
Kodėl pranciškonai 
nepagalvoja ?

Rašo R. M1ZARA

( Sveikas — mire.
Kita kvaila “žinia.” 
Gyvuliai ir stoginiai 

šiaudai.

Išėjusi gruodžio 7 dieną, 
Tėvynė rašė: “mes gavome 

’ pranešimą iŠ Bostono, kad 
adv. Bagočius visiškai sveikas 
ir eina savo profesijos parei
gas.”

Na, o gruodžio 7 dieną adv. 
Bagočius mirė.

Taigi su mirtimi “žertų” nė
ra. žmdgus gali būti šiandien 
sveikas, o rytoj — negyvas.

Gal ne visi atsimena tai, 
kiąd Bagočius kadaise buvo ii’ 
laikraštininkas.

Jis per tūlą laiką leido mė
nesinį žurnalėlį, “Kardą,” iš
sivysčiusį iš anų laikų išgarsė
jusių “Šakių”.

“Kardas” buvo aštriai be
dieviškas.

... vėliau, kai teko Ba- 
sutikti, jis pradėjo man 

rodyti savo ^nuotraukas kaž 
kokios tikybiškos sektos kos
tiume, —r sektos, kur jis buvo 
kaž kokiu perpetinių...

Dar vėliau Bagočius per 
South Bostono “Darbininką” 
pasisakė, kad jis tikįs, kad jis 
remias klerikalų organizaci
jas.

dieną žymėjau, kokią 
“žinią” Associated 

pasaulin apie 
žinią”, būk iš 
Sibirą” išvežta

Ana 
kvailą 
Press paleido 
Lietuvą, — “ 
Lietuvos “į 
2,225,000 lietuvių.

Kadangi “žinia” labai kvai
la, tai jos ■ negalėjo praryti 
net ir p. žadeikis.

Dėl to jis ją “pataiso.” Per 
tą pačią melų skleidimo agen
tūrą, p. žadeikis sako: “som- 
where between 400,000 and 
550,000 Lithuanians have 
been deported from their ho
rneland...”

Netenka nei sakyti, jog čia 
irgi yra melas, tik jau “paza 
latytas.”

Brooklyno pranciškonų laik
raštis taipgi rašo apie Lietuvą 
“žinias”. Girdi, Lietuvos ko
lektyvinių ūkių “gyvulių pa
barui naudojami seni šiaudi
niai stogai, nors netoliese pie
vose stovi nesuimtas supuvęs 
šienas.”

Tegu jau būva taip, kaip 
sako pranciškonai, bet ar dėl 
to galima kaltinti vyriausybę 
bei santvarką? Jeigu kolūkie
čiai nesuima šieno, plėšia sto
gus ir senus Jšiaudus naudoja 
gyvulių pašarui, tai jie už tai 
verti pabaudos, ar ne ?

Bet galvojąs žmogus tuo- 
' jau pamatys, kad pranciško

nai patys nežino, ką jie kal
ba.
<xšeriami stogo šiaudais, gy
vuliai negalėtų gyventi. Paga
liau-, . gyvuliai stoginių šiaudų 
neėda.

O jeigu ir ėstų, tai kas 
. tuomet būtų su pastatais, kai 

jie liktųsi be stogų ?
Ar pranciškonai pagalvoja, 

kai jie rašo tokias “žinias” ?

Toliau:
“Pagrindinis Lietuvos kol-

• chozo žmonių maistas yra ko
pūstų sriuba, kurioje retkar-

• čiais įmaišoma šiek tiek bul
vių. Mėsos kolchozo žmonės

.• niekad nemato.”
Kopūstai ir bulvės per il- 

.gus metus buvo Lietuvos vals
tiečių pagrindinis maistas. Tai 
nieko nuostabaus.

O kai dėl mėsos: jeigu kol
ūkių nariai tingi parsivežti iš 
piįvų nupiautą šieną, gyvu
lius Šeria stoginiais šiaudais, 
tariš kur jie gaus tą mėsą, iš 

{■ kur jie gaus pieną?
L\wadinasi, dėl viso to yra* ' • V • •

kalti patys kolūkiečiai, o ne 
santvarka, ne vyriausybė, ku
rią pranciškonai taip mėgsta 
nešvariai gnaibyti.
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Rytine Vokietija atmeta 
Jungtinių Tautų priežiūrą 
Vokietijos rinkimams
Reikalauja, kad Keturi Didieji 
prižiūrėtų Vokietijos rinkimus

Paryžius. — Rytinės De
mokratinės Vokiečių Res
publikos premjero pava
duotojas dr. Lothar Bloz 
atmetė amerikinį pasiūly
mą — paskirt Jungt. Tau
tų komisiją ir pavest jai 
tyrinėti, ar galima būtų 
suruošti visoje Vokietijoje 
rinkimus dėl rytinės ir va
karinės Vokietijos sujungi
mo į vieną valstybę.

Bloz kalbėjo specialiame 
politiniame Jungtinių Tau
tų seimo komitete ir pa
reiškė, kad jų komisija tik

Vengrijos valdžia tvirtina, kad amerikinis 
lėktuvas mėgino nutupdyt šnipus Vengrijon

Budapest, Vengrija. — 
Vangrų valdžia atmetė A- 
merikos tvirtinimą, kad 
karinis amerikonų lėktuvas 
tik per klaidą skrido virš 
Vengrijos lapkričio li9 d. 
Sako, tas lėktuvas tykojo 
nuleist parašiutais šnipus į 
Vengriją.

Lengvieji sovietiniai lėk
tuvai privertė amerikonų 
lėktuvą nusileist žemvn ir 
suėmė keturis jo lakūnus. 
Amerika reikalavo juos ir 
lėktuvą sugrąžinti. Vengri
ja dar neatsakė į reikala- 
vima. v

Vengrija surado ameriki
niame lėktuve taip gerai

Vakariniai vokiečiai maistu
/

šelpia Anglijos gyventojus

Bonn, Vokietija. — Vaka
riniai vokiečiai siunčia 
maisto ir kitų dovanų pun
delius Anglijon savo drau
gams ir pažįstamiems.

Namo paleidžiami kalėdi
nėms atostogoms, anglų 
kareiviai iš vakarų Vokieti
jos taip pat gabenasi mais
to produktų ryšulius.

(Vakarinė Vokietija yra 
užimta anglų, amerikonų 
ir francūzų.)

Vakarų Vokietijos gyven
tojai dabar daug geriau! 
minta, negu Anglijos žmo
nės, kaip rašo Associated 
Press.

Ottawa, Kanada. — Val
džia praneša, jog dabar Ka
nadoj yra 192,900 bedarbių, 
arba 18,000 daugiau, negu 
pernai šiuo laiku. 
........ . ............. ..........................................

Lietuvos vyriausybės parei
gūnai, per spaudą ir gyvu žo
džiu betarpiškai ragina kol
ūkiečius prižiūrėti gerai gy
vulius, įdirbti gerai žemę, nes 
tai reiškia užtikrinimą jiems 
patiems gero, laimingo ir vis
ko pilno gyvenimo.

Kodėl pranciškonų laikraš
čio redaktorius apie tai nepa
galvojo pirmiau, negu jis tą 
“žinią” iškepė?!

Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Gruodžio (Dec.) 13, 1951 ★★★★ Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Amerikonai ginčijasi su 
šiau r in i a i s korė j iečiais 
del belaisvių grąžinimo
Pripažįsta, kad jankių lėktuvas 
bombardavo paliaubinį Kaesong

tai atidėliotu balsavimus 
dėl Vokietijos suvienijimo. 
Tai būtų ir kišimasis į šla
minius Vokietijos reikalus, 
ką uždraudžia pati Jungti
nių Tautų konstitucija.

Bloz ir rytinės Berlyno 
dalies majoras Fr. Ebert 
siūlė, kad visuotinus Vokie
tijos rinkimus prižiūrėtų 
Keturi Didieji — Amerika, 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Franci ja. O netrukus po 
rinkimų turėtų būti ištrauk
ta visa okupacinė svetimų
jų kariuomenė iš Vokieti
jos.

veikiančius skraidymo in
strumentus, kad jis nebūtų 

’'galėjęs paklysti.
Amerika sako, tas lėktu

vas skrido iš Vokietijos tik
tai į Jugoslaviją.

Rumunija kaltina Ameriką
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunu valdžia kaltino A- 
meriką už dviejų šnipų nu
leidimą iš lėktuvo s.u para
šiutais i Rumunija.C- v v

Doleris nusmuko iki 
44 centų iš viso

Washington. — Valdžios 
Statistikų Biuras pranešė, 
kad dabar reikia mokėti 
$2.34 už tiek pat maisto, 
kiek 1935-39 metų laikotar
pyje buvo nuperkama už 
vieną dolerį.

Dolerio vertė įvairiems 
pirkiniams dabar yra nu
puolusi iki 44 cęntų iš viso.

Vien pereitą mėnesį mais
to kainos pakilo dar pusan
tro procento.

♦

Nusmelktas lenkas 
kaip Amerikos šnipas

i Varšava. — Karinis teis
mas Ščecine nusmerkė mirt 
lenką Tadeušą Chablą už 
šnipinėjimą Jungtinėms 
Valstijoms.

Trys kiti už tai tapo nu
teisti kalėjiman nuo 8 iki 15 
metų.

Japonų valdžia atkuria' 
tarptautinius trustus

Tokio. — Japonijos val
džia paruošė savo seimui 
sumanymus, siūlydama at
gaivinti buvusius milžiniš
kus japonų tarptautinius 
trustus, Mitsubiši ir kitus.

Talkininkai po karo buvo 
uždraudę tokius trustus.

Naujai paskirtas demokratų partijos nacionalinio ko
miteto pirmininkas Frank E. McKinney (kairėje). JĮ 
“karštai” sveikina Philadclphijos majoras Joseph S. 
Clark (viduryje) ir iš Rhode Island senatorius John O. 
Pastore. Jie irgi demokratai. Clark Philadelphijos ma
joru neseniai išrinktas. Tą miestą per paskutinius 65 
metus vąldė republikonai,

Amerikonai ir jų talkininkai 
prarado keturis kartus tiek 
lėktuvų, kaip Šiaurinė Korėja

Washington.— Karinė A- 
merikos valdyba oficialiai 
pranešė gruod. 11 d., jog 
Korėjoje žuvo daugiau kaip 
900 amerikinių lėktuvų; 
amerikonai gi sunaikino 
apie 300 Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų lėktuvų.

