
1952 m. “rezoliucijos. 
Tik ant fifty-fifty. 
Nauji velinirnai.
Kardinolo klaida.
Dar du ubagai.
Baubo nebebijo.
Kai nenori taikos.

Rašo A. BIMBA

Ar jau visi turite pasidarę 
“rezoliucijas” dėl 1952 metų? 
Laiko mažai beliko. Pasisku
binkite.

Į tas savo “rezoliucijas” 
nepamirškite Įdėti pasižadėji
mo ateinančiais metais smar
kiau ir aktyviau dalyvauti vi
sam darbininkiškam judėji
me. Visiškai pamirškite senat
vę ir kitokius negalavimus. 
Su “rezoliucija” jų vistiek 
neatsikratysi. Geriau juos ig
noruoti.
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AMERIKONAI VIS TĘSIA 
DERYBAS DĖL PALIAUBŲ 
SU ŠIAURINE KORĖJA

KUKLUKSŲ BOMBA UŽMUŠĖ 
NEGRŲ VADOVĄ MOORE
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Man prisimena mano sudėti 
velinirnai šioje vietoje pabai
goje praėjusiu metu. Negaliu

*pildė. Tik ant “fifty-fifty” išė
jo. Pav., aš vėlinau, kad lietu
viškiems kryžiokams nors pu
siau liežuviai sustingtų, kad 
jie galėtų mažiau meluoti 
apie Lietuvą. Niekas iš to ve- 
linimo neišėjo. Per visus šiuos 
ilgus metus jų spaudoje dar 
nė vienas teisybės žodelis 
apie jų gimtinę žemę nepasi
rodė.

Todėl šiuos metus baigsiu iri 
pradėsiu 1952 m. jiems nieko 
nebevelindamas. Tegu jie me
luoja. Dabar jau aišku, kad 
(fėl visų tų jų plepalu Lietuvai 
nei šilta, nei šalta, Ji Įžengia 
į 1952 metus su dideliais 

•mėjimais visose gyvenimo 
tyse.

lai- 
sri-

Bet aš iŠ gilumos širdies vė
linu visiems musu pažangie
čiams laimės, sveikatos ir kan
trybės. Laikai gana, sunkūs. 
Trumanas nieko gera nežada 
įr ateanapčiais metais. Tikį cli- 
Weliu - tfąrbu ir pyžtu prie šių 
fdienyr beprotiško brangumo 
išlaikykime pepažeistas savo 
organizacijas, ir spaudą. Tam 
gi reikia sveikatos ir kantry
bės,

metaiš jis

su laužyti 
duobkasiu

Kardinolas Spelmanas yra 
veiklus žmogus. Visi jau žino
me apie jo atsižymėjimą strei- 
klaužiatime. Anais 
pats ėmė į rankas 
kasė žemę, kad 
šventų kapinių 
streiką.

Dabar kardinolas atsidūrė 
net Korėjoje. Per Kalėdas 
kalbėjo mūsų kariams fronte. 
Ragino juos viską palikti sa
vo sutvertojųi ir prezidentui 
Trumanui. Ypač nusidėtų tie, 
kurie panorėtų karą baigti ir 
grįžti namo pas savuosius.

Žinia iš Athonų, Graikijos 
.-•^sostinės. Mus, amerikiečius, 

Fy^ada nors 1952 metais aplan
kys karalius Povilas ir kara
lienė Frederika. Suteiks jie 
malonę , mūsų' prezidentui 
jiems rąnkon pabučiuoti.

Mat, Povilas ir Frederika
- i h 4 V -vmūsų bilijonais iu ginklais iš
gelbėjo Graikiją nuo “komu
nizmo.” Ten dabar turim mo- 
narchišką fašizmą', ir tas mū
sų valdovams labai patinka.

Nereikia nė aiškinti, jog tų 
graikiškų ubagų tuščiomis 
tarbomis neišleisime. Įdėsime 
dar keletą šimtų milijonų do
lerių.

Nepamirškime, kad dabar 
jau mokame daug aukštesnius 
taksus. Visi fašistiniai ubagai 
tai puikiai žino.

Amerikos Darbo Fed oraci
jos sekretorius - iždininkas
Georgė Meany neseniai sugrį-

* Žo iš Europos. Sugrįžo labai
' r$pasitenkinęs. Barasi ant sa

vo vienminčių europiečių. Jis 
) Išradęs, kad europiečiai nė 

pusiau' tiek nebijo komunisti
nio baubo, kiek mūsų Meany, 
Green ir Murray.

Kalėdą vakare per radiją 
pranei|ė, kad amerikiečiai de

Gal dar bus palaikoma ta pati 
paliaubų linija per 15 dienų

Korėja, gruod. 27. — A- 
merikonai tęsė derybas su 
šiauriniais korėjiečiais ir 
kinais dėl paliaubų,, nors 
jau išsibaigė 30 dienų lai
kotarpis, kur buvo pripa
žinta dabartinė fronto lini
ja kai]) paliaubinė (demar-

Pranešama, 
nės Valstijos 
riausią savo

įgalino vy- 
komandieriu 

generolą Matt. Ridgway 
pratęsti derybas 15 dienų, 
palaikant tą pačią paliaubi- 
nę liniją. Todėl tikimasi, 
kad dar bent per pusę mė
nesio nebus, panaujinti di- 
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dieji karo veiksmai, belau
kiant paliaubų sutarties.

Ketvirtadienį įvyko smar
kesni vietiniai susikirtimai, 
ypač viduriniam fronte. A- 
merikonai atgriebė pozici
jas, kurias šiauriniai korė
jiečiai buvo užėmę.

Korespondentai praneša, 
kad oro mūšyje virš šiaur
vakarinės Korėjos ameriko
nai nušovė du rakietinius 
korėjiečių lėktuvus.

Amerikiniai bombonešiai 
atakavo lėktuvų aikštes ir 
geležinkelius Šiaurinėje Ko
rėjoje.

Mims, Florida. — Tapo 
užmuštas Harry T. Moore, 
negrų vadovas, k u o m e t 
sprogo bomba po jo namais 
gruodžio 26 d. Bomba pa
vojingai sužeidė Moore’o 
žmoną, mokytoją Harrietą 
ir pusiau suardė namus.

Moore buvo įžymus negrų 
švietėjas ir valstijinis vir
šininkas Nacionalės Sąjun
gos dėl Negrų Pakilimo.

Baltieji fašistiniai gaiva
lai keršijo jam už tai, kad 
Moore reikalavo teisti ir 
bausti baltąjį žmogžudį 
šerifą Willisa McCallą. Tas 
šerifas pereitą mėnesį nu
šovė negrą kalinį Samuelį 
Shepherdą ir sunkiai sužei
dė jo draugą Walteri Irvi-

na, gabendamas juos sura
kintus iš vieno kalėjimo Į 
kita.

Tiedu negrai i.š pradžios 
buvo nesmerkti mirt už 
vadinamą baltosios mote
riškės prievartavimą. Bet 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas panaikino 
tą sprendimą ir liepė su
rengti jiems naują bylą.

Nužudymas Moore’o buvo 
vienuoliktas iš eįjės bombi- 
ninkų žygis. Jie dėliojo 
bombas į žydų bei katalikų 
bažnyčias ir į negrų cen
trus.

Valstijiniai ir federaliai 
valdininkai pro pirštus žiū
rėjo į tuos nenaudėlių pa
sinio ji mus.

AMERIKA IŠPERKA 4
SAVO LAKŪNUS IŠ
VENGRIJOS KALĖJIMO
Sumokės $120,000 pabaudos už 
juos, nuteistus kaip “šnipus”

Valstijos sutiko užmokėt

jeigu jie

teismas 
mėnesius

ris savo lakūnus, 
bus greit-paleisti 
mo.

Karinis vengrų 
priteisė jiems 3
galėjimo arba po $30,000 pi
niginės baudos iš kiekvieno 
už tai, kad jie “šnipiškai”

Graikija išrinkta Į 
Jungi. Tautų tarybą

Mainierių streikai dėl 
119 žuvusių draugų

Anglijos krikščionys 
ragina baigt karą

Maskva priima naują 
Amerikos ambasadorių

čio 19 d.
Sovietiniai lėktuvai tada 

privertė juos nusileisti že
myn su Amerikos karinio 
transporto lėktuvu.

Vengrijos teismas nu-

Paryžius. — Jungt. Tau
tų seimas, pagalinus, 39 
balsais prieš 16 išrinko' 
Graikija kaip J. Tautų Sau
gumo Tarybos narį dve
jiems metams vieton Jugo
slavijos, kurios terminas iš
sibaigė.

Sovietai s.iūlė Sovietinę 
Baltarusija. Per dvi savai- 
tęs ėio varžybos tarp Bal
tarusijos ir Graikijos. J. 
Tautu seimas 19 sykiu bal-1 
savo, iki anglu - amerikonų 
blokas, pagaliaus. sudarė 
gan?, balsu Graikijai tary- 
bon išrinkti.

Sovietu delegatas Višins
kis pareiškė, jog tuo > būdu 
lieka sulaužytas 1946 metų 
susitarimas, kad Saugumo 
Taryboje visuomet privalo 
būti bent vienas rytinės 
Europos - slavų kraštas, 
apart Sovietų Sąjungos. So
vietai yra nuolatinis Sau
gumo Tarybos narys .

W. Frankfort, Ill. — Val
džios inspektoriai sykiu su 
John L. Lewisu, Mainierių 
Unijos pirmininku, apžval
ginėje New Orient' anglia- 
kasyklą, kur dujų sprogi
mas pereitą penktadienį už
mušė 119 mainierių.

Korespondentai klausinė
jo Lewisa, ar bus paskelb
tas visuotinas angliakasių

Kansas City, Mo. — Prez. 
Trumanas paskyrė Geo. F. 
Kennaną nauju ambasado
rium Sovietų Sąjungai vie
ton pasitraukiančio iš ten 
admirolo Alano Kirko.

Kennan yra suplanavęs, 
“kaip sulaikyti Sovietų plė
timąsi,” ir Amerikos vai- 
džia laikosi jo planų .

Maskvos spauda kritika- 
i prieš-

Kinijos derliai 
žymiai padidėjo

Peking. — Šiemet septy
niais, su puse procentais 
daugiau grūdų užde r ė j o 
Mandžūrijoj, negu li943 me
tais, kurie buvo derlingiau
si iki tol metai. O 1952 me
tais tikimasi gauti 20 mili
jonų tonų grūdų iš Man- 
džūrijos ir artimųjų jai 
šiauriniai - rytinės Kinijos 
provincijų.

rybosė dėl paliaubų iškėlė 
naują klausimą. Jie girdėję, 
kad šiauriečiai korėjiečiai 
pietiečius kato belaisvius tūk
stančiais esą įtraukę į savo 
armiją. Reikalauja paaiškini
mo.

Nauja priekabė deryboms 
trukdyti. Todėl paliaubų su 
Naujais Metais neturėsime. 
Gal prasidės nauji, žiaurūs 
mūšiai. Tas naujas klausimas 
gali kaštuoti tūkstančius gy
vybių.

Kai nenori taikos, naujus 
klausimus kepti valdovai mo
ka. < ■

sprendė pasilaikyti ir tą, 
lėktuvą. , -

Jungtinės Valstijos sako, 
tie lakūnai skrido iš Vokie
tijos į Jugoslaviją ir tik ne
tyčia užklydo virš Vengri- ’ 
jos.

Teismas surado, kad lėk
tuvu buvo gabenama per 
daug parašiutų, blanketų, 
Sovietinės Ukrainos ir Ven
grijos žemlapiai, radijo im
tuvas - duotuvas bei kiti 
šnipams reikalingi įrengi
mai . Vengrų valdžia tvir
tino, kad amerikonai, lėk
dami per Vengriją, taikėsi 
numesti tuos įrengimus šni
pams - kenkėjams Vengri
joje. -London.—Bendrasis Krikš

čionių Komitetas išleido at
sišaukimą, ragindamas tuo
jau daryti taiką Korėjoje. Į 
tą komitetą yra susidėję 
katalikai, anglikonai ir kiti 
protestantai.

Atsišaukimas tapo pa
siųstas Anglijos premjerui 
Churchillui, Jung t i n ė m s 
Tautoms ir vadams visų 
krikščioniškų bažnyčių pa- vo Kennaną kaipo

j sovietinių organizacijų va
da.

Sovietų vyriausybė, ta- 
čiaus, “nenoromis” sutiko 
priimti Kennaną, kaip pra
neša Trumano sekretorius 
Joseph Short.

Anglų Krikščionių Komi
tetas šaukia būtinai tęsti 
einamąsias derybas dėl pa-

streikas per 5 iki 10 dienų, paubų įr sustabdyti “baisų 
ailestį del zu- ]<orėjos naikinima irpareiškiant g;

vusiųjų. Lewis neatsakė į 
klausimą.

, Tuo tarpu eiliniai mai- 
nieriai pradėjo vietinius ap
gailestavimo streikus kelio- 
likoj kasyklų pietiniame 
Illinojuje, Indianoje ir 
Pittsburgho apylinkėje.

masi
nį jos gyventojų žudymą.”

Huliganai plėšė kelių 
ambasadų iškabas

Egiptėnai demonstruoja 
prieš karalių Faruką

Jankiai nepatenkinti prane
šimu apie belaisvius

šitokį xraportą

Washington. — Huliganai 
išplėšė metalinius ženklus 
ir iškabas ne tik iš Sovietų 
ir Rumunijos ambasadų 
priemenių, bet taipgi iš 
Frakcijos, Egipto ir Čilės 
ambasadų. Padaužos ne
praleido ir senosios japonų 
ambasados, kuri dabar nau
dojama kaipo patalpa Ame
rikos Tolimųjų Rytų komi
sijos.

Washingtono valdžia at
siprašė Sovietų ir kitų 
kraštų ambasadas ir liepė 
policijai gaudyti huliganus.

Kairo, Egiptas. — Stu
dentų ir kitų egiptėnų mi
nios audringai demonstra
vo prieš tai, kad karalius 
Farukas pasiskyrė sau vy
riausiu patarėju dr. Hafezą 
A. Pašą, Anglijos pataikū
ną. Policija sužeidė 15 de
monstrantų didmiestyje 
Alexandrijoje ir sostinėje 
Kaire. Demonstrantai ap
kūlė kelis policininkus.

Hafez Paša'stoja už su
sitaikymą su Anglija, da
rant nuolaidas iš Egipto 
pusės.

nelaisvėje —-1 Jau 103,418 amerikonų užmušė pačių * t

Korėja.—Amerikonai rei
kalavo, kad Šiaurinė Korė
ja pristatytų vardus dar 1,- 
058 amerikonų, kuriuos ji 
pirmiau per radiją skelbė 
kaip nelaisvėn paimtus.

Šiaurinių korėjiečių gene
rolas Lee Sang Čo įteikė 
amerikonam 
apie juost

571 žuvo 
daugelį jų
amerikonų art ii ė rija beb 
lėktuvai, atakuodami Šiau
dinę Korėją, o kiti mirė nuo 
-ligų bei žaizdų.

152 amerikonai pabėgo iš 
nelaisvės, 3 buvo paliuosuo- 
ti.

Šiaurinė Korėja dar tyri
nėja, kas atsitiko 332 Jd- 
tiems belaisviams.

Amerikonų komanda pa
reiškė nepasitenkinimą to
kiu pranešimu apie dingu
sius belaisvius.

New York. — Iš Korėjos 
sugrįžęs, karinis žydų ka

pelionas Elihu Riekei peikė 
Amerikos publiką, kad ji 
“per šaltai žiūri į Korėjos 
karą.”

nukentėjo Korėjoje
Čechoslovakija tariasi su 
Iranu dėl aliejaus pirkimo

Valdžia tikisi išvengt 
plienininkų streiko

Washington.—Prez. Tru
manas grūmojo panaudot 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
prieš Plieno Darbininkų U- 
nijos streiką. Tuomet būtų 
baustinai uždrausta strei
kuoti bent per 80 dienų.

Valdžia tikisi, kad unijos 
pirmininkas Philip Murray 
ii’ kiti vadai pabūgs Tafto- 
Hartley’o įstatymo ir at
šauks streiką, kuris buvo 
skelbiamas nuo naujųjų 
metu dienos, v

Pittsburgh.— Plieno Dar
bininkų Unijos viršininkai 
ketvirtadienį svarstė, ar 
pasiduot valdžios reikalavi
mui ir atidėt streiką.

