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suvažiavimą ii 
rėkime, kad iš< 
centų.

su va ž i a v imtis gerai s 
du dalykai: Skaitliu-

M ūsų 
padaro 
gas šėrininkų dalyvavimas ir 
gausus pasveikinimas. Abudu 
lygiai sdąrbūs ir reikalingi.

Labai gražu būna,* kai j su
važiavimą pribūna šėrininkų 
iš tolimesnių kolonijų. Nerei
kia patingėti ir šiemet.

Labai gerai padaro ir tie 
Laisves prieteliai,» kurie, as
meniškai negalėdami į suva
žiavimą pribūti, prisiunčia su 
doleriu kitu aukų pasveikink 

\mą.
1 Prašome visus apie tai pa
galvoti ir prie to ruoštis.

Griežtai ir užsispyrusiai 
mūsų valdžia Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asemblėjoje įki
šo į Saugumo Tarybą fašistinę 
Graikiją. Nepaisyta nė susita
rimo tą organizaciją steigiant, 
kad Taryboje būtinai nuola
tos turės būti atstovas ir iš ry
tinės Europos.

Šis žygis aiškiai parodo du 
dalyku: baimę ir silpnybę. 
Baimę, kad dt^ socialistiniai 
Taryboje balsai iš vienuolikos 
bus galingesni už devynius 
kapitalistinius balsus. Silpny
bę, kad senosios 
g^Ji atsilaikyti

idėjos nebe- 
prieš naują-

, Ofisas svietas 
šita mūsų šalies

taid aiškina 
pasielgimą.

. Sunku pasakyti, kas kaltas, 
bet šiemet paštas per šventęs 
tarnavo be galo prastai. Suvė
lavimas buvo baisus.

žinau; kad daugybė kores
pondencijų ir pranešimų pa
vėlavo.

Štai tik vienas pavyzdys. 
Laukėme raporto iš Senam 
Vincui pagerbti surengto ban- 
kieto Philadelphijoje. Paga
liau atėjo: gruodžio 28 d. O 
ar žinote, kada laiškas buvo 
išsiųstas? Ogi gruodžio 13 d. 
Vadinasi, laiškui iš Philadel
phia’os 1 Richmond Hill šimtą 
mylių padaryti paėmė net 15 

daugdienų. Pėsčias būtų 
greičiau atėjęs.’

Sipetoninėje spaudoje skai
tau budelio Plechavičiaus at
sišaukimą j savo viernuosius. 
Ragina jis juos nepasiduoti 
nevilčiai. Jis juos dar nuve
šiąs atgal Lietuvon ir ten su 
“raudonaisiais” gražiai apsi
dirbsiąs.

Tas piktas sutvėrimas turi 
tikrai stebėtinai “gerą” vieną 
dalyką: akis. Jo akys tikrai 

.kiauliškos. Su šviesa jos nesi
skaito: lenda visur.

Bulgarijoje nuteisti ir su
šaudyti keturi šnipai. Jie buvo 
sučiupti šnipinėjant Amerikos 
ir Anglijos naudai.

Tas tik parodo, kad jau 
smarkiai veikia tas šimtas mi
lijonų dolerių, kuriuos mūsų 
Kongresas paskyrė nuverti
mui tarybinių ir liaudiškosios 
demokratijos valdžių.

Ųž tokią .krūvą pinigų par
sidavėlių atsijas. Bet kiek iš 
to naudos Amerikai ir visam 
pasauliui? • '

Nnudos nebus jokios, o ža-* 
Lj Ribai daug. Padidins nuo-

Jungtinės Walstijns ■ 
uždaro Vengrijos 
konsulatus ■ ’
Keršija už nubaudimą skridusių 
per Vengriją amerikonų lakūnų

Washington. — Jungtines

daryti Vengrijos konsula
tus New Yorke ir Clevelan- 
de; kartu uždraudė ameri
kiečiams keliauti į Vengri
ją- 10

Tuo būdu Amerika “atsi
lygina” už tai, kad Ven
grija nuteisė keturis ame
rikinius lakūnus, po 3 mė
nesius kalėti arba po $30,- 
000 baudos sumokėti. Ven
grų teismas surado, kad jie 
“šnipiškais tikslais” skrido 
karinio transporto lėktuvu 
per Vengriją, lapkričio 19 
d. Pakilęs sovietinis lėk
tuvas tuomet privertė juos 
nusileisti.

Amerika tvirtino, kad jie 
skrisdami iš vakarinės Vo
kietijos į Jugoslaviją, tik 
netyčia užklydo virš Ven
grijos.

NErding, Vokietija. — Kai 
tik Jungtinės Valstijos su
mokėjo Vengrijai $120,000 
už keturis savo lakūnus, jie 
tuojau parkeliavo Į Erdin- 
gą.

Kariniai amerikonu žval
gai per eilę valandų juos 
slaptai kvotė, iki leido lakū
nams kalbėtis su korespon
dentais. Lakūnai sakė, kad 
jie Vengrijos kalėjime'buvo 
^gerai maitinami ir manda
giai užlaikomi, bet rusai ir 
vengrai valdininkai, karto
tinai juos kvotė.

Anglai-amerikonai 
plakuoją pasaulinį 
aliejaus trustą

Šešių vakarįne^uropos kraštųjninistrai 
perša sudaryti bendrą visų jų kongresą

Paryžius. — šešių vaka
rinės Europos kraštų užsie
niniai ministrai susitarė 
šlūlyti savo valdžioms, kad 
sudarytų vieną bendrą visų 
jį parlamentą - kongresą. 
Tie kraštai yra Franci ja, 
vakarų Vokietija, Italija,

sęmburgas.
i Jų ministrų siūlomas par

lamentas galėtų nustatyti 
taksus, tvarkytį bendrąsias 
karines, lėšas ir prižiūrėti

sujungtas' tų šalių anglies 
ir plieno pramones.

Tai būtų “Jungtinės"Va
karų Europos Valstybės.”

Ministrai dar nesusitarė, 
kaip sulipdyt jų armijas į 
vieningą karinę jėgą. Yra 
ir kitu skirtumu. Tačiaus C- | V v
jie tikisi, kad per trejetą 
metų nuo šiol jau galima 
būsią sudaryti tų valstybių 
sąjungą atspirčiai prieš ko
munizmą.

Amerikonai duoda 
kelias nuolaidas 
Šiaurinei Korėjai

Paprasta atvirutė 
lėšuoja jau 2 centu

Washington. — Paprasta 
atvirutė su pasta ženkliu lė- 
išuoja jau 2 centus, prade
dant nuo naujųjų metų. Jąu 
nebus viencentinės atviru
tės.

Pabranginus atvirutes ir 
Įvairius siuntinius, paštas, 
žada gauti $120,000,000 dau
giau įeigų pėr metus.

‘Paprasti laiškai vis bus 
siuntinėjami už tą pačią 3 
centų kainą.

Valdžios sugedimas gali 
pražudyti Ameriką, sako 
ex-prezidentas Hooveris

Boston. — Buvęs Jungti
nių Valstijų prezidentas 
Herbertas Hooveris pareiš
kė, kad jeigu nebus apvaly
ta valdžia nuo sugedusių,- 
parsiduodančių valdininkų, 
tai Amerika galės žlugti 
panašiai, kaip kad žlugo di
džiosios respublikos praei
tyje.

Hooveris ypač smerkė su
puvėlius taksų kolektavimo 
valdininkus, kitrie patys su
ka taksus ir už kyšius tar
nauja kitiems sukčiams.

Hooveris., kalbėdamas per 
radiją, taipgi kritikavo di
dėjančią daugybę visokių 
valdžios ištaigų ir biurų. 
Jis primini, jog ir senovi
nėje Romoje priviso begali
niai daug valdinių įstaigų 
pirm jos susmukimo .

Washington .— Standard 
Oil kompanija ir dvi kitos 
amerikinės aliejaus kompa
nijos ruošiasi susidėti i pa
saulinį trustą - kartelį su 
anglų aliejaųs-naftos kom
panijomis, sako Elmer Pat
man, raportuodamas Kon
greso komitetams dėl ma
žųjų biznių reikalų.

Patmanas, tų komitetu 
advokatas, tįirĮtina, k a d 
Jungtiniu Valstijų valdžia 
remia toj^io tarpt a.u t i n i o 
trusto sudarymą. : T 
gi.( nustatytų^ kainas gazoli
nui,* kerosinui ir kitiems 
aliejaus produktams visose 
pasaulio rinkose. Anglai ir 
amerikonai pasidalintų' rin
komis — vienose bizniautu 
vieni, o kitose kiti.
^Patmanas įspėja, kad pa

saulinis trustąs pabrangin
tų aliejų pačiai Amerikos 
valdžiai- ir nupuldytų ma
žesniąsias aliejaus kompa
nijas Jungtinėse Valstijose.,

DINGO BEI ŽUVO TRYS 
LĖKTUVAI SU 70 ŽMONIŲ

I Brookville, Pa. — Dingo 
ar žuvo» lėktuvas su 40 žmo
nių, skridęs vėlai sekmadie- 
nio vakare iš Pittsburgho j 
Buffalo.

200 kitų lėktuvų ieško jo 
ant apsnigti£kalnų ir Erie 
bei Ontario ežeruose.

Nelaimingasis Continent^ 
al Charters lėktuvas būtų 
daugiau keleivių paėmęs iš

Buffalo ir skridęs į Flori
dą. Jame jau buvo 33 ke
leiviai ir 7 įgulos nariai.

IEŠKOMA DVIEJŲ
KARINIŲ LĖKTUVŲ

*

Arizonos valstijoje ieško-

lėktuvų. Juose buvo apie 
trejetą tuzinų žmonių.

Amerikonai turės šautuvus 
su lenktais vamzdžiais

Hos 
įžiūrą, pakirs pasitikėjimą, vi- 
-sur uždarys ✓ amerikiečiams 
duris. O juk tik paskutiniai 
politiniai abląvukai gali tikė
tis, kad jie tuo šimtu milijonų 
dolerių pasuks istorijos ratą 
atgal ir tuose keliuose kraš- jmas.

Šiaur. Korėja reikalauja teisės, 
lėktuvų aikštėms statyti

-----y i ..
Korėjai—Amerikonai de-1 Bus leista Šiaurinei Ko- 

rybose dėl paliaubų su šiau- rėjai pasitaisyti tūlas lek- 
riniais korėjiečiais davė se- tuvų aikštes, bet tiktai ęi- 
kamas vadinamas “paskuti- viliniam naudojimui, 
nes” nuolaidas:

Daryti tiktai apribotą in
spekciją Šiaurinėje ir' Pie- 
tinėjeJKorėjoje per busimą
sias paliaubas.

Inspekcija susidės iš neu
tralių (bepusiškų) šalių at
stovu.

Amerikonai jau nereika
laus, kad oro žvalgai laks
tytų per visą Korėją laike 
busimųjų paliaubų.