(O tik pirm poros dienų 
buvo skelbiama, kad ame
rikonai netekę 583 lėktu
vų.)

Amerikos oro jėgų vadai 
sekamai aiškina trigubai 
didesnius savo lėktuvu nuo
stolius :

Amerikiniai lėktuvai vei
kia nuo pat karo pradžios, 
o šiaurinių korėjiečių lėktu

PREZIDENTAS TRUMANAS ŠALTAI ŽIŪRI Į PLANUOJAMA 
MINK KAILINIŲ IR ŠALDYTUVU PARADA

Temple City, Calif.— šio 
miesto Prekybos Rūmai 
planavo surengti gretimoje 
Pasadenoje naujametinį pa
radą su važiuojančia plat
forma, ant kurios būtų toks 
vaizdas: Prezidentas Tru- 
manas skambina piano. Ap
link prezidentą stovi mer
ginos, apsivilkusios bran
giais mink kailiniais, ir pri
statyta šaldytuvų (fridži- 
dėrs).

(Mat, taksų sukčiai ir ka
rinių kontraktų agentai 
įtaisė . mink kailinius tūlų 
valdininkų pačioms ir bičiu
lėms, o generolas Vaughan, 
asmeninis prez. Trumano 
patarėjas, gavo kelis gilaus

Įvairios Žinios
Korėja. — Beveik liovėsi 

mūšiai fronte, apart keleto 
susidūrimų tarp žvalgų.

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras Howard McGrath sakė 
tyrinėjančiai kongresmanų 
komisijai, “aš labai mylė
jau ir myliu Lamarą Cau
dle,” buvusį generalio pro
kuroro padėjėją.

Įrodyta, kad Caudle ėmė 
ir jų agentų. McGrath ap
gailestavo tas dovanas tik

vai tiktai per paskutinius 8 
ar 9 mėnesius pradėjo 
skaitlingiau pasirodyti ore.

Šiaurinių korėjiečių pa
trankos nukirto daug ame
rikinių lėktuvų, kurie, že
mai skraidydami, atakavo 
šiauriečius fronte.

United Pres.s, amerikinė 
žinių- agentūra, praneša, 
jog šiauriniai korėjiečiai 
sunaikino bent 400 Ameri
kos talkininku lėktuvu—an
glų, australų ir kitų.

Taigi šiauriniai korėjie
čiai viso nušovė 1,300 Ame
rikos ir jos talkininkų lėk
tuvų, pagal pačių ameriko
nu skaičiavimus.’ c- 

šaldymo šaldytuvus ir pasi
dalino jais su Washington© 
valdininkais ir jų pačio
mis.)

Parado ruošėjai, tačiaus, 
pasiuntė Trumano sekreto
riui S h o r t u i telegramą, 
klausdami, ar prezidentas 
nebūtų priešingas tokiam 
paradui.

Trumano sekretorius at
sakė :

“Dauguma žmonių, tatai 
matydami, manytų, kad pa
rado skonis labai blogas.”

Gavęs tokį atsakymą, pa
rado komitetas'nutarė ne
rodyti prezidento tarp šal
dytuvų ir mink kailiniais 
apsirengusių merginų.

tai- kaip “netaktišką” -Cau
dle pasielgimą.

Caudle buvo vyriausias 
valdžios prokuroras1 prieš 
taksų sukčius, iki prez. Tru- 
manas jį pašalino.

San Francisco. — Fede
ral© grand džiūrė apkaltino 
taksų kolektorius Jamesą 
G. Smythą ir tris jo padė
jėjus kaip sukčius.

ORAS. — Giedra ir vis 
šalta.

Korėja, gruod. 12.—Tęsia
si ginčai tarp amerikonų ir 
šiaurinių korėjiečių, kaip 
apsikeisti kariniais belais
viais po paliaubų pasirašy
mo. Amerikonai siūlė:

Sugrąžinti tiktai tiek 
šiaurinių korėjiečių ir kinų 
belaisvių, kiek iš Šiaurinės 
Korėjos bus sugrąžinta pa
imtu nelaisvėn amerikonu 

i ir jų talkininkų.
Šiauriniai korėjiečiai rei

kalavo apsikeisti visais ka
riniais belaisviais.

Skaičiuojama, kad ameri
konai yra suėmę 120,000

Eisenhower dar negaus 
40 diviziją armijos
' Paryžius. — Politiniai ži
novai tvirtina, kad genero
las Eisenhoweris 1952 me
tais negaus iki 40 divizijų 
tarptautinės armijos vaka
rinėje Europoje prieš ko- 

Įmunizmą. O 40 divizijų su 
papildymais būtų daugiau 
kaip milijonas kariuomenės.- 
Tiek armijos Eisenhoweris 
prašė per pastarąją Atlan
to kraštų konferenciją Ro
moj.

12 kaliforniečiy 
paleista už belas

Los Angeles, Calif.—Wil
liam Schneiderman ir 5 ki
ti komunistai politiniai ka
liniai tapo paliuosuoti už 
$10,000 užstatus kiekvie
nam; o kiti 6 — už $5,000 
bėlas kiekvienam.

(Jie buvo laikomi kalėji
me po $50,000 užstatų kiek
vienam, bet federalis ape
liacijų teismas, liepė griež
tai numušt užstatus.)

Franc, seimas užgyre 
Irusią su vokiečiais

Paryžius.—Frandijos sei
mas 376 balsais prieš 240 
užgyrė valdžios planą, siū
lantį sujungt Francijos , ir 
vakarinės Vokietijos plieno 
ir anglies pramones į vieną 

Š tarptautinį trustą.
Tuo būdu seimas vėl pa

reiškė pasitikėjimą premje
ro Pleveno valdžiai.

Vietnamo liaudininkai 
atakuoja francūzus

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai padarė 
dvi smarkias atakas prieš 
francūzus šiaurinėje Indo- 
Kinos dalyje. Francūzai sa
kosi atmušė atakas.

Bermudoj žuvo karinis 
Amerikos lėktuvas su ke
turiais lakūnais.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVTU
' Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 0-1827—1828

šiaurinių korėjiečių ir ki
nų, o šiauriniai korėjiečiai 
paėmę nelaisvėn apie 11,- 
000 amerikonų ir 99,000 jų 
talkininkų, daugiausia Pie
tinės Korėjos tautininkų. v
Inspekcijos klausimas

Amerikonai dalinai su
tinka su Šiaurinės Korėjos 
pasiūlymu sudaryti penkių 
bepusiškų (neutralių) šalių 
komisiją, kuri turėtų temy- 
ti, kad nei viena nei kita 
pusė nedidintų karinių sa
vo jėgų per paliaubas Ko
rėjoj ; bet amerikonai sako, 
mišri jų ir šiauriečių in
spekcija turėtų kontroliuo
ti bepusišką komisiją.
Kaesongo bombardavimas ..

Amerikonų komandieriai 
pripažino, kad jų lėktuvas 
mėtė bombas. į Kaesongą, 
nuginkluotą miestą paliau- 
biniame ruožte, bet sakė, 
jog amerikonai tik per 
klaida bombardavo tą mies
tą. Kaesonge yra apsistoję 
Šiaurinės Korėjos, delega
tai, kurie dalyvauja derybo
se dėl paliaubų.

Dar per mažaįkariniy 
s-''"* V;

lektuvŲ esą pastatoma

Washington.—Karininkai 
skundžiasi, kad vis dar per 
mažai pastatoma lėktuvų— 
tiktai apie 500 per mėnesį.

Valdžia ketina pasisteng
ti, kad J952 metais būtų 
pagaminama po 1,000 kari
nių lėktuvų per mėnesį, o 
1953'm.—po 2,000 kas mė
nesį.

Kariniai Amerikos planai 
vedą Į krizę, sako Maskva

Maskva. — Sovietų spau
da nurodinėja, kaip kari
niai Amerikos planai blogi
na gyvenimą vakarų Euro
pos žmonėms, puldo civili
nę jų pramonę ir stumia 
pačią Ameriką į krizę per 
infliaciją.

X V

Egiptas žada • atsaukt sayo 
ambasadorių iš Anglijos

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia tariasi atsaukt savo 
ambasadorių iš Anglijos, 
bet ambasadoriaus vietoje 
dar būtų palaikomas že
mesnis Egipto diplomatas 
Londone. Smerkia anglus 
už egiptėnų šaudymą Sue- 
zo kanalo ruožte.

PERONAS AREŠTUOJA 
RADIKALŲ VADĄ

Buenos Aires, Argentina. 
—Fašistinė Perono valdžia 
įsakė areštuot radikalų va
da R. Balbina, kuris kandi- 

v U t

datavo į Argentinos prezi
dentus prieš Peroną.
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GILIAU Į MIŠKĄ—DAUGIAU MEDŽIŲ
PO TO, KAI BUVO PRADĖTAS kongresiniame ko

mitete tyrinėti buvęs justicijos sekretoriaus padėjėjas 
Theron Lamar Caudle, j “neaiškių elementų” sūkurį jau 
tapo įvelta visa eilė asmenų.

Ir galo dar nesimato.
Palieti vieną, tuojau atsiranda kitas, trečias ir tt. At

siminkime, čia liečiami tik tie, kurie “rūpinosi,” kad tam 
tikri asmenys ir korporacijos sumokėtų savo taksus už 
pajamas. Caudle buvo patsai vyriausias pareigūnas, pa
statytas, kad nubausti tuos, kurie nesumoka taksų. Ir 
jis dirbo! Jis dirbo taip, kad kongresmanas King buvo 
priverstas jam tiesiog į akis pasakyti: “Jūs padarėte sa
vo valdžiai tiek žalos, kad ji bus sunku atitaisyti...”

Bet kas gi valdžia? Mr. Caudle buvo valdžios dalis, 
stambus šulas. Kaip su kitais šulais? Mažai yra žmo
nių, kurie mano, kad kiti šulai nepadarė “savo valdžiai” 
žalos tiek pat, kiek jis, Mr. Caudle. Pastarojo nelaimė 
buvo tame, kad jis “pakliuvo.” o kiti dar nepakliuvo, ir 
galimas, daiktas, jog nepaklius.

Gendančioje santvarkoje genda paskyri asmenys, ku
riems pavesta toji santvarka saugoti.

ku- 
kad

INTERNAL REVENUE BIURAS—įstaiga, per 
rią piliečiai moka savo taksus vyriausybei,—skelbia, 
yra $505,000,000 nesumokėtų, užvilktų taksų už pajamas.