Stassenas spėja, kad dar 
nebus karo su Sovietais

Taksu sukčiai jau 
būsią imami nagan į

Washington.. — Valdžia 
sulaikė (“atačino”) $518,- 
487 pinigų advokato Abr. 
Teitelbaumo, jo pačios ir 
kelių artimųjų giminių Chi- 
cagoie. Jie kaltinami, kač) 
nusuko valdžiai daugiau 
kaip pusę milijono dolerių 
taksu.

Valdžia taipgi ‘rengiasi 
sulaikyti turtus Lamaro 
Caudle, buvusiojo genęra- 
lio prokuroro 'padėjėjo; Ca
lio prokuroro padėjėjoj Ča- 
džios advokato taksams iš- 
kolektuoti, ir tūlų kitų.

Kuomet kongresinė komi
sija pirmiau kvotė taksų 
sukčius, tai Teitelbaum liu
dijo, kad minimi valdinin
kai per . savo tarpininkus - 
gemblerius žadėjo panai
kinti valdžios taksų bylą 
prieš Teitelbaumą, jeigu jis 
duos jiems pusę milijono 
doleriu, t

' New York. — Republiko- 
nas politikierius Haroldas 
Stassenas tvirtina, kad 
li952 metais dar nebus ka
ro tarp Sovietų Rusijos irį. . v..i j x ,
Jungtinių Valsti jų. Pasak j JOJ užtikę du komunistus 

Rusija vis dar --------

Anglai savo rūmuose Mala-

Washington. — Apsigyni
mo departmentas gruod. 26 
d. paskelbė, kad amerikonai 
iki pereito penktadienio 
nukentėjo 103,418 sekamų 
nuostolių per mūšius Korė
jos fronte:

Užmušta 17,670, sužeista 
73,133 ir be žinios dingo 
11,048; nelaisvėn pakliuvo 
173, o 1,394, pirmiau pa
skelbti kąipo dingę, sugrįžo 
tarnybon.

Nukentėjusių skaičius 
pakilo 409 per savaitę nuo 
pirmesniojo oficialio prane
šimo.

Teheran, Iran. — Prane- 7 f

šama, kad. Čechoslovakija 
atsiųs savo įgaliotinius už
baigti deryboms dėl alie
jaus (gazolino, kerosino) 
pirkimo iš Irano.

Lenkija taipgi veda dery
bas dėl Irano aliejaus.

(Anglija pareiškė, kad 
jeigu kas
Irano, tai bus 
daikto” pirkimas, 
valdžia apsiėmė atlyginti 
perkančioms iranišką alie
jų šalims, jeigu Anglija 
mėgintų jas piniginiai 
bausti.)

pirks aliejų iš 
“išplėšto 

Irano

ORAS. — Giedra ir vis 
šalta.

Stasseno, “ 
bijo” Amerikos1.

| Stassenas., Pennsylvanijoš 
Universiteto prezidentas, 
tik ką sugrįžo iš vakarų 
Europos. Ten kalbėjosi su 
generolu Eisenhoweriu, su 
Anglijos ir Franci jos di
plomatais; ir jie lėmė, kad 
ateinančiais metais bus iš
vengta karo.« .

Stassenas zujo ir Toli
muose Rytuose. Nori išsi- 
garsinti, kad republikonai 
nominutų jį 
prezidentus;
riausiai žinąs,” kaip atrem
ti Sovietus.

kandidatu į 
giriasi “ge-

Kuala Lumpur, Malaja.— 
Anglijos, kolonijų ministras 
Lyttleton išlėkė atgal } Lon
doną. Už valandos po jo 
išlėkimo, anglų policija 
areštavo du įtariamus . ko
munistus rūmuose, kur 
Lyttletonas buvo apsistojęs.

Jis liepė anglam pasmar
kinti karą prieš Malajos 
patrijotus.

Malajiečiai pereita rude
nį nužudė Anglijos komisi- 
onierių Henry Gurney.

GENEROLAS TARNAUS 
WALL STRYTUI

New York.—Buvęs Ame
rikos lakūnų generolas E. 
E. Quesada tapo direkto
rium ir vice-prezidentu O- 
lin-Wall Stryto pramonių, 
gaminančių valdžiai ginklus 
ir amuniciją.

KAIP KALĖDINIAI. 
ŠLAMŠTAI UŽTERŠĖ 

INEW YORKO GATVES
New York.;—Kalėdų die

noj čia buvo primėtyta j 
gatves apie 25,000 tonų vi
sokių atmatų ir šlamštų. 
Tam suvalyti dirbo 5,000 
miestinių darbininkų, nau
dodami 1,300 trokų, per 
dviejų valandų viršlaikį, 
kaip praneša sveikatingu
mo komisionierius Andrew 
W. Mulrain.
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ŽMOGUS, SERGĄS TRIMIS BAIMĖMIS
NIŪJORKO TIMESO leidėjas, Arthur Hays Sulzber

ger, praėjusį sekmadienį savo laikraščio laidoje išspaus
dino savo straipsnį apie dabartinę padėtį mūsų krašte.

Mr. Sulzberger prisipažįsta, kad jį krečia trys baimės. 
Kas jos?

Pirmoji baimė—komunizmo plėtimasis pasaulyj.
Antroji—Vakarų Vokietijos ginkldvimas. ’
Trečioji — mūsų krašto tikslas, siekimas esąs nepa

stovus, jis fluktuoja ir tai dienraščio leidėją blogai nu
teikia.

• Nekalbėsime apie pirmąją pono Sulzbergerio baimę: 
tai* bendra baimė visų išnaudotojų. Jausdami, kad pa
saulyj ilgai negalės viešpatauti žmogaus žmogumi iš
naudojimo sistema, matydami pavergtų tautų ir darbi
ninkų klasės ryžimąsi kovoti ir laimėti, išnaudotojai ne
begali sutilpti savo marškiniuose. Juos krečia baimė. 
Tad, užuot gerinus darbo žmonių gyvenimą, užuot sutei
kus pavergtoms tautoms laisvę, išnaudotojai ginkluojasi, 
ruošdamiesi naujam pasauliniam karui. Tačiau jie ne
žino, jie nėra tikri, kad jų karas bus pergalingas, kad 
pavergtosios tautos ir darbo žmonės Jie r jį galutinai 
nenusikratys išnaudojimu ir pavergimu.

Ką gi Mr. Sulzbergeris sako dėl antrosios baimės, dėl 
Vakarų Vokietijos ginklavimo, — Vokietijos, kuria jis 
nepasitiki? Plutokratijos organo leidėjas, būdamas žy-j 
dų tautybės., visvien sutinka, kad Vakarų Vokietija bū
tų ginkluojama, kad jos armija būtų įtraukta į “euro
pinę armiją”!

Kiekvienam aišku, kad busimoji Vakarų Vokietijos ar
mija ryžtamasi organizuoti su hitlerininkais generolais, 
su jų pagalba,—su pagalba tų generolų, kurių vadovy
bėje buvo išskersta apie 6-ši milijonai žydų. Nežiūrint { 
to, Mr. Sulzberger stoja už vokiečių ginklavimą. Ji prie 
to stumia pirmoji baimė.

Dėl t rečiosios baimės Mr. Sulzberger mano, kad ji 
“praeis, savaime,” kad mūsų kraštas bus apginkluotas, 
tvirtas, na, ir jis apsaugos judėjizmo-krikščionybės “gai
lestingumo, dorumo, teisėtumo ir žmoniškumo” sąvoką, i 
Kitais žodžiais, bus išgelbėta “laisvojo verslo” sistema. I 

Šitaip samprotauja, aišku, ne tik vienas. Sulzbergeris, j 
o ir jam panašūs. Na, ir dėl to šiuo metu vedamas pe- i 
kliškas ginklavimasis, ir ruošiamasi naujam karui!

NETAIP GALVOJA ADMIROLAS
ADMIROLAS H. E. YARNELL, buvęs Jungt. Valsti- 

jų laivyno Ramiajame* Vandenyne vadovas, dabar jau 
iš tų pareigų pasitraukęs, galvoja, ne taip, kaip niūjor- 
kiškio Timeso leidėjas.

Savo atvirame laiške dienraščiui Providence Journal 
šis admirolas nerodo jokios, baimės, bet siūlo, kad mūsų 
vyriausybė susitartų su Tarybų Sąjungos vyriausybe, 
kad abu kraštai gyventų taikoje.

•Jis ragina Amerikos vyriausybę ne ginkluoti kitus 
kraštus, nealinti jų, bet padėti jiems atsistatyti, sutvirtė
ti ekonominiai. Admirolo žodžiais:

“Man atrodo, kad daug svarbiau pastatyti Europos 
kraštus ant kojų finansiniai, ekonominiai ir moraliai, ne
gu versti juos ginkluotis, kadangi ginklavimasis paima 
iš jų daugumą jų resursų, nepalikdamas užtenkamai re
sursų pakėlimui jų gyvenimo lygio.”

Tai išmintinga nuomonė, gera nuomonė.
Dėl to, kad kapitalizmas ir komunizmas gali gyvuoti 

taikoje, teigiamai yra pasisakęs prezidentas Rooseveltas, 
’ Wendell Wilkie ir daugybė kitų žymių amerikiečių. Ta

rybų Sąjungos vyriausybė nuolat kartoja, jog komuniz
mas ir kapitalizmas gali gyvuoti greta kits kito taikoje. 
Dabai* panašiai pasisako ir admirolas Yarnell,

BĖGS
Vienas Čikagos -marijonų 

laikraščio bendr a d a r b i s 
Anglijoj (Pr. Pamūšys) ra
šo, jog 1947 metais Anglija 
atsivežė iš Vokietijos apie 
90,000 dipukų, kurių tarpe 
buvo apie 6,000 lietuvių.

Per treji?. metus šitie di
pukai turėjo dirbti Angli
joje tokius darbus, kokius 
įsakė darbo ministerija. Po 
to jie paliuosuojami nuo tos 
atsakomybės. Taigi dabar 
jie, dipukai, jau laisvi, — 
laisvi iš ten bėgti. Pr. Pa- 
mūšvs rašo:

DP bėgimo iš Anglijos prie
žastys yra sekančios:

1. Anglų neapykanta užsie
niečiams ;

2. Ekonominė krize Angli- 
j o j e;

3. Darbų mažėjimas;
4. Maži atlyginimai;
5. Jokių perspektyvų prasi

mušti ;
6. Maistas normuojamas ir 

prastas;
7. ̂ Blogas klimatas.

Pasirodo, kad Anglijos 
darbininkuose reiškiama di
pukams nemaža neapykan
tos. Pr. Pamūšys šitaip 
samprotauja: “Nek o m u - 
ništai anglai darbininkai 
dažnai klausia mūsų, kodėl 
mes nevažiuojame iš An
glijos į savo kraštą. Kai 
jiems paaiškini, kad po 
“komunizmo diktatūra” gy
venimas yra labai blogas, 
tai daugumas netiki, ir sa
ko, kad mes tik skleidžiame 
propagandą prieš Rusiją.”

Pasirodo, kad anglai net 
ir nekomunistai gerai žino, 
jog dipukai meluoja, plepė
dami apie “komunizmo dik
tatūrą.” Anglai žino, kad 
tie dipukai, kurie bijosi 
grįžti atgal į Lietuvą, yra 
kuo nors savo tautai nusi
dėję arba yra labai' už sa
ve “gudresnių” suklaidinti.

Aišku, Lietuvoje šiandien 
geriau būtų * dipukams gy
venti, negu Anglijoje. Tie 
lietuviai dipukai, kurie į 
Lietuvą sugrįžo, tai patvir
tina savo laiškais.. Jie ten 
turi darbus, gauna gerą at
lyginimą .už darbą; užten
kamai maisto, geras klima
tas. ir -niekas nereiškia 
jiems s n'eapykantos, kaip 
Anglijoje, nes jie yra tėvy
nėje, namie,

KANDIDATAI TAIKOS
PREMIJOMS GAUTI

Kubietis poetas Nicolas Guillen pasiūlė, kad sekamais 
metais Pasaulio Taikos Kongresas, kuris skiria premijas 
asmenims, pasižymėjusiems:, darbe už taiką, paskirtų tai
kos premijas, tarp kitų, amerikiečiui mokslininkui, ne
grų vadovui Dr. DuBois ir argcntiniečiui novelistui - 
rašytojui Alfredui Varela.

Mums rodosi, jog pasiūlymas yra vietoje. Abudu ši
tie vyrai užsitarnavo premijų, užsitarnavo pagarbos, 
nes abu kovoja dėl taikos pasaulyj išlaikymo, abudu dėl 
to ir kentėjo persekiojimus.

Dr, DuBois mūsų skaitytojams gerai žinomas. Na, o 
argentinietis rašytojas Varela šiuo metu sėdi Argentinos 
kalėjime už tai, kad jis parašė straipsnį, nukreiptą prieš 
reakcinį Perono režimą. x

, Varela^ beje, neseniai parašė apie Argentinos valstie
čių gyvenimą knygą, pavadintą “Juodoji Upė.” Knyga 
tapą išverstakį visą eilę kalbų, — tarp. kitų. į .rusų, ce
chų,—ir ji susilaukė skaitytojuose šilto įvertinimo.

Streikieriąi Joseph Cohen ir Anthony Topazio apsi
rengę nacių stormtruperių uniformomis. Policija juos 
suareštavo ir atvedė j, j teismą. Jie suareštuoti pikieto 
linijoje prie , taxi kompanijos, kurios darbininkus ban
do suorganizuoti. United. Auto Workers (AFL) ' unijos 
lokalus 102. Jie kaltinami triukšmo sukilime. ' ' ' ;

Anglijoje yra ekonominė 
krizė. Pr. Pamūšys pripa
žįsta štai ką:

Anglijoje daug fabrikų 
(ypač tekstilės) jau dirba tik 
po 4 dienas per savaitę. Be to, 
yra fabrikų dirbančių net po 
3 dienas per savaitę. Dėl dar
bų sumažėjimo Bradforde 
(miestas turi 300,000 gyv.) 
buvo net nakties metu iška
binti skelbimai; reikalaujan
tieji atleisti DP iš darbo. Be 
to, Darbo Ministerijos yra ofi
cialus parėdymas, kad, suma
žėjus darbams, pirmoje eilė
je turi būti atleisti iš darbo 
DP, nežiūrint Į tai, kad ir ge
riausi darbininkai būtų. Jei
gu su darbais dar labiau pa
blogėtų, tai esu tikras, kad 
anglai darbininkai patys iš
mestų laukan dypukus iš fa
brikų.

Matot, kaip ten esama! 
Toliau:

“Anglijoj užsieniečiui prasi- 
i mušti iš fizinių darbininkų 
klasės kiek nors augščiau nė
ra jokios galimybės...”

Ši tai berods didžiausia 
dipukams baimė, nes dau- 
.gelis jų, buvę smetoniniais 
valdininkais, dabar nenori 
fiziškai dirbti, nori būti 
ponais. Gi ponais ten pa
tapti nėra galimybių.

Visa tai ir verčia dipu
kus emigruoti, bėgti toliau. 
Pr. Pamūšio galvojimu, ne
užilgo iš ten išvyks apie 
50,000 dipukų, jų tarpe 3,- 
000 lietuvišku.

Girdi, dauguma jų bėgsią 
į Kanadą. Bet Kanadoje 
taipgi jau reiškiasi nedar
bas. O jeigu čia ekonominė 
krizė prasiplės, tai kas 
bus? Sunkiausia. našta, 
aišku, kris ant jų, naujai 
p ribų vėlių.

Nemaža dipukų yra nusi
vylę ir čia, kurie atvyko į 
Jungtines Valstijas. Nema
ža jų priversti sunkiai dirb
ti ; ir be užtikrinto ryto
jaus.

Mūsų patarimas gyve
nantiems Anglijoje dipu
kams : kurie tik galite, 
grįžkite atgal į savo gimtą
ją šalį, į Lietuvą!

Marseille, Franci j a.—Din
go ar žuvo karinis Ameri
kos lėktuvas kelionėje iš 
Tripolio/ šiaurinėj Afrikoj, 
į Franci ją.

