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Pittsburghe yra teisiamas 
komunistas Steve Nelson. Gi-

No. 13 Metai 42-rieji, Dienraščip 34-tieji

nasi jis pats, be advokatų pa
galbos. Smarkus iš jo vyras.

Teisia j j teisėjas Harry M. 
Montgomery, narys fašistinės 
“Battling Communism” orga
nizacijos.

Ar gali žmogtĮs pas tokį 
teisėją surasti bešališkumą?

Teisėjas Montgomery nė ne
sivaržo. Jis atvirai pasakė, 
kad šis teismas yra “knygų ir 
idėjų” teismas. Faktinai tei
siamas ne Nelson, bet komu-
nistinės knygos ir idėjos. Ir ■ Korėja, saus. 17.—Šiauri-
jis, Montgomery, mano, kad 
jis geriausia tinka nubaudi- I 
mui Nelsono už skaitymą bei 
platinimą “pavojingų” knygų : 
ir idėjų!

Praėjusio sekmadienio The j 
N. Y. Times’ui ilgą straipsnį 
patiekė Aukščiausio Teismo: 
narys Douglas. Jis teigia, kad’ 
mūsų kraštas yra tempiamas1 
klaidingu keliu į dvasinę pra
žūtį. Žmonės išgąsdinti ir 
dar vis daugiau gąsdinami. : 
žmonės jau bijo išsižioti. Pa
sakysi tai, ką manai, papulsi 
bėdon.

Geras tik tas, kuris tyli 
arba reakcijai akompanuoja.

Kitais žodžiais, mes esame 
dvasiniai dusinami. Pavojus 
greitas ir didelis.

Ar žinote, kad Stalinas
“bijo savo kariuomenės, dar
bininkų ir npt savo artimiau- 
si^ bendradarbių politikų,” o, 
Žinoma, “tuo labiau jis turi bi

joti ūkininkų?” Visų jis bijo, 
bet visi jo klauso!

Kas tokią “gudrybę” suras 
do ir paskelbė ? Chicagos ku
nigų organas.

★
Trys įžymūs vyrai jau atsė

dėjo po šešis mėnesius kalėji
me, o.vienas dar tebesėdi, nes 
jis buvo nuteistas visiems me
tams. Juomi yra Frederick V. 
Field, turtingas, bet nuošir
dus demokratijos ir laisvės 
mylėtojas. Trys paleistieji 
yra: Abner Green, Dashiell 
Hammett ir Dr. W. II. Iluton. 
Visi jie yra Civilinių Teisių 
Kongreso kaucijų fondo trus- 
tistai.

Pastebėjau, kad juos New 
Yorko žmonės iškilmingai pa
gerbs skaitlingoje sueigoje i 

-Įgaysio 24 d.

Aną dieną vienam kalėjime 
pietuose trejetas desėtkų ka
linių susipiaustė kojas, visam 
gyvenimui fiziškai susižalojo, 
protestuodami prieš kalėjimo 
režimą. Išreiškimui savo bai
sios padėties jie nebesurado 
kitos priemonės. ,/

Vis tiek mūsų valdovai yra 
tikri aniuolai. Prašau :

“Jei čia bus įsteigtos sto-, 
vykios priešvalstybiniams ele
mentams laikyti, tai galime 
būti tikri, kad Valdžia jų ne
kankins, nemarins badu ir ne- 

\ sielgs su jais, kaip su gyvu
liais/*

Taip teisina reakcionierių 
pasimojimą Amerikon įvesti 
hitlerinę stovyklų sistemą 
Naujienų redaktorius.

Jau nedarbas reiškiasi ir 
. šiūšių (batų-batelių) siuvimo 

pramonėje. Joje dirba apie 
250,000 darbininkų. Darbas 
taip aukštai mechanizuotas, 
jog vienas darbininkas per 
metusį pagamina apie 2,300 

■Vjiūšių. Tuo tarpu Norvegijoje 
Avienas darbininkas per metus 

pasiuva tik apie 900 čevery- 
kų. Skirtumas labai didelis.

Valdžia buvo pareikalavus, 
kad Leavenworth federalinio 
kalėjimo kaliniai pasiūtų ar
mijai 180,000 porų čeverykų.

ŠIAURIEČIAI SAKO, GAL 
JANKIAI NORI SIŲST 
CIANGUI BELAISVIUS

Amerikonai kaltina Šiaur. Korė ja 
už belaisvių stovyklų slėpimą

niai korėjiečiai įtarė ame
rikonų komandą, kad ji pla
nuoja nusiųsti Čiang Kai- 
šekui i Formozos salą 20,- 
000 paimtu nelaisvėn kinų, 
Šiaurinės Korėjos talkinin
kų. Todėl amerikonai “gu
draują,” siūlydami negrą- 
žint tokiu belaisviu, kurie 
nenorėsią grįžti. Šiaurinė 
Korėja griežtai atmeta šį 
pasiūlymą.

Amerikonai kaltino Šiau
rinę Korėją, kad jinai sle
pia stovyklas, kur laiko be
laisvius amerikonus ir jų
talkininkus, šiaur. Korėja 
atmeta reikalavima leisti 
Tarptautiniam R a u d ona- 

' jam Kryžiui peržiūrėti tas 
stovyklas.

Amerikonai pripažino, 
kad jų lėktuvai pirmadienį 
bombardavo K an g dongo

Audimų fabrikantai 
mojasi kapoti 
darbininkams algas

New York. — Vilnonių 
audimų kompanijos nepa- 
nauiins dabartinės sutar
ties su CIO Audėjų Unija, 
kai esamoji sutartis išsi
baigs kovo 15 d. Nes Ame
rican Woolen, Jersey Wor
sted, Botany Worsted ir 17 
kitų kompanijų nori nu
mušti algas, savo audėjams- 
verpėjams.

Vilnonių audyklų darbi
ninkai dabar gauną po $1.- 
fiO už valanda.> *-

Bovelninių ir rayoninių 
audeklų fabrikantai taip 
pat pranešė unijai, kad pla
nuoja apkapoti algas dar
bininkams po' kovo 15 d. 
Jie gauną po $1.42 už darbo 
valandą.

Unijos vadai kalbasi apie 
streiką prieš algų kapoji
mus.

Valdžia rengiasi numuši
%

7,000 darbininku algas

New York. — Algų kon
trolės valdyba ruošiasi ap- 
kapot algas 7,000 darbinin
kų New Yorke ir New Jer
sey. Suranda, kad jų al
gos pakilo aukščiau, negu 
įstatymas leidžia.

Algų numušimas gręsia 
siuvėjams, odos ir popieri
nių daiktų darbininkams, 
metalistams, kai kurių raš
tinių tarnautojams ir ki
tiems.

Unijos griežtai užprotestavo. 
Sako, tūkstančiai organizuotų 
darbininkų vaikštinėja be 
darbo, o kaliniai gamins ba
tus !

Valdžia pasitraukė, užsa
kymą panaikino. Bet ar tas 
išgelbės avalų pramones 
darbininkus nuo nedarbo? 
Vargiai.

apylinkę, kur yra belaisvių 
stovykla.

Šiaur. Korėja pataisė pir
mesni savo pranešimą, kad 
amerikiniai lakūnai ten už
mušė 10 belaisviu ir sužeidė 
60. Dąbar sako, s.uskaityta 
20 užmuštų, 15 pavojingai 
sužeistų ir 40 su lengvomis 
žaizdomis.

Sen. Eastland ragina 
suvaryt komunistus į 
koncentrac. žardžius

Washington. — Demokra
tas senatorius James O. 
Eastland davė pasiūlymą, 
kad valdžia tuojau suvary
tų 20,000 veiklesniųjų ko
munistų į koncentra c i j o s 
stovyklas. Jisai spėja, kad 
dabar šioje šalyje yra visę 
50,000 partijinių komunis
tų.

1950 metais išleistas Mc- 
Carrano įstatymas * įgalina 
valdžią suvaryti tokius “ne
ištikimuosius” į koncentra
cijos žardžius, bet valdžia, 
pasak Eastlando, vis delsią 
urmu sugrūsti “disciplinuo
tus komunistus” i koncen
tracijos stovyklas.

Italijos prezidentas 
nori pasitraukti

Roma. — Italijos prezi
dentas Enrico de Nicola, 73 
metų amžiaus, įteikė rezig
naciją. (atsistatydinimą).

Senatas atmetė rezigna
ciją; pyašo de Nicolą dar 
prezidentauti.

Anglija leidžia pardavinėt 
Izraeliui ginklus

London. — Anglijos val
džia leido gabenti į Izraelio 
valstybę patrankas, šarvuo
tas automobilius ir nedide
lius torpedlaiviųs, atlieka
mus nuo Antrojo pasauli
nio karo.

Arabiški kraštai protes
tuoja Anglijai prieš Izrae
lio ginklavimą.

Šachtas kviečiamas i C/
patarėjus Egiptui

Frankfurt, Vokietija. — 
Egipto valdžia prašė Hjal- 
marą Šachtą, buvusį Hitle
rio finansų meistrą, kad 
atvyktų Egiptan ir padėtų 
sutvarkyti piniginius - ūki
nius reikalus.

Egiptas taip pat geidau
ja karinių specialistų iš va
karų Vokietijos.

(Šachtas neseniai sugrįžo 
iš Indonezijos, kuriai davė 
finansiniai - ūkinius pata
rimus.)

Prezidentas Trumanas sveikinasi su Anglijos premje
ru Churchillu, kuris atvyko gauti stambios karines ir 
piniginės paramos. Kiek ir ką Churchillas laimėjo, lai
koma slaptybėje.

Egiptas perspėja Ameriką 
ir kitus angly draugus

Paryžius. — Anglija pra
šė Jungt. Valstijas; Franci- 
ją, Norvegiją ir Holandiją 
atsiust karinius laivus į Švi
ežo kanalo ruožtą; tie lai
vai turėtii padėti anglams 
plukdyti jų ir kitų šalių lai
vus per tą kanalą. Nes da
bar egiptėnų streikai ir boi
kotai prieš anglus ten truk
do bei stabdo laivų plaukio
jimą.

AMERIKA LEIS ATKURTI 
vokiečių oro jėgas .
Paryžius. — Jungtinės 

Valstijos susitarė su Angli
ja ir Franciia, kad bus 
leista vakarinei Vokietijai 
turėti daugiau kaip 1.000 
karinių lėktuvu. Tai bus 
tokie lėktuvai, kurie galės 
atakuot priešus i,š arti ir 
iki kelių šimtų mylių.

(Pokarinė keturių didžių
jų talkininkui sutartis už-

Streikas trukdo
Į

atominę statybą
Oak Ridge, Tenn.—Strei

kuoja sunkvežimiui vairuo
tojai, Darbo Federacijos 
unijistai, šiame atominių 
darbų centre.

Dėl jų streiko laikinai pa
leista ir ' 1,000 kitų darbi
ninkų, stačiusių naujus 
atom-bombu fabrikus, v

CHURCHILL ĮKALBINĖ
JA Amerikai vienybę

SUANGLĖJA
Washington. — Anglijos 

premjeras Churchillas kal
bėjo bendrajai Kongreso 
sesijai; ypač pasakojo, kad 
jeigu Amerika laikysis iš
vien su Anglija, tai “at
rems komunizmą nuo lais
vojo pasaulio.”

ORAS.—Giedra h* šilčiau.

Egipto delegatas Jungti
nių' Tautų seime dėl to per
sergėjo Ameriką, Franci ją 
ir kitus Anglijos bičiulius:

Jeigu jūs siųsite savo ka
rinius laivus talkon an
glams arba jei duosite bet 
kokios techninės paramos 
jiems Suezo kanalo ruožte, 
tatai Egiptas laikys kariniu 
įsiveržimu ir užpuolimu.

draudė Vokietijai atsteigti 
armiją ir oro 'jėgas.)

Amerikonai ragina vaka
rinės Vokietijos valdžia ne
gaišuojant rekrutuoti ka
riuomenę, viso iki 12 divi
zijų.

Vokiečiu kariuomenė bus 
laikoma dalim tarptautinės 
vakaru Europos armijos 
prieš Sovietų Sąjungą.

Amerikoną nuostoliai 
korė jiniame kare

Washington-. — Apsigyni
mo departmentas saus. 16 
d. paskelbė, jog amerikonai 
karo fronte Korėjoj nuken
tėjo sekamus nuostolius iki 
tos dienos: «

Užmušta 16,057. sužeista 
75,602, be žinios dingo 12,- 
724. Taigi viso 104,383:

Per savaitę iki šio prane
šimo tokie amerikonų nuo
stoliai padaugėjo 299.

Korėja. — šiaurinė Korė
ja kaltino amerikonus, kad 
jų lakūnai vėl bombardavo 
Kaesongą, arti Panmun- 
džomo, kur eina derybos 
dėl paliaubų.

Amerikonai, tyrinėdami 
kaltinimą, surado bombos 
išmuštą duobę.

PREZ. TRUMANAS NORI 
5 IKI 16 BILIJONŲ

DOL. NAUJŲ TAKSŲ
\ A »

Vrašo Kongresą nesigailėt lėšų 
ginklavimuisi prieš komunizmą

Washington.—Prez. Tru
manas, duodamas metinį 
raportą Kongresui, prašė 
negaišuojant užgirti 5 bi
lijonus dolerių naujų taksų. 
Sykiu prezidentas pranešė, 
jog per 12 mėnesių nuo šių 
metų liepos 1 d. pasidarys 
11 bilijonų dolerių neprite-

Atkastas iš po sniegų 
traukinys su 232 
žmonėmis Califomijoj

San Francisco. — Trakto
riai bei sniego . plūgai, pa- 
galiaus, atkasė traukinį su 
232 keleiviais ir jo įgulos 
nariais.
"traukinys City of San 

Francisco per viesulišką 
pūgą buvo palaidotas po 
sniegais Sierra Nevada 
tarpkalnėje nuo pereito 
sekmadiento iki trečiadie
nio. Jis važiavo iš Chica
gos i San Francisco.

60 keleivių susirgo nuo 
peršalimo, 'sugedusio oro ir 
nuodingų dujų traukinyje 

j po sniegu. 27 ligoniai tapo , 
nuvežti ligoninėn.

Per sniegu audras Cali- į 
I fornijoj ir Nevados valsti- ■ 
joj žuvo bent 7 žmonės.

Ch. Bowles prašo bilijono 
dolerių Indijai papirkti

Washington. — Chester 
Bowles, Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Indijai, at
siuntė patarimą, kad Kon
gresas paskirtų Indijai bi
lijoną dolerių. Pusė tų pi
nigų turėtų būti dovanota, 
o kita pusė būtų atgauta iš 
Indijos per 4 metus kaip 
paskola, sako Bowles.
.Jeigu Indija būtų taip su

šelpta, tat gal aiškiau nusi
teiktų prieš Sovietus ir pa
linktų i Amerikos pusę, dės- 

! to Bowles.
Dabartiniuose rinkimuo

se komunistai gauna nepa
prastai daug balsų, bet bi
lijonas dolerių, pasak Bow
les, galėtų sulaikyti Indiją 
nuo “slidimo” link sovietiz
mo.

Sniegų audros pražudė 
bent 13 žmonių

San Francisco. — Sniegų 
ir žieminių lietų audrose 
žuvo bent 13xžmonių šiauri
nėje Californijoje, Nevado- 
je ir kitose vakarinėse vals
tijose.

Chicagoj ir apylinkėje pri
snigo 26 iki 30 colių sniego.

(Tuo tarpu New Yorke 
buvo beveik pavasarinis 
oras; su vidutiniu lietum, 
be sniego.)

kliu. O tai spragai užkišti 
turės būti pakelti amerikie
čiams taksai dar 11 bilijo
nų dolerių.

Reikės ne tik pačiai Ame
rikai smarkiau ginkluotis, 
bet ir savo talkininkus už
sieny j ginkluoti kovai prieš 
komunizmą, sakė preziden* 
tas. ; .

Einamais finansiniais me- 
tais iki liepos 1 d. šalies iž
das. išleidžia 71 bilijoną do
lerių, ir turi apie 8 bilijo
nus dolerių nepritekliaus, o 
per 12 mėnesių nuo liepos 1 
d. turės išleisti 85 iki 90 bi
lijonų dolerių, kaip leme 
Trumanas.

Vis daugiau pinigų nau
dojant kariniams dalykams, 
prezidentas ragino suma
žinti lėšas statymui moky
klų, gyvenamųjų namų ir 
kitiems civiliniams reika
lams.

Kartu jis siūle palaikyti 
vendų kontrolę, pataisyti 
Tafto - Hartley’o įstatymą, 
pagerinti senatvės apdrau- 
dą ir nedarbo pensijas, taip 
pat užtikrinti farmeriaftis 
gana aukštas kainas už jų 
produktus.

SUDEGĖ 8 VAIKAI
North Bend, ‘Oregon. — 

Per naktinį gaisra nebaig-' 
tame statyt mediniame na
me sudegė astuoni Thomo. 
Weeks šeimos vaikai nuo 
2 iki 15 metų amžiaus.

