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KRISLAI
Nubausti.
“Rusijon ar kalėjiman. .
Atsakymas.
Jungtinių Tautų priešai.

Rašo R. Mizara

13-k a komunistu vadovų 
New Yorke jau nuteisti kalė
jiman, nubausti jie ir didelė-

■ mis piniginėmis sumomis.
Jie apeliuos i aukštesni teis-* 

mą, bet nelaimė: teisėjas pas- 
^kyrė jiems aukštas belas 

(bails), — iš viso net $325,000’ 
suma.’

Tačiau Dimock, paskyręs 
jiems bausmes, nuduoda didelį 
humapistą, nes, girdi, jis ne
bandęs aukščiausiomis baus
mėmis, kokias leidžia Smith o 
įstatymas.

Teisėjas Dimock padare ir 
kitą “surprizą,” kuriuo pla
čiai ^naudojasi komercinė 
spauda ir radijo komentato
riai.

Jis pasakė teisiamiesiems 
daug maž taip: •jei sutiksite 
važiuoti į Rusiją visam am
žiui gyventi, tai aš jūsų nebau
si u !

Atrodytų nieko sau propozi
cija.

Ką gi teisiamieji į tai atsa
kė? '

Kalbėdama visų savo drau
gų vardu, gabioji ir dar vis 
pilna energijos Elizabeth*Gur
ley Flynn šitaip atsakė:

“Atmetame jūsų pasiūly
mą. . . Mes nesiskirsime nuo 
amerikinės liaudies. Nenorime 
naudotis socializmo vaisiais 
krašte, kuriam mes nedirbome 
socialistinei santvarkai įgy
vendinti.

“Būtume Amerikos žmonių 
išdavikai, jei Šiandien mes ap
leistume Jungtines Valstijas.

“Nesame kankiniai ir neno
rime eiti kalėjiman. Bet mes 
darbuosimės už taika ir lais-

€

vę šitoje šalyje, nežiūrint, kiek 
visa tai mums lėšuos. . .**

Po trumpos pauzes, žiūrė
dama tiesiai į teisėjo akis, kal
bėtoja pridūrė:

“šis jūsų klausimas yra dar 
vienu įrodymu, kad Amerika 
stovi kelyje į fašįzmą. . .”

Teisingai ir ryškiai ątsaky- 
V

Tik pagalvokime: jei teisia
mieji būtų sakę, kad jie, bijo
damiesi kalėjimo, sutinka va
žiuoti į Rusiją, tai jų priešai 
būtų krikštiję juos bailiais ir 
išdavikais.

, Dabar komercinė spauda 
rėkia: komunistų vadovai
pasirenka amerikinį kalėjimą 
vieton socialistinės Rusijos.

Tai nieko! Nesvarbu, ką sa
ko prasiradę laikraštininkai. 
Svarbu, ką sako teisingi žmo
nės.

Vasario 5 ir 6 dienomis San 
Francisco mieste yra šaukia
ma konferencija, — kam?

Jungtinėms Tautoms likvi
duoti.

Šaukėjai iškėlė tokį obalsį:
“Take the United States 

out of the United Nations and 
talke the United Nations out 
oft the United States.”

Vyriausiu šaukėjų klikos 
Vadovu yra Gerald L. K. 
vmith, direktorius “Christian 
Nationalist Crusade and Par
ty” organizacijos.

Smith yra fašistas.
Jam pritaria, tarp kitų, 

kongresmanas John T. Wood,

Amerikonu nuostoliai 
Korėjoje iki šiol
Washington. — Apsigyni

mo departmentas vas. 4 d. 
paskelbė, kad Korėjos ka
re iki šiol amerikonai nu
kentėjo viso 129,424 seka
mus nuostolius:

Užmušta 20,440, sužeista 
95,951 ir be žinios dingo 
13.033.

Per savaite iki šio pra
nešimo tokie amerikonų 
nuostoliai pakilo 271.

Potvyniuose žuvę virš 
2,000 europiečių

Haga, Holandija. — Jau 
suskaičiuota -1,200 holandų, 
nuskendusių per audringus 
potvynius.

Panašūs potvyniai pražu
dė apie 600 Anglijos gyven
tojų ir kelias dešimtis Bel
gijos žmonių.

Dar trūksta žinių apie 
tūkstančius dingusių. To
dėl, manoma, žuvusių skai
čius. viršys 2,000.

Audringa jūra dar ketu
riose vietose pralaužė Ho- 
landijos krantų užtvankas, 
užplūstant vis platesnius 
ruožtus.

Indijos spauda sako, 
Eisenhowerio planas , 
“beprotiškas”
''New Delhi, Indija. — In

dijos laikraščiai didžiausio
mis raidėmis, s,keršai ištisų 
puslapių vadina “žieminiu 
pamišimu” ir “pragaištingu 
veiksmu” Eisenhowerio nu
tarimą, leidžiantį Čiang 
Kai-šekui pradėt atvirą ka
rą prieš Kinijos Respubli
ka.

Indijos valdininkai sako, 
Eisenhowerio nutarimas 
sukelia visuotino karo bai
mę Tolimuose Rytuose.

Italijos valdžia pilnai 
remia Eisenhowerio planą

Roma. — Italijos premje-’ 
ras Alcide de Gasperi už
tikrino prezidentą Eisenho- 
werį, kad Italija vis dar
buosis už vakarinės Euro
pos šalių sujungimą į “vie
ną federacinę valstybę” 
prieš komunizmą.

Mainais už tokį Eisenho
werio politikos rėmimą Ita
lija tikisi gausingos doleri
nės ir ginklinės paramos iš 
Jungtinių Valstijų.
Iš visų didesnių vakarinės 

Europos kraštų vien tiktai 
oficialė Italija taip “nuo
širdžiai” remia tą Ameri
kos planą.

Yra nemaža tokių, kurie 
siekiasi Jungtines Tautas su
žlugdyti.

Matysime, ką pati Eisen
howerio valdžia tuo klausimu 
darys.

Yra tokių, kurie sako, jog 
republikonai Jungtines Tautas 
griaus. . . -
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Dulles grūmodamas liepia tuojau 
sudaryt bendrą vakarinės Europos 

saliu armiją prieš Sovietą Sąjungą
Sako, Amerika nukirs tom šalim .paramą, jeigu jos 

iki balandžio 20 nesukurs tarptautines armijos
London. — Amerikos vals

tybės sekretorius John 
Foster Dulles išstatė griež
tą reikalavimą Anglijai, 
Francijai ir Italijai, kad 
jos turi greitu laiku suda
ryti bendrą tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą. 0 jeigu jos to nepada
rys per 75 arčiausias die
nas, tai Amerika nukapos 
tom šalim dolerinę ir gink
linę paramą. O iki šiol jos 
gaudavo apie 7 tūkstančius 
milijonų dolerių iš Jungti
nių Valstijų per metus.

Jankiu oficierius nužudė 
korėjiečių kunigą; už tai 
nuteistas 2 metus kalėti

Seoul, Korėja, —t Ameri
konų leitenantas James D. 
Goff, įsiveržęs į korėjiečių 
krikščionių kunigo Pango 
Hwa II kambarį, partren
kė" jį žemyn, ir per 15 minu
čių taip spardė jam galvą, 
kad kun. Pang tapo’užmuš
tas. Trys amerikiniai ka
reiviai sykiu su savo ofi- 
cierium budeliavo Pangą.

Už tai karinis ameriko- 
nų teismas skyrė leitenan
tui Goffui 2 metus kalėji
mo, o kareivius paliko be 
bausmės.

Goff teisinosi, kad kuni
gas Pang ■ pasipriešinęs, 
kuomet jie atėję “vogtų 
blanketų ieškoti.”

Valdininkas nusukęs 
$7,107 taksų

Washington. — Valdžios 
agentai liudijo tyrinėjan
čiam Kongreso komitetui, 
kad Carroll El Mealey, bū
damas alkoholinių taksų 
kolektorium Albany, N. Y., 
nusuko valdžiai $7,107 tak
sų.

Jisai taip pat gavo tūks
tančius dolerių kyšių iš al
koholio biznierių ir už tai 
numušinėjo jiems taksus.

Valdžia numuša fabrikam 
milijonus dolerių taksų

Washington. — Gynybi
nės pramonės, valdyba nu
tarė pusiau ar daugiau nu
mušti taksus fabrikantam, 
kurie didina bei gerina 230 
fabrikų viso už $286,000,- 
000. '

Tai daugiausia geležies, 
lėktuvų ir kitų karinių pra
monių fabrikai.

Korėja. — Amerikos la
kūnai bombomis sprogdino 
Korėjos liaudininkų tune
lius bei landas kalnų ‘olose*

Haroldas > Stassenas, di
rektorius amerikinio fondo 
dėl “savitarpinio saugu
mo”, praneš savo valdžiai, 
ar vakarų Europos kraštai 
bus padarę reikalingų žing
snių dėl tarptautinės armi
jos įkūrimo prieš komuniz
mą iki balandžio (April) 20 
d. O jei pasirodys, kad jie 
dar delsią, tai Jungtinių 
Valstijų Kongresas galės 
sulaikyti jiems medžiaginę 
bei karinę paspirtį. —Sta
ssenas dabar sykiu su Dul
lest! “apkalėdojai’ vakarų 
Europos sostines.

Šis grasinimas taipgi pa
liečia Belgiją, Holandija ir 
Luksemburgą, nes Ameri
ka reikalauja ir jų kariuo
menės i tarptautinę armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Be to, Amerika yra pa
gaminus vakarinei Vokieti
jai 'sutartis, įsakančias re
krutuoti pusę milijono vo
kiečių ir įtraukti juos į 
bendrą tarptautinę armiją.

Tas karines sutartis tu
rės tvirtinti visu minimu 
šalių seimai, bet dar nė 
vienos seimas jų nepatvir
tino.

Dabar gi Dulles įsako 
per 75 dienas užgirti šias 
sutartis.

Jungtines Valstijos nepaisant 
Anglijos atidarys Čiango karą 
prieš Kiniją, pareiškę Dulles

London. — Anglijos val
dininkams labai nepatinka 
prezidento Eisenhowerio 
duotas leidimas čiang Kai- 
šeko kinam tautininkam 
pradėti atvirą karą prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. Vienas valdžios narys 
sakė R. H. Shackfordui, 
amerikinių Scripps-Hpward 
laikraščių rašytojui:

Anglai tiesiog “rįnirtę” 
prieš tą Eisenhowerio pat
varkymą.

Atvykęs Amerikos vals
tybės sekretorius John 
Foster Dulles apie tai kal
bėjosi su Anglijos premje
ru Churchillu, jos užsienio 
reikalų ministru Edenu ir 
kitais, aukštaisiais valdi
ninkais. Jie sakė biją, kad 
čiangininkų karas iš For
mozos salos prieš Kinijos 
sausžęmį gali įžiebt karą 
ir ištisoje Azijoje.
Kaip Dulles ramina anglus

Dulles atsiliepdamas pa
sakojo, kad nebūsią to pa
vojaus. Taigi Amerika vyk
dys pręzidento Eisenhowe
rio nutarimą, atidarant ke
lią čiangininkų karui iš 
Formozos salos prieš Kini-

Tam priešinasi franci! zai 
ir vokiečiai

Francijos žmonės ir sei
mas bijo vokiečių armijos 
atgaivinimo kaip peilio po 
kaklu. Taip pat išsivysto 
platus vakarinių vokiečių 
bruzdėjimas prieš jų vary
mą į tarptautinę armiją.

Vakarinės Vokietijos so
cialistų pirmininkas Ollen- 
haueris užreiškė, kad so
cialistai priešinasi ir prie
šinsis vokiečiu traukimui i 
tarptautinę armiją, ir ne
rems Amerikos padiktuotų 
karinių sutarčių. O Socia
listų Partija yra antra di
džiausia. politinė partija 
vakarinėje Vokietijoje. , 
Anglija atsiduria ypač 
keblioje padėtyje

nėjo nuo savo kariuomenės 
įjungimo į tarptautinę Eu
ropos arniiją prieš komu
nizmą; taip pat nesutiko 
dėtis į “vieną jungtinę vals
tybę” su kitais vakarų Eu
ropos kraštais. Anglija tik 
iš šalies žada remti tarp
tautinę armiją ir kitų euro
pinių kraštų apvienijimą 
prieš 'Sovietų Sąjungą.

nėjimas yra viena iš di
džiųjų priežasčių, kurios 
baido Francijos seimą nuo 

jos komunistus-liaudinin- ’ 
kus.

Dulles dėstė, kad Eisen
howerio valdžia ves jau 
veiklu karą prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus, “ne- 
tupčios vietoje,” kaip kad 
Trumano valdžia. O kai 
čiangininkai atakuos Kini
ją, tai kinai komunistai tu
rės gintis, todėl negalės 
taip daug kinų eiti talkon 
Šiaurinei Korėjai prieš 
Jungtines Tautas. Bet A- 
merika, pasak- Dulleso, 
stengsis apriboti karą, kad 
fis plačiai nepaplistų už 
Korėjos ribų. -

Taip Dulles ramino ang
lus per pietus pas premje
rą Chūrchillą, ir po to po
kalbio “Churchillas ir Ede- / c I * 'nas; jau daug smagiau jau
tėsi,” kaip teigia United 
Press korespondentas.

Hamburg, Vokietija. — 
Vietinis vokiečių teismas 
nuteisė 6 nacius po 3 iki 6 
mėnesių kalėti už naujos 
nacių partijos organizavi
mą.

ORAS. — Giedra ir 
šalta.

ne-

uzgy-tų amerikinių planų 
rimo. Prancūzai bijo, kad 
jeigu Anglija, neįsijungs į 
tą vienybę, tai vokiečiai 
taps tikraisiais tarptauti
nės armijos vadais.

Štai kodėl vyriausias Ei
senhowerio ministras Dul
les dabar daro tokį spaudi
mą Anglijai, varydamas ’ją 
į “ženatvę” su kitais vaka
ru Europos kraštais. O jei
gu Anglija nuo to šalinsis, 
tai galės netekti naujų bili
jonų dolerių iš Amerikos, 
kaip kad Dulles grasina.

Wm. Remington nuteistas 3 
metus kalėti už tariamą 
melagingą priesaiką

New York. — Federalis 
teisėjas Vincent Leibell nu
teisė Williamą Remingtoną, 
buvusį valdžios pareigūną, 
trejus metus kalėti už krei
va priesaiką.
Džiūrė apkaltino Reming

toną, kad jis pirmesn.iaja- 
me teisme melagingai pri
siekė, užsigindamas, jog 
“išdavinėjo” šnipei Ližei 
Bentley slaptus valdžios 
dokumentus.

Džiūrė taip pat surado, 
'kad Remingtonas melavęs, 
tvirtindamas, jog nežinojo 
pie jokią Jaunųjų Komp^ 

nistų Sąjungą Dartmouth 
Kolegijoje, kuomet jis Stu
dentavo toje kolegijoje.

Kinija prašo panaujint 
derybas dėl paliaubų

Peking. — Čou En-lai, 
Kinijos Liaudies Respubli
kos premjeras ir užsienio 
reikalų ministras, atsišau
kė į prezidentą Eisenhowe- 
rį, siūlydamas panaujinti 
paliaubines derybas Pan- 
mundžome. dėl karo baigi
mo Korėjoj.

Čou En-lai ragina tuojafc 
sustabdyti karo veiksmus iš 
abiejų pusių, o paskui de
rėtis apie belaisvių sugrą
žinimą bei kitais klausi
mais.

(Amerikonai pertraukė 
derybas todėl, kad Šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
reikalauja grąžint visus 
karo belaisvius: Amerika 
gi atsisako grąžinti apie 
pusę skaičiaus belaisvių, 
kurie “nesutinką namo grį
žti.”)
Ketina laimėti kara c

Premjeras Čou 
kartu pareiškė:

’ “Jeigu Jungtinės' Valsti
jos planuoja paplatinti 
Azijoj karą, tai Kinija su
mobilizuos visus savo vyrus

En-lai

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL 
i...