Tai milžiniška pinigų suma.
Toji pati įstaiga skelbia, kad samdytojai per vienerius 

metus pasisavino apie 96 milijonus dolerių tų pinigų, ku
riuos atskaitė iš darbininkų algų senatvių pensijoms ir 
kitiems reikalams. Tų pinigų samdytojai valdžiai nepri- 

* davė.
Ką tai parodo?
Tai parodo, jog darbininkai, apkrauti nepaprastai 

sunkiais taksais, priversti juos sumokėti iki cento, gi tūli 
samdytojai, darą milžiniškus pelnus, atsisako taksus 
mokėti!

APIE SOCIAL
DEMOKRATU 
KONFERENCIJĄ

Šių metų lapkričio
24 d. Čikagoje įvyko lietu
viškų menševikų (pirmiau 
socialistų, o dabar social
demokratų) konferencija. 
Joje dalyvavo neseniai iš 
Lietuvos atvykus i,eji K. 
Bielinis ir J. Kaminskas 
(Steponas Kairys). Bieli
nis padarė pranešimą Cen
tro Komiteto vardu,—atro
do, jis ten šiuo,metu bosau- 
ja.

Kaminskas-Kairys rapor
tavo apie Vliką, kurio na
riu jis yra, gi Bielinis — 
apie “Lietuvių bendruome
nę.” Abu dalykai, anot 
Keleivio korespondento, “li
ko neišspręsti ka bėti ore.” 

Keleivio rašeiva apverkia, 
kad social-demokratų orga
nizacija apmirusi, neveikli, 
o tai, esą, negerai, kadangi 
socialdemokratai “yra pir
mųjų eilių kovotojai už dir
bančių luomo ateitį.”

Ai, ai!
Už kokius dirbančiuosius 

lietuviškieji menševikai 
dirba? Ūž fašistus. Už 
klerikalus. Su jais jie ben
dradarbiauja ; kryžiokams 
lietuviškieji social - demo
kratai padeda pikietuoti ir 
plūsti pažangiųjų lietuvių 
pramogas: koncertus, pik
nikus !

Toliau:
Centro atstovai aiškino rei

kalą viską bazuoti ateičiai, 
paruošti kadrus vėl atgavusios 
laisvę Lietuvos busimam poli
tiniam gyvenimui, o senieji 
aiškina, kad niekas negrįšiąs 
j suvargintą šalį, turėdamas 
čia geras sąlygas gyventi. Gal 
koksai pasilaidoti, atsiradus 
sentim.entui, kaip kiniečiai, iš 
tradicijos.

Kaip matome, Kairys ir 
Bielinis dar vis pasikliauna 
karu, dar vis pasikliauna ta

' kavo vyriausybę, kad ji rūpi
nasi liuksusinių daiktų gamy
ba, vietoj koncentruoti savo 
pajėgas pakelti žmonių gyve
nimo lygį.

Kad Ispanijos darbininkai 
ir bendrai darbo žmonės 
'kenčia sunkų vargą ir skur? 
dą, to niekas neginčys. Bet 
mums yra tai žinoma, jog 
ir kardinolo Segura y Sa
enz “kritika” darbininkų 
būklės nepalengvins.

Ispanijos katalikų dvasiš- 
kija, pritariant Vatikanui, 
visais galais rėmė budelį 
Franko, padėjo jam įsigalė
ti ir stoja už fašistinę val
džią.

Kardinolas, beje, neprasi
tarė nei žodžiu .apie tuos 
tūkstančius anti - fašistų, 
kurie kenčia budelio Fran
ko katorgose.

DRĄSUS PLĖŠIKŲ ŽYGIS 
NEW YORKE

New York. — Du plėši
kai ketvirtadienį užgrobė 
troką, pasiglemžė vežamus 
šilkus, vertus $15,000, ir pa
spruko.

Visa tai buvo - padaryta 
šviesiu dienos laiku vidur- 
miestyje. Ištuštintas tro- 
kas paskui surastas prie 
Cooper aikštės.

Juos turėtų imti nagan teisėtumo departmentas, bet iš j žiopla “idėja,” kad Lietuvo- 
Mr. Caudle liudijimų paaiškėjo, kaip tas departmentas 
rūpinasi juos imti nagan! '

ŠIENAUJASI ne tik kapitalistai, ne tik valdžios, par
eigūnai; šienau j asi ir tie asmenys, kurie pastatyti kapi
talistinių partijų vadovybėm

Štai, naujasis demokratų partijos pirmininkas Frank 
E. McKinney atvirai prisipažino, kad jis, įvezdinęs $l\į 
000 į vieną kompaniją (subankrutavusią Empire Trak
torių kompaniją Phiiadelphijoje), gavo “uždarbio” $68,- 
000! Tasai uždarbis jam teko palaikius minėtoje kom
panijoje $1,000 pėr vienuolika mėnesių.

Šis pat bankininkas McKinney kadaise sušuko, 
girdi, reikią, kad valdžia, apsivalytų nuo parazitų ir v • cių.

jog, 
suk-

je liaudies santvarka bus 
nuversta, bus atsteigtas fa
šizmas ir ten juodu grįš 
.viešpatauti, kaip prie Sme
tonos. Bet “senieji social
demokratai” i tai spjaunai, 
pareikšdami, kad jie Lietu
von . negrįšiu, nes jiems ir 
čia gerai, turį “geras sąly
gas. gyventi.”

Jie nutarė ateityj šauk
ti kitą konferenciją ir ten 
svarstyti, kaip atgaivinti 
negyvą kūną — “LSS.” A- 
bejojame, ar jiems tai pa
vyks padaryti.

Tie elementai, kurie no-

Indijos 
ru sesuo 
Pandit ir jos duktė aplei
džia Washington^ ir 
grįžta Indijon. Ji čia pas
kutinius kelis metus buvo
Indijos ambasadoriumi.

premjero Neh- 
Vijaya Lakshimi
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DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Saimonas Blynas atėjo 
pas mane į rūmą, atsisėdo 
ant lovos krašto ir atsiduso.

—Kas yra, Saimon, tu 
dar vis neiylini?

—Susibariau su savo pri- 
siega, tai nefylinu.

—Už vyrus.
—Kam?
—Ji pradėjo barti mane, 

o nuo manęs nuėjo ant ki
tų vyrų. Sako, jūs, vyrai, 
visi tokie apuokai. Jei jūs 
nebūtų, tai pasaulis būtų 
gražus, nebūtų vainų, nebū
tų jokių nereikalingų army- 
derių.

—Tai ką tu jai sakei?
—Aš sakiau, kad netiesa. 

Mes., vyrai, geri žmonės, Jei. 
tik moterys būtų tokios, 
kaip mes.

—Tai ji?
—Ji sako: Vyrai prade

da vainas. Kai tik vieną 
vainą pabaigia, tai rengia
si prie kitos. O kurie žmo
nės pasako žodį prieš Vai
ną, tai tuos į džėlą kiša. Jei 
moterys pasauli rūnytų, tai 
taip nebūtų. Jos užbaigtų 
vieną vainą, pasibučiuotų ir 
viskas būtų finis. Aš jai 
sakau: ale ir Dievas ir jo 
sūnus yra vyrai, tai tu jau 
ir prieš juos? Tai ji sako: 
šiūr-ir prieš juos, ba vyrai 
visi tokie. Aš meldžiuosi 
tik prie moterų, prie pane
lės švenčiausios, šventos O- 
nos ir dvasios šventos. Na, 

(tai taip ir susibarėm. Ta
da mano prisiega sako: ge
riant iš čia, eik sau pas sa
vo frentą Džimį šmotą, aš 
turiu rūbus skalbti. Tai aš 
ir išėjau.

—Susitaikysite, Saimon, 
pamatysi. Tavo prisiegai 
širdis atsileis ir tu vėl sau

namo. Pasakyk tu man, ar 
tu buvai ant to atpusko, 
kaip buvo šventyta pranciš- 

ikonų drukarnia?

Bet kuo jis teisina 'savo “uždarbį”? Ar valdininkas, 
priklausąs demokratų partijai, matydamas, kaip jos vir
šininkai pelnosi, nesistengs ir jis pats geriau pasipelny
ti?!

Žodžiu, parazitizmas, kyšystės ėda visuomenės turtą.
Tie patys parazitai ir kyšininkai, toji pati Missouri 

gengė, dažnai savo darbelius pridengia piktais klyki
mais prieš komunistus.' •

Sukti politikieriai žino, kad komunistinėje santvarko
je jie negalėtų daryti to, ką laisvai daro “laisvojo verslo” 
santvarkoje.

ri plūsti darbininkų judėji
mą, kurie nori kenkti lie
tuvių kultūriniams paren
gimams, galį tai atlikti *tie- 
siogesniu keliu, — keliu, ei
nančiu pro kryžiokiškas 
organizacijas. Gi padorūs 
žmonės į menševikiškus so- 
cial-demokratus. nekreipia 
ir nekreips jokio dėmesio.

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juožo Žiugždos žodyno)

FORMUOJASI OPOZICIJA
PER TŪLĄ LAJKĄ Irane buvo savotiška ramybė. 

Mossadegho priešai parlamente nedrįso atvirai išstot 
prieš valdžids politiką dėl nacionalizavimo anglų aliejaus 
šaltinių. O kai Mossadegh grįžo iš Amerikos, abieji par
lamento rūmai vienbalsiai užgyrė jo politiką. • •

Bet Štai, opozicija prieš Mossadeghą jau pradeda “atsi
gauti.” Britams pavyko suorganizuoti tūlus parlamento 
narius, kurie jau kreipiasi net į Jungtines Tautas, reiką- 

. laudami “apsaugos” jų gyvybėms.
Jau ir pačiame parlamente vyksta fiziški susirėmimai 

ir pats Mossadeghas jau priverstas saugotis, kad išgel
bėti savo gyvybę.