Sovietai apriboja keliones 
svetimšaliams diplomatams

Maskva. — Sovietų vy
riausybė susiaurino sveti
mu kraštų diplomatams 
keliones Maskvos apskrity
je iki &5 mylių iš viso, į bet 
kurią<pusę nuo Maskvos. 
Iki šiol jiem buvo leidžia
ma keliauti per 31 mylią 
srityj.

Sovietų valdžia, tačiaus, 
leidžia jiems be jokių apri
bojimų keliauti į Leningra
dą, Stalingradą, Odesa ir 
Tbilisį.

1,000 laivakroviy nustojo 
dirbę Philadelphijoj

■ I i I ■. .1

Philadelphia. — Sustrei
kavo 12 “čekerių,” krovinių 
patikrintojų laivams, reika
laudami daugiau algos. Dėl 
•jų streiko nedirba ir daur 
giau kaip 1,000 laivakrovių 
trijose prieplaukos^ — num. 
96, 98 ir 100. Visi priklau
so Darbo Federacijos uni
jai.

Streikuojančių čekerių - 
patikrintojų alga yra $1.60 
valandai. Bet kitų prie
plaukų čekeriai gauna iki 
$2.05 už valandą. Streikie- 
riai reikalauja sulyginti 
jiems algą su anais.



WUR

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

<*• W MIDI Vj, Al

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y..
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

United States, per year .......
United Sįtates, per 6 mpnths 
Queens Co., per year ...........
Queens Co., per six mos........

vimo kandidatų 
į LDS' Centro Valdybą

*
Šiemet įvyksta rinkimai ba LDS Centre kaipo knyg- 

Lietuvių Darbininkų Susi- vedė.
vienijimo Centro Valdybos.
Kandidatai bus nominuoja-j Weiss. Apart jo, mano nuo

mone, būtų galima nomi
nuoti Alda Orman, kuri da
bar yra Centro Valdyboj 
kaipo iždo globėja, ir K. 
Briedį, LDS 50 kuopos, se
kretorių, So. Brooklyn, N.

mėnuo tam reikalui iš valdi 
nio iždo išmokama daugiau 
kaip $770,000...

Kas tie “neteisėtai” gimę 
vaikai? Kuris žmogus yra 
gimęs neteisėtai? Ar tas 
kunigas, kuris tai rašo, gi
mė" teisėtai?

Ne kartą buvo spaudoje 
įrodyta, jog daugelio “ne
teisėtai” gimusių vaikų tė
vai yra katalikų kunigai, 
kuriems nevalia ženytis, ne
valia turėti “teisėtus” 
kus. Kodėl gi 
rašytojas apie 
ba?

"Svarbiausia: 
retų apie save
jis gimė teisėtai ar netei
sėtai?

JŲ PASTOGĖJE
Tautininkų. Dirvoje tūlas 

Gedrimas klausia: ar Ame
rikos lietuvių t'arvba yra 
visuomeninė ar valdinė or
ganizacija. Jis rąšo:

Iš kai kurių Tarybos centro 
pareigūnų veiksmų aiškėja, 
jog jie nėra pilnai įsisąmoni
nę (sąmoningai, ar ne?), kas 
yra visuomeninė organizacija 
įr kokia vietą ir teisė pri
klauso tos organizacijos cent
rui. Atrodo, jie vis galvoja, 
jog centras yra sudarytas 
tam, kad duotų įsakymus sa
vo skyrįams ir absoliučiai ne
siskaitytų nei su visuomenės, 
nei su $kyrįų nuomonėiųis: bei 
pageidavimais. . ■.

Juk visųomenįnėj. ųrganįzą- 
1 Prūseika išgyveno Jung- , cboJ visi dirba laisva valia,

SUBSCRIPTION RATES
$7.00 Canada and Brazil, per year 
$3.75 Canada and Brazil, 6 months 
$8.00 Foreign countries, per year 
$4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00 
$4.0U 
$9.00 
$4.50

Enjtered as second class ma,tter at the Post Offj.ce of Jamaica, N. Y., 
under the ĄČV of March 3, 1879.

BYLOS, TEISMAI
ŠIO MĖNESIO 29 dieną Chicagoje įvyks vieno Vilnies 

redaktorių, žymiausiojo Amerikos lietuvių laikraštinin
ko, Leono Prūseikos teismas. : ’

L. Prūseika, kaip žinia, buvo suareštuotas dėl to, kad 
jis, nebūdamas šio krašto piliečiu, visą savo gyvenimą 
Amerikoje kovojo už darbo žųionių reikalus, už tąiką, i 
už šviesesnį liaudžiai rytojų. T “y
tinėse Valstijose virš 40 metų, praleido čia pačias bran- , 
džiausiąs savo gyvenimo dienas, bet šiuo metu reakcinin
kai ryžtasi jį iš šio krašto išdeportuoti. Tai, beje, ne 
vienas Prūseika,—apie 300 sveturgimių nepiliečių lau
kia to paties.

L. Prūseikos bylą veda Amerikinis Komitetas svetur- 
gimiams ginti, kurio sekretorius Abner Green neseniai 
grįžo iš kalėjimo, kurin jis buvo šešiems mėnesiams pa
siųstas “dėl.teismo paniekinimo.” ' •

L. Prūseikos ir kitų sveturgimių gynimas yra visų 
mūsų reikalas, nes tai paliečia tiek sveturgimius, tiek 
Čįągimius darbo žmones, kovojančius už taiką ir švie- 

• sesnį darbo įmonėms rytojų.

be atlyginimo,\ dažnai aukoda
mi tam dąrbųi visą laisvalai
kį ir net pinigus, > todėl santy
kiaujant su tais žmonėmis — 
reikalingas > be gąlo didelis 
taktas, visuomeniniu pąręigy 
supratimas ir nuoširdus bend
radarbiavimas.:

Ar mūsų Tarybos pareigū
nai laikosi to visiems žinomo 
dėsnio ?

Iždininku dabar yra J.

yai- 
tas kunigas- 
tai nepakal-

jis pats tu- 
pasakyti, ar

AIŠKU, KIEKVIENAS laisvę ir taiką'mylįs žmogus 
privalo paremti aukomis Amerikinį Koųiitetą sveturgi- 
miams ginti, nes ši įstaiga gina kiekvieną sveturgimį, 
kai jis tampa reakcijos užpultas.

Bet tik to neužtenka: reikia sudaryti platesnį masinį 
šioje srityje judėjimą. Tenka organizuoti komitetai sve- 
tfergimiams ginti. ' ' •;'

Ligi šiol tarp lietuvių veikia tik trijose vietose sve- 
turgimiams ginti komitetai: Chicagoje, Brooklynę ir De
troite. Kur gi kitos kolonijos? Mums rodosi, reikėtų 
suorganizuoti toks, komitetas Bostono apylinkėje; reikė-; 
tų jis įkurti Connecticut valstijoj; reikėtų suorganizuoti t 

< ir Philadelphijoj ir Pittsburghe. Galima įkurti komi
tetus, kad ir mažus, kiekvienoje5 lietuviu kolonijoje.

• Tenka pradėti daugiau darbuotis visur, nes reikalas 
svarbus, nes jeigu reakcija nesnaudžia, tai neturi- snau's-4 
ti Ir tie, kuriems, tenka prieš reakciją kovoti.

TAIP. JUOKINGA
JR PIKTA!

Kanadiškis Liaudies •Bal
sas rašo:

Tėviškės žiburiai dejuoja, 
kąd Lietuvos bolševikai kitą 
aukštą dvasiškį pasikinkę į 
taikos- vežimą. Kalba eina 
apie Telšių vyskupijos valdy
toją Petrą Maželį. Matote, 
jau trečias Lietuvos katalikų 

I aukštas dvasiškis pasisako už 
įtaiką. Taikos judėjime akty- 
I viai .dalyvauja kanauninkas

mi šį mėnesį ir vasario mė
nesį LDS kuopų susirinki
muose, o balandžio ir gegu
žės mėnęsį kuopų susirinki
muose bus renkami LDS 
viršininkai iš nominuotų 
kandidatu, v

Šiuo tarpu noriu tarti žo
dį kitą reikale nominavimo 
kandidatų^ į LDS Centro 
Valdybą. Jau tūlos LDS 
kuopos šį mėnesį nominavo 
kandidatus, bet, man rodo
si, dauguma kuopų nomina
cijas, atliks sekantį, vasa
rio mėnesi. '' «■

Blogas dalykas būna, kuo
met ateina LDŠ Centro Val
dybos rinkimai1 ir į kelias, 
vietas kandidatuoja tik po 
vieną kandidatą.

Vienas asmuo, ALT sky
riaus pareigūnas, matyt, 
tautininkus, parašė tarybos ( 
sekretoriui Grigaičiui kai! 
kurias pąstabąs d,ėl jo veiks- i viai uaiy vauja Kauįtumjlls.tlb 
mų._;Į tai -P. Grigaitis at- ’StankevičiuS, Panevėžio vyS-Į(W? vietA 
šovė: ne tavo..biznis, ką da- kūpąs Paltarokas, o pastaruo- 
ro cęntraą! Gedrimas rašo, ju laika prisidėjo kanaunin- 
jog Grigaitis tokią pastabą kas Maželis.

Tž niekaip negali daleisti,

•k / V

ro cęntraą! Gedrimas rašo

.TENKA SPĖTI, jog neužilgo aukščiausias šalies teis- 
\ mag. pateiks savo sprendimą Petro Harisiades’o bylos 

reikale. ' . x
Yra žmonių, galvojančių, jog šis teismo sprendimas 

turėsiąs būti teigiamu, tai yra, jis pasisakysiąs prieš 
žemesniųjų teismų sprendimus.

’ Aukščiausias teismas Harisiades’o byloje spręs: ar ga
lima deportuoti sveturgimį darbinipkų klasės veikėją 
už tai, kad jis kada nors priklausė “subversyvei” or- 

. ganizącijai? Yra optftfifetų, kurie mano, jog teismas 
pasakys: negalima.

Net jeigu teismas taip ir pasisakys, tai žinokime, jog 
• reakcija nesiliaus siautėjus, nesiliaus persekiojus atei

vių. Pėl to teAka budėti ir veikti. O jeigu teismas pa
sisakys neigiamai, tai ką? Ar tuomet žmonės turės nu- 

- leisti rankas ir sėdėti?! žinoma, ne!

prikergė: “dirbančius su Tž niekaip negali daleisti, 
mumis bendrą darbą, pra- kad katalikų dvasiškis prisi- 
šau laikytis tvarkos ir ne
pasiduoti įtakai tų, kurie 
bando kelti nesaūtaiką mū
sų organizacijoje.” Toliau:

To; rašto pradžioje buvo dar 
įdėtas tokg sakiny?:” “ALT 
Vykdomąsis( Komįtetas, susi
pažinę su jo turiniu, pavedč 
plan padaryti ’dėl jo kelias 
pastabas.” Atseit, tą skyriaus 
raštą svarstė Vykd. Komitetas 
ir padaręs nutarimą, pavedė I 
sekretoriui tokioje dvasioje iš-Į 
barti.

feet čia ir. prasideda pati 
linksmoji ir kartu nemaloni 
dalis. To skyriaus p-kas ir se
kretorius sugalvojo. patikrinti, 
ar iš tikrųjų Vykd. Komitetas 
svarstė tą jų rąstą. Ir kas gi 
pasirodė? To rašto niekas ne
svarstė ir ĄLT Vyjęd. Komite
to sekretorius sauvalįškai Pa
naudojo Vykd. Komiteto var-

dėtų prie - reikalavimų, kad 
didžiosios jėgos pasirašytų 

■'taikos paktą. Tik• įsivaizduo
kit, koks baisus dalykas taika 

■mūsų klerikalams! Būkit pra
keikti visi, kurie remiate tai

-ką! ’ ,
Juokinga ir pikta. Jeigu 

kas pasakotų,.io. ne (savo aki
mis matytume paties laikraš
čio žodžius, butu sunku tikėli. 

I Tenka priminti, kad šie 
i trys aukštieji Lietuvos ka- 
i taliku dvasiškiai nėra tik I .jie vieni ir nepaskutiniai. 
Lietuvoje yra daug katali
kų kunigų, pasisakiusių už 
taikos reikalą, o neužilgo jų 
atsiras dar daugiau. Tuo
met mūsieji klerikalai pliš 
iš pykčio!

Daktaru Kvotėju dabar 
yra Dr. M. D. Palevičius iš 
Detroito. Aišku, daktarą 
Palevičiu reikia i ta vieta 
vėl nominuoti. Rodosi, yra 
keletas medicinos daktarų 
LDS nariais. Bet, kiek te
ko patėmyti praeityj, kiti 
daktarai neapsiėmė kandi
datuoti į LDS Centro Val
dybą. Tose kuųpose, kur 
priguli medicinos daktarai, 
nariai turėtų nominuoti į 

vieną kandidatą. Tokiam ! daktaro kvotėjo vietą savo 
atsitikime nariai, turi baL kuopos narį daktarą, 
suot už ar prieš, o negali 
pasirinkti kandidato. Tai. 
būna blogai, ir-daugelis na-H 
rių būna nepątenkinti to
kia padėtimi.

Bet kas tame kaltas? 
Pirmiausia kalti patys na
riai, kad laike nominacijų 
kuopose jie nenominuoja po 
tris ar daugiau narius į 
kiekvieną. LDS Centro Val- 

., arba nominuo
ja bile kokius narius, visai 
nepaisydami, ar tie nariai 
tinkami ir ar jie sutiks kan
didatuoti.

Taigi, būtų gerai, kad 
laike šių nominacijų būtų 
nominuota bent po keletą 
narių į kiekvieną Centro 
Valdybos vietą.

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad mūsų Susivienijimas 
yra čarteriuotas New. Yoiv 
kėo valstijoj. Todėl, .pagal 
tos valstijos ' apdraudos 
įstatymus, dauguma Cen
tro Valdybos narių turi 
būt tos valstijos gyvento
jai. Centro Valdybą suda
ro, 9 nariai. Tokiu būdu 
bent penki turi būt New 
Yorko valstijos gyventojai. 

LDS prezidentu dabar 
yra R. Mizara. Apart jo, 
mano nuomone, būtų gali
ma nominuoti J. Ormaną,

į Iždo globėjos dabar yra 
i Alda Orman, K. Petrikienė

I ir Heleiy^Jeskevičiūtė. No
minuojant į kiekvieną vie
tą bent po tris, tai viso ga
lima nominuoti devynis. 
Taigi, apart dabartinių, ga
lima būtų nominuoti St. 
Kuzmicką, LDS 34 kuopos 
sekretorių 
Pa., kuris 
iždo globėju; galima nomi
nuoti Aldana Katinas, LDS 
200 kuopos veikėja, ir Alice 
Lideikienė, LDS 24 kuopos 
sekretorė, Great Neck, N.

LDS 34 kuopos 
iš Shenandoah, 
pirmiaus buvo

Gal būt kiti nariai galės 
paminėti kitus LDS narius, 
kuriuos galima būtų nomi
nuoti į LDS Centro Valdy
ba. LDS Narys

Norwood, Mass.
Naujų Metų pasitikimo 
parė puikiai pavyko

Norwoodo pažangiosios or
ganizacijos platesniu mastu 
surengė Naujų Metų pasitiki
mo parę, Lietuvių svetainėje. 
Suėjo skaitlingai publikos iš 
įvairių pažiūrų žmonių. Virš

desėtkas dalyvavo ir kitatau
čių. Parengimas buvo labai 
malonus. Apart kalakutienos 
vakarienės iy šokių, buvo ir 
dainų. Dainavo Norwoodo Vy
rų Ansamblis, vad. Gerda 
Terhorst, ir plačiai žinomas 
dainininkas Ignas Kubiliūnas 
dainavo ir vadovavo masin 
dainavimui.

ši parė davė pelno $1 
šis pelnas bus panaudotas gy
nimui persekiojamųjų asmenų 
ir kita dalis palaikymui mūsų 
spaudos. Vakarui pirmininka
vo Richard Barris, kuris tuo 
laiku svečiavosi pas savo tėve
lius. Po švenčių Richard Bar
ris vėl išvyko į karinę tarny
bą, dar vis šioje šalyje. Ge
riausio pasisekimo dėl 
do Barris’

Taipgi Naujų Metų 
šeimininkėms-virėjoms 
m as didelis ačiū už 
gerą pasidarbavimą,
buvo: S. Budrevičienė, 
Trakimavičienė, C. Tarailienė, 
E. Karai, Krasauskienė, Gal- 
gauskienė, ir Preibienė.

Richar-

pares
taria- 

tokį jų
Jomis

M.

Operos parengimas Norwoode
Vasario 24 d. Lietuvių sve

tainėje įvyks operos pastaty
mas, su dainomis, po pavadi
nimu : “Geriau Dainelė Negu 
Šposai.” Tekstą scenai paraše 
Massachusetts lietuviams ge-įk 
rai žinoma ir mylima daini
ninkė -Onutė Mineikytė-Bou- 
vier. Taipgi vaidintojus pa
rinko pati autorė. Aktorių sų- 
mokinimui vadovauja pati 
autorė Onutė. Vaidinime da
lyvauja dvi mergaitės, dvi 
moterys, ir du vyrai, taigi 
viso 6-šios ypatos. Vyriausią 
rolę, čigonės turi pati autorė- 
dainininkė Onutė Mineikytė.