STEPIŲ RYTOJUS
VILNIUS. - Grupei Ta

rybų Lietuvos mokslininkų 
teko dirbti didžiulių plotų 
rajonuose, kurie, drėkina
mi netolimoje ateityje nau
jųjų kanalų ir šimtų bei 
tūkstančių tvenkinių, ap
saugomi miškų juostų ir 
aprūpinami Volgos hidro
elektrinių teikiama energi
ja, bus iš pagrindų pakeis
ti ir taps vienu iš svarbiau
siųjų šalies aruodų. Vien 
tik Pakaspijo žemumose ir 
Užvolgėje bus drėkinama 
2.5 iki 3 milijonų hektarų 
žemės. Be to, iš Dono van
denų čia prisidės tiek, kad 
bus galima drėkinti dar 
apie pusę milijono hektarų 
ploto. O visas naujai drė
kinamasis plotas didžiųjų 
komunizmo statybų rajo
nuose sieks iki 40 milijonų 
hektarų.

Didingas yra stalininis 
planas gamtai pakeisti. Jis. 
pavers išdegusias stepes 
derlingais sodais, jis pa
keis didžiulio krašto aug
meniją, gyvūniją, dirvos 
sudėtį ir net klimatą. Šį 
planą tarybiniai žmonės 
įgyvendina su nepaprastu 
entuziazmu. Vasarą, dirb
dami mokslinį tyrimo dar
bą didžiųjų komunizmo sta
tybų ir gamtos pertvarky
mų zonose tarp Volgos ir 
Dono, šiaurinėje Stalingra
do srities ir pietvakarinėje 
Saratovo srities dalyje, 
mes daug kur jau matėme 
toli nutįsusias miškų ap
saugos juostas. Vienos jų 
tik ką sodinamos, kitos jau 
sudygusios ir pradeda ža
liuoti, kitos jau poros-treje- 
tos metų augimo ir gerokai 
paaugusios, o dar kitos jau 
turi jaunų miškelių vaizdą. 
Visur jų tvarka beveik vie
noda: vidurine juostos eile 
pasodinti ąžuoliukai, jų šo
nais po eilę eina klevai, o 
pačiais pakraščiais akacijų 
krūmai. Toji jų tvarka ne
atsitiktina. Čia ypač svarbi 
tų sodinamųjų medžių šak
nų sistema. Ąžuolas turi 
labai giliai einančias šak
nis, kurios gilyn įsiskverb- 
damos, gali pasiekti giliai 
esančius podirvio vandens 
sluoksnius; klevas, priešin
gai, turi paviršiumi einan
čias šaknis.

Kai kuriose Stalingrado 
srities vakarinėse dalyse, 
kur žemės smėlinga, ir, 
kaip ir kitur stepėse, sausa, 
matėme juostų iš jau suau
gusių pušų. Jos buvo pa
vieniai sodintos rusų žmo
nių dar iki Spalio revoliuci
jos. Didžiųjų rusų moksli
ninkų Dokučajevo, Viljam
so ir kitų pastangomis bu
vo atliekami pirmieji gam
tos pertvarkymo bandymai, 
bet jie buvo siauro masto,

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

Alethia (gr.), tiesa, tiesos 
deive.

Alfa pirmoji graikų raide.
Alfabetas (gi’.), abėcėlė, 

raidynas.
Alfa ir omega (gr.), 1. pir

mutinė ir paskutinė < graikų 
abėcėles raidės; 2. nukeltinc 
prasme — ko nors pradžia ir 
pabaiga.

Al fresco (it.), sienų tapyba 
vandeniniais dažais ant n e iš
džiuvusio tinko.

Algebra (ar.). matemati
kos mokslo šaka, kurios svar
biausias tyrimo objektas yra 
lygtys.

Algi j a (gr.), skausmas.
Alhambra (ar.), 1. 'maurų 

valdovų pilis Ispanijoje; 2. 
daugelio pasilinksminimo vie
tų pavadinimas. '

Ali (ar.), tam tikras var- 

valstybės neparemti ir tik 
tarybinės santvarkos me
tais įgiję didelę valstybinę 
reikšmę. Dabar tokios juos
tos raižo tūkstančius ar 
šimtus tūkstančių hektarų. 
Tos juostos yra sodinamos, 
panaudojus rusų mokslinin
kų metodus, juos kūrybiš
kai p r a t u r t i nūs tarybi
niams mokslinink a m s , o 
ypatingai akademikui Ly- 
senkai.

Stalingrado ir Saratovo 
sričių stepės, kuriose m e s 
šią vasarą dirbome moksli
nį darbą, yra turtingos že
mės — juodžemiai. Pava
sarį jos labai gražiai su
žaliuoja, pražysta, kai ku
rie augalai peržydi ir išau
gina sėklas, bet, pavasariui 
besibaigiant ir vandens iš
tekliams mažėjant, žolė iš
džiūsta. Išdžiūsta ir javai.' 
Kalnų ar kalnelių čia be
veik nėra, bet lygumose yra 
didesni ar mažesni įdubi
mai, į kuriuos susirenka 
rudens lietų ir pavasarį iš
tirpusiojo sniego vanduo.

Vietos gyventojai išmo
ko užtvenkti tas nuolaidu
mo vietas didesnėmis ar 
mažesnėmis užtvankomis ir 
tą vandenį sulaikyti. Da
bartiniu metu įrengiamos 
didžiulės užtvankos. Mes 
matėme tik pereitais me
tais užbaigtą statyti La- 
zovskių kolūkio (Frolovo 
rajono) tvenkinį, kurio il
gis siekia iki 7 kilometrų, 
o užtvankos aukštumas — 
iki 25 metrų. Kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai stato vis' 
daugiau tvenkinių. I pa
galbą ateina priešakinė ta
rybinė technika. Iš tokių 
tvenkinių vanduo nuleidžia
mas į laistomuosius kana
lus, kurie tiesiai nuvedami 
į laistymo reikalingas vie
tas. Dideliam tinklui tokių 
tvenkinių susidarius, turės 
keistis ir pats klimatas, 
ypač ten, kur tvenkiniai 
statomi šalia miškų juostų 
ir kur į klimato kitėjimą 
jie gali veikti sykiu.

Tyrinėjimai šią vasarą 
vyko keliomis kryptimis. 
Mums, Tarybų Lietuvos 
mokslininkams, buvo paves
ta sudaryti bendrą biologi
nę charakteristiką įvairių 
stepėse esančių vandenų. 
Apvažiavę apie dviejų tūks
tančių, kilometrų plotą, mes 
turėjome progos pamatyti 
ir pabuvoti arti tų vietų, 
kur eina intensyvusis gam
tos pertvarkymo darbas, iš
vysti stepių rytojų. Di
džiuojamės nors kukliai 
prisidėdami prie didžiosios 
taikos statybos darbo, ku
ris neturi sau lygaus visa
me pasaulyje.

Prof. P. šivickis

das; arabiškas titulas — “di
dybė”.

Alias (lot.), kitaip, kitais 
žodžiais.

Alibi (lot.), buvimas kur 
nors kitur nusikaltimo metu, 
kaip įrodymas nekaltumo.

Aligatorius (isp.), krokodi- 
lių būrio genties pavadinimas.

Alimentai (lot.), lėšos, ku
rias turi mokėti tėvai, 
vyras išlaikyti vaikams, žmo
nai.

Aliumclis (lot.), sunkiai ly
domas nikelio ar aliumino ar
ba kitų metalų lydinys, varto
jamas elektrotechnikos pra
monėje.

AJiuvijus (lot.), vandens 
priplautas žemės plotas ar 
sluoksnis.

, , i ■■ i-yi. i ............  i m , , ,, , .i,——

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktad.,

Žinios iš Lietuvos
Aukšti taupumo rodikliai

ŠIAULIAI, X. 15 d. — K as A 
dien vis spartesniais tempais* 
vykdomi socialistiniai įsiparei
gojimai Didžiosios Spalio re
voliucijos 34-tųjų metinių 
garbei odų-veltinių kombinate 
“Stumbras.” čia sutaupomi 
žymūs kiekiai žaliavos, maži
nama gaminių savikaina.

Rugsėjo mėnesį kombinate 
kolektyvas sėkmingai įvykdė 
bendros produkcijos ir asorti- 
mentinį planus.

Per šių metų 8 mėnesius 
“Stumbro” kombinatas iš su
taupytos žaliavos pagamino 
1,200,000 kvadratinių deci
metrų viršumplaninio juchto. 
Viršytas ir metinis gaminių 
savikainos sumažinimo pla
nas. Vien sumažinus savikainą, 
kombinatas gavo 478,000 rub
lių viršumplaninių sankaupų, 
kurios skiriamos didžiųjų 'ko
munizmo statybų fondui.

St. Vėtrys

Kolūkio Pajamos

DOTNUVA, X. 15 d. —' 
“Aušros” kolūkis už parduo
tas Vilniaus prekiaujančioms 
organizacijoms daržoves gavo 
50,000 rublių.

Didžiausias pajamas duoda 
visuomeninė gyvulininkystė. 
Fermose yra apie 500 galvijų 
ir kiaulių, daug avių ir paukš
čiu. Trimečio planas gyvuli
ninkystei išvystyti viršytas pa
gal visas gyvulių rūšis. Iš kie
kvienos melžiamos karvės pri
melžta apie 2,000 litrų pieno. 
Kolūkyje gaminamas sviestas 
ir kiti pieno produktai. Reali
zavęs gyvulininkystės produk
ciją, kolūkis gaus apie 200,- 
000 rublių.

Kolūkio laukuose visu |- 
karščiu kasami cukriniai run
keliai ir baigiami rauti ilga- 
pluoščiai linai. Kolūkiečiai iš
augino gausų šių technikinių 
kultūrų derlių. Už pristatytus 
valstybei runkelius ir linus 
kolūkis gaus ne mažiau kaip 
ketvirtį milijono rublių. Nors 
daug visuomeninio ūkio pro
dukcijos dar nerealizuota, 
kolūkio pajamos jau siekia 
apie 800,000 rublių. Iki metų 
pabaigos jos sudarys daugiau 
kaip milijoną rublių — bus 
pusantro karto didesnės už 
pernykštes.

Savo sąskaitoje žemės ūkio 
banke kolūkis turi ketvirtį 
milijono rublių nedalomojo 
fondo. Už šias lėšas statomos 
gyvulininkystės patalpos, per
kamos mineralinės trąšos, že
mės ūkio inventorius ir įrengi
mai fermoms mechanizuoti.

Kiškių* medžioklė

VILNIUS, X. 17 d. — Me
džioklės ūkio valdyba rudens 
medžioklės sezono pradžią 
nustatė kiškiams nuo lapkričio 
mėn. 1 dienos, lapėms — nuo 
lapkričio 15, dienos.

švelniaplaukių žvėrių me
džioklės sezono pradžia nu
statoma tada, kai žvėreliai 
galutinai užauga ir išsišeria 
jų kailis. I&sišėręs kailis yra 
visų geriausias ir vertingiau
sias. ‘

šiais metais prieš nustatant 
medžioklės sezono pradžią, 
Medžioklės ūkio valdyba at
liko Įvairiose Lietuvos respub
likos vietose bandomąsias* 
medžiokles.

Spalio 7 dienos bandomo
sios kiškių medžioklės duome
nimis nustatyta, kad kailių vi
siško subrendimo galima lau
kti tik po trijų savaičių, t. y. 
pradžioje ateinančio mėnesio 
ir, be to, minėtą dieną Vil
niaus ir kitosė srityse buy o 
rastos kiškių patelės, ką tik 
turėjusios vaikus. ’

Medžioti švelniaplaukiųs
žvėris, kurių kaileliai dar nė 
ra visiškai išsišėrę ir dalis jau
niklių dar nėra visiškai užau
gę, yra labai žalinga medžiok' 
lės ūkiui. , J. Šokas
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Bevardžio Kasio Margumynai
se Valstijose buvo 14 mi
ll Jonų, 398 tūkstančiai

Internal Revenue (taksu) 
raštinė praneša, kad už 20 
cigaretu pakeli užmokama viengungių vyrų ir 11 mi- 
federalei valdžiai 8 centai! li jonų, 623 tūkstančiai pa- 
taks.ų. ‘vienių merginų. Bet užtat

--------  į yra 8 milijonai, 30 tūks-
T.niko AnH-Ain I tančiu našlių moterų ir tik

3 milijonai, 287 tūkstan
čiai našlių vyrų.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo Europoje buvo už
mušta 
tūkstančių žmonių, 
patį laika gimė ten 
lijonų kūdikių.

milijonų. 250
Per tą
12 mi-Į Jau nuo 1890 metų kata- 

1 likai pakaitomis pirminin
kauja Demokratų Partijai.

Šiuo laiku Jungt. Valsti
jų -Kongrese yra 233 de
mokratai ir 200 republiko- 
nų kongresmanų.

Nebraskos valstija renka 
^ongresmaną šį gruodžio 
ihėnesį.

Karinė amerikonu raštinė 
praneša iš Japonijos, kad 
iki pereito spalio mėnesio 
5,437 amerikiečiai kareiviai 

Į apsivedė su japonėmis mer- 
i ginomis. <

Valdinis cenzas (skaičia
vimas) surinko žinias, kad 
per penkerius pereitus me
tus farmu skaičius Jungti
nėse Valstijose padaugėjo 
500.000. Su 1950 metu na-1 
baiga viso buvo 1,379,043 
f ar mos.

Apskaitliuota, kad seka
mai pasikeitė darbo atliki
mo pajėgos per 100 metų 
laikotarpi šioie šalvie:

1850 metais žmonės atlik
davo 15 procentu darbo, 
mašineriia — 0 procentus 
įr gyvuliai 79 procentus.

1950 metais mašinos atli
ko: . 94 , procentus darbo, 
žmonės—3 procentus ir gy
liai! taipgi 3 procentus.

•k National - Production raš- 
finė praneša, kad 1950 me
tais Jungtinėse Valstijose 
buvo suvartota 6 milijonai, 
200 tūkstančių tunu laik
raštinio popierio. Snėiama, 
kad >šiais 1951 „metais bus 
suvartota bent 400.000 tonų 
daugiau, negu pereitais me
tais.

IŠ visų Lotynu Ameri
kos kraštu tiktai Kolombi- 
ia dalyvauja Korėjos kare. 
Ten yra 1,000 “liuosnorių” 
kolombieČių.

Valdiniai daktarai sako, 
kad darbas atominiuose fa
brikuose mažiau pavojin
gas žmogaus sveikatai, ne
gu X-SDinduliai. Esą, vieną 
kartą tiriant X-spinduliais 
žmogaus krūtinę, daugiau 
tu spindulių įsiveržia į 
jaučius, negu žmogui per 
ištisus metus dirbant' ato- 
Įniniij medžiagų pramonėje. 
Taip gerąi esą darbininkai 
apsaugoti.

Kuomet sprogsta atomų 
bomba, ji paskleidžia dau
gybę gamma spinduliu, pa
našių kaip X - spinduliai. 
Tai tokie atom - bombų 
spinduliai sužalojo dau
giausia japonų Hirošimos 
ir Nagasaki miestuose.

Ilgiausias tolis Jungtinė
se Valstijose yra 2,835 my
lios — nuo Cape Flattery, 
Washington© valstijoj, iki 
pietinio Floridos valstijos 
šmailagalio.

Skelbiama, kad Fordo 
kampanija per šių metų 
pirmuosius 10 mėnesių pa
gamino 790,031 automobilį, 
qj General Motors korpora- 

*W|a—1 milijoną, 777 tūks
tančius ir 657 Chevrolet au
tomobilius. 

—
Valdžios cenzas praneša, kad I960 metais (Jungtinė- j

Didžiausios Aziioje šalys

Kimia apima 3 milijonus, 
859 tūkstančius, 900 ket
virtainių myliu ir turi 463 
milijonus, 500 tūkstančių 
gyventojų.

Indija su Pakistanu už
ima 1,587,000 ketvirtainių 
mylių ir turi 405 milijonus 
gyventoju.

Anglijai pasidarbavus, 
buvo sudaryta atskira Pa
kistano valstybė, kuri api
ma 360,780 ketvirtainių my
liu šiaurvakariniame ir 
šiauriniai-rytiniame Indijos 
žemyno kampuose. Pats 
Pakistanas turi 80 milijonų 
gyventojų.

