininkavo K. Volungevičie- 
nė. Pianistės buvo Olga Falcon 
(Breivytė) ir G. Stanley. Due
tus dainavo Rožė Stripinis ir 
William Yuodeikis, Anna Mi- 
neikytė ir Jonas Grybas. Nor
wood Vyrų Grupė, vadovystėje 
Richardo Barris, gražiai sudai
navo. Solo dainavo: Aldona 
Wallen, St. Niaura, Rožė Stri
pinis, Anna Mineikytė. Ant ar
monikos pagrojo R. Barris ir 
pianu solo skambino Olga Fal
con. Visi savo pareigas gerai 
atliko. ■

Jurgis Šimaitis - atsikreipė į 
publiką prašant paramos kana
diečių Liaudies Balsui ir atei
vių gynimo reikalams. Aukavo 
LLD 6 kp. $5. Po $2 aukavo: 
G. Šimaitis, A. Taraška, J. 
Vaitekūnas ir A. P. Orintai 
$1.50..

Po $1 aukavo:
E. Nąurienė, Belekevičienė, 

J. žalis, E. Rindzevičienė, F. 
Markevieia, A. Wallan, J. Ka- 
minckas. M. Gutauskienė, J. 
Skirmontienė, A. Šapalienė, K. 
Kalvelienė, K., čereškienė, Mi- 
kenienė, V. Zmuidęn, Robert 
Stenly; po 50 centų: F. La- 
pinckienė/zJSAdolfas, P. Rugie
nė, A. čerkasas; 25 centus M. 
Puodžiūnienė. Viso $29.75. Au
kas surinko K. čereškienė, G. 
Šimaitis. Visiems aukavusiems, 
varde organizacijų, širdingai 
ačiū! žolynas

ZARASAI, spalio 26 d.— 
Dusetų valsčiaus Butkelių ir 
Padustėlio apylinkėse atida
ryti liaudies universitetai. 
Juose vakarais mokosi daug 
kolūkiečių.

Universitete paskaitas skai
to apylinkių mokytojai Sur
vila, Valentinavičius, Riapolis, 
Senionytė, Vilkas ir kt.

P. Žaldokag.

Parduotuves Kolūkiuose
MAŽEIKIAI, spalio 12 d.— 

Viekšnių valsčiaus vartotojų 
kooperatyvas valsčiaus kolū
kiuose steigia parduotuves, 
kurios aprūpins kolūkiečius 
plataus vartojimo prekėmis. •

Pirmosios tokios parduotu
vės įsteigtos Marytės Melui’ 
kaitės vardo, “Tiesos keliu”, 
“Stalino keliu” ir kt. valsčiaus 
kolūkiuose.

A. Markauskas

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kuopos priešmetinis sur 
sirinkimas įvyks gruodžio (Dec.) 
28 d., trečiadieni, 8 vai. vakaro, pa
prastoje vietoje. Tai bus svarbus 
susirinkimas del to, kad yra atsiųs
tos knygos už 1949 m. Nariai atei
kite ir gaukite knygą. Taipgi bus 
renkamas kuopos komitetas. Įsite- 
mykit gerai laiką ir nepamirškite 
ateiti. Komitetas.

(277-279) t-
/ y

Dovanai Puikus 
Kalendorius

teko daug vargo panešti.
Pasirgus apie porą savaičių 

mirė- Velionė gyva būdama vis 
kalbėdavo apie laidojimą. Sa
kydavo, jog geriaus būtų jei 
po mirties kūnas būtų sude-
gintas.

Duktė ir vyras jos norus iš
pildė.

Nekurie tikinti kaimynai bei 
draugai net bijojo palydėt, iš
girdę, jog ji bus deginama kre- 
matorijoj.

Atėjus valandai vežimui, su
važiavo daug automobilių < ir 
gana gražus būrys draugų ir 
kaimynų.