Jei taip ilgiau pasitęs, tai ten visko galima bus laukti.
Vienintelė Iranui viltis glūdi liaudyje, jos Tudeh par

tijoje. Bet prieš ją kelia kumštį Mossadegho valdžia. 
‘ Jei ji, pataikaudama dešinių opozicijai, triuškins liaudies 

balsą, tai jos, Mossadegho valdžios, viešpatavimo dienos 
neužilgo baigsis. \

KARDINOLAS IR 
DARBININKAI

Klerikalų Drauge skaito
me:

Prieš keletą dieną, kalbė
damas darbininkų reikalais, 
Ispanijos kardinolas Segura 
y Saenz pareiškė, kad jo ąr- 
kidiecezijos darbininkai, dirb
dami įvairiose įmonėse, pus
badžiai gyvena, nes jų atlygi
nimas yra permažas. jisai 
skatina Ispanijos vyriausybę 
kreipti įz tai rimto dėmesio. 
Reikią imtis tiesiog drastiškų 
priemonių, kad darbo žmonių 
būvį, gerintų, kad ispanai ne
sijaustų esą vergais. Kardino
las šitokį pareiškimą padaręs 
po tų, kai savo valdomoj arki- 
diecezijoj pravedęs smulkų 
darbininkų padėties tyrinėji
mą. Tarp kitko, kardinolas 
Segura y .Saeii’Z,1 aštriai’Ittftit

Akrofobija (gr.), vandens 
baimė.

Akrolejnas (lot.), garuojąs 
nemalonaus kvapo skystis, 
vartojamas karo metu ašari
nėms dujoms.

Akromegalija (gr.), augi
mo sutrikimas kada kurios 
nors kūno dalys užauga per 
didelės.

Akropolis (gr.), L senovės 
graikų miestų sustiprintoji d'a\ 
lis; 2. aukščiausia Atėnų 'mie
sto kalva.

. Akrosbfija (gr.), aukščiau
sias protingumas, gudrumas.

Aksiologija (gr.), vertybių 
mokslas. ' -

Aksonas (gr.), anatomijoje 
— nervo celės atauga, duo
danti pradžią nervo pluoštui.

, Aktas (lot;), veiksmas; dar
bas; iškilmės; nuogo kūno 
■piešinys ir kt.; 1. oficialus do
kumentas, patvirtinąs kurį 
nors įvyįęį; 2. dramos veikalo’ 
veiksmas, dalis, vaidinant, nuo 
kitos dalies atskirta antraktu; 
3. iškilmingas mokslo įstaigos’ 
ar • vlSūomėnės organižącijos

'susirinkimas ar -posėdis; 4. 
tam tikra rūšis sielos reiški
nių, kuriuose dalyvauja “aš,”, 
arba sąmonė.

Akteonas (gr.), graikų 1c- 
gendarinis medžiotojas, kuris 
žiurėjo į besimaudančių Dianą; 
ir todėl buvo paverstas į el
nią. ' ‘ Į

Aktinometrija (gr.), meteo
rologijos mokslo šaka, moks
las apie spindulinės energijos, 
matavimo metodus.

Aktyvizacija (lot.), suteiki
mas energijos, sukėlimas ak-{ 
tyvumo, paskatinimas griež
čiau veikti.

Aktorius (fr.), asmuo, da
lyvaująs teatro veikime, vai
dinąs scenoje.

Aktualus, tikras, gyvenimo 
kelias, svarbus, dienos klausi
mas.

Akumtfliacija (lot), 1. su
rinkimas, sukrovimas į krūvą; 
2. ekon. — ka'pitklų surinki
mas į vienas rankas.

Akumuliatorius (lot.), prie
taisas elektros arba šilimos 
energijai 'surinkti.

—Šiūr, buvau. Aš nepar- 
tyviškas, tai visur nulendū.

—Ar visus velnius iš ten 
išvaikė?

—To pasakyti negaliu. 
Aš mislinu, kad ne! Ba mes 
Stovėjome ant saidvoko ir 
vadinome, ale nei vieno vel
nio išlekiant nematėme.

—Kaip gi tu galėjai vel
nią matyti?

—Tarcijonai sako, kad 
galima jį matyti. Kaip jis 
iš kur lekia, tai pasirodo 
kamuolys juodų, kaip degu
tas, dūmų ir pasmirsta visa 
apylinkė, tarytum skunke 
būtų ką nors padariusi. Na, 
tai nedėlioj Jackus Cibu- 
kas, jo prisiega ir aš stovė
jom ant Bušvik avenės ir 
žiūrėjom, ar iš pranciškonų 
drukarnios išlėks nors vie
nas velnias, žiūrėjom, žiū
rėjom ir nematėm. Vieną 
sykį pasirodė dūmų kamuo
liukas iš Jackaus Cibuko 
prisiega pradėjo rėkti: žiū
rėkit, ana, iš drukarnios jau 
velnias lekia, po pašventini
mo. Ale Cibukas jai atkir

to: tu, Vėpla, sako, čia ne 
velnio dūmai; šitie dūmai 
išėjo iš armobilio, pralėku
sio strytu. Aš mačiau. Tai 
Cibukienė ir nežinojo, ką 
atsakyti. Nuleido nosį.* Ot 
Cibukas man į ausį sakėy 
velniai šiandien yTa smart, 
tai jie iš pranciškonų dru- 
karnio nelėks, ba jiems ir 
čia gerai, ba Čia jie gauna ' 
daug griekų. Ir visus susi
rašo !

—Tai kas dabar bus, Sai
mon?

—Nežinau. Pranciškonai 
taipgi susirūpinę. Jie pa
siuntė į Rymą savo gazie- 
tos manadžerių tėvą Klimą 
Žalalį. ' Ryme jie ten turi 
liekarstų ’ ar poizino vel
niams trūčyti, tai gal pri
sius. Tada bus gerai,

—Tai gud!
—Šiūr, gud. Ale aš jau 

eisiu namo, Džim, ba noriu 
susitaikyti su savo prisie
ga. Gudbai!

—Gudbai, Saimon! By- 
gud!

Dienraščio Laisves reikalu’5*
Iš Binghamtono, nuo LLD 20 kuopos Moterų Sky

riaus parengimo pelno prisiuntė Ona Wallus $50. Mo- ‘ 
tie jus Klimas, primindamas savo žmonos Agotos Kli- 
mienės trijų metų mirtį, aukavo $25. Susnikų Jurgis, 
iš New Britain, minėdamas savo žmonos mirtį, aukavo 
$40. Aukų Laisvės reikalams gavome sekamai’:

Nuo LLD 20 kp. Moterų Skyriaus, 
Binghamton, N. Y. ,...........................$50.00

Sustiikų Jurgis, New Britain, Conn................. 40.00
M. Klimas, Fairlawn, N. J................................ 25.00
Draugas iš So. Bostono, Mass. .. . ............  18.00
Peter Butkevičius, St. Petersburgh, Fla........ 10.00 ,
A. Staniulis, Hamton, N. J................. 8.00
J. Wtybar, Elizabeth, N. J.................................. 5.00 '
Joe K., Brooklyn, N. Y................  5.00
P. Putys, Montreal, Canada .......................... 5.Q0
Geo. Martin, Dedham, Mass................................ 5.00
J. Graibūs, Carle Place, N. Y.............................3.00
Ig. Stankevičius, Brooklyn, N. Y...................... 3.00
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y......................  3.00
A. Mickus, Brooklyn, N. Y.......... ......................3.00
P. Maron, Collinsville, Ill...................  3.00
F. Maželis, Gardner, Mass. .,........................ 3.00
B. Vikšrienė, New Haven, Conn.........................3.00
Ant. Names, New Haven, Conn..............  3.00
V. Adomaitis, Waterbury, Conn.........................3.00
M. Baliunas, Waterbury, Conn..........................3.00
A. Kazokaitis, Kearny, N. J........... ............. 3.00
L. Prūsaitis, Gardner, Mass.............................. 3.00
M. Norbiitas, Gardner, Mass. .. ..........................3.00
K. Slėgeris, Gardner, Mass.................................3:00
Senas Parapijonas, Hartford, Conn. ................3.00
D. Raymond, Hartford, Conn.............................3.00
P. čdkonis, Hartford, Conn. .. •................. 3.00
L. Gavrilovich, Brooklyn, N. Y. ..... .......... .  3.00
J. Krapavickas, Auburn, Me..............................3.00'
V. E. Valley, New Britain, Conn...................  3.00
L. Pocius, iteacon Falls, Conn....................... 3.00
A. Stikliūnas, Luzerne, Pa...............................3.00
M. Urbonienė, N. Branch, N. J......................... 3.00
K. Rimkienė, Boroda, Mich.............................. 3.00
A. Purvinis, Mystic, Conn......................... 3.00
P. Urbonas, Ashland, pa.................................. 3.00
J. Urbelis, Orlando, Fla......... ......................... 3.00
J. Žukas, Portland, Oregon .......................... 3.00
K. Gabriūnienė, Dorchester, Mass..................3.00
J. Deltuva, Hanover, Md......... .................... 3.00
J. Stanys, Baltimore, Md. .. ........................... 3.0CŲ
Konstancija Kalvelis, Brockton, Mass............ 3.0Q*
J. Mayer, Stoughton, Mass.................................3.00
W. Lyles, Murrysville, Pa............................... 3.00
P. Vaičionis, Cranford, N. J...............................3.00
A. Trepkus, Linden, N. J. . .............. .........3.00
Z. Stasiulis, Elizabeth, N. J........................... 3.00
Geo. Budris, Elizabeth, N. J..............................3.00
V. Paulauskas, Elizabeth, N.J.................     3.00
N. Pakalniškis, Chicago, III.............. . ...............3.00
J. Stoškus, Brockton, Mass............ •............   3.00
J. Vaitekūnas, Brockton, Mass............ . ........... 3.00
J. J. .Gray, Loraine, Ohio ......... '...............  3.00
Geo. Liepa, Scranton, Pa.....................  3.00

Po $2 aukavo: J. Vaicekauskas, Binghamton, N. 
Y.; K. Blynas, St. Tamošiūnas, J. Brunzfa, K. Ąžuo
laitis, J. Urbanavičius ir A. Liokaitiš, Montreal, Ca
nada. P. Walant, Philadelphia, Pa., ir P. Solow, 
Grand Rapids, Mich.; M. Milbut, Tamaqua, Pa., 
$1.50. '

Po $1 aukavo: F. Minalga, Bicknell, Ind.; K. D. ir 
A. K., Girardville, Pa.; G. Balevičius, Brooklyn,' N. 
Y.; Ch. Palauskas, Manchester, Conn.; F. Linausfes 
ir A. Šūkis, Coal Center, Pa.; J. Milkevičius,jįln- 
kefinan, Pa.; J. Butnoris, Bridgeport, Conn.; J.ga
šlūnas, Milford, Conn.; A. Janušas, Montreal, 
da, it P. Kamarauskas, S. Barre, Mass. Visiems 
širdingai ačiū už aukas!