Čiangas vis žudo 
“neištikimuosius”
Taiuei, Formoza. — Čiang 

Kai-šeko kinai tautininkai 
Formozos saloje nužudė
dar 7 nesutinkančius sU 
juo žmones. Visus tokius 
Čiangas apšaukia komunis
tais.

Per 70 paskutinių dienų 
čįrngininkai nužudė 97 ne- 

kad 
dar

ištikimus jiems, kaip 
viešai skelbia. O kiek 
slaptai nužudo!

Korėjos liaudininkų 
pranešimai

Ko-Korėja. — Šiaurinės 
rėjos liaudininkai per radi
ją pranešė, kad atmušinėjo 
amerikonus ir anglus įsi
veržėlius. Sakė, jog Ameri
kos lėktuvai bombardavo 
ir apšaudė ramias gyven
vietes Hamhungo srityje; 
sunaikino daug nanni ir 
užmušė bei sužeidė daug 
civilinių žmonių.

Priešlėktuvinė liaudinin
kų artilerija numušė dar 
4 amerikinius lėktuvui, 
kaip teigia šiaurinės Korė
jos radijas.

Amerika ragina 
Čiangą bombarduot 
Kinijos gelžkelius

Washington. — Jungti
nės Valstijos siunčia dau
giau karinių lėktuvų ki
nams čiangininkams For- 

tų bombomis ardyti svar
biausią Kinijos geležinkelį, . 
sakė republikonas senato
rius Alexander Wiley, pir
mininkas Senato užsieninių 
reikalų komiteto.

Tas 2,000 mylių ilgio ge
ležinkelis jungia Mandžū- 
riją su šanghajum, Kanto
nu ir kitais svarbiaisiais 
rytinės ir pietinės Kinijos 
miestais. Tuo geležinkeliu 
esą persiunčiama daugiau
sia karinių pastiprinimų 
Šiaurinei liaudininkų Ko
rėjai prieš amerikonus ir 
jų talkininkus Pietinėje Ko
rėjoje.

Todėl, pasak senatoriaus 
Wiley, Čiang Kai-šeko ki
nai tautininkai, ardydami 
tą geležinkelį, silpnins Ko
rėjos liaudininkų frontą ir 
padės amerikonams Karą 
laimėti.

Be to, apšlubinus šį ge
ležinkelį, tai Kinija mažiau 
tegalės nusiųsti karinių 
reikmenų Vietnamo liaudi
ninkams, k o v o j a n tiems 
prieš francūzus Indo-Kini- 
•joje, sakė sen. Wiley.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos žydų vadai atsi
šaukė į prez. Eisenhowerj, 
kad pakeistų mirties baus
mę Juliui ir Ethelei Rosėn- 
bergams.

žūt-būtinei kovai ir išvien 
su šiauriniais korėjiečiais 
laimės karą.”

■ /
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- - , Geras ADF žygis.
AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS Veikiančioji 

Taryba, vadovaujama prezidento George Meany, gerai 
pasielgė įteikdama ultimatumą International Longshore
men’s Association (laivakrovių unijai, vadovaujamai 
“amžinojo prezidento” Ryano).

ADF veikiančioji taryba pasakė laivakrovių unijos, 
prezidentui ir visai vadovybei:

* Paleiskite iš vietų visus esamus unijoje pareigūnus, 
turinčius kriminalinius rekordus, kriminalinę praeitį.
-Suteikite laivakroviams unijistams teisę jiems, patiems 

išsirinkti savo pareigūnus, suteikite jiems balsą.
’Jei to nepadarysite, atimsime iš jūsų unijos čarterį, iš

liesime jūsų uniją iš Amerikos Darbo Federacijos.
’ Pasirodo, kad ADF viršininkai nebegalėjo ilgiau pa

kęsti tų skandalų, kurie iškilo ryšium su neseniai atlik
tais tyrinėjimais New Yorke.

Čia; kaip žinia, paaiškėjo, kad ILA unijoje daugybę 
atsakomingų vietų užima gengsteriai, kriminalistai, ky
šininkai, požemio “paukščiai.” Jie veikia išvien su savo 
unijos prezidentu. ILA nariai neturėjo čia jokio balso. 
Lokalų mitingai neįvykdavo. Narių sumokėti mokesčiai 
buvo prašvilpti gengsterinių “pareigūnų”; jokių apys
kaitų, jokių nariams žinių apie jų sumokėtus mokesčius 
nesuteikdavo.

Kas buvo lokaluose, tas pats buvo ir centralinėje raš
tinėje., Pats Ryan, “amžinasis, prezidentas,” unijos pini
gus “sumaišė” su savo asmeniniais pinigais ir iš unijos 
narių sumokėtų mokesčių jis sėmėsi dideles sumas savo 
asmeninei naudai.

. <Mums rodosi, ADF viršininkai jau seniai turėjo tai 
padaryti, ką padarė dabar.

Na, bet geriau vėliau negu niekad!

Kas Ką Rašo ir Sako
PERKA MILDOS 
TEATRĄ CHICAGOJE

Mes jau rašėme, kad eilė 
chicagiečių pasiryžo nupir
kti Mildos Teatrą, esantį 
Halsted gatvėje, netoli Vil
nies spaustuvės. Namas, 
kur yra Mildos . Teatras, 
rašo S. Vėšys Vilnyje, “tu
ri net 3 svetaines, dvi krau
tuves, didelį skiepą.”

Buvo sušaukta eilė susi
rinkimų, kur svarstytas šis 
pirkimo klausimas. Na, ir 
po ilgų pasitarimų padary
tas konkretus žingsnis. St. 
Vėšio žodžiais:

Atgarsiai.
NUĖMIMAS BLOKADOS nuo Formozos salos, aksti- 

nimas Čiang Kai-šeko klikos pulti Kiniją (ginklų, lėktu
vų, laivų jam bus duota užtenkamai) sukėlė didžio nepa
sitenkinimo ypatingai Anglijoje ir Indijoje.

pasirodo, kad Anglijos valdžia žinojo, jog Eisenhowe- 
ns tai darys, ką padarė, todėl užsienio reikalų minist
ras Eden protestavo, bet tai nieko nereiškė.

, Dėl to kilo protestų Anglijos parlamente ir spaudo
je, Parlamentas, beje, šiomis dienomis tąjį klausimą ofi
cialiai svarstys, — po to, kai valstybės sekretorius Dul
ks apleis Angliją.

Anglija yra pripažinusi Kinijos Liaudies Respubliką. 
Anglija turi Hong Kong salą prie pat Kinijos sausžemio, 
-—salą, su geru uostu, per kurį Kinija veda su išlaukiniu 
pasauliu biznį ir Anglijai iš to tenka nemaža naudos.

Jei karas išsiplės, jei Čiang Kai-šeko klika puls. Kini
ją, tai kinai gali užimti Hong Kong ir iš ten išspirti ang
lus šeimininkus. Žodžiu, Anglija nenori kądt-ą plėsti Toli
muosiuose Rytuose. Ji pilnai sutikojr kooperavo su 
Trumanu, kai pastarasis blokadavo^Formozą.
* Indijos spauda ir valdžios pareigūnai taipgi labai ne
pasitenkinę šiuo Eisenhowerio žygiu. Indija visuomet 
sftojo ųž taiką Tolimuosiuose Rytuose, nes tai eina nau
dot! jos interesams. Karo praplėtimas Indijai gali di
džiai pakenkti. Todėl šis Eisenhowerio “posūkis” gali 
Indiją atstumti nuo Vakarų, prie kurių ji buvo palinku
si'.

•Dienraštis The Times of India, rašydamas apie Eisen
howerio kalbą Kongrese, sakė:

“Kaip daugelis kitų karių, jis (Eisenhoweris) džiau
giasi, medžiodamas taiką su šautuvu rankose.”
.’-Kyla protestų, nepasitenkinimų Eisenhowerio politika 
ir kituose kraštuose. Ja pasitenkinęs tik Čiang Kai-še- 
Ėas, tik Syngman. Rhee ir jiems panašūs.

“Pirkimui namo suorga
nizuota bendrove po vardu 
Art and Drama Club of 
American Lithuanians a 
Corporation. Lietuviškai 
skamba — Dailės ir Dra
mos Klubas Amerikos Lie
tuvių.

“Klubo reikalams vesti 
išrinkta direktoriai iš 15 
narių ir direkcijos valdyba 
įgaliota pirkti Mildos Teat
ro namą.

“Rankpinigiai jau paduo
ta namo savininkui ir pir
kimo kontraktas pasirašy
tas abiejų pusių. Dabar tu
ri būti visiems aišku, kad 
kitas žingsnis bus, tai už
darymas biznio proceso ta
da, kada bus sukelta $20,- 
000 ir nevėliau kaip į 3 mė
nesius laiko.

“Neganai to; nupirkimui 
ir ištaisymui namo, kad ne
būtų jokių skolų, yra ma
noma sukelti apie $100 tūk
stančių.

“Chicagoj ir jos apylin
kėse yra priskaitoiha apie 
100 tūkstančių lietuvių. 
Todėl iš tokio didelio skai
čiaus turėtų atsirasti ma
žiausia vienas tūkstantis 
geros valios pažangiųjų 
lietuvių, kurie gali prisidė
ti prie pirkimo kultūros 
centro su vienu šimtu dole
rių ir patapti garbės nariu 
Dailės ir Dramos Lietuvių 
Klubo.

“Jei to apskaitliavimo 
teorija ar planas įvykti/ 
gyvenimo praktikoje, tai 
mes lengvai sukeltume 
$100 tūkstančių dolerių, o 
už tą sumą pinigų ne tik 
galėtume nupirkti be sko
los tokį didelį ir gražų na
mą, bet ir labai gražiai iš- 
puoštumėm tą darbo žmo
nių apšvietos ir kultūros, 
meno ir sporto, suaugusių 
ir jaunimo palocių—kultū
ros centrą.”

Organizacijos sekreto
rium yra G. K. Budris, 
6110 University Ave., Chi
cago, Ill., gi iždininko pa
reigas eina Petras. Mikulė- 
nas.

. Už Rosenbergus.
ŽYMUSIS HARVARDO UNIVERSITETO profeso

rius, advokatas, Dr. Zachariach Chafee, aną dieną pasi
sakė už tai, kad Julius ir Ethelė Rosenbergai nebūtų nu
žudyti, kad jiems būtų suteiktas prezidentinis susimylė- 
jitnas.
*“Del jų nusikaltimo,” sakė Dr. Chafee, “yra abejoji
mų; jie turi gyventi. Kiti žmonės yra atlikę kur kas di
desnius nusikaltimus, tačiau gyvena.”

‘Jis nesutinka ir su teisėjo Kaufmano, nusmerkusio 
Rosenbergus mirti, pasakymu, būk jiedu, Rosenbergai, 

į esą atsakomingi dėl to, kad šiandien Korėjoje miršta 
Jungtinių Valstijų kariai.

Dr. Chafee yra žinomas, kaip didelis autoritetas kons
tituciniuose klausimuose.
> Panašiai, kaip Dr. Chafee, pasisakė jau tūkstančiai 

» žmonių, tariusių savo žodi pirmiau Trumanui, o vėliau 
prezidentui Eisenhoweriui.

AFL International Long
shoremen’s Ass’n viršinin
kas Edward McGrath at
sisako liudyti New Yorko 
kriminalysčių tyrinėjimo 
komisijai, kiek jis yra su
sirišęs su pajūrio raketie- 
riais.
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Vilniaus universitete
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Kiekvieną rytą, keliolika 
minučių prieš devyniais, ne
paprastai pagyvėja visos 
gatvės in gatvelės, vedan
čios į' senojo Vilniaus cent
rą — universiteto kvarta
lą: šimtai jaunuolių užplūs
ta centrinį rūmų vestibiulį 
ir gretimų fakultetinių kor
pusų įėjimus.. Tai skuba į 
pirmąją paskaitą Vilniaus 
Valstybinio ' universiteto 
studentai.

Dabar 7 universiteto fa
kultetuose mokosi daugiau 
kaip 3,000 studentų — vy
rų ir merginų. Kaip gyve
na ir mokosi šis šaunus 
Lietuvos jaunimo būrys?

—o-—
Senos, ir įdomios Vilniaus 

universiteto —. vienos iš se
niausių aukštojo mokslo į- 
staigų Tarybų Sąjungoje— 
tradicijos. Dar 1578 metais 
čia buvo įkurta Vilniaus a- 
kademija. 1773 m. akademi
ja perorganizuojama į vy
riausią Lietuvos mokyklą, 
kuri 1803 m. vadinama jau 
universitetu. 1815—1819 m. 
m. Vilniaus universitete 
mokėsi garsusis poetas A- 
domas Mickevičius. Po ne
pavykusio 1830 metų sukili
mo caro valdžia uždarė šią 
Lietuvos mokslo įstaigą.

1918 m., įkūrus tarybų 
valdžią Lietuvoje, buvo iš
leistas dekretas apie senojo 
Vilniaus universiteto atgai
vinimą. Tačiau tik po dide
lių istorinių sukrėtimų, pa
lietusių Vilnių — Tarybų 
Lietuvos sostinę, tik išva
davus miestą iš hitlerinių 
okupantų rankų, Vilniaus 
universitetas buvo atkur
tas kaip grynai lietuviška 
tarybinė mokslo įstaiga.
Daug vandens nunešė Ne

ries upė pro senąjį Gedimi
no kalną, nemažiau ir žmo
nių mokėsi Vilniaus univer
siteto auditorijosę anais 
laikais. Tačiau iki pat ta
rybinių metų universitetui 
buvo būdinga viena — ja
me mokėsi daugiau bajorų 
ir didiku vaikai. Valstie
čiams ir darbininkams uni
versiteto durys buvo užver
tos.

Dabar padėtis iš pagrinr 
dų pasikeitė. Universitete 
mokosi darbininkų, valstie
čių, inteligentų vaikai. Iš 
bendro 3000 studentų skai
čiaus daugiau kaip 23Č0 
žmonių gauna stipendijas, 
o tie, kurie išlaiko egzami
nus pažymiu “labai gerai,” 
gauna padidintą stipendiją.

Nepaisant to, kad Vil
niaus miestas karo metu 
nepaprastai nukentėjo ir 
sugriauta daugybė gyvena
mųjų namų, 1000 studentų 
apgyvendinti bendrabučiuo
se, o daugiau kaip 300 stu
dentų gauna butpinigius. 
Puikioje vietoje, Čiurlionio 
gatvėje ant Neries kranto 
baigiamas statyti naujas 
bendrabutis. Jo statybai 
Tarybų valdžia išskyrė 4 
milijonus rublių.

Kaip gyvena studentai 
bendrabučiuose? Užeikime 
į vieną iš universiteto ben
drabučių Tauro gatvėje. 
Erdviuose kambariuose čia 
gyvena po 2*—4 žmųpes.* 
Kiekviename kambaryje 
yra radijas, vandentiekis, 
šviesa, centralinis apšildy
mas. Į kambarius pristato
mi laikraščiai ir laiškai, 
bendrabutyje yra sava val
gykla, klubas-skaitykla, 
krautuvė, bufetas. Už visa 
tai, įskaitant naudojimąsi 
kambario baldais ir kiek
vieną savaitę keičiamais 
patalynės baltiniais, stu
dentas moka 15 rublių. Pa
našiai sutvarkytos studen
tų gyvenimo sąlygos ir ki
tuose studentų bendrabu
čiuose. Tiems studentams, 

kurie dėl vietos stokos ne- 
aprūpinti bendrabučiais, 
universiteto ūkio skyrius 
organizavo laikinus bendra
bučius atskiruose universi
teto korpusuose. Kai tik 
bus užbaigta naujojo ben
drabučio statyba, visi stu 
dentai bus perkelti į erd
vius kambarius.