Plačiau- apie šį pastatymą - 
bus parašyta kitą kartą. Da
bar prašomi visos Bostono 
apielinkės pažangiųjų organi
zacijų narės ir nariai vasario 
24 d. dalyvauti mūsų parengi
me ir nieko nerengti tuo lai-, 
ku. Likęs pelnas eis “Gintaro' 
žemės Radio” pusvalandžiui 
palaikyti ir darbininkOos 
spaudos parėmimui. ‘

Vienas iš vaidintojų. L..'

Princeton, N. J.—Cionai- 
tinis universitetas pakele 
dar $150 mokesnį už moks
lą. Dabar studentai mokės 
po $750 už mokslą per me
tus. »

lieką. J. O r manas yra daug 
veikęs mūsų Susivienijime 
jaunimo tarpe. E. Jeskevi- 
čiūtė dabar įeina į Centro 
Valdybą kaipo iždo globėja. 
Bet ji būtų tinkamai eiti ir 
prezidento pareigas, jei
gu būtų išrinkta į tą vietą. 
A. Velička dabar yra LDS 
1 kuopos prezidentu, ir aš 
manau, kad jis taipgi galė
tų eiti prezidento pareigas 
ir Centro Valdyboj. Jie 
priguli Brooklyno ir apy
linkės LDS kuopose.

Pirmuoju LDS vice pre
zidentu dabar yra J. J. 
Mockaitiš iš Bridgeport, 
Conn.- Apart jo, mano ma
nymu, būtu galima nomi
nuoti V. Globičių, LDS 13 
kuopos, sekretorių, Rich
mond HiU, N. Y., ir Win. 
Kūliką, LDS 50 kuopos vei-

Vadinasi, P. Grigaitis pats 
savo gąlvėie sudūmojo to-i 
k j “atsakymą” į r parašė, 
būk jąm taį įsakė padaryti 
vykdomasis komitetas!

Šitaip ten dalykai tvar
komi: duok pinigus ir ty
lėk, o mes mokėsime, kaip 
juos sudoroti. |

• . • . ( I

Beje, tame pačiame laik
raštyj skaitome, jpg 19ųl; 
m. vasario mėų. Philadel- 
phi jo j J<lerikalai// Socialistai 
ir tautipipkai iškauliju iš to 
miesto lietuviu $1,959.56 
“Lietuvai laisvinti.” Dabar 
paaiški, jog viepas tūkstan
tis dolerių tų pinigų kažin 
kur sutirpo, nepasiekęš nei 
ALT, nei Tautos Fondo 
raštiniu...

$10.00
. 3.00^.
. 3.00^
. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 1.00
. 1.00

KOVO 4 DIENĄ federaliniąme teisme Niujorke pra
sidės teismas 17-kos darbininkų veikėjų, einant Smitho 

^‘įstetymu.
/Kiek vėliau prasidės, teismai .Kąliforgijoje, Marylan- 
de ir Pennsylvanijoje—vis pagal Smitho įstatymą..

X, f'Visa tai privalo kiekvieną galvųjąntį žmogų paakš.- 
tnYti prie didesnės veiklos, prie masinio darbo.

'William Z. Foster teisingai aną dfeną pąsak.ė: “Ne- 
* privalo būti mumyse pesimizmo ir fatalistinio jausmo, 

kad, esant teismams nusistačius prieš daębininkųs?. pies 
negalime tikėtis juose laimėti.” Fosterįs sako: privalome 
eiti į teismus pilni nusistatymo įr ryžtd, ką,d mes ten 
privalome laimėti. '
' Į šias kovas, — dėl išteisinimo darbininkų veikėjų 
kovas,—tenka1 įdėti visa, ką turime geriausio, nes. pri
valome pepąrpięštį: Jairpi jtas, kas kovoja; laimi tas, kas 
ryžtasi laįmėti.

r -
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JWM. Z. FOSTER primena tą faktą, jog Jungtinių 
Valstijų imperializmas turi užtenkamai bgdų. Jo pro
grama pasaulio užvaldymui neina taip, kaip jis trokšta. 
Korėjoje jis suklupo;'Indiją ir kitos Azijos tautos yra 
nusistačiusios prieš ultra-agresyvę Jungt. Valstijų im
perialistų politiką; mahometoniškos tautos bruzda-kun- 
kuliuoja prieš svetimus valdovus; Didžioji Britanija, 
Francūzija, Italija ir kiti Atlanto kraštai stovi ant ban
kroto kranto.

Visa tai, nurodo šis darbininkų veikėjas, varo mūsų 
krašto valdančiąją, klasę į .desperaciją,, ir tuo kartu ro
do josios silpnumą. Dėl to ji ryžtasi išlieti savo pagiežą 
ant taikos šalininkų, ant darbininkų judėjimo vadovų 
čia pat. Bet tai sakyte sako kiekvienam padoriam ame
rikiečiui, jog laikas apsispręsti ir drąsiai prieš reakciją

Keikia kovoti uz atšaukimą Smitho ir JMrCarrano

TEISĖTAI AR 
NETEISĖTAI?

Vienas kunigas Chicagos 
marijonų ’ Drauge rašo:

Chicagos miestas ir Cook 
valsčius išlaiko apie 17,000 
neteisėtai gimusių vaikų, kas

Senatorius Styles Brid
ges, is New Hampshire, 
išrinktas Kongrese repub- 
likonų frakcijos lyderiu. 
Už j j smarkiai stojo Taf- 
to pasekėjai. Mat, Brid
ges , nęra pasisakęs už 
gėn. Eisenhowerio kandi
datūrą.

įstatymų; tenka reikąląuti amnestijos tiems, kurie, ei
nant Smitho įstatymu, tapo įkalinti.

Gyvename nepaprastą metą, kuris stato kiekvienam 
sąmoningam darbo žmogui uždavinį: dirbti, veikti,/gin
ti savo ir visos, amerikiečių tautos civilines teises.

Būsiantieji teismai teikia progą ir pareigą kiekvienam 
Įsišaukti višų pirmį^s^į.į.gjjn^bos dąr^ąz svarbų dar- 
bą, šventą darbą. • .

Antruoju vice prezidentu 
dabar yra F. Olson, kuris 
gyvena netoli Chicagos. An
tro vice prezidento vyriau
sios pareigos rūpintis jau
nimo veikimu mūsų Susi
vienijime. Apart jo į tą 
vietą, mano nuomone, gali
ma būtų nominuoti Fran
ces Yurgcl ir Oną Petru- 
tienę iš iChicagoš ir Lillian 
Gugas iš Detroit, Mich.

Sękretoriupi dabar yra J. 
Siurba. Apart jo, mano 
nuomone, galima būtų no
minuoti J. Gasiūną, kuris 
buvo LDS sekretorium ir 
pr.ezidėntu, ir Oną Yakštis,

Žinios Laisves Reikalais
v Geroką pluoštą atnaujintų Laisvės prenumeratų ir 
vieną naują prisiuntė L. Žemaitienė, iš Hartford, Conn. 
Ir vajui pasibaigus drg. Žemaitienė tęsia savo gražų 
darbą. Naujas skaitytojas yra gražus dalykas. Lin
kime, kad ir kiti vajininkai pasektų ją.

Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimo reikalas da
rosi vis ryškesnis. Tąja' proga dovanų gavome nuo 
sekamų Laisvės patrijotų:

Elena Norvilą, Cleveland, Ohio .............
Ragauskai, iš Union, N. J. .. ................
I. ir 1L Vėžiai, Binghamtcn, N. Y.........
A. Poson, Cleveland, Ohio ....................
Kazimieras Bogužas, Pittsburgh, Pa. .. 
St. Kuržinskas, Mahanoy City. Pa. . . 
Juozas Augulis, Mahanoy City , Pa.........
J. Brazauskas, betroit, Mieli. .. .........
J. Galminas, Detroit, Mich....................
Ona Urbąiticnė, Brooklyn, N. Y............
Mary Bankevičiene, Brooklyn, N. Y. ..
F. Bučinskas, Hartford, Conn. ...............
Jaunuolę Caroline, Brooklyn, N. Y.........

Suvažiavimo proga šiuo kartu dovanų dienraščiui 
įplaukė $38.00. Iš anksčiau buvo $13.00. Viso turime 
$5L00. '

Aišku; kad kiekviena kolonija rūpinasi pasveikininĮu į 
suvažiavimui ir finansine parama dienraščiui. Tik prą- ( 
šome nesivėlinti su prisiuntinm dovanų. Taipgi labai 
norime iš anksto žinoti, iš kur ir kas atvyks į suva
žiavimą.

Banketo ruošimas, eina sparčiai. Prašome iš ankstp - 
įsigyti bilietus į banketą. Bejte, suvažiavimas ir banke
tas įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 27 d., Liberty 
rium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
mas prasidės 12 vai. dieną, banketas bus tuojau po 
važiavimo.

Laukdami svečių iš kitur, norime priminti ir a 
gyvenantiems L. bendrovės dalininkams,, kad ki 
nas. dalyvautumėte suvažiavime, nes tai yra svarbu,

Būtų gražu, kad pamargintume suvažiavimą na 
skaitytojais. Išbandykime kiekvieną • savo kr 
šiaip kur sutikdami lietuvį, pakalbinkime 
dienraštį. Jei pasispausime, tai iki suvažiavimo 
gausime, nemažai naujų skaitytojų, 

z Laįsves Administraciją

ty Audito 
Suvažiavi

ciau

kuri jau per eilę metų dir-2 pusl.-Laisve (Liberty)- Penkfąjięn., Sausio-Jan.
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rt niiumiH a ibi m h
Kų medicinos profesorius sako 

apie senstančiųjų sveikatų
Kazio Bevardžio Margumynai

—Kai kurie jau 50 metų 
amžiaus žmonės būna nuse
nę, o kiti net 80 metų su
laukę — dar jauni, — rašo 
amerikinėje spaudoje dr. T. 
R. Van Dellen,’ Northwest
ern Universiteto medicinos 
profesorius.

- Jis tvirtina, jog dabar yra 
daugiau amerikiečių virš 65 
metų amžiaus, negu bet ka
da. Lemia, kad ir toliau il- 

' ges vidutinis žmonių am
žius šioje šąlyje (jeigu są
lygos nepablogės).

Dabar ypač vienas daly
kas trumpina senyvų žmo
nių amžių. Tai per maža 
senatvės pensija. Daugu- 
nla amerikiečių virš 65 me- 

tegauna tiktai iki 42 do
lerių valdinės pensijos per 
mėnesį.

Bet keliolika milijonų to
kio amžiaus piliečių gali 
naudot savo balsus rinki
muose, remiant tokius kan
didatus, kurie stoja už se
natvės pensijos » pakėlimą, 
sako dr. Van Dellen.

Tatai supranta ir prez. 
Trumanas, siūlydamas 
didinti jiems pensiją 5 
leriais per mėnesį.

, JŲ GABUMAI i «
Apie senimą ir gabumus 

dr. Van Dellen rašo:
' —Kai žmogus sulaukia 65 
m<tf?q, tatai nereiškia, kad 
jau būtų pasibaigęs jo nau- 

. Ydingumas. Jis tebeturi iš
minti ir gabumą protauti.

Vikrumas ir stiprumas 
pasiekia aukščiausią laipsnį 
tarp 20 ir 30 metų am
žiaus. Paskui iki 50 metų 
palaipsniui mažėja nervų ir 
raumenų judrumas ir iš
tvermė. Toliau senyn ei
nant, greičiau dyla tie ner
vų ir raumenų gabumai, bet 
ne vienodai. Kai kurie pa-

do

Kokių keistumų kartais būna
AR NE NUOBODU 
SENAM?

Gelnhausen, Vokietija. — 
Korespondentai už k 1 a u s ė 
Karlą GloecknerĮ, 105 metii 
sjįnžiaus:

—Ar ne nuobodu tamstai 
gyventi? Juk neliko jau nė 
vieno buvusio draugo.

—Aš nežinau tokio daly
ko, kaip nuobodulys, — at
sakė Gloeckneris, vieninte
lis gyvas veteranas Pran
cūzų - Prūsų karo, įvykusio 
1870:71 metais.

—Na, tai kokį įvairumą 
* tamsta randi gyvenime? — 

sekė kitas klausimas.
— Skaitydamas knygas, 

aš gaunu įvalias įvairumo. 
Raštuose yra tiek įdomių 
dalykų, kad galima būtų 
dar šimtą metų žingeidžiai 
praleisti. O skaitymą man 
paįvairina cigaras, jei gau
nu vieną kitą dūmą pa
traukti.

• Pikeville, Kentucky. — 
Mirė Virgil Tackett, 26 me
tų amžiaus, svėręs apie 600 
svarų. Pailso ir sustojo šir
dis, nepajėgdama pumpuoti 
Sraują per tokį dramblišką, 

ųtukusį kūną. »

ATIMA Iš ŽĄSIES 
AVIŽAS

Jersey City, N. J.—Bea
trice Manganaitė, 76 metų 

sensta iki 50 metii amžiaus, 
o kiti išsilaiko jaunyvi iki 
80 metų.

Jeigu žmogus sveikas, ra
maus būdo ir jaučiasi lai
mingas, tatai ilgiau palai
ko jaunąsias jo ypatybes. 
Kitas dalykas, kuris pade
da išlaikyti jaunumo gabu
mus, yra interesingas pro
tinis užsiėmimas ir kūno 
veiklumas, štai kodėl tūli 
vyrai ir moterys atrodo 
neiną senyn po to, kai pa7 
siekia tam tikrą amžių. \ 

bloga mi- 
ir nusimi- 

sendina 

kurie blo-

Antra vertus, 
tyba, nesveikata 
nimai greičiau 
žmogų.

Yra ir tokių,
gomis mintimis sendina sa
ve. Jie patys s.au įsikalba, < 
kad jau esą niekam netikę; 
nuolat skundžiasi esą nusil
pę, ir gadina ūpą sau ir ki
tiems dūsavimais, “taip, 
senstame, senstame, ir ne
užilgo namo važiuosime.”

Amžiaus ilgumas dalinai 
priklauso nuo žmogaus pa
veldėjimo, tai yra, nuo to, 
kiek jo tėvai gyveno, sako 
dr. Van Dellen.

Bet čia taipgi būna iš
imčių. Pavyzdžiui, vieno 
biznieriaus tėvas mirė 62 
metų amžiaus. Sūnus skai
čiavo, kad gyvensiąs ne 
daugiau kaip 8 metais il
giau už tėvą, arba viso iki

bet 
gy- 
su- 

am-
Taip jis ir

ss

Tas biznierius buvo susi
taupęs dikčiai pinigų, 
nusitarė gana plačiai 
venti, kad grisus juos 
naudotų per 
žiaus metus, 
išeikvojo visus sutaupymus 
iki 70 metų. O dabar jau 
dveji metai kai gyvena tik-1 
taiHš miestinės pašalpos ir 
dar nemiršta.

N. M.

amžiaus, tiktai iš miestinės 
pašalpos gyveno per 9 pa
skutinius metus, gaudama 
po 62 dolerius per mėnesį. 
Bet, labai skurdžiai gyven
dama, susitaupė $3,223 iš 
tos menkos pašalpos.

Apsilpusi, pagaliaus, par
griuvo ant grindų savo sam
domo j lūšnoj. Buvo pašauk
ta policija, ir nugabeno 
Beatrice į ligoninę. Polici
ja taipgi surado jos su- 
taupymus ir pristatė mies
to valdybai.

Taigi valdyba dabar ir 
sprendžia, ar užgrobti tuos 
pinigus ar atimti miestinę 
pašalpą tai nusenusiai, 
silpnai, susižeidusiai varg
šei.

Policininkų klausinėjama, 
ji sakė:— Turėjau pinigus 
taupyti graboriui, rendai ir 
senom skolom atmokėti.

GERAI, KAD
NE NEW YORKĄ...

Teatrinis New Yorko 
žurnalas New Yorker ra
šo:

—Kongresinė Atomų Jė
gos Komisija raportavo, 
jog mūsų valdžia tikisi pa
daryti tokią galingą hydro- 
geninę bombą, kad nušluo
tų Chicagą su visais jos 
priemiesčiais.

, Gerai, kad bent šį sykį 
pragarinė bomba nekliudo 
New Yorko.*.

Valdiškas Cenzo Biuras 
praneša, kad su 1951 metų 
pradžia Jungtinėse Valsti
jose dirbo 15 su puse mili
jonų moterų - įvairiose pra
monėse. Tame skaičiuje bu
vo virš 26 procentai vedu
siu moterų. V 4.

Į Jungtinių^Valstijų pre
zidentus iš viso kandidata
vo du katalikai ir abudu 
pralaimėjo. Charles O’ Con
or kandidatavo 1872 me
tais, o Alfred E. Smith 
1918 m.

Taksų mokėjimo įstaty
mas už pajamas (income 
tax) veikia nuo 1913 metų. 
Tais metais, prezidentau
jant Woodrow Wilsonui, bu
vo užgirtas 16-tas pataisy
mas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijai — mokėti fe
derate! valdžiai taksus už 
pajamas.