Laisvės Administracija
... ir. i .« i 'n » a , i i r.-Į » . ..... , i i i » ti * 
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

• E. Liublino unija
Norėdamas gauti Lenkijos sostą, Jogaila, kaip jau ži

nome, 1385 m. davė lenkams raštą, kuriuo pasižadėjo 
amžinai prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Bet to nenorė
jo Lietuvos bajorija. Vytautas, bajorijos remiamas ir 
kryžiuočių padedamas, privertė Jogailą pripažinti jį di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu ir elgėsi kaip savistovis 
valdovas.

Juo labiau augo Vytauto ir Lietuvos galybe, juo tas 
Lietuvos su Lenkija sujungimas, ta unija, darėsi vis

Vilniaus unijos akte, surašytame 1401 m. lietuviai dar 
sutiko, Vytautui mirus, išsirinkti didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu Lenkijos, karalių ir tokiu būdu viename as
menyje sujungti abi valstybi.

Bet jau Horodliaus unijos akte (1413 m.) lenkai buvo 
priversti pripažinti lietuviams teisę turėti atskirą didįjį 
kunigaikštį, tą, kurį paskirs jiems Lenkijos karalius, su
sitaręs su Lietuvos ir Lenkijos bajorais.

Bet lietuviai ir šito nepildė. Jau Vytautui mirus, lie
tuviai, nepasiklausę Jogailos, pakėlė didž. Lietuvos kuni
gaikščiu Svidrigailą, karštą unijos priešininką.

Svidrigailą pašalinus, didž. Lietuvos kunigaikščiu pa
liko Vytauto brolis Zigmantas, kurio lygiai norėjo ir 
lenkai ir lietuviai. Bet tas susitaikymas buvo neilgas. 
Dar prie Zigmanto lietuviai norėjo visiškai atsiskirti 
nuo lenkų; tam tikslui ruošėsi net su jais kariauti. 'Bet 
sumanymas neįvyko.

Zigmantui žuvus, vėl prasidėjo ginčai dėl unijos. Lie
tuviai išsirinko didž. kunigaikščiu antrąjį Jogailos sū
nų Kazimierą. Lenkai to nenorėjo, ir karalius, jų įtek
mėje būdamas, nepripažino Kazimiero. Bet lietuviai, to 
neveizdėdami, pakėlė Kazimierą didž. Lietuvos kuni
gaikščiu.

Tokiu būdu unija buvo visiškai suardyta. Bet štai len
kai išsirinko (1445 metais.) Kazimierą Lenkijos kara
lium. Lietuvos bajorija nenorėjo jo leisti, nes nenorėjo 
unijos. Nenorėjo ir patsai Kazimieras. Bet baimė, kad 
jam atsisakius, lenkai neišsirinktų karalium jo' priešo, 
privertė Kazimierą galų gale sutikti priimti Lenkijos 
sostą. Kad patraukus Lietuvos bajoriją ir išgavus iš 
jos sutikimą, Kazimieras davė bajorijai dideles teises 
ant savo valdinių ir pasižadėjo savo ir savo įpėdinių var
du neatiduoti lenkams nė vieno žemės sklypelio. Be to, 
pasjžadėjo neduoti svetimšaliams Lietuvoje nė vienos nei 
pasaulinio valdininko nei dvasinio vietos. Vis tai buvo 
Sadaryta dėl to, kad užkirtus kelią lenkams su karaliaus 

kgalba keltis Lietuvon ir užimti lietuvių vietas.
Visas Kazimiero karaliavimas praėjo nuolatiniuose gin

čuose tarp lietuvių ir lenkų dėl unijos, o ypačiai dėl Vo
lu,iniaus ir Podoliaus. Lenkai reikalavo, kad karalius at
imtų iš Lietuvos Voluinių ir Podolių ir pavestų juos 
Lenkijai.

Kazimieras kelis kartus buvo sušaukęs į seimus Len
kijos ir Lietuvos poniją, kad susitartų dėl unijos atnau
jinimo ir išrištų Voluiniaus ir Podoliaus klausimą. Bet 
seimai tie niekais pasibaigė, nes lietuviai nenorėjo uni
jos ; neturėjo taip pat nė mažiausio noro pavesti lenkams 
Voluinių ir Podolių. Maža to. Jie reikalavo iš lenkų, kad 
'atiduotų Lietuvai ir tas tų žemių dalis, kurias laikė pa
ėmę. Buvo suskatę net kariauti su lenkais, kad atėmus 
iš jų žemių sklypus. Tiktai karaliui, atsiskubinusiam į 
Vilnių, pavyko juos nuo to atkalbinti.

Kazimierui mirus, Lietuvos didžponiai be lenkų žinios 
išsirinko sau didž. kunigaikščiu jo sūnų Aleksandrą, 
kuomet lenkų karalium liko kitas Kazimiero sūnus Al
brechtas. Unija vėl buvo suardyta. Bet neilgam laikui. 
Neilgai trukus Lietuvos valstybę užpuolė Maskvos, ca
ras. Lietuviai meldė pagalbos iš lenkų; bet šie tęsė ir pa
galbos nedavė. /

Keleriems metams praėjus, lenkams prireikė lietuvių 
DMgalbos prieš užpuolusius Lenkiją turkus. Lietuviai su- 
twco, bet reikalavo sustatyti tokius unijos raštus, kurie 
neužgautų garbės nė vienos valstybės; reikalavo taip 
pat, kad lenkų prokuratoriai Romoj nesikištų į Lietuvos 
Vyskupų paskyrimą. Lenkai sutiko ir 1499 m. buvo su-| Bostone. Lawrenciskiai ątsto- 

— • ’ • ’ • ’ ‘ •- 1 • • ‘ ‘ vai tuojau pasiūlė savo mies
to lietuvių svetainę su gera 
scena. Išrinktą . komisija pa
tikrinti svetainę, pirmoje vie
toje So. Bostone. Komisija ir 
Meno Apskr. kom. darbuosis 
pastatymui minėto veikalo.

Pasibaigus meno svarsty
mams, turėjome pietus .ant 
vietos, kuriuos pagamino 
sautbostonietės moterys.

Po pietų prasidėjo .Gintarų 
Radijo pusvalandžio palaiky
mo reikalais konferencija. 
Veikiantis komitetas pateikė 
įdomių raportų; finansais iž
das geram stovyje ir gražiai 
einąs visas veikimas ir darbo 
eiga einasi gerai. Radijušas S. 
Zavis, suminėjęs veikliuosius 
darbuotojus finansų rėmėjus 
ir menininkus, kurio veik visi 
veltui išpildo programas, po 
keliolika kartų, reiškė nuo
širdžią padėką jiems. Pusva
landžio garsintoja Zavienė 
negalėjo būti konferencijoje, 
nes šalčiu serganti. Viųi su-

tašytas aktas, kuriuo abi valstybi pasižada viena antrai 
pagelbėti. Be to, lietuviai pažadėjo nesirinkti sau didž. 
kunigaikščio be lenkų, jeigu anie panorėsią, atvažiuoti 
Lietuvon. Taip pat ir lenkai nesirinksią karaliaus be 
lietuvių.

Bet tokia unija, kaip pasirodė, menką teturėjo vertę.
Lietuvius vertė prie to kaskart vis auganti galybė 

Maskvos caro, kuris naudojosi Lietuvos priklausančiųjų 
stačiatikių gudų prielankumu ir metai po metų vis už- 
puolinėjo Lietuvos valstybę, kaskart vis naujus žemės 
plotus iš jos ’atimdamas.

Užtatai, kuomet, Albrechtui mirus, lenkai išsirinko 
•Aleksandrą savo karalium, jisai ir lietuviai, atvykę į 
Krokuvą, surašė naują unijos aktą, kad abi valstybi nuo 
to laiko būsią vienas neperskiriamas kūnas laimėj ii’ ne
laimėj ; kad būsią viena mintis, viena tauta, amžinai tu
rėsią vieną bendrą galvą, vieną karalių, vieną viešpatį, 
išvien išrinktą lietuvių ir lenkų, suvažiavusių Lenkijoje, 
kld turėsią bendrą svarą, bendrą monetą, bet atskirus 
teasmus ir valdininkus. *
J Lietuviai, kurie palydėjo Aleksandrą Lenkijon, ir 

patsai Aleksandras priesaika patvirtino (1501 m.) tuos 
raštus, kuriuos turėjo duoti pasirašyti visai Lietuvos ba-

Bet tuo tarpu tai negalima buvo, nes Lietuvosjorijai
bajorija buvo kare su Maskva.

___  ^Daugiau bus),

Benamė italė motina ir duktė. Ju namus sunaikino pa
tvinusi Po upė. Potvynis padarė benamiais daugiau 
kaip dešimt tūkstančių šeimų.

SO. BOSTON, MASS
Vienu kartu dvi 
konferencijos

Gruodžio 2 d. įvyko Ginta
rų Radijo reikalais įvairių 
draugijų atstovų konferencija 
ir Meno apskrities menininkų 
konferencija. Suvažiavę 
Draugijų atstovai puikioje 
nuotaikoje abiejose konferen-

virš
pa- 
Ra-

sirinkusieji, kurių buvo 
50, rodė pasitenkinimą 
vyz dingą tvarka Gintarų 
dijo pusvalandžiais. Sekma
dieniais būna programos pil
domos ryte nuo 9 iki 9:30 iš 
stoties WKOX, Framingham, 
Mass. 1190 Kilocycles..

Išrinkta pilnas komitetas:
cijose aktyviai prisidėjo prie | pirm. S. Zavis, vice-pirm. D. 
konferencijų. Iš pranešimų į G. Jusius,Jin. sekr. J. Grybaš, 
pasirodė, kad Chorų veikimas 
gerokai apsilpęs Mass, valsti
joje. Didesnių 
tymų neruošta 
ma ^vaidinti, 
pranešimas ir 
vo, tai atostogų meno mokyk
los atsibųvimas Olympia Par
ke Worcester, Mass. Praeitos 
vasaros mokyklos 
labai geros, net 
gerai nusisekė.
darbas buvo tai virtuvės, kurį 
betgi atliko worcesterietes

scenos persta-
ir nesirengia-

Įdomiausias
svarstymas bu-

pasekmes 
finansiškai 

Sunkiausias

j moterys.
Svarstant : vasarinės meno 

mokyklos naudingumą, buvo 
patiekta gerų minčių.

