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Pradėkime metus smarkiai 
ir meniškai. Aš kalbu į Rich
mond Hill, Brooklyno ir pla
čios apylinkės lietuvius. Visi j 
būkite Kultūriniam Centre šį 
sekmadienį.

Scenoje pasirodys Liaudies 
Teatras su didžiuliu veikalu 
“Klasta ir Meilė.” 
torius, pažįstu jų 
Joną Valenti. Jie 
mūsų suvylę.

, Visą popietį
linksmai ir kultūriškai.

mokytoją
dar nėra

praleisime

Ar žinote, kad “Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės*’ visų 
įplaukų net 40 procentų eis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
kišenėn? Vadinas, Bendruo
menė bus Tarybos melžiama 

* \ karvute.
/ ji Naujas fašistinis raketas. 
'^Naujas Amerikos lietuviams 

apgaudinėti būdas.

Mūsą dolerinė diplomatija 
plačiai prigydė dolerinę mo
ralybę. Kuri kapitalistine ša
lis pradeda šiauštis, jai paša* 
koma: Nešoksi pagal mūši) 
muziką, nebegausi dolerių. 
Ką darys? Kur pasidės? Kur 

\nueis?

^TtaPija buvo Vokietijos part- 
nerys. Dabar jai mūsų val
džia pasakė: Nėra jokio rei- 

-'•kalo su pasirašyta sutartimi 
skaitytis. Jos nepaisyk. Gink- 
Juokis visu pašėlimu. Dar mes 

ug/.lėsime.
J^Iiio tarpu Italijos fašistai 

/-jau atvirai ieško naujo Musso- 
linio. Naujasis lyderis turė
siąs būti gudresnis už senąjį 
asilą.

West Frank forto 
eksplozijos • prie-

No. 3

; Ieškoma
kasykloje 
žasties. I kasyklą buvo,nusi
leidęs ir pats unijos preziden
tas John L. Lewis. x

Didelė veidmainystė. Visi 
žino priežastį. Nėra įstatymo, 
kuris priverstų kompaniją 
tuojau uždaryti pavojingą ka- 

x ' syklą.
Dabar veikia tik tokia pro

cedūra: Jei valdžios inspekto
rius surado mainierių gyvybei 
pavojų kasykloje, tai jis turi 
teisę tik laišku pranešti kom
panijai ir nurodyti pavojų. 
Paikui jau viskas priklauso 
nuo kompanijos malonės!

i Taip mūsų kasyklos ir 
' virtę milžinišku mainierių 

limo malūnu.

yra
ma-

120Šioje nelaimėje žuvo 
mainierių. Biskj žmonės susi
judino tik todėl, kad tiek 
daug žuvo vienu sykiu. Bet 
per metus po visas kasjrklas 
kasmet žūsta po keletą šimtų, 
o tūkstančiais būna sužeistų 
Niekas to nepaiso.

jiečių ir kinų, kiek Šiauri-

& Pusan, Korėja. —, Pieti
nės Korejps tautininkų pre
zidentas S y n g m a n Rhee 
priešinasi tokiai paliaubų

T H E
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PLIENO DARBININKU UNIJOS 
PIRMININKAS SUTINKĄS 

ATIDĖTI STREIKĄ
Atlantic pty, N. J. — 

Plieno Darbininkų Unijos 
pirmininkas Philip Murray 
patarė atidėti streiką neri
botam laikui.

Patarimą svarsto unijos 
suvažiavimas.

Iš pradžios buvo nutarta 
streikuoti nuo naujųjų me
tų dienos. Tad nrez. Tru
manas. įprašė unijos vadus 
atidėti streiką. Galutinam 
klausimo sprendimui tapo 

i sušauktas platusis unijos 
I suvažiavimas.

Korespondentai praneša, 
jog ir suvažiavimas 
streiką atidėti.

Prez. Trumanas, 
damas atidėjimo,
grūmojo Tafto - Hartley’o 

| is.tatymu, pagal kurį būtų 
baustinai uždrausta strei
kuoti per 80 dienų.

------- y
Washington. — Valdžia 

paskyrė 6; asmenų komisiją 
spręsti plieno darbininkų 
reikalavimui pakelti. algą 
18 su puse, centu per valan
da. V 4

Plieno fabrikantai reika
lavo, kad valdžia visųpirm 
pakeltų plieno , kainas; tik 
tuomet jie sutiktų pridėti 
darbininkam algos.

Gen. Vandenberg mato 
Sovietų galybę ore

I si Ik 1 f
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kartu

Jungt. Valstijos duos 
Frankui $100,000,000

Paryžius.—Amerika duos 
Ispanijos Franko Valdžiai 
100 milijonų dolerių iš va
dinamo ' Bendrosios ‘ •’ Savi
saugos (Mutual Sęcurity) 
fondo, sakė atvykęs’ Pary-* 
žiun Paul Porteris, to fon
do direktorius.

Franko už tai greit pasi
rašys karine sutarti su A- 
merika.

Rangoon, Burma. — Su
kilėliai dinamitu susprogdi
no karini valdžios traukini, v v

Amerika nori daugiau 
talkos karui Korėjoj

Paryžius. — Benjaminas 
Cohen, Amerikos delegatas, 
sakė, jeigu Korėjoje dar ne
bus padaryta paliaubų su
tartis, tai kitos Jungtinės 
Tautos turės daugiau prisi

ėdė ti prie karo prieš Šiauri-
nės Korėjos Liaudies Res
publiką.

Kalbėdamas politiniame 
Jungtinių Tautų *seimo ko
mitete, Čohenas pareiškė, 
kad tai turi būti “visų ka-
ras, o ne tiktai vienos ar 

i dviejų šalių.”
Pastebėjau, kad Keleivis 

tebeplūsta Brooklyno kriau- 
čius už tą garsųjį, bankietą 
vienam garsiame viešbutyje. 
Nesuprantu, kodėl tie keleivi- 
ninkai taip susirūpino Brook
lyno kriaučių unijos lokalo 
iždu.

Tiesa, šį sykį tie mūsų bro 
liai kriaučiai gerai paūžė, be
veik poniškai, gerai pasival
go ir smarkiai išsigėrė. Tiesa, 
taip pat, kad jiems tas atsėjo 
keletą tūkstančių dolerių. Bet 
tai buvo pirmą ir ' vienintelį 
.syki/ per visus penkiasdešimt 
mėtį. Proga buvo svarbi ir di- 

| dėlė.
" Nieko jie tuomi nenuskriau

dė. Nei aš, nei Januškis su 
Strazdu nepridėjome nė vieno 
prakeikto nikelio.

Kriaučiai tikrai^ kriaučiškai 
pasivaišino už savo pinigus.

TITO NUSMERKĖ SU
ŠAUDYTI 2 PILIEČIUS ♦

Belgrad. — Jugoslavijos 
teismas nusmerkė sušaudy
ti du bulgariškos kilmės pi
liečius kaip Bulgarijos šni
pus ;Jkartu nuteisė 11 jugo
slavų ir 1 bulgarą kalėji- 
man dvejiem iki 20 metų 
kaip Jugoslavijos Tito val
džios priešininkus.

Man tik džiugu, kad jie visi 
iš tos puotos išėjo čielomis, 
nors gal skaudančiomis galvo-> 
mis.

Daug išmintingiau jie pa- ' 
darė, kad tą ketvertą, ar kiek 
ten tūkstančių dolerių suleido 
į savo pilvus, vietoje supilti į 
Amerikos Lietuviij Tarybos

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
................. T” ........    , rivjsą

ŠIAURINE KORĖJA KRITIKUOJA 
AMERIKONU PASIŪLYMĄ DEL

APSIKEITIMO BELAISVIAIS
Korėja, saus. 3.—Šiaurinė 

Korėja pakartojo savo rei
kalavimą — sykiu apsikeis
ti visais belaisviais. Kriti
kavo amerikonų pasiūly
mus.

Amerikonai, tarp kitko, 
siūlė:

Iš pradžios

nė Korėja sugrąžins belais
vių amerikonų ir jų talki
ninkų; leisti nenorintiems 
grįžti apsibūti pas. tuos, ku
rie paėmė juos nelaisvėn; ‘ 
sugrąžint pietiniams Korė
jos tautininkams apie 50,- ■ 
000 belaisvių, kurie “buvę

sugrąžinti priversti” įstot į Šiaurinės 
tiek paimtų šiaurinių kDrė- Korėjos liaudininkų armiją.

Washington.— Amerikos 
oro jėgų vadas .gen. Hoyt 
Si Vandenberg sakė, Rusi
ja turi tokių bombonešių, 
kurie galėtų bombarduoti 
Amerikos miestus ir be nu
sileidimo sugrįžti į savo^ 
stovyklas Sovietu Sąjungoj.

Vandenbergas įspėjo, kad 
Sovietai turi udar geresnių 
rakie.tiniu 
tie, kuriu 
Korėjai.

Jis todėl

.lėktuvų, negu 
duoda Šiaurinei

ragino Amerika 
juo smarkiau didinti ir 
balinti savo oro jėgas.

Teismas atmeta iš pilvo 
išpumpuotą parodymą

to-

Washington. — A. Pic
ard Rochin buvo nuteistas 
Californijo] 60 dienų kalė
ti už narkotinių morfino 
svaigalu turėjimą. Kuomet

chinas nurijo dvi tu narko
tiku piliukes, bandydamas 
paslėpti įrodymą. Bet jis 
buvo nugabentas į ligoninę, 
pririštas prie stalo, ir nar
kotikai išpumpuoti iš jo vi
durių. •

Todėl Rochinas. davė ape
liaciją Aukščiausiam Jung
tinių Valstijų Teismui. Šis 
teismas surado, kad per. 
prievartą ištraukimas, pa
rodymo iš pilvo peržengė 
šalies Konstituciją. Todėl 
Aukščiausias Teismas ir 
panaikino Californijos teis
mo sprendimą prieš Rochi- 
ną.

Maskvon atvyko liuteriu 
vadas kun. Niemoeller

i

Maskva. — Atskrido iš 
Vokietijos kunigas Marti
nas Niemoeller, įžymusis 
liuteriu vadovas.
pasitiko pravoslavų arki
vyskupas Makarijus ir' kiti 
dvasininkai. Sutikt u v ė s. e 
taip pat dalyvavo rusų bap
tistų atstovas.

Kun. Niemoeller pareiškė 
“šiltus Vokietijos žmonių 
sveikinimus rusams su vil
tim, kad šios dvi tautos už
mirš buvusius susikirtimus 
ir sumegs stiprų, pastovų 
draugiškumą.”

Arkivyskupas Makarijus, 
atsiliepdamas, to pat linkė
jo ir pabrėžė Sovietų pasi
ryžimą darbuotis taikos iš
laikymui.

Du didžiausi karo kriminalistai naciai Vakarinėje 
Vokietijoje paleisti iš kalėjimo prieš Kalėdas. Tai bu
vęs generolas Helmut Fellny (dešinėje) ir Gustav Nos- 
ke, Hitlerio armijos politinis vadas. Šitiems budeliams 
bausmė dovanota. Jie dabar vėl galės laisvai darbuotis 
hitlerizmo atgaivinime Vakarinėje Vokietijoje.

VYSKUPAS RAGINA PRANCŪZUS 
NEREMTI AMERIKINIO KARO

Paryžius..— Antrinis Ly- vadinamo tautų laisvinimo, 
ons diecezijos-vyskupas An- 
cel rašo vyskupijos laikraš
tyje:

—Jeigu Jungtinės Vals
tijos pradėtų karą, norint 
išlaisvinti vidurinės Euro
pos tautas nuo Sovietų, tai 
būtu kriminalinis karas... 
tad visų francūzu pareiga 
būtų nemaršuot kartu su 
amerikonais..—

Šiaurinė Korėja tvirtina, 
kad desėtkai tūkstančių tų 
belaisvių patys savanoriai 
js.tojo į liaudies armiją. To
dėl negalima būtų grąžint 
jų į Pietinės Korėjos fašis
tų nagus.
KARO VEIKSMAI

Amerikonai vakariniame 
sutarčiai, kuri paliktu Šiau- fronte padarė ataką ir at- 
rinę Korėją liaudininku-ko- griebė dvi pozicijas iš šiau- 

j munistų valdžioje. Rhee 
Į reikalauja “suvienyti vjsą 
Korėją,” tai yra, atiduoti 
jam ir šiaurinę jos pusę.

Rhee ketina net į Wash- 
ingtoną keliauti ii’ prašyti 
prezidentą Trumaną, kad 
prijungtų pietiniams tauti
ninkams šiaurinę KoTėjos 
Liaudies Respubliką.

Syngman Rhee ketina 
kreiptis j Trumaną

rinių korėjiečių. Kitur ne
buvo jųkių karinių veiks
mų, apart vietinių • žvalgų 
susidūrimu, 

c.

Amerika duoda Anglijai
8,000

tai visi francūzai turėtų 
pasmerkti jį kaip krimina
linį karą.

Jacques Duclos ir kiti 
Francijos komunistų vadai 
gyrė vyskupo' Ancelio pa
reiškimus, o komunistų 
laikraštis l’Humanite rašo:

“Kiekvienas katalikas, ga
li ranka rankon veikti su 
komunistais kovoje prieš

Kitame straipsnyje vys- visokį užpuolimo karą, ne- 
kupas sako, o jeigu Sovietų paisant, kokiais ūbaisiais 
Sąjunga pradėtų karą dėl tas karas būtų vedamas.”

LITVINOV GARBINGAI PALAIDOTAS
Maskva.—Maksimas- Lit

vinovas, buvęs Sovietų už
sienio reikalų ministras, ta
po palaidotas sausio 2 d. 
valstybės lėšomis ir su di
dele pagarba. Grabnešiai- 
palydovai buvo Andrius 
Gromyko, užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas, ir 
kiti valdininkai.

Kūnas buvo pašarvotas 
didžiojoje užsieninės minis
terijos salėje-. Sudėta daug 
vainikų nuo darbo unijų ir 
kitų organizacijų bei įstai
gų. Francijos ambasado
rius Yves Chaitaigneau pa- 

Jį šiltai i dėjo vainiką vardan visų
šalių atstovybių Maskvoje.

Pravda, vyriausias So
vietų komunistų laikraštis, 
rašė apie Litvinova kaip 
“senąjį bolševiką ir įžymų
jį" sovietinį diplomatą.”

Lydint kūną į kapus, trys, 
užsieninės ministerijos at
stovai nešė Litvinovo laimė
tus garbės ženklus, tarp 

i kurių buvo ir Lenino Or- 
denas.

Litvinovas tapo palaido
tas Novodievitčij kapinėse, 
kur ilsisi palaikai garsiojo 
rašytojo Antono. Čechovo, 
didžiojo muzikos kompozi
toriaus Čaikovskio, įžymių
jų sovietinių generolų, na, 
ir Petro Didžiojo žmonos.

_________________________ j__________________

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. —• Sovietų de

legatas Andrius Višinskis 
reikalavo sušaukti Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bą, kad spręstų tuojau už
baigt Korėjos karą .

Kalbėdamas politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, Višinskis kaltino 
Ameriką, kad ji “planuoja 
karą prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.”

Chicago. — United Press 
“galutinai” apskaičiavo, 
kad per naujametines šven
tes žuvo 593 amerikonai 
įvairiose nelaimėse. Vien 
automobiliai užmušė 348.

ATITAISYMAS
Amerikinė spauda klai

dingai pranešė, kad Litvi
novas gimęs 1879 metais. 
Iš tikrųjų jis gimė 1876 m.

Irano premjeras atmetąs 
karinę talką Amerikai

Ame- 
pasau-

Irano

Teheran. — Jungt. Vals
tijos siūlo Tranui 23 milijo
nas doleriu medžiaginės 
paramos pagal JTrumano 
Ketvirto Punkto planą, bet 
reikalauja, kad Iranas pa
sirašytų, jog padės 
rikai “ginti laisvąjį 
Ii” nuo komunistu.

