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KRISLAI
Kruvinasis Sekmadienis. 
Lietuviai Lenkijoje. 
Padėka Korespondentui. 
Kas teisina?

Rašo R. Mizara

Rytoj, sausio 22 d., istorinė 
diena.
<,3 905 metu sausio 22 dieną 

—sausio 9 d. pagal seną ka
lendorių — Petrapilyje įvyko 
žmonių eisena pas carą. Jai 
vadovavo provokatorius popas 
Gaponas.

Carinės ginkluotosios jėgos 
užpuolė gatvėse beginklius, 
ramius žmones, giedančius 
šventas giesmes, ir daug jų 
užmušė, dar daugiau sužeidė.

Tai buvo sekmadienis.
Rusijos istorijoje jis pasili

ko žinomas, kaip Kruvinasis 
Sekmadienis.

Tai buvo pradžia 1905 me
lų revoliucijos Rusijoje.

Smulkiau apie tai skaityto
jas ras rytojaus Laisvėje, edi- 
toriale.

Jei ne 1905 metų revoliuci
ja, gal būt ir 1917 metų Di
džioji Spalio revoliucija nebū
tų pasisekusi. 1905-ji metai 
Rusijos darbo žmonėms davė 
daug pamokų. Atsiminkime: 

metais buvo suorgani
zuoti Sovietai.

Jei ne 1905 metų revoliuci
ja, tai ir Amerikos lietuvių vi
suomeninis gyvenimas šian
dien veikiausia būtų buvęs ki
toks. Nepamirškime: po revo
liucijos žlugipio, užviešpatavus 
žiauriai carinei reakcijai, į 
Ameriką iš Lietuvos atvyko 
daug gabių, prasilavinusių ir 
su principu žmonių, kurie da
rė milžiniškos įtakos mūsų 
žmonių būklei.

1 • r
Kunigų Drauge paduota iš

trauka iš vieno laiško, rašyto 
žmogaus*, gyvenančio Lenkijo
je. Jis rašo, kad Lenkijoje 
lietuvių yra tūkstančiai ir jie 
norį gauti lietuviškų knygų. 
Toliau:

“Mes čia šiap taip įsikūrėm. 
Turime savo pradžios moky
klą, lietuvišką gimnaziją ir 
net savo gana didelį ir stiprų 
ansamblį. Bet didžiausias var
gas su lietuviškomis knygo- 

^nis, kurių begalo didelis trū- 
J’jumas...”

Marijonų laikraštis nepasa
ko, kuriame mieste laiško ra
šytojas gyvena, kur lietuviai 
turi savo gimnaziją.

•
Svarbu pabrėžti tai, kad 

, Lenkijos liaudies valdžia lei
džia lietuviams, kurių, paly
ginti ten nėra daug, turėti sa
vo mokyklas ir kurti meno ra
telius, chorus, etc.

Galimąs daiktas, kad neuž
ilgo tos šalies vyriausybė susi
rūpins ir lietuviškų knygų lei
dimu, o jei ne, tai ji susitars 
su Lietuvos knygų leidyklomis 
ir iš ten jų gaus. /

'Kurie mūsų skaitytojai su
sirašinėja su Lenkijoje gyve
nančiais savo giminėmis ar 
prieteliais, turėtų siųsti jiems 
lietuviškų knygų.

Sausio 23 d. būkime Aido 
Choro, pramogoje, koncerte, 
Jpektaklyje, kuris įvyks Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y.'

Underwood kompanijos 
Brldgeporte darbininkų strei
kas baigėsi.

EISENHOWERIS UŽ KARINES PALIAUBAS PAČI FINE
Nicaragua j a u 

grasina Costa 
Ricai puolimu

Managua, Nicaragua. — 
Diktatorius Somoza teigia,' 
kad du Costa Ricos orlai
viai skrido virš Nicara- 
guos teritorijos ir tuo lau
žė tarptautinius įstatymus. 
Somoza sakė, kad tas gali 
vesti prie “tarptautinio kon
flikto.