Trečią valandą popiet išlydė-

ŽINIOS 1S LIETUVOS
Steigiamos Paukščių Fermos

PANEVĖŽYS, spalio 26 d.-
Apskrities kolūkiuose gausėja 
paukščių fermų skaičius. “Per
galės” (Krekenavos valse.) ir 
“Vilties” (Smilgių valsč.) kol
ūkių naujai įsteigtose paukš-
čių fermose yra daugiau kaip
po 200 paukščių.

22 apskrities kolūkių 
paukščių fermose šiuo metu 
yra apie 4,000 įvairių rūšių 
paukščių. P. Sargautas.

★ ★ ★
Griuvėsių Vietoje—Skveras

KLAIPĖDA, spalio 26 d.— 
Aikštėje prie Dangės upės, 
kur riogsojo griuvėsiai, bai
giamas įrengti skveras. Skve

Kiekvienam kostumeriui, kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
Ointment. lietuviškos išdirbystės 
vaistų. -u

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybes j vairių skirtinėj) 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svų- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:

, t
No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ ;

nesveikumo, kaina tik $1.00
No. 2. Reumatiškų ir j v a i r i ų > 

skausmų .................... 1.25
No. 3. Odos jvairių nesveikumų, 

gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, “sinus” nosies ir- 
burnos nesveikumo . 1.25

No. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
“poison ivy”, “rectum”. 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles”, užsisene-- 
jusiu ai* naujų, pagelbės be' 
pjaustymo, jei dar nėra iš-ė 
sivysčiusios j vėžio ligą..-' 
Kaina tik .    2.50

Su užsakymu siųskit ir money

Užsiprenumeravo 
“Kelias į Laimę”

F. Kazokienė, K. Sinko, Mary Thompson, J. Mbckaitis, 
L. Mankus, Mag. Waišiūnas, Anna Karpowich ($1 au
kų); G. Buže ($1 aukų); Veronika Vitartienė ir John 
Grybas. ___

Nežinau, ar ta žinia buvo 
teisinga, nes nemačiau juos 
lėkštės mazgo jant, bet jokiu 
būdu negaliu suprasti, kodėl 
gali būti įžeidimas? Nejaugi tie 
ponai iš neplautų lėkščių val
go, o antra, tai lėkščių plovi
mas nėra jau taip pažeminantis 
darbas. Jį dirba visos Ameri
kos moterys ir nemažai vyrų, 
net liuosu noru tam darbui ne
retai pasisiūlo ir niekas jų už 
tai nežemina — neišjuokia.

Ir suprask tu žmogus to pla
taus svieto polinkius! Skaitau 
viename Lietuvos laikraštyje, 
kad tūla Vitkienė, Šiaulių aps
krityje, gavo net premijas už 
užauginimą ir gražiai nušėrimą 
21 paršelio. Na, tai kuri iš mi
nėtų “profesijų” yra garbin
gesnė, — ar kiaulių šėrimas, 
ar lėkščių plovimas? Tą palie
ku spręsti patiems generolams 
ir jų leitenantams. Bet vistik 
įdomus kontrastas — ten di
džiuojasi kiaulių šėrimu, o čia 
pyksta, kad lėkštės reikia plau
ti!

Tie mūsų generolai be armi
jos, matomai, per savo neap
galvotas ambicijas pateko Ado- 
domo ir Jievos likiman, kurie 
už tokį paprastą menką grieke-

Kaip buvo, tai praėjo, bet ir 
tokiam blogame ore atsirado 
gana daug drąsuolių vietinių ir 
iš tolimesnių miestų, iš Bridge- 
porto, Hartfordo, New Britai- 
no ir Waterbury’o. Tai vis žin
geidumo dėlei,i kad pamatyt d. 
Yuškos kūrinį.

žmonių buvo pilna svetai
nė ir iš gausingų aplodismen
tų, suteiktų vaidintojams, pasi
rodė, jog publikai komedija pil
nai patiko. Priklauso kreditas 
ir brooklyniečiams. Jie, laiku 
pribuvo, tai turėjo gražaus lai
ko susitvarkyti. Lošė irgi gra
žiai, pagirtinai, su jausmu. 
Gaila, kad mes savuose miestuo

se mažai beturime tokių gabių 
lošėjų, kaip draugė M. Juškie
nė, G.. Klimas, ir visi kiti, ku
rių vardai man nebuvo žinomi. 
Nebežinome ar įeina moderniš
ki šokiai į tą pastatytą, ar ne, 
bet, šokėjus teminant, buvo 
bent kuo grožėtis. Iki šiol mū
sų apylinkėje tokius šokius šo
kant dar neteko matyti.