Pranešama, kad
premjeras Mossadegh su
tiktų priimti tą paramą 
tiktai tuomet, jeigu Ameri
ka nereikalautų talkos prieš 
Sovietų, Sąjungą. Mossa
degh norįs, kad Iranas, nuo
šaliai stovėtų ,nuo ginčų 
tarp Amerikos ir Sovietų.

Bet Irano karininkai da
ro spaudimą Mossadeghui, 
kad už pinigus pasižadėtų 
remti amerikine politiką.

Washington.— Jungtinės 
-Valstijos suteikė Anglijai 
l dar 39 milijonus, 888 tūks
tančius dolerių. Šiais pini
gais dalinai aplopomi nuo
stoliai, kuriuos nukentėjo 
anglų prekyba. t

Anglija pei; du mėnesius 
išleido $100,000,000 daugiau, ... 
pirkdama reikmęnis iš va
karų Europos, negu gavo, 
pardavinėdama savo dirbi
nius vakariniams europie
čiams.

Truman žada apvalyt 
taksų biurą

Washington.— Prez. Tru
manas ketino iššluoti iš 
taksų biuro sukčius ir- siū
lė skirtingai pertvarkyti tą 
įstaigą.

Vyriausias taksų komisi- 
onierius John B. Dunlap 
pranešė, jog tapo pašalinti 
dar 53 neteisingi taksų val- 

■ dininkai. Tai viso pavaryta^ .
Prof. Bernai šaukia moksli- jau 166 taksų pareigūnių 

. . už kyšius bei suktybes.
ninkus darbuotis taikai ! Prezidentas sakė, toliau 

turėtų būti skiriamas tik 
vienas vyriausias taksų ko- 
misionierius, o žemesnieji, 
vietiniai komis.ionieriai bū
tų samdomi pagal civilinės 
tarnybos įstatymus. Iki šiol 
jie visi buvo skiriami už 
patarnavimus valdančiajai 
partijai.

Trumanas pareiškė, jog 
taksų ' valdininkams turės 
būti užginta uždarbiaut' 
pašaliniais bizniais ar pro-

Budapest, Vengrija. — 
Profesorius J. D. Bernai, 
plačiai žinomas Anglijos 
mokslininkas, šaukė visus 
mokslininkus darbuotis tai
kai išlaikyti.

Jis kalbėjo Vengrijos 
Mokslų Akademijos susi
rinkime ir pranešė, kad 
Anglijoje veikia Mokslinin
kų Organizacija dėk Taikos 
ir turi jau didelį skaičių 
narių.

Kopenhagen, Danija. — 
Pranešama, kad Jungtinės 
Valstijos atsiųs 600 rakie- 
tinių Thunder jets lėktuvų. 
150 jų yra skiriama Dani
jai, 250 Norvegijai ir 200 
Belgijai.

Dele-

f

ORAS, šaltoka, apsiniaukę.

VOKIETĖS PRIEŠ 
VOKIEČIŲ ARMIJĄ

Bonn, Vokietija.— 
gacija įvairių pažiūrų mo
terų įteikė atsišaukimą va
karinės Vokietijos seimui- 
atmest amerikinį planą,rei
kalaujantį atkurt vokiečiu 
armiją.

n
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MAKSIMAS LITVINOVAS
MAKSIMAS LITVINOVAS mirė, mii’ė sulaukęs 75 

metų amžiaus. Sakoma, jis jau per tūlą laiką prieš mir
tį buvo silpnos sveikatos ir -del to negalėjo eiti didesnių 
atsakingųjų diplomatinių pareigų.

M. Litvinovas — vienas iš palyginti nedidelio skaičiaus 
senosios gvardijos bolševikų, nuo pat Spalio Revoliucijos 
stovėjęs atsakingose valstybinėse pareigose. Tarp kitų 
atsakingų pareigų, jis buvb tarybinės vyriausybės am
basadorium Anglijoje; jis buvo T.- Sąjungos užsienio rei
kalų ministras; jis buvo ambasadorium (antrojo pasau
linio karo metu) Jungtinėse Valstijose.

Litvinovas buvo užsienio reikalų ministras tuomet, į 
’ kai mūsų krašto vyriausybė, vadovaujama prezidento i 

Roosevelto, pripažino Tarybų Sąjungą. j
Jis, atsimename, atvyko tuomet į Washingtoną ir čia i 

su mūsų krašto vyriausybe atliko tam tikras svarbias 1 
Nutartis, nustatančias gaires, kuriomis abudu kraštai 
turėtų vadovautis bendruose santykiuose.

Litvinovo nuopelnas T. Sąjungos tautoms glūdi ir ta
me, kad jis nenusviro nuo Lenino-Stalino principų lini
jos, kad jis visuomet ištikimai ėjo su komunistų partija,

* laikydamasis josios disciplinos ir programos, pagal kurią i 
kuriama Tarybų Sąjungoje komunistinė ‘santvarka.

Su Litvinovo mirtimi, Tarybų Sąjungos ir viso pa
saulio darbo žmonės neteko išbandyto, prityrusio, iš- 

. mokslinto veikėjo, draugo ir diplomato.

KRUVINAS PLETMAS FLORIDAI
NUO 1882 IKI 1950 METŲ Floridoje buvo nulinčiuota 

’ 256 negrai.
. x Taip skelbia dokumentas, kurį šio krašto negrai įteikė 

Jungtinių Tautų asemblėjai, kaltindami mūsų vyriausy
bę dėl genocido, dėl tyčia atliekamo negrų tautos žudy- 

, mo Jungtinėse Valstijose.
,,5 .Tai kruvinas plėtmas Floridai, orandžių kraštui,i ato
stogų kraštui! \

Visa tai Floridos teroristai - linčininkai “apvainikavo” 
i praėjusių Kalėdų naktį bomba, kuri užftiušė negrų vei- 
' kėją-kovotoją prieš linčininkus Harry T. Moore,, o jo 

žmoną baisiai sužeidė. . .
Teisėtai Amerikos žmonės,—negrai ir baltieji—reika- 

> lauja, kad tam būtų padarytas galas. Nieks, aišku, ne
sitiki, kad linčui galą padarytų Floridos valdžia; pri- 
valo įsikišti mūsų federalinė vyriausybė ir sulaikyti tą 

, baisų nebaltų žmonių žudymą.
. Vienas rtegras pamokslininkas (savo vardo ir pavar
dės neskelbia dėl baimės), atvykęs,iš New Orleans, La., 
į Niūjorką, šiomis dienomis parašė atvirą laiškelį niūjor- 
kiškiam dienraščiui Daily Workeriui, kur, tarp kitko, 
pabrėžia, kad prezdientas Trumanas siunčia armija) į 
Korėją, 5,000 mylių atstume nuo mūsų krašto, betjis 

i nieko nedaro čia pat,-^valstijoje, kur jis leidžia atosto
gas, bet’ kur yra linčiuojami - žudomi nekalti negrai!

• Toks balsas yra ne pirmas ir ne paskutinis. Kiekvie
nas galvojąs žmogus, kiekvienas neatsiskyręs su pagrin
diniais žmoniškumo jausmais asmuo, reikalauja to pa
ties.
. Mūsų federalinės vyriausybės organai privalo kuo- 
veikiausiai įsikišti į Floridos “vidujinius reikalus,” su
imti linčiuotojus ir juos atitinkamai pabausti: Gi nu- 
linčiuotų žmonių šeimoms turėtų būti suteikta pagalbą 
iŠ vyriausybės iždinės.

j EKONOMINIAI EKSPERTAI
1 NIŪJORKIŠKIO TIMESO leidėjai šių metų sausio 2 
dieną išspausdino specialį skyrių apie Amerikos ir Va
karų Europos kraštų, įeinančiu į Atlanto Paktą, ekono- 

*3 minę padėtį.
/ Kiek ten-prirašyta! Kiek prispėliota!

Ekonominiai ekspertai deda pastangų parodyti, kaip 
laisvojo verslo kraštai žengia pirmyn, tad nusiminti 

įVnėra ko.
Deja, asmuo, atidžiai pastudijavęs tuos pranašavimus, 

tarp eilučių lengvai išskaitys, jog tai ‘‘švilpimas tamso- 
* jc,” jog tai dirbtinas’drąsinimasis.

Kiekvienam aišku, kad pas mus dirbama, kad’Va- 
ikarų Europoje dirbama, kai kur net skundžiamasi dar- 
|bo jėgos stoka. Tačiau, dirbama vyriausia karui.
1 Vienas laikraščio bendradarbis, pavyzdžiui,, pripažįsta, 
Jog Anglija ir Francūzija šiuo metu gyvena aštresnę 
■krizę, negu kokią jos turėjo pokariniu laikotarpiu.
1 0 kai dėl mūsų pačių kraštd, laikraščio bendradar- 
Ibiai ir ekspertai pripažįsta, kad mes iš tikrųjų nežinome, 
Ikur einame. Jei infliacijos nes.ukontroliuosifne, rašo 
B/harles E. Egan iš Washingtono, tai Amerika gali pri- 

jfeiti bankrūto “ir Stalinas tuomet realizuotų savo sap- 
w nūs apie užvaldymą Amerikos be šūvio iššovimo.” 
V Tai, jei norit!
I Viskas remiasi ant “jei.” Jei bus taip, tai išeis gerai, 
L jei; bus anaip—blogai.

Kodėl gi taip?

Svarbiais Laisves reikalais:
Gruodžio 29 d. atsilankė į Laisvės įstaigą plačiai 

Brooklyne žinomas J. Kairiūkštis su dukra. Besikal
bant jis nusiskundė, kad praeitais metais prastai se
kėsi su darbais; apgailestavo, kad nedaug tegalįs pa
remti dienraštį materialiai. Tačiau užsimokėjo pre
numeratą metams, nusipirko medaus ir paaukojo $1.00 
Laisvei.

Tą patį rytą užėjo ir Kazys Jankaitis. Jis atnešė 
metams už Laisvę prenumeratą ir auką nuo 
Antano Verkucio. Jis taipgi įteikė mum^ šį gražų 
laiškelį: .

“Gerb. Draugai!
Čionai priimkite dvyliką dolerių — $7 už prenumera; 

tos atnaujinimą ir $5 aukų. Kadangi šiandien yra ma
no sesutės Viktorijos gimtadienis ir dab varduvių die
na, tai aš taip šią dieną paminėsiu, skirdama šią ma
žą auką dienraščiui Laisvei, linkėdama visiems ląis- 
viečiams ir visiems mūsų geriems draugams ir drau
gėms laimingesnių naujų 1952 metų.

Draugiškai, Brone Zmitraitė, Johnson City, N. Y.”
Pribuvo ir A. Butkaųskas, veiklus ričmondietis, už

simokėjo už savo prenumeratą, padovanojo dienraš
čiui $3.00. Taipgi pridavė už prenumeratą metam ir 
auką Laisvei $1.00 nuo John Stonis,

Sekmadienį^ gruodžio 30 d., aplankė Laisvės įstaigą 
ilgų metų vampionas Laisvės vajininkas, Antanas Stri- 
peika, iš Elizabeth, N. J. Atvežė dienraščiui geroką 
pluoštą pinigų, už prenumeratas ir aukomis.

Pastaraisiais pora metų Antanas Stripęika prastai 
jautėsi sveikatoje, bet dabar jis jau vėl sustiprėjo ir 
vėl darbuojasi apšvjetoš platinimo dirvoje.

Dėkojame visiems aukojusiems ir kitaip pasidarba
vusiems dėl paramos dienraščiui. Turime daugiau 
gražių žinių- dienraščio reikalu, kurios atėjo laiškais, 
paskelbsime vėliau.

Kaipo svarbų mūsų dienraščiui reikalą, norime pri
minti Laisves bendrovės dalininkų suvažiavimą ir ban- 
kietą. Ta didžioji iškilmė įvyks sekmadienį, sausio- 
Jan. 27 d., Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Prašome visų iš anksto ruoš
tis ir dalyvauti suvažiavime ir bankiete.

Laisves Administracija.

> PASTABOS ->
Meksikietis R. Martinez 

paskirtas deportavimui kai
po komunistas. Kadangi A- 
merika skaitosi demokrati- 
ųč šaĮis ir sakoma, kad čia 
visiemk^suteikiama pilniau
sia žodžiollaisvė, tai JAV 
teisėjas Campbell, Chicago- 
je, ve ką pasakė:

“Mūsų - įstatymai atsi
žvelgia į asmenis, kuriuos 
mes neapkenčiame, ir į as
menis, kuriuos mes mylime. 
Tai viena iš demokratijos 
ypatybių.”

Kitaip sakant — vieniems 
pilniausia žodžio laisvė, o 
kitiems už laisvą žodį kalė-
jimas. .

Amerikos Lietuvių Tary
ba, atsišaukdama aukų Lie
tuvos vadavimui, sako:

“(1) Renkant aukas, kaip 
tai iki šiol buvo praktikuo
jama vajų eigoje;

“(2) Įvedant praktikon 
apsidėjimo arba solidarumo 
mokestį, kuris būtų vykdo
mas visą laiką ir visose A- 
merikos lietuvių kolonijo
se.”

Vadinasi, apsidėkite mo-. 
kesčiais ir mokėkite vifeą

“Kur dingo tie visuome
nės veikėjai, kurie prieš 
kelis metus sėdėjo Detmol- 
de, rinko pinigus ir Lietu
vą vadavo?”

Tol jie Lietuvą “vadavo,” 
kol pakankamai pinigų nu
rinko, o paskui visiems au
kotojams špygą parodė, 
v^as pąls Ž. Ž. sako:

“TaYp ligonių daugiausia 
yra jaunų vyrų, kurie ka
riavo vokiečių kariuomenė
je, vpiSKįui pakliuvę sąjun
gininkų nelaisvėn neteko 
sveikatos.”

Keista! Kada hitlerinėje 
armijoje kariavo, buvo svei-
ki, kaip ridikai ir tik sąjun
gininkų nelaisvėn pakliuvę 
neteko sveikatos. Nejaugi 
sąjungininkų demokratijos 
užėdę Sveikatos neteko?

“Drauge” tilpo L. šileikio 
eilėraštis, pašvęstas Min
daugio garbei. Ten skaito
me:

“Kryžiaus ženklu 
pasipuošia valdovas,

“Kristų pasiėmęs
savo vadu...

laiką, kol šioje” ašarų pa
kalnėje bastysis Grigaičiai, 
Šimučiai Tysliavos ir kiti 
jų kolegos.

“Keleivis” rašo, kad Mas
sachusetts valstijos seime
lis išleido įstatymą ir gu- 
berrlatorius pasirašė aš
triai bausti bolševikus.

Kadangi bolševikai ran
dasi Sovietų Sąjungoje ir 
dar apsitvėrę, geležine už
danga, tai nesuprantu, kaip 
dabar juos galės bausti pa
gal Massachusetts valsti
jos išleistus įstatymus? Ar 
tik “Kėleivio” štabui nerei
kės geležinę uždangą pra
laužti, kad Massachusetts 
valstijos pareigūnai galėtų 
prie bolševikų prieiti ir 
juos nubausti.

“Drauge” tūlas Z. Ž. ra
šo apie bėglių vargus Vo
kietijoje ir klausia:

“Mindauge, pašventei •
Lietuvą Kristui— 

“Tautai spindės’
Amžinoji Šviesa.” 

Taip, Mindaugis 'pavedė 
Lietuvą' Kristui, bet Kris
tus pamatė, kad Mindaugio 
Įpėdiniai prastai Lietuvoje 
šeimininkauja, tai ją perlei
do komunistams.