Valstijos išleido 
dar 1,000 Įstatymų 
taksams didinti

• • ' LŠiaurihė Korėja atsakė,| 
jog kai kurie šių pasiūlymui 
veda įerojon pusėn, bet! 
reikalavo leisti jai statyti) 
ir naujas lėktuvų aikštes 
per paliaubas.

Amerikonai reikalaujav 
parodyt, kur dėjosi 50,000‘ 
Pietinės. Korėjos tautiniu^ 
kų, kuriuos šiauriečiai pa
ėmė nelaisvėn.

šiauriniai korėjiečiai,' iš 
savo pusės, reikalavo, kad 
amerikonai parodytų, kur 
dėjo 40,000 šiauriečių be
laisviu.

vals-
Jūrų audra pražudė 30 
vakarinių europiečiųChicago. — Įvairios 

tijos pereitai^ metais 
do tūkstantį vietinių 
tymų, kurie didina gyvento
jam taksus į vals.tijinius iž
dus.

Valstijoms mokami tak
sai pernai buvd pakelti 12 
su puse procentu, kaip skai
čiuoja Prekybiniai Clearing 
Rūmaif.

Už 1951 metus amerikie
čiai tuo būdu turės sumo
kėti 48-ioms valstijoms vi
so 8,900 milijonų dolerių 
taksų, neskaitant šalies val
džiai mokamų taksų.

ista-
London. — Jau tris, die-J 

nas šėlo audra jūrose paliaiį 
• vakarinę Europą. ĮsiūbąA 
vo bangas iki 60 pėdų aukš- 
čj9-

Audra su vėjais, pleškan
čiais 100 mylių per valandą,] 
nuskandino ,vieną Ispanijosį] 
laivą; pusiau sulaužė žibali-* 
nį Norvegijos laivą; užbloš-į 
kė krantan Holandijos lai*, 
va; prisvilino prie povan 
deninės uolos anglų laivą, 
sudaužė, daug valčių ir nu- | 
skandino apie 30 žmonių. 
Apšlubintas tapo, ir ameri
kinis laivaš Flying/Enter
prise ,taip kad Visi jo žmo
nas buvo perkelti) į kitus 
laivus, apart kapitono H. K. 
Carlsono, kuris dar likosi 
savo laive.

Detroit, Čioiiaitini? Ame-1 šaudymą, negu iki šiol var- 
1 kulkosvaidžių bei 

šautuvų taikikliai. Taigi 
naujasis taikiklis laikomas 
aklinu kariniu sekretu <.

•Vokiečiai turėjo riestus 
vamzdžius jau Antrajame 
pasauliniame kare, bet tie 
jų vamzdžiai tada dar’pras
tai veikė.

rikos ginklu arsenalas pa-įjojami
” _ ___ v, . nmiJ-iity

darė lenktą vamzdį šautu
vui bei lengvajam kulko
svaidžiui. Naudojant šį 
vamzdi, kulkosvaidis, sako
ma, galės iššaut 450 kulkų 
per minutę; Kulkos lėk- 

; net 90 laipsniųtrusto sudh^ymą.' Trustas siančios 
kampm 
dęs dž namo kertės, galė
siąs šaudyti priešus; nepa- 
sirodydamas jiems.

Riestas vamzdis pagamin
tas ypagal amerikonų reika
lavimus iš Korėjos. Ten 
šiauriniai korėjiečiai bei ki
nai dažnai, užlipa ant ame
rikinių tankų viršaus ir vi
sokiais būdais naikina esa
mus viduj tankų jankius. O 
tiesiais revolveriais bei šau
tuvais amerikonai negali 
pasiekt užlipusiųjų ant tan
kų.
„Detroito arsenaTo inžinie

rius Joseph C. Soma sakė, 
lenktam vamzdžiui išrastas 
taikiklis geriau nutaikys

j/ Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai užėmė svarbią po
ziciją vakariniame fronte. 
Amerikonai per kelias die
nas kontratakavo, bandy
dami atgriebt ją. ; ,

Albany, N. Y. — “Sen
mergė” Elizabeth McCar
thy minėjo 103 metų sukak
tį. • •

Prašo daugiau paramos
#

išvietintiems arabams
Nepiliečiai turi greit 
užsiregistruoti

Kairo, Egiptas. — Jung
tinės Tautos yra paskyru- 
sios $18,000,000 benamiams 
arabams, išvytiems iš Pa
lestinos per karą tarp Izra
elio ir arabiškų kraštų. Bet 
reikia dar $7,000,000, sakė 
John B. Blanfordas, Jung
tinių Tautų pašalpinės ko
misijos direktorius.

Per tą karą 800,000 ara- 
buj. pabėgo iš Palestinos į 
artimąsias arabiškas šalis.

neWashington. — Visi 
piliečiai turi užsiregistruo
ti iki sausio 1.1 d. pagal Mc- 
Carrano įstatymą, kuris 
reikalauja kasmetinės „jų 
registracijos. /

Registravimosi blankos 
yra gaunamos pašto stoty
se. Dįpukąi taipgi\turi už
siregistruoti. ?

Viso Jungtinėse Valstijo
se yra apie pustrečio mili
jono neturinčių amerikinės 
pilietybės sveturgimių.

Belaisvis rašo apie gerą 
užlaikymą Šiaur. Korėjoj

ATOMINĖ KROSNIS KAITINA VANDENĮ, O JO GARAI 
SUKA MASINI, GAMINANT ELEKTROS SROVĘ

puojant vamzdžiais šaltą 
vandenį per ją, o įkaitęs 

yra pakinkoma elektrai ga- vanduo nuleidžiaiįnas į upes.

Chicago. — Atomine jėga 
dar pirmą sykį istorijoj

yra, mašiną, kuri daro elek
trą.

minti, kaip pranešė Ameri
kos Atomų Jėgos Komisija 
pereitą šeštadienį. Tam 
vartojamas karštis, kuris 
išsivysto atominėje krosny
je.

Paprastas nesprogstantis 
uraniumas tokiose krosny
se yra perdirbamas į plu- 
toniumą, spr o g s t a m ą j ą 
atom - bombų m e d ž i agą. 
Keičiantis vienam elemen
tui i kitą, susidaro krosny-

tuose sugrąžins kapitalizmo
viešpatavimą.

Bergždžios viltys ir bepro-je didelis karštis.
tiškas mūsų pinigų eikvoji- Atominė krošnis pirmiau

buvo vėdinama tikrai pum-

Bet pastaruoju laiku pra
dėjo pumpuoti skystą šaltą 
metalą per vamzdžius, su
dėtus į atominę krosnį. Pa
vyzdžiui, gyvsidabris yra 
skystas metalas.

Kol skystasis m e t a 1 as 
pereina vamzdžiais per ato
minę krosnį, jisai smarkiai 
įkaista. Tad karštas me
talas yra pumpuojamas į 
kityis vamzdžius, ’ kurie* to
liau išraityti vandenyje. 
Į^uo to vanduo taip įkaista, 
jog pasidaro garas, o garas 
ir suka generątorių, tai

GALĖTŲ KAITINT 
100 PROSŲ

Šitaip karščiii iš atomi
nės krosnies yra pagamina
ma 100 kilovatų elektros 
arti Arco, Idaho valstijoje. 
Tai dar mažas elektrinės 
jėgos kiekis. Pavyzdžiui, 
paprastam prosui’ kaitinti 
reikia vieno kilovato. Va
dinas^ iš tos atominės kros
nies gaunama tiktai tiek 
garo, kad galėtų šimtą pro
sų kaitinti arba suteikti 
elektros dviem ar trim ne- 
dideliem hamam, vartojan-

tiem visas savo šviesas, ra
dijus, televizijos imtuvus ar 
kitus paprastus elektrinius 
prietaisus.
/Anglijos valdžia jau pirm 

kelių savaičių paskelbė, kad 
atominė jos krosnis Hart- 
well’yje duoda garo, kuris 
apšildo 80 kambarių rūmus.

*

Daugelis amerikiečių bu
vo suklaidinti skelbimais 
per radijo, kad šioje šalyje 
atominė -jėga f jau įflaro 
elektrą.” Iš tikrųjų gi, tik^ 
tai vandenį užkaitini taip, 
kad jo garai gaji varyti ma
siną, kuri savo ruožtu ga
mina elektros srovę.

Sart Francisco. — Jau at 4 
ėjo pluoštas ’laiškų nuo b< » 
laisvių amerikonų iŠ šiaurį)' 
nes Korėjos. Vienas belais
vis, Paul F. Schnur, rašd 
savo tėvams;/ \

•'.■■I
“Mes belaisviai turėjome 

4- dienų šventę. Kinai sa
vanoriai kareiviai apdalinoj 
mus dovanomis. Mes, gau
nant obuolių, riešutų ir 
saldainių. Rytoj gausime 
keptos, vištienos ir kiaulie-J 
nos. ,

“Kasdien mes, tarp* ki| 
ko, gauname du kartu k.\ 
vos, taipgi pieno miltelių ii 
arbatos. Aš žinau, ka»A 
Jungtinėse Valstijose yrt 
daug žmonių, kurie nemin 
ta taip gerai, kaip mes č;* 
maitinami.” . t

<~Newport“ Indiana. — A * 
municijos. sprogimas W: r 
bash River arsenale užrm 
še vieną darbininką ir 
žeidė kitą. ^77
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NAUJASIS MŪSŲ AMBASADORIUS
GEORGE F. KENNAN tapo paskirtas mūsų krašto 

ambasadorium Tarybų Sąjungoje. Pastarosios vyriau
sybė sutiko jį priimti, vadinasi, reikjį^\baigtas. Mr. 
Kennan atstovaus, mus Maskvoje.

Niūjorkiškio Timeso korespondentas Maskvoje, Har
rison F. Salisbury, rašo, kad ten esi kitų kraštų diplo
matai džiaugiasi Mr. Kennan’o paskyrimu, nes jie gal
voja, jog tai sutvirtins taikos reikalą, sušvelnins tarp 
mūsų krašto ir Tarybų Sąjungos santykius.

Mr. Kennan Maskvoje nebus naujokas; jis jau yra 
ten buvęs mūsų ambasados tarnyboje pirmiau. Jis, sa- 

‘ į koma, gerai mokąs rusų kalbą, kas palengvins jam- 
’ tarnyboje, palengvihs pažinti tarybinį kraštą, o tai, pa

sak tūlų, eis.ią naudon abiem kraštam.
< Sunku pasakyti, ką naujasis ambasadorius duos. Ži

nome tiek, kad Mr. Kenriąn yra atžagareivis, kad jis, 
. remiantis žinovais, nustatė mūsų valstybės departmen
tui politiką link Tarybų Sąjungos—šaltojo karo politiką, 
“Tarybų Sąjungos, sulaikymo” politiką, kaip tūli sako.