Iš Civil Service raštinės 
pranešama, kad pereitais 
metais skaičius darbininkų- 
tarnautojų, dirbančių fede
rate je valdžioje, padaugėjo 
7,700. Dabar valdžia sam
do 2 milijonus, 515 tūks
tančiu ir 900 darbininku. V v

Pasaulinis čampijonas 
sunkiųjų svorių kilnojime 
yra John Davis iš Brook
lyn, N. Y. Čampijonatą jis 
laimėjo pereitą spalio mė
nesį Milane, Italijoj, pakel
damas 951 svaro svori.

Pirmutini televizijos ban
dymą jau 1888 metais pada
rė John Logis Bird, Lon
done, Anglijoj.

Apskaitliuota, jog karuo
se žūva daugiausia karei
viu nuo 20 iki 24 metu am
žiaus. Jauno amžiaus kar
eiviai' yra drąsiausi ir dėl 
to greičiau nelaimėn pa
tenka.

Valgių nuodijimo biznių suvažiavimas
Mėsos, duonos ir kitų val

gių fabrikantai Jungtinėse 
Valstijose vartoja 740 skir
tingų chemikalų. Didžioji 
dauguma tų chemikalų yra 
nuodingi.

Valgių ir gėralų bizniai 
chemikalais dažo savo pro
duktus, kad gražiau pirkė
jams atrodytų. Kitais che
mikalais užtaiso miltus, kad 
juose kirmėlaitės nesiveis- 
tų; deda chemikalus duo- 
non, kad ji nepelėtų ir il
giau pasilaikytų minkšta. 
Chemikalų privaroma į va
dinamą “sušvelnintą” mė
są, gatavai pagamintą val
gyti, ir tt.

Maisto tyrinėtojai, net ir 
valdžios mokslininkai sura
do, kaip tie chemikalai dar
ko valgius j r gėrimus; ken
kia sveikatai, kartais net 
numarina žmogų.

MILLERIO BILIUS
Jungtinių Valstijų Kon

gresui įteiktas Millerio bi- 
lius todėl reikalauja, kad 
valdžios mokslininkai per 
60 dienų ištirtų naujuosius)

West Virginijos ir Mary- 
lando valstijose civilinės ve
dybos, be religinių ceremo
nijų, yra laikomos nepilno
mis, neteisėtomis..

Prezidentas Abraham 
Lincoln buvo žymėtinai ga
bus šachmatų (chess') 'lošė
jas. Jis dažnai konkuruo
davo su kitu gabiu šach
matiniu lošėju S. H. Trea- 
t’u, Illinojaus valstijos 
aukščiausio teismo teisėju.

Journal' of the American 
Medical Association (Gydy
tojų Susivienijimo) rašo, 
kad be daktaro patarimo 
gali būti kenksminga svei
katai vartot vitaminus. Dr. 
Geo. Bair tame žurnale 
smarkiai persergėjo nuo 
bizniškų reklamų, besaikiai 
peršančių vitaminus.

Dr. E. W. McHenry ra
šo, kad pasene žmonės daro 
klaidą, susilaikydami nuo 
mėsos valgymo. Lięsa mė
sa senyvam žmogui šimte
riopai daugiau tarnauja 
sveikatai, negu patentuotų 
piliulių vartojimas.

Apdraudos kompanijų? su
rinkti statistiniai skaitme
nys rodo, kad širdies prie
puolių smūgis daugiau pa
liečia daktarus ir kitus 
profesionalus, dirb a n č i u s 
įtemptais nervais, negu pa
prasto darbo žmones.

D r. Limanfeld, kalbėda
mas Lion Klubo susirinki
me, pareiškė:

—Propaganda prieš Ru
siją mums (Amerikai) lė- 
šuoia milijonus ctolerių, o 
Stalinui nieko nelėšuoja 
propaganda prieš mus. Jam 
užtenka propagandos, iš
verčiant Amerikos laikraš
čius. į rusų kalbą, kad pa
rodyt Europos žmonėms., 
koks parsidavimas - korup- 

chemikalus pirma, negu už
taisyti jais valgiai bei gė
ralai bus pardavinėjami 
vartotojams.

JŲ BLOFAI
Chemikalų ir maisto kom

panijos. piestu stoja prieš tą 
sumanymą. Tūkstantis tų 
biznių atstovų, suvažiavę 
New Yorkan šią savaitę, 
nerausdami melavo; gyrėsi, 
būk chemikalais net'“page
riną“’ amerikiečiams mity
bą.

■ Tad, jų susirinkimas ir 
nutarė reikalauti, kad Kon
gresas atmestų Millerio bi- 
lių; sako, turi būti palikta 
laisvė fabrikantams dėti 
bet kokius chemikalus į' 
valgius ir. tuojau pardavi
nėti juos; tik paskui val
diniai mokslininkai galėtų 
juos patikrinti, kaip'kad iki 
šiol buvo daroma.

Tų biznierių mitingas pa
sakojo, kaip jie “geriną duo
ną,” įdėdami vitamino B, o 
kartais ir geležies. Bet už
tylėjo, kad iš baltųjų duo
ninių miltų išmalta ir pa

ei ja ir žulikavimas verda 
pūvančioje kapitalistinėje 
santvarkoje.

United States News and 
World Report praneša, jog 
per 7 Trumano prezidenta
vimo metus iškolektuota 
daugiau kaip dvigubai tak
sų, negu per Roosevelto 12 
metų prezidentavimą.

Trumano įtaka (presti
žas.) 1949 metais būvo skai
čiuojama 69 procentais, o 
Šiemet jau tik 23 procen
tais. *

Neseniai buvo su ceremo
nijomis atidarytas nau
jas 118-kos myliu plen
tas vardu New Jersey 
Turnpike. Plentas tęsia
si nuo Morsemire, netoli 
George Washington tilto, 
iki Delaware Memorial tilto, 
prie Deepwater. Plento nu
tiesimas lėšavo 225 milijon. 
dolerių. Už važiavimą juom 
reikia užsimokėt, iš kur ir 
kur važiuoji.

Newark, N. J. — Katali
kų dominikonų vienuolė 
(zokoninkė) Mary Gilligan 
patraukė teisman vyskupi
ja už jos* nuskriaudimą. 
Vyskupija buvo ' pasirašius’ 
kontraktą, kad aprūpins ta 
vienuole pragyvenimu iki 
jos mirties. Dabar vysku
pas Walsh pašalino ją iš, 
vienuolių ir neduoda para
mos jai pragyventi.

Taigi/ net labai dievoti re- 
liginininkai susik i v i r č i j ę 
kreipiasi į laisvamanius - 
masonus, ieškodami teisy
bės.

Cliffside Parko, N. J., po
licija sučiupo valdžios FBI 
agentą važiuojant pavogtu 
sunkvežimiu. Dabar jį tar
do kaip vagį.

Kazys Bevardis

šalinta bent 20 naudingųjų 
sveikatai vitaminų ir mine
ralų. Per tuos miltus taip
gi pervaryta sieros garai ir 
pridėta nuodingų chemika
lų.

MOKSLININKŲ PATY
RIMAI EUROPOJ

Anglijos mokslininkai iš
bandė šunims amerikoniš
kai apdirbtus miltus? Dau
giausiai tokiais miltais še
riami šunes gavo nervų 
suirimą ir įpuolė į pamiši
mą; kai kurie ir padvėsė.

Todėl Anglijos valdžia ir 
užgynė dėti duonon bet ko
kias medžiagas, kurios pa
čios savaime nėra kūnui 
maistas.
' Europos mokslininkai pla
čiai išbandė gyvuliams 
maisto dalykus, užtaisytus 
ažo bei panašiais dažais. Ir 
patyrė, jog tie dažai su
kelia vėžio skaudulius gy
vulių žarnose.

Bet apie tokius pavojus 
nutylėjo newyorkinis mais
to darkymo biznierių suva
žiavimas. - - L: N. Ma

Poilsis — svarbiausias džiovai 
gydyti dalykas

sveikųjų

VAISTAI
Džiovininkus gydant, var

tojama visokie stiprylai, se
nieji ir naujieji vaistai. Sū-‘ 
randama, kad ypač gerai 
veikia naujoviniai vaistai 
strep to mycinas ir para-1 
amino-salicilinė rūkštis.
MAISTAS

Džiova buvo vadinama 
biednuomenės liga. Betur
čiai neturi iš ko. nusipirkt 
gana proteininių valgių 
mėsos, kiaušinių, pieno, 
žuvies. Šie gi valgiai yra 
kūno gynėjai nuo džiovos.;

j Nuo prastos mitybos bestu
dentaujant gavo džiovą ir- 
dėl to mirė lietuvių poetai- 
dr. Vincas Kudirka, Pranas 
Vaičaiti^ rašytojai Jonas 
Biliūnas ir Višinskis.

Smetonos laikais Lietu-’ 
voje taipgi kasmet daugė
jo džiovos ligoniai ir miri
mai nuo jos.

Skurdžioje Londono da
lyje smarkiai plito džiova* 
nuo 1900 metų. Miestiniai 
gydytojai nužiūrėjo,kad tai 
todėl, jog dauguma žmonių 
toje vietoje per prastai min
ta. Negalėdami įpirkti mė
sos, pieno ar žuvies, jie so
tinosi baltąja duona ir kU 
tais buitiniais valgiais, o 
užsigardžiavo saldainiais, - 
silkės \ ;

Valdiniai Londono dakta
rai . sumanė. padaryti ban
dymą — kartotinai raginti 
varguolius valgyti silkių, 
kurios tada buvo visai pi
gios. Bet kai kurie netu
rėjo pinigų net silkėms. 
Tuos miesto valdyba pašėl- 
pė silkėmis.

Praėjo vieni, kiti metai, 
ir dikčiai sumažėjo toj

• miesto dalyj sirgimai džio- 
| va ir mirimai nuo jos. Sil- 

Vartojama ir kitos ope- kių proteinai padėjo betur- 
racijos. ' *
Nesąžiningi gydytojai

Dr. Pyle perspėja vengti 
nesąžiningų gydytojų. Yra 
tokių, kurie per daug bau-

Džiovai gydyti yra varto
jama visokių priemonių. 
Bet svarbiausioji priemonė 
yra poilsis.

Kur džiovos perai būna 
padarę tik mažiukes žaiz
das plaučiuose, tai džiovi
ninkai gali išgyti vien tik
tai gulėjimu lovoje, be jo
kiu vaistu, v- c

Dr. M. McDonal Pyle 
kartotinai ’ pabrėžia savo 
knygoje “Help Y ourself Get 
Well,”- jog pats poilsis dau
giau gydo džiovininką, ne
gu kas kita.

Tačiaus būtinai reikia ir 
gero gydytojo, kuris tėmy- 
,tų, kaip liga sunkėja ar ei
na linkui gijimo, sako dr. 
Pyle. Nes džiovoje dažnai 
įvyksta netikėtinų atmainų.

Poilsis lovoje reikalingas 
ne rankoms, kojoms ar- 
smegenims, bet plaučiams. 
Džiovininko plaučiai geriau
sia gyja, kuomet ilsisi. Ta
da kūno ląstelės (celės) 
greičiau atitveria džiovos 
bakterijas nuo 
plaučių dalių, naikindamos 
tas bakterijas.
OPERACIJA

Kai kūnas daro bet ko
kius judėjimus, tatai ver
čia ir plaučius labiau judė
ti. Bet geistina, kad džio
vininko plaučiai, kuo ma
žiausiai judėtų. Todėl da
roma tam tikra operacija. 
Daktaras sutrėškia -krūti
nės ląstos nervą, vadinamą 
freniškąjį nervą. O kada 
šis nervas sutrėkštas, tai 
plaučiai ilsisi,, nors ligonis 
ir judintu rankas, kojas, 
galvą ar liemenį. Plaučiai 
tuomet tiktai tiek juda, 
kiek reikia orui įkvėpuoti. 
Taigi nervo sutrėškimas ne
kenkia sveikam kvėpavi
mui.

gina džiovininką. Tūli su
randa džiovą, kur jos nėra. 
O kai kurie klaidingai ra
mina: “Ne, tu neturi džio
vos.”

Pavyzdžiui, vienas Phila- 
delphijos lietuvis 1920 met. 
nuėjo pas gydytoją, kuris 
sakėsi esąs džiovos gydymo 
specialistas. Gydytojas pa
ėmė didoką mokesnį už iš
tyrimą ir taite:

—Aš tamstai pasakysiu 
yieną blogą dalyką ir vieną 
gerą. Tamsta turi džiovą 
kairėje plaučių pusėje, bet 
dešinė pusė sveika.—

Žmogus pradėjo gydytis, 
bet nepasitikėdamas nuėjo 
i džiovininkų ligoninę Phi- 
ladelphijoj. Ten gydytojai 
visapusiškai ji ištyrė ir ne
rado jokios džiovos. Pas
kui jis kreipėsi į Pennsyl- 
vanijos Unj versi te to medi
cinos profesorių. Tas ir
gi nerado džiovos. Vienas 
patikimas privatus dakta
ras taipgi patarė, “visai už
miršk apie tą neva džiovą.”

Jau 32 metai nuo to lai
ko praėjo, ir žmogus šian
dien tebėra taip laisvas nuo 
džiovos, kaip ir tuomet.

3 pusi*—Laisvė (Liberty)-Penktadien., Sau šio-J an. 18, 1952

čiams gintis nuo džiovos.
Amerikinėse džiovos gy

dyklose ligoniai jau nuo se-’ 
niai gydomi šviežia mėsa, 
kiaušiniais, pienu ir tyru 
oru.

Dabar gi ypač pabrėžia
ma ir poilsio reikalas.
• Nuolat gulėti lovoj—nuo
bodus dalykas. Tačiau li
gonis gali mažinti nuobo
dumą, skaitydamas ir pro
tui duodamas' žingeidaus 
užsiėmimo. Pavyzdys gali 
būti iš anglų'rašytojo Ro
berto L. Stovensono. Gu
lėdamas lovoj kaip džiovi
ninkas, jis parašė geriau
sius savo veikalus. J. C. K.

“GYDĖSI,” DAUŽY- . 
DAMAS INDUS

Chicago.—Edwardas Smi- 
thas turi pilve skaudulius. 
Bet sako, nustoją skaudėt, 
kai jis ima daužyti virtuvės 
indus.

Dabar gi Smithienė krei
pėsi į teismą, prašydama 
perskyrų dėl to, kad jis pėr 
dieną sudaužė 60 indų, 30 
stiklų ir išbeldė kelis lan
gus.

Teisme Smithas šitaip 
teisinosi:

—Jei mušeiau pačią, taip
gi numalšinčiau pilvo skaus
mus. Bet atradau, kad ge
riau .indus,daužyti.

o



Philadelphia, Pa.
girti parpuolę ant grindų už 
mašinų miegojo, kol vėliaus 
šlavikai atėję neišbadė su 
šluotomis laukan.

Visa savaitė anksčiau prieš 
Kalėdas kompanija pagarsi- 

i no, kad duos kiekvienam dar- 
' bininkui po didelį kalakutą 
I Kalėdoms prezento. šeštadie- • 
įnio rytą, susirinkom visi 9:30 
| vai. Fabrike speciališkai pas
tatyta estrada ir didelis pia
nas užroglintas. • Pirmiausiai 
vyrų choras sudainavo kelias 
dainas. Fabriko prezidentas

■ pasakė prakalbą ir padalino, 
į su ceremonijomis, po auksinį

1-,į darbininkams, iš
dirbusiems 25 motus šiame

Mūsų didmiesfyj jau seno
kai veikia krimįnalysčių ban
ga užpuolimai, apiplėšimai, 
vagystės .ir tt. Bet paskutiniu 
laiku juo labiau pasireiškia, 
ypač krautuvių ir mažesnių 
biznierių ginkluotas užpuldi
nėjimas . ir atėmimas pinigų.

Šios rūšies kriminalysčių 
banga juo labiau įgyja nepap- 
l-atų savysčių, kad į šią kri- 
minalystę: užpuldinėjimą,

į a p i p 1 ėšimą ir vagysčių spe- 
į cialybę įeina ir moterys, jau
nos mergaitės. Nors tik praei
tą savaitę pirmu kart jos įėjo 
į kriminalįnę sceną, o jau pa
daryta apie penki ar šeši api- 
plėšimai-vagystės. Jos naudo
ja “triksus,” pasišaukdamos 
moteris telefonu • kokiems nors 
reikalams ir apstumdžiusi.oso 

1 atima viską, ka moteris turi, 
Į arba klastingai įeina su 
į Italais” 
I gystes...

—o—

DETROIT, MICH Cleveland, Ohio tąupyt dolerį reiškia pra
rast 50 centų (jo pirmes
nės vertės).

Kaip fabriko darbininkai 
šventė Kalėdas

Kalėdos ir Nauji Metai jau 
praėjo, bet vistiek skaityto
jams bus žingeidu žinoti, kaip 
fabrike darbininkai šventė 
Kalėdas. Aš dirbu taip vadi
namam Heintz Mng. Co. čia 
dirba šiuom l&įku apie 2,700 
darbininkų. Darbininkai esą 
organizuoti, turi kompanijos 
uniją. Išdirba kariškus pa
būklus. Dirba penkias dienas 
po 8 vai. savaitėje.