Džiaugsminga ,kad Brooklynas 
gali sukurti pjeses, gražiai jas 
suvaidinti ir net tolimesnių 
miestų žmoųes palinksminti.

Kadangi brooklyniečiai yra 
įdėję daug darbo ir energijos
iki susimokė “Trilypė Pora” 
komediją, tad pravartu būtų•lį tapo iš rojaus išdrėbti ir tu

rėjo iš savo prakaito duoną jiems pasirodyti dar ir kituose 
pelnytis. Nėra abejonės, kad šie miestuose, kaip Waterburyje,
ponai irgi nę be grieko iš jų Hartforde ir tolimesniuose mie- 
rojaus tapo išvalyti. Sųpran- stuose. Iš jų pačių kalbų nu- 
tama, dabar' turi sau duoną girsta, jog jie sutiktų nuvykti 
pelnyti. • J. Rąstas į bile miestą* m?fą kainą,

jom į Maple Hill kapus, šalę 
Wilkes - Barnų, kur vidury ka
pų ant kalnelio stovi graži ko
plyčia, kurioj telpa suvirs šim
tas palydovų. Įėjus vidun, jau 
radome karstą padėtą pryšaky, 
apklotą gėlėmis, vargonai gro
jo laidotuvių meliodijas.. Paly
dovai susėdo į lamkas. Taip, 

j rodos, jauku, ramu, bet ir 
liūdna. Muzikai sustojus, pasi
darė tylu; vienas iš draugų pa
sakė keletą žodžių angliškai iš 
velionės biografijos, priminė 
jos gyvenimą ir vargus. Bai
gus kalbą, laidotuvių direkto
rius pakvietė publiką į automo
bilius. Liko velionės karstas, 
apklotas gėlėmis, kuriame ilsi
si draugės kūnas ir kuris bus 
karštų krematorijos liepsnų 
paverstas į pelenus.

Tad, ilsėkis ramiai dausose, 
gamtoje, ir lai tavo idėjos gy
vuoja.

čią noriu atkartoti porą ei
lučių iš poetės Salomėjos Ne
ries :

“Jei mirsiu, neveskit, , 
nekaski£ manęs į kapus;

Todėl be atidėliojimo kolonijo
se turėtų apsvarstyti ir greitai 
juos parsikviesti su “Trilype 
Pora” komedija.

LDS moterys skaniai vaišino 
lošėjus ir kitus svečius, kol tu
rėjo maisto. Nelengva buvo jom 
tas viskas atlikti. Pagaliau, vi
sus kitus reikalus palieku vie
tos draugams aprašyti.

Svečias

’ Tel. AV. 2-4026

i DR. JOHN REPSHiS
į (REPŠYS)
\ LIETUVIS GYDYTOJAS
• Valandos: 2-4 ir 6-8
j Nedeliomis ir šventadieniais: 
į nuo 10 iki 12 ryto.
( 495 Columbia Rd.
> DORCHESTER, MASS.

oi'der ar čekį. Adresuokit:

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Coim.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St, 
Hartford.

J. J. Kaškiaučhis, 1. D. 
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ' i

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

i. 
i»
<
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Siuvejij Jokalo 
vaidybos 
pranešimas

Gruod. 22,' 1949.
Lietuvių Siuvėjų Lokalo val

dyba praneša nariams unijos 
nusprendi Joint Board:

Šių metų gruodžio 14 dieną, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., turėjo įvykti 
ACWA Unijos Lietuvių Siuvė
jų 54 Skyriaus metinis narių 
susirinkimas, kuriame turėjo 
būti renkama skyriaus valdyba 
1950 metams.