Žinome ir tai, kaį Mr. Kennan per tūlą laiką buvo 
Fordo Fondacijos vieno skyriaus viršininku,—skyriaus, 
iš kurio buvo išleista daug pinigų anfi-tarybinei propa

ganda! skleisti, visokiems Tarybų Sąjungos priešams ir 
jų įstaigoms remti.. Tų pinigų gavo ir lietuviškieji di- 

. pūkai bęi jų įstaigos.
Tiesa, kai prezidentas, sumanė Mr. Kennan 'paskirti 

ambasadorium Tarybų Sąjungai, kai jis pasitraukė iš to 
skyriaus pirmininko vietos, pats skyrius buvo “refor
muotas” ir jau sakoma, kad iš Fordo Fondacijos pinigų 
visokiems anti-tarybiniams elementams bus skiriama 
mažiau.

Palauksime, pamatysime.
Kalbant apie mūsų ambasadorius Tarybų Sąjungoje, 

J reikia nepamiršti ir to, jog ne visuomet iš pažiūros 
draugas esti draugu. Pavyzdžiui, kai prezidentas. Roo- 
seveltas paskyrė pirmuoju ambasadorium Tarybų Są
jungai Bullitą, buvo sakyta, kad jis tai iš tikrųjų su
tvirtins ryšius tarp mūsų krašto ir Tarybų Sąjungos, 

. nes Bullitas, girdi, liberalas ir geras Tarybų Sąjungos 
prietelius. %

Bet nereikėjo ilgai laukti, kai tas prietelius patapo 
aršiausiu priešu ir šiandien jis yra vienas iš didžiausių 
karo,šalininkų prieš Tarybų Sąjungą.

Kai buvo paskirtas ambasadorium Joseph E. Davies, 
tuomet daug kas sakė, kad iš to nieko neišeis, kadangi 
Davies yra stambus kapitalistas ir ne liberalas. Tačiau, 
pasirodė, kad Davies buvo apžvalgos, dalykus suprantąs 
ir, ilgainiui, jis pasirodė artimu T. Sąjungos prietelium; 
Davies atliko gerą misiją, nes ji pasitarnavo santykiams 
tarp šių dviejų kraštų gerinti.

Naująjį mūsų ambasadorių Maskvoj Pravda andai 
• smarkiai kritikavo ir buvo manyta, kaĄ T. Sąjungos 

vyriausybė jį atmes. Bet ne. Jo neatmetė. Matyt, ta
rybinė, vyriausybė galvoja šitaip: geriau turėti ambasa
dorium atvirą priešą, negu pasislėpusį, kokį nors ''ap
simetėlį.

Abejodami, ar Mr. Kennan pasitarnaus santykių tarp 
šių dviejų didžiulių kraštų sutvirtinimui, mes linkime, 
kad taip būtų! >

SKUNDŽIASI
Tūlas zokoninkas Bruno 

Markaitis skundžiasijdeffl<a- 
gos Drauge, kad žnumes 
neklauso jo balso. Girdi:

Kalbėk jiems apie sielą, 
kabančią ant bedugnės kran
to. Kalbėk apie badą, kuris 
žudo širdis.’Apie epidemiją, 
kuri ėda sielą liūto plėšrumu, 

.įtikink juos tavo žodžio tikru
mu. Paimk akmenį ir mušk į

Aida tuščias 
krūtinės ląs-

krūtinę. Tuščia, 
aidas. Mirtis už 
tų.

Vadinasi, netVadinasi, net ir akmeniu 
į krūtinę mušamas, žmoghs 

nesą- u-atsisako, zokoninko 
monių. klausyti.

ORGANIZUOJASI LIE
TUVIŠKI FARMAZONAI

Spauda praneša, kad ČL; 
kagoją susiorganizavo Lie
tuvių masonų klubas, kuris 
greitu laiku žadąs turėti 
virš 50 narių. Masonai daž
nai žmonių vadinami far- 
mazonais. Jų Jietuviškų klu
bų kol kas Amerikoje mebu- 
vo. ! <

CHICAGOS LIETUVIŲ 
AUDITORIJA 
IŠNUOMUOTA

Naujienose P. J. Petrai
tis praneša:

Direktorių susirinkime pasi
rodė, kad Lietuvių Auditorija 
yra pasiekusi aukščiausią 
laipsnį savo susitvarkyme. 
Namas sutvarkytas iš lauko ir 
iš yidaus, viduje sienos gra
žiai paveikslais papuoštos. 
Tai buvo pasiekta vieningo
mis direktorių pastangomis.

šituo metu, kada gauti dar
bininkų yra sunkiau, direkto
riams pasirodė, kad bus ge
riau auditoriją išnuomoti. At
siradus gabių nuomininkų, 
Lietuvių Auditorija išnuomo
ta, padarius gerą, sutartį su 
pp. Pakštu, Akeliu ir Malio- 
riunT. Direktoriai ir toliau pri
žiūrės visą namą, bet nuomos 
ir biznio reikalai priklausys 
nuomininkams.

Neatrodo, kad gerbūvis 
būtų p r i v e r t ę s Lietuvių 
Auditoriją išnuomuoti.

KAS KALTAS?
Andai Brooklyno pranciš

konų laikraštis išspausdino 
neva žinią iš Lietuvos, ku
rioj ^skelbė, būk Lietuvos 
kolūkiečiai gyvulius šeria 
seno stogo šiaudais, tuomet, 
kai nušienautas šienas pū
va, pievose. Aišku, tai buvo, 
melaginga žinia.

Laisvėje (R. Mizaros kris
luose) buvo pastebėta, kad 
jeigu taip jau ir būtų, kaip 
Darbininkas rašo, tai už tai 
negalima kaltinti santvar
kos, bet pačiuš kolūkiečius.

PREZIDENTAS TURĖTŲ VEIKTI
LAPKRIČIO MIEN ESI Floridoje šerifas nušovė vie

ną negrą, o. kitą pavojingai pašovė.
Abudu jauni vyrai negrai buvo vežami iš vieno ka

lėjimo į kitą, abudu buvo surakinti. ' Vadinasi, šerifas 
paleido darban revolverį, vadovaudamasis neapykanta 
negrams. ♦ z .

Dėl to kilo reikalavimai, kad federalinė vyriausybė 
tuojau įsikištų į reikalą ir žmogžudį pabaustų, nes jis 
yra žinomas, bet jį vietos baltųjų teismas išteisino.

To reikalavo ir Harry T. Moore, 46 metų amžiaus 
. gras, National Association for the Advancement 
Colored People pareigūnas. • .

Dėl to, kad Moore reikalavo linčininką pabausti,
Kalėdų naktį Ha^rio T. Moore name buvo padėta bom
ba, kuri eksplodavo, kai negras veikėjas gulėjo, ir jis, 
Moore, buvo užmuštas, o jo žmona sužeista.

Prieš tūlą laiką tie patys linčininkai siekėsi jšdinami- 
tuoti Miami žydų sinagogą, katalikų bažnyčią ir negrų 
gyvenamuosius’ namus.

Vadinasi, skandalas baisus, tačiau Floridos valdžia į 
tai mažiausiai kreipia dėmesio.

Visai teisėtai žmonės šiuo metu reikalauja, kad pre
zidentas Trumanas įsikištų į šį skandalingą reikalą, kad 
jis įsafiytų justicijos departments dinamitudtojus-linči- 
ninkus suimti ir atitinkamai pabausti.

ne-

tai.

Barbariškas negrų žudymas tųr'Ų būti sulaikytas ne 
k Floridoje, o ir kitoye valstijose. ^Vąi tegali padaryti 
\ federalme \ymusybe ir ji privalo tai padaryti.

i Dėl tos pastabos pranciš
konų laikraštis šitaip rašo:

Nuo kada lietuviai pasidarė 
tinginiais,? Kam taip savo 
tautą šmeižti, o ruso čebatą 
laižyti ?...’

O
Bet kas gi savo tautą 

šmeižia, jei ne pranciško
nų laikraštis?! Kas gi apie 
savo tautą tiek daug meluo
ja, jei ne Darbiu i n kas, 
skelbiąs, būk lietuviai kol
ūkiečiai galvijus šeria seno 
stogo šiaudais, kuomet nu
pjautas šienas pūva lanko
se ?!

Dėl tokių savo “informa
cijų”’ apie Lietuvą pranciš
konų laikraštis turėtų gė- 

kitusdytis ir tylėti, o ne 
kaltinti!

mė-

LDS CENTRO 
VALDYBOS NARIŲ 
NOMINACIJOS

Su 1952 metų sausio
nešiu prasidės Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Cen
tro Valdybos narių nomi
nacijos. Jos tęsis per du 
mėnesiu — sausio ir vasa
rio. Nariai kuopų mitin
guose nominuoja asmenis į 
Centro Valdybą slaptai, vė
liau, apsįėmusieji kandida
tai į CV ir gavusieji užten
kamą skaičių naVių, bus re
ferendumų renkami taipgi 
slaptai.

LDS organas Tiesa ra
šo: t

'Kandidatais į Centro Val
dybą gali būti tik Jungtinių 
Valstijų piliečiai ir gerame 
stovyje Susivienijime esą na
riai: Į Susivienijimo daktaro- 
kvotėjo vietą gali būti nomi
nuoti z tik LDS nariai medici
nos gydytojai, turintieji val- 
•džios leidimą praktikuoti.

Mes raginame visus LŲ>S 
narius būti savo kuopų susi
rinkimuose ir' dalyvauti, nomi- 

, nacijose, pasirenkant tuos 
LDS narius, kurie, jūsų nuo
mone, geriausi ir labiausiai 
rūpinsis mūsų brangios orga
nizacijos gerove. Taipgi ragi
name mūsų kuopų valdybas, 
kad jos praneštų visiems savo 
nariams apie vietą ir laiką tų 
susirinkimų, kuriuose bus no
minuojami kandidatai į Cent
ro Valdybą.

PAKLIUVO BĖDON
Vienas laikraštis rašo:
Pakliuvę. Indijoje . lietuviai 

dab^r rašo į savo tautiečius 
Jungtinėse Valstijose prašy
dami prisiųsti jiems maisto. 
Badas užklupo Indiją ir Pa
kistame" nes per du sezonus iš 
eilės, /ten buvo didelė sausra^ 
kuri išdegino laukus. ,

Ko gi tie “savieji tautie
čiai” ten dauginosi?' /Kas 
juos ten varė?!

Lenkijos ambasadorįus Londone Jerzy Michalovvski 
(kairėje) ir JuRus Katz-Suęhy Paryžiuje j^ngęinių 
Tautų Gen^rąlįnęję Ąęcinbjęjoje. Bųy^ųą^ine spąųda 
buvo paleidus kad • JuRus . (lįįpu
“nužemintas?' Jis čia turų gražaus juoko' iš tų gandų.?