Prezidentas Trumanas 
paskelbė 10 d.- gruodžio 
kaipo “Human Rights” die
ną. Bet užmiršo priminti, 
kad pagal “Human Rights!’ 
kalėjiman sukišti ne tik ko
munistų vadai, bet juos gy- 
nusieji advokatai ir tie, ku
rie už komunistus buvo 
uždėję kaucijas.

Tuo pačiu laiku preziden
to pirmoji ranka, Dean A- 
cheson, pasiuntė Rumuni
jos valdžiai protestą, kad ji 
kaltina aištuonioliką Ame
rikos piliečių šnipystėje,

Todėl, kad kapitalistinė santvarka yra neplaninga 
santvarka. Nieks negali užtikrintai pasakyti, kas bus 
rytoj! ..........  . .............. '

Juokai-ne-juokai
Ožkų teismas

Anądien^ mano šeiminin
kė pasakojo sekamą prisi
minimą:

Daug metų atgal ji gy
veno dar mažai apgyven
toje Brooklyno dalyje New 
Lots. Ten gyveno ir nema
žai kitų lietuvių, jų tarpe 
ir Rugieniai (abu jau mi
rę). Kadangi ten buvo 
daug tuščios žemės, tai vėik 
visi gyventojai laikydavo 
po ožką. Kai kurie turėjo 
joms miesto leidimus, bet 
dauguma tų ožkų buvo be 
leidimų.

Vieną dieną atvažiavo 
porh vyrų sunkvežimiu, pa
rode neva detektyvų žymes 
ir pradėjo kelti ožkas į 
sunkvežimį “areštui.” Ku
rios buvo su leidimais, tas 
paliko. į ? Rugienicnės ožka 
buvusį per sunkį: —; gerai 
įšerta ir. ožkinga. “Detek
tyvai” niekaip, begalėjo jos 
į sunkvežimį -įkelti J Rugie- 
nienei kamuojamos ožkos 
pagailo ir ji pati pagelbėjo 
ją įkelt. “Detektyvai pasa
kė, kad ožkas, vešią į polici
jos nuovadą, o moterims 
Įsakė sekamo ryto 9-tą va
landą būti teismabutyje ir 
išklausyti teisėjo sprendi
mą. '

Nusakytu laiku visos ož
kų savininkės susirinko Į 
teismabutį. Teisėjui visas 
tos dienos bylas pabaigus, 
teismas užsidarė ir teisėjas 
išėjo. Bet ožkų savininkės 
tebesėdi ir laukia. Teismo 
sargas liepia ir joms išeit, 
nes teismas jau uždarytas. 
Jos gi sakosi laukią “ožkų 
teismo.”

—Kokio ožkų teismo?! — 
sargas nustebo.

Čia moterys .papasakoja, 
kad vakar jų ožkos tapusios 
“areštuotos” ir čion .atga
bentos ir kad savininkėms 
buvę įsakyta ateit ir stot 
prieš teisėją. Sargas tuoj; 
susigrąžina teisėją. - Mote
rims paaiškinta, kad jokio 
įsakymo jų ožkas areštuot 
nebuvo ir jokių ožkų čion 
nieks neatvežė.

Ir moterėlės apie savo 
ožkeles nieko daugiau ne
girdėjo... O Rugienius sa
vo žmonelę išbarė, kam ji 
savo ožką į sunkvežimį 
įkelt padėjo. Gal gi jie bū
tų jos ir neįveikę...

Apie šį nuotikį dažnai 
mėgdavusi pasakot pati Ru- 
gienienę.

Nežemaitis

Dienraščio Laisves reikalai
Dienraštis Laisvė metinių švenčių laikotarpyje ga

vo nuoširdžios paramos aukomis nuo demokratinių 
lietuvių. Aukavo sekamai:

Pelnas nuo A. Stripeikos pagarbai pares,
Elizabeth, -N. J......................................  $55.00

LLD 7-ta Apskr., per S. Penkauskas,
Mass, valstija ...........................  .........  25.00

Pelnas nuo O. Kireilienes pares,
Binghamton, N. Y., per H. Pagiegala 25.00 

LLD 113 Kp., Hamilton, Canada.....................10.00
Emilia Bender, Collegeville, Pa........................10.00
M. Kavaliauskas, S. Beloit, Ill............ '............10.00
Ant. Stripeika, Elizabeth, N. J..........................7.00
J. Walins, Stratford, Conn.................................5.00
A. Krepacki, Cranford, N. J............................. 5.00
Ch. Ruck, Elizabeth, N. J......................  5.00
El. ir H. Ecenia, Port O’Connor, Texas....... 5.00
P. Wasell, Hoboken, N. J.................................... 5.00
LLD 28 Kp., Waterbury, Conn...................... 5.00
Pelnas nuo A. Maldaikienės pares,

Binghamton, N. Y., per J. K. Nelesh .... 5.00 
Ad. Abeliunas, Hartford, Conn.-............. .  3.00
L. Mankus, Hartford, Conn.........................  3.00
J. Aibavičius, Newington, Conn...................  3.00
Draugas, Manchester, Conn............................... 3.00
J. BujaviČius, Manchester, Conn.......................3.00
A. Rudnickas, Millbury, Mass.............................3.00
G. P., Trenton, N. J. ...'.......   3.00
A. Saulenas, Elizabeth, N. J..............................3.00
J. Vertelis, Linden, N. J......................................3.00
G. šleivis, Brooklyn, N. Y.............. .................... 3.00
B. Brown, Haverhill, Mass.............................  3.00
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.............3.00
A. D. Kazlauskas, Haverhill, Mass...................3.00
J. Sikorskis, Harrison, N. J........... ................3.00
Jul. Herrman, Arlington, Mass..........................3.00
Ant. Kraujalis, Pawling, N. Y.......................... 3.00
R. Kirk, Seattle, Wash. .................................   3.00
Sam Smith, Seattle, Wash...................................3.00
Anna Milenas, So. Boston, Mass.........................3.00
R. Didžiulis, Norwick, Conn..............................3.00
T. Tiliunas, W. Orange, N. J................•............ 3.00
J. Chapel, Hamden, Conn............................... 3.00
G. Stadalnik, W. Lynn, Mass............................. 3.00
J. Mikulskis, Brooklyn, N. Y............................. 3.00
K. O. Depsas, Mastic Beach, N. Y....................3.00
Paul Joy, Brooklyn, N. Y...................................3.00
J. Skirka,' Bridgeport, Conn. .............................3.00
K. Shimklis, Bridgeport, Conn. ...............   3.00
R. K., V. V. ir B. Y., Bridgeport, visi po .... 3.00
A. Macijauskas, Waterbury, Conn.................   3.00
J. Vaičiulioniš, Waterbury, Conn......................3.00
P. Kukenis, Waterbury, Conn.............................3.00
J. Mekeška, Pittsburgh, Pa................................ 3.00 r
B. O. Kersėvičiai, Passaic, N. J. ................. 3.00
A. Kaunas, St; Clair, Pa............ ........................3.00
I. J. Stankus, Buckner, III............................... 3J00
J. Stančius, Easton, Pa........................................3.00
P. O. Mikalajūnai, Binghamton, N. Y............ 3.00
V. E. Čekanauskai, Binghamton, N. Y............3.00
D. Derkintis, Wilkes Barre, Pa.....................   3.00
E. Kaspai’iene, Wilkes Barre, Pa......................3.00
J. A. Anglis, Huntington Sta., N. Y..................3.00
S. šlakis, Lawrence, Mass............................... 3.00

primindamas, kad tai esą 
“Human Rights” varžymas.

4 Mat, “Human Rights” 
privalo pildyti kiti, o ne 
mes. Mūsų pareiga tik 
jiems priminti.

Miami, Fla., lietuviai, per
skaitę Ridgewoodiecio ko
respondenciją, kad Ridge- 
woode, N. Y., galima nusi
pirkti svarą mėsos už 57 
centus, tokios, už kurią Mi
ami reik mokėti $1.29, taip 
subruzdo, kad jau buvo be
sirengią siųsti savo' atsto
vą, kad Ridgewoode už
pirktų keletą desėtkų tonų 
ir čia atvežtų. Bet atsira
do vienas neviernas Tamo
šius ir viską sugadino. Jis 
ve ką pasakė: “Jeigu no
rite arklieną valgyti, tai aš 
čia, Miami, dar pigiau gau
siu, negu Ridgewoode.”

Po tokio pasakymo visi 
nosis nuleido ir viskas pa
kriko ...

Po. $2 aukavo: S. M., Lawrence, Mass.; A. Genotis, 
Saginaw, Mich.; Onytė, Kearny, N. J.; V. Petraitis, 
Woodhaven, N. Y.; A. Balčiūnas, Montreal, Canada; 
J. Evaiis, Setaucket,N. Y.; J. šupetris, Lawrence, 
Mass.; Ė. Gaven, Cortland, Canada, ir Ch. Valaitis, 
Oldestle, Canada.

Po $1 aukavo: D. Matakas, Linden, N. J.; B. Gu- 
mauskas, Haverhill, Mass.; E. Naujokienė, New Au
burn, Me.; M. Stonis, Baltimore, Md.; K. F., Bridge
port, Conn.; C. Pozar, Hannacroix, N. Y.; J. Grinka, 
Ocala, Fla.; J. Urbon, Detroit, Mich.; J. Jasas, So. 
Windsor, Conn.; P. Grigaitis, Wethersfield, Conn.; 
A. Klimas, Hartford, Conn.; A. Gash, Huntington Sta., f 
N. Y.; M. Bakartas, Lawrence, Mass., ir D. Grizienė, 
Endicott, N. Y.

Širdingai ačiū už aukas! Visų prašome atsinaujinti, 
dienraštį, kurie tik gavote pranešimus, kad jau pre
numerata pasibaigė. Padarykite tą per vajininkus ar
ba tiesiai į dienraščio įstaigą. Pagal galimybę paauko

kite Laisvės fondam Laisves Administracija

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

Miami . turistų sezonas 
jau “pilhoje tvarkoje.” Ar
klių lenktynės prasidėjo, 
šunelių lenktynės irgi atda
ros. ’ Gembleriai savo biznį 
varo, o turistų kišeniai kas
dien tuštėja ir tuštėja. Kuo
met jau lieka tušti, tuomet 
grįžta ten, iš kur atvyko....

švenčioniškis

Ambasadorius (fr.), pasiun
tinys; aukščiausias diplomati
nių atstovų laipsnis.

Ambicija (lot.), pilnas am
bicijos, garbėtroška, greit įsi- 
žeidži^s. /

Ambliafija (gr.)\ uoslės at
bukimas.

Ambliopija (gr.), silpnas 
regėjimas.

Ambonas (gr.), bažnyčios 
sakykla.

Ambrozija (gr.), 1. graikų 
dievų valgis, teikiąs amžiną 
jaunystę ir nemirtingumą; 2. 
senovės graikų kvapūs kūno 
tepalai; 3. nukeltine prasme-

nepaprastai gardūs valgiai.
Ambulatorija (lot.), galin

tiems * atsilankyti ligoniams 
medicinos pagalbos teikiamo
ji įstaiga.

Ameba (gr.), labai papras
tos organizacijos vienaceliai 
gyviai. . .

Amelioracija (fr.), pageri
nimas, sutvarkymas.

Amen (hebr.), tvirtai, tei-
, singai , maldos baigimo , for
mulė — taip tesie, taip tebū
nie tvirta. A

Amfibijos (gr.), stuburinių ' 
gyvulių klasė — varlės,v trito-" 

' nai ir kt., kurie gyvena ir ant 
žemės ir vandenyje.

2 pusi.-—Laisve (Liberty)* Penktadien., Sausio-J an. 4, 1952



MOKSLINIAI 1951 METU 
ATRADIMAI

Pereitais metais buvo pa
daryta eilė atominiu spro
gimų Nevados valstijos dy
kumose. • Suprantama, jog 
surasta kas nors nauja. Bet 
valdžios cenzūra užslėpė vi
sus svarbesnius tų bandy
mų reiškinius. Aplamai bu
vo pranešama, kad mėgin
ta patirti, kaip galima bū
tų pagamint hydrogeninę 
bombų, daug smarkesnę už 
paprastąją atomų bombą. 
Bet slepiama, ar buvo pa
daryta bent koks žingsnis 
pirmyn linkui tos “praga
rinės” bombos.
“Atominė artilerija”

1 Tvirtinama, jog atominiai 
^bandymai Nevadoje įrodė, 

.kad:'
Lėktuvai galės nutaikyti 

atom-bombas Į priešų ka
riuomenę fronte ir kad ga
lima bus iš tolo laidyti į 
priešus didžiąsias rakietas, 
užtaisytas atominiais spro
gimais.

Radijai ir komerciniai 
laikraščiai tvirtino, būk jau 
didžiosios patrankos galės 
šaudyti atominiais šovi
niais. Iš tikrųjų dar nie
kas nesurado, kaip padaryt 
atominį šovinį.
Negatronai

/Amerikiniai mokslininkai 
Wibertas B. Leighton ir J. 
G. Retallack surado ir to
kių protonu, kurie turi ne- 
gatyvės elektros. Tai va
dinami negatronai. (Nega
tyve elektra kitaip vadina
ma minusine arba neigia
mąja.)

Pirmiau buvo manoma, 
kad protonai, pamatinės 
atomo branduolio dalelės, 
turi tiktai pozityvės elek
tros. (Pozityve elektra taip 
pat vadinama pliusine arba 
teigiamąja elektra.)

i 
Dirbtinis kortisonas

Tapo visai dirbtiniai pa
gamintas. naujasis stebėti
nas vaistas kortisonas. gy
dantis reumatizmą, sąnarių 
uždegimą, nervii suirimus 
ir daugelį kitų ligų. Pir- 
jniau kortisonas buvo daro- 

"mas iš galvijų tulžies. Rei
kėdavo šimtų ir tūkstančių 
galvijų tulžį panaudot, no
rint pagamint šio vaisto 
vienam ligoniui. Todėl kor
tisonas buvo labai brangus 
ir vartojamas tiktai baridy- 
mams ligoninėse ir labora
torijose.

Kada bus plačiau išvysty
tas kortisono darymas iš 
paprastų medžiagų, tai ši 
gyduolė dikčiai atpigs ir 
tarnaus jau tūkstančiams 
ligonių.
Nėštumą naikinantis 
chemikalas

New Yorko Universiteto 
profesoriai E. D. Gold
smith ir C. W. Mushett su
rado chemikalą, kuris savo
tiškai pašalina gemalą iš 
žiurkių gimtuvių (ysčių). 
Chemikalas nenuodingas ir 

' jis, manoma, nieko nekenkė 
nėščioms žiurkėms. Chemi
kalas veikia taip, kad žiur- 

ggkkės\kūnas sutirpina žiur- 
W kučio užmazgą, ir kraujas 

palaipsniui sugeria negimu
sį vaisių.
. To chemikalo vardas ir 

3 gusi.—Lahvt (Liberty)*Penktadieno Sausio-Jan* 4, 1952

sudėtis viešai neskelbiama. 
Bijoma, kad moterys ne
pradėtų varto t jį, norėda
mos “sveikai” sunaikint ne
gimusius kūdikius. Nes 
įstatymai griežtai, bausti
nai užgina naikint ar pa
šalint kūdikio gemalą.

Duke Universiteto medi- 
cinos profesoriai Philip 
Hendler ir Frederick Bern
heim surado, kad kūno liau
kos (gliandsai) gamina tam 
tikrą mądžiagą, kuri didina 
kraujo spaudimą iki pavo
jingo laipsnio.