Šu entuziazmu kilo pagei
davimas, kad mokykla butų 
palaikoma ir sekančią vasarą. I 
Iš kelių kolonijų pasižadėjo 
atvažiuoti virėjos ir padirbėti 
po kelias dienas. Todėl nutar
ta vienbalsiai palaikyti atosto
gų vasaros mokyklą ir kuri 
palikta vykinti Olympia 
Parke, Worcester, Mass. Taip
gi pravesta mintis, kad dau
giau atvyktų ir suaugusių į 
šią atostogų mokyklą, kur ga
lės smagiai ir naudingai laiką 
praleisti be dideliiį išlaidų.

ši konferencija taipgi išreiš
kė pageidavimą, kad atostogų 
mokykla veiktų per tris savai
tes laiko.

Bostonietis Kazlauskas krei
pėsi į meno konferenciją, kad 
iš New Yorko būtų 
į Bostoną 
suvaidintų

a k to r i ai, 
Šilerio

S u s i r i n k u s i e j i 
kviesti

pakviesta 
kurie čia 

veikalą 
Moil e.”

n u tarė
v a i d i ntoju.'S mi

nėto veikalo ir paskyrė dieną 
paskutinį šeštadieni kovo, 
1952 m. Buvo kalbama dėl 
gavimo tinkamos svetainės'So.

Chicagos Žinios
Kovoja prieš klerikalizmą

Lapkričio 28 d. Sherton 
viešbutyje, 3\000 asmenų 
grupės po vadovyste Civilių 
klausėsi paskaitos vyskupo G. 
Bromley Oxman iš New Yor
ko, religinės laisvės išlaikymo 
susirinkime. Susirinkimą su
šaukė Chicago Chapter of 
Protestants and other Ameri
cans for Seperation of Church 
and State.

Vyskupas Oxman savo kal
boje pasakė, kad amerikie
čiai nenori klerikališkos hie
rarchijos šiai šaliai... nori, 
kad laisvė pasiliktų ant visa
dos.

Už tai protestantai kovoja 
prieš prez. Trufeaano siūlo
mus diplomatiškus ryšius su 
Vatikanui. Rep.

kad čia rengiamasi 
nemažiau, kaip buvo

aštuntą valandą vir- 
sal ė j e j a u prasi d ė j o

Choras, su

mininkas” gesina šviesas: 
teliai, eikime namo. Čia j*, 
prasidėjo šventadienis, “su
tvertojas” nori ramiai išklau
syti griešninkų maldas ir at
gailas...

Eidami iš svetainės daugelis 
kalbėjo: Philadelphijos pa
žangiečiai, rengkite daugiau 
ir daugiau panašių pokylių.

Taip tai puikus pageidavi
mas, tik dabar klausimas, kas 
ir kada ką svarbaus surengs? 
O aš ir kiti sakome: Atsilan
kysime ir dar ir dar...

Vinco Draugas

Šypsenos

ižd. R. Niaura, prot. sekr. S, 
Rainard. Garsintoją komitetas 
samdo.

Konferencija nutarė 
rengti šaunų koncertą 
pabaigą balandžio men. 
m. Programoj, apart vietinių 
spėkų ir žymesnių 
bus pakviesta iš toliau 
jėgų..

Šis pažangiųjų lietuvių 
jo pusvalandis Naujoje 
Ii joj e yra gražiausias ir nau
dingiausias pasiklausyti. La
bai mažai bizniškų skelbimų, 
bet daug gražios mu-zikoš, 
dainų ir gerų pranešimų, daž
nai iš Tarybų LietūvOs. Atsi
tikime mirties dėl pranešimo 
skambinkite: 2-1827, Brookli- 

Mass. D. J.

su- 
apie 
1952

talentų, 
meno

tadi-
Ang-

ne,

Waltham, Mass
Žinios ir mintys

Ne vien Korėjos karo fron
te virš šimtas tūkstančių ame
rikiečių jau žuvo, bet štai va, 
lapkričio 27 d., Waltham,
Mass, jaunas vyras, 21 m., 
Joseph Mulacky, vietoje stoti 
į verstino ėmimo militari.nę 
tarnybą nusižudė automobi- 
liuje. Tai yra baisiai prastas 
pasielgimas. Vietoje žudytis, 
reikėjo stoti į grieštą kovą dėl 
baigimo to bereikalingo karo 
Korėjoje. Kas čia darosi, kad 
Amerikos valdininkai jaunų 
žmonių gyvybėmis, taip kaip 
pinakliu, lošia. D. J.

Cliffside, N. J.
Nuolatinis Laisvės skaityto- 

jas ir vietos LLD 77 kuopos 
narys Franas Jucius jau per 
kelis mėnesius ligos kankina
mas. Buvo pasidavęs ligoni
nėn ir joje išbuvo virš mėne
sio, bet ir ligoninėje būnant, 
sveikata nepagerėjo. Dabar 
randasi namie, 412—18-th St., 
Union City, N. J.

Frano liga įkyri ir žmogaus 
gyvybei pavojinga. Laipsniš
kai praranda regėjimą, ir gy
dytojai neišaiškina priežas
ties.

Linkime Franuii ir jo žmo
nai ištvermės, pergyventi šią 
krizę ir tuoj pasveikti.

—o—
Plačiai šiame mieste pažįs

tamas, prieš kelis metus bu
vęs Charles Stephans Taver
nų b arte n d erių John Quigley, 
mirė 27 d. lapkričio, sulaukęs 
68 metus amžiaus.

Quigley iš Airijos ateivis ir 
buvo simpatingas žmogus. 
Senesniuose laikuose, dirbo 
Consolidated Edison Co., kaip 
elektros srityje, inžinierius.

—o—
Lietuviai gražiai pasirodė

Gruodžio 1—2 dienomis 
People’s auditorijoj ėjo dide
lis jomarkas. Čia tautines 
Teisių Kongreso suruošė ba- 
zarą politinių kalinių ir jų 
šeimų naudai.

Salė maža, bet lietuvių ko
mitetui nugabenus savo reik
menis, visos budelės jau buvo 
užimtos. Teko skubiai priruoš
ti stalą veik vidury svetainės. 
Pradžioje atrodė, kad to pa
kaks, bet vėliau, Yurių ir De- 
menčiu šeimoms atnešus dide
les skrynias reikmenų, pasi
darė per ankšta; nekurtuos 
drabužius teko pavesti į abel- 
ną skyrių, kadangi prie lietu
vių stalo nebuvo kaip paka
binti.

mažiau, bet gražių 
atnešė Augaitienė iš 
ir Mikulėnienė. Sek-

Kas buvo žadėta, ištesėta/
Nekantriai laukėme gruo

džio pirmos dienos. Norėjosi 
pamatyti, kas per iškilmės čia 
bus garbei “senyvo” rašėjo 
Seno Vinco. Kiek anksčiau 
dar prieš garsintą laiką jau 
atsilankė tolimesni svečiai; iš 
Washington©, New Yorko, 
Scrantono, Trentono ir iš ki
tur. Būrys moterėlių skubėjo 
darbuotis prie maisto. Iš viso 
atrodė, 
suteikti 
žadėta.

Apie 
šutinėje
koncertas. Lyros 
savo solistais ir šokikais, link
smino ir juokino žiūrovus taip 
vykusiai, kad jei ne to laiko 
trumpumas, būtum nei nejutę, 
kaip visas vakaras prabėgo. 
Bet čia dar bankietas, daugy
bė sveikinimų per laiškus, ir 
žodžiu norinčių ir turinčių ką 
pasakyti gerbiamam jubilie- 
jatui Senam Vincui.

Nespėjome dar suvalgyti 
skanių lietuviškų dešrų ir ki
tokių skanumynų, kaip štai 
pasigirsta pirmininko A. Smi
to pranešimas, kad orkestrą 
pirmoji pasveikins Senąjį Vin
cą, tai yra “Richmondo Ke
purninkų Orkestrą,” vedama 
Ivanausko. Visi klausėmės su
sižavėję. Na ir naujenybė. Se
niai žinome, kad J. Ivanausko 
orkestrą yra mylima senosios 
lietuvių eilės, bet niekas ne
manė, kad jie sutveria ir po
ezijos kūrinius, ir pritaiko jai 
muzikališką pavidalą. O čia 
ir'užtraukė panašias eiles, pri
taikintas pagerbimui Seno 
Vinco. Tai pagirtina ir puiku. 
Girdėjome sveikinančias kal
bas ir daugelio svečių, ir gauta 

daug sveikinimų laiškais. Pa
jutom, kad laikas jau taip 
trumpas, norėtųsi bent gurkš
nį alaus išgerti, taipgi pasvei-

Kapitonas: “Kodėl tu 
praėjusį rytą neatidavei 
man pagarbos ženklo?”

Kareivis: “Gerbiamasis, 
aš jūs visai nemačiau.”

Kapitonas: “Oh, tai yra 
niekniekis. Aš baimę įsi
vaizdinau ir maniau, kad tu 
supykai ant manęs.”

Mergina, nuėjusi į rašti
nę, reikalavo stenografės 
darbo ir ji gavo suslebiza- 
vojimo klausimą:

“Kaip panelė suspelin- 
tum Mississippi?”

“Tai yra valstybinė upė,” 
pana atsakė.

Vagišius iš už kampo pri< 
puolęs, laikydamas rankoj 
šautuvą:

“Atiduok pinigus! O jei 
ne, tai tuoj išpusiu tavo 
smegenis lauk!”

“Pūsk tolyn, broleli, ma
no smegenis, nes šiame 
mieste galiu gyvent be sme
genų, bet turiu turėt pini
gų,” atsakė pilietis.

Kiek 
daiktų 
Cicero, 
madienį Pateckas atnešė gra
žią dovaną, kuri liko išleista 
išlaimėjimui.

Visiems prisidėjusiems prie 1 kinti senai matytus prietelius, 
šio bązaro bus džiugu žinoti, j ar buvusį kaimyną, o čia gra- 
kad lietuvių pasidarbavimu į žios kalbos tolimesnių svečių 
bazarui gryno pelno padarytą ir tūlų vietinių, žaibišku grei

tumu prabėgo tos kelios va
landos. Jau ir dvylikta, “šei-
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bazarui gryno pelno padarytą
(su parduotais įžangos bilie
tais, aukomis ir , pardavus 
reikmenis) 
dvidešimt

Lietuviu'
Teisių Komitetas taria širdin
gą padėką visiems prisidėju- 
siems prie šio prakilnaus dar
bo.

Moteris savo vyrui, kelius 
stikliukus sugėrus vestuvių 
paūžime:

“Jonai, tu daugiau nebe- 
gerk, nes tavo veidas atro
do, .kaip dūmuose.”