Įdomu palyginti dabarti
nes Tarybų Lietuvos stu
dentų gyvenimo sąlygas 
su buržuaizinės Lietuvos 
studentijos buitimi. Oficia
li buržuazinė spauda nuty
lėdavo tikrąją padėtį, ta
čiau pakanka pavartyti 
puslapius “Studentų kalen
doriaus,” leisto Kaune pa
čių studentų, kad susidary
tume stude. gyvenimo są
lygų vaizdą. Stipendijas 
150 litų sumoje tada gau
davo... 174 studentai. Iš ko 
gyvendavo • studentai? Pa
gal pateiktą lentelę, 48,7 
procento studentų gyveno 
iš savo uždarbio, pro
cento padedami tėvu ir tik 
5,5 procento studentu gy
veno iš stipendijos. Liku
sieji stdfki;lc<! gy.eno <kaip 
patys iŠL'aho . 7: n tarpu 
studento pragyvenimo iš
laidos vienam mėnesiui at
rodė maždaug udp: mais
tas — 100 1?. i, L \as —50, 
knygoj ir mck.-'o reikme
nys — 25, kiti reikalai (rū
bai. pramogų- ir t.:.’ — 45 
litai, viso — 220 litų. Vadi
nasi, ir tas u?didelis skai
čius s udentų, kr re gauda
vo-stipendija, negalėjo pra
gyventi iš io- — trūkdavo 
dar 70 litu štai kur reikia 
ieškoti p> i ež: įsčių, del ku
rių į Kauno .inb-msitetą į- 
stodavo tūkstančiai studen
tų, o baigdavo vienetai, ir 
ui daugiausia ] ;• m turinčių 

j tėvų vaikū; ari.a ;.»ač ga
būs jaunuoliai kurie suge
bėdavo kartu hh'Lt. ir stu
dijuoti. Tuo tarpu Vilniaus 
Vais’ymnis versitetas 
metai iš metų didina išlei
džiamu ivair.u riecialistu 
—chermkų, medikų, peda
gogų, teisinbik i, ekonomis
tų, fiziku, biologų — skai- 
č'.ų. Jei 1945 metais univer
sitetas išlendu 49 diploman
tus, tai šių me’ų pavasarį 
Univerrtetą baigė iau 503 
jauni Laimieji mokslo, 
pramones ir kitų liaudies 
uk:e šakų d-.yhu'J olai.

Pokario metais Vilniaus 
Valstybinis u n i v e rsitetas 
išleido daugi u kaip 2200 į- 
vairių sričių s.erialistų. 
Tuo tarpu visos Lietuvos 
aukštosios ?;• ktl) įstaigos 
per 20 buižuazpjos viešpa
tavimo melų pajėgė išleis
ti vos 2,000 č.i; .omantų. 
Tai yri Rm tas, Kuriam ko- 
UienLiiai nereikalingi. Vi
sai kitoko- D sąlygos, ku
riomis im'r/.si Vilniaus uni
versitete studentai.

Labai daug dėmesio Ta
rybų Lietuvoje skiriama 
studentijos sportiniam ir 
kultūriniam gyveni mui. 
Štai, vien tik šiais metais 
Vilniaus universiteto stu
dentų saviveikai, liaudies 
ansambliui, orkestrui, dra
mos .ir kitiems būreliams 
universiteto vadovybė išr 
skyrė 77 tūkstančius rublių. 
Ypač daug lėšų skirta spor
to vystymui, kadangi nuo 
fizirtių užsigrūdinimb daug 
priklauso busimųjų specia
listų ištvermė ir sveikata. 
Šiam reikalui šiais metaįs 
bus išleista daugiau kaip 
100 tūkstančių rublių. Gra
žiai pasirodė šių metų auk
štųjų mokyklų varžybose 
universiteto vyrų ir mer
gaičių krepšinio komandos, 
tenisininkai, slidininkai, 
boksininkai ir kitų sporto 
šakų mėgėjai.

Vasaros atostogų metu

Senieji ir dabartiniai 
gladiatoriai

Priešz 2,000 metų, apie 
Kristaus gimimo laikus, 
Romos paleistuvaujanti pa
tricijų klasė rengdavo gla
diatorių kovas dėl savo 
malonumo. Tie gladiatoriai 
išeidavo arenon įvairiai ap
ginkluoti. Kartais abu išei
davo į dvikovą su kardais; 
kartais išeidavo būrys ri
jomis, viena eilė prieš ki- 
;ą; kartais būdavo kovoja
ma ir taip, kad vienas tu
rėjo tik kardą, o antras tik 
skydą su tinklu. Jeigu tas 
su kardu suspėdavo nudur
ti tą, kuris naudojos tink
lu, viskas pasibaigdavo, bet 
jeigu šis su tinklu sugau
davo savo priešininką ir šį 
sunarpliodavo tinkle, jis 
tuomet atsiklausdavo pub
likos ar ji pavėlina jį nužu
dyti su jo paties kardu ar 
palikti gyvą. Jeigu publika 
pasukdavo nykštį aukštyn, 
tas reikšdavo, kad gyvybė 
turinti būti dovanota. Bet 
jeigu publika nusukdavo 
nykštį žemyn; tai tas reiš
kė, kad šis turi būti nudur
tas.

Tai taip būdavo prieš du 
tūkstančiu metų, bet—

Šiomis dienomis civili
zuoti žmones net nusikra
tytų su šiurpu ' dėl tokių 
“malonių žaidimų”. Bet 
pažiūrėkime, kas dedasi 
Korėjoje.

Sausio 25 d. buvo sureng
ta ofensyva prieš kiniečius,

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Unijų laikraštis prieš 
pirkinių taksus

16 geležinkelių unijų lei
džiamas laikraštis Labor 
pastebi, kad 24 valstijos ant 
pirkinių uždėtais taksais 
(sales taxes) sukėlė daugu
mą savo įeigų. O tai reiš
kia, kad turtingieji suver
čia taksų naštą ant /darbo 
žmonių.

Daugelis miestų taipgi 
turi ant pirkinių uždėtus 
taksus. Pa v. Philadelphijos 
miestas tais taksais sukėlė 
per 13 metų 350 milijonų 
dolerių.

Minimas unijų laikraštis 
pareiškia tokiem taksam 
priešingumą.

—o—
Unijistas per 50 metų

John Margenthaler, 84 
metų amžiaus, gyvenąs 
Pinckneyville, Ill., gavo ju
biliejinę špilką iš Jungtinės 
Mainierių Unijos, kurioje 

didžiulis studentų skaičius 
gauna kelialapius į Biršto
nu, Druskininkus, Panemu
nę ir kitas respublikos va
sarvietes. Palangoje veikia 
specialūs Vilniaus universi
teto poilsio namai, kuriuo
se kiekvieną vasarą ilsisi 
šimtai studentų. Be to, ke
lios dešimtys studentų iš
vyksta į geriausius Krymo 
ir Kaukazo kurortus.

Studentų moksliniame 
darbe didelę paramą teikia 
šefuojantis Vilniaus uni
versitetą Maskvos Lomono
sovo vardo universitetas, 
kurio studentai ir dėstyto
jai dažnai atsilanko Vil
niuje, rengia bendras pa
skaitas ir mokslines konfe
rencijas. Maskvos universi
tetas padeda Vilniaus uni
versitetui ir ruošdamas 
jaunus respublikos moksli
ninkų kadrus, kurie grįžę 
dirba Tarybų Lietuvos auk
štosiose mokslo įstaigose, 
tame tarpe ir Vilniaus uni
versitete. J. Bulota. 
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“Operation Smack”, Ameri
kos kareiviai ten dalyvavo. 
Aukštas, militarinįs perso
nalas ir spaudos atstovai 
stebėjo. Tas galėtų atsitikti 
bet kada. Bet ši karta buvo 
išdalinta visiems atspaus
dinta “programa” šio puo
limo eigos. Gaila, kad kinie
čiai negavo tų “programų” 
nežinodami, kad juos pri- 
seis sumušti, o jie, anaip
tol, sumušė amerikiečius ir 
sužlugdė šią ofensyvą.

Dabar, dėl didelių gyvy
bės nuostolių, kongresma- 
nas Clare Hoffman (reak
cionierius) prašo tyrinėji
mo šio įvykio, skaitydamas 
tą ofensyvą, kaip gladiato
rių spektaklį.

Kaip ilgai mūs.ų tėvai ir 
motinos pakęs šitokius 
“spektaklius”, kur jų sūnūs 
žudomi, kuomet generolai 
stebi jų ofensyvą? Kiekvie
nam didesniam mieste yra 
susitvėrę komitetai dėl tai-, 
kos. Kodėl jūs, tėvai ir mo
tinos., neprisideda te prie 
tų komitetų, kodėl neatjau- 
čiate beprasmiai žudomus 
Amerikos jaunuolius? Yra 
jau parengtos atvirutės 
siuntimui prez. ir kongres- 
manams prašant taikos Ko
rėjoje, rengiami mitingai 
ir kiti masiniai veiksmai 
už taiką. Prisidėkite prie 
jų. Mūsų lietuviškas jauni
mas taip pat draftuojamas, 
taip pat Korėjoje žūsta, 
kaip ir kitų tautų. 'C. S.

jis išbuvo nariu 50 metų.
Jis pradėjo dirbti kasyk

lose 55 metai atgal, kuo
met John Mitchell buvo tos] 
unijos prezidentu.

—o—
Kompanija pasimokėjo 
bausmę unijai

Lerner Blouse Co., Phi
ladelphia, Pa, pasimokėjo 
$350 bausmės už sulaužy
mą kontrakto, kuris nuro-- 
do, kad kompanija savo 
darbą gali duoti tik uniji
nėms dirbtuvėms.

Iškolektuota bausmė bu
vo perduota ILGW unijos 
pensijų fondam

—o— 
Protestuoja prieš Robert 
Stevens paskyrimą
CIO Textile Workers Uni

jos prezidentas Emil Rieve 
pasiuntė senatoriui L. Sal- 
tonstall protestą prieš pa
skyrimą Robert T. Stevens 
armijos sekretorium.

Rieve nurodo, kad Ste
vens yra Naujosios Angli
jos svarbiausių tekstilės 
dirbtuvių savininkas ir cįr. 
delis organizuotų darbinm- 
kų priešas.

Pietinėse valstijose jis 
taipgi turi savo dirbtuves, 
kurios visai neįsileidžia u- 
nijistų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

K. Derenčius klausia, ką 
reiškia žodis simpoziumas, 
tilpęs šių metų Laisvės 
num. 20?
Atsakymas:

Žodis simpoziumas kilęs 
iš graikų ir lotynų kalbų, 
dažnai naudojamas tarp a- 
merikiečių — symposium. 
Tai reiškia: konferenciją, 
žmonių sambūrį, sukviestą 
kuriam nors klausijnui 
Spręsti. Pavyzdžiui: LMS 
III-čioji apskritis ruošiu 
simpoziumą muzikos 
dramos klausimams aptari 
ti.



EUCALYPTUS
MEDŽIAI

Australijoje auga labai 
gražūs, aukšti medžiai, va
dinami eucalyptus. Kadangi 
tie medžiai yra labai nau
dingi industrijoje, tai jie 
bandoma auginti ir kituo
se kraštuose, kur klimatas 
yra panašus kaip pietinėje 
Australijoje.

Californijoje ir pietinėse 
valstijose jau seniai yra 
pasodinta tų medžių ir jie 
gražiai auga.

Sovietai desėtkus tūks- 
Aančių sėklų parsivežė iš 

S^lustralijos ir pasodino 
Krymo pussalyj, prie Juo
dosios Jūros.

Eucalyptus medžiai (A- 
merikoj vadinama — gum 
tree) labai tinkama medžia
ga laivams budavoti. Jo 
aliejus taip pat naudingas 
medicinoj ir perfiumerijoj. 
Jo žievė vartojama popie
riui nuspalvuoti. Medžiai 
auga labai aukšti.

Vienas iš seniausių ir 
aukščiausių tų medžių pa
saulyje randasi netoli Syd
ney, Australijoje, yra 575 

. pėdų aukščio. Tai netoli, 
taip aukštas, kaip Wool
worth’o pastatas New Yor
ke. (Woolwortho pastatas 
turi 760 pėdų aukščio.)

Pradžioje šio šimtmečio 
■parvežti iš Australijos eu
calyptus medžiai ir paso

dinti Brazilijoje, dabar 
pradeda atsimokėti — kai
po šaltinis cellulozo dėl 
rayono siūlelių.

Soya pupos
.Kinų imperatorius Shen 

Nung paliko pirmutinius 
užrašus apie soya pupeles

• (soybeans). 1712 metais 
vokiečių botanikas parve
žė pupeles į Europą. O A- 
merikoj tiktai 1829 metais 
Massachusetts, valstijoj 
pradėjo augint tas pupeles.

Kada geriausia dantis valytis
Dr. H. William Frankel, 

pirmininkas Savaitės dėl 
Dantų Sveikatos Vaikams, 
New Yorke, praneša, kad 
90 iš kiekvieno 100 berniu
kų ir mergaičių jau iki 14 
Aetų amžiaus turi gendan- 
cms bei sugedusius dantis.

Dantims geriau apsaugo
ti jis pataria:

Šepetuku valyti dantis ne 
atsikėlus, bet tuojau po pu
sryčių; paskui tuojau po 
pietų ar po užkandžio.

Vakare taip pat valyti 
dantis tuojau po vakarie
nės, o ne tiktai prieš einant 
lovon. Bet, suprantama, 
būtų naudinga dar ir prieš 

"'gulsiant išsiplauti burną.
Jei nėra kaip tuojau po 

pavalgymo išsivalyti dantis 
, šepetuku, tai . patartina 

bent vandeniu išsiskalauti 
burną, ypač košiant vande- 

'■ , nį per dantis.
Geriau naudoti saldainius 

syljiiu su reguliariais vaL 
giais, negu tarp valgymo.

* Eiti pas dantų gydytoją 
ūhkį ar du per metus, ne
laukiant, iki pajuntama 
dantų gėla.

Kaip dantis reikia bran
ginti, tai per vėlai supran
ta ypač tie, kurie juos pra-

Visko po bisk;
Rašo V. R.

Dabar gi Amerikos farme- 
riai užaugina arti 300,000,- 
000 bušelių į metus.

KRAUJO UPELIS
Netoli La Virtud, Hondu

ras, (Centralineje Ameri
koje) iš urvo kunkuliuoja 
“kraujo srovė,” kuri pri- 
skaitoma prie pasaulio ste- 
bėtiniausių reginių. Skysti
mas turi išvaizdą tikro 
kraujo ir vietomis, net su
krešėjęs.

CHINCHILLOS
Reikalinga šešių metų 

laiko, kad parvežti chin
chillas iš Chile i Jungtines 
Valstijas. Jų tėvynė yra 
ant aukštu Andu kalnu V C O

. (Pacifiko pakraštyj, Pietų 
Amerikoj), ir jos gali būt 
pervežamos žemyn po va
liai, tik po kelis tūkstančius 
pėdų kas metai.

TOMEITĖS
Kas jos yra — vaisiai ar 

daržovės.? — Pagal botani
kos nurodymus, tomeitės 
priskaitomos prie vaisių. 
1893 m. Jungtinių Valstijų 
Aukščiausias Teismas iš
sprendė, jog tomeitės yra 
daržovės.' Bet botaniškai — 
tomeitės, žalios pupelės, 
žalieji pipirai—vaisiai.

Deimantas
Belgijos Kongo (Afriko

je) nuo seniai yra žinoma, 
kaipo šaltinis geriausios 
rūšies uranium rūdos. Čia 
taipgi randasi labai turtin
gos deimantų kasyklos. Pa
gal vėliausius aprokavimuš 
Konge dabar iškasama 62 
nuošimčiai viso pasaulio 
deimantų.

1951 metais čia buvo iš
dirbta 10,564,677 karatai 
deimantų. Iš viso pasauly
je yra išdirbama 17,025,087 
karatai deimantų per me
tus.

Artimiausias konkuren

rado. Jeigu kas apie tai a- 
bejoja, tegul pasikalba su 
neturinčiais dantų, arba 
k^auradaneiais bei lūžtan
čiais dantimis, asmeniu. Jis 
pasakys, kokio brangaus 
turto neteko.

Kaz. Bevardžio 
Margumynai 

Šiuo m laiku kol kas gy
vena buvę keturi šios ša
lies vice-prezidentai, bū
tent: John N. Garner, 
Henry A. Wallace, Harry 
S. Truman ir Alben W. Bar
kley.
Buvusieji prezidentais yra 

du: Herbert Hoover ir Ha
rry Truman.