Prieš atidarant susirinkimą 
buvo pastebėta, kad į susirin
kimą atsilankė į mūsų uniją 
nepriklausančių asmenų. Sky
riaus pirmininkas Vincas žfa- 
veckas paaiškino, kad lietuvių 
siuvėjų 54-tam skyriui nepri
klausanti asmenys turi salę ap
leisti, nes kitaip bus. negalima 
pradėti susirinkimo.

Kilus protestui iš salėje sė
dinčių pusės, kad pašaliniai as
menys netrukdo susirinkimą 
atidaryti, pirmininkas buvo 
priverstas susirinkimo nepradė
ti ir turėjo susirinkimo salę 
apleisti kartu su visais pildo
mosios tarybos nariais, pareikš
damas, kad 54-t’o skyriaus su
sirinkimas lieka atidėtas.

šis įvykis buvo praneš
tas New York Joint Board 
valdybai, Joseph 
Gold, Paul Arnone ir Louis 
Hollander, kurie dabartinę visą 
skyriaus valdybą pripažįsta le- 
gališka, ir palieka eiti savo pa
reigas iki sekančio 54 skyriaus 
narių susirinkimo.

Naujos skyriaus valdybos, 
kuri pati save pasiskyrė, Joint 
Board nepripažįsta.' Apie rin
kimu laika ir vieta iš anksto 
praneš skyriaus delegatas ir 
dirbtuvių pirmininkai.

54 Skyriaus Valdyba: 
Pirmininkas Vincas Za.veckas, 

Sekretorius L. Šerkšnys,
Delegatas Charles Kundrotas.

i ■ ■ i i ■ ■■ i — ii m >i i —»

LDS jauniausie
ji turėjo 
pramogėlę

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 200 kuopa (Amerikoje 
augusių lietuvių) gruodžio 18- 
tą buvo suruošusi savo narių 
vaikučiams pokylėlį (eglaitę) 
Liberty Auditorijos Brown 
Room. Galima sakyti, jog čia 
linksminosi LDS jauniausieji 
nes veik visų šios kuopos narių 
vaikučiai taip pat yra LDS na
riais.

Kuopos narės, vaikučių mo
tinos, paruošė vaikams atitin
kamų vaišių, dovanėlių ir vado
vavo žaismėms. Tikslas — su
pažindinti mažuosius LDS’erius 
tarpusavyje, kad jie, per arti-

i Skundžia miestą Coplon-Gubiče-
dėl vandens 
draudos

I
Gruodžio 8 d. Vandens Ko- 

misionierius Mr. S. J. Carney 
išleido draudimą plauti auto
mobilius jų skalbyklose (laun
dry). Kelios dienos po to mies
to viršininkai nubaudė tokios 
skalbyklos savininką Caton Da
li i 11 Minute Auto 
Laundry, 10 Caton Avenue, 
Brooklyne, pasimokėti $5 už 
“vandens eikvojimą”.

Dabar minima automobilių 
skalbykla skundžia poną S. J. 
Carney ir kelis kitus viršinin
kus už kenkimą biznio reika
luose. Mat, auto skalbykla turi 
tam leidimą, įsteigė savo biznį, 
kuriame reikalingas vanduo, o 
dabar ji negauna jo.

Savininkas sako, kad jis turi 
nuostolių ir reikalauja iš mies
to atlyginimo. Sakoma, kad ir 
daugiau panašių biznierių ke
tina traukti miesto viršininkus 
atsakomybėn. Galima dalykas, 
kad laikui bėgant daugiau bus 
parodyti ir tikri vandens sto
kos kaltininkai.

Gimė mažiau
sias New Yorke 
žmogusc?

Užgimė Dennis McKenn ber
niukas, kuris'sveria tik biskį 
daugiau, kaip pusantro svaro— 
1 svarą ir 11 uncijų. Jis gimė 
Adelphi ligoninėje, Brooklyne.

Sako, kad tai mažiausias kū
dikis, kokis yra gimęs bėgyje 
10 metų laiko. Ir kas dar įdo
mu, kad jo tėvas yra milžinas 
— šešių pėdų vyras.