San Jose, Costa Rica. —- 
Somozos pareiškimas čia 
skaitomas grasinimu atvi
rai pulti Costa Ricą. Iki 
šiol Nicaragua siuntė įsi
veržėlius - sukilėlius į Cos
ta Ricą, nors gynėsi ir tei
gė, kad su Costa Ricos įvy
kiais nieko bendro neturi. 
Dabar, kuomet tiems įsiver
žėliams nesiseka, Nicara
gua gal planuoja atvirą įsi
veržimą.

Tuo tarpu Amerikos Vals
tybių Organizacijos neutra- 
lė komisija nutarė iš oro 
patruliuoti Costa Ricos-Ni- 
caraguos pasienį.

Mrs. Moss trečią sykį atgavo 
prarastąją valdišką tarnybą

Washingtonas. — Karo 
reikalų sekretoriaus Ch. Eį 
Wilsono įsakymu Mrs. An^ 
nie Lee Moss, negrė val
džios tarnautoja, atgavo sa
vo tarnybą. Tai jau trečias 
kartas, nes tiek kartų tar
nyba nuo jos buvo atimtą. 
Ji buvo McCarthy’o . kalti
nama esanti komunistė ar
ba bent buvusi komunistė.

Annie Lee Moss visuonjiet 
paneigė tą kaltinimą, saky
dama, kad ji buvo sumaišy
ta su kitu asmeniu. Du 
kartu ji buvo grąžinta dar
ban ir kiekvienu kartu vė
liau atstatydinta.

Nors Wilsono įsakymu ji 
dabar atgavo valdišką tar
nybą, bet ne ta pati vieta, 
kurią ji turėjo anksčiau: 
vietoje Pentagono, kur ji 
darbavosi, jai darbas bus 
rastas kitame departmente.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šalčiau.

Apie jį buvo smulkiai pas 
mus rašyta.

Dėkojame mūsų korespon
dentui už prisiųstas žinias'

Naujienose skaitau:
“Be reikalo mūsų katalikai... 

teisina Vatikaną. Visais lai
kais Vatikanas pasisakydavo 
už Vilniaus priklausymą Len
kijai. Jis net laikėsi nuomo
nės, kad visa Lietuva turi bū
ti tik Lenkijos provincija. At
rodo, .kad ir dabar tuo klau
simu Vatikanas nėra pakeitęs 
savo nuomonės.“

Aš nemanau1, kad eiliniai 
katalikai Vatikaną už tai tei
sina. Jį teisina klerikalai, su 
kuriais Naujienų redaktorius 
glaudžiai bendradarbiauja.

Kalbama apie Jungtinių Tautų prižiūrimas 
paliaubas tarp liaudies Kinijos ir Čiango

Washingtonas. — Prezi- j č 
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje pareiškė, 
kad jis galvoja, jog Jungti
nės Tautos gal turėtų pra
vesti paliaubas tarp Kimios 
komunistų ir čiango. To
kios paliaubos sulaikytų 
karinius oro ir laivyno 
veiksmus, kurie dabar vis 
plečiasi Taivano (Formo
zos) sąsiauryje.

Prezidento pareiškimas 
tuojau iššaukė daugybę vi
sokių komentarų. Kai ku
rie Kongreso nėriai, ypatin
gai demokratai, nurodo, kad 
tai/'yra pagrindinė Eisen- 
hojverio politikos pakaita. 
Iki šiol, kaip nurodoma, Ei- 
senhoweris laikėsi nuomo
nės, kad Jungtinės Tautos 
neturėtų “surišti” Čiango 
rankas.

Senatorius Knowlandas, 
vyriausias Amerikos milita
ristinių elementų reiškėjas, 
sakė, kad Eisenhowerio pa
reiškimas dar nereiškia pa
grindinės pakaitos, bet “yra 
kuo susirūpinti.” Bet kai 
kurie pro-čianginiap laik
raščiai sako, kad Eisenho
werio pareiškimas faktinai 
yra dar vienas žingsnis link 
laipsniško Kimios įtrauki
mo i. Jungtines Tautas.