-o-
Henry Krajewski, Se

caucus, N. J., kiaulių au
ginimo farmerys, praei
tuose rinkimuose kandida
tavo į Jungtinių Valstijų 
prezidentus ant “Poor 
Man’s (biednų žmonių) ti- 
kieto. Balsų gavo 4,203.

Dabar Krajewski visai 
rimtai rengiasi kandida
tuoti į New Jersey valsti
jos gubernatorius.

Rosenbergai yra pirmu-

tas Kongui yra’Pietų Afri
ka, kuri 1950 metais išdir
bo tiktai apie 2,230,000 ka
ratu deimantu. c c

Statistikos parodo, jog 
moterys visam pasaulyj gy
vena ilgiau už vyrus., išski
riant Indiją.

Apie 400 žmonių užmu
šama ir apie 1500 būna su
žeidžiama perkūno kas me
tai Jungtinėse Valstijose.

Dvi- dalys amoni jos ir 
viena dalis tarputyno 
(turpentine) sudaro mišįnį, 
kuris suminkština sena ma
liavą (pen.tą) ir varnišį 
taip, kad jį galima lengvai 
nutrinti.

Vieno colio storumo vir
vė, susukta iš voratinklio 
siūlelių gali atlaikyti 74 to
nus svorio. Tai bus tris kar
tus tvirtesne, negu vieno 
colio virvė, padaryta iš ge
ležies.

Vidutinis asmuo turi apie 
125,000 plaukų ant savo 
galvos.

Kietas, į šmotus sudžiū
vęs rudasis cukrus, pavirs
ta Į minkštą, drėgną, jeigu 
i cukraus indą ant nakties 
idėsi šviežios salotos lape
li, v '

Keliamieji metai (leap 
vear) turi 31,622,400 se
kundų.

Didieji Australijos slie
kai yra vieno colio, storu
mo ir septynių pėdų ilgu
mo.

John Adams buvo pirmu
tinis Jungtinių Valstijų 
prezidentas, kuris gyveno 
Baltajame Name (White 
House), Washingtone:

K

New Yorko Dantų Svei
katos Komitetas patikrino, 
jog chemikalo sodium 
fluoride dėjimas į geriamą
jį miestų vandenį mažina 
dantų gedima.

N.. M.
--- - - - - ’- - - - -J. .

Anižius ir mirimai 
nuo vėžio
Vėžio liga numarina dau

giausia žmonių nuo 65 iki 
74 metų amžiaus.

Antroje vietoje seka mi
rimai nuo tos ligos tarp 55 
ir 65 metų, toliau tarp 75 
metų ir senesnių,, o ketvir
toje vietoje — tarp 45 ir 
54 metų amžiaus.

* ■

Kaip ilgai apalpusieji 
būna gyvi

Dauguma ligonių, {puo
lančių* į apalpimą; vadina
mą “komą,” išsilaiko gyvi 
tik per porą iki kelių sa
vaičių. Bet būna atsitiki
mų, kad apalpęs, visai ne
tekęs sąmonės, 'išlieka gy
vas per ištisus mėnesius ir 
net metus.

tiniai Jungtinių > Valstijų 
istorijoj nuteisti mirti ci
vilinio teismo už “išdavys
tę.”

: IŠ
“SAKYK, DeDE, JUK-* 
NEVELTUI MASKVA 
SUDEGINTA GAISRU”

Taip žymusis poetas Ler
montovas. perstato eilėmis 
rusų kareivio pasikalbėji
mą su genesniuoju apie 
Napoleono antplūdį ant 
Rusijos 1812 metais ir didį
jį mūšį prie., Borodino. Ir 
tai buvo .baįsi kova, kur į.( 
apie 10 valandų laiko 100,- 
000 francūzų ir. jų talkinin
kų, o iš kitos pusės, rusų 
buvo užmušta ir sužeista.
Kas atvedė prie Borodino?

Franci jo j < 1789 metais 
liaudis nuvertė karalių ir 
jo despotišką valdžią; įvy
kino progresyvę tais lai
kais revoliuciją. Visos Eu
ropos karališkos valdžios 
puolė Franci ją, bet negalė
jo įveikti.

Bet Franci jo j revoliuciją 
-pasmaugė savoji’ turčių 
klasė. Žingsnis, po žingsnio 
liaudies laisvės buvo aprėž
tos. Į valdžios priekį buvo 
pastatytas sugabus Napo
leonas Bonapartas, kuris 
pradžioje ėjo kaip ir pre
zidento pareigas, bet 1804 
metais. Napoleonas pasi
skelbė Frailcijos imperato
rium.' Jis ir jo pasekėjai 
puolė kitas Šalis' užkaria
vimo tikslais. Napoleonas 
nuversdavo kitų šalių ka
ralius, o jų vieton sodino 
savo giminaičius karaliauti 
ir, suprantama, būti- jam 
talkininkais.:

• ’ r

Caristinė Rusija < puolė 
Franci jos revoliuciją, o. vė
liau prieštaravo Napoleono 
užkariavimams. Bet Napo
leonas nukariavo vakarų 
Europos kraštus. Anglija 
laikėsi ant salos. Švedija ir 
Turkija, buvo aprėžtos ir 
laikėsi Napoleono . politi
kos. Tik Rusija1 jam buvo 
skersai kelio. linkui valdy
mo Europos, Azijos, Afri
kos, o toliau ir viso pasau
lio.

Nemunas buvo tarpe Ru
sijos ir Napoleono teritori
jų siena. Su Vaiki j a buvo 
dalis Lenkijos, kuri faktiš
kai priklausė Napoleono 
plotams.

Napoleonas „paruošė ga
lingiausią ’ armiją iš įvai
rių Eurdpos šalių ir slap
tai sutraukė ją prie- Rusi
jos sienos., .

Anksti ryto į 24 d. birže
lio, 1812 metais, be Ijokio 
Rusijai karo paskelbimo, 
Napoleono armija tarpe 
Kauno ir Alytaus pradėjo 
keltis per Nemuną į Rusi
jos pu’sę.
Francūzų antplūdis

Napoleonas vedė prieš 
Rusiją dvidešimt kalbomis 
kalbančią armiją, čia bu
vo francūzai, italai, vokie
čiai, austrai, bavarai, ho- 
landai, lenkai ir kitų tautų 
kariai? Napoleonas 'turėjo 
po ginklu 1,178,000 karei
vių ir oficierių. Pradžioje 
karo prieš Rusiją jis metė 
kovon 678,000 vyrų. Jo pa
ties komandoje buVo 600,- 
000 armija su 1,420 kanuo- 
lių. Jo kairįjį sparną —Ry
gos ir Dvinsko kryptyje — 
saugojo generolo MacDo- 
naldo 30,000 armija, o pietų 
pusėje, linkui Ukrainos, at-

lo Schwarcenbergo.
Rusija prieš Napoleono 

jėgas įurėjo tris armijas. 
Pirmoji buvo Lietuvoje, su 
centru Vilniuje, 110,000 vy
rų su 550 kanuoliu, koman
doje kareivių nemylimo 
svetimtaučio generolo Bar- 
klai-de-Toli..Antroji armiją 
stovėjo į pietus nuo Gardi
no, Baltarusijoje, su centru 
Volchovyske, 50.000 vyrų 
su 180 kanuoliu, komando- 
je generolo Bagrationo. Gi 
Trečioji armija dengė Uk
rainą su 40,000 vyrų, su 
158 kanuolėmis, su centru 
Lucko mieste, komandoje 
generolo Tormasovo. Taigi 
prieš 678,000 Napoleono 
mestą armiją Rusija turėjo 
išdraikytai plačiu frontu 
tik 200,000 vyrų.

Napoleonas buvo gabus 
karvedys, turįs daug paty
rimo iš karų. Jis nusprendė 
sunaikinti Rusijos jėgas 
atskirai— neleidžiant joms 
apsivienyti. Rusijos koman
da siekė apvienyti Pirmąją 
(Barklai-de-Toli) ir Ant
rąją (Bagrationo) armi
jas. Ir tą galėjo atsiekti tik 
traukiantį? į Rusijos gilu
mą. Napoleono raitarijos 
korpusai darė smarkų puo
limą pirmyn, kad neleidus 
rusaiųs.; . apsivienyti, kad 

■privertus juos tuč-tuojau 
stoti į mūšį.. Rusų Pirmajai 

, armijai .ant kulnų lipo pat
sai Napoleonas su gabiau
siais savo armijos vadais., o( 
Antrajai jo. brolis (Jerome) 
su 75,000 vyrų.

Rusai gi besitraukdami, 
kur tik gavo progą, sustojo > 
ir kirto priešui smūgį, kad 
kuo. daugiau sunaikinus 
Napoleono jėgų. Taipgi nai
kino viską ant' kelio, kad 
apsunkinus Napoleono ar
mijai maisto ir arklių pa
šaro reikalus. Napoleonas, 
nors ir pasiskelbė, einas 
“išlaisvinti Rusijoj bau
džiauninkus,” bet jis bau
džiavos nenaikino. Priešin
gai, sėbravo su. dvarpo
niais, stengėsi per juos api
plėšti valstiečius savo ar
mijos reikalams.

Tokia Napoleono politi
ka erzino valstiečius, kurie 
tuojau atsiliepė į Rusijos 
armijos vadovybę ir organi
zavo partizanų karą prieš 
francūzus. Partizanų judė
jimas ’■apėmė Uietuyą,, Bal
tarusiją,; Ukrainą, kaip ra
šo generolas N. F. Garni- 
čius.

Nepaisant'Napoleono pa
stangų, rusų Pirmoji ir 
Antro j i ar mi j os apsivieni j o 
į bendrą jėgą rugpiūęio 3 
dieną Smolenske, ir jau čia 
davė smarkų Napoleono jė
goms mūšį. Bet mūšyje da
lyvavo tik viena rusų divi
zija su 12f kanuoliu, genero
lo Bagrationo dalinys. Na
poleonui, tačiau pasirodė, 
kad prieš jį mušasi jau vi
sos rusų jėgos.

Tarpe rusų generolų 
Barklai-de-Toli ir Bagra
tiono nebuvo sutikimo. Ca
ras Aleksandras I turėjo 
pasiduoti visuomenės spau
dimui ir atstatė generolą 
Barklai-de-Tolį iš koman
dos, o jo vieton paskyrė 
Suvorovo mokinį generolą 
Michailą Kutuzovą.

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

sistojo 50,000 Napoleono
armija vadovybėje genero-

Borodino
Su Kutuzovo atsistojimu 

į karinių jėgų priekį žy
miai dalykai pasisuko į. 
Rusijos pusę. Armijoj ūpas 
pakilo: “Priėthal Kutuzov 
bit francūzov!” (Atvyko 
Kutuzovas — mušt francu- 
zų!) skambėjo obalsis. Bu
vo visur mobilizuojama 
nauji armijai korpusai. Ku
tuzovas pasiuntė karinius 
specialistus į savo užnuga
rį, kad parinktų poziciją 
generaliam mūšiui. Napole
ono jėgos jau žymiai suma
žėjo.

Rugpjūčio 22 d. rusų ar
mija pasiekė Borodino mie
stelį, • 70 tnylių į vakarus 
nuo Maskvos. Šį miestelį 
rusai ir pasirinko, priden
giant savo dešinįjį sparną 
Maskvos upe, duoti Napo
leonui mūšį. Pradėjo ruoš
tis, įrengti kanuoliu ap
saugai ^pylimus ir kitas 
priešui painiavas.

Rusų komanda numatė, 
kad Napoleono vyriausios 
jėgos bandys, veržtis išilgai 
Naują Smolensko-Maskvos 
kelią, skersai Koloča upę, 
per Borodino miestelį, čia 
Kutuzovas ir sutraukė vy
riausias savo jėgas, bendro
je komandoje generolo 
Barklai-de-Toli, kurį Kutu
zovas pasiliko pas save, 
kaipo štabo viršininką. 
Rugsėjo ą dieną Napoleo
no pirmosios jėgos pasiro- 

. dė. Mūšiai prasidėjo išil
gai Senąjį Smolensko-Mas
kvos kelią, o laike mūšio į- 
kaitimo Napoleonas svar
biausias savo jėgas metė 
tarpan šių dviejų kelių.

Iki Borodino Napoleonas 
atsivedė 135,000 vyrų ir 
jau neturėjo nė pusės, arti
lerijos, (turėjo 587 kanuo: 
les) su kuria persikėlė per 
Nemuną. Kitos Napoleono 
jėgos arba žuvo žygyje lin
kui Maskvos arba buvo pa
liktos apsaugai jo sparnų 
ir užnugario.

Rusai prie Borodino tu
rėjo 120,000 reguliarės ar
mijos ir 640 kanuoliu. Bet 
ir jie mūšyje negalėjo visą 
savo artileriją naudoti.

Generalis mūšis įvyko 7 
d. rugsėjo, bet jau ir pora 
dienų pirm to rusai susi
kirto su lenkų korpusu, va
dovaujamu Poniatovskio, 
ant Senojo Sjmolensko-Mas- 
kvos keliS, kuriame lenkai 
nukentėjo.
s Mūšis prie Borodino bu
vo baisiai žiaurus. Jis pra
sidėjo anksti ryto ir baigė
si vėlai vakare. Vietomis 
francūzai užėmė rusų pozi
cijas, bet vakarui atėjus pa
rsitraukė į savo pirmesnes 
pozicijas. Mūšyje Napoleo
nas neteko 58,478 kareivių 
ir oficierių, užmuštų ir su
žeistų ir 49 generolų, kas 

< "sudarė 44 procentus, jo da
lyvavusių jėgų. Rusai nete
ko 42,438 kareivių ir oficie
rių, užmuštų ir sužeistų ir 
23 generolų, arba 38 su pu
se procentų savo jėgų.

Rusai skaitė, kad jie. mū
šį laimėjo, nes.\ jų tikslas 
buvo užduoti Napoleono ar
mijai1 smūgį. Ir Napoleonas 
daugiau turėjo nuostolių, 
kaip rusai. Francūzai skai
tėsi laimėję, nes sekamą 
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dieną rusai pasitraukė iš” 
Borodino pozicijų.

Rusai vėliau * užleido ir •.> 
Maskvą, bet, pasitraukę iš < 
Maskvos, sutvirtino savo 
armiją, perėjo į užpuolimą' 
ant Napoleono jėgų ties

(Tąsa 4-tam puslap.)
...................... .i ■ — ■ i      , . ■ ■■ —........................... ...

Sausio ir vasario oras ? 
rytinėse valstijose ;i

Sausio mėnesio oras šie
met rytiniame Jungtinių, 
Valstijų ruožte vidutiniai 
buvo 38 laipsniai tempera
tūros, krūvon sudėjus visų" 
to mėnesio dienų orą ir pa
dalinus lygiai per 31. Taigi : 
sausio oras New Yorke ir 
kituose rytinio pajūrio, 
miestuose buvo 5 laipsniais ‘ 
šiltesnis, negu vidutiniai 
per 34 metus.

Sausio 24 d. termometras- 
rodė 52 laipsnius.

Lietaus čia sausyje buvOo 
5 coliai ir penktadalis, tai 
yra, apie 2 coliais daugiau, 
kaip vidutiniai.

Sniego tik po truputį pą*< 
si rodė per porą skirtingų; 
dienų ir greitai nutirpo.

Valdinis Oro Biuras tei
gia, kad ir dabartinis vasa
rio mėnuo bus panašus U 
sausį—žymiai šiltesnis i U 
su daugiau lietaus, negu vi*’ 
du tiniai.

Šiauriniai - vakariniame 
New Yorko valstijos r up z*, 
te, tačiau, sausis buvo sal-' 
tesnis negu vidutiniai.

Kaip insulin ilgina 
amžių cukraligėje

Pirm trejeto desėtkų nu**, 
tu buvo išrastas insulinas 
kaip vaistas cukraligės li
goniams. Po ilgų patikrint-" 
mu, insulinas 1922 metais'’ 
pasklido jau po visas vais
tines ir- išgelbėjo šimtuš 
tūkstančių amerikiečių nu<P 
mirties.