Penktadienį prieš pat šven
tes, 11:20 vai. sušvilpė švil-į 
pūkas. Darbininkai sustojo po ! laikrodėlį 
numeriais į eiles, kad atsiimti: 
savo sunkaus darbo užmokės- fabrike, 
tį už visą savaitę. Gavę če
kius, darbininkai negrįžo prie 1 
savo mašinų, bet susėdo prie • 
stalų, kurie buvo anksčiau 
prirengti fabriko kampuose, ir 
apkrauti visokiais skaniais! 
valgiais. Nors visi darbininkai 
dėl užkandžių davė po 60c., • 
bet kas pridėjo* daugiau pini- i 
gų, neteko sužinoti. Nes tiek 
daug gerų valgių už tuos pi-' 
nigus neįmanoma’, nusipirkti 
šiame brangume. Į

fVisa šapa išrėdyta kalėdi
niais spalvuotais kaspinais. 
Eglaitės irgi gražiai papuoš- ? išbalusiais 
tos, ir apšviestos elektra, tik kurie negavo progos išsipagi-į 
žibą visur. -rieti per 4 dienas. Vos tikį

Pavalgius ir pasidalinus pradėjus dirbti, du bosai atė-' 
linkėjimais linksmų Kalėdų j0, ir kožnam atskirai pasakė : | 
ir laimingų Naujų Metų, ūmai “Kas įvyko praeitos pėtnyčios 

- atsirado daug butelių degti- ■ popietį, tai tas daugiams ne-: 
nės įvairiais vardais, ir alaus įvyks! Pamirškite...” 
bonkučių! Na, ir dabar prasi- Sekamą dieną visi bosai ■ 
dėjo linksmiausias apvaikšČio- pradėjo savo darbininkus tiek 
jimas Kalėdų šventės. Vyrai spausti prie darbo, kad aš * 
ir moterys sudarė mišrų chorą, niekur nesu matęs tokio sku-' 
Sugiedojo keletą religiškų ' bėjimo. Viską tik daugiau ir Nežiūrint į tai, 
giesmių. Netrukus choras pa
virto “laukine” gauja i>* blio
vė, ir staugė, kam tik kas i 
galvą užėjo. J pavakarį, .apie 
3-čią Vai., prasidėjo maršavi- 
mai nuo vieno stalo, prie kito 
stalo, į kitą galą fabriko; visur 

vieni-kitus pasitiko su buteliu 
dd^tines, ir su staugimais.

■ Moterys, kurių čia daug 
dirba, pralenkė net vyrus gė
rime degtinės, kelios taip pa
sigėrė, kad furmonėliai nuve
dė jas į persirengimo kambarį 
ir pagulė— ant suolų.

.>.4:30 vai. sušvilpė švilpukas
— ženklas jau eiti namo vi
siems. Daugeliui reikėjo taxi 
pašaukti, kad parvežtų namo. 
Keletas airišių

Didžiausi kompanijos šulai, 
į nulipę žemyn nuo estrados, 
! ištiesę rankas sveikino darbi
ninkus, linkėdami linksmų 

į Kalėdų. Pasibaigus ceremoni
joms, visi nuėjo į tam paskir
tą vietą, ir gavo po .didelį 

: šaldytą ir gražiai apdirbtą 
1 kalakutą.

Šių žodžių rašė j as irgi gavo 
kalakutu arti 18 svarų. Pui-

I ku! ’
Pasibaigus Kalėdoms, di-i Sausio 5 d. savo namuose 

j džiuma darbininkų sugrįžo; mirė Pranciška Juodelienė, 
prie savo mašinų, surūgę, su! sulaukusi 62 metų amžiaus.

veidais. Gal kai j Paliko nuliūdimo savo vyrą 
Adomą Juodelį ir 4-rias duk
teris. • Velionė priklausė prią 
Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugijos.

Kalėdos, Sveikinimai, 
“Prezentai.”

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Detroite prieš Kalėdas be
veik nei nebandyk eiti į krau
tuvę nusipirkt nors' ir reika- 
lingiau'sio daikto, nes negali
ma prišimušti per eiles žmo
nių — pirkėjų. Perka dova
nas (“prezentus”) savo gimi
nėm, draugams, pažįstamiem. 
Kiti vėl perka maistą ^dėl vi
sos savaitės, dėl svečių, ir tt. 
Gatvekariai ir busai prisikim
šę žmonėmis (daugiausia mo
terys) su visokiais ryšuliais; 
jie vežasi į namus, rodosi, 
kad užeis kokia nors paviet
rė, ir-jie ilgai nebegalės išeit 

rei- I iš namų. O tą viską padaro 
butan, ir papildo va- krikščioniška šventė — Kalė

dos. Bet tai yra blogas papro- 
daryt 

kuomet 
gal to 

nenori. Ge-
Kalėdas,

tūli žmonės dar 
ir nesupranta or- 
vienybės reikalin-

Detroito Lietuvių
pa taisyt —*

Serga
K. Vaitiekūnienė, ilgai ne- 

galavusi-sirgusi, šiuo laiku la
bai sunkiai susirgo ir aplaikė 
skaudžią vidurių operaciją. 
Ligonė randasi Doctors ligoni
nėje.

—o—
Mirė

Sausio 5 d. savo 
sugrįžo ■ mirė Pranciška

lorain, Ohio

Pesimistai tai asmens, 
kurie visakuo aprūpina op
timistus.

pinigus, kuriuos man 
Gail kad aš asme- 
negalėj^ dalyvauti

Nevedęs vyriškis iki 
liausios senatvės tikisi esąs 
gražuolis jaunikaitis ir vi
soms merginoms neatsilai
komai patrauklus.

Padėka
Noriu nuoširdžiai padėka- 

voti drg. K. Salen už tą drau
gišką suėjimą atminimui ma
no gimtadienio, ir už dovanas 
ir tuos 
suteikė, 
niškai 
ten.

Dėkoju Amerikos
Moterų Klubui už paramą7pi- 
nigiškai per kelis kartus, taip
gi už $25, kuriuos dabar su
teikė gruodžio susirinkime. 
Dėkoju pavieniems draugams 
ir draugėms už 
pinigus, kuriuos 
tė per žiemines 
man palengvina 
ligą, kai draugai aplanko ir 
šiek tiek palinksmina.

Draugai, keturi metai yra 
ilgas laikas, kaip aš jus visus 
varginu.

Dar sykį ačiū jums visiems.
Draugiškai, M. Račk»itienė

atvirutes ir 
man prisiun- 
Šventes. Tas 
mano ilgą

“Puikią skrybėlę 
Kerši, kur gi ją

“Žinai, draugu-

Amžinoji skrybėlė
Rudis: 

įsitaisei, 
pirkai?”

Keršis:
ti, tai yra tikrai nepapras
ta skrybėlė. Pirm dešim
ties metų aš ją nusipirkau 
didžiausioje mūsų miesto 
krautuvėje. Pirm septyne- 
rių metų aš įdėdinau jai 
naują pamušalą. Pirm pen- 
kerių metų aš ją nuodug- ’ 
niai išvalydinau. Pirm tre- 
jlį metų aš ją visą pertaisy- 
dinau. O pereitą savaitę

- viename restorane aš ją 
apmainiau.” [L

i tys pirkt “prezentus, 
' nemažas išlaidas, 
į tas ar kitas asmuo 
i “prezento” visai
riausia būtų ' švęst 
kaip paprastą sekmadienį.

—o—
Sniegas, šaltis

Kalėdos Detroite buvo pras
tos, nes “dievulis” privertė 
tiek sniego, kad ir kalėdinių 
dovanų pirkėjams buvo sunku 
išeiti iš namų, arba parvažiuot 
į namus. Visa transportacija 
(važiuoto) buvo sutrukdyta, 
žmonės su privatiškais auto-! 
mobiliais negalėjo važiuoti 
gatvėmis, o ir šaltis buvo arti 
zero. Bet prieš Naujus Metus 

! užėjo migla, ir paskui smul
kus- lietus sutirpino sniegą, 

į palikdamas tik apie trečdalį, 
j kiek buvo priversta.
šiuos žodžius, Detroite 
gražu, nešalta.

°—
Apie lietuvius

I
Apart kitų organizacijų, 

Detroite gyvuoja trys lietuvių 
klubai: Lietuvių, Pilietinimo 
Pašalpos Klubas, Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubas 

I, ir Detroito 
Lietuvių Klubas, kuris yra tik 

iš broliškas klubas, ir savo na
riams nemoka nei pašalpos 
nei pomirtinės, bet turi savo 
namą, ir tame name gėrimų 
biznį, šitas Klubas finansi
niai yra turtingiausias už vi
sas kitas organizacijas, nes 
jau keliolika metų kaip gy
vuoja. Antras Klubas, kuris 
gerai gyvuoja, skaitlingas na
riais ir turi savo « namą, ir 
taip pat'gėrimų biznį,. — tai 
taip vadinamas Hamtramck’o 
Klubas (L. A. P. K.). Bied- 
niausias yra tai L. P. P. K. 
Tų trijų Klubų pirmininkais 
yra: G. Nausėda, P. Smalstys 
ir Chaę. J. Martin.

Buvo sumanyta tuos tris 
| Klubus suvienyti į vieną orga
nizaciją; Hamtramcko Klu-

ką

m.,

f

Šypsenos
ATOMIŠKOJO AMŽIAUS

FILOSOFIJA

tė vienytis labai geromis są
lygomis; Klubų valdybos tu
rėjo susirinkimą, svarstė, ta
rėsi, bet dviejų Klubų narių 
susirinkimuose tūli žmonės 
pasidarbavo, kad vienybę su
ardyti. Vienybė neįvyko. Pasi
rodė, kad 
nedaaugę, 
ganizacijų 
gurno.

Dabar
Klubas nusitarė 
padidint savo namą; kainuos 
daug tūkstančių dolerių, ir 
vistiek neturėsime geros lie
tuviams užeigos. Jei būtų įvy
kus Klubų vienybė, būtų prP 
side j ę ir kitos organizacijos, 
tai būtumėm galėję įsigyti 
gerą užeigą — Detroito lietu
vių namą su visais patogu
mais. O dabar kas? Kaip ne
turėjome, taip ir neturėsime 
svetainės dėl parengimų, nei 
dėl didesnių susirinkimų, bei 
pasilinksminhnui jaunuoliams. 
Už tą viskąyreikia “padėka- 
vot” surambėjusiems vienybės 

( ardytojams, kurie nežino, 
jie daro, ir ko jie nori.

■ —o— 
Gražus koncertas, 
jaunuoliai darbuojasi

Vasario 2-rą d., 1952
įvyks didelis koncertas, šokiai, 
t.y. metrinis balius, kurį ren
gia Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas, Hamtramck, Mi
chigan. Koncerto programą iš
pildys jaunuoliai lietuviai — 
amerikiečiai. O jiems visiems 

j vadovauja gabi pianistė ir 
akordionistė Stella Smith. 
Kokie tie jaunuoliai, šį sykį 
dar nesakysiu, nes kurie at
vyks į tą parengimą, matys 
tuos jaunuolius ir jų ž avė jau
čius malonius balsus. Pasaky
siu tik tiek, kad koncefto 
programą išpildys solistai, 
duetai, trio, kvartetai, na, ir 
kiek slaptai sužinojau, bus ir 
sekstetas.

Po ilgo tylėjimo Detroite, 
dabar jaunuolių grupė pasiro
dys taip jau vadinamo Ham
tramcko Klubo parengime —- 
koncerte, šeštadienyje, vasa
rio 2 d., Lenkų Veteranų Sve
tainėje, ant Holbrook ir Mc
Dougall gatvių, Hamtramcke. 
Durys atsidarys 5:30 vai. va
kare; koncertas prasidės 7 
vai. vakare, čia bus proga ir 
naujai atvykusioms lietuviams 
dipukams pasiklausyti amer. 
jaunuolių dainų ir koncerto.

Šitie jaunuoliai, kiek girdė
jau, jau yra kviečiami dainuot 
kitų organizacijų parengi
muose, bet Hamtramcko Klu
bas pasiskubino, ir turės juos' 
pirmiausia. Garbė jaunuo
liams, ir iš anksto ačiū jiems, 
kad jie sutiko išpildyt mūsų 
Klubo koncertinę programą.

Chas. J. Martin, 
L. A. P. K. Pirmin.

bloguoju akeliu eiti, būrys 
vyriškių tuoj puolasi ją 
sekti.

Geriausia kalba
Iš draugiško pokilio par

ėjęs vyras pasakoja pokilio 
įvykius. Baigdamas, jisai 
sako: “Bet geriausią kalbą 
pasakė tas gerasis priete- 
lius Morkus.”

Moteris: “O ką jau jis to
kio papasakojo?”

Vyras: “Nagi, visiems iš
sikalbėjus, jisai pasiprašo 
Tlioro’ ir pareiškia — ‘pa
tarnautojai, duokit man vi
sus jūsų prirašytuosius če
kius?.”

Surinko žemaitis

Tūliems žmonėms reikia 
pusketvirto aut omobiliaus 
sudoroti, kol jie išmoksta 
vairuoti.Rašant

yra
Keistais gyvename laikais. 

' kad turime 
laikraščius, radio, televiziją ir 
lėktuvus, paprastam žmogui 
šiandien 'labai sunku yra su
prasti -tikrąją žmonijos padė
tį. Sunku jam yra susivokti, 
kas dedasi pasaulyje.

Paimkime ir Lorain mieste- į (Hamtramcke1) 
lį, kuriame gyvena visokių 
tautybių žmonių, nemaža 
Europos pabėgėlių ir portori- 
kiečių. Atėjus rytų Europos 
krikščionių kalėdoms, vietinė 
komercinė spauda 
šventes, nors ir ne 
širdžiai. Tas būtų 
aiškinti todėl, jog 
piečių kilmės žmonių čia gal 
but neperdaug yra.

Bet reikia abejoti ar ir 
čia randasi, ka- 

praleisti 
nuotai- 

ikoj. šeštadienio vakarą, kale
ndų išvakarėse, užėjus į resto- 
iraną, skambėjo per radio ne- 
: maža kaltinimų ir priekaištų 

j ninkams mizernas algas. Para- šiaurės kdrėjiečiams ir ki
še tada ilgą referendumą ir nams. Jie buvo vadinami ka- 
pasiuntė kompanijoms, bet. at-: ro kurstytojais ir užsispyrė- 
sakymo ir po šiai dienai nesu-! liais, kurie nenorėjo 
laukė. Kompanijos nesusimy- Kaip ir paprastai, Visa tai 

rašytą į baigėsi visų tų kaltinimų su
lie
tai,

daugiau šmotų padaryti. Tei
sybė, darbininkai padarė daug 
daugiau šmotų. Bet už savai
tės laiko, boseliai apsižiūrėjo, 
kad labai daug šmotų suga
dintų (“scrap”.). Tuomet po 
biskį skubėjimas atslūgo. Gir
dėjau, kai viena jauna mote
ris ginčijosi su senyvu vyru. 
Moteris vis gyrė kompaniją, 
kad ji esanti gera. Po tokią 
didelę' turk’ę davė, ir tp. Bet 
vyras jai atkirto: Tu nesu
pranti nieko: Mes už tuos ka
lakutus užmokėjom labai 
brangiai! Nes ponai Heintz už
moka savo darbininkams nuo 
10 centų iki 35 centų mažiau 

!į valandą, negu kituose fabri-
apsidaužė I kuose yra mokama už tokį tiem§, kurie 

viens kitam juodai' akis. Kiti pat darbą. Unijistas ledos galima buvo
---------------------- —-------------------------------------- —— , tikrai krikščioniškoj

Žmogus yra vienatinis 
gyvūnas, kurį galima dau
giau neg vieną kartą nu-

Viskam brangstant, su-

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

paminėjo 
labai -nuo- 
lengva iš
rytų euro-

MONTREAL, CANADA
* l —-------

Siuvėjai jau gauna pensiją
Montrealo vyriškų drabužių 

sįuvėjų unijos — Amalgama
ted Clothing Workers of Ame
rica (C. I. O.-C. C' L.) — na
riai pagal unijos senatvės 
pensijos planą pereitą savaitę 
jau gavo po pirmą čekį jiems 
priklausančios pensijos.

Sulyg šio unijos plano, 
kooperuojant su industrija, 
kiekvienas unijos narys, su
laukęs 65 metų amžiaus, gausi savaitę 
po $40 į mėnesį pensijos.

—o—

ne-

Įėjo, į nusižemintai 
prašymą, net ir atsakymo 
davė, nekalbant .jau apie 
kad pakelti algas.

Tuo tarpu darbininkai
kantraudami pradėjo bru^dė- 

| ti. Todėl tie patys vadai šią 
\ išvažiavo Į Ottavą, 

I prašyti pagalbos pas Darbo 
■ Ministerį, Milton Gregg. Ką 
‘ tenai gaus, tuo tarpu nėra ži- 
1 nios.

of Gal nukris mėsos kaina
Mėsos išvežiotojai prana

šauja, kad šią savaitę mėsos 
kaina kiek nors turės nukris
ti, bet, sako, veikiausiai bus 
tik laikinai. Tačiau tikimąsi, 
kad, pavyzdžiui geros jautie
nos mėsos svaras, kurį dabar

Audinyčių darbininkai 
reikalauja pakelt algas

United Textile Workers 
Amerika unija, kuri atstovau
ja Dominion Textile kompa
nijos darbininkus, imant .do
mėn pragyvenimo kainų paki
limą, reikalauja bendro algų 
pakėlimo visiems darbinin
kams po 25 c. į valandą. Kom
panija skundžiasi, kad! “neiš- parduoda už, apie $1.15 sva 
gali” duoti tokį aukštą darbi- ras, gali kristi ligi 99 centų 
ninkams algų pakėlimą.