Dr. Philip Levine prane
šė New Yorko Mokslų A- 
kademijos susirinkimui, jog 
surado dar tris kraujo me
džiagas, kurios iki šiol bu
vo nežinomos. Vėžio ligo
nių kraujas turi daugiau
sia vienos tų medžiagų. Šis 
atradimas padės greičiau 
patikrinti, ar žmogus serga 
vėžio liga.
NAUJAUSIAS 
MIGDOLAS

Tapo pagamintas dorini- 
son, ■ tarnaujantis miegui 
vaistas. Šis nau jausias mig
dolas pamatiniai skiriasi 
nuo kitų migdančiųjų vais
tų. Sakoma, dormisone nė
ra jokių nuodų ir jis. neįve
da žmogų į paprotį.

O senesnieji migdolai- 
barbiturates yra nuodingi 
ir įtraukia, vartotoją į tokį 
paprotį, kad žmogus jau 
“negali be jų apsieiti.”

Nacionalis Kanados In
stitutas Kovai prids Vėžio 
Ligą surado,, kad jeigu 
kraujuie yra daug glutami
nes rūkšties, tai ženklas, 
jog asmuo serga greituoju 
vėžiu, smarkiai varančiu 
link mirties.
DANTŲ PERSODINIMAS 

Columbijos Universiteto 
profesorius Harry H. Scha- 
piro persodino daigus vie
no jauno katuko dantų į 
kito katuko žandikaulį. 
Svetimi dantukai prigijo ir 
išaugo į sveikus dantis.
vyro sėklos 
IŠLAIKYMAS

Anglijos mokslininkas 
dr. A. S. Parkes pranešė, 
jog išlaikė sveiką vyro sė
klą per kelis mėnesius.

Kalbėdamas suvažiavime 
Anglų Sąjungos dėl M'oks- 
lo Pažangos, Parkes tvirti
no, kad galima būtų išlai
kyti vyro sėklą per ištisus 
dešimtmečius. Tuo būdu, 
sakė Parkes, vyras galėtų
tapti tėvu net už šimto me
tų po savo mirties.

Jackson Laboratorija iš
laikė išimtus iš vienos pe
lės užvai&intus kiaušinėlius 
per 2 mėnesius. Paskui' 
perkėlė juos į kitos pelės 
gimtuvę, ir ši pelė pagim
dė sveikus peliukus iš sveti
mų kiaušinėlių.
VADINAMOS
“MĖNULIO JŪROS”

Amerikinis mokslininkas 
Harold C. Urey tvirtino, 
kad .maža planeta pirm 
100,000 metų susikūlė su 
mėnuliu ir išmušė jame di
džiules daubas, kurios se
niau klaidingai pavadintos 
“mėnulio jūromis.” Ta pla- 
netukė buvus' tik apie 125 
mylių pločio. N. M.

United Mine Workers unijos prezidentas John L. Lewis pasikalbėjime su spaudos 
korespondentais. Šiame pasikalbėjime jis pareiškė, kad mainieritj unija visais būdais 
parems plieno darbininkus jų kovoje už ai gų pakėlimą. Čia jis pavaizduojamas Įvai
riose pozose.

Lewis kaltino kompaniją už pražudymą 119 mainieriųt New Orient angliakasykloje, 
West Frankfort, Ill., apylinkėje. Juos užmušė dują sprogimas tik todėl, kad kompani
ja neįvedė reikalingą techninią Įrengimą. Lewis reikalavo stipraus šalies Įstatymo, 
kuris priverstą kasyklą savininkus apsaug oti mainierią gyvybę ir sveikatą. .

KAI KURIE SAUSIO MĖNESIO ĮVYKIAI
Sausio 1, 1,000 metais 

krikščionys su pasitikėjimu 
laukė Kristaus sugrįžimo į 
šį pasaulį.

2. 1888 metais užpaten
tuota dirbtiniai šiaudai 
“minkštiesiems” gėralams 
siurbti.

6. 1912 m. New Mexico 
tapo .47-tą j a šios šalies vals
tija.

7. 1951 m. generolas Ei
senhower pranašavo, kad 
Sovietų Sąjunga tais me
tais ’’dar neužpuls vakarų 
Europos.”

San Francisco., apylinkėje 
1911 m. padaryti pirmi ban

DIDŽIAUSI AUTOMOBILIU NELAIMIŲ KALTININKAI
Nelaimingi nuotikiai pra

žudo daugiau jaunuolių iki 
25 metų amžiaus, negu bet 
kuri kita pavienė priežas
tis. baugiausia jų užsimu
ša, kuomet įsigėrę ir per 
smarkiai važiuoja automo
biliais.

Akys ir nervai jauname 
amžiuje vikriau veikia, bet 
jaunieji automobilistai per 
daug smarkauja. Berniu
kai rodo daugiau aklos 
drąsos, negu mergaitės. 
Todėl daugiau berniukų ir 
užsimuša.

Daugelis vidurinių mo
kyklų (hai škulių) įveda

Svarbieji patarimai automobilistams
Michigan Motor News 

duoda automobilių vairuo
tojams tokius patarimus:7

Jeigu smarkiai 
jant automobilis 

j ant šaligatvio, tai 
įčiau važiuok atgal 
J Jei leisi automobilį, pavyz
džiui, 50 mylių smarkumu 
per valandą, tai beveik ne
galėsi jo suvaldyti, sukda
mas atgal į kelią.

Jeigu automobilis slysta, 
nemėgink vienu sykiu, su
stabdyt jį arba pasukt tie
siai priekin. Daryk tatai 
palengva, kad slystąs auto- 

jmobilis mažu - pamažu at
sitaisytų.

Dažnai vienas automobi-

važiuo- 
užbėga 
jau lė- 
į kelią. 

dymai - bomboms mėtyti iš 
lėktuvo.

9/1920 m. įsteigta Tau
tų Lyga.

15. 1870 metais pradėta 
naudot mulas kaip Demo
kratu Partijos ženklas.

16. 1920 m. galion! įėjo 
blaivybės (prohibišin) įsta
tymas. Idaho valstija pa
skelbė savaitę bulvėm ir ci
buliam (svogūnam) pa
gerbti.

19. 1807 m. gimė Robert 
E. Lee, vadas pietinių ver
giškų valstijų kare prieš 
šiaurines valstijas, stoju
sias už vergų negrų išlais
vinimą nuo baltųjų savinin

pamokas autom o b i 1 i a m s 
vairuoti. Bet to negana.

Aršiausi, pavojingiausi 
sau ir kitiems automobilis
tai yra keliolika - metiniai 
jaunuoliai. Kai kuriose vals
tijose daroma griežtesni 
kvotimai tok'iems dėl leidi
mo automobilį vairuoti.
PRIETEMŲ PAVOJUS

Labai - daug nelaimių 
įvyksta temstant, kuomet 
darbininkai ir raštinių tar
nautojai namo važiuoja. 
Tada matymas blogesnis, o 
jie, pavargę po darbo, die
nos, nekantraudami skubi i 

lis susiduria priekis priekin 
su kitu todėl, kad vairuo
tojas užsnūsta. Jeigu il
giau važiuojama, tai pats 
monotoniškas autoiųobilio 
dundėjimas ir kelio vienuo- 
dumas hipnotizuoja važiuo
toją, traukdamas jį miegan. 
Taip atsitinka ypač pavar
gusiam žmogui vakare bei 
naktį.

Todėl patariama:
Palaikyti daugiau šviežio 

oro, pradarant automobilio

Staptelėti pakelėje if pa
snausti 10 minučių, v

Staptelėjus, duoti . akim 
poilsio, užsimerkti ir švel
niai jas paspaudyti per ke

ku. Dvylika pietiniu vals
tijų dar ir dabar švenčia 
generolo Lee gimtadienį.

24. 1848 metais pirmą 
syki buvo užtikta auksas 
Californijoj.

25. 1915 m. susikal b ė t a 
per telefoną tarp New Yor
ko ir San Francisco.

26. 1949 m. Indija pa
skelbta “nepriklausomihga” 
respublika, tačiaus ‘ anglų 
imperijos rėmuose.

27. Thomas Edisonas 1880 
metais gavo patentą savo 
išrastai elektrinei lempai.

30. 1948 m. nužudytas 
Mohandas. K. Gandhi, tau
tinis Indijos vadas.

namo sugrįžti.
Prietemose dažniau nusi

kalsta ir pėstininkai. Ti
kisi, kad važiuotojas laiku 
juos pamatys, o nepamato.

Tokie neatsargumai ir 
klaidos prisideda prjė to, 
kad Jungtinėse Valstijose 
automobiliai užmuša dau
giau kaip 35 tūkstančius 
žmonių per metus ir sužei
džia milijoną su viršum. 
100 tūkstančių iš to skai
čiaus būna visam amžiui 
sužeisti. Gana didelis jų 
procentas lieka taip suža
loti, kad jau negali atlikti 
savo darbo. J. C. K.

lėtą minučių.
arbatos

ar kavos.1
Laiks nuo laiko išeiti iš 

automobilio ir pavaikštinė
ti.

Neragauti nė lašo alko
holio.

Vengti tokių migdančių 
vaistų, kaip benadryl, anti- 
histaminai ar pyribenzami- 
nas.

Smarkios autom o b i 1 i ų 
šviesos dažnai būna priežas
tis, kad vienas automobilis 
susikulia priekis priekin su 
kitu automobiliu. Dėl to 
kasmet žūva šimtai žmonių.

Nakties laiku įvyksta 
tris kartus daugiau nelai-

KEISTI 1951 METŲ 
NUOTIKIAI

105 metų amžiaus aiheri- Varnės operaciją, daktaras 
kone gavo naminės ekono- surado du apendikus ir 
mikos daktaro laipsnį iš abudu išpjovė.
John Brown Universiteto. *

Santa Maria, Calif.—Val
gytojas patraukė teisman 
valgyklą todėl, kad ji vie
nu centu per daug iš jo pa
ėmė.

Didėlės farmos savinin
kas Natale, Afrikoje, pali
ko $200,000 turto tiem ^avo 
šeimos nariam, kurie nerū
ko,4 negeria alkoholio, nelo
šia iš pinigų, nededa milte
lių (pauderio) sau ant vei
do ir nedažo lūpų nei nagų.

I . ..........

I Pueblo, Colorado, miesto 
pirmininkas grasino pasi
traukti iš tarnybos, jeigu 
miestinė taryba vis siūlys 
jam algą pakelti.

Norfolk, Mass., kalėjimo 
įnamiai turėjo daug deba
tų su įvairių kolegijų pro
fesoriais bei studentais ir 
laimėjo . 70 procentu visų 
debatų. Buvo ginčijamasi 
politiniais ir visuomenės 
klausimais.

• Mamaroneck, N. Y.—Bu
vo pagaminta milžiniška 
žvakė, kuri, sykį užžiebus, 
degtų per tūkstanti metų, 
žvakė padaryta kaip Jung
tinių Tautų draugiškumo 
ženklas. Bet ji netyčiomis 
buvo taip, padegta, kad pdr 
lt) minučių supleškėjo.

London. — Viena pora, 
minėdama auksinį savo ve
dybų jubiliejū, kreipėsi į 
teismą, prašydama persky
rų.

Flint, Mich. — Vienas vy
ras laimėjo pasaulini pyp
kės rūkymo' čampionatą. 
Sykį prisikimšęs pypkę ta
bokos, jis rūkė per valandą 
ir 28 minutes, neleisdamas 
užgesti.

Fort Thomas, Kentucky. 
—Nutukusi cirku (s’o'rkįų) 
mergina svėrė 555 svarus. 
Bet per 12 mėnesiu ji taip 
apribojo sau valgį, kad pra
rado 401 švara tauku. Už
baigus tą “rediūsinimą,” ji
nai svėrė jau tik 154 sva
rus. 4

Meadville, Pa. — Miesto 
Ligoninėje darydamas vie
nam vyrui apendiko - akla- 

mių kaip dieną, o didysis to 
kaltininkas yra per skais
čios automobilių šviesos.

Todėl Michigan Motor 
News pataria:

Pritemdyti šviesas. Žiū
rėti, kad priekinis langelis 
būtų gerai nuvalytas.

Bet nevartoti jokių pri- 
temdančių akinių.

Tėmyti, kad galėtum su
stoti taip toli nuo kito au
tomobilio, kiek tik savas 
automobilis nušviečia kelio.

Nenukreipti akiu atgal, 
mėginant pasikalbėti su 
žmonėmis užpakalinėje sė
dynėje.

Skaitlingiausių nelaimių 
priežastis yra alkoholis.

Todėl negerk, jeigu va
žiuoji!

Nevažiuok, jei geri!
J. C. K.

Sunnydale, Calif. — Gra- 
borius reikalavo teismišku 
perskyrų nuo pačios todėl, 
kad jinai priversdavo jį 
miegoti vežime, kuriuo nu
mirėliai gabenami į kapus.

Newport, R. L — Vienas 
gyventojas reikalavo per
skyrų (divors.o) todėl, kad 
jo pati laikė 70 kaęių ir 
nuolat jas glamonėjo.

St. Paul, Minn. — Mote
ris gavo perskyras todėl, 
kad jos vyras išmokino na
minį šunį kandžiot ją.

Warren, Ohio. — Moteris, 
norėdama nusimaudyti, įli
po į statinę (bačką), many
dama, kad statinėje van
duo. Bet buvo sirupas. * • •

St. Louis, Mo. — Viena 
vištų krautuvė įtaisė elek
trinį įrengimą, kuris ne tik , 
skambino, bet ir ašarines 
dujas leido. įrengimas at
grasino vištvagius, bet nu
nuodijo visas vištas.

Tradegar, Anglija.— Siu
vyklos darbininkai sustrei
kavo todėl, kad savininkas 
leido jiems nepatinkamą 
muziką per radijo garsia
kalbį.

Jungtiniu Valstijų Kon
gresas išleido istatyma, pa
naikinant arkliu, arklidžių 4. 7 . €
ir karietų laikymą prezi
dentui naudoti.

Spokane, Wash. — Tūlis 
namu savininkas, norėda
mas nubaidyti balandžius 
nuo stogo, pristatė pelėdų 
iškamšų. Paskui balandžiai 
jau nepasirodė; užtat pe
lėdos buriasi ant sttfgo.

Los Angeles.— Vienai re- 
pųblikonei moteriai nepati
ko, kad ji gimus ta pačią 
dieną, kaip ir prez. Truma- 
nas. Užtat ji pakeitė savo 
gimtadienį į generolo Mac- 
Arthuro gimimo dieną. 

i

Forreston, Ill., miestas 
turi metinę Raugvtų Ko
pūstų zDieną. 35,000 svečių 
pernai per tą dieną suvalgė 
du tonus raugytu kopūstu 
ir toną “wiener” dešrukių * 
su jais.

Ispanijos valdžia įsakė, 
kad atvykstančios ameri
kietės nešiotų sijonus.

Vakarų Vokietijos seimas 
uždraudė mokytojams 
kumščiais mušt mokinius 
per ausis.

General Electric moksli
ninkas pranešė, kad jau ga
lima paversti šviną arbr 
geležį į auksą, bet taip pa
daryti unciją aukso lėšuotų 
milioną dolerių.-

Mount Wilson astrono 
mas Seth B. Nicholson ga 
lutinai surado jau dvyliktą 
Jupiterio planetos mėnulį. 
Šis mėnulis, pramintas. Ne
ridu, buvo jau pirm dvejų 
metų nutėmytas, nors dar 
neaiškiai.

f



X čeefiovas

VEGELE
Vasaros rytas. Ore ty

liu; tik čirškia pakrantėje 
Žiogas, ir kažin kur nedrą
siai burkuoja erelaitė. Dan
guje nejudėdami stovi 
plunksniniai debesys, pana
šūs į pabertą sniegą... 
Prie statomos maudyklės, 
po žaliomis gluosnio šako
mis, murkdosi vandenyje 
dailidė Gerasimas, aukštas, 
liesas kaimietis ruda, gar
banota galva ir apžėlusiu 
veidu. Jis šnopuoja, pukši 
ir, smarkiai mirkčiodamas, 
stengiasi kažin ką pasiekti 
po gluosnio šaknimis. Jo 
veidas apsipylęs- prakaitu. 
Per sieksni nuo Gerasimo, 
ligi kaklo vandenyje, stovi 
dailidė Liubimas, jaunas, 
kuprotas kaimietis trikam
piu veidu ir siauromis ki- 
nietiškomis akutėmis. Ir 
Gerasimas, ir Liubimas — 
abudu su marškiniais
apatinėmis kelnėmis.. Abu
du pamėlynavę nuo šalčio, 
nes jau daugiau kaip va
landą tupi vandenyje...