Bet Sovietu Sibiras, Azi
joje, turi 4,863,100 ketvir
tainiu myliu plotą su kelio
mis dešimtimis m i 1 i jonų 
gyventojų.

Kalifornijos katalikų ar
kivyskupas McIntyre smar
kiai išbarė velionio prezi
dento našlę Eleanorą Roo- 
seveltienę, kad ji netiki į 
pomirtinį gyvenimą.

Dabar Rooseveltienė mik
čiodama teisinasi, kad ji ne
kalbėjo ir nekalba prieš 
pomirtinį gyvenimą, o tik 
pareiškė, kad jai nesupran
tama, koks tas pomirtinis 
gyvenimas galėtų būti.

Arkivyskupas su savo pa
barimu rodo, kaip jis norė
tu duoti inkvizi toniškus 
įsakymus žmonių sąžinei.

Pranešama, kad su šių 
metų pabaiga Jungtinėse 
Valstijose bus naudojama 
15 milijonų televizijos im
tuvu.

1650 metų užrašuose ran
dame, kad tais metais vi
same pasaulyje buvo 
milijonų žmonių.

Dabar apskaitliuota 
su puse bilijonai žemės 
veri to jų, tai yra 2,500 
Ii jonų.

550

du
gy- 
mi-

Norint, kad žiemą neiš
šaltų rožių bei kitų gėlių 
šaknys, apdengkite jas tin
kama medžiaga ar papras
ta žeme bent 5 iki 6 colių 
storio sluoksniu. Nėra ge
rai apdengti, kai žemė dar 
nesušalus.

Eiliniai Naujienų ir Ke
leivio pasekėjai murma, 
kad ta dipukiška “partija” 
per daug sauvališkai šeimi
ninkauja: 99 procentus su
rinktų aukų “Dievui” ati
duoda, o tik 1 procentą 
Lietuvos “išlaisvinimui.”

Los Angeles mieste su
rinkta ir atiduota naujos 
bažnyčios pastatymui $40,- 1 -

_ 1

00Q, o Lietuvos “išlaisvini
mui” tik $400.

Cleveland© surinkta ir 
atiduota $20,000 dėl naujų 
bažnyčiai langų, o tik $1,- 
000 dėl Lietuvos “išlaisvi
nimo.”

Su tokiomis įeigomis Gri
gaitis niekad 
tapti Lietuvos 
ministru.

Kazys

nesusilauks
valstybės

Bevardis

Susprogo rakietinis 
anglų bombonešis

Centerville, Md. Ameri
konai darė bandymus at
skridusiam dvimotoriniam 
Anglijos rakie.tihiam bom
bonešiui. Ore bombonešis 
susprogo, pražudant vieną 
lakūną. Kitas išsigelbėjo; 
iššokdamas su parašiutu.

Jungtinės Valstijos pla
nuoja pirkti tokių bombo
nešių iš Anglijos."

Patirta, jog Šiaurinė Ko
rėja gyvus tebelaiko 19 be
laisvių amerikonų, kuriuos 
amerikinė komanda paskel
bė “žuvusiais mūšiuose.”

VALDININKAS UžGYRe 
GEMBLERIO TAISYKLE 

<-

Washington. — Kai ku
rie taksų kolektoriai daug 
daugiau ■ “uždirba,” negu 
gauna algos iš valdžios. Be
veik visi pasakoja, kad lai
mėję lažybomis - “botais” 
ant arkliu lenktynių. L V C

Už abejotinas pajamas 
buvo suspenduotas ir new- 
yorkietis taksų kolektavi- 
mo >p f.reigūnas William H. 
Dettmer. Jisai sake tyri- I ’

jnėjančiai kongresmanų ko
misijai, kad belais ant ar
klių lenktynių tikrai laimė
jo $6.500.

Tad vyriausias taksu ko- 
misijonierius John B. Dun- 
laps pasišaukė Dettmerį,kad 
paaiškintų receptą dėl savo 
laimėjimų. Dettmeris sakė:

—Aš betinau, kad mano 
pasirenkami arkliai lenkty
nėse atsidurs tik antroj bei 
trečioj vietoj. Tai}) ir lai
mėjau didele ie daugumoje 
atsitikimų. Niekuomet ne
ketinau, kad tas bei kitas 

visus ki-
tus.—

Komisionierius D u n 1 a p 
priėmė Dettmerio pasiteisi
nimą ir sugrąžino Dettme- 
rį tarnybon. J. K.,

Kofcitf keistom^ kariais hima
KOKIU ESAMA
“KARINIŲ TECHNIKU”

valdybos samdomi specia
listai išdirbo smulkmeniš
kas taisykles, kaip turi būti 
gaminamos žnyplės šunims 
nagus apkarpyti ir kaip 
reikia daryti ping' pong lo
šimo boliukes.

Nurodymai, iš kokių me
džiagų ir kaip turi būti da-P 
romos žnyplės, užima ketu-' įmote jūron.

_ 1 -r-v — •

keliavo oro Kanados pro
vinciją Nova Scotia; atsi
minė, jog ten auga gražiau
sios kalėdinės eglaitės, ku
lių daug parduodama Jung
tinė m s Va 1 s t i j o m s.

Neturėdamas ka veikti 
laive, lies parašė ant popie
rio sklypelio juokaujanti 
prašymą atsiųsti jam eglai
te; idėjo raštelį į tusia deg
tinės buteli, užkimšo ir

ris puslapius smulkaus raš
to, o ping pong boliukėms 
pašvęsta 5 su puse pusla
piai.

Kongreso lėšų komisija 
ketina tyrinėti, ar tūli ar
mijos ir laivyno specialistai 
“per visą savo amžių dar
buosis, planuodami žnyples 
šonu nagams ir boliukes 
ping pongui.”

NETIKeTINA EGLAITe 
Iš KANADOS

Rockville Centre, Long
Island, N. Y. — čionai tin i s

tikėtai gavo kalėdų eglaitę 
iš Kanados..

Pereitą rudenį jis laivu

“Nykštukes” žvaigždės yra sunkiausios
Minnesotos Universiteto | džiaga. 

astronomas jprof. William rr,iU- 
J. Luyten užtiko per tele
skopą dar 44 žvaigždes, va- 
dinamas “nyks t u k ė m i s 
(dwarfs). Taigi viso 
rasta jau 150 tokių 
džiu. L

Tai yra palyginti 
bet baisiai sunkios 
dės. Jei kubinis

> ■> j

“su- 
žvaigž-

mažos, 
žvaigž- 
tokios 

žvaigždės colis būtų perga
bentas ant žemės, tai sver
tu bent vieną tona. O kai 
kuriu “nvkštukiu” kubinis 
colis medžiagos svertų net 
iki tūkstančio tonų. Taip 
kietai susispaudus jų me-

Tūlos nykštukės yra tik 
tokio dydžio kaip mėnulis.

Nykštukių paviršius ne
paprastai karštas., bet jų 
šviesa balzgana ir silpnoka. 
Todėl sunku jas pastebėti.

Profesoriaus. Luyteno at
radimai apie nykštukines 
žvaigždes yra išspausdinti 
naujausiame leidinyje Na- 
cionalės Mokslų Akademi
jos.

Pirmoji nykštukė buvo 
seniau atrasta pagal spėji
mą. Astronomai pastebėjo, 
kad Sirius., skaisčiausia nuo 
žemės matoma žvaigždė

kelio. Buvo, spėjama, kad 
Siriusa truktelėja kokia 
kita, dar nematoma žvaigž
dė. Tad pradėta akyliau 
temyli ir surasta pirmoji 
nykštukė.

puti didesnė už 
tūli. Jinai 40 
kartu mažesne

tiktai tru- 
žemės ru~ 
tūkstančiu

gos, kaip ir musu saulė.. 
Šioje nykštukėje žvaigždė
je medžiaga taip kietai su
sispaudus, .jog 1 kubinis 
jos colis svertų 2.500 sykių 
daugiau, 
•nis colis. N. M.

Pavojingos mėsiniu 
gyvulių ligos

Penecillinas gydo ir 
nuo žaiidy surakinimo

Kaip bizniai naudoja 
“teatrinį” vaidinimą

Praėjo pora, mėnesių. 
Kanadietis žuvininkas Jim 
Saunders, rado ta buteli i)’ 
prieš kalėdas atsiuntė lle- 
s’ui dailią eglaite. Prie eg
laitės buvo 
gramotnas 
kalba: *

—Aš tau 
bet tu būtum galėjęs palik
ti bonkoje biskeli šnapso—

I tatai man būtų labai nau- 
■ dingą šiomis dienomis, kuo
pinei švilpia tokie šiurpūs

Anglų teismas Londone 
po ilgų abejojimų,, paga
linus, užgyrė rašytojo Ged. 
B. Shaw našlės palikimą^- 
263 tūkstančius dolerių “ne
tašytiems” airiams kultū
rinti, mandagumo mokyti.

Londono teisėjai bijojo 
įžeisti airius, jeigu užgiri 
tokį palikimą. . 

t •

Tačiau airiai neisizeide, 
o tik apsidžiaugė. Tuojąus 
pasipylė prašymai iš Airi
jos: Duokite mums • tų
pinigų. Taip, mums reikia

prisegtas ne- 
r aš tu k as anglų

atsiunčiu medi,

Yra žmonių, kurie nenai- » z s*
svs įžeidimo, jeigu jiem 
duosi pinigų.

Detroit. Mich. —- Vatine 
Hardy 1924 metais buvo 
nuteistas visa amžių kalė
ti už alkoholio šmugelninko 
L. L a m berto nušovimą 
“blaivybės” (prohi b i š i n )

Naujas teismas šį mėnesį 
surado Hardv nekaltu' ’Ar 
paleido, po 27 mętų kalėji
mo. n

Tai jo sesuo surinko 
Hardy’o nekaltumo parody
mus ir išreikalavo naujo 
teismo. ‘

KAIP SKAIČIUOJAMI
KARO BELAISVIAI

Amerikonai skelbė, kad 
Korėjoje “be žinios dingo” 
bent 11,000 jų karių.

Pirmes.nieji karai rodo,'
kad^ dauguma dingusiu bū-| Trys žalys dabaJ štatoši 
na žuvę mūšiuose, o kiti ne- j p0 ’Jaugiau prekinių laivų, 
laisvėn pakliuvę. |negu Jungtinės Valstijas.

Amerikos karininkai, ta-|T°s vra Anglija, Švie
čiau, spėio, kad didžioji, 
dauguma'be žinios dingu
siųjų amerikonų esą nelais
vėn paimti.

dija ir Vokietija. '
12 ’ 4 S
JU______i ;■ .1

Du eiliniai Amerikos ka*”- 
be i Vi a i Perlu Uoste pe)’ ra
darą pastebėjo 1941 "tn. 
gruodžio 7 d. iš ryto, kūd 
skraido Svetimi lėktuvai, 
gal Japonijos. Apie taijie- 

savo offoie-

Tiktai dabar, pegaliau, 
pripažino, kad dauguma 
“dingusiųjų” krito per mū
šius fronte.

Hitlerininkai paskelbei . Panešė
mili jonus kritusių mūšiuose | , iaiPs’ ^ac^ reikėtų apsis^a 
savo kareivių kai}) dingu
sius be žinios.. O naciu įpė
diniai, dabartiniai vakarų 
Vokietijos Politikieriai, per
krikštija “dingusius” vokie
čius i belaisvius ir reikalau
ja, kad Sovietų Sąjunga 
juos sugrąžintų.

Federalės valdžios 
spektoriai 1949 metais 
kė sunaikint 286,623 galvi
jus bei kitus mėsinius gy
vulius, sirgusius tokiomis 
pavojingomis ligomis, kaip 
džiova, kiaulių cholera, kar
vių ir avių anthrax ir kt.

Prikibęs žmogui anthrax 
dažnai reiškia mirtį.

Žymėtina, jog anthraxo 
perais apsikrečia daugelis 
žmonių, glostydami galvi
jus bei apdirbinėdami odaą 
sirgusių šia liga gyvulių.

Federaliai mėsos inspek
toriai 1949 metais patikri
no viso apie 83,000,000 mė
sinių gyvulių.

Tačiaus dar milijonai gal
vijų, avių ir kiaulių buvo 
papjauta be jokios inspek
cijos ir jų mėsą parduota 
vartotojams. Tuom nusi
kalsta ypač mažosios sker
dyklos. Pasitaiko ir netei
singų inspektorių, kurie už 
kyšius leidžia pardavinėti 
ligotų gyvulių mėsą, kaip 
parodė Reader’s Digest bei 
kiti amerikiniai žurnalai.

Tinkamas išvirimas ar iš- 
kepimas sunaikina kai ku
rių pavojingų bakterijų 
nuodus, bet ne visų/'" , '

in- 
isa- *

Penicillinas tapo pati
krintas ir kaip vaistas nuo 
tetano, baisiosios žandikau
liu surakinimo ligos.

Tetano perai randasi pa
viršinėje žemėje. Kūnan 
jie dasigauna per žaizdą. 
Tetano bakterijos su savo 
nuodais ypač atakuoja ner
vus., surakina, žandikaulius 
(lockjaw) ir 
mėšlungiškai 
menis.

s k a u d žiai, 
trauko

miršta

rau

dau-Nuo te tano 
gelis ir sužeistų kareivių, 
kurie nugriūva į fronto 
purvus.

Ne vienas ir lietuvis ame
rikietis mirė tik todėl, kad, 
užlipus ant surūdijusio vi
nies purviname lentgalyje 
ar šiaip kieme, prasidūrė 
koją per čeveryką. Te tano 
perai apkrėtė kraują.

Yra naudojama tam tikri 
skiepai (čiepai), kurie pa
stoja kelią tetanui arba pa
lengvina sirgimą juom.

Bet jeigu įskiepytam te- 
tano ligoniui dar įleidžia
ma penicillin© į kraują, tai 
daugumoje atsitikimų per 
24 valandas visai sunaiki
nami tie perai kūne, 
patyrė trys Porto 
mokslininkai.

kaip. 
Riko

i

Apdraudos kompanijos ir 
kiti bizniai pastaraisiais 
laikais vartoja ’’teatrinį” 
vaidinimą kaip lavinimą sa
vo agent ams, “seilsma— 
nams.” Vienas agentas be 
pasiruošimo perša kostu- 
meriui savo “tavorą.” Ki
tas agentas, vaidindamas 
“publiką,” nenori pirkti, 
kritikuodamas pasiūlymą. 
Taip ir lošiamas biznio “te
atras.”

Pasirodo, 
agentus per 
daug pigiau 
lėšuoja, negu lavinimas se
noviniu būdu. P i r m i a u 
kompanijos duodavo busi
miem agentam pamokas ir 
tam tikras knygeles. Agen
tai žodis žodin išmokdavo 
iš tų knygelių, kaip įkalbi
nėti žmonėms siūlomus 
daiktus.

jog išlavinti 
tokius lošimus 

kompanijoms

jeigu 
vaidina— 

kitas, 
šito- 
dau-

Bet patirta, kad 
agentai “teatrą” 
vienas siūlo pirkti, o 
atsikalbinėja, tai su 
kiu išsilavinimu jie 
giau biznio padaro?

Dabar jau ir daugelis ko
legijų įveda tarpsavinius 
studentų lošimus, kad ge
riau patirtų, kam kuris ge
riau tinka, — ar advoka-

Nauja Indijos ambasados 
sekretorė per dip 1 o m a t ų 
bankietą Washingtone už
klausė vieną 
dininką:

Amerikos val-

T h e o doras
Čia senatorius
Fr.? Green’as? 1

goti.
Oficieriai tik ranka nu

mojo: — Jūs įsivaizduoja
te nebūtus dalykus. Už
mirškite apie tai.— •:?.

Už valandos po to atskri
do didžiulis Japonijos bom
bonešių būrys ir kirto 
“miegantiems” Amerikos 
lėktuvams ir karo laivams 
didžiausią smūgį visoj šios 
šalies istorijoj.

Tiedu kareiviai buvo 
George Elliot ir Joseph .L. 
Lockard. Jiedu negavo iš 

’ valdžios nei pagyrimo, nei
tai malonėkite j°^os dovanos už budru

supažindinti mane su juo.
V CllVlllJlllLVCVO 11UOVVUV, ---------

tokia graži jauna mergina 
Įdomauja seniu senatorium, 
84 metų amžiaus..