Daktarai sako, kad jaunasis 
Dennis yra sveikas ir jis augs, 
nors yra per skubiai gimęs, 
šiuomi kartu jis yra mažiau
sias ir lengviausias New Yor- 
ko, o gal ir visos šalies pilietis.

Turčių pelnai 
gražiai auga

Ralston Purina Co., kuri ga
mina įvairiems galvijams mai
stą, metinių pelnų turėjo $11,- 
694,345. Šeras pakilo ant $14.- 
15, gi 1948 metais ant Šero pa
kilimas buvo $5.40.

Išeina, kad gražiai paaugo 
pelnai. Taip yra su šia kompa
nija, panašiai ir su kitomis. Bet 
kada darbininkai pareikalauja 
pakelti kelis centus į valandą, 
kad jie galėtų geriau gyventi, 
kad jie galėtų sėkmingiau ap
rūpinti savo šeimą maistu ir 
kitomis reikmenimis, tai tada 
fabrikantai ir jiems tarnaujan
ti spauda bei radijas juos ap
šaukia “komunistais”, “raudo
nais”, arba net “Maskvos agen
tais.”

vo teismas 
nukeltas

Judith Coplon ir kartu sie
kimas teisti Tarybų Sąjungos 
diplomatinį inžinierių Valenti
ną Gubičevą nukeltas. Spėja
ma, kad teismas gal bus Įvy
kintas po Naujų Metų.

Tai jau kelintą kartą nuke
lia tą teismą. Mat, norima, 
kartu su Amerikos piliete J. 
Coplon —teisti ir tarybinį pi
lietį.- Tuo kartu Tarybų Sąjun
ga kietai protestuoja prieš jo 
areštavimą ir kėsinimąsi teis
ti.

Teisėjas S. Ryan numato 
daug keblumų. Yra -spėjimų, 
kad jeigu Gubičcvas bus tei
siamas, o ypatingai bandomas 
įmesti į kalėjimą, tai gali Ta
rybų Sąjunga imtis žygių 
prieš Jungtinių Valstijų diplo
matinius asmenis.

Pagalbą iman
čių skaičius 
paaugo

Viešos pagalbos teikimo ko- 
misionierius R. M. Hilliard pa
skelbė, kad lapkričio menesį, 
New Yorke, pagalbos reikalau
jančių kiekis paaugo ant 1,059 
asmenų.

Jis sako, kad pereitą mėnesį 
pagalbos gavo 323,073 asme
nys. Jos gavo žmonės senatvėje, 
negalinti randų užsimokėti ir 
kiti. Nemažai jų tarpe yra. be
darbių, kurie jau nedarbo ap- 
drauda išėmė, arba jos neturė
jo. Mat, per visą šalį yra apie 
10,000,000 dirbančiųjų, kurie 
Social Security neturi — .jie 
dirba mažose įstaigose, krautu
vėse ir tt., kur dirba nedau
giau, kaip trys samdomi darbi
ninkai.

Maspetho žinios
j Mr. ii* Mrs. Jimmy ir Julia 
'Clark (Karlonaitė) gruodžio 
27-tą išvyksta į Floridą. Su 
jais kartu, automobiliumi, ke
liaus Allen Collin su trimis 
dukterimis. Clark’ai apsistos 
Johnston Beach, ten bus apie 6 
mėnesius. Pernai ten buvo nu
vykusi ir josios motina, Kons
tancija Karlonienė, tačiau šie
met likosi namie, jos silpnai 
sveikatai tenykštis klimatas 
ne geriausias, per drėgnas.

Apie mėnesį laiko išsirgusi 
Mary Tumelis, buvusi maspe- 
thietė, pastaruoju laiku pakilo 
iš lovos, stiprėja; jau išeina, ir 
iš namų.

Klausimai ir Atsakymai
i KLAUSIMAS: A]- ne geriau

mą pažintį ir draugingumą 
viens -su- kitu, pradėti) domėtis 
organizacija, šia įstaiga, ir ben
drai lietuvių visuomeniškuoju 
gyvenimu.