—Ką tu čia ranka vis ba
dai? — rėkia kuprotasis 
Liubimas, drebėdamas it 
drugio krečiamas. — Avi
galvi! Tu ją laikyk, lai- 
kyk, o tai ji paspruks, pra
keiktoji! Sakau tau, la.i- 
Hyk!

—Nepaspruks... Kur čia

simo ir nusitveria už ša-

Vos tik pamėginęs atsi
stoti ant kojų, jis pasine
ria visas ir ima burbuliuo
ti.

ir

taria jis, piktai vartydamas 
akių baltymus.—Ant spran
do tau atsisėsiu, ar ką?

— O tu ant šiekšto sto
kis... Čia šiekštų daug, 
lyg kopėčios...

Kuprys kulnu apčiuopia 
šiekštą ir, stipriai nusitvė
ręs išsyk už kelių, šakų, at
sistoja ant jo. Išlyginęs 
pusiausvyrą ir įsitvirtinęs 
naujoje pozicijoje, jis susi
lenkia ir, stengdamasis ne- 
prisemti į burną vandens., 
pradeda dešine ranka gra
balioti tarp šiekštų. Besi-, 
painiodama dumbliuose, sli
dinėdama samanomis, apžė
lusiomis šiekštus, jo ranka 
užkliudo dygias vėžio žnyp
les. ..

Vaizdas Hoboken, N. J., laivų statybos kieme. Šaltis 
buvo arti zero. Darbininkas Tony Filandice bando “su 
sišildyti žiūrėdamas j dailės kūrinį, kuris yra prikal
tas prie jo įrankių dėžes.

jai pasprukti! Ji po sieks- ją tuojau...
tu palindusi... — atsako 
Gerasimas užkimusiu, dus
liu bosu, einančiu ne iš ger
klės, bet iš vidurių- gilumos. 
—Slidi, kipšas, ir nutvert 
nėra už ko.

—Tu ją už žiaunų griebk, 
už £įąunų ! .
,—Kad nematyt žiaunų... 

Palauk, nustvėriau už ka
žin ko... Už lūpos ntistvė- 
riau... Kandžiojasi, kip
šas? ’

—Netrauk už lūpos,tner 
trauk — paleisi! Už žiau- 

F' nų tu ją griebk, už liaunų 
" griebk! Vėl pradėjai ran- 
> ka baksnoti! Ak, ir besme- 
» ‘genis gi tu, atleisk dangaus 

karaliene! Griebk!
—“Griebk”... — pamėg- 

džįoja Gerasimas. — Matai, 
kamandierius atsirado... 
Tu pats eik ir griebk, ku
protas velne... Kp stovi?

—Ir sugriebčiau, jei bū
tų galima... Argi galima 
tokios žemos kompleksijos 
žmogui, kaip aš, vandeny
je stovėti?a Tenai gilu!

—Niekis, kad gilu... O 
tu plaukte...

’Kuprys mostelia ranko
mis, priplaukia prie Gera-

—Tavęs dar, velnio, čia 
nematėm! — sako Liubimas 
ir piktai išmeta vėžį ant 
kranto.

Pagaliau jo ranka ap
čiuopia Gerasimo ranką ir, 
ja besileisdama, pasiekia 
kažin ka slidu, šalta.

— Va-a ji!.. — šypsosi 
Liubimas. — Didžiulė, kip
šas. .. Išskėsk pirštus, aš 

. už žiaunų. .. 
Palauk, nestumk alkūne...

saulė kepinte kepina, šešė
liai trumpėja ir'traukiasi 
kaip sraigės ragai. Aukšta 
žolė, saulės įkaitinta, pa
kvimpa tirštu, aitriu me
daus kvapu. Netrukus jau 
bus vidurdienis, o Gerasi- 
mas su Liubimu vis dar te
besi murkdo 
Kimus bosas
spiegiamas tenoras 
rimstamai drumsčia 
ros dienos tylą.

—Trauk ją už 
trauk! Palauk,

po gluosniais.
ir sustybęs

nenu-
vasa-

žiaunų, 
duokš tik nusitvert... To- trauk! Palauk, aš ją iš- 
lokai, kipšas, po šiekštu pa- istumsiu! Kur lendi su sa

vo kumščiu? Tu ją pirštu, 
o ne kumščiu, šunsnuki! 
Užeik iš šono! Iš kairės už
eik, iš kairės, nes po .deši
nei — duburys! Nugarmė
si kipšui ant vakarienės! 
Trauk ųž lūpos!

Girdėti botago pliaukšė
jimas... Nuožulniu krantu 
į girdyklą tingiai velkasi 
kerdžiaus Jefimo genama 
banda. Kerdžius, iškaršęs 
senis viena akim ir persi
kreipusia burna,, eina pana
rinęs galvą ir žiūri4 sau po 
kojų. Pirmutinės prie van- 

paskųi 
arklius

lindus; nėr už ko net nu
stverti... Sunku ir galvą 
pasiekti... Vieną tik pil
vą užčiuopiu... Užmušk 
man uodą ant kaklo — pa-

jau... už žiaunų ją... Už
eik iš šono, stumk ją, 
stumk! Durk ją pirštu!

Kuprys, išpūtęs žandus, 
užgniaužęs kvapą, išverčia 
akis ir, matyt, jau kiįi 
pirštus “už žiaunų,” tik 
staiga šakos, už kurių jis 
buvo nusitvėręs kairiąja 
ranka, nutrūksta, ir jis, ne
tekęs p u s i a u s v y ros, — 
pūkšt į vandenį! Lyg išsi
gandę, bėga nuo kranto 
banguoti ratai, ir įkritimo 
vietoje iškyla burbulai. Ku
prys išplaukia viršun ir 
prunkšdamas griebiasi už 
šakų.

—Prigersi dar, šėtone, 
teks už tave atsakyti!. . :■— 
parpia Gerasimas. — Lipk 
laukan, ma tave velniai! Aš 
pats ištrauksiu!

Prasideda keiksmai... O

Dienraščio ‘‘Laisves”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-Ui

Vakarienos ir šokių biietas $3.00

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

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

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

Šokiai seks tuoj po vakarienės
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

MONTREAL. CANADA
Ties kelią kalnan

Montrealo gamtinė grožy
be "— didysis Mount Royal 
kalnas, į kurį Ilgšio! miesto 
buvo uždrausta mašinomis 
važiuoti, pagaliau susilauks 
kelio, kuriuo nors mašinomis, 
sakoma, bus vistiek uždraus
ta važiuoti, bet autobusai už- 
veš žmones į pat jo. viršūnę. 
Pirmiau buvo galima tik pės
tiems užsilipti, ar pasisam- 
džius arkliais užvažiuoti. 
Gatvėkaris priveždavo tik li
gi pusei kalno.
Pravedimui naujo kelio mies

tas turėjo gauti leidimą iš 
provincialės valdžios. Perei
tą savaitę toks leidimas buvo 
išduota ir dabar bus tiesia
mas kelias iki pat kalno vir
šūnės. Vienok mašinomis vis- 
vien bus uždrausta važinėti 
kitais keliais ant kalno, ku
riais lig šiol nebuvo leista va
žiuoti.

—o

vaikams žaisti ir suaugusiems 
atsikvėpti. Likusieji, vadina
mi kaimynystės sodeliai — 
mažiems vaikučiams žaislo 
vietovės, tėra jų tik 40, kuo
met turėtų būti bent antra 
tiek, kad galėtų visose miesto 
dalyse vaikučiai išėję pažais
ti. Tokią nuomonę pareiškė 
Montrealo miesto sodų inži- 
nierius-užvaizda, Claude Ro
billard.

Visa bėda tame, kad 
tas “neturi” žemės...

—o—
Verduno miestui 75 metai

Didžiausias Montrealo prie
miestis, kuris dabar jau įre
gistruotas kaipo miestas ir 
trečias iš didžiųjų Kvebeko 
provincijoje — Verdunas, su 
pabaiga metų, nors be ce
remonijų, atšventė savo 75 m. 
nn l.-n

mies-

— Ka Mikėnas ir pašalp. dr- 
jos fin. sekretoriais, vyrų sky
riaus —• L. Gudas, moterų 
skyriaus — O. Vilkaitienfi/^

Board’o direktoriais turi bū
ti penki: K. Ambrasas, J. Šar
kis, A. Naginis, P. Petronis. 
Penkto vietai, du lygiai gavę 
balsų — A. Greibus ir V. Kiš
kis, palikta jų klausimų šeri- 
ninkų susirinkimui išrišti.

Revizijos komisija: V. 
Zuperka, J. Valiulis ir P. 
Paukštaitis.

Pastaba: Prieš siunčiant į 
spaudą pranešimai sako, kad 
naujai išrinktas pirmininkas, 
P. Botyrius, tuojau po rinki
mų rezignavęs.

—o—
Mire

Gruodžio 16 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė Juozas 
Adomaitis, sulaukęs 55 m£ 
amžiaus. Velionis buvo Liau
dies Balso skaitytojas, pri
klausė prie LLD 47 kp.

Paliko nuliūdime žmoną 
Konstanciją (Gutauskiutę)^ 
keturias dukteris, Annie, Jen
nie, Jessie ir Nancy, taipgi 
brolį Joną. J.—

sukaktuves.
Kaip mįesto archyvo doku

mentai rodo, tai Verdunas nė
ra paveldėjęs sau vardo nuo 
pagarsėjusio Francūzijos Ver
duno. Bet atsiradęs štai kaip:

Senesniais laikais, pelkėtuo
se miškuose čia buvo įsisteigęs 
kaimelis, vardu Riviere St. 
Pierre. Daug maž apie tą vie- 
th, kur dabar susiduria LaSal
le Blvd, ir Crawford Bridge 
Ave., tų laikų turčius John, i 
Crawford buvo pasistatęs gra-' 
žų namą ir pavadinęs jį “Ver
dun House.” 1876 gruodžio 
mėnesį jam pavyko 
kad visas kaimelis 
Verduno vardą, kas 
cialiu aktu buvo užtvirtinta.

1907 m. Verdunas įgavo 
miestelio teises ir jau turėjo 
6,000 gyventojų. O penkiais 
metais vėliau — 1912 m. — 
liko inkorporuotas kaipo mie
stas.

Taip tai Verdunas atsirado 
ir per 7.5 metus išaugo į mies
tą su 78,000 gyventojų. Rei
kia pasakyti, kad dabar Ver- 
dune ne mažai ir lietuvių ap
sigyvenę. 

—o—
Sūnų-Dukterų perrinkta 
valdyba

Gruodžio 9 d. reguliariam 
mėnesiniam susirinkime Mon
trealo Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Pašalpinė Draugija vien
balsiai perrinko-užtvirtino tą 
pačią valdybą 1952 metams, 
būtent: Pirm. — M. Gudas, 
vice-pirm, J. Adakauskas, 
protokolų sekretorius — J. 
Braknis, iždininkas — S. Vir
balas, finansų, sekretorius — 
J. Pelakauskas. O du valdy
bos nariai, nors abu nauji, ir
gi vienbalsiai išrinkti — J. 
Rlūtelionis ir A. Juknelis.

—o— 
Klubas irgi perrinko valdybą

DLK Vytauto Neprigulmin- 
gas Klubas, kaip žinios skel
bia, gruodžio 16 d. irgi pra
vedė rinkimus ir 1952 m. val
dybą sudaro: Pirm, 
tyrius, vice-pirm. — V. Nau
jokas, protokolų sekretorius— geresniu 
G. Rukšėnas, ižd. — M. M. 
Mašnickis, baro sekr. — J. 
Juškevičius-Miller, Šerų sekr.

žinote, kad 
sodų

mūsų 
(parkų) 

užima Philadelphia, Pa
Girdėti vyrų balsai, po to 

moterų... Iš už dvaro so
do žiogrio pasirodo ponas 
Andriejus Andriejičius per
siško šilko chalatu ir su 
laikraščiu rankoje... Jis 
klausiamai žvelgia upės 
link, iš kur atlekia šauks
mai, o paskui skubiai cipe- 
na į maudyklę...

—Kas čia? Ko bljauna
te? — klausiai jis griežtai, 
pamatęs pro gluosnių šakas 
tris šlapias žvejų galvas.— 
Ko čia murkdotės?

—Žu... žuvelę žviejam... 
— vapalioja Jefimas,’ nepa
keldamas galvos.

—Aš tau parodysiu žu
velę! Galvijai sodan sulin
do, o jis žuvelę žvieja!.. 
Kada gi maudyklė bus ga
tava, velniai? Jau dvi die
nos, kaip dirbate, o kur jū
sų darbas?

—Bus.. *. bus gatava.. .- 
kriokia Gerąsimas. — Va
sara ilga, suspėsi dar, jūsų 
mylista, n u s i p r a ų s ti... 
Pfrrr... Ot niekaip vėgė
lės negalim įveikti... Pa
lindo po šiekštu, ir lyg ur
ve sau: nei šen, nei ten.,.

—Vėgėlė? — klausia po
nas, ir jo akys lyg laku ap
sitraukia. — Tai. tempkite 
ją greičiau!

—J^igu duosi pusrubliu- 
ką... pasistengsim... O ir 
didumas vėgėlės, lyg tavoji 
pirklienė... Verta, jūsų 
mylista, pusrublio... už 
triūsą... Ne m a i g y k jos, 
Liubiriiai, nemaigyk, o tai 
nukamuosi! Iš apačids 
stumk! Trauk šiekštą o į 
viršų, gerasai ž m o g au... 
kuo tu vardu? Į viršų, o 
ne į apačią, šėtone! Ne- 
mataškuokit kojomis!

Praslenka penkios minu
tės, dešimt... Ponas ima 
nekantrauti.

—Vasilijau! — šaukia jis, 
atsigręžęs į sodybą. — Vaš
kai ' Pašaukit man Vasili- 
jų!

Atbėga vežėjas Vasilijus.

dens prieina avys, 
jas arkliai, paskui 
karvės.

— Pastūmėk ją 
čios.! — girdi jis Liubimo 
balsą. — Užkišk pirštą! Ar 
tu apkurtai, šėtone, ar ką? 
Tfu!

—Ką gi jūs ten, broliu
kai? — šaukia Jefimas.

—Vėgėlė! Niekaip iš
traukti negalime! Po šiekš
tu palindus! Užeik iš šono! 
Užeik, užeik!

Jefimas, primerkęs akį, 
valandėlę žiūri į žvejus, 
paskui nusiaunu'vyžas, nu
simeta nuo pečių krepšį ir 
nusivelka markinius, Kel
nėms nusimauti jam pri
stinga kantrybės, ir jis per
sižegnojęs, balansuodamas 
liesomis, paj uodus i o’m i s 
rankomis, brenda su kelnė
mis į vandenį. Kokius pen- 
kiasdešimt žingsnių jis ei- Jis kažin ką kramto ir sun- 
na dumblinu dugnu, o pas-lkiai alsuoja, 
kui ima plaukti.