Spartakas
šimtai ii*keturi 

dolerių ($420.00).'
Taikos ir Civilių

eg-
Sa-

toks neišlaikymas 
atiduosime Dėdės

—o---

Pasekmingas parengimas

Gruodžio 2 d. Hollywood 
Inn svetainėje, įvyko dviejų 
kuopų, būtent: LDS 76-tos ir 
LLD 104-tos žaislų vakarėlis.

Suaukotų dovanų buvo ne
mažai. Sako, nekurtos organi
zacijų narės paaukavo gana 
daug dovanų. Kas ką aukavo, 
turbūt rengėjai vėliau praneš 
per spaudą. Bet šiaip vakarė
lis buvo smagus. Muzikantas 
plėšė iš-peties su armonika vi
sokias polkas ir valcus.

Dalyvių buvo apsčiai.
Atrodo, kad vakarėlis nusi

sekė ne- blogai. Vadinasi, 
brightonparkiečiai nepasiduo
da — juda, kruta. Svečias.

B. G. Corp, darbininkai, iš 
stovėję streike nuo 18 d. rug- 
piūčio mėnesio, šiomis dieno- 
mis sugrįžo darban, streiką 
pralaimėję. Mat, dirbtuvė ne 
unijinė — “open shop, 
kai unijistai išėjo streikan, 
nepriklausą unijai, dauguma, 
pasiliko darbe. Pagaliaus, 
kompanija nuolatos gabeno 
naujus streiklaužius — pa
daužas, ir dėl to streikieriams 
prisiėjo vesti atkakli kova.

Laike streiko buvo areštuota 
29 streikieriai, kurių didžiu
ma dar ir dabar laikomi po 
kaucijomis. Buvo nemažai 
per streiklaužius ir kompani
jos atgabentus padaužas, 
streikierių sužeista.

Tai toki dalykai dedasi, 
kai šalyje, kupinoje gerbū
vio, darbininkai pareikalauja 
pragyvenimui didesnio atlygi
nimo už, darbą. " S.

tai

K

Ponai savo sūnui: “Dar vienas 
zaminu kolegijoje ir mudu tave 
mo armijai. Tik ten tu tiksi.”

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

T
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IS LIETUVOS
Tarprajoninė žemės ūkio 
paroda Rokiškyje

ROKIŠKIS, X/ 5 d. — čia 
dvi dienas truko tarprajoninė 
žemės ūkio paroda. Joje buvo 
ryškiai pavaizduoti Rokiškio, 
Obeliu ir Pandėlio rajonu kol
ūkių gamybiniai laimėjimai. 
Paroda buvo įrengta miesto 
centrinėje aikštėje.

Laukininkystės paviljone 
buvo išstatyti Rokiškio rajono 
“Atžalyno” kolūkio ekspona
tai. Ši žemės ūkio artelė viena 
pirrrtųjų rajone pradėjo cuk
rinių runkelių nuėmimą. Run
kelių pasėliai buvo rūpestin
gai prižiūrimi. Sėja buvo at
likta iš rudens suartose 25—27 
centimetrų gyliu dirvose, kar
tu patręšiant superfosfatu. Be 
to, į kiekvieną hektarą, prieš 
sėjant, buvo išvežta po 100 
centnerių mėšlo. Kolūkiečių 
pastangos davė gerus vaisius. 
Brigadininkas A. Pivoriūnas 
išaugino po 290 centnerių cuk
rinių runkelių iš kiekvieno he
ktaro 5 hektarų plote.

Miežių pėdus ir grūdų pa
vyzdžius eksponavo Rokiškio 
tarybinis ūkis. V. Gutausko 
vadovaujamame šio tarybinio 

* ūkio Panemunėlio skyriuje 
gauta po 28,8 centnerio mie
žių iš hektaro 10,5 hektaro 
plote. Aukšto derlingumo žie
minių rugių ir miežių pavyz
džius taip pat eksponavo Obe
lių tarybinis ūkis ir Rokiškio 
rajono Karolio Požėlos vardo 
kolūkis.

Parodos lankytojai užtrun
ka prie “Rokiškio” kolūkio 
stendo, kur demonstruojami 
kolūkio .sodininko K. Nevedo- 
mėlio laimėjimai. Jis ilgai 
triūsė, siekdamas gauti vy
nuogių derlių atviroje dirvo
je. Jo darbas veltui nenuėjo. 
Jau duoda vaisius apie 30 
krūmų. Atskiros vynuogių ke
kės sveria 1,200 — 1,400 gra
mų.

Gausiai buvo atstovaujamas 
gyvulininkystės paviljonas. 
Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
atgabeno į parodą keletą šim
tų gyvų eksponatų.

JDvi motinines kiaules rodo 
Rokiškio rajono “Bolševiko” 
kolūkio kiaulių šėrėją O. Jan- 
kuvienė — tikras savo darbo 
meistras. Iš 6 jos prižiūrimų 
motininių kiaulių ji šiemet iš
augino vidutiniškai po 26 par
šelius.

Pandėlio rajono “Naujosios 
sodybos” kolūkio melžėja E. 
Mikšienė pasiekė gerus pieno 
primelžimo rezultatus. Jos ge
riausioji karvė — Aguona — 
jau davė 3,811 kilogramų pie
no. Daugiau kaip 10 Lietuvos 
žalųjų veislės karvių ekspo
navo Rokiškio tarybinis ūkis. 
Viena jų — Aviža — šiuo me
tu duoda iki 34 litrų pieno 
per parą. Melžėja J. Meiže- 
nytė per 9 mėnesius iš jos pri- 
melžė daugiau kaip 7,000 ki
logramų pieno.

Nemažus laimėjimus pasie
kė kolūkiai išvystant visuome
ninę paukštininkystę. Puikias 
vištas eksponavo Pandėlio ra
jono “Papilio” kolūkis. Paukš- 
tininkė P. Jurėnienė šiemet iš
augino visus 500 viščiukų. Pa
rodomos . (Rokiškio rajono 
“Pergalės” kolūkio fermoje 
paukštininkės A. Karkaitės iš
augintos žąsys. Jaunos šieme
tės žąsys jau sveria po 3,5 ki
logramo.

Parodoje buvo ir kiti sky
riai. Lankytojai domėjosi nau
josiomis tėvyninėmis žemės 
ūkio mašinomis, kurias parodė 
Rokiškio MTS. Mechanizato
riai eksponavo savaeigį kom
bainą, linų rovimo mašiną, so- 
dų-daržų traktorių. Tokia te
chnika aprūpintas socialisti
nis .žemės ūkis kasdien pasie
kia vis naujus ir naujus lai
mėjimus.

Tarprajoninėje parodoje 
rodytieji geriausieji ekspona
tai atrinkti į Šiaulių srities že
mės ūkio parodą.

Brooklynietis buČeris Luci- 
do apsiskundė policijai, kad 
anksti rytą išeinant iš namų 
eiti į sandėlį pirkti savo krau
tuvei mėsos jį pasitiko plėši
kas ir atėmė $1,200.

New Ybrko^^z^Zl mos
*

Liaudies teatro 
metinis susirinkimas

Lietuvių Liaudies Teatro 
metinis susirinkimas įvyks 
penktadienio vakaro, gruo
džio 14, lygiai 8 vai., Lietu
vių Kultūriniam Centre, Rich
mond Hill, N. Y.

Metinis susirinkimas yra 
svarbiausias susirinkimas. Ja
me daroma apžiūra, kas buvo 
veikiama draminiam lauke ir 
daromi planai ateinančiai sce
nos veiklai. Todėl visi nariai 
privalo dalyvauti ir atsivesti 
naujų. Liaudies Teatras kvie
čia į savo susirinkimus ir or
ganizaciją ne tik tuos, kurie 
dalyvauja scenoje, bet ir tuos, 
kurie myli mūsų draminę vei
klą ir teikia jai talką.

Veikalas “Klasta ir Meilė” 
bus statoma scenoje sausio 6, 
1952. Bilietai yra rezervuoti 
ir jie reikia platinti. Taip pat 
Liaudies Teatras perka scenai 
naują draperiją, kuri pirmu 
kartu bus naudojama ateinan
čiame vaidinime. Kaip mato
te, tai turime daug naujo ra
portuoti ir aptarti. Tad nariai 
ir mūs simpatikai ateikite į šį 
metinį susirinkimą, mes ir val
dyba reikės nauja išrinkti.

LLT Valdyba

Didelis bankietas
Richmond Hill'LDS 13 ir 

LLD 185 kuopos turės gerą 
vakarienę ateinanti šeštadienį, 
15 d. šio mėnesio, 7 vai. vaka
re. Tikieto kaina tik $2.50. '

Naujų metų vakaras dar 
gana toli; aktyviam žmogui 
neįmanoma taip ilgai išsėdėti 
be pramogos ir pasilinksmini
mo. Lai sėdi tie, ką nepaiso 
pirma laiko pasenti.

Richmond Hill tai yra mūsų 
apylinkės kultūrinis centras; 
Tai kadangi dabar šį bankie- 
tą rengia centralinės organi
zacijos, tai yra svarbu visiems 
dalyvauti.

Po užkandžių galės visi 
linksmintis kaip kam geriau
siai patiks. O tie, ką moka ar 
pramokę kalbėti, tai turės 
pasakyti “spyčius.” V. G.

Vieša padėka
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems mūsų draugams ir prie- 
teliams, kurie atsilankė į mū
sų dvidešimt penkerių metų 
(sidabrinio) vedybinio gyveni
mo jubiliejaus pokylį, įvykusį 
šių metų lapkričio 25-tą dieną' 
Maspethe.

Negalėdami čia išvardyti 
visų, kurie įteikė dovanų, ku
rie dirbo parengime, kurie 
sakė sveikinimo kalbas, mudu 
išreiškiame nuoširdžiai gilią 
padėką kartu visiems, kuo 
nors prisidėjusiems prie šio 
įvykio padarymo sėkmingu ir 
gražiu.

Mudu niekad nepamiršime, 
to malonumo, kurį jūs pada
rėte' ateidami į šią pramogą, 
taipgi to draugiškumo, kurį 
šia proga mudviem pareiškėte 
vienokiu ar kitokiu būdu.

Dar kartą tariame nuošir
džią padėką visiems!

Jonas ir Ona 
Vai g ini ai.

Maspeth, N. Y.

Panaujino Costello kaltinimus
Fed erai is teisėjas Kaufman 

šiomis dienomis panaujino 
gemblerių tūzui Costello kalti
nimus. Jų priskaitliavo 11 
punktų. Kaltina, kad jis ne 
viską pasakė senatinei komisi
jai, tuomi paniekino ją.