Dalykas atiduotas provin 
cialei arbitracijos komisijai.

—o— x
Ilgai klūpojo, bet negavo

Jau keli mėnesiai atgal 
dešinysis ir “kovingasis” (ži-! natai, pamatę, kad kainos 
iloma, reakcijos priešakyj) : krinta, savo produktus gali 
geležinkelių darbininkų unijos sulaikyti nuo rinkos ir laukti 
vadas, Frank Hali, su keliais kol kainos vėl pakils, tik tada 
tokįo pat tipo unijos vadais, siųsti rinkai. To, ištikrųjų, ga- 
nutarė klauptis ir prašyti (ne Įima tikėtis, 
reikalauti, nes tai būtų revo-; —o—
lilicioniška) geležinkelių kom- Ir moterys į kriminalinę 
pąnijas, kad pakeltų darbi- j sceną

ir kiaulienos strėnos gali nu-
- pulti ligi tarp 53 ar 55 centų 

svaras.
Tačiau ne visi 'mėsos išve-

1 žiotojai yra optimistai. Jie 
,. mano, kad didieji mėsos mag- 

(ži- natai,

KELIAS 
Į LALHE

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
m

Richmond Hill 19, N. Y110-12 Atlantic Avė.

vienoje pietinėje

4 pusl.-Laisv© (Libej-ty)-J?ęi)^ tądien., Sausio-J an. 18, 1962

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

Du pietiečiai kalbasi prie teismo 
valstijoje: “Už ‘desėtko minučių šerifas turi iŠ teismo 
išeiti. Praėjusį sykį už užmušimą negro jį jteismas išeį- 
sino per ąštuonias minutes/*

taikos, bas kėlė tą klausimą, ir kvie-,

U ■' , f J
W-J.’U

it* vJ

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

“Fixed Ba
lm p e riti m,” 

ir

vertimu ant Kremliaus.
Išėjęs į gatvę, žmogus apsi- i 

dairai, ieškodamas -vietos, kur į 
nors kelioms valandoms būtų j 
galima pabėgti nuo tų paraku į 

1 kvepiančių žodžių. Pačiame ! 
miestelio centre yra trys ne* 

i blogi kino teatrai, bet skaity
damas filmų pavadinimus 
žmogus pajunti^ jog ir dva- 

i sios penas šiandien' ateina iš 
■ karo dievaičio Marso. Rodo
mų filmų pavadinimuose yra 
keista simfonija: 
yonets,” “Mr.
“The Tanks Are Corning, 
paėjus gatve kiek toliau' (neg
rų lankomam teatre) “Break 

; Through.” Tuose filmų pava
dinimuose jau neabejotinai 
aiškus geležinio t kumščio rit
mas, mušamas į karo būgną.

Publikos gal ir no perdaug 
randasi tuose teatruose, kada I 

! jie tokias filmas rodo, nes 
žmonės visur lieka žmonėmis. 
Karo ir ligos niekas netrokš- 

' ta. Kad yra saujelė žmonių, 
I kurie nori, jog žmonės to ka
ro trokštų, abejoti netenka. 
Reikia tikėtis,' tačiau, kad 
sekančios rytų krikščionių ka-, 
ledos, nors ir katalikiškoj Lo- 
rainoj, prabėgs nuoširdžioj 
taikos atmosferoj, Kristaus 
garbei, o ne karo dievaičio 
Marso šlovei. Darbininkas

kluk.

PROŠVAISTES
f f s y •' • •

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

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

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

I A I C! U r 110-12 ATLANTIC AVENUE, L A1 □ V t Richmond hill 19, n. y.
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DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

San Francisco, Cal

j (Tąsa)
y Jeigu dabar atkreipsime atidžią į lietuvišką raštiją, 
tai išskyrus keliolika dvasinio tupipio knygelių, veltui 
ieškotume žymesnių raštų tuose tamsiuose laikuose. Bet 
toki netikę raštai, kaip “Bromą (atverta ing viečnąstį,” 
tais laikais turėjo pasisekimą, nes kelis kartus buvo at
spausdinama.

Kuomet taip menkai klojos lietuviškai raštijai Didžio
joj Lietuvoj, kiek geriau tarpo ji Prūsuose. Nors ir ten 
daugiau pasirodė dvasinio turinio raštų (Gleserio, Lo- 
vyno, Milkės), bet nebuvo užmiršta ir pasauliniai raštai. 
Taip, 1706 m. nežinomo rašytojo buvo išspausdintos Ka
raliaučiuje Ezopo pasakos. 1745 Valterkiemio klebonas 
Ruikis išspausdino savo tyrinėjimus lietuvių kalbos, o 
1747 m. išleido lietuvišką žodyną. 18 šimtmetyje gyveno 
ir rašė savo raštus Tolminkiemio klebonas Kristijonas 
Duonelaitis. Jo “Metai” ir dabar dar su pasimėgimu 
skaitomi visų lietuvių ir gerbiami pasaulio mokslininkų 
kalbininkų. Tas būrų (ūkininkų) baudžiauninkų dai
nius atsižymi karšta meile niekinamos liaudies ir lietu
vių kalbos.

LLD kp. reikalai

Metinis LLD 153 kp. susi
rinkimas įvyko sausio pradžio
je, ir nariai verti pagyrimo, 
kad skaitlingai atsilankė ir 
rimtai svarstė iškeltus klausi
mus.

Kuopos valdyba išrinkta iš 
i sekamų narių: Pirmininke d. 
E. Vilkaitė, fin. sekr. B. Sut
kus, užr. rašt. J. K. Alvinas, 
ižd. M. Alvinienė. Kitos įvai
rios komisijos pasiliko tos pa
čios, kurios veikė praeitais 
metais.

Kadangi veik visiems yra 
arti prie širdies dienraštis Lai

svė, ir kadangi sausio mėn. 
įvyks jos dalininkų suvažia
vimas, 
skirta 
$10.

Pas 
mintis, 
vesim
bet tuo laiku sužinota, 
pradžioj šių metų

tai iš kuopos iždo pa- 
Laisvės pasveikinimui

VISUOMENĖS STOVIS 17 IR 18 ŠIMTMETYJE
Liūdnas buvo tais laikais Lietuvoj ir visuomenės sto

' Pasigerinus susižinojimams su kitomis šalimis, augo 
Lietuvos prekyba, augo ir jos turtingumas. Bet turtai 
atitekdavo nedidelei didikų saujelei. Lietuva pirkliauda
vo su svetimšaliais ypačiai javais ir kitais ūkio produk
tais, o didžiuliai žemės plotai prigulėjo kelioms didikų 
šeimynoms. Radvilų, Pacų, Sapiegų rankose buvo neap
sakomai dideli žemės plotai su tūkstančiais ant jos gy
venančių baudžiauninkų. Susikrovę begalinius turtus, 
apsisupę tarnų pulkais ir net nuosavia kariuomene, tie 
ponai didikai elgdavosi savo apygardoje kaip tikri kara
liai.

Lig ko prieidavo ponų didikų savavaliavimai, vaiz
džiausiai parodys šituodu atsitikimu.

1600 m. Vilniaus karvedys Kristupas Radvila apskel
bė karą leronimui. Kodkevičiui už tai, kad pastarasis, 
nor^ buvo žadėjęs, atsisakė išleisti savo giminaitę Zofiją 
už
R Arjla ‘turėjo užpulti Kodkevičiaus namus ir prievarta 
palvnti nuotaką. Tam tikslui Radvila surinko savo na
muose Vilniuje ;(ten kur šiandien paštas, Didžiojoj gat
vėje) apie 6000 kareivių Jir dar 700 pasamdytų užsienyje. 
Kodkevičius taip pat ruošės. Jis gerai apsiginklavo savo i

S OUVQ Z
Radvilos sūnaus Jonušo. Naktį iš 5 į 6 d. vasario

| būdo. Labai gaila, kad ji mus 
apleido, ir mūsų lietuviškoji 
šeima sumažėjo viena drauge 
mažiau.

Širdingai linkiipe jai geros 
kloties, kur jai geriau, o jeigu 
jai ten nepatiks, tai pas mus 
galės sugrįžti, kada tik norės.

-^-o—
Serga P. Vaivodienė ir Edna

Tik šiandien teko sužinoti, 
kad labai staigiai susirgo Pa- 
lionija Vaivodienė ir skubiai 
tapo nuvežta į Redwood .City 
ligoninę. Padaryta jai opera
cija.

Pora 
staigiai 
na (po
taipgi randasi 
padaryta operacija ant vidu
rių.

Draugė Vaivodienė gyvena 
pas savo dukterį ir žentą, 2 
North View Way, . Redwood

Rep.

puolimas 
lietuviu,

Paryžiaus komunistų dienraščio reporteris Wilfred 
Burchett (kairėje) kalbasi su amerikiečių generolu 
William F. Dean kur nors Šiaurinėje Korėjoje. Gen. 
Dean pateko karinėn nelaisvėn beveik pačioje pradžio
je prezidento Trumano “policinio žygio” į tą tolimą 
kraštą. Buvo manoma, kad

laisvų žmonių.,
Manau, kad tarpe lietuvių 

dar gyvena žemaitiškas kar- 
žygiškūmas.

—o—
Geras pavyzdys

Buvo padarytas 
ant dviejų Detroito
F. Gustaičio įr J. Danto, per 
tą lojališkumo komitetą.

Patraukti į tą komitetą, kad 
išdavinėtų kitus. Bet tie du 
lietuviai pasielgė pagal Jung
tinių Valstijų konstituciją ir 
Teisių Bilių, ir nudegino nosis 
tam lojališkumo nelegaliam 
komitetui. Jie jam pasakė, 
kad “mes jums nieko nesaky
sime, nė apie vieną ypatą, nes 
jūs neturite teisės tokį šnipų 
darbą vesti ir mus priversti 
būti išdavikais.”

Tas lojališkumo komitetas 
kuone sprogo iš piktumo ir 
apmaudo, kada gavo į nosį.

Turėjo sau nutilti, nieko 
nepešę.

Tai geriausias kelias panai
kinimui to šnipiško lojalumo j praeitų metų, kuopos darbuo- 

City, Calif. Linkime abiems lakto. Rep.
greitai susveikti, ir vėl džiau-, 
gtis gyvenimu.

Kadangi šituo laiku esti 
permainų, tai

dienų 
susirgo 
vyru'

vėliau taipgi 
jos duktė Ed- 
Fuller.) Edna 
ligoninėje, ir

policinio žygio 
jis yra žuvęs.

Steponavičius padarė
daugelį narių buvo 
kad 1952 metais netu- 
Vilnies kalendoriaus, 

kad
vilniečiai 

skubotai paruošė ir atspaus
dino kalendorių, todėl ši kuo
pa padarė tarimą užsakyti 10 daug oro permainų, tai ir 
kopijų dėl pardavimo, žinom, žmonės su sveikata nesidžiau- 
kad yra mažai, bet jeigu bus ■ gia, dažnai suserga. P. Nor- 

dau- i kus buvo sirgęs praeitą vasa- 
pažymėti, [rą, bet pavyko greit pasveikti, 

dar

M. Alvi-į 
St., S. F. | 
d. įvyks i 

Taikos ! Detroit, Mich

trūkumas, tai gausim 
giau. Noriu sykiu 
kad jeigu kurie norėsite įsi-' Bet laika nuo laiko vis 
gyti Vilnies kalen'dorių, l;reip-! nesveikuoju. Alvinas, 
kites pas kp. ižd.
nienę, 630 Hamilton

Šio mėnesio 12
Vakarinių Valstijų
Kongresas čia San Francisčo 
mieste. Mūsų kuopa išrinko Iš 
du delegatus į minėtą kongre- to 
są, ir kongreso reikalam pa- Michigan Valstijos 
skyrė gražią auką.

Nariai turėtų įsitėmyti, kad ' Ty 
šiais metais kuopos susirinki
mai bus laikomi pirmą penk
tadienį kas antro 
(580 Eddyt St.), kaip tai, sau
sio, kovo, geg. ir tt. Kviečiam 
narius lankyti susirinkimus ir

1 būti geram stovyje. Užsimo
kėkite savo duokles pradžioj 
metų.

Amerikos Lietuvių Komite- 
Ąpgynimui Sveiurgirnių,

—o—
Ligonė pasveiko

Leona Alvinaitė (Alvin) iš-

siukaitiš, organizatorius — 
Walter, Petkevičius ir Dr. — 
Walter J. Modrys, 714 Palisa
de Ave., Cliffside Park.

Šiuos metus pradėjome su 
31 nariu kuopoje ir dabar 
gauta 1. Viso 32 nariai, ir iž
de su $53.37.

Būtų gražu, kad bent dalis 
tų sumanymų, paduotų šiame 
susirinkime, būtų įkūnyti gy
venimam Pabandykime, ir 
matysime gražias pasekmes.

Kuopos Narys

tės peržvalgą, pareikšdamas, 
kad mes dirbdami pažangių 
žmonių sriovėje, dirbame dėl 
visos žmonijos laimingesnės ir 
taikesnės ateities.

Daug gražių linkėjimų ir 
patarimų kuopos komitetui 
pareiškė ir kiti dalyviai, vyrai 
ir- moterys, o kalboms pasibai
gus, visi užtraukėm Happy 
Birthday dėl K. Derenčiaus. 
Jis yra ilgametis LDS 115 kp. 
užrašų sekretorius ir senas 
pažangioje sriovėje veikėjas. 
Jo gimtadienio proga jis už- 
fundijo visą kvortą stiprybei 
“vitaminų.”

Valgius pagamino K. Ma
žeikienė, o jai pagelbėjo Elz. 
Bakūnienė.

Kuopos komitetas likosi 
dirbti tas pats ir šiais metais, 
būtent :

Pirm. J. Bakūnas, vice-pir- 
• mininku — K. Mažeikienė,__
fįi. sek'retor. — Elz. Petkevi-1 Pranas: “Bet aš gi jį nuo 

ir nelankome reguliariai susi-■ čienė, prot. sekret. — K. De- tavęs nupirkau!”
. /___ ::_____ t______ _ __________ • 1 Surinko žemaitis

Cliffside, N. J.
Sausio 6 d. LDS 115 kuopa 

turėjo metinį susirinkimą. Pa
sibaigus susirinkimui, įvyko 
jaukus sanbūris, kuriame kal
bėtasi, kazyriuota ir dainuo
ta.

7’ vai. vakaro buvo visi pa- 
j vaišinti kugeliu, silkėmis ir į- 
■ vairiais gėrimais.

Laike šios puotos, kuppos 
pirmininkas J. Bakūnas pa
kvietė dalyvius pareikšti savo 
nuomonę. Daug gražių linkė
jimų ir gerų sumanymų pa
reikšta dėl LDS kuopos. Pasi
žadėta šiais 
darbuotis ir 
susirinkimus

Drg. Eliz. 
reiškė: — Mcfc, jaunesnioji! 
karta gauname pabarimų 
kad per mažai) darbuojamės ,

ŠYPSENOS
Naujuosius metus pasitikus

Pranas:- “Ir kaip gi tu 
gali taip elgtis? Pereitąją 
naktį tu buvai tiek nusila
kęs, jog net Empire State 
būdingą pardavei!”

Jonas: ‘’Na, ir kas čia to
kio? Ko gi tu" dėlei to 
pyksti?”

Savo susirinkime Lietuvių 
Komitetas padarė du gerus 
tarimus.

Vienas iš j u, tai pasiunti- menesio . .v. . .| mas laiško į visus Michigan 
valstijos lietuvius. Tai vienin
telė valstija, kuri turi taip 
vadinamą lojališkumo aktą, 
per kurį visokie šnipai lanko
si po žmonių namus,, ieškoda
mi žioplių, kurie 
kitus, paliktų jie judošiais -iš- mų, tai nė patra 
davikais kitų nekaltų žmonių 

Tas laiškas nurodys visiem
kad toks žygis tų šnipų ne-.jomis ir, kaip šiandien, su vai-! 

tokiems I šėmis. Diskusijose mes išsi-į 
pasiūlyti lavinąm suprasti gyvenimo ■ 

problemas ir tampriau susiri- i 
šam su draugijiniu veikimu.

A. Lakstutis entuziastiškai 
ragino turėt dažniau panašius 
susirinkimus su vaišėmis ir 
diskusijomis. Jis sakė:

— Tokiuose susirinkimuose 
męs tampriau 
jam ir pasikalbam, kaip 
sėkmingiau veikti kuopos 
bu i.

Jis išdidžiai pasigyrė, 
jau esąs “Grandfather” 
perstatė savo anūkę į LDS 
kuopos nasius. Ji buvo entu
ziastiškais aplodismentais pri
imta į kuopą.