—Palaukit, vyručiai.! —• 
šaukia jis. — Palaukit! Ne
traukite jos be manęs, pa
leisite! Reikia mokėti!..

Jefimas prisideda prie 
dailidžių, ir visi trys, stum
dydami vienas kitą alkūnė
mis ir keliais, šnopuodami 
ir keikdamiesi, grūdasi vie
noje vietoje... Kuprotasis 
Liubimas paspringsta van
deniu, ir ore. suskardi šai
žus, spazminis kosulys.

—Kur piemuo?!— girdė
ti ant kranto šauksmas. — 
Je-fimai! Kerdžiau! Kur 
tu? Galvijai į sodą sulin
do! Varyk, varyk iš sodo! 
Varyk! Na, kurgi jis yra, 
tas senaš galvažudys?

iš apa-

—Lįsk į vandenį, 
jam -ponas,—padėk 
ti jiems vėgėlę,... 
neištraukia!

Vasilijus greitai 
ka ir‘brenda į vandenį.,

—Ąš tuojau...
Jis.
jau

— įsako 
ištrauk- 
Vegelės

nusivel-

Montrealo

Ar kas 
metropolio 
žaislų vietovių plotis
2,5,00 akerių žemės? Išrėdy
tų labai daug, tačiau tikru
moje, palyginus su miesto te
ritorijos pločiu, tai mieste so
dų ir žaislaviečių yra didelis 
trūkumas. t 

• *
Mieste yra šeši dideli so

dai, kurie apima 1,400 akerių 
žemės. Jie yra: Maisonneuve, 
Jarry, LaFontain, Mount 
Royal, Angrignon ir St. He
len’s Island. Po to yra 10 ma
žesnių, vadinamų distrikto 
sodelių, tinkamų didesniems

—O galva po šiekštu! ži
nomas dalykas., kvaily!

—Na, nelok, o tai gausi! 
Šunsnuki!

—Prie paties pono ir to
kie žodžiai...— vapalioja 
Jefimas.— Neištraųksit jos, 
broliukai! Labai jau gu
driai ji ten užlindusi!

—Palaukit, aš tuojau.. .- 
sako ponas ir .ima skubiai 
rengtis. — Keturi jūs čia 
kvailiai, o vėgėlės ištraukti 
negalite!

Nusirengęs A n d r i e j us 
Andriejičius leidžia sau at
vėsti, o paskui brenda į 
vandenį. Tačiau ir jam 
įsikišus, nieko neišeina.

—Reikia šiekštus pakirs
ti, — nusprendžia pagaliau 
Liubimas.— Gerasimai, nu
eik kirvio! Kirvį duokit!

—Pirštų nenusikirskit!— 
sako ponas, kai pasigirsta 
povandeniniai kirvio smū
giai į šiekštą; — Jefimai! 
Nešdinkis iš čia! Pąlaukit, 
aš ištrauksiu vėgėlę... Jūs 
nemokate...

Šiekštas pakirstas; Jį pa
lengva užlaužia, ir Andrie
jus • Andriejičius, didžiau
siam savo malonumui, jau
čia, kaip jo pirštai lenda 
vėgėlei po žiaunomis.

—Traukiu, vyručiai! Ne- 
sigrūskit.... palaukit... 
traukiu!

Paviršiuje pasirodo di
delė vėgėlės galva, o paskui 
ją juodas aršinos ilgumo 
kūnas. Vėgėlė sunkiai var
talioja uodegą ir stengiasi 
išsprūsti.

—Nespurdėk! Pašvilpk 
dabar, sesele! Įkliuvai? A- 
hą!

.Visų veiduose nušvinta 
medaus šypsena. Valan
džiuke visi tyli ir susikaupę

— bumba 
Kur vėgėlė? Aš tuo- 
Mes ją. bematant!..

O tu verčiau eitum sau, Je- 
fimai! Nėr čia ko tau, se
nam žmogui, ne j savo rei
kalą kištis! Kur čia ta vė
gėlę? Aš ją tuojau... Va 
ji! Paleiskit rankas!

—Ką čia—paleiskit ran-, 
kas? Patys žinom: paleis
kit rankas! 0 tu imk ir iš
trauk !

—Negi ją taip ištrauksi? 
Reikia už galvos!

—Šauni vėgėlė! — vapa
lioja Jefimas, kasydamasis 
pamentes.,— Bene dešimtis 
svarų bus...

—Ta-aip...—sutinka po
nas. — O kepenys tai pus
te pučiasi. 'Taip ir stumia 
jas iš vidaus, A... ak!

Vėgėlė, staiga netikėtai 
švystelia aukštyn uodegą, 
ir žvejai girdi smarkų 
pliumptelėjimą... Visi iš
skečia rankas, bet jau per 
vėlu: vėgėlė—tiek ją ir te
matė. /.

Mūsų ligoniai

Se.rga draugė Anastazija 
Griciūnienė jau tūlas laikas.g 
Buvo padaryta sunki operaci; 
ja ant vidurių. Jau randasi 
namie ir povaliai sveiksta.atsiekti, —:---- - ------ ----------

priimtų ^amų adresas: 5148 Aqdon 
provin- Street.

Teko nugirsti, kad draugas 
K. Žilinskas, 7025 Shelbourne 
St., kuris jau gydėsi namie, 
dabar vėl smarkiai susirgo 
gruodžio 24 d. nakčia ir ta
po išvežtas į ligoninę. Nesu
žinojau, kokioje ligoninėje 
jis randasi. Draugas serga 
širdies liga.-

Draugė Anna Mesko ne
sveikuoju, gydosi namuose. 
Ją kankina artritis. Skauda 
rankas. Namų adresas: 3017 
Rawle St.

Draugė EI. Mačenienė 
kiek sveiksta iš po 
šalčio pagavimo. Jos 
7200 Oakland- St.

.Nuo savęs, vėlinu 
ligoniams greitai pasveikti ir 
smagiai 
Taipgi 
drauges, 
ligonius
jiems atjautimo žodį, nes jie 
visi yra1 progreso rėmėjai ir 
visų parengimų dalyviai.

Pąuline Walantiene

didelį 

adresas:

visiems

leisti 1952 metus, 
raginu draugus ir 
kad nepamirštumėte 
aplankyti ir tarti

Montello, Mass
LLD 6-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio-Jan. 7-tą, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Visi nariai yra. prašomi

— P. Bo- dalyvauti šiame susirinkime. 
Pradėkime naujus metus su 

veikimu a pš vietos 
naudai. Fin. Rašt.

Geo. Shimaitis, 
(3—4)

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

artį 150 Jono Kaškaičio 
• gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. .
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu vewcalu.
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DR. S. MATULAITIS

Lietuvių 
istorija

(Tąsa)
Sugrįžęs Lenkijon, Augustas sumanė sustiprinti kara

liaus valdžią, pasiremdamas Saksonijos kariuomene, 
y Tam tikslui laikė Lenkijoj ir Lietuvoj Saksonijos ka
riuomenę. Bajorija suprato karaliaus norus ir ėmė bruz
dėti. Pagaliau karaliaus priešininkai slaptai susitarė 
(Tarnogrodo konfederacija) ir pareikalavo iš karaliaus, 
kad prašalintų Saksonijos kariuomenę. Augustas išsiun
tė prieš sukilėlius kariuomenę, bet ta neįstengė jų Įveikti.

Carui Petrui labai netiko Augusto sumanymai susti
printi saVo valdžią ir įvesti tvarką. Užtat pakilusi iš to 
kova buvo jam labai paranki, nes davė progos kištis į 
Lenkijos reikalus. Taigi, kuomet sukilėliai paprūsė jo 
būti tarpininku, jisai noriai sutiko. Paliepė sušaukti 
s.eimą Liubline ir atsiuntė kaipo tarpininką kunigaikštį 
Dolgorukį. Kadangi abi pusi negalėjo susitaikyti, caras 
atsiuntė savo kariuomenę, kuri privertė susitaikyti. San
taikos punktai buvo surašyti Varšuvoje 1716 m. Toj 
santaikoje tarp ko kita buvo įrašyta, kad Saksonijos 
kariuomenė pašalinama iš Lenkijos ir Lietuvos. Ka
ralius pasižadėjo nelaikyti daugiau per 24,000 kariuo
menės (18,000 Lenkijoj ir 6,000 Lietuvoje). Toks lenkų 
lietuvių valstybės kariuomenės sumažinimas buvo nau
dingas carui. Valstybė per tai pasidarė silpna. Nuo 
to laiko kaimynai galėjo drąsiai, nebijodami rimto pa
sipriešinimo, kištis į jos vidurinius dalykus ir užmes
ti jai savo valią.

Kad neišleidus iš savo rankų nusilpnintos valstybės, 
Petras neišvedė iš jos savo kariuomenės. Pasiremdamas 
kariuomene, jis elgėsi Lenkijoj ir Lietuvoj tarsi užka
riautose šalyse. Jo paliktas Lenkijoj kunigaikštis Dol- 
gorukis stropiai dabojo, kad Augustas nesustiprėtų, ne
įvestų tvarkos ir nesumanytų nusikratyti jo globos. Dol- 
gorukis elgėsi gudriai.'Bajoriją jis gąsdino, kad Augus
tas manąs įvesti despotizmą ir susiaurinti bajorų lais
ves. Lengvatikė bajorija tikėjo, kad Rusijos kariuome- 

. nė iš tikrųjų esanti reikalinga bajorų laisvėms ginti nuo 
karaliaus pasikėsinimų.

Kaip didelis tuomet buvo rusų įsivyravimas Lietuvoje, 
parodo vaizdžiai šis atsitikimas. Pinske tuo laiku buvo 
atimtos iš stačiatikių dvi bažnyčios ir pavestos unitams. 

„ Stačiatikiai pasiskundė, ir Pinskan ątvažiavo caro val
dininkas, kuris vėl atėmė bažnyčias ir atidavė atgal 
stačiatikiams. Maža to. Caro valdininkas, nuvykęs į 
pavieto seimą, kuris tuo tarpu buvo susirinkęs, išdėstė 
nekatalikų skriaudas ir paklausė, kodėl taip daroma. 
Seimas ne tik nepasipiktino, kad’ svetimšaliai kišasi ne į 
savo dalykus, bet dar nuolankiai teisinosi prieš caro 
yydininką.

'■^Kuomet taip dėjosi, kuomet caro valdininkai kaip na
mie šeimininkavo lietuvių lenkų valstybėj, jos piliečiai 
vedė tarp savęs atkakliausią kovą dėl tikėjimo.

Jezavitai reikalavo sugriauti visas reformatų bažriy- 
’ čias. Po jų įtekme Varšuvos santaikos akte buvo įrašy

ta: sugriauti visas reformatų bažnyčias, pastatytas vė
liau 1674 m. Kad ten, kur nėra nekatalikų bažnyčių, 
jiems aštriai užginta rinktis viešai, laikyti pamaldas ir 
sakyti pamokslus ar giedoti giesmes. Už šių įstatymų 
peržengimą pirmą kartą turi būti baudžiama pinigais, 
po to kalėjimu, o pagaliau ištrėmimu. Tiktai svetim
šaliams pasiuntiniams ir ministeriams nekatalikams bu
vo leista laikyti pamaldas ir klausyti pamokslų, bet tik
tai pas save namie ir tiktai namiškiams.

Taip suspausti nekatalikai pradėjo vesti agitaciją, kad 
išrinkus seiman jiems prielankius atstovus, kurie seime 
pasistengtų pašalinti tuos kenksmingus įstatymus. Jiems 
priešais ėjo katalikų dvasininkai.. Vilniaus vyskupas 
Brzostovskis išleido aplinkraštį į Lietuvos bajoriją, ku
riuo jisai ragino katalikus nerinkti į seimą nė vieno ne- 
katdliko, nes, girdi, ir taip jau mūsų tėvynė esanti sun
kiame padėjime. O dėl ko? Dėl to, girdi, kad atvėsęs
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•4ras mus karštas prisirišimas prie šv. tikėjimo, kad ne
katalikai tarpu mūsų laisvai išpažįsta savo tikėjimą. Jis 
pagyrė Kauno pavieto bajoriją, kuri taip prisirišusi prie 
katalikų tikėjimo, kad išmetusi iš miesto raštininkų vi^- 
ną buvusį ten nekataliką. Jis tvirtino, kad tik katali
kas galįs ginti visuomenės gerovę ir auksinę bajorijos 
laisvę: nekatalikai gi, esą, rūpinasi tiktai savo asmens 
reikalais. Seimas (1718 m.) Gardine buvo priešingas j 
nekatdlikams. '

Nekatalikai stengėsi kaip nors pagerinti savo padė
jimą per seimą, kuris turėjo būti Varšuvoje 1720 m. Bet 
ir čion Vilniaus vyskupas Brzostovskis jiems kelią už
bėgo. ( Vėl išsiuntinėjo bajorijai aplinkraštį, kuriuo pa
taria Amžinai pašalinti visus nekatalikus nuo valstybės 
vietų. ^‘Sekdamas, rašo jis, mūsų Ganytojo pavyzdį, 
noriu savo vyskupijoje visus išganytus padaryti, dėl 
to, ieškau kelių, kuriais vienoj katalikų valstybėje būtų 
vienas tikėjimas.” Seimas neįvyko. Nekatalikų perse-

Laikas visiems susirūpinti

Tik žemiaus telpantis žiup
snelis Rothenbergo iškeltų 
faktų rodo, jog turčių pasta
tyti visokie sargai sergsti, kad- 
nepraleisti nė vieno demokra
tiniai nusistačiusiu kandidato, 
nors į mažiausią valdvietę, ir 
tuom patim kartu visokie jau 
netekę padorumo . su turčių 
parama išrenkami į daugumą 
valdviečių. Tai verčia ‘ kiek
vieną demokratiniai protau
jantį žmogui išsilavinti ir 
apeiti visas senųjų partijų 
statomas kliūtis pastatymui 
demokratiniai nusistačiusių 
kandidatų, ir išrinkti juos į 
įvairias valdvietes. Tai bus 
vienintelis būdas nusikratyti 
esamos korupcijos.

—o—
Rothenbergas pakviestas 
pasiaiškinimui

Gruodžio 10 d. Don Rothen* 
bergas, buvęs Marie Reed 
Daug politinės veiklos mane- 
džerium išrinkimui jos į Mo
kyklų Tarybą, buvo pakvies
tas į Balsavimų komisijos 
raštinę pasiaiškinimui, /kiek 
jis surinko pinigų ir kad pri
duotų vardus visų, kurio au
kavo dėl politinės veiklos iš
rinkimui Mrs. Haug į Mokyk
lų Tarybą. Stambesnių auko
tojų vardus Don pridavė, bet 
tokių buvo visai mažai. Smul
kesnės aukos atėjo, Rothen
bergas paaiškino, per įvairių 
tautų ir unijų komisijas, ir 
nekurie patys prisiuntė laiš
kuose, nepasirašydami savo 
vardo, ir nekurtos įeigos pa
darytos iš parengimų. Rothen
bergas toliaus paaiškino, kad 
šiame atsitikime žmonės au
kavo ne todėl, kad jų vardai 
būtų pažymėti, bet kad pri- 
gelbėti padengti savos kandi
datės politinės veiklos • lėšas ir 
kad viso aukų ir nuo parengi
mų įėjo $902, ir nuo televizi
jos tikietų $104.

Balsavimų Komisijai, susi
dedančiai iš, republikonų ir 
demokratų ' politikierių, buvę 
nesuprantama, kaip tai gali
ma ncprigulmingam kandida
tui sukelti tiek daug pinigų, 
kada toks mažas skaičius 
stambesnių aukotojų, ir pa
reikalavo pasakyti, “kas rin
ko tas aukas?“ Rothenbergas 
atsakęs mažai žinąs, kas jie 
per vieni, nes Hugh DeLa
cy rūpinosi tuomi.