Insulinas daromas, iš
traukiant tam tikrus syvus- 
hormonus iš galvijų bluž
nies (pancreas), kitaip va-’ 
dinamos saldžiosios liau
kos.

•» į.1 (

Cukraligė, arba diabetes,, 
atsiranda, kai žmogaus 
blužnis nusilpsta; tuomet 
kūnas negali perdirbti ir 
sunaudoti cukrinių bei kra
kmolinių medžiagų. ;

Iki nebuvo insulino, tat 
toks ligonis ir mirdavo po‘ 
keleto metų ar kiek dau
giau. Bet pradėjus insuli
ną vartoti tūkstančiai žmo*; 
nių su cukralige gyvena jau 
per 30 metų. •

Insulinas leidžiamas ligo
niui daktariška “adata” į 
kraują kasdien ar rečiau', 
sulig reikalo. Gydytojai pa
mokina ligonius, kaip pa
tiems įsišvirkšti to vaisto į 
kraują.

Kai kurie iš cukraligės 
ženklų yra saldus šlapuO? 
dvokas, noras gerti labai 
daug vandens, per tankuš 
ėjimas šlapintis, praradi
mas noro valgyti, nejudru
mas — netekimas patrauki
mo ką nors veikti.

* ♦ >

Šlapumo ištyrimas tikrai 
parodo, ar asmuo turi cuk? 
raligę. ' ' ' ?

Tai yra rimta liga; todėl 
nedelsiant reikia kreiptis į 
gydytoją. N. M.



Mažojoje saloje
ŠILUTĖ. -— Senoje žveju 

dainoje, kuri buvo paplitusi 
Klaipėdos srities Šilutės 
rajone esančioie Rusnios 
saloje, yra tokie žodžiai: 
“Aplinkui vandenėlis, 
o vidury vargelis”.

Sunkus buvo žvejų gyve
nimas buržuazinėje Lietu
voje, liūdnos, buvo jų dai- 

\ nos.
i

Tarybų valdžios metai 
iš pagrindų pakeitė Rus
nios salos gyvenimą. Išny
ko žvejų skurdas, ašaros, 
beteisiškumas. Susibūrė į 
kolūkį, žvejai pradėjo gy
venti naują, laimingą gyve
nimą. Jąu 1949 Įnetais, pra
ėjus vos vienerUms metams 
po jo susikūrimo, kolūkis 
tapo milijonieriumi—jo pa
jamos prašoko 'milijoną 
rublių.

11950 metais artelės žve
jai su pasitenkinimu kons- 
tatavoy kad jų vaisingas 
darbas davė nebe milijoną 
rublių pajamų, o pusantro 
milijono. Kolūkio žvejai 
per tą laiką sukaupė tam 
tikrą patyrimą, dirbdami 
tobulais žvejybos įrankiais. 
Artelėje yra kone kilomet
ro ilgio tinklų, tralerių, 
motorinių valčių. Dabar 
žvejoti išvykstama ne pa
vieniui, kaip tat buvo se
nais laikais. Žvejojant da
bar dalyvauja 177 žvejai — 
artelės nariai.

Telmano vardo artelės 
žvejai įvykdė metinį žuvies 
sugavimo planą 115 procen- 

~tų dar iki lapkričio-7 dienos 
iki Didžiojo Spalio 35- 

tųjų metinių. Senas žvejys 
‘ Vestfolas įvykdė daugiau 
kaip dvi metines normas. 
Daugiau kaip 150 procentų 
įvykdė metų užduotį gran- 
dininkai Armalas, Finkis, 

.Antanavičius, Skėrys ir ki- 
. ti. Žvejybos artelės nariai 

tikisi sugausią viršum me- 
tų užduoties dar 9 tūkstan
čius pūdų aukštos kokybės 
žuvies.

Kolūkis — milijonierius 
' sudarė tvirtą pamatą kiek
vienos šeimos gerovei kilti.

LINCOLN IR SANDBURG
• Dažnai yra sakoma, kad 

tautos charakteris atsispin-
; di jos didvyriuose. Du jubi- 
■ liejai—vienas buvo atšvęs

tas neseniai, kitas dar bus 
^švenčiamas netrukus —pa- 
L šauliui parodo, kokie žmo- 
“ nės buvo išrinkti Amerikos 
Z vadais. *

Vasario 12 d. Amerika
• minės Abrahomo Linkolno
• 144-ją gimimo, dieną. Tur- 
; but joks kitas žmogus nėra
• taip įkūnijęs savyje Ameri- 

.* kos idealų, kaip Linkolnas.
• Jo istorija, nuo medkirčio 
; iki Amerikos prezidento, jo 
; didingumas ir ‘valia yra, 
J kaip poteriai, gerai žinomi 
’ kiekvienam amerikiečiui 
L vaikui, šitas lėtas garbin

gas žmogus suteikė įkvėpi
mą žinomiesiems poetams,

L.’kaip Walt Whitman, Ed- 
IR.gar Lee Masters ir James 
IL' Russell Lowell. Bet bene 
R' geriausiai ir gražiausiai a- 
TLpie Lincolną parašė savo 
£ biografijoje kitas Ameri- 
17.kos poetas, imigrantų tėvų 
"7 sūnus—Carl Sandburg, ku- 
£ rio gimimo diena sausio 6 
I*-dieną neseniai buvo pager- 
7 bta, kaip jo gimimo 75 die- 
£ na.

Sandburg, švedų imigran- 
1^‘tų, apsistojusių Illinois, 

vaikas ir Lincolnas turi 
•^daug kažką bendro. Abu 

jie taurūs ir garbingi, ne
buvo gavę ypatingo aukš

Pažvelkite i žvejį — salos 
gyventoją. Kostiumą jis dė
vi švanku, vietoj senųjų 
medinių klumpių, iis avi o- 
diniais batais. Kiekvieno 
žvejo vidutinės metinės pa
jamos sudaro apie 25 tūks
tančius rublių. Sėkmingai 
darbuojasi ne tik prityru
sieji, bet ir neseniai į šias 
vietoves atvykę žvejai. An
tai, žvejai Jonas Kuklys, 
Jonas Petrauskas, Stasys 
Kierys ir daugelis kitų iki 
metų pabaigos uždirbo po 
16—20. tūkstančių rublių.

Be to, kolūkis turi savą 
pagalbinį ūkį. Žvejai sėja 
kviečius, miežius ir kitas 
kultūras. Pastatyta taip 
pat didelė gyvulių ferma. 
Pajamos iš pagalbinio že
mės ūkio pakelia žvejų ge
rovę.

Didelės kolūkio pajamos 
sudarė visas sąlygas žve
jams gyventi kultūringai ir 
pasiturinčiai. Kolūkyje yra 
klubas. Apie 30 tūkstančių 
rublių kolūkio valdyba iš
leido kultūriniams reika
lams — bibliotekai papildy
ti, radijo imtuvams ir spor
to inventoriui įsigyti. Visos 
žvejų brigados turi poilsio 
kambarius, sporto aikšte
les. Daugelis žvejų mokosi 
mechanikų kursuose.

Žvejai kultūringai lei
džia savo laisvalaikį. Vaka
rais žvejų klube vyksta 
dra/mos ratelio repeticijos.. 
Rateliui vadovauja žvejo 
žmona Ručinskienė. Žvejo 
Žilaičio tėvo vadovaujamas 
kolūkio choras mokosi nau
jų dainų. Chore dalyvauja 
ištisos žvejų šeimos. Repe
ticijas, pavyzdžiui, regu
liariai lanko Vilius Vest- 
falas, jo žmona Elzė, duktė 
Meta, sūnus Albertas, žve
jys Gobė ris su sūnum Ado
mu. Kaipo gabus muzikan
tas pasirodė žvejys Pranas 
Urbonas, kuriam prašant 
kolūkio . valdyba nupirko 
akordeona. v

Nebepažinti mažosios 
Rusnios salos. Ji pasikeitė 
kartu su visa šalimi.

S. Jozguras.

tojo mokslo. Kaip kad Lin
colnas yra pasakęs ‘neturė
jau nei noro nei galimybės 
mokslui. Todėl suaugęs ne
žinojau daug./ Kažkaip tai 
mokėjau skaityti, rašyti, ir 
skaičiuoti iki trijų, bet tai 
ir buvo viskas.” Sandburg 
taip . pat neturėjo progos 
net mokintis (Vidurinėje rpo- 
kykloje. Jo šeima sunaudo
davo visus pinigus., ką jis 
parsinešdavo. Abu jie mėgo 
sportą—Lincolnas ristynes, 
o Sandburg-«-bąsebolę. Abu 
jie kovojo dėl paprasto 
žmogaus teisių, vienas kaip 
valstybės vyras, kitas kaip 
poetas ir istorikas. Lincol- 
no vyriausybė buvo, kaip 
sakoma, “žmonių, žmonėms 
ir su žmonėm.” Sandburg 
poema vadinosi “Liaudis, 
Taip.” (The People, Yes) 
Jie tikėjo tais pačiais žmo
nėmis—ūkininkais, anglia
kasiais, geležinkeliečiais. 
Lincolno kalbos dažnai bū
davo poetiškos. Sandburgo 
poemose dažnai atsispindė
davo gyvenimo, tikrovės 
proza. Abu didvyriai jaudi
nosi del gyvenimo; abu pu
vo jo įskaudinami.

Savo laiškuose turėtume 
palikti vietos Lincolnui, ku
ris skelbė, kad visi žmonės 
gimė lygūs, ir Sandburgiii, 
kuris tapo Amerikos tipiš
kiausiu ir didžiausiu poetu.

C. C.

Anglijos oficierių komandoje kareiviai suimineja af
rikiečius Kenyjos provincijoje ir tuom bando nuslo

pinti afrikiečių kovą už nepriklausomybę.

IŠ BRAZILIJOS LIETUVIU KOLONUOS
ŠTAI, KAIP TADA 
BUVO

Šao Paulo, Brazilija. — 
Jau praslinko šeši metai 
kai įvyko Pirmasis Pietų 
Amerikos Lietuvių kongre
sas. Šauktas tikslu: parem
ti karo nusiaubtą mūsų tė
vynę ir visos Pietinės Ame
rikos Lietuvių vienybei su
stiprinti.

Bet šiandien čia, žinome 
trumpu straipsneliu nesi
imu nagrinėti, kas buvo nu
veikta bei atsiekta per visą 
tą laikotarpį po Kongresui. 
Noriu tik pataisyti rimtą 
klaidą kurią Alf. K. yra pa
daręs savo kalboje, apie 
slaptąją S. Paulo lietuvių 
spauda.

P. P. A. L. Kongreso lei
dinyje tilpusioje Alf. K. 
kalboj'e sakoma kad, po to 
kai policija s.uėmė Alf. Mar
mą ir uždarė laikraštį 
“Garsą” — prasidėjo pir
mas mūsų kolonijos slaptas 
veikimas, su laikraščiu ‘Mū
sų Žodis’ priešakyje. Ne, 
buvo ne taip. Perėjus į 
slaptą veikimą buvo pradė
ta leisti ne “Mūsų Žodis”, o 
ranka rašytas ir mimeogra- 
fu spaustas laikraštis ‘Dar
bininku Žodis.’ v

Po to, kai ‘Darbininkų 
Žodis’ buvo pradėtas spaus
dinti savo mažutėje slap
toje spaustuvėje, ir berods, 
trečią numerį ‘DŽ’ spaus
dinant, įvyko didelė išda-v 
vystė, kurią atliko prisi
plakėlis, policinis šnipas 
Jonas Gerulaitis. Tuo kart 
tapo suimti drg. Albinas 
Kynas, rinkęs ir redagavęs 
‘Darbininkų Žodį’ ir A. Ko
valskis su žmona, kurių 
buto pogrindyje buvo į- 
ruošta ‘Dž’ spaustuvėlė: 
Policijai sukonfiskavus vi
są spaustuvės įrengimą ir 
suareštavus apie 20 akty
viausių veįkėjų, ‘Darbinin
kų Žodis’ sustojo ėjęs..’

Apie .metus laiko Brazi
lijos lietuviai darbininkai 
buvo be savo spaudos, Pa
galiau 1933 m. po ‘Kųnsti- 
tucionalistų ■ revoliucijos’, 
susidarius palankesnėms, 
sąlygoms tapo paleisti visi 
politiniai kaliniai iš S. Pau
lo kalėjimų, jų tarpe ir šio 
straipsnelio autorius. Ne
gaištant laiko buvo atsteig- 
ti ryšiai, sudarytas laikinas 
liet. kom. frakcijos komite
tas ir planuojamas savo 
laikraščio leidimas. Tais 
metais viename slaptame 
susirinkime, Tiete upės lau
kuose prie S. Paulo,-buvo 
priimtas mano pasiūlymas, 
busimą laikraštį, pavadinti 
‘Mūsų Žodis’ vardu. Kaip 
tik tuo laiku iš ‘Ilha Gran-, 
de’ salos tapo paleisti ir vi
si kiti .draugai ir aktyviai 
stojo prie darbo.

To darbo pasėkoje, pi N 
masis ‘Mūsų Žodis’ nume
ris pasirodė 1933 m. lapkri
čio 7 d. ir ėjo iki 1938 me
tų gruodžio 31 d. Per tą ei

lę metų ‘Mūsų žodžio’ spau
stuvėlė nei sykio nepakliu
vo j policijos nagus. Nors 
S. Paulo policija ir Smeto
nos konsulo žvalgyba bai
siai nėrėsi iš kailo, bet jų 
niekšiškos pastangos buvo 
bergždžios prieš mūsų/ge
rai organizuotą slaptą'vei
klą. A. Sparnelis.

Philadelphia, Pa.
Jaunas profesionalas

Aš noriu nors trumpai 
parašyti apie vieną jauną 
inteligentą, profesionalą, 
laidotuvių direktorių Frank 
A. Balin.

Jis yra pavyzdingu ir 
darbščiu lietuviu sūnus 
Justino ir Sofijos Balinskų. 
Gimė ir augo Philadelphi- 
jos dalyje Richmonde. Tran
kė ir baigė aukštąją Phila. 
mokyklą. Be to, dar studi
javo ir pasiskyrė savo gy
venimui laidotuvių direkto
riaus profesiją. Gavo leidi

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
' 4

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio -Ą-

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.

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

I AfCUr 110-12 ATLANTIC AVENUE, L A1 □ V t RICHMOND HILL 19, N. Y.
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Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
I LAIMI

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 salį, kol užbaigsite!

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y. 
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mą ir jau keletas metų 
praktikuoja su geriausiais 
dėl žmonių patarnavimais.

Taipgi reikia pasakyti, 
kad Frank Balin savo at- 
liekanfas valandas nelei
džia priė kortų lošimo ar 
televizijos, bet dirbą lietu- 
vių draugijose pašalpos 
darbą. Jis yra Lietuvių Mu
zikalus Salės Draugijos fi
nansų raštininku jau ket
virti metai. Pavyzdingai 
veda knygas ir visus finan
sų reikalus. Taipgi jis yra 
pirmininku Lietuvių Repu- 
blikonų Pašalpinio Klubo, 
Edgemond St. ir tas parei
gas eina jau treti metai. 
Tvarkingai veda susirinki
mus lietuvių ir anglų kal
bomis ir su visais klubo 
nariais draugiškai susitai
ko ir visi nariai jį gerbia ir 
myli.

Tai yra diidelė garbė 
mums Phila. Richmondo 
lietuviams turėti mūsų 
draugijose tokį darbštų 
jaunuolį, kuris dirba dėl 
senų ir jaunų lietuvių.

Ta proga noriu priminti 
visiems Phila. lietuviams, 
kad atsitikime mirties jū
sų šeimoje kreiptumėtės 
prie Frank A'. Balin, kuris 
suteiks tamstoms tinkamą 
laidotuvių patarnavimą, 
nes furi gražią koplyčią ir 
kitus tinkamus laidotuvėm 
įrengimus. Už prieinamą 
kainą mirusio kūnas bus 
palaidotas taip, kaip tams
tos norėsite.