Graži pradžia, Linkėtina, 
kad amerikietiškoji LDS karta 
sekamomis šventėmis jau pra
plėstų savo veiklą, pasiekiant 
ir kitų LDS kuopų narių vai
kus, visus mažuosius ir LDS e- 
samus ir būsimus narius.

Vyrai ne Bėda
Moteris: — Nežinau, ką da

bar daryti. O gal šis butas ne
patiks mano vyrui?

Savininkė: — Tuo nesirū
pink. šiais laikais vyrą leng
viau surasti, negu butą.

MATYK NAUJAUSIAS FILMAS
Išsivysiančią Istoriją 

kalėdos visam pasaulyj * 
JUGOSLAVIJA MINI 6 METŲ SU
KAKTI * AUKŠČIAUSIAS RADIJO 
BOKŠTAS PASAULYJ * DARBI
NINKU PARADAS RUMUNIJOJ 

EMBASSY
Mth St. and Rockefeller Plazu 

Broadway ir 72nd Si.

Ligoninės gavo 
S3,700,000 
aukų

Prieš kalėdas New Yorko li
goninės aukomis gavo $3,700,- 
000. Per visus metus jos ir kiti 
sveikatos skyriai yra gavę $5,- 
170,000 aukų. Viso New Yorke 
ligoninių ir įvairių sveikatos 
pataisymo įstaigų yra 423.

Paštas praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša, 
kad laiškų neišnešios ir pašto 
skyriai bus uždaryti abiejomis 
švenčių dienomis, 25 ir 26-tą 
gruodžio. Tik centralinis paštas 
parduos štampas ir priims 
siuntinius. Išnešios tik special 
delivery laiškus.

j Išvyksta !
i Floridon 
i !
: Elena ir Amelija Yeskevičiū- 
tės šiomis dienomis išvyksta 
Floridon- porai savaičių atosto
gų. Ta proga žadėjo apsilanky
ti pas buvusius brooklyniečius 
ir kitus pažįstamus lietuvius. 
Tarpe kitų, lankysis (ir gal, jei 
ras pas juos liuęsos vietos, pa
buvos) pas Pakalniškius-Za- 
blackus, Clear water’y je, ir pas 
Sliekus, taipgi pas naujakurius 
Paukščius Miami mieste.-

Palinkėjus laimingai keliau
ti, linksmai atostogauti, norisi 
palinkėti joms ir floridanus 
palinksminti. Amelia (Young), 
kaip žinia, gražiai dainuoja, o 
Elenos balsas turi svorio kitoje 
siūtyje. D.

Kalėdos ir pašto 
darbas

Kalėdų proga šimtai milionų 
’ atvirlaiškių išsiunčiami. Tas 
sudaro daug paštui darbo. 
Todėl visada pašto viršininkai 
prašo, kad kalėdiniai siuntiniai 
būtų siunčiami anksti. Kaip 
daug jų yra, tą parodo, kad 
New Yorke tik viena diena 
paštas pardavė daugiau, kaip 
už $1,000,000 vertes atvi
rukams pašto ženklelių.

Sveikatos Apsaugos
Vadovaujančių Kadrų
Pasitobulinimo Kursai

VILNIUS, spalio 26 d.—Vil
niuje vyksta Lietuvos TSR 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos ir Maskvos Centrinio gy
dytojų pasitobulinimo institu
to suorganizuoti kursai, ku
riuose mokosi 60 respublikos 
sveikatos apsaugos skyrių ve
dėjų ir stambesniųjų gydymo 
įstaigų vadovų. Kursų daly
viai išklausys paskaitų ciklus 
sveikatos apsaugos organiza
cijos, planavimo ir finansavi
mo, gimdymo pagalbos orga
nizavimo bei kitais klausi
mais. Kursuose dėsto sąjun
ginės ir respublikinės sveika
tos apsaugos ministerijų dar
buotojai, Vilniaus ir Kauno 
universitetų profesoriai.