Apart įvairių ir nesąmonin
gų klausimų, didelis demokra
tų Šulas Dan Duffy užklausęs: 
“Ar tu esi tikras, kad aukų Į 
rinkėjai pridavė visus pinigus, 
ką jie surinko?” Don greitai 
atsakęs: “Esu absoliučiai tik
ras, kad 100 nuošimčių surin
ktų pinigų dėl Mrs. Haug bu
vo priduoti.” “Jeigu tas yra 
tiesa,” sakė demokratas Duf
fy, “tai šis yra pirmas politi
nes veiklos istorijoje įvykis.” 
\ “O kaip tie televizijos ti- 
4<ietai veikė?” užklausęs vic- 
mas iš komisijos narių. Don 
paaiškinęs jiems, kad tai bu
vę 'paprastai:' žmonės* nusipir
kę tikietus, užsimokėdami po 
25 centus už tikietą, kad ste- 

i bėti Marie Reed*—JtJhug ant 
televizijos savo namuosę. 
“Hum,” suurzgė politikieriai, 
“parodyk mums tą tikietą.” 
Jų reikalavimas buvęs paten
kintas. Tuomet republikonas 
Balsavimų Komisijos pirmi
ninkas įsikišo su klausimu, 
“Ar tu manai sakyti, kad Mrs. 
Haug rėmėjai ištikrųjų norėjo 
matyti ją išrinktą?” “Tai 

[ yra absoliučiai taip, ponas 
I pirmininke, ant ko mes visi 
privalome sutikti,” atsakas 
Rothenbergas.
Rothenbergas patyrinėjo jų 
rekordus

— Kada Balsavimų Komisi
ja pradėjo ieškoti priekabių 
prie aukotojų dėl Marie Reed 
Haug politinės veiklos, sako 
Rothenbergas, mes. irgi, bis- 
kutį patyrinėję demokratų-re- 
publikonų rekordus, štai ką 
suradome.

1. Republikonų partijos ra
porte iš politinės veiklos jei
gu, nesirado nė vieno aukoto
jo vardo. Tik pažymėta, kad 
$50,965 nuo Cuyahoga Lake 
Republikonų Finansų Komite
to ir nuo pirminio politinės 
veiklos komiteto. Tai ir vis
kas.

2. Demokratų vadas ir mies
to tarybos narys Jack Russell 
iš Ward 16, pažymėjęs rekor
duose, kad jis turėjęs “$7 jei
gu ir $7 išlaidų.” Matomai, 
kad Balsavimo Komisija jo 
raportą priėmė.

3. Leo Rattay, kuris kandi
datavo prieš Marie Haug į 
Mokyklų Tarybą, raportavęs 
B. K., kad jis neturėjęs jokių 
įeigų ir tik $3 išlaidų. Bet po
nas Rattay nepažymėjęs, kas 
apmokėjo už tuos didelius

! plakatus, kurių matėsi po vL 
są miestą, išlipintus ant lentų 
(billboards) ir kitas jo politi
nės veiklos lėšas.

4. Spalio 30 d. Burke kalti
no republikonus, kurie išleidę 
po $5 už kiekvieną balsą iš- 
sukeltų $425,000 dėl McDer
mott išrinkimo. Republikonai 
sakėsi surinkę tik $125,000, 
bet Balsavimų Komisijos ra
porte pažymėta tik $50,000.

5. Taipgi spalio 30 d. Bur
ke kaltino republikonus, kad 
jie nusisamdę John E. Brin- 
ton kaipo jų profesionalą fon
dų sukėlėją už $1,100 į mėne
sį. Bet Balsavimų Komisijos 
rekorduose republikonai pa
žymėjo, kad iš Brinton rašti-

: nes neįėjo jokių pinigų, ir tt.
O čia dar vienas iŠ didžiausių 

1950 metais išrinkimui Ro
bert A. Tafto į senatą išleista 
$5,000,000 ir susilaukė seka
mo pareiškimo iš Drew Pear
son: “šis senato tyrinėjimas 
vargiai dar ir paviršį prarėžė 
to Ohio balsavimų skandalo, 
kilusio iš Sen. Robert A. Taf- 
tto sumušimo Joc Fergusono... 
pasibaisėtinas prasižengimas 
prieš įstatymus iš abiejų pu- 

Į siu.” O sen. Tafto kasierius 
“pametė” jo rinkiminių įeigų 
knygas ir su tuomi skandalas 
turės būti pamirštas.

— Stebėdami tokią korupci
ją ir supuvimą iš abiejų pu
sių — republikonų ir demo
kratų, privalome padvigubinti 
mūsų veikimą, kad išrinkus
Hugh De’Lacy į valstijos 1c- 
gislatūrą ir- vieną negrą į 
kongresą. Jie negalės juokų 
krėsti sų mumis, kada mes 
surinksime 50,000 parašų po 
peticijomis, pareiškė Don Ro
thenberg. J. N. S.
Moterų Klubo veikimas/

Vietinio Moterų Klubo 
priešmetinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 20 d. Nežiūrint 
nepaprastai blogo oro, nares 
susirinko gana skaitlingai. 
Gražiai aptarusios savo reika
lus, paaukavo $10 Ateivių 
Teisių Gynimui, ir $10 sergan
čiai ir daug pirmiau veikusiai 
klubo narei draugei M. Rač

kaitienei.
Klubo valdyba sekantiems 

1952 metams tapo užgirta ta 
pati, nes sugabesnės ir tinka
mesnės valdybos sunku būtų 
kur surasti, o už jų tokį nuo
saikų klubo reikalų vedimą I 
nutarė surengti visai klubo 
valdybai pagerbimo pobūvį. 
Tai yra gražus ir dėiriesio 
vertas tarimas. Moterų Klubo 
valdyba, kuri per pastaruo
sius kelis metus taip gražiai 
vedė Klubo reikalus, to pil- j 
nai užsipelnė. Dabar lieka > 
tik planingai suruošti tą po- j 
būvį, į kurį, be abejonės, ne ; 
tik klubietės, bet ir pašalinė 
publika atsilankys. Tam dar
bui išrinktoji komisija pobū
viui pasirinko kovo mėn. 1-mą 
d. Tai šeštadienio vakare, 
LDS Klubo Svet. Smulkiau 
apie tai praneš pati rengimo 
komisija.

—o—
Neprašyti advokatai

Tilpus “Laisvėje” žinutei, 
kurioje buvo pasakyta, jog 
“Vilnies” Ad m i n istratori us
tūlam Clevelando korespon
dentui uždarė duris, atsirado 
beprašytų advokatų, kuriems 
parūpo net minimo koresp. 
nuoširdumas. Aš jiems patar
čiau atsiklausti pas patį “V” 
Adm., kokiais sumetimais jis 
siuntinėjo korespondento raš
tų iškarpas ir reikalavo už 
tuos raštu sNažmo Rėti. Kuomet- 
tas bus paaiškinta, nereikės 
spėlioti nei apie koresp. nuo
širdumą, neigi jį reikės mo
kinti gramatikos. O gali būti 
su tokiu pasiaiškinimu ir vi
sas incidentas užsibaigtų.

Jokie neprašyti advokatai 
šio klausimo neišriš, nes šis 
incidentas jiems yra svetimas, 
prie ko jie patys prisipažysta. 
Jeigu vilniečiams, bus pagei
daujami minimo korespon
dento'raštai, jie be vargo tą 
klausimą išriš, o kolei jie to 
nedaro, koresp. jaučiasi, jog 
jis ten nepageidaujamas.

Klubietė

Worcester, Mass.
Kūčių Vakaras

Gruodžio 23 d. pastango

mis mūsų darbščių moterų iš 
Literatūros Draugijos 155 kp. 
ir su pagalba vyrų iš 11 kp. 
buvo suruošta atžymėjimui 
kūčių vakaras. Svetainės es-1 
tradoje buvo parėdyta nedi
delė eglaitė su žibučiais, ant 
stalų egliniai bukietai. Jau 
prieš 6 vai. vakare buvo apsė
sti veik pilni du ilgi stalai su
sirinkusiųjų, pradėjo vaišintis 
beriebaliniais įvairiais skanu
mynais: barščių sriuba su gry
bais, silkėmis, raugintais ko
pūstais, bulvėmis, kisieliumi, 
kepta žuvimi, sausainiais su; 
aguonu pienu, pyragaičiais ir 
kava, kai kas užsigerdavo ir 
alučio. Tai buvo ištvermingas 
šeimininkių darbas. Jomis 
buvo Vasilienė, Tamutienė, 
Stankienė, Mickienė, šupie- 
nienė ir NoVikienė.

Pasivaišinus tais senoviš
kais patiekalais, 11 kp. pirm. 
A. Pilkauskas paprašė ramu
mo ir iššaukė pakalbėti J. 
Luką, J. žalima, D. Jusiu ir J. 
Skliutą. Jie atatinkamas kal
bas pasakė. Paskui susirin
kusieji gražioje draugiškoje 
nuotaikoje šnekučiavosi ir

Johanno Schillerio drama

Klasta ir Meilė
x 2-jų veiksmų, 6-ių atidengimų

Sta to 
BROOKLYN!) LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRASX c

Režisūra Jono Valenčio

Sekmadienį, Sausio - January 6, 1952
Vaidinimo pradžia 3:30 popiet—:—Sale atdara 2 vai.

LIBERTY AUDITORIUM
Kampas 110th St. ir Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
1 Fon Valteris, ministrų prezidentas, baronas—POVILAS RAINYS 

Ferdinandas, jo sūnus, majoras —---------- JONAS VALENTIS
Fon Kalbas, hofmaršalas--------------------------JONAS RUČINSKAS

Lady Milford, kunigaikščio meilužė-----------ADELĖ RAINIENĖ
) Vurmas, prezidento sekretorius — — PETRAS GRABAUSKAS 

Mileris, muzikos mokytojas — — — — — JONAS LAZAUSKAS 
Mileriene, jo žmona-------— LILLIANA KAVALIAUSKAITĖ
Luiza, jų duktė----------------------------- - ELENA BRAZAUSKIENĖ
Sofija, Lady Milford konfidentė — — — — EVA MIZARIENĖ 
Kamerdinierius (senas tarnas)------------------ MIKOLAS GRIGAS
Tarnas--------------------------------- --------------— ADOMAS DAGIS

Trys teismo sargai

Ši drama—tai retenybe lietuvių scenoj. Jos pastatymas reikalauja daug lėšų ir pastangų ’ 

Rezervuotom vietom —$2, $1.50; nerezervuotom—$1.25

LIAUDIES TEATRO VALDYBA •

5 pusk—Laisvė (Liberty)* iPenktadien.ą Sausio-Jan. 4, 1952

Miami Floridoje darbininkai pikietuoja American 
Airlines stotį. Jų tarpe matome ir Transport Workers 
unijos prezidentą Michael Quill. Streikas tęsėsi tik tris 
dienas ir buvo atšauktas.

dainavo lietuviškas dainas per 
gana, ilgą laiką. D. J.

Harrison, N. J.
k -----
PAKEISTA SUSIRINKIMO 
DIENA

LLD 136 kuopos susirinki
mas įvyks antrą sekmadienį, 
sausio-Jan. 13 d., vieta 17 
Ann St. šis susirinkimas bus 
metinis ir bus renkama sekan
tiems metams valdyba. Taipgi 
bus išduotas raportas iŠ nau
jų metų vakarėlio. Visi na
riai ir narės malonėkite daly
vauti šiame svarbiame susi
rinkime.

Kviečia Valdyba.
(3—4)

Jei jūsų draugijai, klu-, 
bu i ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

kio j imas ėjo. savo keliu.
Reikia pripažinti tiesa, kad karalius Augustas II aiš

kiai suprato pavojų, kuris grūmojo valstybei nuo Rusi
jos ir jai pritariančių Prūsų. Kad atsigynus nuo jų, ji
sai susiartino su Anglija ir Austrija, su kuriais surašė 
net sutarimą prieš Prūsus'ir Rusiją.

Sužinojęs apie tai, caras Petras taip pat surašė (1719 
m.) sutarimą su Prūsų karalium, kuriame abu pasižadė
jo ginklu neleisti įvesti atmainų lenkų lietuvių valstybė
je; turėti savo globoje stačiatikius ir reformatus ir ne
leisti, seimui patvirtinti karaliaus surašyto sutarimo su 
bhnglija ir Austrija. Taip ir padarė. Kuomet tais pa
čiais metais Augustas sušaukė seimą Varšuvoj, kad pri
imtų sutarimą su Anglija ir Austrija, Rusijos ir Prū
sų pasiuntiniai nesigailėjo pinigų ir pažadėjimų. Po jų 
įtekme seimas buvo suardytas, sutarimas nepatvirtintas.

(Daugiau bus)

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
' Telefonas Poplar 4110
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aršią filmą paskelbė streiką
Mrs. Margaret Osborne, 30 

metų, bronxiete, tapo sulaiky
ta be kaucijos, įtarimu, kad 
ji nušovė savo vyrą Lloyd, 31 
metų.

Spaudos laisvei ir 
Konstitucijai ginti 
masinis mitingas

“KLASTOJE IR MEILĖJE’! Iš Anglijos sveikina
MILLERIIJ ŠEIMA

__ •, 3 Milerių šeima — Mileris,
Manhattan j M.]erien- dukra Luiza — 

masinisp^i]erio ve^a]e pavaizduoja 
gerąją, teisingąją, moraliai

.17-tą, 
ruošiamas 
kurio vyriausia te- 

aiškinimas, 
McCarran 
spali d os

kaip 
įstatai 
laisvę, 

vienu
mūsų

prieš

pa- 
ša-

ke

Sausio 
Center, 
mitingas, 
ma bus 
Smith ir 
gniaužia
Spaudos laisvė yra 
matingiausių dėsnių 
lies Konstitucijoje.

Mitingą šaukia
lėtą mėnesių susidaręs spau
dos laisvei ginti komitetas iš 
26 žymių rašytojų, unijistų, 
artistų, 
mitingas 
tyvis ir 
kam tik
sausio 17-tos vakarą tam tik
slui.

mokslininkų. Toks 
turės būti informa- 

įdomus. Todėl visi, 
galima, rezervuokitės

Norite pamatyti ūkio 
paukščių parodą L. KAVALIAUSKAITĖ

te-

Brooklyno teatrai Beverly 
ir Culver, buvę žadėję gruo-

mitingą, įvyksiantį 
sausio 4-tą, Arenoje

džio 28-tą pradėti rodyti fil- mrieš f
TA________ i. 1?____ 4____________j_____ _  .A,.,

Luiza— paprasta miesto mu
zikanto mergaitė. Apie 
eina visas veikalas. Iš 
menės pereina Milerių 
tik Ferdinandas.

juodu 
diduo- 
pusėn

Ferdi

Sausio 2-rą prasidėjo ir 
besitęsia New Yorke 21-ma 
metinė žemės ūkio paukščių 
paroda. Baigsis sausio 5-tą, šį 
šeštadienį. Vieta: Grand Cen
tral Palace, Lexington Ave., 
biskelį toliau į šiaurę nuo 
Grand Central gelžkelių sto
ties.

Harvery C. Wood, parodos 
sekretorius, sako, jog lenkty- 
niuojantieji paukščių augini
mo klubai yra išstatę net po 
500 skirtingų veislių, amžiaus 
ir spalvų naminių paukščių. 
Parodoje ekspertai raštu ir 
žodžiu aiškina paukščių augi
nimo ir vaitojimo skirtingas 
sritis.

sveiką kūrinio p )sę, Tikėji
mas dievu jų sieloje yra tei
singas, nesudarkytas. Milerių 
šeimą “Klastoje ir Meilėje” 
mums pavaizduos gerai paty
rę gabūs aktoriai: Milerio — 
J. Lazauskas, Milerienės — 
L. Kavaliauskaitė, Luizos — 
E. Brazauskięnė.