Galite kreiptis sekamu 
adresu: Frank A. Balin, 
2016 E. Allegheny Ave. 
Tek: G. A-31411.

Richmondietis

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Iš Istorijos
(Tąsa iš trečio pusi.)

Tarutino, o kitame mūšyje 
prie Malojaroslavlio atme
tė Napoleono jėgas atgal ir 
privertė jas trauktis tuo 
pat keliu—nuteriotu, ku
riuo jie atėjo į Maskvą.

Napoleono pralaimėji
mas Rusijoj buvo jo pra
laimėjimas visų užkariavi
mų Europoje. 1815 metais 
jis buvo galutinai sumuštas 
prie Waterloo ir ištremtas 

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, ;
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne- 

.laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

. Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

VIRĖJA į|
PAMOKINIMAI VALGIŲ GAMINIMUI

Parašė K. PETRIKIENĖ.
Knyga iš 220 poslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gamintj.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido, 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas..

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

VILNIES 
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS >

Išleido dienraštis Vilnis
■A ___________________________________________ 1

Knyga 160 Puslapių, Kaina 5Oc

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam.

Apart kitų naudingų raštų, šis veikalas yra 
spalvingai apvainikuotas gruožine literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų.

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ii^ į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

LAISVĖ /
110-12 Atlantic A ve., Richmond Hill, N. Y.

į Šv. Elehos salą’, kur ir 
mirė.

Jis būdamas ištrėmime 
prisimindavo Borodino ir 
sakė: “Iš visų mano vado-, 
vautų mūšių baisiausiai 
huvo tas, kuris Įvyko Mas
kvos link... Prancūzai siekė 
būti pergalėtojais, rusai iš
laikė kvotimą būti nenuga
lėtais... Iš 50 mūšių, kur 
aš vadovavau, prie Mask
vos francūzai dėjo daugiau
siai pastangų laimėti, o 
mažiausiai laimėjo.”

apsinuodinus, ap-lft 
« LaIa ibnvtrln • Irn i /
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(Tąsa)
Nuo to laiko jie reguliariai matydavo

si sekmadieniais ir kartais dažniau, kai 
jie turėdavo laisvo laiko. Žiulijenui 
dingstis buvo skolinamos knygos; reikė
jo kai ką ir paaiškinti, kad Anetai būtų 
lengviau suprasti. Markui jis atnešdavo 
brangokų dovanų, blogai parinktų, už 
kurias mažasis priešas jam nejautė jo
kio dėkingumo: jos jam atrodė vaikiš
kos ir jo nevertos. Bet niekas negalėjo 
sugriauti gerą valią Žiulijeno, kuris 
tvirtai buvo nusistatęs nematyti tai, kas 
jam nepatiktų. Kaip ir visi vienišieji, 
nepasitikį žmonėmis, nuo tos akimirkos, 
kai jie išsižada nepasitikėjimo dėl vieno 
išrinktojo, jie nebemoka nieko išskirti; 
jie nebenori: jie yra pasidavę. Žiulijeno 
protas, labai sumanus apgaudinėti patį 
save, savo naudai tvarkė iš kiekvieno vi
zito parsineštus atminimus apie visa, ką 
Aneta būdavo pasakiusi, ir apie visą jį 
supusią aplinką. (Jis pats, apie tai net 
negalvodamas, atoveikos dėsniu, visa 
tai dar pagražindavo!) Anetos neatidu
mas, jos išsiblaškę atsakymai ir net ty- 

nuobodulio, kurį jis kartais jai įvary
davo, — viskas ją darė jam gražesnę, ar
timesnę,* labiau jaudinančią. O kadan
gi kiekvieną kartą jis vis dėlto surasda
vo smulkių nauju bruožų, kurie nesiderinda
vo su anksčiau susikurtu jos portretu, 
jis tą portretą perdirbdavo ir perdirbo jį 
dešimt kartų; nors portretas pasikeitė 
ir pasidarė beveik nebe panašus į pirmą
jį, Žiulijenas niekad neabejojo, kad pasi
liks jam ištikimas: jis buvo pasiruošęs 
keisti savo meilės idealą tiek kaitų, kiek 
kartų pasikeistų mylimasis asmuo.

Aneta suvokė jo meilę. Iš pradžių jai 
dėl to buvo smagu, paskui ji buvo sujau- 

J dinta, truputį dėkinga, nepaisant visko 
»— labai dėkinga (“Ir negražiausias pa- 
< šaulyje vyrukas gali duoti tik tai, ką jis 
»turi... Ačiū, mano gerasis Žiulijenai..”), 
t paskui, truputį nerami, ji garbingai ta- 
5 rė sau, kad neprivalo leisti jam užeiti 
Lmt to šlaito... Bet tai jam, tam bernu- 
Jėliui, buvo taip malonu! Ir jai nebuvo 

' nesmagu... Aneta buvo jautri nuoširdu
mu; ji buvo jautri ir švelniems meilika
vimams, ir meilės pagyroms. Gal net 
■per daug. Ji tai prisipažino. Meilė, su- 

i sižavėjimas, kuriuos ji skaitydavo kitų 
akyse, jai buvo paglamonėjimas, kurį ji 

. mėgdavo kartoti... Taip, ji sutiko, tai, 
gal būt, nėra labai gerai. Bet tai yra 

|taip natūralu! Jai būtų reikėję šiek tiek 
» pastangų nuo to atsisakyti. Ji tai pada- 
Irė. Bet ji neturėjo laimės: visa, ką ji 
f pasakė, norėdama atstumti Žiulijeną (ar 
5 ji pasakė viską, iš tikrųjų?), tik dar la

biau jį pritraukė... Tai lemtis! Su lem
timi reikia sutikti... Ji juokėsi pati iš sa
vęs, tuo tarpu kai Žiulijenas neramus 
save klausė, ar tai tik ne iš jo...

.• ! “Veidmaine! Veidmaine! Ar tau ne 
J gėda?..”

Jai nebuvo gėda. Ar galima atsilaiky
ti malonumui, kad viena širdis yra tau 
visiškai atsidavusi? Tai nuskaidrina ta
vo dienas. Ir kokia čia skriauda? Koks 
pavojus? Jei esi ramus, savęs valdovas 
ir kai nori tik gero, gero kitam!

LjU Ji nežinojo, kad vienas iš tų- gudriai 
įvedančių kelių, kuriuo įšliaužia, meilė, 

u yra švelni tuštybė manyti, jog esi reika- 
, alingas, — tikros moters širdyje toks sti- 

jprus yra šis jausmas, kuriuo patenkina- 
d mas jos dvigubas troškimas — gerumo, 
<, kutrį ji sau prisipažįsta, ir puikybės, ku

rios ji neprisipažįsta, — toks stiprus, 
' jog dažnai, jei moteris yra kilnios sielos, 
ji pasirenka ne tą, kuris jai labiau pa- 

' tinka, bet kuris gali be jos apsieiti, o tą, 
■ kurį ji mažiau myli, bet kurį ji gali glo
boti. Argi tai nėra 'motinystės esmė?

; Kad taip užaugęs sūnus visą savo gyve- 
, nimą pasiliktų mažyčiu paukšteliu!.. Mo
teris su motinos širdimi, kaip Aneta, 
mielai priskiria nesamą žavesį vyrui, 

’ kurio jausmai ją maldauja... jos instink
tas ją nuteikia kreipti dėmesį tik į jo 
dorybes. Žiulijenui jų netrūko. Aneta 
džiaugėsi, matydama tirpstantį jo dro
vumą ir dienos šviesai atsiskleidžiančią 
jo tikrąją užgniaužtą prigimtį su švelnia 

k sveikstančio ligonio laime. Aneta sakė 
sau, kad iki šiol dar niekas nepažino šio 

jgfcmogaus, net ir ta motina, .apie kurią jis 
RvS kalbėdavo ir kuriai ji pradėjo pavy

duliauti. Ir jis pats, vargšas Žiulije- 
flas, savęs nepažino... Kas būtų galėjęs 
įtarti, kad po šia šiurkščia žieve galėtų 
būti švelni, jautri siela... (Ji perdėjo!)

I
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Jam reikėjo pasitikėjimo, • ir kaip tik 
jam to stigo: pasitikėjimo kitais, pasiti
kėjimo pačiu savimi. Norint tikėti pačiu 
savimi, jam reikėjo, kad kitas juo tikė
tų. Tai va, ji tikėjo! Ji tikėjo Žiulijenu 
dėl paties Žiulijeno taip, jog pagaliau 
ėmė juo tikėti pati dėl savęs!.. Jis lyg 
augalas saulėje akimirksniu pražydo. 
Gera būti kitam saule... “Žydėk, mano 
širdie!..” Ar tai apie Žiulijeno, ar apie 
savąją širdį ji kalbėjo? Ji jau nebeži
nojo. Nes dėl gero, kurį ji darė, ji ir pa
ti pražydo. Gausi prigimtis miršta, jei 
negali savimi maitinti išbadėjusių... 
“Save atiduoti!..”

Aneta davė per daug. Ji buvo nepa
sipriešinama. Žiulijeno aistra nebesisle- 
pė. O Aneta — truputį per vėlai — pri
sipažino nesanti saugi...

Kai ji pamatė meilę jau čia pat, ji. nu
sibrėžė apsigynimą; ji pabandė nežiūrėti 
rimtai į Žiulijeno jausmus. Bet ji neti
kėjo pati savimi ir Žiulijeną privertė tik 
dar labiau skubėti: jis pasidarė grau
dingas...

Tada ji nusigando; ji maldavo jį jos 
nemylėti, pasilikti gerais draugais...

— Kodėl? — klausė jis, — kodėl?
Ji nenorėjo sakyti... Ji instinktyviai 

bijojo meilės; ji atsiminė tai, ką dėl jos 
buvo iškentėjusi; ir nujautimas ją įspė
jo apie tai, ką dar dėl jos iškentės. Ji 
šaukė jį ir jį varė; ji jo norėjo ir nuo jo 
bėgo. Žiulij-eno prašymams ji nuošir
džiai priešindavosi; o širdies gilumoje ji 
darė -apžadus, kad tik priešas nugalėtų 
jos užsispyrimą...

Kova būtų užsitęsusi, jei ne įvykis, pa
greitinęs jos atomazgą.

Aneta su savo sesers vyru palaikė 
nuoširdžius * draugiškumo santykius. 
Šiam geram, truputį prasčiokiškam žmo
geliui nestigo nei sveiko proto, nei gerų 
širdies ypatybių. Aneta jį vertino; o 
Leopoldas jai rodė truputį iškilmingą 
pagarbą. Jau nuo pirmųjų jų susitiki
mų jis nusprendė, kad ji yra kitokia ne
gu jis ir Silvi: ji baugindavo jį. Dėl to 
jis buvo jai tik dar dėkingesnis už jos 
rodomą jam prielankumą. Tuo laiku, 
kai jis meilinosi Silvi, ji buvo jo sąjun
gininkė; ne vieną kartą ji buvo jam pa- 
gelbėjusi, kai jis pasidarydavo taikiniu 
piktų juokavimų savo sužadėtinės, ku
ri, perdaug tikra savo galia, ja imdavo 
piktnaudoti. Nuo to laiko ji netgi atsar
giai skersai kelio atsistodavo šeimos ne- 
santaikoms arba staigioms užgaidoms, 
aikštims ir išlaidoms, kurios Silvi užei
davo lyg priepuoliai, kai ji norėdavo, 
įkyrėdama vyrui, nusikratyti nuobodu
liu. Leopoldas, nieko čia nesuprasda
mas, ateidavo apie savo vargus pasipa
sakoti Anetai, kuri apsiimdavo Silvi at
vesti į protą. Jam buvo pasitaikę savo 
žmonos seseriai patikėti ne vieną daly
ką, kurio jis žmonai nesakydavo. Silvi 
tai nebuvo paslaptis, ir ji juokdavosi iš 
Anetos, kuri tą juoką linksmai priimda
vo. Nebuvo nieko kita, kaip paprastu
mas ir atvirumas tarp jų trijų. Leopol
das niekad nesiskundė dėl vietos, kurią 
jo šeimoje užėmė žmonos sesuo ir maža
sis berniukas, dažnai gerokai apsunki
nąs; jam greičiau būtų atrodę, kad Silvi 
oer mažai deda pastangų padėti Anetai, 
Kurios narsumu jis gėrėjosi; vaiką jis 
lepino. Aneta, žinodama iš Silvi, ką Le
opoldas galvoja, jam už tai buvo dėkin
ga.

Silvi nėštumo laikotarpis nebuvo jos 
artimiesiems, ypač vyrui, laimingas me
tas. Dažnos nesantaikos atitolindavo 
Leopoldą nuo draugės. Ne todėl, kad Sil
vi būtų norėjusi be jo apsieiti. Ji mažai 
tesaugojo savo motinystę ir visai neno
rėjo keisti savo gyvenimo būdo. Dėl to 
ji paliego. Tie ilgi laukimo mėnesiai jai 
buvo toli gražu ne tokie, kokie jie buvo 
Anetai: nepabaigiama ir pergreit už
baigta tingios laimės svajonė. Silvi ne
buvo sukurta svajonėms puoselėti. Ji 
nekantravo ir nenorėjo atsisakyti nei 
nuo savo pareigų, nei nuo savo teisių ir 
nei nuo malonumų: ji pervargo. Jos ner
vingumas turėjo įtakos ir jos sveikatai, 
ir jos būdas taip pat nieko iš to nelaimė
jo. Kai esi kankinama, taip pat mielai 
ir kitą kankini. Šilvi, jausdamasi blo
gai, laikė niekšinga, kad jos vyras taip 
nesijaučia; ir ji apsiėmė jam tai pada
ryti.

(Bus daugiau)

Biskutis įspūdžių iš 
kelionės į Floridą

Vestuvėse dalyvavome, dien
raštį Laisvę parėmėme.'

Sausio mėnesį d. Samsonas iš 
Newark, N. J., d. Gasparaitie- 
ne iš Hillside, N. J., ir mudu, 
Mykolas ir Marijona Witkus iš 
Kearny, N. J.., sutarėme pa
traukti į Floridą ir išvažiavom 
sausio 14 dieną, i

<

Teisybė, mudu jau ne pirmu 
kartu, tai mum,s nebuvo tiek 
įdomu.. Jau buvome pripratę 
prie tos Šautų scenerijos. Bet 
Samsonas ir Gasparaitienė va
žiavo pirmu kartu, tai jiem 
buvo labai įdomu.

Važiavom per So. Caroliną 
ir Georgią. Ten namukai pu
siau nusvyrę ant šono ir dar 
be langų, bet dūmai rūksta per 
stogą, o kai kurių per langą. 
M. Gasparaitienė klausia, ar 
tai žmonės gyvena tuose namu
kuose, kaip juose galima gy
venti ,gali prilyti? Aš sakau: 
ne visi gerai gyvena šitoj bago- 
toj šalyj.

Mes važiavom su Samsono 
automobiliu, tai buvo labai ge
rai viskuom prisižiūrėti. Važia
vome nepilnai tris dienas ir nu
tarėm sustot Lake Worth pas 
Aleką Milevičių-Michell. Jis 
per ilgus metus tarėjo bučer- 
nę, vėliau gėrimo Įstaigą Ne
wark, N. J., o dabar apsigyve
no 132 N. II St,, Lake Worth, 
Fla. ' . ' . / ,

Turi gražų namuką ir labai 
draugiškas žmogus. Pasispau
dėm vieni kitiem dešinę/ranką. 
Jis mus gražiai pavaišino, bet 
nakvynės negalėjo visiems 
duoti, nes neturėjo vietos, jau 
visi kambariai buvo išranduoti. 
Tik mūsų vyrai nakvojo vieną 
naktį, o mudvi su M. Gasparąi- 
tiene / netikėtai gavom nakvynę 
pas Vincę Gražulicnę iš Cran
ford, N. J., kuri turi nusipirkus 
gražius namukus ant 316 N. H 
St., Lake' Worth. Tik tiek gai
la, kad ir ten negalėjom ilgiau 
pasilikti ir ten pilna—kone vi
si iš Hillside. Tai buvo sma
gu tiek daug draugų sutikti.
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Atsikėlę ryte radom kavą 
ant stalo, pusryčiai gatavi, šei
myna didelė, o mūsų gaspadinė 
Gražulienė mažiukė, bet smar
ki, sukasi kaip Vijurkas, labai 
draugiška moteriukė. Velyčiau 
bile kam iš draugų pas ją už- 
važiuotF, kurie važiuoja į Flo
ridą. Gražulienė gerai visus 
vaišina.