Abi pusi gal atmestų.
Nors Čiangas dabar 

randasi blogoje padėty
je, prarado vieną salą 
(Yikiangshaną - Jikangšia- 
ną) ir Tacheno salynas

Vietoje įeigos mokesčiu, -- 
dovanojama universitetams

New Yorkas. -— General 
Motors prezidentas Harlow 
H. Curtis paskelbė, kad jo 
firma steigia specialų dvie
jų milijonų dolerių fondą, 
kuris bus padalintas įvai
rioms mokslo įstaigoms. 
Tarp kitų dideles sumas 
gaus Columbia universite
tas, katalikiškasis Fordha- 
mo universitetas, žydų Ješi- 
vos universitetas ir kiti.

Kaip yra žinoma, tokie 
fondai didžiosioms firmoms 
atskaitomi vnuo įeigos mo
kesčių (taksų), kas reiškia, 
jog faktinai tos firmos nie
ko nepraranda.

Varšuva kreipėsi į Hirošimą
VarŠuvat.—Varšuvos bur

mistrą^ Albrechtas kreipėsi 
į HirJšimos (Japoni jos) 
burmistrą su raginimu iš
leisti bendrą pareiškimą 
prieš atominius ginklus. Hi- 
rošima yra tas miestas,“ ku
ris labiausiai nukentėjo nuo 
atominės bombos. Varšuva 
praeitame kare labiausiai 
nukentėjo nuo “senoviško” 
bombardavimo.

j dangas paskandino 
Britanijos laivą

bombarduojamas. Formozo- 
je su arogantiškumu kal
bama apie tai, kad bet ko
kios paliaubos bus atmes
tos. , ■■ i

Čiango ambasadorius Ame
rikoje taipgi' pasiskubino 
pareikšti, kad jo valdžia ne
klausys Jungtinių Tautų 
įsakymų ir paliaubų nepri
pažins. Bet, sako stebėto
jai, tai gali būti tik “drą
sa dėl akių.”

Iš kitos pusės, labai abe
jotina, ar Liaudies Kinija 
priimtų tokias paliaubas 
po Jungtinių Tautų-globa, 
ypatingai, kol Jungtinės 
Tautos jos, Kinijos, nepri
ima.

Sveikina laimėtojus
Pekino radios pasveikino 

Kin i j oš ginklinitas pa j ėga s 
už laimėjimo pasiekimą Yi- 
kiangshane. Kinijos laik
raščiai sako, kad tai yra 
tik pirmas žingsnis link 
Čian£o nušlavimo nuo visų 
salų ir salelių, į kurias jis 
laikosi įsikibęs. . 1

200 Kinijos orlaivių bom
bardavo Tachenų salyną ir 
Čiango žinių agentūra sa
ko, kad liaudiečių įsiverži
mas į tas salas laukiamas 
bet kuriuo metu.

Prezidentas Eisenhoweris 
ir sekretorius Dulles yra 
pareiškę, kad jie neskaito 
Tachenų salų gyvybingai 
svarbiomis •Formozos gyni-

Alžerijos partizanai nukovė 
septynis francūzų kareivius

Biskra, Alžerija. — Alžy
riečiai partizanai nukovė 5 
francūzų parašiutistus ir 2 
karininku. Susir ėmimas 
įvyko į pietvakarius nuo 
Douar Oued Dagos, kalnuo
se.

Francūzai pripažįsta, kad 
partizaninis judėjimas Al- 
žerijoje darosi vis labiau 
organizuotas ir platus. Par
tizanai ginkluoti ginklais, 
kurie, kaip sako francūzai, 
įšmugeliuoti iš Egipto, kur 
arabiški nacionalistai juos 
perka dėl Alžerijos, Maro
ko ir Tunisijos partizanų.

Paryžius.—Tunisijos prem
jeras Taharas .ben Amaras 
rengiasi vykti Paryžiun. 
Buš tęsiamos derybos apie 
santykius tarp Francūzijos 
ir Tunisijos, kuri dabar tu
ri tam tikrą autonomiją, 
nors neturi pilnos nepri
klausomybės.
Barnsley, Britanija.—John 

ir Anna Adock šventė savo 
ženybinio gyvenimo 80-tą 
sukaktį. Jis turi 99 metus 
amžiaus, jinai 100. 

i mui, ir Amerikos septinta
sis laivynas, kuris patru
liuoja Pacifikė, nesikiš Į 
reikalą. Bet tas laivynas, 
sakė Eisenhoweris, gintų 
visomis jėgomis pačią For- 
mozą ir Pescadores salyną, 
kuris randasi prie Formo
zos.