KRIAUŠE
Sulinkusioje lūšnelėje gy- 

weno seneliai Kopūstai. Tai 
’buvo prakilnūs žmonės. Tik 
jisai vienas tais laikais vi- 

isoje apylinkėje mokėjo 
skaityti ir rašyti. Paėjo iš 
bajorų. Giminių toje apy
linkėje neturėjo, buvo ątvy-

Senutė Kopūstienę, bu
vusi baudžiauninko )duktė, 
auklėjo mažą anūkę Nas- 
tutę, mirusios dukteęs pa
liktą. Senelių išlepinta, 
mergaitė gerai augo ir žin- 
geidavo visu kuo.

Av.Atėjus laikui, mokesčius 
mokėti, apylinkės ūkininkai 
susirinkdavo pas Ę°PUstą, 
kad jiems senelis išdėstytų, 
kiek katras turės mokėti 
valdžiai. Senelis ir nuneš
davo jų pinigus į Kalvari
ją. Už jo patarnavhną kaiT 
miečiai atlygindavo laši
niais, miltais ar kitu mais
tu, nes Kopūstai tik margą 
žemės teturėjo.

.. Nastutė klausinėdavo\se- 
nelių: «
j —Kam tas mokestis mo
ka? 'Kur tas caras? Ar 
jis biędnas, kad jam reikia 
duoti pinigų? '

Kopūstas mažai tekalbė
davo. Pasižiūri per akinių 
viršų į mergaitę ir sako:

—Skaityk elemen torių, 
kad- galėtai ir knygą pra
dėti skaityti, žiemą pasiro
dyti vaikams mokytesne.

Kopūstas žiemos, klaiku 
mokydavo dvaro kumečių 
vaikus. Mokydavo lenkų 
kalba, ries ir pats gerai lie
tuviškai nemokėjo. O tais 
laikais valdžios, buvo už-. 
drausta mokyti vaikus lię/ 
tuvių kalboje. Mokino vai
kus ir rašyti, bet tik su pai
šeliu, mes juodylo neturėjo. 
Daugelis kumečių vaikų ne-: 
turėjo už ką nusipipKŲ nei! 
popieros, tai mokinosi tik
tai skaityti.

—Mūsų apylinkė graži,— 
kalbėdavo Kopūstienė. — 
Čia du dvarai. Netoli ant 
kalno stovi bažnytėlė.

O svečių kas diena būda
vo. Ubagas dar dažnai ir 
apsinakvodavo. ' Ko plū s. t ų 
stubelė maža, bet garsi, vi
sų aplink žinoma, vadinda
vo mokslo nameliu. Nors 
Kopūstienė skaityti nei ra
šyti nemokėjo, bet pažino 
visokias žoleles ir gydyda
vo, kas tik atėjo pagalbos 
prašyti. Ūkininkės daugiau
sia atsilygindavo lašiniais 
ir kitokiu maistu.

Skersai gatvę nuo Kopūs
tų stovėjo sena kriąušė. Pa
linkusi, šrikos vaikų aplau
žytos. Atrodė, lyg būtų 
našlaitėlė, visų apleista, ir 
pąniękintą. Vaisių nešda

mi's metais panaikino. Taip; 
ir išnyko ir dvaro palocias 
ir sodas kartu su baudžia
va. Žemę valdyti paėmė 
vokietis, tas pats, ką dabar 
yra. . -

Naštų t ėir vėl klausinė

—Kodėl ponia pati nv 
žudė ir kodėl jos. Ūsventc 
vietoje nelaidojo? Kodėl 
Katinų žentą palaidojo už 
kapinių tvoros? Kodėl ku
nigas neleido jį šventoje 
vietoje laidoti?

— Taigi, vaikeli, šitaip . ’ 
buvo:

—Katinų žentas Juras 
susirgo karštlige, pradėjo 
klejoti. Jam parvežė kuni
gą, liepė spaviedotis. Juras 
kunigo nė iš tolo neprisilei
džia. Kad pradės kunigas 
krapyti šaltu vandeniu. Ju
ras šoko iš lovos ir išbėgo į 
kluoną. Kunigas įsakė

I kluono duris uždaryti, nes 
Juras velnio apsėstas. Vi
si išsigando. O kunigas už
keikė ne tik Jurą, bet visus 
namus, ir išvažiavo.

'—Kada namiškiai išdrįso 
pažiūrėti į kluoną, Jurą ra- • 
do pasikorusį' visai an 
trumpos virvės, ką tik k 
jomis žemės nesiekė^ Na, z 
kunigas pasakė: —/Užkas
kite tą gyvulį už kapinių 
tvoros., nes jis savyje turėjo 
velnią.

—Juro pati iy vaikai vos 
neužsiverkė. Ir visa Kati
nų šeimyna bijojo, kad ne- 
sivaidintu. Bet iki šiolei 
niekas nieko nei matė, nei 
girdėjo, spakaina. Net juo
das katinas nepasirodė .

—Tur būt ir jaunąją po
nią kunigas buvo paskaitęs 
velnio apsėsta dėl to, kad 
užtarė baudžiauninką ir dėl 
to, kad negalėdama pakęs
ti žiaurumo, neturėdama 
kantrybės gyventi su 7 u- 
rūnu, nusižudė. Bet ; do
riems to nesakė. '

—Tai taip, vaikeli, buvo. 
Bet tie Etikai Lietuvoje 
praėjo, kad daugiau nebe
sugrįžtų.

‘ Eva Sįmans

Nastutė kartą paklausė 
savo bobutės:

—Kas tą kriaušę sodino? 
Kodėl prie mūsų stubelės 
neauga tokios skanios grū
mės?

Bobutė atsakė:—t^i, vai
keli, tai. ilga pasaka. Bau
džiavos 
dvaras, 
būdama 
dirbti, 
vežėm kviečius nuo to kal
no, Katiliūtė pirma manęs 
važiavo. • Arkliai greitai bė- 
go nuo kalno, tai vežimas 
apvirto ir ją po vežimu 
prislėgė. Kai vežimą iškro
vė, tai jinai dar sukrutėjo. 
Kai vėjelis papūtė, dar akis 
atvėrė, gal savo motiną no
rėjo pamatyti. Ir vėl jos 
akys užsimerkė, ji užmigo 
amžinu miegu.

Naštų te vėl klausė:
—Kodėl nesiskubino ją iš 

po vežimo ištraukti. Jei 
būtų greitai vežimą atkėlę, 
gal ji nebūtų buvusi nuslėg
ta?

—Oi, vaikeli, užveizda lie
pė pamažu pėdus krausty
ti, kad varpų nenulaužytų. 
Kvieteliai buvo sausi, o 
žmogus, tai niekis ponui. Ir 
aš jaunutė būdama eidavau 
dvaranvisokius lauko dar
bus dirbti ir virtuvėje pa
gelbėti, duoną minkydavau. 
Minkyti norėdavau, nes pa
valydavau iš duonkubilio 
žalios. Mat, pikliavota bu
rdavo skani ir žalia, tik rei
kėdavo saugotis, kad gas- 
padinė nepamatytų. O tai 
buvo žvėris, ne moteriškė. 
Mačiau, kaip mergai karvę 

zJnelžiant karvė paspyrė ki
birą, išliejol pieną. Gaspa- 
dinė netolu melžėjos sėdėjo 
ant akmens ir.kalbėjo 'ro
žančių. Tai l^aip ims muš- 

i ti mergą pęr burną su ro
žančiumi, net rožančius su
truko. Nuo to gaspadinė 
dar. daugiau įsiuto...

—-Tai ką darė merga?— 
.pertraukė bobutės > kalbą 
Na'stutė.

—Ką ji, vargšė, darys? 
-Mušimą matė ir ponia^bet,- 
vieton užtarti, liepė mer
gai gaspadinės atsiprašyti 
ir vėl eiti prie darbo.

stutęį vis dar teberū- 
kriaušė, tad ji primi-

obutė dar nepasakėte, 
kas tą kriaušę čia pasodi
no.

—Taigi, vaikeli, sakiau, 
čia buvo dvaras, tai ir so
das buvo didelis. ' Pasinai
kinus tam dvarui, kitus 
medžius iškasė ir nuvežė ki
tan dvaran. O ta kriauše 
jau buvo perdidelė, tai’ ir 
pasiliko. To dvaro .pasku
tinis ponas parsivežė ponią 

mia, prancūzę. 
O, kokia mielaširdinga bu
vo! Visi ją mylėjo, nes ji 
užtardavo baudžiauninkus. 
Sykį ponią pamatė, kaip už
veizda lovin pas i g u 1 d ę s 
žmogų lupa jį bizūnu. Dar 
prisidėjo ir’ponas. Jaunoji 
ponia išsigando, pripuolusi 
ėmė rėkti. Matai, toje ša
lyje, iš kurios ji atvyko, 
baudžiauninkų nemušdavo, 
o gal ir baudžiavos ten ne-

laikais čia buvo 
Aš tiktai 16 metu 
jau ėjau dvaran 
Sykį mes*, mergos,

Baisios mainieriu 
šeimoms šventės ir 
rūsti ateitis

Siaubas sukrečia prisimi
nus tų New Orient kasyklo
se nužudytų mainieriu šei
mų pasibaisėtiną padėtį. 
Po didžiausios lūkesties ir , 
rūpesties,*po‘budėjimo per ' 
dienas ir naktis 
muosius. išnešė 
mirusius.

Pilnas West
miestelis šermenų, 
po to? 
be. sūnaus, našlės su ma
žais kūdikiais, tnašlaičiai ir 
juodas vargas. Ir vien tik
tai dėl to, kad plėšrios pel
nų prisigrobti kompanijos 
nepaisė saugumo ir kad 
mūsų Kongresas t r valdžia 
neįsako žmonių gyvybę ir 
sveikatą statyti aukščiau

jų myli
as kabyklų <

Frankie, • 
O kas 

Seni, vieniši tėvai

vo gerą, vadinamą cukrinė- kitur> sakon
mi's grūšėmis. Naštų te tik 
ir laukdavo, pavasario, žiū
rėdavo pro. langą, kur sti- 

: klas buvo išmuštas, tik pa- 
■ kulų kamščiu dabar už
kimštas. Pražydusios kriau
šės žiędų kvapu nęt praei
viai sustodavo pasigėrėti. 
Q išnokusios grųše^-būuavo 
geltonos, kitą pusė raudo
na. Tad vaikai puldavo 
skinti dar neprinękužias. 
Bet kai tik senelis Kopūs
tas pasirodydavo tarp du
rų, visi vaikai paliaudavo, 
nes žinojo, kad žiemai atė
jus vėl reikės su juomi su
sitikti. O jis išmokina ne 
tik skaityti, bet kai kada dar 
ir popieros duodą. Jisai jūu 
kelis vaikus išmokino ir nu
merius parašyti, tai, vaikai 
ir gerbią Kopūstą, jo ųeer-

asigėreti

zinataip, kaip, kitus senus

nia nuėjo miiegamajin, pą- 
ėmč pono britvą ir pasipio- 
vė. Na, tai buvo laidotu
vės! Žmonės net į medžius 
sulipę žiūrėjo ir verkė. Bet 
ją šventoje vietoje nelaido
jo.