Pavalgę gardžiai pusryčių 
ėjom pas Aleką Michell savo 
vyrų ieškoti. Juos taip pat ra
dom po pusryčių. Jau Alekas 
juos buvo pavaišinęs. Kalba
mės, ką čia reikės daryti, ar 
toliau važiuoti, ar $Lake Worth

pasilikti. Grįžtam atgal- pas 
Gražulienę ir klausiam, kadan
gi ji jau gyvena 6 metai tame 
miestuke, gal ji žino vietą. Nu
vedė mus pas gražų vaikiną, 
Boleslovą Mickevičių. Gavom 
didelius kambarius ir gyvenom 
kaip namie.

Pagyvenę kelias dienas suži
nojom, kad mūsų gaspadorius 
neužilgo ženysis, .turėsime ves
tuves. Buvo - našlys, bet 
smarkus. Jis apsiveda su Gra- 
žulienės sesute Viktorija Kise- 
Vičiene iš Hillside, N. J. Abi
dvi sesutės našlės. Draugė Ki- 
sevičienė dar tik 5 mėnesiai 
kaip gyvena Flordoj. Jos sesu
tė Gražulienė ją parsikvietė 
dėl jos sveikatos pagerinimo. 
V. Kisevičienė daug turėjo ope
racijų, daug ligų praleidus. 
Nieks nemanė, k"ad ji išliks gy
va iš tų ligų, ir ji pati nema
nė. Bet kai atvažiavo į Floridą, 
tai netik sustiprėjo, bet galima 
sakyt, kad pasveiko ir gerai iš
rodo. Sutiko laisvų pažiūrų 
draugą ir sausio 24 d.- apsive
dė. Ir mums teko būti jos ves
tuvėse. Jos sesutė Gražulienė 
iškėlė jai gražias vestuves. Su
prašė būrelį draugų ir visi bu
vo laisvų pažiūrų. Svočia Gra
žulienė ir svotas Juozas Kli- 
nauskas vaišino valgiais ir gė
rimais.

Besivaišindami ir besilinks
mindami nutarėm, kad ir savo 
dienraščio “Laisvės” nepamirš
ti ir jį reikia pavaišinti. Su
dėjome $25.00. Aukavo, seka
mai :
Mickevičiai (jaunieji) — $5.00 
Uostančia Atkočaitė ----- 5.00
Mik. ir Marijona Witkus 5.00 
Vincė Gražulienė--------- 2.00

Po $1.00:
Juozas Klinauskas, M. Gas

paraitienė, Juozas Samsonas, 
Alekas Michell, Mrs. J. Hod
man, Viktorija Rivard, Gera 
Draugė, Laisvės Rėmėja.

Nors draugų nedaug buvo, 
bet graži parama, kad mūsų 
mylima Laisvutė ilgai gyvuotų 
ir kad mūsų draugai Mickevi
čiai ilgai gyventų. Daug jiems 
laimės! Jei .sveiki būsime, kad 
ir kitą metą galėtume juos at
lankyti. Jųjų antrašas:

Mr. & Mrs. B. Mickevich,
■ 701 No. 7th Avė.,
Lake Worth, Fla. Jie turi 

gražų namuką.
Mary Witkus.

Jei Tamsta dar neprenu-
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Samuel ir Bessie Rubin Philadelphijoje atpažino savo 
18 metų sūnų, kuris buvo atrastas nuo cyanide nuodų 
miręs misteriškose aplinkybėse. Jis buvo chemijos 
studentas. •

CLEVELAND© ŽINIOS
Iš A. L. M. Klubo veiklos 

Mirimai

Amerikos Lietuvių Moterų 
Klubas laikė susirinkimą sau
sio 15 d. Narių atsilankė ne- 
perdaugiausiai. Draugė K. Sa- 
len atidarus susirinkimą pa
kvietė užimti jos vietą d. P. 
Nemurienę. Draugė Salen iš
buvo klubo pirmininke 5 m.

Draugė M. Karson, užrašų 
raštininkė, išdavė gražų ir 
platų raportą, atlikusi savo 
užduotį gerai per 14 metų. Ji 
savo raporte paaiškino, kad 
mes klubietės. netekome 12 
narių bėgyje 14 pastarųjų me
tų. Draugė Anna Kazilonis 
pakviesta užimti jos vietą.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja: dd. M. Karson, M. Nikas 
ir J. Weimer raportavo, kad 
knygos yra tvarkoje ir viskas 
gerame stovyje.

Paaukota $10 kovai su polio 
liga.

Paskaitos neįvyko, nes at
siranda tokių draugių, kurios 
mano, jog daugiau žino arba 
viską žino, tai tokiu būdu ne
įvertina paskaitą ir lavinimas}.

Mūsų klubo sekantis susi
rinkimas įvyks vasario 19 d.

Rado mirusį V* Jankauską

Vincas Jankauskas sausio 
14 d. Gordon Parke rastas ap
muštas ir pakabintas po me
džiu. Manoma, žudystė jo pa
ties diržu bandyta, bet diržui 
nutrūkus, tai čeverykų surai
šioti šniūreliai ir jais pakabin
tas.

Laidotuvės įvyko sausio 17 
d. Apie velionį daugiau žinių 
suteiksime vėliau.

Serga Draugas J. Apšega

Sunkiai serga d.'J. Apšega. 
Jis yra senas Vilnies skaityto
jas. Jo namų adresas: 8405 
Sovinski. Jis sveikas būdamas 
atsilankęs į parengimus pa
remdavo juos.

Taigi, draugai, kam. laikas 
pavėlina, atlankykite draugą, 
kurį sunki liga parbloškė. Su
raminkime jį sufikioje valan
doje nors draugišku ž Mielių.
Mirimai Pastrųjų 15 metų

Čia noriu pažymėti, kiek 
mes netekome draugų ir drau
gių pastarais 15-ka metų. Mi
rė Moterų Klubo 12 narių ir 
kita 12 nepriklausančių; vyrų 
LDS narių ir pažįstamų ir ne
priklausančių mirė per tą pat 
laiką 45. Galiu sakyti, kad tai 
ne visi, nes yra išvažinėjusių 
į šiltesnes valstijas 8 šeimos, 
kiek man žinoma. Tai beveik 
geras trečdalis atsiskyrė iš 
mūsų tarpo į taip trumpą lai
ką. .

Mirusių moterų klubo na
rių vardai: A. Petrauskienė, 
M. Smulkščiutė, Valeikienė, 
Križinauskienę, Intapienė, 
Brusčiuvienė, M. Ginienė, Ka- 
napeckienė, Rugenicnė, Ro- 
mandienė, F. Kruger ir M. 
Račkaitienė. Nenarės: Stabu- 
lienė, Stripeikienė, Kemerziū- 
nienė, M. Šmitienė, Ambrozai- 
tienė, Tyzinauskienė, Eimonie- 
ne, Young’ienė,' jos dukrelė, 
Kupčiūnienė, Rumbutienė ir 
M. Jurk.šaitinė.

Mirusieji vyrai: Tumasonis, 
čypas, Gavėnas, J. Jurkšaitis, 
Al. York, V. Račkauskas, Ke- 
laitis, šūkis, Križinauskas,

Menčinskas, Lasky, šlekis, Lu
košius, Stabulis, Bekevičia, 
Vilkelis, Jocius, Botirius, Žel-
vis, Juška*, Miniuta, Karsokas, 
Račkaitis, Dulskis, S. Palton, 
Pilkauskas, Kruger, Mikala
jūnas, Klevington, Markaus
kas, Jankauskas, Tamošiūnas, 
Grigas, Skodžius, Katkauskas, 
Kliauga, Dilius, Bražas, Bal
čiūnas, Valentą, Bernotas, Di- 
lis, Wallace, Baranauskas ir 
kt.

Staiga mirė LDS narys Juo* 
zas Lazarevicz, brolis Anna 
Juškevicz. Jis palaidotas sau
sio 16 d. su bažnytinėmis a- 
peigomis. Jis paeina iš Vil
niaus rėdybos.

Koresp. A. R.

Kenosha, Wis.
Sėkmingas LDS 65-tos 
kuopos susirinkimas

Sausio 14 d., pas P. šaltme- 
rį LDS 65-ta kuopa laikė me
tinį susirinkimą. Kaipo į pir
mą šių metų susirinkimą narių 
atsilankė gražus skaičius taip, 
kad buvo smagu ir mitingauti. 
Aš tikiu, kad sekantys LDS 
kuopos susirinkimai bus dar 
skaitlingesni. šiame susirinki
me didžiumą sudarė draugės 
moterys.

Apkalbėjus bėgančius kp.« 
reikalus, prieita prie naujų 
sumanymų. Nusitarta surengti 
Virtinių Balių. Tai pirmu sy
kiu Kenoshoje bus tokioj rū
šies parengimas.

Tam reikalui išrinkta komi
tetas ir Burger svetainė jau 
paimta. Virtinių balius atsibus 
šeštadienį, kovo 14 d. Tai nuo 
dabar visi nariai rūpinkimės 
padėti kuopos išrinktam ko
mitetui, kad sutraukus ne tik 
visus savo kuopos narius, bet 
ir jų draugus ir kaimynus į 
rengiamą balių.

LLD 94-tos kuopos 
susirinkimas

Paskutinis mūsų, kuopos su
sirinkimas įvyko Burger sve
tainėje. Narių atsilankė vidu
tiniškai ir veik visi užsimokė
jo metines duokles už 1953 m.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad surengti kokį parengimą. 
Po apkalbėjimo nutarta pa
kalbinti LLD 8-tos apskr. ko
mitetą, nes Wisconsine visos 
LLD kuopos apsnūdę.

Kenoshieūs.

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

.......... — —

SKELBKITeS laisvėje

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•OCT®

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

I
 CHARLES J. ROMAN i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 2 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 2 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta x 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir x

kainomis būsite patenkinti. 2

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. ITelefonas Poplar 4110 8
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Maspeth, L. I.
Nesmagios naujienos

Pavojingai susirgo Andy B. 
Arlauskas, senas biznierius, 
kuris turi alinę Great Neck, 
N, Y. Aplankius draugą, jis 
man nusiskundė, kad jau nuo 
18-tos sausio nesijautė gerai ir 
4 biznį negali eiti. Tai jo mo
teris kas dieną atidaro biznį. 
O jisai pats guli namie po gy
dytojo priežiūra. Jo kojos 
yra sutinusios. Ir yra kitokiu 
nesveikatą. Antrašas: 59-44 
71st St., Maspeth, N. Y.

Draugas Stanlis Kunevičius 
irgi nesijautė gerai ilgą laiką. 
Tapo išvežtas į Greenpoint 
ligoninę. Jį aplankiau praėjusį 
sekmadienį ii- radau kritiškoje 
padėtyje. Jisai ilgus metus 
dirbo barzdaskučiu. Jo užeiga 
ir namai randasi 55-26 64th 
St., Maspeth, N. Y.

Taip pat draugo Antano 
Adomavičiaus draugė ilgus 
metus nesijautė gerai. Dabar
tiniais* laikais staiga smarkiai 
liga suspaudė. Ji negali nei 
lovoje gulėti, turi kedėje sė
dėdama miegoti. Randasi na
mie, po gydytojo priežiūra. 
Antrašas: 58-17 61st St., Mas
peth, N. Y.

Draugės Konstancijos Kar- 
lonienės švogeris Jan Hilliard 
turėjo eiti ligoninėn akies o- 
peracijai. Po operacijos išbuvo 
ligoninėje dvi savaites. Dabar 
yra parvežtas namo, 57-62 
64th St., Maspeth, N. Y. Jo 
draugė priguli prie 103 kp.

Mano brolis Ig. Karlonas 
yra senas Laisvės skaitytojas 
ir šėrininkas. Prašiau jo atva
žiuoti pas mane prieš Laisvės 
suvažiavimą. Sakiau, važiuosi
me į suvažiavimą sykiu. Ga
vau* nuo jo atsakymą tokį:

Braugus broli. Labai norė
čiau atvažiuoti pas tave ir kar
tu būti brangios .Laisvutės su
važiavime ir su daug draugų 
ir draugių pasimatyti ir pasi
kalbėti. Bet nelaimė, liga ma
ne kankina per keletą metų. 
Tokiu būdu atsiprašau visų 
draugų ir draugių, ir tavęs, 
brol, atleiskite man, kad neat
važiuoju.

Karlonas gyvena 60 Co
lumbus Ave., Tuckahoe, N. Y.

Linkime visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

V. Karlonas.

įstaiga atleis virš 
šimtą darbininką

New Yorke esančiai Wage 
Stabilization Boafct\raštinei 
atėjo įsakas atstatyti isMarbo 
savo štabą. Įsakas paJiečia 
apie 130 asmenų. Atstatyti 
privalo ne vėliau kovo 5-tos. 
Raštinė randasi 346 Broad
wag.

Nubaustas $900 už 
trafiko tikietus

New Yorke teisėjas Ringei 
įsakė madų garsintojui Herb 
Lannard. pasimokėti $900 už 
33 trafiko tikietus. Jer nemo
kės, turės būti kalėjime 378 
dienas. Jis žadėjo pasimokėti. 
Tikietai daugiausia buvo už 
pastatymą auto uždraustose 

ivietose. \

Jaunieji ir pabrolis 
pateko bėdon

Queens apskrityje iškilo 
skirtinga nuo kitų daugpatys
tės byla. Tapo Įkaitinta dvipa- 
čio antroji žmona ir jų pabro
liu buvęs asmuo — Louis Od- 
iemo.

žmoną ir pabrolį kaltina, 
kad jiedu žinoję, jog Joseph 
Placco turėjo nedivorsuotą 
pirmą žmoną su trimis vaikais, 
žmona prasikalto už vedtisio 
eidama. O jų palydovas kal
tas, kad neraportavo valdžiai 
anų dviejų prasikalstamą dar
bą.

Now Wtaw ffflitM&l i nloi•K;

Atstatė prokuroro 
padėjėją

Armand Chankalian, pas
kubusiojo kriminalisto Luche- 
se artimas prietelius, tapo at
leistas iš darbo J. V. proku
roro raštinėje, New Yorke. 
Algos gaudavo $9,160 met.

Chankaliano paskiausiu bo
su buvo prokuroras Myles J. 
Lane. Tai tas pats, kurio kal
tinimais einant nuteisti 13 
darbininkų vadų komunistų.

Chankalianas buvo kaltina
mas ir prisipažinęs, kad jis 
prašė Gub. Dewey atsteigti 
Luhcesei pilietines teises. Tos 
teisės buvo nuo Luchese atim
tos po to, kai jis buvo tardy
tas kaipo įtartas žmogžudys
tėje ir narkotikų pardavinėji
me. Ir po,to, kai jis buvo nu
teistas už pavogimą auto. 
Chankaliano užtarimas veikė, 
Luchesei teisės tapo a Įsteig
tos.

Tačiau vargiai kas mano, 
kad Chankalianas dabar tapo 
nubaustas už ana skandalą. 
Jis buvo pasamdytas tarnauti 
demokratų valdžios laikais. 
Dabar Washingtone valdo re- 
publikonai. Iš ten atėjo Įsakas 
Chankalianą atstatyti po 34 
metų tarnybos įvairiose parei
gose federalio teismo rūmuo
se.

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame Jrasr- 
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Budžeto taryboje
Budžeto Taryba 8 balsais 

prieš 5 nubalsavo reikalauti, 
kad įmautieji miesto darbus 
kontraktoriai būtų po kaucijo
mis (bondsąis).