Valdininkas tad užklausė, 
kodėl ji nori susipažinti su 
juo.

Mergina rausdama atsa
ke:

—Ar žinai, ką senatorius 
Greenas darė, kai jis lankė
si Indijos sostinėje New 
Delhi? Jisai užklausė mū
sų premjerą Nehru, ką In
dijos moterys nešioja po 
sijonais, tai. yra, kokį dra
bužį. Pats, premjeras pa
pasakojo man apie senato
rių Greeną.

mą.
Valdininkas nustebo, kad . Dabar Jiedu gyvena Long

Branch, N. J. Lockard dir
ba Ęennsylvanijos geležin
keliui, o Elliott tarnauja 
New Jersey Bell Telefonų 
kompanijos raštinėje..

Daugelis vyrų, tik pasi
vadinę moterimis, davinėja 
amerikiniuose laikraščiuose 
patarimus dėl meilės. Bet 
šį mėnesį mirė moteris, iš
garsėjusi meilės patarimais 
—Dorothy Dix, 90 niečų 
amžiaus.

tauti, ar mokytojauti, • ar 
inžinieriauti , ar daktarau
ti.

Tur būt, nereikia net pri
minti, kokią gilia įtaką da
ro geras teatras, ne bizniš- 
kas, bet visuomenei naudin
gas, progresyvia teatras.

J. K.

Amerikinis Geresnio Re
gėjimo Institutas tvirtina, 
kad žmonės su juodomią-ur- 
rudomis akimis geriau hia
to tamsoje, negu mėlyna
kiai ir pilkaakiai.

Du sunkiausi atomai yra 
berkelium su 245 atominio 
svorio ir californium a su 
246 tokio svorio. Jų neran
dama gamtoj. Jie padaryti 
tiktai Kalifornijos atomi
nėse laboratorijose. . ,
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AMERIKOS LIETUVIAI 
IR JU SPAUDA

Vargiai surastum tokius gius laikraščius, 
individualus tarpe Ameri
kos lietuvių, kurių nepa
siektų vienoks arba kitoks savo 
lietuvių kalba laikraštis. 
Nors jie pasidalinę į skir
tingas sroves, tačiau kiek
viena srovė turi savo dien
raščius, pusiau dienraščius, 
savaitraščius ir visokius 
žurnalus. Vieni atstovauja 
susivienijimus, kiti— politi-

šiandien 
esti apsišvietusiais žmonė
mis; žino savo pareigas ir 

vietas visuomenėje. 
Jie yra dalimi to didelio ir 
galingo progresyvių žmo
nių pasaulinio judėjimo.

Lowell, Mass Kadąngi klubas paskiria 
pakankamai pinigų tam rei
kalui, tai vaikams būna sta
las viskuo prirengtas — viso
kių skanėsių ir saldainių.

Šiemet irgi prisirinko ne
mažas būrelis vaikų, ne vieA 
lietuvių, buvo ir kitų tautai 
Gražu buvo matyti. Tik šie
met tie patys vaikučiai jau 
suaugesni. Jau motinoms, ar
ba bobutėms daug lengviau, 
— ne tiek reikia prižiūrėtu 
kad bežaizdami neužsigautų; 
Jau didesni ir daugiau savi
stovūs. Nekurie gavo ir to
kių dovanų kaip futbolės, ki
ti sulyg jų amžiaus žaislus. 
Taip ir reikia.

Manau, kad tėvai ir moti
nos buvo labai pasitenkinę 
tuomi parengimu.

Į šis parengimas buvo sureng
tas sulyg tradicijų, kaip kad 
yra paprasta. ; .

Vaikučių parė gražiai įvyk
dyta. Jai pasidarbavo drau
gės M. Arbačauskienė ir U. 
Daugirdienė. O joms pagelbė
jo ir kitos.

Bet dabar prieš mus stovi 
pats didžiausias darbas,. tai 
kuo geriausiai surengti ban- 
kietą pasitikimui Naujų Me
tų. Bankietas prasidės 8 vai. 
vakare, Klubo salėje, 14 Tjy- 
ler St., bet tikimasi turėti sve
čių ankstyvesniame popietyje. 
Tad draugėms moterims teks 
darbuotis viršutinėj salėj ir 
virtuvėj, o vyrams —- svečių 
priimdinėjimo kambaryje. Ra
šant šiuos žodžius, oras labai 
gražus. Ir jei taip pasilaikys, 
tai paskutinėj dienoj gruodžio 
turėsime svečių iš Bostono, 
Worcesterio, Haverhill, Law
rence, Nashua, na, gal ir dar 
iš kur kitur? Ei, draugai, mes 
kalbame į jus! O dabar iki 
pasimatymo. J. M. Karsonas

kuose, kuomet žinios būna 
visiems svarbios, žmonės 
tuojaus nori sužinoti, kur 
kas įvyko, ką apie tai rašo. 
Jeigu jie nesulaukia savo 
laikraščio, tuomet ieško ki
tuose.

Iš tų ir kitų atžvilgių, 
mums yra gyvu reikalu tu
rėti du dienraščiu, nežiū
rint to, kaip sunku būtų 
juos išlaikyti. Be jų pasi
tenkinti būtų labai sunku. 
Tai yra šaltiniai, iš kurni 
semiame visokias vietines 
ir pasaulines žinias; skaito
me aprašymus apie įvairių 
tautybių žmonių judėjimą, 
jų ekonomines ir politines 
kovas. Juose telpa laiškai 
lietuvių ir lietuvaičiu, gy
venančių tolimose vietose. 
Skaitydami jų laiškus, mes 
žinome, kaip tose vietose 
žmonės gyvena. Iš jų ap
rašymų žinome, kaip mūsų 

i tėvynėje Lietuvoje žmonės Į 
' kuria naują gyvenimą, kaip 
jie, tai darydami, sutinka 
kliūtis ir išiven nugali jas. 
Juose skaitome pasaulinių 
rašytojų straipsnius apie 
taiką ir įžymių poetų iš
sireiškimus. Trumpai pasa
kius, sužinome viską, kas 
yra interesinga, svarbu ir 
reikalinga. Kituose lietu- 

i vių laikraščiuose tokių ži
nių ir tokių aprašymų visai 
netalpina.

Klubas davė gražų parengimą 
vaikučiams ir rengiasi prie 
Naujų Metų sutikimo

Prieškalėdinė vaikučių pa- 
re įvyko gruodžio 23 dieną, 
klubo salėje, 14 Tyler St. To
kios pares esti surengtos kas 
metais tiktai vaikams.

Susirenka mažesni ir dides
ni vaikai, kurie ateina su tė
vais ir labai gražiai pralei
džia popietinį laiką.

Papuošiama graži kalėdinė 
eglaitė. Pribūna Kalėdų sene
lis — Santa Claus su įvairio
mis dovanėlėmis ir jas išdali
na dalyvaujantiems vaikams.

Pažangioji spauda
Ta spaudos dalis visuo

met buvo palaikoma bei 
kontroliuojama pačių kai- 

. Seniau leis
davo savaitinę “Kovą,” ku
ri buvo LSS organu, dabar 
vra leidžiami du dienraš
čiai, kurie taip pat rūpes
tingai atstovauja darbinin
ku klases reikalus. Tai yra 
“Laisvė” ir “Vilnis.” A- 
nart jų, Kanados pirmeiviai 
lietuviai leidžia savaitini 
“Liaudies” Baisa.” Lietuviu 
Darbininku Susivienijimas 
leidžia “Tiesą” du s.vk į mė
nesi ir Lietuvių Literatūros 
Draugija turi savo be.rtai- 
nini žurnalą “Šviesą,” kuris 
talpina stambesnius apra
šymus, kaip tai: apie politi
ni ir ekonomini judėjimą, 
apie mokslą ir istoriją, apie 
dailiąją literatūrą ir poezi-

nes partijas arba religines , riųjų lietuvių.
sektas.

Tūli asmenys, turinti 
sveikas mintis ir patrijotiš- 
kus jausmus, dažnai išsi- 
reiškia apgailestaudami vi
są lietuvių išeivystę. Jie 
sako: “Ot, kad pas mus bū
tų vienybė, tai galėtume 
daug ką nuveikti. Daugiau 
kai vienas milijonas lietu
vių Amerikoje, tiktai .na- 
mislyk, kokia tai jėga!” To
kie jų pasakymai turi daug 
teisybės, bet jie nėra filozo- 
fiški. Vien tik norėjimas 
to, kas nėra galima. Taigi, 
kad taip būtų...

Pirmieji žygiai
Kuomet lietuviai pradėjo 

atvykti .į šią šąli, tuomet ją. 
jau čia buvo įsigalėję iš
naudotojai ir nuskriaustie
ji; klasių kova, kaip ir vi
sur kitur, ėjo savo keliu. 
Retas ateivis atsivežė už
tektinai pinigų ir galėjo už
sidėti pramonės arba pre
kybos biznį. Didelė jųjų 
didžiuma buvo paprastais 
darbininkais; darbus 
tokius, kokius gavo, 
darni tokioje padėtyje, 
met išnaudojimas ėjo 
smarkumu, sykiu su 
tautų žmonėmis jie turėjo 
kovoti už geresnį atlygini
mą ar už geresnes darbo 
sąlygas. Tas juos priver
ki tapti unijistais ir laiky
tis tarptautinės vienybės.

Tarpe jų radosi daugiau 
prasilavinusių lietuvių, šil

Ir kitokia spauda
Tai tiktai dalis spaudos ir 

lietuvių, kurie laikosi kai- 
Kitos sro-

Negalima apsieiti
Suprantama, palaikyti du 

dienraščiu, kuomet viskas 
labai brangiai atsieina, nė-1 riajame sparne, 
ra tain lengva. Prisieina ’ vės taip pat turi pritarėjų 
suruošti daug stambių pa-........... .
rengimų ir surinkti tiesio
ginių auku. Tas priklauso 
patiems lietuviams darbi
ninkams, nes įie patys būna 
smulkiais šėrininkais ir 
skaitytojais.

Tūli asmenys, pritrūkę 
kantrybės, išsireiškia, saky
dami, jog mums užtektų 
vieno dienraščio. Tada atsi
eitų daug pigiau, o tą patį 
pasakytų...

Žinoma, toks, išsireiški
mas, iš vienos pusės, turi 

prantančių spaudos vertę, daug teisybės, bet iš kitos— 
Užsidėjo spaustuves ir pra- visai kas kita. Tie draugai 
dėjo leisti savo kalba laik- nenori išmatuoti geografiš- 
raščius. Žinoma, jų laik- ko tolumo nuo 
rasčiai nebuvo tokiais, ko- vidurvakarinių valstijų, 
kiais jie esti šiandien. Ta-Į Nuo New Yorko iki Chica- 
čiau tūli asmenys daug pa
sitarnavo savo žmonėms, 
teisingai jiems išaiškindami 
darbo žmonių pareigas. E- 
lementariškai išdėstė jiems 
unijų reikšmę jųjų gyveni
me ir progresyviškų orga
nizacijų svarbą. Organiza
vo juos vesdami teisingu 
klasių kovos keliu. Tie lie
tuviai, kurie s.kaitė pažan-

ėmė
Bū- 

kuo- 
visu 
kitu k

rytinių iki

gos esama beveik tūkstan
tis mylių. Jokia transpor- 
tacija, nors ir geriausia, ne
gali pristatyti siuntinių į 
tą pačią dieną, 
du,, laikraščiai 
antrą dieną, o žinios ir die
nos klausimais editorialai, 
kurie kasdien būna šiltomis 
naujienomis, būtų suvėluo
ta. O ypatingai šiuose lai-

Tokiu bu- 
ateina tik

Dienraščio “Laisves”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-tų

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienes pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

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

Vakarienes-ir šokių biletas $3.00
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

Bilctai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

ir leidžia savo laikraščius. 
Mums, nesvarbu, ar jie yra 
palaikomi visuomenės ar 
privatiški ir kas iš jų daro 
sau pelną. Mums tik svar
bu, kaip tie jut laikraščiai 
politiškai nusistatę ir kaip 
jų rašytojai vadovaujasi 
dienos klausimais. Atydžiai 
perskaitę jų editorialus, 
blaivai pagalvoję, paklaus
kite patys savęs, kur link 
jie veda tuos žmones, kurie 
juos skaito? Aišku, tie re
daktoriai neturi tikslo ir 
nenori savo skaitytojus ves
ti teisingu keliu. Jie prie
šingi kiekvienam progresy- 
viškam judėjimui ir, apgau
dinėdami paprastus žmo
nes, palaiko reakcijos pus.ę.

Susidaro nemaža grupė 
buvusių socialistų. Nors or
ganizaciniai jie labai pras
tai stovi, vienok išleidžia 
savo laikraščius. Jų vadai 
dar tebesivadina neklaidin
gais socialistais ir savo 
laikraščiuose aiškina svie
tui mokslinį socializmą. O 
kada darbininkai pasikėsi
na vykdyti į tikrenybę jų 
tą socializmą, tuomet jie 
surinka visa gerkle, saky
dami, jog darbininkai ne
turį teisės tai daryti, nes 
nesą užtektinai pribrendę... 
O kada jie bus pribrendę? 
Nepasako. Per sayo laik
raščius jie kritikuoja kiek
vieną progresyvių žmonių 
žingsnį; jiems nepatinka 
anų taktika bei kovos bū
das, o kaip būtų geriau, to 
nepasako. Giriasi, didžiuo
jasi savo žinojimu; mano, 
kad tik jie vieni tesiranda 
tokie gudruoliai. Nepamis- 
lina, jog yra ir daugiau to
kių šarlatanų, kurie žino, 
kaip sudrumsti liaudį ir iš 
jos pasinaudoti. Toks dar
bas yra saumylingas, žemas 
ir negarbingas. Kas iš to 
žinojimo, jeigu jis netar- 
naujai visuomenei?

Tautininkai-liberalai
Kitą srovę sudaro tauti

ninkai, kurie vadinasi libe
ralais. Jie kelia į padan
ges lietuvišką buržuaziją; 
garbina ir godoja visus tur
tingus asmenis, liepdami ir 
kitiem sekti jų pėdomis. 
Čia nieko tokio baisaus. 
Bet tik nelaimė, kad visi 
negali būt turtingais. JeL

Tarnas pono sūnui: “Master Reginaldai, nelauk, kad 
ir šiemet aš būčiau jums Santa Claus. Dalykas, mat, 
tame, kad tavo tėvas man neužmokėjo viršlaikio.”

gu pradėti kokį nors biznį, Kas gi nenorės patekti į 
reikia daug pinigų ir ne-‘ tokią vietą ir būti ten per 
prasto gabumo. Didžiuma aimžių amžius? Katalikiš- 
lietuvių yra darbo žmonės koje poezijoje tą patvirtina, 
ir kaipo tokie m s i 
kada svajoti ir nemiegant■ jie sako: ' 
sapnuoti apie rojų čia, ant. skirsis iš šio svieto, naro- 
žemės. Žiūrėdami į turtin-• dvk anai kur yrJ 
gųių gyvenimus, tiktai gali vieta.” 
seilę varvinti. Jeigu Jonas > reiškimais jie užžavi 
apsivilkęs futra, tai Juozui 
nė kiek nešilta. Taigi jų 
patrijotiški šauksmai be
veik visai už dyką eikvoja
mi.