—Nuo to laiko ponas bi
jojosi čia gyventi, kažin 
kųę išvažiavo. Baudžiavą

žmones.

dolerio.
Kada 

dolerio , , .
valdvietes? Kada susipras 
sime, kad laikas paliauti 
leisti išnaudoti ir žudyti 
žmones? Ar atsiminsime 
tą1 viską, kai ateis rinkimai?

gi mes paliausime 
patronus rinkti į

Vyro nuosavybė
Malajuose, Kuala Lųm- 

)ur srityje, teisėjas atsisa
kė įsakyti vyrui, kad ji? 
duotu užlaikvma savck žmo

vo tėvus prieš jo vali; 
“Žmona yra vyro nuosavy* 
be ir jos prievolė yra sektĮi 
paskui vyrą ten, kur jisai 
ęina,” sakė teigėjas.

2 pusi.—Laisve (Liberty)* Treciadjen., Sausio 1952
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa) 1

MOTERŲ
Kariškiai nekenčia 

Į karo kurstytojo
Atsimenate, su kokiomis 

iškilmėmis buvo išlydėtas
Jonui Kazimierui atsisakius nuo, sosto ir įstojus vie- 

nuolynan/Lenkijoj ir Lietuvoje vėl pakilo vaidai. Vėl 
keli karaliai rūpinosi užimti Lenkijos ir Liptuvos sostą.

Pagaliau visiškai netikėtai buvo išrinktas pavargęs ba
joras Koributas Višnioveckis, tolimas karaliaus Jono 
giminaitis. Jo trumpas viešpatavimas (tiktai 4 metus) 
pasižymėjo vaidais tarp bajorijos. Vieni buvo surinkę 
kariuomenę, kad numetus Višnioveckį ntio sosto ir pa
sodinus karalium vieną iš prancūzų karalių giminės. 
Kiti vėl su ginklais rankose suskato ginti Višnioveckį.. 
Jam staiga mirus, vaidai pasiliovė.

Bet vėl kilo, klausimas, ką karalium rinkti:'ar iš'pran
cūzų, ar iš Austrijos, karalių giminės, ar saviškį. Į sei
mą su kariuomene atvyko galingas Lietuvos bajoras. Pa
cas, Austrijos šalininkas. Atvyko taip pat ir Sobieskis, 
prancūzų šalininkas. Bet) šį kartą apsiėjo be kraujo pra- | 
liejimo. Karalium, neveizint i Paco ir kitų Lietuvos di
džiūnų priešinimąsi, buvo išrinktas Jonas Sobieskis, jau 
anksčiau pasižymėjęs kariaudamas su turkais.

Bet išrinkimas buvo nelaimingas. Pirmiau buvęs 
Prancūzijos šalininkas, Sobieskis greitai pasidavė Aus
trijos įtekmei ir tapo aklas Austrijos planų ir norų piP\ 
dytojas. Jo nuolatiniai karai su turkais buvo naudin- * 

Ogesni Austrijai, negu Lenkijai. Sumušęs turkus ties 
Viena (1683 m.), Sobieskis pelnė tiktai garbę, u naudą 
iš to turėjo Austrija, fe

Jo laikais Vilniuje (1682 m.) jezavitų mokiniai ir gat\ 
vės minia išplėšė ir sugriovė reformatų bažnyčią, susi
rinkimų namus, mokyklą ir ligonbutį. Neatrasdami tei
sybės namie, reformatai prašė pagalbos ir užtarimo pas 
Brandenburgijos kunigaikštį, kuris, kaip jau žinome, 
turėjo vedęs Radvilaitę iš Biržų giminės.

kardinolas < SpelImanas 
skristi Korėjom Su tokio
mis pat iškilomis jis ir ten 
buvo pasitiktas — viršinin
kų, bet ne eilinių karių.

Po didelio kalno pagyrų 
jį išleidžiant, gruodžio 26- 
tos žinelė iš Seoul praneša, 
kad kardinolas (tarp mi
nios ten esamų kariškių) 
per penkerius mišias skir
tingose vietose viso turėjęs 
apie 7,600 lankytojų. Ži
nant, kaip komercinė spau
da karo kurstytojų kožno 
pasijudinimo skaitmenis iš
pučia, tikroviška skaitlinė 
dalyvių bus buvusi menku
tė.

Tačiau daleidžiant, kad 
spauda; būtų n e p r i d ė jusi 
magaryčių, tas kąriškių nu- 
sikreipimas nuo Spellmano 
garsiai įkalba apie eilinių 
kariškių atsinešimą į karo 
šalininkus./ Bile kuris vi
dutinis darbininkų vadas 
penkiuose eiliniuose mitin
guose tu y i daugiau publi
kos. /

Eiliniai katalikai tiki de
šimčia } risakymų, kurių 
p*e n k t a s i s sako: “Neuž
mušk!” Ir kada nors Visai

Sobieskiui mirus, vėl prasidėjo vaidai tarp bajorų. 
Vieni stovėjo už prancūzų, kiti už Sobieskio sūnų, kurį 
palaikė Austrija. Bet rinkimų laiku viršų paėmė gudrus 
ir nesigailįs pinigų paprikoms Saksonijos kunigaikštis 
Augustas II.

« Septynioliktam šimtmetyje Rusijoj įvyko svarbių at
mainų. Mirus Maskvos carui Jonui IV, pasibaigė senoji' 
carų giminė. Keliolika metų tęsėsi viduriniai vaidai ir 
varžymais! dėl sosto. Pagaliau rusų bajorija išsirinko

Mykolą Romanovą, nuo kurio prasidėjo viešpata- 
z^jgi ligi 1917 m. carų giminė. Trečiasis iš Romanovų 
giminės Maskvos caras, Petras,- pramintas Didžiuoju, 
atėmė iš švedų Baltijos pakraštį ir pastatė ten miestą, 
kurį savo vardu praminė Peterburgu. Perkėlė ten savo 
sostapilę ir apsišaukė Rusijos imperatorium.

Gabus ir veiklus caras Petras stengėsi pakelti Rusijoj 
apšvietimą ir amatus ir tokiu būdu sulyginti ją su kito
mis Europos valstybėmis. Tam tikslui caras patsai važi
nėjo Europon pasimokyti visko, kas gera ten yra, kad- vi
sa tai Rusijoj užvedus. Taip ir padarė. Nuo to laiko Ru
sijoje smarkiai pradėjo kilti apšvietimas, amatai ir 
prekyba, o drauge su tuo augo ir Rusijos galybė. Tokiu 
būdu tvirtėjo ir augo pavojingas kaskart vis silpnyn ei
nančios lietusių lenkų valstybės kaimynas.

Savo viešpata^jimo pradžioj Augustas II, susitaręs su 
Rusijos caru Petru ir Danijos'karalium, sumanė įveikti 
jauną tuomet Švedijos karalių Karolį XII ir atimti iš jo 
Pabaltmarį. Bet apsiriko. Sumanymas verksmingai pasi- 

• baigė. Karolio mokėta kariauti. Jis veikiai sumušė Au
gusto draugus, Danijos karalių ir Rusijos carą, ir pri
vertė anuodu atsimesti nuo Augusto. Po to Karolis už- 

m puolė ir greitu laiku užkariavo Lietuvą ir Lenkiją.
To karo metu įvyko dar vienas itin svarbus atšitiki- 

*mas. Brandenburgijos ir Prūsų kunigaikštis užsidėjo 
sau (1701 m.) karaliaus vainiką Karaliaučiuje ir pasi
skelbė Prūsų karalium. Suspaustas Augustas pripažino 
jį karalium, nors ansai galutinai pasisavino Lenkijos 
priklausančius Prūsus. Mat, Augustas tikėjosi gauti iš 
naujo karaliaus pagalbos prieš švedus.

Tokiu būdų, nusilpus lenkų lietuvių valstybei, galuti
nai susitvėrė dar vienas ypatingai pavojingas priešas— 
Prūsų karalija, kuri turėjo labai didelės įtekmės tolimes
niam lietuvių lenkų valstybės likimui.

Naujos karalijos padėjimas buvo gana keistas.- Ąbi 
jos dali, Brandenburgija ir Prūsai, buvo perskirti Len
kijos žemėmis, Poznanium ir Pamariu. • Išlaikyti tokią 
valstybę galima buvo tiktai su pagalba didelės ir tvirtos 
kariuomenės. Prūsų karaliai taip ir darė.. Pirmutinis 
jų rūpesnis buvo įtaisyti tvirtą, didelę ir gerai išlavin
tą kariuomenę. Ir iš tikrųjų, Prūsų kariuomenė tais 
laikais buvo geriausia visoj Europoje.
, Žinoma, Prūsų karaliai nepraleisdavo nė vienos pro
gos pasinaudoti Lenkijos netvarka ir nusilpnėjimu, kad 
atėmus iš jos tas žemes, kurios skyrė abi Prūsų kara
lijos dalis. Tam tikslui, kaip vėliau pamatysime, jie ki
šosi į vidurinius lietuvių-lenkų valstybės dalykus, kas 
galų gale pasibaigė Lenkijos išdalinimu, iš kurio Prū
sams atiteko reikalingas Lenkijos žemės plotas.

Paėmęs Lenkiją, Karolis XII apskelbė, kad jisai pa- 
\ šalinąs Augustą nuo Lenkijos ir Lietuvos sosto ir pa- 
Itarjfis išsirinkti karalium Leščinskį. Sušauktas tam 
k tiksleli bajorų seimas sutiko su tuo, ir Leščinskis buvo 
J apšauktas karalium.

Bet*Augustas tuo tarpu atrado pagalbos pas Rusijos 
carą Petrą, kuriam po ilga karo su Karoliu XII pavy
ko pagaliau sumušti jis ties Poltava (1709 m.) Su jo 
pagalba Augustai vėl atgavo Lenki jos sostą. Leščinskis 
pasišalino į Prąuctuiją.

w _ ^Daugiau bus}

^nusisuks nuo tų dvasiškių, 
kurie tą prisakymą nori pa
skandinti eilinių žmonių 
kraujuose.

Karas sužalojo jiems 
gyvenimą

Karas pridaro žmonėms 
baisenybių jie vien tiktai 
žudymu žmonių. Kartais 
karo sūkuriuose keistai su
painioja gyvenimą ir išliku- 
siems gyvais.

Nemaloniai keistoje pa
dėtyje atsidūrė Atlanta, 
Ga., gyventoja Mrs. Agnes 
Sasser . Armija jai prane
šė, kad jos vyras užmuštas 
Korėjoje ir išmokėjo jai 
kariškio pomirtinę. Apgai
lėjusį vyrą, jauna našlė iš
tekėjo už kito. Bet šiomis 
dienomis paskelbtame karo 
belaisvių sąraše jinai atra
do ir savo pirmojo vyro 
Walterio Dixon pavardę.