Milerių šeima — miesto 
žmonės, liaudis. Luiza ir Fer
dinandas 
bet juos 
santvarka.
d u omen ės

karštai įsimylėję, 
skiria tik socialė

Ferdinandas di- 
valdininko sūnus,

Mileris nesupranta 
nandą, jis įsitikinęs, kad ir šis 
ponaitis yra vienas iš tos pa
laidos, doroj nupuolusios pa- 
locinės diduomenės. Antra, 
jis jaučia, kad Ferdinando tė
vas, jo socialis stovis ir neleis 
Ferdinandui vesti jo mylimą 
dukrą. Tad Mileris su visa sie
la, su tėviška meile nori at
skirti Luiza nuo Ferdinando. 
Milerienė geriau supranta 
Ferdinandą. Ji jaučia, kad jo 
meilė yra tikra. Milerienė, 
kaipo motina, jaučia ir Luizos 
meilę Ferdinandui.

Luiza, jauna. dora, graži 
mergaitė — myli Ferdinandą, 
myli savo tėvus.'Ji tampa mei
lės auka, nelaiminga. Ją ir 
•jos tėvus terorizuoja Ferdi
nando tėvas ir jo tarnautojai. 
Ją priverčia prezidento suo
kalbininkai rašyti veidmainin
gą ir klastingą laišką ir išsi
žadėti Ferdinando. Ji tai paz 
daro tik todėl, kad motiną, 
tėvą išvaduoti iš kalėjimo.

Pergyvenimus Milerių šei
mos, draminiai tragiškas sce
nas mės matysime, girdėsime 
sausio 6, lygiai 3:30 vai. po 
pietų. Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic Avė1., Rich
mond Hill, N. Y. Reporteris.

Smitho įstatas dr galimybėsi 
juomi vadovaujantis persekio
ti darbininkus ir bile kurį va
dovams nepatinkamą žmogų 
yra taip plačios ir aršios, jog 
tą įstatą žino, jo blogybes su
pranta net užsieniečiai. Tą 
geriausia liūdija ir tas faktas, 
jog Anglijos Parlamento na
rys D. N. Pritt atsiuntė svei
kinimą mitingui, kuris rengia
mas protestuoti prieš Smith 
įstatą, reikalauti jį panaikinti.

Mitingas įvyks sausio 4-tą 
(šį vakarą, penktadienį), St. I 
Nicholas Arenoje, 69 W. 66th1 
St., New Yorke. Įžanga 50c.

Kalbės keli jau persekioja- 
mi einant tuo įstatu asmenys. 
Taipgi kalbės buvusysis kon- 
gresmanąs, paskilbęs advoka-< 
tas Vito Marcantonio. A.

mą “The Desert Fox,” jos/ 
neberodė po to, kai tos susie- 
dijos delegacija nuvyko pas 
teatrų savininkus to prašyti.

Prieš porą savaičių toje 
pat apylinkėje ta pati filmą 
buvo rodyta kituose teatruose. 
Jų taip pat prašė filmos ne
rodyti, bet savininkams nepa
klausius prašymo, teatrus , pi
le i eta vo. To pasėkoje 
generolą garbinančią 
tūluose teatruose teko 
pusiau tuščiame teatre.

Kiti nusprendė, kad 
mas nepatinkamų filmų prieš 

neapsimoka.

Apie 1,200 sunkvežimių 
vairuotojų paskelbė streiką 

50 firmų, daugmeniškai 
pardavinėjančių groserius. 
Jos pristatinėja /groserius į 
krautuves .susiedijose. Streir 
kas neliečiąs didžiųjų kompa- 
niškų gręsernių,

Trokmanai reikalauja po 
$8.91 per savaitę priedo. Sam
dytojai pirm‘streiko pasiūlė 
ne daugiau $2.50.

Staten Islande rytą po Ka
lėdų ant šaligatvio atrado 
mirusį nežinomą vyriškį. Spė
ja, kad jis pavirto ir užsimu-\ 
še. . ’ /

PRANEŠIMAI
AIDO CHORAS

žiūrovų vali

Prižadėjo policistą 
iškelti kitur

nacių 
filmą 

rodyti

Mieste prasidėjo rinkliava 
kovai prieš valkų paralyžių. 
March of Dimes baigsis sau
sio 30-tą, velionio prezidento 
F. D. Roosevelto gimimo, die
ną. 1

Pamokos įvyks šio penkta
dienio vakarą, sausio 4-tą, ly
giai 
Visi

8 valandą, Music Room, 
nariai prašomi dalyvauti.

Choro prezid.

LLD 1 KUOPOS NARIAMS

Izraelis gaus įvalias 
pinigy New. Yorke

Pralšome visus 
kad šlisirinkimams 
me dieną.

Visi susirinkimai 
virtą ketvirtadienį
Sekamas įvyks 24-tą šio mene
sio, L. A. Pik Klube.

Sekr.

Įsitčmyti, 
pakeitei

įvyks ket-
mėnesio.

Izraeliui paremti bonų 
e- > davimo 

legacija lankėsi pas policijos 
ų Monaghan pra- 
pol i cistas Samuel 
būtų prašalintas

iš pareigų 73-me precinkte.
j Viršininkas' prižadėjęs.

Policistas Applebaum buvo ■

Brownsvilles gyventojų

komišijonieri 
syti, <kadu. U. syti, <kad

I Applebaum

Geriausi linkėjimai 
nuo jos ir jai

Kale-
Metais

rt

par- 
mitihge Madison 

Square Gardens sukelta bo- 
Bai’s $2,980,000.’ Įžanga bu
vo tiktai su pinigais ar paža
du. Įsigyti Izraelio boną.

PRANEŠIMAS

j 
.. 5.

Robesonas kalbės prieš 
žudymą Amerikos 
negrų

Geriausių linkėjimų 
domis ir Naujaisiais 
gavau nuo-savo draugė iš to
limo Port O’Connor, Texas. 
Ten dabar apsigyveno seniau 
gyvenusi Brooklyne, o vėliau 
Patersone buvusi Yumplotie- 
nė. Gyvendama N. J. ji susi
pažino su svetimtaučiu, tad 
vėliau apsivedė ir išvyko į 
Texas. Mat, jos draugas ten 
turi nuosavus namus. Taip pat 
jo ęųnųsĮ turi biznį.

Sayo Malimai draugei 
kiti geniausią; pasis^imo 
myniniame gyvenime.

, ! į Sophie,Petkus
 >

Poli cistas
Į iš ten iškeltas kitur po to, kai Į 
jis gegužės f7’ J 
beginklį 
Henry 
gatvėje dėl 
auto nelaimės, 
buvo paste b 
Brownsvilles

Linksmos jai šventės

susirinkimas 
šią metą 1 
W. 21 St.J 

New York City, Apart. 2-C.
Malonėkite pribūti laiku.

Valdyba.

LDS 159 kp. 
įvyks 6 d. sausio 
vai. diena. 209

lin- 
šei-

26-tą ten nušovė 
darbininką negrą 

, jį sustabdęs 
kokios menkos 

• Bet dabai’ vėl 
lėtas dežuruojant 
J gatvėse.

Automobilistams
Ąntroje eilėje pasištatan- 

tiems gatvėse auto pabauda 
nuo sausio 1-mos yra ne $4, 
bet $15, kaip paskelbė polici
ja.

Anna Prankaitis praėjusias, 
Kalėdas skaitė vienomis links
miausių. Jos sūnus Johnnie 
gruodžio mėnesio pradžioje 
parvyko narrijO iš karinės tar
nybos su viltimi jau pasilikti 
namie, pradėti gyventi sau.

Johnnie, praėjusiojo karo 
veteranas, šiuo antruoju lai
kotarpiu tarnyboje išbuvo ke
tverius metus.

, HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmą sekmadienį po pietų, 3 vai., 
sausio 6 d., toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Ttirėsime metinį susirinkimą, 
kur bus nauja kuopos valdyba per
rinkta. Taipgi bus naujų metų va
karėlio komisijos raportas apie pa
sekmes. — Kviečia Valdyba.
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Miestas tebeauga
New York o 

gimė 163,003 
mų bėgiu tų 
buvo 78,794.

mieste pernai 
kūdikiai. Miri- 
vi e n erių metų

S ■' I* ’ Pasauliniai paskilbęs dainos
ir vaidybos artistas Paul Ro- 
beson kalbės unijistų ir kitų 
visuomenės organizacijų ren
giamame masiniame mitinge 
sausio 10-tos vakarą.

Mitingas rengiamas ir lie
tuviams ’gerai žinomoje ir pri
einamoje vietoje, Webster 

1 Hali, 119 E. 11 th St., New 
Yorke. Įžanga 75c.

YM & WHA linksmi 
dėl metiniy nuoveikiy

Williamsburgiete įstaiga, 
turinti savo centrą 575 Bed- 

I, ford Ave., savo metiniame ra
porte direktoriams ir svečiams 
pasidžiaugė, kad gerai gyva
vo ir plėtojosi veikla visų se
nųjų sįyrių. Priedams, įsigyta 
žemė vasarvietei prie Cent
ral Valley, N. Y.

Įstaiga vyriausia buvo įkur- 
U žydų jaunimo sporto ir me
no saviveiklai, tam tebepalai
koma. Tačiau dabar veikla 
taip išsišakojo, jog kviečiami 
ir jau dalyvauja daug susiedL 
jos jaunimo, visokių tautų kil
mės, toje darbininkų ir bied- 
nuomenės apgyventoje susie- 
dijoje. Ir ne vien tik jauni-' 
mas, bet yra mažiukams vai
kams, taip pat ir senukams 
pasilinksminti programos.

Įstaigos prezidentas Abra
ham.L. Doris savo raporte pa
žymėjo, kad > paėmus visas 
metų dienas bendrai įstaigon 
ateina apie 900 asmenų per 
dieną.

Mrs. Betty Giehl vairuoja
ma mašina Bronxe susidūrė su 
sunkvežimiu ant Boston Road. 
Tačiau ne savo mašinoje ji ta
po užmušta. Mašinų susidūri
mu ji tapo ištrenkta ant ke
lio ir ją pervažiavo to paties 
sunkvežimio, su kuriuo jinai 
susidūrė, paskutiniai ratai. Ji 
m|rė vietoj

St. Clare’s ligoninėje New Yorke vaikai su džiaugs
mu'priima kalėdines dovanas. Jas jiems suaukojo geros 
širdies žmonės.

Ne visiems buvo 
linksmos šventės

Kas kaip sveikino 
sveturgimiy gynėją

Civilinių savisaugai 
mobilizuotė dar 
tebevykdoma

šiemetinių leidimų lentelės 
jau vartojamos dabar, bet 
dar nebus piervėlu jas užsidė
ti iki vasario 1-mos. šių metų 
numeriai prijungiami prie už
pakalinės 1951 metų lentelės. 
Frontinė senoji lentelė taipgi 
turi pasilikti aut mašinos 
šiemet.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

ir
GARSINKITĖS LAISVĖJ' 

nžraiylclt Laisve Savo Dralipnl.

PARDAVIMAI
NAMAI PARDAVIMUI

Visi Aliejumi Apšildomi ir su 
Garažais.

Namai dviem, šeimom, po 10 kam
barių, kaina $6,250. 2 Šeimom, at
skirai statytas, mūrinis namas, su 
13 kambarių, kaina $11,950. 4^*ei- 
mom mūrinis namas, su 13 kan^/A- 
rių. Kaina $10,950. 7^

Turime visokių namų visose mieš^ 
tų dalyse: Brooklyne, Queens ir ki
tur. Patarnaujame teisingai. Prašo
me kreiptis: • ,

B. ZINIS, 361 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. . Telefonai:

EVergreen 4-3487 ar RE. 9-1506.
(2-4)

virši-Civilinių Savisaugos 
ninkai New Yorke atsišaukė į 
visuomenę su prašymu, kad 
savanoriai stotų į savisaugos 
būrius. Sakoma, mieste dar 
trūksta 600,000 savanorių.

Grande filmų teatro lanky
tojai Yorkvillėje turėjo nenu
matytą pertrauką. Viename 
prieškambarių ištikus gaisrui 
apie 500 žiūrovų išėjo, palau
kė, kol ugnį užgesino ir su
grįžo baigti pamatyti filmą.

Kas atstovauja policiją?
Policijos valdininkų kontro

liuojamos Patrolmen’s Bene
volent Sąjungos viršininkas 
John E. Carton ginčijo, būk 
tiktai trys policistai esą įsto
ję į naują CIO policistų uni- 
. ą. 'Gi unija skelbia, kad jau 
stojo didelė dauguma ir kad 
dėl t-o unija jau yra teisėta 
atstovauti visus.

Laisvės įstaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su rnedum^

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
s AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A 
BUVUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MAarket 2-5172

Neminint nelaimių kitiems 
žmonėms, tarp lietuvių pir
miausia nelaimė buvo ta, kad 
sužeista d. K. Petrikienė. Ka
dangi tai įvyko prieš pačias 
Kalėdas, tai jinai- šventes tu
rėjo praleisti lovoje.

—o—
Taipgi prieš pat Kalėdas 

susirgo sunkiu gripu abudu 
May ir Joe Merk. 'Daktaras 
juos lanko namuose.

Gaila' gerų draugų. Visiems 
jiems linkiu greitai pasveikti.

Rep.

Sugrįžusi namo po atbuvi
mo pabaudos už neišdavimą 
sveturgimių amerikiečių ' rei
kalų Abner Green’ą Kalėdo
mis sveikino: 
Per J. Gužą:

J. Weiss $3. E. ir M. Lie
pai $2. Po $1: A. Balčiūnas, 
K. Balčiūnas, A. Bimba, V. 
Bunkus, W. Baltrušaitis, Ma
ry Kreivėnas, M. Friend, P. 
Gustaitis, 
Petrikienė, 
Mažilis, S. 
kas, Anne,
dis 50c. J. Balaika 
žas $5.

Viso $26.75.
Per Anną Kazlauskienę:
• Wi. Skuodis $2.

Po $1: Joe Zayan, T. V. Li- 
sajai, Kazlauskai.

Geo._ Klimas 25c. 
be vardų $3.10.

Viso $8.35. Bendra (abie
jų) tam tikslui suma $35.10.

Dėkojame ' prisidėjusiems. 
Nors tas asmuo yra užsipel
nęs daugiau, negu mūsų žmo
nės galėtų tai įvertinti pini- 
giškai, tačiau ir tos mažos su
mos įeikimu pagerbėme tiktai

gauti jo vardą. Gi pinigus jisai ati- 
arba davė į bendrąjį fondą ginti 

gauti katalogą. Randasi 575 sveturgimiams nuo deportavi- 
Avenue of the Americas.

K. Jankaitis, K. 
St. Sadauskai, D. 

Sasna, P. Višniaus- 
Komrad. K. Bevar- 

25c. Gu-

Darbininkams mokykla 
pradėjo registraciją

Jefferson , Mokykla New 
Yorke pradėjo registraciją 
studentų žieminiams kursams. 
Tarpe šimtų kursų, dauguma 
yra socialių mokslų, tačiau 
yra dailės, meno, svetimų kal
bų, taipgi anglų kalbos ir ki
tokių. Kainos prieinamos. Iš
bandymui, galima imti 
6-8 savaičių kursai.

Informacijų galima 
asmeniškai mokykloje

Grupe

tiktai

mų.

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. 7-6288

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu

AUTO
REPAI

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

kal-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

\
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

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

Direktorius 
L. TICIINIAVICIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PETRAS KAPISKAS
IR

> VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

T
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti1 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 X

TELEVISION EVergreen 4-8969
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