★ ★ ★ .
DISEJRTACIJA APIE 1 

NAUJĄJĮ GYDYMO BŪDĄ
VILNIUS, spalio 9 d. — 

Vilniaus universiteto medici
nos fakulteto mokslinės tary
bos posėdyje docentas A. 
Gulbinas gynė disertaciją me
dicinos mokslų kandidato lai
psniui įgyti. Disertacijos tema 
— eilės tuberkuliozės formų 
gydymas naujuoju preparatu, 
kuri atrado Lietuvos TSR

Mokslų akademijos narys-ko- 
respondentas profesorius J. 
Kairiūkštis.

Disertantas pateikė įdomų, 
klinikiniais duomenimis pa
remtą mokslini. darbą, kuria
mo jis parodo naujojo prepa- 
rato-neobenzinolio didelę rei
kšmę odos ir limfinių liaukų 
tuberkuliozei gydyti.

Mokslinė taryba suteikė A. 
Gulbinui medicinos mokslu 
kandidato laipsnį.

WASHINGTON. — Žem
dirbystės depart men tas nu
tarė tiek rištiniams farme- 
riams primokėti, kad jie 
gautų 37 centus už tuzinų 
kiaušiniu.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išniokoti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
i krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir i kilus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

Joseph Garszva
• t

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

Pranešimas
BROOKLYN, N, V.

Lietuvių Kultūros Klubo prioĮsme- 
finis svarbus susirinkimas įvyks 
gruodžio 27-los vakaro 8 vai., pa
prastoje vietojo. Visi nariai atvyki
te, yra būtinai atliktinų reikalų.
Valdyba. (276-278)

SH ALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė., 

(al: Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Lahlotuviii Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-1499

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

būtų, kad Laisvė išeitų 6 die
nas 4‘ -savaitę keturių puslapių, 
vietoje šešių puslapių? Daug 
palengvintų Laisvės darbinin
kams ir skaitytojams. Duokite 
atsakymą per Laisvę. A. D.

ATSAKYMAS: Visas šis rei
kalas buvo plačiai diskusuotas 
ir analizuotas. Pasirodė, jog 
daug praktiškiau leisti penkias 
dienas šešių puslapių, vietoje 
keturių puslapių šešias dienas. 
Kaip tik -Laisves darbininkams 
toks patvarkymas geriausia pa
tiko.

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergrcen 7-6238

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Berniukas Joseph Moran, 2 
ir pusčs metų, iškrito iš penkto 
aukšto ir užsimušė. Tuo laiku 
tėvas buvo išėjęs darbo ieškoti.

New Yorko miestas gavo lai
kinosios paskolos $32,282,000 
namų statybai.

I Dr. A. Petriką | 
8 DANTŲ GYDYTOJAS $ 

I 221 South 4th Street | 
8 . BROOKLYN, N. Y. $
8 Tel. EVergrcen 7-6868 88 - ; . ' #
S Valandos: 8
X ‘ 9—12 ryte; 1—8 vakare E 
ffi Penktadieniais uždaryta $

RES. TEL.

II V. 7-3081 
I

MATTHEW I*. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISN1UOTAS GRAB ORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotpjas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

■■ii™

| JOSEPH BALTAITIS
I BAR & GRILL
j 518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Geri Valgiai laukia jūsų visada
H DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms
■

Telefonas . HD 1? T V VISION K EVergreen 4-9407 ’ Ij Ij V .1 O .1. VJ 11
SHUFFLE BOARD

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

p—■ m—.r —■—■—■— ■—| 
į S. S. Lockett, M. D.
į f GYDYTOJAS ’
i • 223 South 4th Street i 
Į BROOKLYN, N. Y. 1 
" u Valandos: !
? 1—2 dienom; 6—8 vakarais | 
■ Ir Pagal Pasitarimais į

’ Telefonas EVergreen 4-0203 »
L

Tl TDO^G! DAD 411 GRAND STREET 
Li l i * IjAIA BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

"”29 • TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA I.IETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

'Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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