Niekas dar' nežino, kaip 
į tai atsineš jos pirmasis 
vyras. Antrasis, taįpgi ka
riškis, buvo parvykęs pas 
ją ir savo tėvus šventėms, 
bet nelinksmos jiems buvo 
šventės, nerami mintis.

i

Šeimininkėms
*

Razinkos nėra pakankamai 
panaudojamos ,

Lietuvoje razinkoms uo
gos neaugdavo. Tačiau, 
nors ir iš toli atgabenamos, 
palyginus su žmonių ište
kliais, buvusios brangios, 
razinkos 'būdavo pas lietu
vius-lyg ir tradicija. Ves
tuvių, Velykų ir kitų iški
lų patiekalams šeimininkės 
stengdamosi būtinai įsigyti 
nors saujelę razinkų.

Tačiau Amerikoje, kur 
razinkos gaminamos, namie 
ir pigiausiųjų vaisių srity
je, tarp lietuvių šeiminin
kių neįsigyVeūo ^atitinka
mos savo tradicijai pagar
bos. O receptų patiekalams 
su razinkomis yra kelios 
dešimtys. >

Razinkų sausainiukai 
su riešutais

Puodukas ir pusė razinkų 
pusė puoduko, pamirkytų 

slyvų-y a:

du puodukai graham sau- 
sainjįu tru^įniiį ••

KAMPELIS
pusė puoduko cukraus 
žiupsnytis druskos (J 

> šaukštelio)
šaukštelis vanilla ex

tract
puodukas ir trečioji dalis’ 

puoduko saldaus con
densed pieno

puodukas ir pusė sukapo
tų riešutų.

Nuplauk, nusausink ra- 
zinkas. Pusvalandį pamir
kytas slyvas nupiaustyk 
nuo kauliuko stambiais 
šmoteliais. Įmaišyk trupi
nius, cukrų, druską ir prie
skonius į pieną. Dadėk ra- 
zinkas, slyvas ir riešutus. 
'Gerai sumaišyk. Išdėstyk 
po šaukštuką ant išteptos 
lėšktos blėtos. Kepk 375 
F. karštyje po apie 10 mi- 
mitų ar kiek daugėliau.

Iš to kiekio tešlos bus 
apie 50 pyragaičių. Sudėti 
sandariame inde ar vaškuo
tos popieros maišelyje jie 
gali ilgai laikytis.

Kai kurios šeimininkės 
vietoje graham sausainių 

i vartoja paprastų baltųjų 
sausainių trupinius, o tūlos 
vartoja ir duonos trupi
nius. Spalvai ir skoniui pa
stiprinti dadeda kokios 
tamsios uogienės.

Visi vaisiai, jeigu jie su
dėti stiklinėse, reikia laiky
ti tamsioje vietoje. Kur 
tokios nera^ bonkas a^^- 
nioti popiera. šviesa naiki
na spalvą ir skonį. \

pattern 9246 comes in women’s 
sizes 34, 36, 38. 40, 42, 44, 46,^48, « 
50. Size 36 slip, 2% yards 39 incji; 
panties, 1 yard. <

.<■ Send_THlFlT>LCENT8L!n coin*

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dępt., 110-12 
Atlantic v. A ve., Richmond
Hill 19, N. Y.

Montello, Mass
Gruodžio 10 d..mirė Ęmma 

Redmond (Pelkey), sulaukus 
virš 70 metų amžiaus'. Palai
dota gruodžio 13 d. Paliko 
nuliūdime savo dvi- dukteris, 
Rose Benoit (Redmond) ir 
Anną ir jos vyrą John Kasper, 
tris seseris’ ir tris anūkus, ke
turis proanūkus ir kitus' gimi
nes.

Veį^nė buvo francūzų tau
toj. Kai pirmutiniai lietuviai 
ątvažiąvo į Ameriką, ji apsi
vedė su John Redmond. Velio
nė mokėjo .gerai lietuviškai. 
Iv jos minėtos dukterys pri
klaupė prie Biručių ir Vieny
bės pašalpinių draugijų. Ve
lionė yra gimus Sęioti, N. Y., 
bę.t ęavę jaųuąj? į.epas ir vi- 

įgą gyčeiiifilą ^"Hetu*vįąis Moąte|jo j e.' h

n Elizabeth, N. J.
Susirgo ger^s draugas

Gaila, kad šiomis dienomis 
susirgo geras, veiklus pažan
gietis Pranas šiaulys. Pasida
vė į Bonnie Burn Sanatoriją. 
Liga dar nėra .galutinai nusta
tyta.

Lankymo valandos yra šios: 
antradieniais —nuo 3 iki 4 :15 
vai. po pietų, ir vakarais nuo 
7 iki 8; ketvirtadieniais — 
tomis pačiomis valandomis; 
sekmadieniais ir šiaip šventa
dieniais — nuo 1:30 iki 4:15 
vai. po pietų ir vakarais ;nuo 
7 iki 8.
Prie progos, prašau draugus 

ligonį aplankyti.
A. Stripeika

Waterbury, Conn.
______ T

Iš menininkės K. Stanislovai- 
tienės tapybos parodėlės

«

Gruodžio 12 d. mes keliese, 
toliau nuo Waterburio gyven
dami, panorome pasigrožėti 
menininkės Kristinos Stanislo- 
vaitiepės tapybiniais kūri
niais ir nuvykome į Waterbu
ry. Ir nei kiek nesigailėjome, 
kad atvykome parodėlei!.

I salės vidų įėję jau radome 
būrelį susirinkusių svečių, 
tėmijančių tuos gražius vaiz
dus, o žmonių vis rinkosi, dau
gėjo. Mes gi taip pat stojome 
į eilę pasigrožėti *tos mums 
gerai pažįstamos menininkės 
Kristinos tapybos darbais, 
taip gražiais ir spalvingais, 
kurie buvo išstatyti mylin
tiems meną, kur tą vakarą 
puošė salės sienas. Ir tikrai vi
liojo kiekvieno akį grožėtis 
jais be saiko.
" Iš musų grupės vienas taip 
pamilo, tuos'kūrinius, kad jis 
mums sako, jog bent be vie
no negryšiąs namo. . Taip jis 
ir padarė,' išvykdamas namo 
įsigijo gražų vaizdą, ir taip 
jis jį įvertino, kad parvykda- 
mas, nors jam nebuvo paran
ku jis rankose laikyti, bet ne
leido nei vienam jo priliesti 
iki namų. Dabar tas gražusis 
kūrinys puošia jo kambarį.

• Gal atsirado ir daugiau to
kių, kurie įsigijo artistės kū
rinių, tačiau Kristina nobelio-

ri kai kurių savo kūrinių pcr- 
leisĮi kitiems, kad ir už pini
gus.
. šalip Kristinos teptuko, jos 
miklių . rankų, toje sėkmėje 
gražaus darbo dar radosi (jau
giau dalykų, rankdarbių, kaip 
mezginių ir išsiuvinėjimų. šie 
irgi buvo labai patrauklūs. 
Keletas rankdarbių kurie bu
vo išstatyti parodėlėje esą dar 
atsivežti iš Lietuvos. Vieni jų 
nu© seniau atvežti, kiti vėles
nių laikų. f

šitokios rūšies pažmonys’ į- 
vykdytas ne vien, kad pasi
džiaugti, pasigrožėti meni
niais gražiais kūriniais, bet 
sykiu, kad pagerbti ir padrą
sinti artistę Kristiną Stanislo- 
vaitienę, josios i draugą Dr. J. 
Stanislovaitį ir/ kitas drauges, 
kur šių visų buvo išstatyti me
niniai kūriniai ir kitokį rank
darbiai. Jie visi kruopščiai, 
gražiai, sugabiai atlikti.

šiame pažmonyje pasirodė, 
kaip daug mes savo' tarpe tu
rime meninių žmonių, gabių 
žmonių, ypač iš moterų tarpo. 
Gaila, kad jų čia negaliu su
minėti, nes nepasižymėjau • jų 
vardų.

Nors K. Stanislovaitienės 
kūriniai buvo išstatyti kultū
riniame Name Richmond, 
N. Y., tačiau K. Petrikienė, 
turbut taip juos pamilo, kad 
dar kartą juos norėjo pama
tyti. Ji šiame parengime daly
vavo ir 'su ją teko gerokai 
pasikalbėti apie busimuosius 
reikalus.

Pokalbiuose su ja, ji mums 
daug gero pasiūlė, kad mes 
konektikiečiai tuojau atliktu
me. Sumanymai verti dėmesio 
ir mes juos stengsimės vyk- 
dinti. Svečias

BINGHAMTON, N. Y.
Susirgo V< Mainioniene. 

šiuos žodžius rašant randasi 
Wilson 'Memorial’ HospHal* 
Johnson City.

Veronika KapičiauskienS, 
kuri'yra autoipobiliaus užgali* 
ta, eina iš palengvo syeikyii. 
Ji randasi savo namuose, 77. 
Colfax Ave.

Mes ją aplankėme praėjusi 
šventadienį. Radome sėdinčią 
virtuvėje, besikalbančią, siį. 
Čekanauskais. t

Raginame' ir kitus pažan
giečius aplankyti įpūsų ligo
nes ir ligonis, kurįų šiame 
mieste yra nemažai.

A. J. K. Navalinskai

Tęsiasi Egipto studentų 
riaušės prieš karalių

*

Kairo, Egiptas.—Jau ke^ 
linta diena kai studentai ir 
kiti egiptėnai kelia demon
stracijas, net ir riaųšęs 
prieš Egipto karalių Parū
ką, kuris pasiskyrė arti
miausiais savo pątaręjį^is 
du Anglijos pataikūnus. <

Susikirtimuose tarp poli
cijos ir demonstrantų su
žeista apie 60 žmonių.

Valdžia, /bandydama nu
malšinti 'riaušes, uždavė yK 
sus universitetus ir vidi^ri* 
nes mokyklas.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Brązilijos karo ministerija 
pripažino nesmagų jai fak
tą, jog komunistų intaka 
plinta armijoje.

*

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Popląif4110

Johanno Schillerio drama i

Klasta ir Meile
• Hfe

2-jų veiksmų, 6-ių atidengimų (

Sta to l
BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS į

« 

Režisūra Jono Valencia v
i

Sekmadienį, Sausio - January 6,
, Vaidinimo pradžia 3:30 popiet—:—Sale atdara 2 vai.

LIBERTY AUDITORIUM
Kampas UOth St. ii; Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

—tai retenybe lietuvjųseenoj. Jos pastatymas reikalauja daug lėšų ir pa^tang*

Patartinu įsigyti bilietus iš anksto
Galite gauti Lietuvių Kultūriniame Gentie Laisves raštinėj if’ pas pačius teatruūnkv

.v t-
’ i

Rezervuotom vietom —$2, $1.5,0; nerezervuotom—$1.25

LIAUDIES TEATRO VALDYBA

"—.....»M.. . Zto .Z- • f T ’T ‘ ♦ **'■ ' •

3 gu>L-^Lwvą Trečį^ejj.;



■SMB
D

Iš kriaučių susirinkimo
Gruodžio 19 d. įvyko kriau

čių 54-to skyriaus susirinki
mas 11-27 Arion PI., unijos 
svetainėje. Jis buvo turėjęs 
įvykti 26-tą, bet dėl švenčių 
tapo įvykdytas anksčiau.