Costello buvo' įkaitintas pra
ėjusio liepos mėnesio 25-tą, 
bet vis tebebuvo neteistas. Da
bar iš naujo jį įkaitino ir du 
punktu kaltinimų dadėjo — 
pirmiau buvo 9. Bet nutęsi
mas teismo jam apsimoka. Jis 
išėjo namo laisvas, po $5,000 
kaucija.

Ar jau užsisakėte stalą 
Naujų Metų Lauktuvėms?

Norite turėti giminių ar 
draugų sueigėlę Naujų Metų 
laukiant? Perankšta bute? 
Nenorite jautrius kaimynus 
užgauti perdaug garsiais po
kalbiais, kas neišvengiama 
linksmai! jaut?

Kam atsisakyti linksmybės, 
kuomet visa tai galima be var
go, be susipykimo su kaimy
nais, be rūpesčio, be didelių 
išlaidų. Tam yra Lietuvių Kul
tūrinis Centras.

Visa Liberty Auditorija, o 
jei bus reikalas, ir šalutinės 
salės galės būti užimtos šeimų 
ir draugų pobūviams. Bet už
tikrinimui sau stalų esate pra
šomi užsisakyti juos iš anksto. 
Taip pat, jeigu norite visai 

Penki valdžios “šulai”. Iš kaires i dešinę: Apsigynimo 
mobilizatorius Charles E. Wilson, kainų stabilizatorius 
Michael V. DiSalle, buvęs ekonominis stabilizatorius 
Eric Johnston, naujasis ekonominis stabilizatorius 
Roger L. Putnam, ir algų stabilizacijos tarybos pirmi
ninkas Nathan Feinsinger.

ALP reikalavo viešai 
svarstyti rinkiminių 
distriktų perdalinimą

New Yorko Valstijos Sei
meliui nutarus perdalinti rin
kiminius distriktus, American 
Labor Party sekretorius Ar
thur Schutzer varde savo par
tijos įteikė reikalavimą, kad 
klausimas būtų svarstomas 
viešame posėdyje. Visuomenė 
privalo turėti balsą tame, 
kaip tie distriktai bus perda
linami.

Perd alinimas, abiejų val
dančiųjų partijų (republikonų 
ir demokratų) susitarimu, su
darytas taip, .kad jokia mažu
ma negalėtų išrinkti' savo 
kandidatų. Kaip tas viskas 
vykdomai kam iš to skriauda, 
apie tai teks išsamiau kalbėti 
atskirai. Bendrai ir trumpai 
galima pasakyti, kad perdali- 
nimas yra taip neteisingas, 
kaip kad tų perdalintų distri-
ktų rubežiai atrodo kreivi.

T-as.

Saldainių darbininkų 
algos visai nesaldžios

New Yorko Valstybinėje 
Minimum Algos Taryboje 80 
Centre St. gruodžio 10-tą bu
vo svarstoma padėtis saldai
nių gamybos (confectioners) 
srityje. Parodyta, kad dabar
tinis minimum yra 57 ir pusė 
cento per valandą, $23 už 40 
valandų darbo.

Taryba sutiko leisti kelti 
minimum iki 75 centų per va
landą, $30 už 40 valandų dar
bo. O dalį laiko dirbantiems, 
laikiniems, mokėti po 80 cen
tų.

Nesunku suprasti, koks ne
saldus gyvenimas tenka gy
venti gaunantiems tuos mini
mum. O dar yra buvę skundų, 
kad daug kur, ypač samdant 
jaunukus ir moteris', neprisi
laikoma net tų alkio mini
mum. • • i 

grupei kokių parinktinių vai
šių, irgi privalote iš anksto 
užeiti pasitarti su Auditorijos 
vedėju, kad turėtų jūsų gru
pei pilną išteklių.

Kviečiami užeiti ir atskiri 
asmenys. Įžanga šokiams 
$1.50 asmeniui. Gros Jurgio 
Kazakevičiaus orkestras.

O norintieji užeiti restau- 
rane pavakarieniauti šventiš
kai, šiaip sau pabuvoti su 
draugais, neinantieji į šokius 
gali restaurane praleisti va
karą be jokių iškaščių, tiktai 
pasimokėję tiž valgį.

Ką sakote? Naujųjų Metų 
lauktuvių komisija norėtų iš 
anksto išgirsti apie jūsų pla
nus. Ar.
-- ---------------------- --------

Prašė N. Y. valstijos 
valdininkus neleisti 
pulti mokytojus

Susidaręs Nepaprastasis Ci
vilinėms Laisvėms Komitetas 
kreipėsi į valstybės švietimo 
komisijonierių Lewis A. Wil
son su prašymu, kad jis už
draustų miestinei švietimo Ta
rybai atstatinėti iš pareigų 
mokytoj uis, įtartus esant ar 
buvus “komunistais.”

Komiteto sekretorius James 
Imbrie nurodinėjo, kad tary
bos pasimojimas siekia toliau, 
negu valstybinis Feinberg į- 
statas leidžia. Jis prašė valdi
ninko, kad tarybai būtų už
drausta savo nedemokratinį 
užmojį vykdyti iki Aukščiau
sias Teismas išspręs ar tas užr 
mojis leistinas įstatymiškai. 
Teismas tą klausimą svarstys 
sausio mėnesį.

Istorinis 
BANKIETAS

Rengia 
Richmond Hill lietuvių kuopos

ŠEŠTADIENĮ

Gruodžio 15 December
Liberty Auditorium 

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

V . PRADŽIA 7 VAL. VAK.

Būsite pavaišinti skaniausiais valgiais

Įžanga $2.50
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Lietuvis dailininkas 
meno parodoje

Li etų vi s daili riji n k as-t a p y to - 
jas, Rudolfas Baranikas, daly
vauja sir savo kūryba ameri
kinėje meno parodoje, šiuo 
metu vykstančioje A. C. A. 
Galerijose (63 E. 57th St.) 
New Yorke.

Parodą suruošė dienraščio 
“Compass” Meno Klubų Są
junga.
Paroda tęsis iki antradienio, 

gruodžio 18 d. Atdara nuo 12 
iki 6-tos vai. vakaro. Atidary
ta taipgi šeštadieniais i]’ sek
madieniais.

Kuriems laikas leidžia, ap
lankykite šią parodą.

Majoras prašys dar 
daugiau taksų

Majoras Impellitteri prašy
siąs sekamos New Yorko Val
stybės Seimelio sesijos užgirti 
jau uždėtus ant pirkinių 3 
procentus taksų (sales tax). 
Ir prašysiąs leisti naujus, tak
sus.

Tų padidintų taksų reikėsią 
pakėlimui policistams algų ir 

j “daug kam kitam.” Bet kas 
tie kiti reikalai, nei iš kur jis 
tų taksų tikisi daugiau imti, 
kaip paprastai, majoras nesi
teikė pasakyti.

Iš policijos stoties 
pražuvusi knyga

New Yorko West 68th St. 
• >

policijos stotyje apsižiūrėta, 
kad dingo knyga, kurion buvo 
surašyti 9,000 pašaukimų-as
menų teisman laikotarpiu tarp 
liepos 18-tos ir lapkričio 28- 
tos.

Knygai neatsiradus,' polici
jos viršininkas Monaghan 
skelbia dalyką ištyręs, bet jo 
išvada esanti, kad knyga pra
žudyta “dėl nęatsargumo.” 
Tačiau perkėlė kitur tos sto
ties kapitoną, du leitenantus, 
du seržentus ir tris eilinius 
policistus.

Knygos pradėjo ieškoti po 
to, kai teisėjas Murtagh pa
teikė skundą, kad tūli pašau
kimai teisman (summons) at
rodę perdirbti.

Pašto viršininkas įspėja, 
kad iš New Yorko išeinančios 
toliau šventiškosios dovanos ir 
atvirutės jau neužtikrintos pa
siekti gavėjus pirm švenčių. 
Kitais žodžiais, norėtų, kad 
tie siuntiniai būtų apmokami 
“special delivery.”

New Yorke pora maskuotų 
plėšikų vėlai vakarą atėmė iš 
Paris teatro vedėjo $2,668.

O’Dwyer neatsiliepė j 
pašaukimą liudyti

Gruodžio 10-tą buvo tiki-, 
masi buvusio majoro O’Dwy- 
er’io atsakymo į tai, ar jis 
stos liudyti Brook lyno grand 
džiūrei," paskirtai tyrinėti dėl 
ko mirė gen gaterių tūzas Abe 
Reles. O’Dwyer’į kvietė Broo- 
klyno distrikto prokuroro pa
dėjėjas Edward Silver.

Abe Reles mirtis įvyko lai
ke O’Dwyer’io buvimo proku
roru. Reles buvo sulaikytas 
kaipo liudytojas. Jį saugoti 
buvusiame Half Moo viešbuty
je, Coney Islande, buvo pa
skirti penki detektyvai, bet 
Reles tapo atrastas negyvas 
ant žemės ties viešbučio lan
gu. Buvo kalbų, kad Reles nu
žudytas, bet O’Dwyer’is tą by
lą užbaigė neleidęs gilintis į 
“smulkmenas.” Yra kalbų, 
kad tos “smulkmenos” liūtų

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICIINIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamcrcy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai 

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS “
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau v. 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION E Vergreen 4-8969

pasakiusios viską. Dėl to O’
Dwyer, kaipo turėjęs arba ga
lėjęs gauti visas informacijas, 
vis tebėra rišamas su' ta byla.

Nesutvarkyti sandėliai

Park vilios srities Brooklyn^ 
taksi! mokėtojai kreipėsi į ma
jorą Impellitteri, kad jis įsa
kytų prašalinti senybinius 
anglies sandėlius prie Elm
wood Ave. ir E. 2nd St.

Skunde sako, kad anglis 
sukrauta nesaugiuose pasta
tuose ii’ dėl to gali kilti pavo
jingi gaisrai. Vienas toks jau 
buvo prie 50 Elmwood St. Jų 
savininkai, sako skundas; bū
na biskį pabaudžiami pinigiš- 
kai, bet nėra verčiami praša
linti pavojų.

RANDAVOJIMAI
Yra tuščias kambarys vienam as

meniui .arti visokių privažiavimų, 
bosų, treinų ir troleikarų. Prašom 
kreiptis: 426 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. — Joseph Lugauskas.

(242-244)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238 >

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. ¥. 

Tel. EVergreen 7-6863 

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