Spaudos konferencijoje 
Eisenhoweris buvo klaus
tas, ar jis skaito Ham- 
marskjoldo kelionę Kinijon 
pasisekusia, ar ne. Jis at
sakė, kad kelionė nebuvo 
didelis atsiekimas, bet taip
gi nebuvo bergždžia.

Paskandino britų laivą
J Iš Hong Kongo praneša
ma, kad Čiango orlaiviai 
bombardavo Swataw uostą 
Kinijoje iY paskandino 17,- 
000 tonų britų prekybinį 
laivą. Ta žinia suklė ne
menką susijaudinimą Bri
tanijoje, kur dabar svars
toma, kokių žingsnių britai 
imsis.

Čiango agentūra praneša, 
kad bombardavo Swatow ir 
paskandino keturius laivus, 
bet nemini, kieno jie buvo.

Čiango aviacija bombar
davo ir kitus punktus Kini
jos sausžemyje, tuo tarpu, 
kai Kinijos aviacija tęsė 
Tachenų bombardavimą.

Maskva. —■ Karinis laik
raštis “Krasnaja Zviezda” 
sveikina Liaudies Kinijos 
kariuomenę ir laivyną bei 
aviaciją su laimėjimu prieš 
čianginius Yikiangshano sa- 
loję.

J

Kubos valdžia uždraudė bet 
kokį komunistinį veikimą

Havana. — Kubos dikta
torius prezidentas Fulgen
cio Batista paskelbė, kad 
bet koks komunistinis judė
jimas arba veikimas šalyje 
yra nelegalus. Policijai pa
liekama spręsti, kokia vei
kla yra komunistinė.

Batistos valdžia paskelbė 
ši patvarkymą pasinaudo- 
damą faktu, kad parlamen
tas dabar atostogauja. Par
lamentas yra įgaliavęs val
džią savo atostaogų metu 
pravesti panašius įstaty
mus.

. Martila. — Japonai ir fili- 
ninai pradėjo derybas apie 
karo reparacijas. Filipinai 
reikalauja iš Japonijos di
delių sumų, dėl kurių Japo
nija dar nesutiko.

Chicago. — ILWU (mote
riškų drabužių siuvėjų uni
jos) 10 vietinių lokalų ati
darė savo sveikatos centrą. 
Centras turi kliniką, medi
ciniško egzaminavimo įtai
sus xir taip toliau. Juomi 
naudosis apie 10,000 tos 
unijos narių ir jų šeimynos.

Didėja potvyniai 
Paryžiuje, daug 
žalos pridaryta

Paryžius. — Sena (Sei
ne) yra išsiliejusi iš savo 
guolilo ir apliejusi nemažai 
guolio ir apliejusi nemažai 
kaimus bei miestelius visa
me upės baseine. Paryžiuje 
upė yra pakilusi ant 18 pė
dų virš savo normalio lygio. 
Vanduo beveik siekia tiltus.

Bijoma, kad jeigu vanduo 
dar labiau kils, visas Pa
ryžius bus apsemtas. Civi
liai -ir armijos daliniai sku
botai .daro prisirengimus 
sutikti tą galimybę, krau
na smėlio maišų barikadas, 
tuština rūsis, evakuoja žmo
nes iš žemesnių vietų ir tt.

Potvyniai taipgi reiškiasi 
kitose Europos dalyse, kaip

kietijoje ir Austrijoje.