Lietuviški klerikalai
Dar viena srovė, gal būt 

skaitlingiausia, randasi tai’ 
pe Amerikos lietuvių. Tie, 
kurie sudaro ta abazą, yra 
vadinami klerikalais. Jų 
vadovai didžiumoje suside
da iš dvasiškių, kurie palai
ko Romos 
kreipia 
žmonių 
negu į 
rinimą 

organizuoja

nėra1 Prašydami Dievo sūnaus, pritaria? 
_ t 1 : “O kada dūšia Visai ne.

savo, visais melais.
Abelnai imant, maža 

spaudos dalis taniauia lie
tuviu visuomenei: suteikia 
anšvietą ir veda žmones tei
singu keliu. Kitos spaudos 
dalvs nesuteikia visuomenei
jokios naudos, šiuose lai-! 
kuose iškilo labai svarbas 
klausimas visame pa šauly
je, tai vra taikos -išlaiky
mas. Kiekvienas protingas 
asmuo tam pritaria, kadan
gi tas visiem aišku. Kas iš 
karo pąsinaudoia? Nagi 
didieji turčiai. Kas nuo ka
ro nukenčia? Nagi visi 
darbo žmonės. Ai 
lietuviai socialistai, 
ninkai ir klerikalai

Už ją agituoja?
Jie ne tik kad 

nepritaria, bet kiek išvalė-

mūsų 
tauti- 
taikai

m linfema i jamį įam priešinasi. Tuos
Tais gražiais išsi- į paeins suklaidintus žmones 

kai. dar daugiau drumsčia. Bet 
kuriuos žmones visam gy- j a.teis rūsti diena __ diena< 
venimui. Kunigai atlieka šaukianti atmoniįimo! Visi 

išnaudotojai turės atsiteisti 
prieš visuomenę. Ir ta die-

katalikizmą ir 
daugiau domės j 
dūšių išga n y m ą 
jų būklės page- 

čia, ant žemės.
parapi-Jie

•jas, įsteigia bažnyčias 
ir klioštorius vis dėl dides
nės garbės Dievui, o para- 
pijonams del dvasiškos nau
dos. ..

Jų dienraščiai ir pusiau- 
dienraščiai populiarizuoja

susivienijimus ir kitas 
draugijas. Redaktoriai ir 
rašytojai tiesiog sako savo 
žmonėms: “Jūs čia, ant že
mės, turite labai trumpą 
gyvenimą, ir tos dienos tu
ri būti pašvęstos metavo- 
nei bei visuotinam prisiren
gimui į amžiną gyvenimą.” 
Jie atvirai pasakoja, kad ti
kintieji privalo su noru pri
imti visas sunkenybes ir 
būti paklusniais bei nuolan
kiais avinėliais. Skaito 
jiems aštuonis palaimini
mus, kur yra sakoma: “Pa
laiminti * ubagai dvasioje, 
nes jų yra dangaus kara
lystė.” ‘ Visos jų maldos ir 
giesmės vyriausiai pašvęs
tos užgrabiniam gyveni
mui, kur aiškiai pasakyta: 
“Katrą Dievas myli, tam 
kryželį duoda, o be kryže
lio neįeisi į dangų.” Kry
želis reiškia vargą, o katrą 
Dievaą myli, tam duoda 
vargą. Keista meilė to 
Dievo, ar ne?

Dvasiškiai dažnai prisi
mena apie mirtį, liepdami 
savo parapijonams melstis 
ir gailėtis už papildytas 
nuodėmes. Nupiešia dan-

gali įsivaizduoti: čia, ant 
žemės, niekas negirdėjo, 
neregėjo ir į žmonių širdis 
neįėjo toks malonumas..

veniniu i. 
ta bažnyčiose; kas savaitė 
pleškina ilgiausius pamoks-1 
Jus^Tikėiimo klauvsil^e k?ik" na jau netoli. Neilgai juok- 
raščiai jiems mažai reika- gjg ir tyčiosis iš paprastų 
lingi; spauda palaiko vy-igmoniu. S. B.
riausiai politiškiems daly- i 
kams.

Nors iš principo dvasiš
kiai yra priešingi kitu sro
viu vadams, nesutinka su 
jais dėl tikėjimo, kam anie 
skelbia laisvamanybe. Tie
sa, socialistai ir tautininkai 
skaitosi laisvamaniais, bet 
jų kritika religijos klausi
me būna labai paviršutinė. 
Tikintieji mažai paiso jų 
tos kritikos, tiek jiems 
skauda, kiek jų pilvai drus
ka ištrinti.

Tačiau, ant nekuriu daly
kų, jie visi sutinka. Jie 
sutinka pataikavime reak
cijai; jie visi nepakenčia 
dabartines Lietuvos žmonių 
tvarkos, ir per savo spau
dą visaip ją peizoja. Tais 
klausimais jie visi susivie
nija, sušaukia konferenci
ją, sutveria tarybą ir įstei
gia komitetą. Paskui tik 
belieka sukelti fondą ir iš
vaduoti Lietuvą. Ir jie va
duoja ją, bet vaduoja iš ko? 
—Iš tų pačių lietuvių.

Kuomet rašo savuose 
laikraščiuose apie skirtin
gas jų mintis kaslink darbo 
žmonių, tai pusė bėdos; bet 
kada pradeda orientuotis 
kvaila politika, tai jau per 
daug! Čia jau peržengia 
sveiko protavimo ir etikos 
ribas, pasiversdami didžiau
siais durniais!

Prilips liepto galą
Kaip ten nebūtų su jų 

redaktoriais. Jie tam pa
statyti ir iš to gyvena, o 
antra vertus, jiems tik tas 
ir beliko: šmeižti, ir meluo
ti, nežiūrint, kad ir labai 
šlykščiai. Atleiskite jiems 
už tai, nes įpuolę į despe
raciją nežino, ką be
daro. Vienok jiems prita
rėjai — eiliniai nariai — ne 
visi esti prasikaltusiais. Di
džiumai jų tiktai laikinai 
suklaidipti. Laikui bėgant 
jie persitikrins, jog jų va
dų buvo vedami klaidingu 
ir pragaištingu keliu. Jie 
susipras tuomet, kuomet jų

Manila. — Filipinų val
džia skelbia, kad jos ka
riuomenė šioje apylinkėje 
nušovė dar 12 partizahų ir 
suėmė tris.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite i; 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką ’ T

I ILIA J
I uiui

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite 1

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50.
ii T A

Užsakymus siųskite:
J ”

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausią eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo’' įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

I A I C U r 11042 ATLANTIC AVĘNUE, L A I J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.
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DR. S. MATULAITIS —52—
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

PHILADELPHIA, PA.

Sukako metai laiko

Newark, N. J PITTSBURGH, PA.

Gruodžio 28 dieną sukako lygiai metai laiko, kai 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo JUOZAS BENDER-BEN- 
DORAVIČIUS. Jo palaikai buvo palaidoti 1951 me
tų sausio 2 dieną Oakland kapinėse, Philadelphijoj.

Buvo du karalių, 
Austrijos 

bajorijai numesti 
karalaitis Enrikis

(Tąsa)
Paprotys rinkti karalių kenkė dar ir tuo, kad kiekvie

ną kartą svetimšaliai karaliai stengdavosi paprikomis ir 
kliautimis patraukti prie savęs bajorijos dalį, kad už jį 
balsą paduotų. Tuo dar labiau tvirkino bajoriją ir ga* 
mino dar didesnę netvarką ir pražūtį.

Kiek blogo darė tikėjimo kova, jau anksčiau esame 
kalbėję. Dabar nors trumpai perbėgsime politikos atsi
tikimus lietuvių lenkų valstybės gyvenime nuo unijos 
iki pirmutinio išdalinimo.

Paskutinis Jogailos giminės karalius, Zigmantas Au- 
. gustas, mirė (1572 m.) bevaikis. Su juo pasibaigė senoji 

karalių giminė. Lenkijos ir Lietuvos bajorija suvažiavo 
į Varšuvą Seiman karaliaus rinkti.
norinčiu užimti Lenkijos ir Lietuvos sostą, 
karalaitis per savo pasiuntinį siūlė 
muitą nuo vengrų vyno. Prancūzijos 
siūlė nemažą pinigų pluoštą. išrinktas buvo Enrikis. 
Prie tos progos bajorija privertė jį dar labiau apriboti 
karaliaus valdžią, dar labiau atsiduoti į bajorijos rankas.

Pakaraliavęs kelis mėnesius, Enrikis pamatė, kad 
sunkus čia karaliaus padėjimas, ir pradėjo nerimauti. | 
Štai po kelių mėnesių atėjo žinia, kad jo tėvynėj Francu-! 
zijoj miręs karalius ir jis galįs apimti Prancūzijos sostą. ' 
Neilgai trukęs, Enrikis slapta išvažiavo į Prancūziją.

Vėl susirinko bajorija į seimą karaliaus rinkti. Vėl 
svetimžemiai siūlėsi ir kiekvienas ieškojo sau šalininkų 
bajoruose. Šį kartą buvo daugiau sosto norinčių. Vie
ni bajorų laikė Austrijos karaliaus pusę, kiti norėjo Šve
dijos karaliaus, treti balsavo už Maskvos carą Joną IV, 
ketvirti stovėjo už Rumunijos valdytoją Batorą, penkti 
reikalavo, kad karalium būtų išrinktas kas nors iš sa
vųjų. Po ilgų derybų bajorai buvo pagaliau persiskyrę 
į dvi dali ir ruošės jau ginklais priversti išrinkti kara- 

• lium tą, kurio jie nori. Bet tą kartą dar apsiėjo be 
kraujo praliejimo. Karalium buvo išrinktas Batoras.

Batoras ne tik pasekmingai kariavo su Maskva ir atė
mė iš caro Polocką, bet buvo pradėjęs malšinti bajoriją, 

<1 kad pakėlus karaliaus galybę, sumažinus bajorų sava- 
valdybę ir įvedus geresnę tvarką valstybėje. Bet nesu
spėjo savo sumanymo įvykinti: pakaraliavęs 10 metų, 
staiga pasimirė.

Vėl linkimai. Vėl keli kandidatai. Šį kartą bajorija 
vėl išsiskyrė į dvi dali. Kiekviena dalis išsirinko savo 
karalių. Vieni išsirinko Austrijos, kiti Švedijos karalai- 
tk.paskųtinio Jogailaičio giminaitį. Tarp abiejų partijų 
prasidėjo mūšis. Po kelių kruvinų mūšių, viršų paėmė 
Švedijos karalaičio šalininkai, ir Zigmantas Vaza tapo 
Lenkijos karalium.

Rinkdami Zigmantą, bajorai manė, kad jo asmuo su
jungs Lenkiją ir Švediją taip, kaip kitkart Jogaila buvo 
sujungęs Lietuvą ir Lenkiją. Tokis sujungimas padės 
pergalėti Maskvos carą.

Juozo Bender-Bendoravičiaus antkapis.

Juozas Bendoravičius gimė Meškučių kaime, Ma
rijampolės apskrityj. Į Ameriką atvyko 1913 metais 
ir Philadęlphijos mieste apsigyveno. Čia jis veikė 
darbininkų judėjime, kiek jo jėgos leido.

Ilsėkis, brangusis, ramiai, o mes tavęs niekad 
nepamiršime!

Žmona Emilija, 
Sūnus Robertas ir šeima.

LOWELL. MASS.

Tokis sujungimas padės 
pergalėti Maskvos carą. Bet vilties pasirodė būta tuš
čios. Priešingai, Zigmanto III išrinkimas sukėlė tik pra
gaištingą kovą su Švedija.

Tiesa, tėvui mirus, Zigmantas užėmė Švedijos sostą. 
Bfet karaliavo neilgai. Švedai veikiai pašalino jį ir išsi
rinko sau kitą karalių. Zigmantas tad pradėjo karą su 
švedais. Karas pasibaigė tuo, kad Švedijos karalius at
ėmė iš Lenkijos plotą žemės Baltijos pajūryje ir kelis 
miestus Prūsuose.

Maskva tuomet nebuvo dar pavojinga, nes išmirus 
senai carų giminei, Rusijoje pakilo viduriniai vaidai ir 
skerdynės. , • ;

Zigmantas buvo išaugintas jezavitų įtekmėje. Buvo 
labai karštai prisirišęs prie katalikybės. Visur, kur tik 
galėjo, jisai stengėsi spausti nekatalikus ir palaikyti ka
talikus, neveizdėdamas net, kad tokiu atkaklumu jisai 
kenkia valstybei. Jis labai rūpinosi, kad įvyktų tikėji
mo unija./

V«Jo laikais bajorai didikai du kartu buvo pakėlę maiš
tą prieš karalių. Maištuose dalyvavo daugiausia įerzinti 

’ reformatai. Bet abu kartu maištai pasibaigė be kraujo 
. praliejimo.

Zigmanto laikais prasidėjo valstiečių ir kazokų maiš
tai Ukrainoj ir Podoliujė. Buvo dvi svarbiausios tų 

r maištų sukilimo priežastys. Viena, kad dvarininkai len- 
kai-pradėjo spausti laisvus lig tolaik valstiečius. Antra, 
kad pradėjo atkakliai persekioti stačiatikybę ir versti 
prie ūnijos.

Vėl Žiemines Šventės

i Ir Gražūs Parengimai
Jeigu mūsų gyvenime nebū

tų tokių baisių dalykų, kaip 
žiaurieji karai, — kaip šian
dien, kad siaučia Korėjoje, 

i tai pasaulis būt daug laimin
gesnis! Ten šalis sugriauta — 
nuteriota, nebeliko vietelės 
žmonių ramybei sulaukus žie
minių švenčių. Nei kur pasi 
slėpti nuo žiaurių šalčių, nuo 
žiaurių atakų iš oro ir nei kur 
dievams padėkoti už tą viską! i

Jeigu tokių baisių dalykui 
žmonėms nereikėtų pergyven 
ti, tai sakytum, jog laikas be-, 
ga, kaip pateptas ir nepaste
bimas. Rodos, taip 
365 dienos^ atgal, 
Kalėdas, sveikinom 
Metus ir linkėjom 
tiems laimingesnės 
Bet ar esame šiandien 
trupučiuką laimingesni, negu 
metai laiko atgal? Manau, ne!

Aktualiai grimstame į di
desnių sunkenybių gelmę. Ir 
už ko užsikabinsime ir susi- 

j laikysime lygsvaroj ?
Taip, vėl esame išvakarėse 

tokių pat' žieminių švenčių, 
tik ne linkėjimų vieni kitiems 
mums reikia, bet kovingos 
dvasios ir gyvo — aktualaus 
veikimo už baigimą karo Ko
rėjoje, už įvykdymą taikos 
visame pasaulyje, už taikingą 
ir demokratinį . gyvenimą 
Amerikoje sulyg šios šalies 
tradicijų.

Mes 
kultūringai

neseniai, 
šventėm
Nauj us 

vieni ki- 
ateities.

nors

lowellieciai švęsimo 
žiemines šventes.
—o—
Naujų Metų
paskutinėj dienoj

Pasitikimas
šių metų 

vakare — gruodžio 31 d., tai 
bus pirmadienis, Klubas ren
gia šaunų bankietą užbaigi
mui senų ir pasitikimui naujų 
1952 metų. Bankietas prasi
dės kaip 8 valandą vakare,

Dar anksčiau į ištuštėjusią nuo totorių plėšimų, bet Klubo salėje: 14 Tyler St. 
derlingą Ukrainą pradėjo keltis ūkininkai,-kaip tik ji 

, buvo prie Lietuvos prijungta ir nuo totorių apsaugota.
Apsigyvenę tuščiose vietose, ūkininkai buvo atleisti nuo 

. visokių priedermių. Jie privalė tiktai ginti valstybes
ribas nuo totorių užpuolimų. Tai buvo vienintelė jų par
eiga valstybei. Toki laisvi, visuomet prisiruošę stoti į 

. karą žemdirbiai, vadinosi kazokai.
Bet štai laikui bėgant derlingas Ukrainos žemes pa

sidalijo lenkų bajorai didikai.
giau. Tuščios vietos buvo apgyventos. Ant didžponių 
žemių atsirado miestų ir kaimų. Tai buvo ponų bau- 
džlaunirikai. Bet daugybė buvo ir laisvų žmonių, kazo
kų, apsigyvenusių ant neprigulinčios ponams žemės.
JMorėdami daugiau pelno, didžponiai pradėjo užmesti 

L^radžiavos priedermes ir šalia jų gyvenantiems lais
viems žemdirbiams kazokams, pradėjo dėti ant jų čin
šus. Uždraudė jiems daryti namie alų ir degtinę, vers
dami pirktis juos tiktai dvaruose. Šitai suerzino vals- 
tiečiua, ir jie pradėjo kelti maištus.

> jDaugiau bus)

Visas popietinis laikas bus 
svečių priimdinėjimo laikas, 
o pats bankietas bus iš ska
nios kalakutienos, įvairaus iš- 
sigėrimo užtektinai visiems ii 
smagios muzikos visą popietį 
ir vakarą.