Priešinosi Halley ir Wagne- 
ris. Halley sakė, jog seniau 
buvusios bondsų užstatymo į- 

-staigos pačios buvo pavirtu
sios į raketą. Kelios firmos 
buvusios pasiglemžusios 60 
nuošimčių viso biznio. Dėl to
Įsakas užsistatyti bondsus bu
vęs panaikintas.

Taryba atmetė vietinį van
dalizmo įstatą. Jame buvo rei
kalaujama bausti tėvus už 
vaikų padarytą žalą miesto 
parkuose,- žaimavietėse. r

SIŪLO PAKAITAS
BUŠŲ LINIJOSE

Majoro komisija nutarė pa
siūlyti miestinei budžeto tary
bai patyrinėti visą padėtį bu- 
sų linijose ir bendrai važiuo- 
tėj. Tiktai tuomet spręsti, ku
rioms kompanijoms ir kiek 
daryti nuolaidų.

Komisija sako, jog dalinai 
patyrinėjus gauta davinių, 
kad tūlas linijas galėtų panai
kinti. Kad tas sritis lengvai 
galėtų aptarnauti miestiniai 
subways ir miestas iš to turėtų 
naudos.

ĮVES AUTO MYTERIUS

Didmiesčio ribose artimu 
laiku įves dar 13,000 myterių 
auto pastatymo vietose. Pir
mieji 610 bus įvesti Jamaica 
Centre tarp 150th ir 170th St. 
Darbai jau pradėti. Apie pus
antro tūkstan. bus paskirsty
ti po kitus Queens centrus.

Brooklynas gausiąs dar 2,- 
000. Pirmieji įvesti esą pelnin
gi. Vienas atnešąš miestui apie 
$200 pajamų per vienerius 
metus.

Auto nelaimėje užsimušė 
Mrs. Grace Shales, 39 metų, 
Central Islip gyventoja.

Kultūrinis Forumas apie 
šios šalies muziką

Muzika’ mus supa visur ir 
visuomet. Ji lydi filmus, kur 
mes prie jos taip pripratę, kad 
jos beveik negirdime, ir nus
tembame, jei ekranas staiga 
pasidaro nebylys. Ji ateina į 
mus per radijo bangas. Ji pa
siekia mus per telev. Mes ją 
net girdime per garsiakalbius 
viešose vietose.

Kitaip sakant, jei žmogus 
niekad neina Į koncertus, jei 
jis niekad nepadeda muzika- 
lės plokštelės ant savo pate
fono, jis vis vien mužikos ne
išvengia. O kas 'bando jos 
vengti ? Tokio žmogaus beveik 
nerasite su žiburiu, ir tikriau- <
šiai ne tokioje muzikalėje tau
toje kaip pas lietuvius.

Bet kiek kartų galite pas
tebėti tokią sceną: jaunuolis 

■ ar jaunuolė atsuka radijo a- 
parato rodyklę link stoties, iŠ 
kurios sklysta džazo ar pana
šios muzikos garsai. Jo tėvas 
suima galvą rankomis, bėga 
iš kambario, arba, atvirkščiai, 
griežtai Įsako tą “triukšmą” 
užsukti. Ausys, kurios pripra
tusius prie Nemuno šalies liū
liuojančių melancholiškų me
lodijų, negali toleruoti karšto 
ritmingo takto. *

Nestebėtina. Bet tai ne vis
kas, — tos pačios Lietuvoje 
išaugusios ausys atsisuka ne 
tik nuo džazo, bet kaliais ir 
nuo šios šalies liaudies melo
dijų, kurios faktinai ne tokios 
jau tolimos.

Kodėl? Nors sakoma, kad 
muzika yra tarptautinė kalba, 
bet kaip kitose srityse, taip ir 
muzikoje yra nemažai tolera
vimo stokos. Ar mes kada nors 
bandėme kantriai ir pakanka
mai ilgai klausytis gero džazo 
tak to x kad pradėtume jį jaus
ti? Ir jei ne džazo (kai kas jį 
visuomet atmes), ar mums iš 
viso pažįstama populiari šios 
šalies muzika?'

Šiais ir kitais muzikos klau
simais šio sekmadienio (vasa
rio 8-tos) Kultūriniame Foru
me Kult. C. kalbės dirigentė 
M. Stensler ir eilė kitų Ame
rikos lietuvių muzikų, tarp jų 
kompozitoriai, dainininkai, in
strumentalistai. Jie, tie Foru

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y. '

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 12 d., 7:30 v. v., 110-06 At
lantic Avė. Nariai malonėkite ateit 
į susirinkimą. Kurie dar nepasimo- 
kėję už 1952 m., prašome tai pada
ryti, nes laikas mokėt ir už 1953 m.

Valdyba.
> (26-27)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 11 d. 
vasario (Feb.), 8 v. v., 408 Court St.

Nariai kviečiami atsilankyti, bus 
svarbių reikalų, kuriuos reikės ap
tarti.

Komitetas.
(26-27) .

Darbo sekretorius Martin P. Durkin/ Washingtone 
kalbasi su CIO prezidentu Walter P. Reuther, kuris 
pareiškė nepasitenkinimą, kad prez. Eisenhoweris ne

paskyrė į v^aldvietę nei vieno CIO veikėjo.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

5

A, TODER .
IR JO ORKESTRAS

S A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos j
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.) 

NfiRA MINIMUM MOKESTIES IR' N R R A COVfcll CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

mo dalyviai, gerai pažįsta se
nos kartos iŠ Lietuvos atsivež
tą muziką ir net tęsia jos kū
rybą čia. Pav., Balevičiaus ir 
Žuko kūryboje tęsiama lietu
viškos muzikos tradicija. Bet 
jie, kaip šioje šalyje muzika
liai išaugę,, taipgi gali publi
kai su žinojimu aiškinti “kas 
kuo” Amerikos muzikoje.

Kad viskas nebūtų perdaug 
abstraktiška, kad nebūtų tik 
teoretinių kalbų, Forumas bus 
iliustruotas muzikos pavyz
džiais, ne simfoninių orkestrų 
ar džazo. ansamblių pagalba, 
žinoma, bet plokštelėmis, ku
rias mes vadiname rekordais.

Tad, kas tik įdomaująs A- 
merikos muzika; kas tik įdo
maująs lietuviška muzika; kas 
tik įdomaująs šių dviejų mu
zikų santykiais ir skirtumais, 
tuo klausimu■> galės išgirsti į- 

; domių minčių - Kultūriniame 
Forume šį sekmadienį, vasario 
8 dieną, Lietuvių Kultūrinia
me Centre. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Įėjifias laisvas.

Rengėjai

Šį sekmadieni įvyks 
konferencija taikai

Tautinių moterų šaukiamoji 
konferencija Taikai ir Drau
gingumui įvyks šį sekmadienį, 
vasario 8-tą. Kviečia delega
tes iš organizacijų ir atskiras 
moteris, kurioms rūpi atsteigti 
taiką, išvengti didesnio karo. 
Skelbia įdomią programą.

Rytinė sesija prasidės 10 v. 
Popietinė 2 vai. Baigsis 5 ar 
ne vėliau 6-tos. Vieta: McAl
pin Hotel, 34th St. ir Broad
way, N. Y. Kambarys El Pa
tio, mezzanine aukšte.

Rep.

Pagrobę sunkvežimį
Sunkvežimio vairuotojas F. 

Blumberg apsiskundė polici
jai, kad jis buvo pagrobtas 
dienos metu gatvėje netoli pa
jūrio. O jo pagrobėju sėbrai 
tuo laiku iškrovė, pagrobė 
254 tūkstančių vertą krovinį. 
Jis tardomas.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos /

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

- ... . - - -.................... *4-1
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I Įkaitino buvusį 
Į taksy kolektorių

Buvęs valstybiniu taksų su
rinkėju James B. E. Olson 
tapo įkaitintas kaipo nemokė
jęs valdžiai savo taksų. Kal
tinime sako, kad'jis raporta
vęs ir mokėjęs taksus tiktai 
už $84,979.30 pajamų val
džiai tarnybos laikotarpiu. Ta
čiau jis pajamų turėjęs $135,- 
478.22-. Nusukęs nuo valdžios 
apie $22,000.

i
Olson dirbo alkoholinių tak

su skyriuje, Brooklyne.
______________ L

Bėda su tokiu turtu
Brangakmenių pardavinėto

jas Brigliante apsiskundė po
licijai, kad kas išvogė jo pa
dėtas sub. šėpelėj prekes^ Bet 
kada policija paskelbė radusi 
tą turtą kitoje šepelėje, jo ne
sulaukia ateinant atsiimti. 
Priežastis tokio vėlavimo esan
ti tame, kad jisai tas prekes 
buvęs pasiėmęs ant išmokes- 
čių, bet neužmokėjęs.

Benamis prašėsi 
kalėjiman

Praėjusio pirmadienio rytą 
14 vyrų buvo sumedžioti mie
gant Nostrand Avė. linijos 
traukinyje, Brooklyne. Teisė
jas Surpless pripažino juos 
kaltais, bet atsisakė bausti.

Iš grupės išsiskyrė John Lo
pez, benamis, apie 65 metų. 
Jis prašė, dead ji nuteistų 90 
dienų kalėti, iki atšils oras. 
Teisėjas jį nuteisė 30 dienų.

Streikas pradeda 
paliesti laivus

Praėjusį trečiadienį buvo 
laukiama atplaukiant didelio 
laivo Caronia. Uosto valdinin
kai susirūpino, ką darys su 
laivu, jei traukliai laivukai 
vis dar bus užstreikuoti.

PARDAVIMAI
Pasirandavoja priešakinis kamba

rys, apšildomas. Pageidaujama pa
vienis vyras. Galima ir naudoti vir
tuvę mažiem, dalykėliam. Prašome 
kreiptis: 414 So: 5th St.., Brooklyp, 
N. Y. Viršutinės lubos po dešine 
puse.

(26-27)

WORCESTER, MASS.

L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 8 d., 10:30 ryte, 29 
Endicott St. Draugai, prašau jūsų 
visų pagalvoti, kad ir jūs esate vie
nas, kuris žinot, kad draugijinis gy
venimas be literatūros ir susirinki
mų nebūtų galimas.

J. M. Lukas, sekr.
, (25-26)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Queens apskritis pavirto į 
komercinį miestą, čia užregis
truota 25,300 visokių preky
bos ir pramonės tikslams var
tojamų vežimų.

HELP WANTED
MALE and FEMALE

Male & Female
Reikalingi siuvamosios mašinos 

operatoriai, vyrai ir moterys. Pa
geidaujama su patyrimu, bet bus 
gerai ir be patyrimo. Prie visų da
lių ant Navy Pea Coal (Laivyno 
švarkos). Gera alga.

TEMAR CLOTHES, INC. 
1099 Flushing ,Ave., Brooklyn, N. Y.

‘ (26-27)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK, general or cook
ing. Reliable, settled woman, fond 
of children (2 school children). Light 
laundry. Other help. Experience and 
references necessary. Suburbs. $35. 
Sleep in. MELROSE 5-4846.

(26-28)

OPERATORS. Experienced, single 
needle collar maker and placket set
ter. Also collar setter; boy’s knitted 
polos. Excellent, opportunity and 
steady position , for right girls. Ap
ply all week. 2nd floor. ABRAMS 
& CAPPI, 1106 Arch Street.

(26-32)
-------- —--------- ------------

OFFICE WORK. Experienced. Di
versified duties; knowledge of sec* 
retarial, typing, shorthand, etc. 5 
day week. Pleasant surroundings, 
steady position. Apply in person. 
See MR. MACK. Thos. Steel Service, 
Chew Ave. & Rosehill St. (No phone 
calls).

(24-30)

CLERK-TYPIST. Experienced 35 
hrs. week. Steady position; good 
working conditions. Opportunity for 
advancement. Apply in person. 
MAGNAFLUX, 817 W. Cumberland.

See Mr. Sutton.
(23-29)

TYPIST-CLERK. 5 day week’; $44 
per week starting salary. Gobd 
working conditions; good surround
ings, steady position. jNew Office. 
Apply in person. GENERAL DYE
STUFF CORP., 123 So. «nd Street, 
Philadelphia (near Custom House). 

(20-26)

HELP WANTED
MALE and FEMALE

PHOTO FINISHERS. Must be ex
perienced. Male or Female to work 
on Eastman machine & Pako over
size. Steady work. Good working 
conditions. Apply or phone.
KRIKORIAN PHOTO SERVICE, 

5713 Spruce St. AL. 4-9643.
(25-27)

HELP WANTED—MALE
MEAT CUTTER or BEEF BON- 

ER. Experienced, steady work; good 
pay. Good working conditions. Ap
ply in person. TWIN BROS. MEAT 
MARKET, 4021 Market Street.

(26-28)

SPRAY PAINTER. Experienced; 
match colors, lacquer, natural finish. 
Exhibits and displays, permanent 
position,' good working conditions. 
Apply in person. 1709 N. 12th St. 
See Mr. Buck Conrad.

(26-32)

OPPORTUNITY for young man 
for stock room work in wholesale 
Candy Concern. To prepare and 
pack orders, etc. Must be neat, wil
ling and accurate. Apply in person.

J. C. CASANI, 317 N. 2nd Si.
(25-27) j

SMOKERS. Nightwork. Men ex
perienced in smoking meats. Steady 
work; good working conditions. Only 
men with experience and references 
need apply. See MR. FLEEKAP.

FAMOUS MEATS I^RODUCTS, 
819 Parrish Street.'" 

(20-26)

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MO'DERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ

TYRIMUI >
2 3* 6-8 P M By’Appointment 87’20 85th street z

Exęept Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.

B—-------- ----------------------------------------------------- ‘--------- i-<

6 pusl.-Laisve (Liberty)- Penktadien., Vasario-Feb. 6, 1953

Long Island City gatvėje su, 
sidūrė policistų auto su civili
niu. Visi 3 keleiviai biskį susi
žeidė. Civilinį vairuotoją areš
tavo.

------------------- A
PRANEŠIMAI

WORCESTER, MASS. *
A.L.D.L.D. 155 kuopos (moterų) 

susirinkimas įvyks pirmadieni, va- 
sario-Feb. 9-1 ą d., pradžia 7:30 va
kare, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
Street. '•

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime ir atsiveskite naujų 
prirašymui j draugiją. Po susirinki
mo turėsimo arbatėlės ir pasikalbė
simo bėgančiais reikalais. .

A. W.
(25-26)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia smagų va

karėli vasario (Feb.) 22 J., sekma
dieni, 3:30 po pietų, Ukrainų Salėj, 
57 Beacon St. Trijų aktų komediją 
“Trys Mylimos” suvaidins vaidinto
jai iš Brooklyno. Muzikalinę pro
gramą sudarys Sietyno Choras. Po 
programos bus šokiai, užkandžiai. 
Prie jžangos bus duodamos trys do
vanos. įžanga tik$l. Širdingai kvie
čiame visus j šj įdomų vakarė)).

Sietyniečiai.
(24-26)

BRIDGEPORT, CONN.
Teatras ir šokiai. Ruošia LDS 74 

kp. šeštadienį, vasario 7, Pradžia 
7:30 v. v. Bus suvaidinta komedija 
“Dėdė Atvažiavo”. Komedija smagi 
ir juokinga. Vaidintojai vietiniai Ą.. 
D.S. 
kiai.

nariai. Po vaidinimo bus š 
Kviečiame visus dalyvauti. 1 

« e Rengėjai.
(24-26)

HARTFORD, CONN.t
ALDLD 68 kp. susirinkimas jvyksį 

vasario 9 d., Laisvės Choro salėje, 
157 Hungerford St., 8 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarimui. Turėsime 
apsvarstyti baliaus surengimo rei
kalą ir kitus dalykus. Taipgi kurie 
dar neužsimokėjote duoklių už šiuos 
metus, malonėkite užsimokėti.

A. K.
(24-26)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

5 Tel. EVergreen 7-6868 :

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

ML TONY’S
1 į&lŽB UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
Į ANTANAS LEIMONAS

I
 Savininkas

306 UNION AVENUE
r Brooklyn. N. Y.
• Gerai Patyrę Barbenai
į.—————————« i

Tpeist 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.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.L