Jeruzalė. — Izraelio par
lamentas išreiškė pasitikė
jimą premjerui šaretui. Už 
jį balsavo 66 deputatai, 7 
balsavo prieš, o 12 susilai-

Šigemitsu kalba ir vienaip 
ir kitaip apie komunistus

Tokyo.— Japonijos užsie
nio reikalu ministras Ma
mom ■ Šigemitsu sušaukė 
užsienio korespondentus ir, 
jiems pasakojo, koks yra jo 
nusistatymas link komuniz
mo. Jis sakė, kad dabarti
nė Japonijos valdžia yra 
pasirengusi ir pasiryžusi 
bendradarbiauti su Ameri
ka ir kitomis “laisvojo pa
saulio” šalimis, kad sulaiky
ti komunizmą Azijoje.

mitsu kalbėjo užsienio ko
respondentams, jis japo
nams laikraštininkams sa
kė, kad vienas dabartinės 
valdžios tikslų yra sudary
ti kuo geresnius santykius 
su Liaudies Kinija ir Tary
bų Sąjunga.

Eisenhoweris žino, 
kaip save saugoti

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pradė
jo savo trečius prezidenta
vimo , metus. Daktarai jį 
egzaminavę paskelbė, kad 
jo sveikata puikiame stovy
je. ir jo organizmas nerodo 
jokių įtempimo žymių.

Prezidentą pažįstantieji 
sako, kad tas pareina nuo 
jo žinojimo, kaip , saugoti 
savo sveikatą ir nenoro per
sidirbti: jis labai anksti ei
na miegoti, nesijaudina, 
ima. ilgiausias Amerikos 
prezidentų istorijoje ato
stogas ir valgo reguliariai 
bei nesiskubindamas.

Washingtonas. — Atomi
nis submarinas Nautilus ši 
penktadienį pradės nardy
mo bandymus*

Paskutiniai
pranešimai

Paryžius. — Penki tūks
tančiai francūzų karių pra
dėjo plačią karinę akciją 
prieš Alžerijos partizanus 
Atlaso kalnyne. Tai di
džiausia francūzų karinė 
akcija prieš p^a r t i z a n u s 
Šiaurės Afrikoje.

Paryžius skelbia, kad tos 
akcijos tikslas yra “nušluo
ti partizanus num Alžerijos 
paviršiaus.”

Bostonas. — Ketvirtadie
nio rytą užsidariusieji ke
turi kaliniai, kurie laiko 
kaip įkaitus penkius sar
gus, dar nebuvo pasidavę. 
Sukilėlių vado T. Greeno 16 
metų duktė buvo įleista ka- 

kad pro grotas 
su savo tėvu ir 

jį įtikinti pasiduo- 
nepasisekė tai pa-

Įėjima n, 
kalbėtis 
bandyti 
ti. Jai 
daryti.

Sukilėliai įleido šilto mais
to sargams. Patys 
go iš anksto sukauptą mais-

Paryžius. — Edgar Fau- 
re sutiko tapti Francūzijos 
užsienio reikalų ministru, 
perimdamas tas pareigas 
nuo Mendes - France, ku
ris liks vien premjeru.____ ,

x Hamburgas. — Apie ke- . 
turi šimtai policininkų puo
lė tūkstančius socialdemo
kratų ir komunistų darbi
ninkų, kurie protestavo prie 
salės, kur vyko nacių mitin
gas. Prieš darbininkus taip
gi buvo naudotos gaisrinin
ku švirkšlės. C-

Chicago. — Prokuratūra 
baigė dėstyti savo kaltini
mą prieš Claude Lightfoo- 
tą, kuris kaltinamas kaip 
priklausąs komunistų par-

Londonas. — Liaudies Ki
nija ir Afganistanas už
mezgė normalius diplomati
nius santykius.

Washingtonas. — Valsty
bės Departmentas informa
vo tarybinį ambasadorių 
Zarubiną, kad TSRS pilie
čiai šioje šalyje’neturi tei
sės fotografuoti karinių 
reikmenų fabrikų, pirkti 
oro-fotografinių žemėlapių 
ir tt.

Montello, Mass.
Jono Gutausko laidotuvės 

penktadienį
Sausio 17 d. mirė Jonas 

Gutauskas. Jo laidotuvės 
bus penktadienį, sausio 21 
d., popiet. Bus palaidotas 
Melrose kapinėse.

Gutausko mirtis buvo la
bai staigi. Jis grįžo auto
mobiliu namo, pastatė au
tomobilį garaže ir eidamas 
į namą krito ir tuojau mirė.