Kriaučiams buvo atsiųstas 
Lietuvių' Amerikos Piliečių 
Klubą laiškas su Naujų Metų 
bilietais; 15 bilietų nupirkta.

Komisija raportavo iš gruo
džio- 12 d. įvykusių lokalo val
dybos rinkimų. Kas likosi iš
rinkti, jau buvo rašyta laisvė
je.

Pateikta platus pranešimas 
apie Sidney Hillman Health 
Center. Kaip visiems kriau
čiams yra žinoma, praėjusiais 
metais visi sumokėjome, po 
$10 už teisę būti to centro 
nariais. Taipgi ir šiais motais 
turėsime tą patį atlikti. Bet 
šiais metais yra biskelis pa- 

* keitimų. Dirbantis pas kriau
čius vyras gali ir savo moterį 
įrašyti, pamokėdamas už ją 
$10, arba dirbanti pas kriau- 
čius moteris gali įrašyti savo 
vyrą.

Susirinkime k buvo dėl to 
centro ir pasikalbėjimas, tūli 
unijistai skundėsi, kad ligo
ninėje negauna gero patarna
vimo. Tas viskas pasikalbėji
mui ir pasiliko. Bet turime ne
pamiršti, kad reikės visiems 
ir šiuos metus pasimokėti.

Lokalo tarybos sekreto
rius Charles Kundrotas rapor
te iš pildomos tarybos veiklos 
pažymėjo, kad tarybos nariai 
pareikalavo Keleivio numery
je 45-me tilpusius šmeižtus 
atšaukti ir kad redaktoriai su 
tuo sutiko. Buvo 
kad J. Kriaučius
lokalo valdybą apšmeižė.

Man ir tūliems kitiems 
kriaučiams atrodo, kad loka
lo valdybai yra peržema su 
tokiais korespondentais ir re
daktoriais į debatus eiti. Juk 
mes visi žinome, pažįstame 
tuos korespondentus ir Kelei
vio redaktorius. Jie šmeižimu 
asmenų > ir organizacijų ir 

i ' kaitinasi, tikėdamiesi, būk iš 
K to būsiąs jų laikraščiui 
r biznis.

Ir dabar jie sutiko 
šmeižimus atšaukti ir 

g džio 19-tos laidoje Keleivyje 
■ neva atšaukė, 
į korespondentas 
Į čius apačioje 

atkartojo tuos
r tus, kaip tas ožys, duoda,savo 
i kakta į sieną ir baigta. Dau- 
, ' gumoje, kriaučią/i pataria lo

kalo valdybai šu tokiais ne
rimtais elementais neužsiimti.

I Skyriaus delegatas Vytau- 
I tas Ubarevičius pranešė iš 
I lietuviškų dirbtuvių stovio^ 
Į Pasirodo, darbai pas kriaučius 
f nėra geri. Mat, sezonas pasi- 
i baigė, o karinio darbo irgi 
I nesiranda dirbtuvėse, arba jis 
\ yra baigiamas tūlose dirbtu-- 
f vėse. (

pareikšta, 
Keleivyje

Nauja gadynė gimsta su 
“Klasta ir Meile”

Draperija jau name

Pagerbs drąsą vašią, 
kovotoją už teises
Sveturgimiams

PRANEŠIMAI j Halley pradės visai

JONAS VALENTIS

vas įsimylėjusių pasirinkimas, 
o. ne pagal įsakymus, luomų 
stovį ir turtų daugį. Ferdi
nandas reiškia dvarponijos 
doros supuvimą, jis griežtai 
atmeta tėvo jam siūlomą her
cogo meilužę. Jis myli miesto 
mergaitę, jis gina jos tėvus. 
Jo meilė ne veidmaininga, ty
ra, tikra. Ferdinandą tik mir
tis atskiria nuo jo mylimos 
Mileriutės.

Veikale, “Klasta ir Meilė” 
Šileris pavaizdrtVo ir žmonijos 
pažangą, begimstančią naują! 
santvarką. Tą šviesią ateitį 
Šileris • vaizduoja , vejkale 
“Klasta ir Meilė” Ferdinando, 
Valterio sūnaus -charakteriu. 
Šileris parodė, kad nauja ga
dynė gimsta kovoje ne tik tar
pe luomų, klasių, bet ir šei
mose. Tėvas palaiko seną, jau 
supuvusią, atgyvenusią san-, 
tvarką, d jo sūnus žiūri į pa
saulį naujų idėjų akimis. Sū
nus išstoja už asmens laisvę, 
jis reiškia naują pažiūrą vi
suomeniniam ir šeimos i gyve
nime.

Ferdinandas Šilerio veikale 
neša laisvės, pažangos idėjos 
vėliavą. Ferdinando charak
teryje nauja ateitis ir viltis 
pasireiškia. Su Ferdinandu ei
na ir žiūrovo simpatija, nes 
jo pusėje tiesa.

Vaidinimas šio gražaus dra
minio veikalo įvyks sausio 6, 
.1952 m., Lietuvių Kultūrinia
me Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pabrėžiame, kad • vaidinimas 
prasidės 3:30 vai. po piet. Bi
lietai rezervuoti, gaukite juos 
iš anksto. Reporteris.

Mes pirmiau jau minėjome, 
kad Liaudies Teatras pasiry
žo įtaisyti Lietu v. Kultūrinio 
Centro Auditorijai tinkamą 
draperiją. Buvo bėdos surasti 
tinkamą medžiagą ir metinių 
švenčių skubume ją pristatyti. 
Bet tas darbas jau atliktas, 
gauta gera Jalka ir darbas 
jau eina draperijos siuvimo. 
Naują draperiją matysite sau
sio. 6, kuomet bus vaidinamas 
Šilerio veikalas.

Dabar mums rūpi finan
sinis darbas- — sukėlimas fon
do draperijos lėšų padengi
mui. Bot ir čia mes tikimės 
gauti talkos iš gerų kultūringų 
lietuvių. Povilas Papievis pir
mas jau atsiliepė į. draperijos 
fondą su $5 auka. Mes tiki
mės ir daugiau tokių atsiliepi
mų.

L. L. T. Komisija, . I
Eva Mizariene, 
Vincas Bovinas.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas NeW Yorke 
kreipėsi į visuomenę viešu v. 
kvietimu į bankietą, įvyks,ian-i ^z’a 
tį sausio 12-tą, Yugoslav-Ame-1' 
rican Home, 405 West 41 st 
St., New Yorke (prie pat' di
džiausios autobusų stoties).

Kvietime sako:

LDS 1 KP. NARIAMS

LDS 1 kuopos susirinkimas 
nukeltas diena vėliau Į trečia
dienį, sausio 2 dieną (tai yra 
dieną po Naujų Metų), L. A. 
Piliečių Kniubo svetainėje 280 

"Brooklyne. Pra- 
val. vakare.

naują gyvenimą
. 1

Serga-sveiksta

Ferdinandą 'vaidina pats 
veikalo režisierius, dramos ar
tistas—mokytojas Jonas Va
lentis. Ferdinandas atsisako 
paveldėti senas tėvo tradici
jas, jis duel inkštoj a prieš tėvo 
palaikomą sistemą. Ferdinan
das pasauliui reiškia, kad 
meilė, santuoka turi būt lais?

TUOJAU SUGRĄŽINKIT 
NEPARDUOTUS 
BILIETUS

’Kadangi bilietai yra- re
zervuoti, tai reikia iš .anks
to juos sutvarkyti ir'taip 
pat iš anksto perduoti juos 
pardavinėtojui prie durų; 
todėl, kurie turite dar ne
parduotų bilietų, tai prašo
me tuojau juos sugrąžint 
tiem, iš kurių paėmėt. Pa
likimas šio reikalo sekma
dieniui įneštų nemažos be
tvarkės, nes bilietų kontro
liuotojas bus užimtas kitu.
darbu. LT Valdyba

Newyorkieciai sujudo del 
negrų žudymo Floridoje

geras

. tuos 
gruo-

Bet tas pats 
Jonas Kriau

te atšaukimo 
pačius šmeiž-

S

Pajudino statybą
. New Yorko miestas padarė 

sutartis su statybų firmomis 
13-kai naujų mokyklų, ku
rioms bendroji pastatymo su
ma yra $22,.319,916. Naujo- 

' sios mokyklos ir priedai prie 
senųjų talpins 30,161 mokinį, 

z Keturios bus Brooklyne, še-.
šios Queens, likusios trys ki- 

į tose apskrityse.

Dar niekados pirmiau 
taip nesipainiojo dviem 
Įsimylėjusiem pabėgėliam 
palydovas, kaip l^ad

CLIFTON WEBB

“Elopement”
su

ANN FRANCIS
CHARLES BICKFORD 

WILLIAM LUNDIGAN
ir scenoje puikusis

KALĖDŲ VAIDINIMAS
ROXY 50th Street ir Yth Avė.

tame,

Darbininkai šapose ir visu o- 
menės organizacijų atstovai 
iš visokiu luomų sujudo ^pro
testus dėl nužudymo kovoto
jo už teises negrams Harry 
T. Moore, Floridoje.' .

Pavyzdį, į kokį plotį vysto
si protestai, matome
kad Lerner krautuvių firmos 
sandėlių darbininkai pir 
darbo dieną po Floridoje įvy
kusios žmogžudystės iš -21 
darbavietės pasiuntė protes
tus, atstovaujančius 800 dar
bininkų. Ir buvo tikimasi, kad 
likusių 11-kos darbaviečių 
unijistai padarys tą patį.

Panašiai pasielgta dauge
lyje kitų darbaviečių.

a

Protestuose prezidentui 
Trumanui pareiškiama, jog 
jis yra atsakingas suvaldyti 
žmogžudžius, sustabdyti le
galizuotą žmonių žudymą. 

—o—
Piliečių pasipiktinimas ir jį 

seką* protestai peržengė kla
sines ribas. Tarpe jau.’pasilin- 
tusių protestus yri 12 New 
Yorko Miesto Tarybos narių, 
įskaitant tarybos prezidentą 
Halley, tkipgi daugumos ly
derį Sharkey ir mažumos ly
derį Isaacs. '■

Protestus pasiuntė darbinin
kų ir-liaudies partijos -— ko
munistai ir darbiečiai.