S. Ruzais kalbėjo abelnai 
apie lietuvių veikimą, palies
damas naujai atvykusius lietu
vius dypuleus. Jis pareiškė:

— Kai po praeito karo tie 
■ vadinami dypukai atsišaukė į 
i mus, pagelbėti jiems atvykti į 
.'šią šalį, tai mes jiems padė- 

t j jom, manydami, kad bus nau
jų spėkų kultūrinėje dirvoje. 
Dabar jau visi matome, kad 
tie nabagai dypukai, tik su 
maža išimčia, išvendzyti iki 
kaulo religiniu fanatizmu. 
Melagystė, didžiavimasis, kito 
išnaudojimas, tai jų akademi
nis tezis. Kultūrinėje veikloje 
jie ardo lietuviuose vienybę, 
nes visi nori būt redaktoriais 
ir veikloje skiepyt religinį fa
natizmą. Todėl mumš žilagal
viams prisieina ir toliau dar
buotis išlaikymu organizacijų 
ir darbininkiškos spaudos.

G. Stasiukaitis pareiškė op
timistiškai, kad mums nėra ko 
nusiminti. LDS turtas siekia 
jau virš milijono dolerių ir 
mūsų pašalpa yra pilniausiai 
užtikrinta:

K. Bukaveckas pasakė, kad 
netik pas mus, bet jr kitose 
orgąpizacijose veikimas mažė
ja dėl pasenėjifno senų vete
ranų. ” Jaunimas neįstengia 
parodyt to entuziazmo veiki
me, kokis buvo pas'senus vei- 
kėjąs.

metais daugiau 
tankiau turėti 

su vaišėmis.
Petkevičienė pa-

— Met,
gauname

rinkimus. Kai susirinkimai bū- Vencius, iždininkas — G. Sta-
’ išdavinėtų j na neskaitlingi ir\be įdornu- 

imo nebū
na juose dalyvauti. Susirinki
mai privalėtų būti su diskusi-

namus (keli šimtai žingsnių kitoj gatves pusėje, ten kur buvo tris mėnesius ligoninėje'!' . 
šiandien mokslo apygardos namai). Surinko 2200 gink- ir Virš tris mėnesius Redwood i konstitucinis, ir kad 
luotų vyrų ir pastatė 24 patrankas. • | City Sanatorijoje, dabar jau j smpams geiiausia

.... ’■ [randasi namuose ir dirba | sluotgalj.
Visas Vilnius pasibaisėdamas laukė nusileidžiant sau- New York Stock Exchange ! Tame< laiške bus nurodyta, 

‘ " ■” * ‘ ” . . .v . _v. .^ . kaip kiekvienam reikia pasi
elgti, kada tokie šnipai kiša 
savo purviną nosį.

Kitas dalykas, tai sušaukit 
mas visos Michigan© valstijos 
konferenciją, kurios tikslas 
bus apkalbėti būdus, kaip pra* 
vesti kovą prieš tą lojališku
mo aktą, prieš Smith ir Mc- 

j U2 i Carran aktus, kurie sulaužo 
lin'k6ji'mu's( laiškus ir dovanas. .J- V. konstituciją ir Teisių 

Bilių. Taip lygiai ir-tas Mi
chigan valstijos lojališkumo 
aktas sulaužo Michigan vals
tijos konstituciją.

Matosi ir trūkumas tam 
mūsų komitete. Tas trūkumas, 
tai nerangus laikymas susirin
kimų.

Duočiau patarimą, kad ko
mitetas laikytų susirinkimus; 
du syk į mėnesį, prieš ar po ' 
kitų organizacijų susirinki- i 
mų. Darbo, permatau, randasi 
užtenkamai. Dabar kaip stovi 
dalykai, tai viskas užvilkina
ma.

Kiek sužinojau, tai nei lai- 
[ Jco suvažiavimui komitetas 
| nėra dar nutaręs.

Čia gyvenus virš pora mene-1 O po Detroitą tie šnipai 
kad laksto, tai laksto sau.

Čia Detroite randasi gero
kai lietuvių, kurie galėtų da
lyvauti vietiniame 
nes reikalas labai 
bet iki šiolei nė komiteto 

nors ir

So. Boston, Mass

4ės vasario 5 dieną. Daugelis gyventojų išsinėšino iš mie
sto. Karalius Zigmantas III, sužinojęs apie tai, atsiuntė 
4 senatorius su laiškais abiem, melsdamas susitaikyti. 
Abu pasakė karaliui ačiū, bet nepriėmė tarpininkavimo.

Tik galų gale Radvila suprato, kad jo kariuomenė ne
galėsianti siaurose gatvėse tinkamai išsiplėsti ir ne
įstengsianti paimti gerai ginkluotų Kodkevičiaus namų. 
Susitaikė tad su Kodkevičium, ir jo sūnus gavo savo pa
žadėtąją.

Daug daugiau blogo padarė vaidai kitų dviejų Lietu
vos galiūnų: Lietuvos hetmono Sapiegos ir Lietuvos vėlu- 
vininko (chorunžo) Oginskio.

S1696 metais Sapiegos spiriamas senatas paskyrė jo 
f/ų Jurgį Žemaitijos maršalka ir vadinamojo kaptūri- 

nio teismo pirmininku. Šitai labai, netiko kai kuriems 
Lietuvos galūnams. Lietuvos vėluvininkas Stanislovas 
Oginskis sušaukė Lietuvos ir Žemaitijos bajoriją į Skirs-

raštinėj. Apie pavasarį mano 
sugrįžti į kolegiją ir baigti 
savo pradėtą mokslą. Leona 
būdama ligoninėje, ir sanato
rijoj yra gavus daug laiškų ir 
gerų linkėjimų nuo jos ir mū
sų draugų ir draugių. Taipgi 
yra gavus daug gražių dova
nų. Todėl ji labai širdingai 

i dėkoja visiems ir visoms

Ji dažnai prisimena,, kad bū
nant ligoje, kada kas aplan
ko ar gauni laišką ar dovanė
lę," buna labai smagu 
rha. Už tą viską ji 
skolinga visiems, bet 
ku viskas, ką ji gali, 
daug ačiū visiems.

Virš pora mėnesių čia atvy-

ir links- 
’j aučiasi 
tuo lai
tai tarti

nemunę, apsimesdamas norįs palaikyti išrinkimą kara-|ko antroji Alvinų duktė Ed- 
liumi mirusio Sobieskio sūnaus Jokūbo, bet iš tikrųjų—' na> ir ’ji yra raštinės darbiniu - 
norėdamas atimti iš Sapiegos hetmono valdžią. ' kė. Tik atvykus iš Detroito ga-

Sapiega pasiuntė savo sūnų Jurgį su kariuomene.' y° clarbą ir maiK). Past^yial 
Oginskis su savo šalininkais nuėjo į Balstogę ir ten apsi- i ™ ,^u patinka

j * x * 1 X * TY X X * 1 ■> • i • " negu kur kitur Kalifornijoj,verte susitaikyti. Bet santaika buvo ne ilgai. __o_
Oginskis, surinkęs apie 20,000 kariuomenės, užpuolė i Išvažiavo U. Bagdonienė 

Sapiegos turtus, plėšė ir grobė juos. Po to įsibrovė Že- 
maitijon ir ėmė plėšti, nes žemaičių didžponiai laikė Sa- sių Uršulė 
piegos pusę.
! Sapiega, neturėdamas tiek kariuomenės, skundėsi ka
raliui, bet ansai nieko nepadėjo. Tada Sapiega patsai pa
sirūpino susirinkti kelioliką tūkstančių kareivių ir taip 
pat ėiųė plėšti Oginskio ir jo šalininkų turtus. Priešai 
degino ir plėšė miestelius ir kaimus ir be pasigailėjimo 
tankino žmones.

Dvejetui metų praėjus, 1700 m., ties Valkininku įvy
ko vėl didelis mūšis tarp Oginskio, turėjusio apie 20,000 
kareivių, ir Sapiegos, turėjusio tik 10,000. Sapiega buvo 
nuveiktas ir nubėgo į Varšuvą skųstis karaliui. Priešai 
ties Valkininku kardais sugapojo Sapiegos sūnų Jurgį.

Paėdęs vyriausią valdžią Lietuvoj, Oginskis apskelbė 
iegą ir jo šalininkus tėvynės priešais, vertais mirties 
urtų atėmimo. Žemaitijoj vėl prasidėjo nelaimingos 

dienos. Pergelėtojai kankino ir plėšė Sapiegos šalinin
kus. Vieni bėgo užsienin, kiti slapstėsi giriose ir pelkė
se. Karalius nedavė pagalbos Sapiegai, kuris pagaliau 
perėjo švedų pusėn.

(Paųgiąu bus)

Bagdonienė, čia 
dirbus ligoninėj už slaugę, 
sumanė išvažiuoti. Sakėsi va
liuosianti į Brooklyną pas sa-' 
vo sūnų ir marčią apsigyventi; 
Nors tai privatinis dalykas 
atvažiuoti ar i.......
tik gaila, kad draugė pasirin
ko prastą laiką sugrįžti New 
Yorkan, kada ten dar esti šal
ta. Jai teks ten pavargti, nors 
ir pas mus oras ne ,per geriau
sias, labai dažnai lyja, ir vė
su bet tuo tarpu; kitose mūsų 
kaimyninėse valstijose yra di
deli šalčiai ir audros. Nors 
pas mumis ir vėsu, betgi žolė 
visur-žaliuoja, gėlės Žydi. Tas 
rodo, kad dar nėra taip baisu 
kajp ten, kur storas ledas Jr 
gilūs pusnynai.

Kaip t,en bebūtų, Bagdonie
nė yra labai draugišką ir gero

išvažiuoti, bet. riai neatsilanko,

komitete, 
svarbus, 

na- 
už-

viena o 
reikalo

£a- 
iki

kvietimus gauna.
Taip lygiai nė 

nizacija nematė 
šiol pakelti šį klausimą, kad
pravedus kovą plačiau prieš 
tuos konstituciją laužančius 
aktus, — lojališkumo, Smith o 
ir McCarVan.

Nemanau, kad- lietuviai bus 
tais indusais, kurie, pamatę 
“garbingą” poną savo puoš
nioj karietoj važiuojant, gula 
ant kelio prieš jį, 
suvažinėtų.

Toks pasielgimas 
vergų, o ne taip

kad juos

— tai tik 
vądiųamų

susidraugau
pa-

kad 1 
ir

5

Visus Bostono apylinkės lietuvius kviečiame į 
malonų pasilinksminimą, kiuris įvyks

Sau šio-January 20. 1952
Tai bus visos šios apylinkės

BANKETAS
su gražia dainą programa

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Sale — 318 Broadway
So. Boston, Mass.

KALAKUTIENOS VAKARIENĖ 
su visokiais prieskoniais

Pradžia 5 valandą vakare

Skaitlingai dalyvaukime šiame gražiame 
parengime paramai dienraščio Laisvės.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-r Penktadien., Sausjo-Jan. 18ž 1952
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Organizuotai pradėjo 
mokslo metus

KURŠĖNAI, X. 17 d. — 
Spalio 15 dieną į Kuršėnų 
partinio kabineto salę susirin
kto visi 
kyklos 
damas 
rajono 
Paplauskas* pažymėjo 
bins mokyklos uždavinius, 
komunistų pareigas įsisavi
nant marksizmo - leninizmo 
teoriją. Po tę įvyko pirmieji, 
užsiėmimai. Mokyklos klausy
tojams buvo perskaityta pa
skaita “VKP (b) istorija — 
marksizmas - leninizmas vei
kime” ir įžanginė paskaita 
apie ekonominį - politinį pa
saulio žemėlapį.

Viso šiais mokslo metais 
partinio švietimo tinkle moky
sis 218 komunistų, komjau
nuolių, nepartinių aktyvistų. 
223 žmonės marksizmą - lėni-, atsakingais 
trizmą studijuos savarankiš
kai. G. Ruzgaitė.

vakarinės partinės mo
ki ausytoj ai. Atidary-
užsiėmimus, partijos 
komiteto sekretorius 

svar- •

Mokslinių kadrų ruošimas
VILNIUS, 1951 X. 19 d.— 

Mokslų akademijoje šiuo me
tu vyksta priėmimas aspiran
tūros. Busimieji mokslo dar- 
bftotojai laiko egzaminus iš 
marksizmo - leninizmo, spe
cialybės dalyko ir užsienio 
kalbos, šiais metais aspiran
tai priimami į dvyliką akade
mijos mokslinių - tyrimo insti- 

PirmuOsius aspirantus 
melipra-

Jcadrų 
platesnę 

aspirantū-

popiečio
Tūkstančiai unijisty

Sausio 13-tą brooklyniečiai 
turėjo su Vilnies koresponden
tu R. Baraniku susitikimo po
pietį. Originaliai 
nuota 
meną, 
daug vietinių menininkų 
galės dalyvauti, paskaita 
meną palikta kitai progai, 
prelegentas pasakė trumpą 
kalbą bendrai apie savo įspū
džius užrubežyje. Sekė klau
simai.

Įdomų dalyką jisai pasakė 
apie tai, kaip europiečiai žiū
ri į mus, amerikonus. Europos 
eiliniai žmonės skaito mus, 

eilinius žmones, 
už sunaikinimą !

skaitys mus atsa-: 
kitą pasaulinį ka-

buvo
turėti ipaskaitą

Bet sužinojus,

Amerikos

Budžeto Taryboje eina i Išvyko Floridon
pikietuoja protestui 
prieš evikcijas

ginčai dėl taksy

pir- 
tie-

Virš tūkstantis unijistų 
madienio prievakarį buvo 

apie šiai iš šapų atvykę pikietuoti 
kad 
ne- . i apie

Metropolitan Life Insurance 
firmą, kuri pasimojo spėka ir 
prievarta prašalinti iš buto — 
eviktuoti — 19 šeimų. Jie 
maršavo nuo 5 iki 7 valandos.

Korėjos. Il
ki n-ga is už 
rą, jeiįu jis įvyktų. Jie negali 
suprasti, kaip mes galėjome 
daleisti tai, kas atsitiko Korė-

Pikietuotojai šaukė: “Met- 
į ropolitari, with all your dough, 
you;' cap’t make us like jim- 
crow;” “Stop evictions in 
Stuyvesant Town,” ijr kitus. 

; Ir gausa plakatuose nešamų 
i obalsių kovingai pareiškė, 
i kad New Yorko unijistai ne- 
' toleruos paskirstymo žmonių 
po getus pagal tautinę ar ra
sinę kilmę. Kad jie gins savo 
narius nuo evikcijų.

Sausio 14-tą prasidėjusia
me tarybos posėdyje svarstyti 
1952-53 metams budžetą, pa
aiškėjo, kad bent keturi tary
bos nariai priešinsis palaikyti 
tą paskiausia dadėtą 1 nuo
šimtį ant pirkinių (sales tax). 
Bet jie visi sutinka palikti se
niau uždėtus 2 nuošimčius.

Kadangi tai yra rinkimų 
metai, tai ir tuos neva prieš 
išstojimus žmonės skaito tik
tai kalbomis tūliems kandida
tams pasigarsinti. Tačiau bu- 
džetas turės būti sudarytas 
pirm - liepos lTmos, tad kas 
nors turės pasisakyti,
stovi. Majoras Impelliteri, ku
ris reikalauja palaikyti ir to
liau tokį pat taksavimą — 3 
nuošimčius — tikisi, jog Mies
to Taryba vis viena tuos tak
sus palaikys. Miesto Tarybos 
narių galvos, — mažesnės gal
vos už viršininkų. Valdančio
sios partijos nesibijo, jeigu 
(politiškai kalbant) viena ki
ta tų mažesniųjų gaivų ir nu
siristų. Galia vis viena tebepa- 
siliktų tų partijų rankose. Kas 
kita, jeigu balsuotojai pakeis
tų valdininką.

Dabar pasisakiusiais prieš i e. “ 7 •
A....U „ r. tax i Kito laivo viršininkas dzeto tarybos nariais yra val
dininkai: Miesto Tarybos .pre
zidentas Rudolph Halley, li
beralų ; miesto iždininkas La
zarus Joseph ir Manhattan i 
prezidentas Robert F. Wag- ' 
nėr, J., demokratų, ir Queens;
prezidentas James Lundy, 
publikonų.

Iš Norfolk, Virginia, 
tame atvirlaiškyje mums ra
šo :

“Mudu su Warcsonu jau 
“plaukiame” į “sautus.” Mia
mi oras jam ir čia, šiltas —kai 
romo užsigeri. J. Lazauskas.” 

—o—
Lazauskas su Waresonu ten 

žada pabuvoti keletą savai
čių, bet ne baliavoti, padirbė
ti : žada didinti, gerinti Lazaus
kų ten įsigytą rezidenciją. O 
darbe įkaitę, aišku, pasieks ir 
pajūrį. Laimingai!

ct-cthct I cisco mieste vykdytame pir
miniame tyrinėjime..