G. Šimaitis
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ATOMO ENERGIJA VEIKIA
TENKA PASIDŽIAUGTI, kad atomo energija, ku- 

ri pirmiausiai buvo panaudota bomboms miestams 
griauti ir žmonėms žudyti, jau pradėta pritaikyti ki
tiems poreikiams.

Štai, šią savaitę iš Groton, Conn., buvo paleistas į 
jūrą submarinas “Nautilus,” varomas atomo energijos.

Pirmuosius bandymus “Nautilus” atliko sėkmingai: 
paplaukiojęs po jūrą, sugrįžo į prieplauką be jokio ne
laimingo prietikio. Neužilgo šis povandeninis laivas, 
sakoma, pasiners į jūros gelmes ir ten išbandys naują 
jėgą, kuria jis varomas.

Tiesa, “Nautilus” — karo laivas, karo tikslams pa
statytas ir įruoštas. Tačiau, jeigu atominė jėga gali 
teikti energiją karo laivui, tai ji gali teikti energiją ir 
prekybos laivui, ir traukiniui, ir lėktuvui, ir elektros 
jėgainei.

Reikia tikėtis, kad ilgainiui bus mažiau plepama 
(gąsdinančiai plepama) apie tai, kiek atominė bei hy
drogenize bomba gali milijonų žmonių sunaikinti, o dau
giau bus rimtai diskusuojama tai, kiek, kaip ir kur ato
mo jėgą pritaikyti žmonių gyvenimo poreikiams, gyve
nimui lengvinti.

ĮDOMIAUSIŲ tuo klausimu žinių pasaulis šiandien 
gauna iš Tarybų Sąjungos.

Mūsų skaitytojai, be abejojimo, jau žino, kad Tary
bų Sąjungoje jau veikia atomine energija elektrinė jė
gainė. Vadinasi, atomas ten jau pajungtas civilinių 
žmonių gyvenimui gerinti, šviesti, lengvinti. Apie tai 
Tarybų Sąjungos vyriausybė žada suteikti smulkesnių 
pasauliui žinių.

•’•Daugiau. Tarybų Sąjungos vyriausybė paskelbė, 
kad ji nutarė duoti Kinijai, Rytų Vokietijai, Rumunijai, 
Čechoslovakijai ir Lenkijai “atomo paslaptis.” Tuose 
kraštuose bus pastatytos atomo /energijai teikti stotys, 
ten *bus statomos atomo/energija varomos elektros jė
gainės! >

Vadinasi, “atominiai sekretai” jau nebebus sekretai. 
Vadinasi, Tarybų Sąjunga, išeidama iš to fakto, kad jai 
rūpi ne karas, bet taika, dalijasi su kitomis valstybė
mis “didžiausiomis paslaptimis,” naujausiuoju ir bene 
pačiu didžiausiu 20-jo amžiaus mokslo atradimu, lai
mėjimu ! f* « M* *

• * Ar tai ne gražu? Ar tai ne žmoniška? Ar tai neve
rda.pasaulio į taiką?

Juo greičiau atomo energijos pajungimas nebus “di
džiausias sekretas,” juo greičiau jį žinos (ir juo naudo
sis) visas pasaulis, tuo bus sveikiau.

VĖL ATMETĖ
FEDERALINIS TEISĖJAS Luther W. Youngdahl 

antru kartu išmetė valdžios kaltinimus prieš profesorių 
Owen Lattimore, — kaltinimus, būtent, kad šis profeso
rius kadaise “sekė komunistinę liniją.”

Mes kadaise šitoje vietoje esame plačiai rašę apie 
tų kaltinimų beprasmiškumą, tiesiog kvailumą. Mes 
sakėme, kad, remiantis tokiais kaltinimais, būtų galima 
pasiųsti kalėjiman milijonus amerikiečių, kurie vienu ar 
kitu laikotarpiu (ypatingai karo metu) “sekė” komu
nistų “liniją.”

Teisėjas Youngdahl pavadino tokius kaltinimus mi
glotais, neaiškiais, beprasmiškais. Jis teisus. Už tai jį 
tenka pasveikinti.