šios rūšies Naąjų Metų pa
sitikimui parengimai pas* mus 

Žmonių plaukė vis clau- ' yra įsigyvendinę tradiciniai ir 
buna vis geresni už kitus. 
Juos kas metai rengia Lietu
vių Piliečių Socialis Klubas su 
pagalba vietos pažangiečių.

Kurie šiame parengime da
lyvaus, tai matys ir jaus kokį 
tai smagų pažmonį lowellie
ciai surengia, ir kad tai verta 
$2.50.

šiemet, kaip ir pirmiau,-pa
sitikimas Naujų Metų turėtų 
būti pravestas naudingai: tą

vakarą galima atžymėti gavi
mu naujų narių į pažangią
sias organizacijas, užrašy
mu kam nors “Laisvės,” parin
kimu aukų labai reikalingiem 
tikslams ir tt.

šitokiu būdu viso popiečio 
praleidimas ir Naujų Metų 
pasitikimas tikrai būtų kultū
ringas ir naudingas visuome
nei.

Bandykime užbaigti senuo- 
J sius metus tiksliai. Veikiausia 
j turėsime svečių ir iš kitų mies
tų, todėl iš kalno lowellieciai 
linki visiems geriausios svei
katos ir didelės energijos ko
vai už taiką ir demokratiją 
pasaulyje.

Su linkėjimais,
Jonas M. Karson^s.

Nuo Redakcijos: ši kores
pondencija pasiekė mus tik po 
Kalėdų, todėl jūsų gruodžio 
23 d. parengimo negalėjome 
pagarsinti.

Bayonne, N. J.
Senas šio miesto gyven

tojas William Walsh, stogų 
apdengimo specialistas, pa
vojingai susižeidė darbe. 
Jis nukrito nuo vieno aukš
to namo tokiu smarkumu, 
kad net dviejose vietose trū
ko galvos kaulas. Dabar 
randasi Bayonne ligoninėj, 
pavojingoj padėtyj.

Walsh yra vedęs lietuvę 
Agotą Zutkuvienę, nabaš- 
ninko Juozo Zutkaus mo
terį, gyvenusio Jersey Ci-

Lankydamas ligonį, susi
pažinau su Williamo bičiu
liais, dirbančiais Standard 
Oil kompanijoj. Daug įdo
mybių papasakojo šie nauji 
pažįstami apie praeities ir 
dabarties darbininku kovas 
su šia kompanija.

Vienas žilagalvis darbi
ninkas jau virš 40 metų dir
ba- minėtoj kompanijoj. Jis 
prisiminė 1915-17 metų dar
bininkų atkaklią kovą už 
uniją ir geresnes darbo są
lygas. Tada kompanija su 
visokiais mušeikomis ir po
licijos pagalba nugalėjo 
darbininkus ir po to sudarė 
kompaničną uniją demora
lizavimui darbininkų vie
nybės. Kai dalis darbinin
kų pareikalauja i 
sąlygų, tai 1 
nos unijos vardu reikalavi
mai būna nuslopinti. _ ..
senoji darbininkų kovingo-

Iš Sietyniečių
I Metinio Susirinkimo

Kaip paprastai, iš choro 
komiteto metinių raportų pa 
sirodė, kad choras gan daug 
veikė meno-kultūros srityje.

Ne tik savais vietiniais už
siėmimais gerai darbuotasi, 
bet ir tolimesnės kolonijos 
pasiekta su dailės vakarais.

Ta populiari operetė “Su- 
I drumsta širdis,” vėjo užpūsta, 
atsidūrė net Wore esteryje ir 
Hartforde. Matytis, kad ope
retės autorių: Jono Yuškos, 
kaipo rašytojo ir Prano Bale- 
vičiaus, kaipo genijalaus kom
pozitoriaus, pataikyta publi
kai į jausmus, i širdį. Už tokį ■ 
gražų darbą, tenka pasvei-! 
kint s*.i Naujais Metais, netik 
operetės autorių ir kompozi
torių, bet ir vieną kitą gabiuo- Water sandėlio Frank Rau
sius artistus-lošėjus. Turiu nan kokiu tai laimingu bū- 

I mintyje mūsų saulutę Stelmo- du išgelbėjo savo gyvybę, 
manydamas, kad tai įvyko 
garinio katilo eksplozija. 
Bet begelbėdamas save, vis- 
tiek sulaužė sau ranką.

Well, Elizabetho gyvento
jai jau kelinti metai tikėjo
si sulaukti panašios nelai
mės, nes tas orlaivių portas 
randasi veik prie Elizabe
tho duru. Elizabethas ir 
apielinkės miesteliai tirštai 
apgyventi. Kylanti orlaiviai 
iš porto skrenda visai že
mai, nuo lėktuvų motorų 
ūžimas nesvietiškas. Ne tik 
Elizabeth, bet Newarko, 
Roselle Park, Union, Hill
side protestavo prieš tą ne
svietišką motorų ūžimą, 

pastaruosius Nuo motorų ūžesio ypač 
vasaros laiku, kada stubų 

2 nie i langai yra atidaryti, daug 
1"'~. silpnesnių žmonių gavo 

| nervų sukrėtimą.
Newarko, Elizabetho, U- 

i nion ir kitu miestelių mė- 
; rai po piliečių spaudimo tu
rėdavo daug konferencijų 
su Newarko Air Porto vir
šininkais, kad prašalinus 
žemai skrendančius orlai
vius. Bet ligi šiol su mažo
mis pasekmėmis. Mat, New 
ark Air Port yra po kon
trole labai influentiškos 
Port of New York Author
ity. Tokie autoritetai yra

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI
Sveikinu visus draugus ir drauges, taipgi ir Laisvės štabą, 

linkėdamas visiems laimių su Naujais Metais — 
gyventi ir darbuotis dėl darbo žmonių gero!

Asmeniškai sveikinimų nesiųsiu.
Priimkite visi per dienraštį.

JOHN URBONAS.

CLEVELAND, OHIO

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI
Mes nuoširdžiai linkime visiems mūsų draugams ir 
draugėms, gyvenantiems Clevelande ir kitur, 
laimingų, taikių ii“ laisvų Naujų Metų!

EVA IR JUOZAS SIMANS.

i kų Onutę (Eicke.). Tai ši ga
bioji artistė, tikra šių žodžių 
prasme', daugiausia įdėjo sa
vo darbo, savo gabumų. Per 
ištisą operetės eigą ji ant est
rados per abu aktus linksmi
no ir virgdino publiką savo 
nepaprastais gabumais. Bravo 
tau, Onute, kaip artistei ir 
kaip solistei.

Antras taip jau puikus ar- 
tistas-solistas, tai Edvardas 
Skučas, šis jaunas vyras irgi 
nepaprastai gabus, kaip lošė
jas ir kaip solistas. Garbė 
Sietyno chorui, kuris turi savo 
tarpe tokių gabių artistų.

Paskutinis choro nutarimas, 
tai apleisti Jurginę Draugiją 
ir jos svetainę, kuri neleido 
chorui turėti jokių parengimų 
savo salėje per 
porą metų.

Dabar, sekančiais 195T 
tais, turėsime savo pamokas 
ir įvairius parengimus Ukrai-j 
nų Svetainėje, 57 Beacon St. I 
Tai įsitėmykite gerai visi ir | 
visos.

Ant galo jūsų reporteris j 
sveikina Sietyną, jo valdybą, 
jo mokytoją su Naujais Me
tais, kad dar daugiau darbuo
tis 1952 metais gražiai ir 
tartinai.

Choro Report.

tai vienas iš to autoriteto 
tą visą pastabą priėmė kaip 
juoką.

Iš kitos pusės, tokie ne
reguliariai skrendanti seni 
Il-ro karo kareivių trans
portai, turėtų būti federa
tes valdžios uždrausti, nes 
ne taip seniai panašus or
laivis, per daug portorikie- 
čių. prigrūstas, lėkdamas iš 
Porto Rico į tą patį New
ark Air Port, žlugo kata
strofiškai okeane.

Elizabethietis

Great Neck, N. Y
Gruodžio 6 d. čia pasimirė 

Marijona Budris - Lipskiutė, 
sulaukus 67 metus. Velionė 
buvo, pažeistos sveikatos per 
daugelį metų. Ilgametė Great 
Neck’o gyventoja. Vaikų ne
turėjo. Liko palaidota su baž* 
nytinėmis apeigomis Holy 
Rood Westbury, L. L, kapinė
se. |

su-

Apie orlaivio katastrofą
Žinau gerai, kad Laisvės 

skaitytojai jau viską girdė
jo ir skaitė apie baisią Eli- 
zabethe orlaivio katastrofą. 
Bet visoj* šį rašinį rašau 
diena vėliau po tos baisios 
orlaivio (Curtiss C. Wright 
46) nelaimės, kurioje žuvo 
56 asmenys, veik pačiame 
Elizabetho miesto centre, 

Į 7 

tik už keleto šimtų jardų 
nuo Broad St., Jersey Cen
tral. gelžkelio stoties.

Šį rytą važiuojant darban 
lokaliniu traukiniu, žiūriu 
pro traukinio langą ir ma
tosi gana aiškiai baisūs 
pėdsakai atsitikusios nelai
mės. Seno neapgyvento na
mo stogas nuneštas velniop, 
seno dar buvusio gana 
tvirto budinko Elizabeth
town Water Co. sandėlio, 
kuriame paprastose dienose 
dirba apie 25 darbininkai, 
jau visai nėra, vien tik pa
liko plytų griuvėsiai.

Ant kitos pusės 
Elizabetho upės 
aukšta jau geltona 
sai išdegusi.

Matosi dar dalis
siu sudegusių orlaivio ske
veldrų. Darbai dar eina, 
ieškoma sudegusių lavonų. 
Paskutinis lavonas suran
damas apie 9 vai. ryte.

Dar laime, kad orlaivis 
krito toj vietoj, neš tik vie
nas sargas Elizabethtown

siauros 
buvusi 

žolė vi-sudužti-

ji dvasia už Oil Workers In
ternational CIO uniją dide- 

j . geresnių ja;, ir tikiu, kad netrukus 
tos kompanič- turėsime vieningą darbinin-

kų uniją, pareiškė tas ži-
Bet lagalvis darbininkas.

Darbininkų Draugas

—o---
Great Neck’o bendros orga

nizacijos smarkiai ruošiąs 
pasitikti Naujus Metus SU 
bankietu-vakariene ir šokiais, 
įvyks pirmadienį, 31 d. gruo
džio, Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Road. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Pasitiksime 
Naujus Metus prie skanių 
valgių, gėrimų ir geros muzi
kos. įžanga $3.50.

1 Visi užprašomi čia daly vau- 
gana autokratiški, nes ka-1 ti, tad pasimatysime.
da komisijonierius Runyon 
tas visas priežastis išdėstė,

Kviečia Rengimo Komitetas.
' F. Kl-ton.y

Cleveland, Ohio
Kalėdos, .o ypatingai sulau- kiusieji matykite mūsų klubo 

kimas Naujų Metų yra tradi- vedėją Stella 
cine šventė. Kiekvienas myli 
savo draugams bei kaimynam 
palinkėti kuo daugiausiai lai
mės ir gerovės švenčių proga, 
nežiūrint kartais, jog širdyje 
i)' jaučiame, kad šventėms 
praėjus turėsime tas pačias 
laimes, tas pačias geroves, 
kaip ir praeityje. Bet praleis
ta bent kiek linksmesnė va
landa suteikia šiek tiek ma
lonumo ir vėliaus ją prisimi
nus.

Clevelandiečiai Naujų Metą 
sulaukti ir sulaukę vieni ki
tiems laimės palinkėti, susi
rinks į LDS Klubą bei klubo 
svetainę, 9305 St. Clair Ave. 
Ten bus paruošta ir vakariene 
(kurie norės) ir taip užkan
džių ir gėrimų, taipgi bus ge
ra orkestrą šokiams. Atsilan-

Butkus. Ji su
teiks jums ir gražių dovanų. 
Todėl kviečiame visus ir visas 
atsilankyti į LDS Klubą links
mai laiką praleisti ir sulaukti 
naujus 1952 metus.

•Klubo pirmininkas,
J. Žebrys.

Nikosia, Cyprus. — Au
droje pusiau perlūžo karei
vinis Anglijos laivas. Nu
skendo kapitonas ir 6 jū
reiviai.

Athenai. — Graikijos ka
ralius paliuosavo nacių ge
nerolą Alex. Andray, kuris 
buvo įkalintas kaip karinis 
kriminalistas.

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
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Įvairios Žinios
Municinaliniai rinkimai 
Deli mieste

DELI, snal. 27 cl.—šiomis 
dienomis Indijos sostinėje 
Deli įvyko municipaliniai 
rinkimai. Ripkimuose da
lyvavo tik penktoji gyven
tojų dalis. Vargingiausieji 
gyventojų sluoksniai — be
namiai, rikšos, s m u 1 k ū s 
prekybininkai, bedarbiai ir 
daugelis kitų, neturintieji 
nuolatines gyvenamosios 

vietos, — o iie sudaro pa
grindinę sostinės gyvento
jų masę, — nedalyvavo rin
kimuose.

Buržuazinės s p a u d o s 
d u o m e n i mis, linkimuose 
daugumą gavo valdančioji 
partija — Indijos nacionali
nis kongresas, tačiau pa
žangieji sluoksniai abejoja 
rinkimų teisėtumu. Kai]) 
rašo laikraštis “Svadhina- 
ta,” vienas jungtinio pa
žangiojo bloko lyderių Aru
na Asaf Ali “apkaltino 
pareigūnus tuo, kad jie tei
kė paramą Indijos naciona
linio kongreso partijos kan
didatams, rinkdami klas
totus balsus. Vyriausybi
niams tarnautojams buvo 
pareikšta, kad jie bus at
leisti iš darbo, jeigu balsuos 
prieš šitą partija.”

Gaudamas biuletinį, rin
kėjas turėjo šaknelėje, kuri 
liko rinkiminėje apylinkėje, 
padėti savo parašą arba 
piršto antspaudą, o tai Įga
lino valdžios organus pa
traukti rinkėja “atsakomy
bėn.”

Partijos “Bcha r a t i i a 
Džan Sangch” lyderis. Mu- 
kerdžis pareiškė, kad jis 
reikalaus paskirti specialų 
tribunolą ištirti šiurkš
tiems' pažeidimams, pada
rytiems municipalinių rin
kimu metu.’ v

Naujas Kinijos
valstiečių gyvenimas

ŠANCHAJUS, SDal. 24 d. 
—Ilgus metus š?nduno pro
vincijos gyventojai kentė 
užsienio imperializmo ir ki
nu feodalu - dvtt r i n i n k u 
priespaudą.

Liaudies revoliucijos per
galė išvadavo kinų tautą
nuo engėjų. Dabar provin
cijos gyventojai kartu su 
visa kinų tauta kuria nau
ją gyvenimą. Laikraščio 
Czefanžibao d u o m e nimis, 
šiuo metu žemės reforma 
visuose šanduno provinci
jos kaimuose įvykdyta 70 
procentų.

Provincijoje nuveiktas di
delis darbas gerinant laukų 
įdirbimą ir drėkini mą. 
Vykstant irigacinei staty
bai, tik Šuchės ir Inches 
upių bei jų intakų basei
nuose nuo praeitų metų

NewW|®^<M^r2intos
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Aliejinio pečiuko 
eksplozijoje du 
užmušti, 5 sužeisti

■ *
Sprogus aliejiniam šildo

mam pečiukui viename apati
niame bute trijų aukštų namo 
New Yorke sprogimo pasėko
je, užmušti vienas vyras ir 
moteris. Užmuštieji iš karto 
nebuvo atpažinti.

Du šokusieji per langą gel
bėtis nuo liepsnų jauni žmo
nės, Joaquin Medina ir Maria 
Otero pavojingai susižeidė, 
nuvežti Į ligoninę. Mrs. VirgP 
nia Samuelsen, 29 metų, neši
na šešerių metu sūneliu, iššo
ko nuo antro aukšto. Ji pati 
nedaug susižeidė, o sūnelis iš
liko sveikas. Ir apdegė Ri
chard Reed, kurio bute ištiko 
sprogimas.

PRAŠOME 
APSIRŪPINTI!

Didžiulės, Schillerio dra
mos “Klasta ir Meilė” pa
statymas, galima sakyt, jau 
čia pat — sausio 6-tą, Li
berty Auditorijoj.