Tačiau Weaveris sakęs ir 
taip pat turįs liūdytojų, būk 

rrtsaa darbininkas buvęs pamišęs ir 
šaukęs, kad kas. hors turįs ka
pitoną užmušti. Vienok įgu
los pusėje yra tie nesunaiki
nami faktai: darbininkas bu
vo surakintas .ir dėl to nepa
vojingas, kuomet jį nušovė. 
Nuplaukus į Kobe, darbinin
kai atsisakė dirbti po Weave- 
rio komanda. Tas parodė, ką 
darbininkai skaitė atsakingu. 
Sekė areštas.

išsiųs-

RANDAVO.I1MAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, apšildomas, privatinis įėjimas, 
geras (raukiniais susisiekimas su 
miestu ir nelabai toli nuo Liberty 
.Auditorium. Tclcfonuokite: TAylor 
7-3265. (13-15)

kur
Aido Choras

PHILADELPHIA, Pa.

Labai svarbūs du susirinkimai, 
ALDLD kuopų ir Moterų Klubo su
sirinkimai įvyks nedėlioj, 20 dieną 
sausio, naujam rusų name, 1150 N. 
4th St. Moterų Klubo susirinkimas 
prasidės kaip 3 va]., o ALDLD — 
kaip 4 vai. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti. Turime labai daug svar
bių reikalų, taipgi išgirsite raportą ’ 
iš atsibuvusio 
mui 
visi

parengimo, pager/ 
Seno Vinco. — Atsilanky 
ir visos. — Komitetas. (11-1?JJ

*
8

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 21 d. sausio, 1952 m., 7:30 
vai. vak., po num. 157 Hungerford 
St. Draugės visos kviečiamos atsi
lankyti, nes yra susirinkę daug rei
kalų atlikt. — Sekr. V. K.

(12-13)
X

tūtų.
šiemet turės naujasis 
ei jos institutas.

Jaunųjų mokslinių 
ruošimas įgyja vis 
apimtį. Priimamų
ron skaičius auga metai iš me 
tą.' Šiemet numatyta priimti 
aspirantūron beveik du kar
tus daugiau aukštąjį mokslą 
baigusių jaunuolių, negu per
nai.

* Aspirantų darbų vadovais 
skiriami žymiausieji respubli 
kos mokslininkai.

------ t?------ ;— 
LTSR Pietryčių tyrimo 
ekspedičijoje

■■ VILNIUS, 1951, X. 31 d.— 
Vyksta didžiulė LTSPv Pietry
čių tyrimo ekspedicija. šiuo 
metu ekspedicijos augalinių 
resursų poskyris jau baigė sa
vo darbą. Mokslų akademijos 
Biologijos instituto jaun. mok
slinis bendradarbis E. Šimkū
naitė praneša apie ekspedici 
jos rezultatus.

Augalinių resursų poskyris 
tyrė Trakų, Druskininkų, Va-^ikriai žinoti iš anksto, 
rėnos, Eišiškių ir kitų rajonų turėsime 
augmeniją, 
vaistingosios, 
maistinės bei 
lų kultūros.

Nepertraukiamas pikietas 
joje. Dabar į amerikonus atsi- Į tęsiamas, dalyvaujant jame 
nešimas visai ne toks, kokį i kai kada mažesniems, kitais 
jis susitiko kaip amerikietis' atvejais didesniems būriams 
karys karo laiku. Tuomet j pikietuotojų. Tuo pat laiku 
arųerikonai padėjo Europos delegacijos pas įstatų leidėjus 
žmonėms gintis nuo fašizmo irvaldininkus reikalauja ne
bebuvo gerbiami. Dabartiniai I daleisti evikcijos, kuri buvo 
mūsiškiai siunčiami ^atauklėti Į įsakyta įvykdyti sausio 17-tą. 
fašizmą ir tuomi užtraukia į Unijos iššaukė kitą masinę 
negarbę visiems amerikonam, demonstraciją tos dienos rytą.

Po programos tūli klubie- 
čiai ir jų talkininkai pavaiši
no dalyvius lengvais užkan-į 
džiais prie bufeto. Ir įvyko 
eilė paklausimų, pranešimų, j 
pokalbių vietiniais reikalais 
Programos metu pirmininka
vo Jonas Gasiūnas. Rep.

Organizacijoms buvo pavy
kę gauti talkon Valstybės Sei- 

i mėlio daugumos lyderį Wicks 
i ir brooklynietį assemblymaną 
i Austin. Jie ragino 
' vykdyti evikcijų.
i džius rašant firma 
[savo' užsispyrimo

Laisvės prieteliai 
visuomet gerai 
pasirodo, bet...

pat, 27-tą sau-

reikalingas dėl 
kas tarp mūsų

firmą ne
šiuos žo- 

tebesilaikė 
nubausti 

| tuos nuomininkus, kurie kovo
jo už lygią teisę negrams gau
ti projekte butą.

Pikietuota ir majoro Impel-

Įvyks
sau-

Reguliarčs pamokos 
šio penktadienio vakarą, 
šio 18-tą, 8 vai.. Music Room.

. Choro prezid.

Pajieškojimai
Pajic.škau fornišiuoto kambario 

Brooklyne. Norėčiau, kad pagamin
tų ir valgį, arba pats galėčiau pa
sigaminti, jei būtų galima pasinau
doti virtuve. Tačiau, gerą kambarį 
imčiau, jei ir nebūtų patogumų val
gio pasigaminimui. Prašau kreiptis: 
Anthony Litvaitis, Apart. 21, 350
Kcap St., Brooklyn, N. Y. (13-15)

MOTERŲ ATYDAI
J Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkimas Įvyks sausio 17-tos 
vakaro 8 vai., Liberty Audito- 
rijoje. Tikimės, kad jis bus 
taip pat Įdomus, kaip ir visi. 
Ir kad skaitlingai susirinkda- 

: mos pačios narės atsivesite ir 
savo drauges. Valdyba .

REIKALAVIMAI ,
HELP WANTED—FEMALE ]

Reikalinga pat ikima moteriške I 
namų darbui; valgio gaminimas tik i 
pietus; valandos nuo 9 ryto iki 5! 
po pietų. Reikia paliudijimo. — Te
lefonas TW. 7-8788. (11-15)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos meti

nis susirinkimas įvyks sausio 27 
(January), 1952, 1 P. M., 142 Orr 
Street, Pittsburgh 19, Pa., Lietuvių 
Mokslo Draugijos Name.

Malonėkite prisiųsti delegatus į 
Lietuvių Kapinių Draugijos metinį 
susirinkimą.

Po mitingo, 6 vai., bus paruošta 
skani vakarienė arba Bankietas, , 
delegatų priėmimas ir pervedimas 
Vargonų dėl Lietuvių Kapinių 
Draugijos. Du geri kapinių patrijo- 
tai nupirko tą brangią dovaną.

Patarimas: Nuo kiekvieno siera 
$10 vertės renkamas vienas dele
gatas, nuo kiekvieno loto ir vienas, 

i nuo pusės loto taipgi vienas.
| Kviečia L. K. D. KOMITETAS.

Pirm. (Prez.) P. Pivaronas.
Sekr. J. Urbonas. (12-Sekr. J. Urbonai.

bus teisiamas kaipo 
žmogžudys

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LDS 86 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 3 d., 1952, 
10 vai. ryto, 3014 Yemans. Visi na
riai būkit laiku, turim išrinkt 
pos pirmininką, taipgi yra 
Centro Valdybos nominacijos 
kos, tad visi dalyvauki! šiame
biam susirinkime ir pasimokėkite 
savo duokles. — Sekr. (13-14)

kuo- 
atėję 
blan- 
svar-

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Klubo 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
(January) 27, 1952, 10 vai. ryte,

1 Draugijų Svet., 4097 Porter St.
i Visi nariai būtinai dalyvaukite 
Į susirinkime, girdėsite valdybos ra
portus iš 1951 metų veikimo ir 
daugiau naujų reikalų, aptarimui 
randasi svarbių, ypač namo didini
mo darbas jau pradėtas ir turėsi
me "patys sukelt trūkumą pinigų dėl 
apmokėjimo, suteikdami klubui po 
mažą paskolą. — D. L. K. Valdyba.

1 12-13)

metinis 
sausio

re

laivų 
tikrai 
laivas

Kriaučiams klubie-
' litteri raštinė, raginant veikti. iciams žinios

Kai kada vis viena tenka 
priminti tą vieną dalykėlį, tai 
reikalą įsigyti iŠ anksto bilie
tą Laisvės metiniam banketui, 
kuris jau čia 
šio.

Priminimas 
to, kad mažai
žmonių yra banketų rengimo 
komisijose buvę.. O nebuvu
siam komisijoje neįmanoma į- 
sivaizduoti, kaip svarbu apy- 

, kiek 
svečių. žinojimas- 

Buvo tiriamas , apsaugo rengėjus nuo nuosto- 

 

t e c hnikinęfe, lių, komisiją ir valgio gamin- 
pašarinės au - t tojus nuo nenaudingos rūpes-

Į ties ir u'žtikrina svečiams gau- 
Iš ekspedicijos radinių pa- ša gerų vaišių.

žymėtinas laukiniu esparce-
'tas, dideliais plotais sutinka- go ir visiems naudingo banke- 
mas Merkinės apylinkėse, šis to yra iš- anksto įsigyti bilie

tai. Tad prašome visų didžio
jo Brooklyno - New Yorko 
laisviečių nuoširdžios talkos, 
apsirūpinki- 

r engė jams 
tiktai apie 
kuriems žie-

Geriausia garantija sėkmin-

Nuskendusio laivo 
įgula sako, kad jį 
buvę galima išgelbėti

virtuvės darbininkas,

Sausio (Jan.) 25 d., 7:30 
vakaro, įvyksta Kriaučių Ne- 
prigulmingo Klubo metinis 
susirinkimas Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo patalpoje, 
280 Union Ave1., Brooklyn, 
N. Y. Jis yra svarbus, taigi, 
visi kriaučiai ir kriaučkos, ku
rie turite klubo nario knyge
les, dalyvaukite.
, Susirinkime bus išduotas ra
portas, kiek mes dar turime 
turto ir kiek jo gavome praė
jusiais metais pašalpomis po 
$49. Tai svarbu visiems žino
ti, savo šutau pu atskaitą gir
dėti. Nepamirškite ateidami

Isbrandtsen prekinių 
Į linija šiomis dienomis 
j paskilbo. Vienas jos 
i nuskendo ties Anglija audrin- 
I game Atlanto vandenyno, į- 
■ trūkus jo šonui. O kito laivo, 
| Flying Trader, viršininkas 
(skipper) tapo New Yorke 
sulaikytas teismui už nušovi
mą laive darbininko.

žmogžudystė buvo įvykdy
ta spalių 25 d., laivui plau
kiant iš Manilos į Kobe, Japo- 
nijon. Darbininkas William 
Harvey, 24 metų, newyorkie-j 
tis negras virėjas, apsiskun- 
dęs Sergančiu. Bet kompani-' 
jos daktaras Maniloje išegza- 
min’avęs ir pasakęs, kad dar
bininkas esąs sveikas. Tačiau 
darbininkas tikrino, kad jisai 
nesijaučia gerai ir atsisakė 
dirbti.

Laivui išplaukus, laivo vir
šininkas, Franklin B. Weaver 
šiuo tarpu turįs namus Engle
wood, N. J., bet paeinąs iš

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu

AUTO 
REPAIR

ft

e 
išduodame diptBaigus mokyklą 

mą, padedamą gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokyklą atdara kp^dięn. 
Aiškinimai' lietuvių ir anglų kal
bose.- . . " ■ 5 , ,

Direktorius , •
L. TICHNIAVICIUS Į

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRaniercy 7-8951

turėti su savimi^ klubo knyge- Alabama valstybės, kur neg-
les,’ kitaip nebūsite įleisti 
susirinkimą. J. 5

rai tebepalaikomi 
darbininką sekęs 
kad jisai priešinosi,

vergais, 
mušti. O 
surakinęs

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(BUYAUSKAS)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
• Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
Ar jau rengiatės Į Laisvės ir į surakintą suvaręs tris kul- 

suvažiavimą ir banketą? Ta kas. . ...............
didžioji iškilme Įvyks sausio- j e.
Jan. 27-tą.

neaišku, dėlko laivas 
į artimiausią uostą Darbininkas mirė vieto- 

Taip liūdijo' .įgulos nariai 
valdinei komisijai San Fran-

augalas turi ypatingai stiprią 
šaknų sistemą, gyvulių nesu- 
mindžiojamas ir . tuo pačiu 
metu duoda gerą pašarą. Tra
kų, Daugų ir iš dalies Merki
nės rajonuose nevertingos 
ūkiniu požiūriu kalvos sudaro 
opiausią problemą. Jų paver
timas šienaujamais plotais ir 
ganyklomis bus rimtas indėlis 
kolūkių stiprinimui. O jos ga
lės būti apsėtos esparceto 
augalu, kuriam ši dirva tin
kama. Antras svarbus radi
nys — tai ilgagalvis dobilas, 
rastas Merkinės apylinkėse. 
Iki šiol šis dobilas buvo žino
mas tik iš Gardino apylinkių.

i yra nelepus, 
tenkinasi menkomis žemėmis, 
ilgametis ir gerai pakelia šal
tas žiemas bei sniego dangą.

mas tik iš G 
Šis ankštinis 
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Kolūkinių radijo mazgų

Vietiniai būtinai 
me bilietais. Lai 
belieka spėlioti 
svečius iš toliau,
mos metu atvykimą ,ar nega
lėjimą atvykti nusako to lai
kotarpio sniegai.

Orui leidžiant, kaip ir k'as 
metai, taip ir šiemet, laukia
ma daug svečių iš kitų mies
tų, nes sausio 27-tos popietį 
įvyks dienraščio dalininkų 
metinis suvažiavimas. Či dien
raštis dalininkų turi po visą 
plačią Ameriką.

Laisvės dalininkų suvažia
vimas ir po jo banketas įvyks 
sausio 27-tą, Liberty Audito
rijoje, kampas Atlantic Avė. 
ir 
N.
12

110th St., Richmond Hill, 
Y. Suvažiavimo pradžia 
vai. Vakarienė 6-tą vai.

Ignalinos rajono Černiachov
skio vardo kolūkio nariai Spa
lio šventėmis* gavo gražią do
vaną: baigta kolūkio radijo 
mazgo statyba. Kolūkiečių 
namuose įrengiami garsiakal
biai.

Ūki šventės dienų bus baig
ti montuoti radijo mazgai 
taip pat Dūkšto rajono Suvo- 
rovo vardo, Utenos rajono 
“Pakalnių”, šakių rajono V, 
Mickevičiaus-Kapsuko vardo,

Foodmaster firmos krautu
vėje New Yorke gale savaitės 
buvę atsilankę vagys per už
pakalinį langą, bučerio kirvu
ku atidarę “saugiąją” šėpą ir 
išėmę $4,500 ten paliktų pini
gų. • ' i

Jonavos rajono Salomėjos 
Nėries vardo, Marijampolės 
rajono “Darbo” kolūkyje ir 
eilėje kitų žemės ūkio artelių.

Nuskendusio prekinio laivo 
Flying Enterprise kapitoną 
Carlsen garbinant Londone ir 
spaudoje, kiti, anksčiau sugrį- 
žusieji įgulos nariai prakai
tavo New Yorko teismabuty- 
je. Jie buvo pašaukti liudyti 
valdinės komisijos posėdyje. 
Komisija tyrinėja laivo padė
tį, bando nustatyti tikrąją 
nelaimės priežastį.

Liudytojas Samuel Miller, 
to laivo 
sakė :

“Man 
negrįžo
gruodžio 27-tą. Jūra buvo ra
mi, o laivas jau įtrūkęs’.”
' Jis toliau liudiję, kad dėl 
esamojo pavojaus darbininkų 
delegatas ėjo pas kapitoną 
klausti; ką darys. Kapitonas 
delegatui atsakęs, kad jis 
lankia įsako iš firmos raštinės 
New Yorke.

Laivas negrįžo į artimiau- į 
šią uostą. Už trijų dienų, 30- 
tą, Carlsen iškeldino keleivius 
ir atleido įgulą į kitą laivą, o 
pats pasiliko skęstančiame 
laive bandyti leisti traukti 
.laivą į Anglijos uostą už 300 
mylių.

Kitas liudytojas Janssen sa
kė, kad laivas buvo negerai 
prikrautas, krovinių svoris bu
vęs nenormaliai paskirstytas, 
kas galėjo prisidėti prie laivo 
pratrūkimo. Bet jis taipgi už 
tai nekaltino kapitono, nes į- 
sakas taip prikrauti, kaip bu
vo, buvęs gautas iš firmos 
raštinės New Yorke. {

Carlsenas turėjo sugrįžti į 
New Yorką lėktuvu sausio 16- 
tos rytą. » Buvo planuota jį 
vežti per Broadway pietų lai
ku, kadą gatvės pilnos žmo
nių. Bet lėktuvas turėjo su
grįžti į Londoną, tad sutiktu
vės buvo atidėtos.

skelbRitės LAISVeJE
UžraAyldt Laisvę Savo Draugui.

riĮįtri

Telephone EVergreen 4-8174

Dienraščio “Laisvės”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IRvPRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A 
BUYUS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Sausio-January 27-tą
Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienės pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienės

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

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

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MAarket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial
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