Ka’trina Urbšas susižeidė 
koją, Jau ketvirta savaitė ser
ga, randasi nąmie. Linkime j 
greitai, pasveikti. i

i Jos vyras William • Urbšas | 
atkeliavo į Ameriką 1908 me
tais, čia jau išgyvenęs 43 me
tus. Yra virėjas, veik visą sa
vo amžių dirbęs tame amate. 
Pirm atvažiavimo Amerikon 
išdirbęs 15 metų virėju preki
niuose laivuose. Tačiau tebe
atrodo sveikas, linksmo budo 
žmogus. Tik dabar jam links
mu būti trukdo jo žmoną išti
kusi nelaimė. Vajininkas

i -°- • 1Katrina Petrikienė, buvusi 
autobuso užgauta, laiminga} 
sveiksta. Kaulai išlikę sveiki 
ir dėl nušalimo gulint anL 
šlapios žemės kol sulaukė am- 
bulanso, atrodo, komplikaci
jų neišsivystė. Tačiau buvo 
smarkiai sutrenkta ir tą išgy
dyti gali tiktai laikas ir ge
ras, ilgas poilsis. Tą jinai, ‘ir 
bandys daryti — ilsėtis.

Būna namie ir pati, su pa
galba namiškių ir šeimos, ap
sirūpina save. Viena laimė 
greta nelaimės pasitaikė ta, 
kad parvyko sūnus, švenčių 
pi^oga gavęs keletą laisvų 
dienų.

Arthuras, praėjusiojo karo 
veteranas, šį . rudenį vėl tapo 
atšauktas karinėn tarnybon 
laivyne.i

“šį bankietą skaitome pa-1 
gerbimu dviejų didžių asm o- j 
nu. Abner Green, mylimas ko- ■ 
miteto sekretorius/ ka tik už-! 
baigė šešių mėnesių kalėji
mo bausmę. Įkalintas už atsi4 
sakymą išduoti komiteto už
rašus, jis apsaugojo tūkstan
čius amerikonų piliečių ir ne- 
piliečių, kurie be to būtų turė
ję panešti trukdymus nuo val
džios agentų.

'‘žodžiais negalima . išreikš-; 
ti Greon’ui tinkamoj pagaiv ' 
bos. Per 17 metų jis paaukojo j 
kiekvieną %nemiegamą savo; 
valandą apsaugai tęisių mūsų 
d ra u g a ms ve t u rg i m i am s.«

“Reikšminga yra. tas, kad 
šiuox bankietu pagerbiame 
abu — Abner čree^i ir Peter 
Ilarisiades. Jų abiejų gyveni
mo istorija susilieja į vieną 
nepertraukiamą kovą už civi
lines teises visiems- ameriko--

I nams.

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

I tais.
Prot. seki*.

me-

Vincent Romano, 31 
v j Brooklyn ietis veteranas, 

į muštas auįomobiliaus einant į 
darbą. Nelaimė ištiko už blo
ko Gino namų. Liko žmona ir 
sūnelis. ‘ Vairuotojo /jiearešta- 
vo.

m., 
už-

New Yorko Miesto Tarybos 
naujai išrinktasis prezidentu 
Rudolph Halley nusisprendė ir 
šeimyniškai pradėti naują gy
venimą, gruodžio 27-tą apsi
vedė su Janicc BrosKV MišJJz 
Brbsh, slaugė, kilusi iš Ash
ley, Pa., jį prižiūrėjo laike jo 
ligos. Santuokos apeigas atli
ko teisėjas David W. Peck jo 
raštinėje.

Halley vedasi trečiuoju kar
tu, jo nuotaka pirmu. Jis turi 
9 motų dukterį ir 7 metų sū
nų. Abi pirmesnės žmonos 
gavo ištuoką. \

Suknelių firmefs knygvedė 
Gertrudė Radiloff tapusi su
duota galvon išlipant iš keltu
vo prie šapos durų šeštame 
aukšte pastato, New Yorke. Iš 
jos plėšikas atėmė $4,700 al
gų pinigų ir pabėgo.

Jaunos viešnios

Kalvaitis sugrįžo 
iš ligoninės„

Parvyko iš karinės 
tarnybos atostogoms

Don, populiarus Richmond- 
Hill ir Brooklyno lietuvių 
jaunime, parvyko iš karinės 
tarnybos atostogoms.' Ta pro-

1 ga žadėjo atsilankyti į lietu- 
kad gal šį kartą apsieisiąs be | vių būsirnąsias artimoje 4itei- 
operacijos — bent taip kol 
kas jam patarė daktarai, ban
dyti gydytis be operacijos. k

Skausmai dėl ‘gal bladder’ 
sunegalėjimo - jį kankinę ar
šūs, žymiai nuvarginĮo. Jį par
vežęs iš ligoninės Wm. Skuo
dis sako, kad, visuomet stip
rus ir greitas, Kalvaitis var
giai būtų be pagalbos galėjęs 
užlipti laiptais į savo butą. 
Kalvaičiai gyvena 833 Hart 
St., Brooklyne (Ridgewood).

Julius Kalvaitis parvyko iš 
ligoninės namo praėjusį sek
madienį. Jo sveikata šiek tiek 
pagerėjo, bet dar nėra pa
sveikęs. Vis viena turėjo viltį,

tyje pramogas.

Suruošė pobūvį našlei 
ir našlaičiams

Atvyko 
vaikų,

Automobiliu Technikos 
MOKYKLA 

Išmokomo Sleclianiku 
ir Chauffeur’iu ■r**''

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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

kūdi-

J Trys gaisragesiai liudijo 
įrašę buvusio gaisragesių or
ganizacijos viršininko Gerard 
Purcell vardą į tarnybinę kny-1 
gą tuomet, kai jisai' vandravo^ 
jo Kalifornijoje.
.........   y ■ m....... .

) Uftradyklt Laisvę Savo Draugui.

“Petrui llftrisiądes šiandien 
grasinama deportavimu faj! 
šistinėn Graikijon. Laike pas-' 
klausiojo karo jisai daug nu
sipelnė vienijime Amerikos 
graikų karo pastangoms. Pfet 
šiandieną j arų gresia išmeti/., 
mas iš tos šalies, kurioje jisai 
gyveno virš 35 metus. Gręsia 
dėl to, kad jis numaskavo 
Graikijos tironus ir dėl, to, 
kad jis kovoja už taiką.

“Tie du asmenys nepakei
tė savo vilčių ir siekių. Drą
sūs, ryžtingi, ' nepalaužiami 
jie stovi kaip švyturiai sargy
boje laisvės i\“ teisės žmonijai 
savigarbiai gyventi.”

ir ki-

lankėsi jaunuolė
Palevičiūtė ir jos

Liberty Auditorijoje 
tose čia įsikūrusiose lietuvių 
įstaigose 
Ophelia 
draugė iš Detroit,. Mich.

Ophelia, veiklių visuome
nininkų daktaro D. M. ir Ur- 

kšųlės Palevičių ariktė, ir ųati 
yra visuomeniškų nuotaikų 
mergaitė, dalyvauja LDS jau- 
nikno ir kitoje veikloje savo 
mieste. Tad daug ko įdomaus 
jinai piapasąkojo apie tenykš
tę darbuotę.

Viešnios žadėjo mūsų mies
te pasilikti iki po šveenčių, 
dar pasimatyti su mumis 
mogose.

Vagis pasiėmęs sau 
ar kitiems nelaimeBrownsvilles darbiečiai -bu

vo ^uruošę Kalėdų - pobūvį 
našlei Mrs. Henry Fields ir 
jos vaikams našlaičiams. Įvy
ko ALP patalpoje, 1602 Pit
kin Ave., Brooklyne. 
60 negrų ir baltųjų 
taipgi būrys jų tėvų.

Henry Fields, jaurias neg
ras darbininkas, buvo policis- 
to nušautas gatvėje netoli 
napių, kuomet policistas jį su
stabdė ant gatvės važiuojantį Simpson Ave., Bro^xe. 
automobiliuje, darbo reika
lais, dienos metu.

p ra-

Direktorius
L. TIŲHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRarriercy 7-8951

405 So.l4th Street į
Cor. Mewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tej EV. 7-6283

EGZAMINŲOJAM AKIS . 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS) 4

LAIDOTUVIŲ *7 
DIREKTORIUS

Lietuvių Komitetas irgi dar
buojasi sudaryti tame garbin
game bankiete lietuvių stalą. 
Norintieji dalyvauti (o tokių 
turėti! rastis, nemažai) privalo 
kreiptis į Lietuvių Komitetą 
Demokratinėms Teisėms Gin
ti.

Nauda iš bankieto, kaip kad 
ir ant blankų dolerinėmis su
dėtieji išėjusiam iš 
Greenui sveikinimai, 
gynimui apie 200 
pastaraisiais metais 
deportavimui 
asmeniškai.-

Kaina tikieto $5. Lietuvio 
darbininko akimis žiūrint, kai
na didoka. Tačiau nepalygina
mai mažytė, atsižvelgiant į 
Green o 
mėnesius 
pavojų

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S
kalėjimo 
eina ap- 
asmenų, 

areštuotų
ne tiems dviem

UP-TO-DATE :

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas *
306 UNION AVĖNUE

Gerai Patyrę Barberiai

I)i . A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN,, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

kalėjime 6 
į Ilarisiades 

fašistams, 
kovojo. Ne->

atbūtus 
arba

patekti 
prieš kuriuos jis
palyginamai mažytė ir greta 
to didžiojo, reikalo apginti 
arti du šimtus kitų persekio
jamų asmenų, tarpe tų ir ke-' 
lis lietuvius. S. S.

Aukojo penkinę ginti 
teisiamiems žmonėms

Šiomis dienomis vienas 
Draugas iš New Jersey (per 
M. L.), žiemos švenčių proga, 
aukojo $5 suimtiesiems darbi
ninkų veikėjams ginti/

Gražus darbas, visiems sek-1 a

tinas.

Keturi keleiviai tapo sužei
sti susidūrus busui su taksiku 
New Yorke. 1New Yorko policija praėju

sį trečiadienį paskelbė, kad 
vagis ar gal vaikai nusinešė 
tarakonų naikintojo pasidėtą 
krepšelį su bonkomis ir dėže
lėmis, pažymėtomis “John
son’s Baby Powder” ir “Baby 
Oil.” Bet juose buvo mirtingi amžiaus, 
nuodai. Krepšelis dingęs iš se"?s: taigi pusamže ■ su pusamžiu 

gales susitaikyti- Kitas informacijas 
suteiksiu ypatiškai.'

Eduard L. Z. c/o Goldbėrg 
294 Suydam St.,

Brooklyn 37, N. Y. >
(254-256) f

NUBODO GYVENT ANT BŲRDO

Pajieškau gyvenimui draugės ne 
jaunos ir ne senos — apie pusės 

Aš esu ne jaunas ir ne
nuodai. Krępšelis 
trečio aukšto pastate 995

eARŠINKITĖS tAlSVĖJ!|

REPUBLIC BAR & GRILLE
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 Avę. ir Hooper Street

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRIUt
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N

Telephone EVergreen 4-8174

4 pus!.—Laisvė (Liberty)—Trečiadien., Sausio - Jau. 2, 1952