Šios dramos labai laukia 
ir kitų miestų gerų veikalu 
mėgėjai ir žada pribūt iš 
visur.

Bilietai visom geresnėm 
vietom rezervuoti. Laikas 
jais tuojau apsirūpinti. Jų 
pardavimui turi: K. Jan
kaitis., J. Juška, Ad. Rai
nienė, V. Bovinas, Ch. Bal
čiūnas, Eva Mizarienė, M. 
Klimas, Misevičienė, great- 
neckiškė Bėeienė, J. Weiss 
ir Laisvės raštine.

Bilietų kainos: $2, $1.50. 
Balkonui ir kitom prastes
nėm vietom bilietai nere
zervuoti: jų kaina $1.25.

Veikalą režisuoja Jonas
Valentis. Stato Brooklyno 
Lietuviu Liaudies Teatras.

V. .

Parašai už taiką
Newyorkieciai visu • švenčių 

laikotarpiu rinko ir dabar te- 
berenka parašus po atvirutė
mis prezidentui Trumanui, 
prašančiomis taikos. Gatvėse

SKELBKITĖS IaAISVė.TR HARTFORD, OONN.

LIŪDNA SUKAKTIS
Jau šeši mestai sukako nuo. tos nelaimingos dienos, 

kurioje
ELSIE NORKIŪTE-GASIŪNIENe 

atsiskyrė iš mūsų tarpo. Žiaurioji mirtis numarino 
ją 1945 metų gruodžio 28 dieną.

Pasilieka m e n u 1 i ū d ę
VYRAS, TĖVAI IR BROLIS.

Ar žinote, kas bus 
sausio 6-tąją?

Šeima šventė Kalėdas 
ant ledo ir balos

Anglies gasai vos 
neuždusino, būrį 
gyventojo

Jei nežinote, tai gerai, Įsi- 
tėmykite: 1952 metų sausio 6 
dieną Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y., bus iš
kilminga meno šventė.

Tą dieną Brooklyn,o lietu
vių Liaudies Teatras pastatys 
scenoje žymaus vokiečių ra-

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad Murray šeima laukė Ka
lėdų per ilgus laikus pasmerk
tame nugriauti name, kaipo 
nebetinkamame gyventi. Buvo 
rašyta, kad sujudusi susiėdė- 
ja ėjo i valdinę Įstaigą prašy
ti šeimai buto. Pasėkos buvo

šytojo Šilerio nemirštamą 
i dramą “KLASTA ir MEILĖ” 

ši drama bus suvaidinta pir
ma karta Niujorko lietuvių

Į kolonijos istorijoje.
Aktoriai ryžtingai mokosi, 

! dažnai repetuoja ir žada pa
statyti veikalą taip, kaip jis. 
turi būti pastatytas. Juos mo
ko Jonas Valentis, kuris pats! 
veikale turi vyraujančiąja j
rolę.

Taigi ruoškitės prie šios iš- 
' kilmingos meno šventės. Įsi- 
i gykite tikietus iš anksto, nes 
jie numeriuoti.

I. Pasakykit apie tai ir savo 
pažįstamiems, savo plote
liams. N.

i ---------------------

Jaunimas paskelbsfi.

budėjimą už taiką
l

žemutinės New Yorko East 
| Si d e j a u n i m as susi m o b i 1 i z avo 
I paskutines karo paliaubų lau- 
i kimo dienas praleisti neper
traukiamame veiksme už tal

tok ios:
Delegacija su Mrs. Murray 

laivo siuntinėjama iš vieno 
•raštinės kambario Į kitą, vis 
palaukiant eilėje. Vienur jai 
sakė, kad jos aplikaciją, iš
pildytą praėjusią vasarą, turi 
kitą raštine. Iš tos siuntė ją 
atgaj i pirmąją, išpildyti nau
ją aplikaciją. nes antrojoje 
tokios senos aplikacijos neat-

Iš skiepo Įsiskverbę Į apart
ai entus anglies dujos Kalėdų 
rytą vos nepavertė šventes 
tragedija daugeliui šeimų prie 
Summerfield A v e., R i d g c- 
wood e.

Nelaimė buvo pastebėta pa
rėpus vienam tėvui ‘pažiūrėti, 
dėl ko šešerių metų sūnelis 
taip ilgai miega Kalėdų rytą, 
kuomet jis net paprastais ry
tais anksti keldavosi. Sūneli 
.jis atrado prie eglaitės be są
monės.

Tėvas pasišaukė kaimyną 
teikti pirmąją pagalbą vaikui. 
Bet no už ilgo, prisvaigusi, 
sudribo kėdėje ir jo žmona. 
Tik tuomet susiprasta, jog čia 
jau visiems pavojus. Pašauk
ta visokeriopa pagalba ir pri
keltos kitos :>9 tame name gy
venančios šeimos. Du kiti as
menys buvo atrasti jau be są
monės, keli kiti susirgo, bet 
vaikutis ir visi suaugusieji, ti
kimasi, pasveiks.

PRANEŠIMAI
LOS Kuopos Nariams

Kuopos metinis susirinku 
mas įvyks antradieni, sausio 1 
dieną, (tai yra — Naujų Me
tų dieną), L. A. Pil. Klubo 
svetainėje 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 v.v.

Nariai prašomi visi atsilan
kyti, nes. kaipo metiniame, 
bus pateikti raportai iš veik
los praėjusiais metais. Taipgi 
turėsime suplanuoti ■ ką nors 
dėl veiksmo ateinančiais me-

Prot. sekr.

Operos “Birutė” vaidiloms

Šio sekmadienio, gruodžio 
30-tos rytą visi esate prašo
mi pribūti lygiai 10 valandą, 
nes vieno pavėlavimas truk
dytų visiems.

Filmininkas, į
Jurgis Klimas.

Naujų Metų pasitikimo vakaras, 
rengia Lietuvių Namo Bendrovė, 
įvyks gruodžio (Dec.) S31 d., 1951 
m., Laisvės Choro svetainėje, 157 
Hungerford St. Prasidės kaip 8 vaši, 
vakaro, baigsis 2 vai. ryto, tai 
bus 1952 melai. Bus ilgas ir sma
gus suėjimas. Tikietas ne brangus, 
liktai $5.00, nes visko bus užtekti
nai. kaip tai, valgio, gėrimo, gera 
muzika ir visokių žaislų. Nepraleis
kite progos! Kviečia Namo Ben
drovė. (253-254)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos, Sūnų ir Dukterų Drau

gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 8, 1952, 29 Endicott 
St., savo name, kaip 7:30 vai. vaka
re. Priežastis permainos — Naujų 
Metų diena pripuola sausio (Jan.)
I. 1952. Tai nepamirškite —- susi
rinkimas bus sausio 8, 1952.
J. A. Kižys, sekr. L. S. ir D. B. Dr.

(253-254)

RICHMOND, HILL.

LDS 13 kuopos susirinkimas'įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, 3 d. sausio, 
1952- m., Liberty Auditorijoj, 8 vai. 
vakare. Tai bus pirmas susirinkimas 
po naujų metų. Bus ir nominacijos 
dėl Centro Valdybos. Prašome, visus 
narius skaitlingai dalyvauti. Taipo
gi pradėkite narines duokles mokėti 
su pradžia motų. -- Valdyba.

(253-254)

Automobilistams

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

i'rado, neturi.
Išpildžius naująją aplikaci- 

iją, patarė šeimai laukti. Su 
J Mrs. Murray atėjusi darbiečin 
| ir kitų kaimynui delegacija 
[sakė, 1< a d laukimas nuo vidur- 
l’vasario iki šio laiko per ilgas 
; ir kad dabai* dar laukti yra 
' pavojus šeimos sveikatai ir 
gyvybei, nes ant grindų ledas. 
Vandens ivadose bute 'taip 
pat tiktai ledas, ne vanduo.

Pagaliau, po ilgų prašymų 
nors sauso skiepo Kalėdoms' 
praleisti, šeimai suteikė adre- 

Įsą, kur esąs liuesas butas, su 
j $21 rondos mėnesiui. ■ Mrs. 
Murray linksmai' ten nubėgo, 

• bet... Jai ten pasakė, kad ten
ką. Jų patalpose, 90 Clinton pUOsas butas buvo ir valdinei
St., kas valandą gruodžio 2o,, js{<Ug’ai buvo raportuotas rug- 
26 ir 27-tą bus kas nors vei- ! sčjo mėnesį, no dabar.
kiama. . I Mrs. Murray sugrįžo liūd-

Jaunimo prašomi, daugelis Ma Į savo šaltą, bevandeni bu- 
susiedijos prekybininkų sutiko tą jr įęn jai vaikais ir mažais 
gruodžio 26-tos vakarą de- ^anūkais praleido Kalėdas, 
monstratyviai užgesinti švie- j Tiesa, Kalėdomis oras atšilo 
sas savo krautuvėse kaipo tiek, kad pradėjo ledas tirpti, 
ženklui, .kad jie sykiu su su- Bet iškrito ii' nau.įo sniego, 
siedijos jaunimu reikalauja kuris laikinai gražiai paniar-

•daugelyje vietų pasistatyta j taikos. Languose išdėti ragi- gino gerųjų rezidencijų kie-
stalai parašams rinkti. Atsi-1 nimai prašyti prezidento Tru-(niuose dar tebežaliuojančią 
liepimas gausus. ! mano paskelbti taiką. (žolę. Tačiau Murray šeimai,

----------------------- ——------------------------------------------- ----------------- į gyvenančiai po išplėštu stogu, 
T •!--------■ A------------------------------- i tas gražus baltas sniegas tikLiberty Auditorijoje padidino bute b^.

Naujieji Metai jau čia;
Auditorija puošiasi jiems

Liberty Auditorijoje, At
lantic Avė. ir 110th St., pasi
tikimas Naujųjų Metų žada 
būti iškilus ir masinis. Dauge
lis grupių jau užsisakė stalus 
savo dideliems būriams.

Eina kalbos, kad vieni ruo-

---------- Tuo pat
gauti užtikrintas pasirinktas, labdarybės
vaišes didelei grupei, kad»jie 
užsisakytų tuojau. Paskutinė
mis dienomis pirm švenčių 
kartais sunku visko gauti ą)’- 
ba nėra iš ko pasirinkti. Ar.—

Tai bent buvo puota

Kailiasiuvių Unijos suruoš-

sykiu miestinės
komisijom eriaus

McCarthy raporte džiaugia 
! masi, kad lapkričio mėnesi 
j vėl numažintas skaičius pa- 
išalpgavių, net 1,130 bėgiu vie- 
! no mėnesio. Viso pašalpgavių
mieste buvo 295,955. . .

barti n įame visko
Įdomu, kiek atstatytųjų nuo šventė Kalėdas su 

pašalpos ir tų šelpiamųjų da-; balomis bute?

Valdinis New Yorko Stato 
D e p a r t a m o nt paskelbė, 
jog auto s a v i n i n kams di
dmiestyje. pakeliamos apdrau- 
dos arti 31 procento. Įeina 
galion gruodžio 31-mą.

Duoklė keliama, sako Įstai
ga, del to. kad padaugėjo su
degimai, vagystės. susikūli- 
mai ir pareikalavimai atpildo 
už padarytus nelaimėse nuos
tolius.

Atrodo, eiliniai žmonės, ne
galėdami išlaikyti, turės ati
duoti atgal prekybininkams 
biskelj pavartotus auto. Iškaš- 
čiai užlaikyti auto padidės ir 
dėl Įvedamų daugelyje vietų 
drausmių . pasistatyti auto,

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

Direktorius
E. TIČIINIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc/

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 7-623S

taipgi dėl myterių.

Atsidaro naujasis 
namą projektas

Vienuolika Veteranų ir jų 
šeimų tikisi turėti linksmus 
Naujus Metus, nes jiems pra-
nešta, kad tos šeimos gruo
džio 27-tą gales Įsi kraustyti i 
pirmąjį šioje srityje pastatytą 
veteranams pigiomis raudomis 
projektą.

Breukeien Houses yra pir
masis, pastatytas New Yorko 
valstijoje 'einant federal i u 
tam tikslui Įstatu, išleistu 
1949 metais. Juomi numatyta 
federąlės paskolos ir daviniai 
fondų tokiems namams staty
ti.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS ’

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. ¥.

Tel. EVergreeh 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—S' vakare 
Penktadieniais uždaryta

spalio menesio iki šiol at
likta apie 30 milijonų kūbi* 
nių metrų žemės kasimo, 
darbų ir suklota apie 470,- 
000 kubiniu metru akmens. 
Be to, praeitais metais vals
tiečiai pastatė apie 16 tūks
tančiu nedideliu drėkinimo 
kanalų ir iškasė daug šu
linių, tai užtikrino 5,400 
tūkstančių mu žemės* (ųiu 
lygi vienai šešioliktai hek
taro) drėkinimą . Šių prie
monių įgyvendinimas Įgali
no padidinti pasėlių plotą 
ir žymiai pakelti laukų der
lingumą.

Bendras grūdinių kultū
rų derlius šiemet daugiau 
kaip 10 proc. viršija praei
tų metų derlių. Medvilnės 
derlius šiemet viršijo vidu
tinį prieškarinį derlių 97,.- 
34 procento.

Kasmet kyla darbo žmo- 
niti gyvenimo lygis. Vals
tiečių perkamoji galia šiais 
metais palyginti su praei
taisiais išaugo 50 proc.

sėjai savo stalų iššaukinėja 
kitus į lenktynes už didžiau
si būrį. Tačiau tai nereiškia, 
kad atvykęs vienas asmuo ar 
poroje bus užmirštas. Esant 
lenktynėms, kiekviena grupė 
norės ateivį prisikalbinti sau. 
O jei kasi nenorės tų prašy
mų paklausyti, tas galės prie 
uždengto, bendrai visai publi
kai numatyto stalo sėstis nors 
ir pats vienas. Ir šokiui ar 
vaišėms kviestis sau partnerį 
nuo bile kurio stalo.'
šokiams įžanga $1.50 (įskai

tant ir puošmenis bei žvangu
čius Naujiems Metams skam
binti). Stalams ekstra mokes- 
ties nėra. Valgiai, kasdieniniai 
ir šventiški, pagal užsakymą.

Salei puošmenys jau baigti. ; 
Ir užsakoma vaišės. Auditori
jos direktoriai ir vedėjai, ku
rie ruošia pramogą, būtų dė
kingi visiems, norėsiantiems

žymiai padidėjo Šanduno 
provincijoje raštingų vals
tiečių skaičius. Šiuo metu 
94 proc. visų valstiečių vai
kų mokosi mokyklose.

toje eglaitėje unijistų vaikam 
dalyvavo virš pusantro .tūks
tančio vaikų. Jiems unija su- | 
teikė vaišes, įdomią progi'amą , 
ir dovanėles. Tuomi vaikučiai 
mokomj pažinti uniją, su ja 
susidraugauti nuo kūdikystės 
dienų.

LaGuardia stotyje areštųo- 
as Angelo Riocco,' 28 m. Sako
ma, kad pas jį radę $250,- 
000 vertės narkotikų. Sulaikė 
po $25,000 kaucijos.

brangume
ledais i]1

T-as.

Darbiečiai dėkoja
American Labor Party per- 

savo pirmininką Vito Marc- 
antonio ir bazaro komisiją 
darbininkų ir liberališkoje 
spaudoje pareiškė padėką ap
dovanojusiems bazarą, jame 
dirbusiems ir atsilankiusiems. 
Bazaras buvo labai sėkmin
gas.

Anna Richardson, 56 m., li
guista ir bedarbė per pasta
ruosius dvejus metus, užsimu
šė iššokusi ar iškritusi iš savo 
buto trečiame aukšte.

Fredric March rolėje salesmano, savo žymiausioje, 
vaidina Columbia gamintoje filmoje “Death of A Sa
lesman,” rodomoje Victoria Teatre, New Yorke. Filmą 
yra puiki replika tuo pat vardu ilgai buvusio vaidinamo 

*ant Broadway veikalo, buvusio apdovanoto Pulitzer
Prizu. Mildred Dunnock vaidina jo žmonos rolę.

■ ................. I IĮ.............. .... .......................... ................. ......................................................................................................

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

. IGNAS SUTKUS .(
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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 Ever JXT8969
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL • *
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. l,>

Telephone EVergreen 4-8174
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