Ar valdžia šį teisėjo sprendimą apeliuos į aukštesnį 
teismą, liekasi palaukti ir pamatyti. Kartą tokią ape
liaciją valdžia darė, bet aukštesnysis teismas palaikė 
Youngdahlo nuomonę. Gali būti panašiai ir dabar.

Na, o makartistai jau pradėjo teisėją Youngdahlą 
šmeižti, pulti. Štai newyorkiskis dienraštis “Daily 
Nejvs” reikalauja, kad teisėjas Youngdahl pasitrauktų iš 
teisėjo vietos ir... stotųsi ginti profesorių Lattimore!

ŠIURKŠTI DRAMA BOSTONE
KETURI KALINIAI, kriminalistai, besikėsinę pa

bėgti iš valstijinio kalėjimo, sugavo penkis kalėjimo sar
gus ir laiko juos uždarę viename kambaryje, celėje. 

Ą Kriminalistai ginkluoti. Jie reikalauja, kad juos 
išleistų laisvėn, o jei to nepadarys, tai šituos sargus jie ' 
užmuš. Jei policija bandys į juos šaudyti arba naudos 
prieš juos kitokius griežtus žygius, jie suimtuosius už-

> fauš- ' S
Kuo visa tai baigsis, šiuos žodžius rašant negalima 

pasakyti.
Tenka pridėti tik tai: kalėjimas,' kuriame ši šiurkš

ti drama vaidinama, yra 150 metų senumo! Kalinių gy
venimo sąlygos ten, matyt, labai sunkios. Veikiausiai 
tai ir privedė šituos kriminalistus prie desperacijos.
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ĮVAIRUMAIĮdomios retenybės
Kur yra ilgiausias 
vietos pavadinimas?

Ilgiausias vietos pavadini
mas yra Angleseyje, apie 
pusantro kilometro nuo 
Britannia Tilto. Toje vie
toje yra akmens laužyklos 
statybai. Visas pavadini
mas turi 58 raides, sulietas 
viename žodyje; pašto val
dininkams pakanka pirmų
jų 20 raidžių. Pats vardas, 
suskaldytas į sudėtinius žo
džius, reiškia: “šv. Marijos 
bažnyčia, šalto gluosnio at
šlaitėje, arti prie sūkurio ir 
šv. Tysilio bažnyčios, netoli 
nuo urvo.” Kitas ilgas vie
tos pavadinimas yra Mull 
saloje: Drimtaidhvrickhilli- 
chattan.
Kas yra Vatikano gvardiaj?

Garsioji šveicarų Gvardi
ja Vatikane saugoja popie
žių — tai yra lyg ir asme
ninė popiežiaus sargyba. 
Kiekvienas kandidatas, no
rįs patekti į gvardiją, turi 
būti gimęs Šveicarijoje, ka
talikų tikybos, nevedęs, ligi 
25 metu amžiaus, sveikas ir 
nežemesnis 1 metro ir 70 
cm. Po vienerių metų ge
ros tarnybos gvardijos na
riui grąžinamos jo kelionės 
iš Šveicarijos į Romą išlai
dos; po 18 metų tarnybos 
galima gauti pensiją ligi 
pusės buvusios pagrindinės 
algos; po 25 metų tarnybos 
pensija yra lygi pagrindinei 
algai . Gvardijos nariai tu
ri dėvėti juokingą "viduram
žišką uniformą — juodos,

kurių paukščių galvą puo
šia graži raudona skiaute
rė. Jos tikslas, kaip ir liū
to karčių, patraukti patel- 
kos dėmesį. Kartais skiau- 
skiauterė gali būti ir labai 
nepatogi gaideliui, ypač 
kai tenka susipešti su kitu 
gaidžiu. Besipešant, grie
biama už skiauterės ir pen
tinais kertama priešinin
kui ! Seniau, kai žmonės 
ruošdavo gaidžių rungty
nes, buvo bandoma veisti 
gaidžius su mažomis skiau
terėmis ir su labai ilgais ir 
stipriais pentinais, šian
dien tos rūšies sportas dar 
yra rytiečiuose. Europoje 
beveik niekur neleidžiama 
ruošti gaidžių rungtynes.
Ar buvo įstatymas batams 

trumpinti?
Buvo. Keturioliktame 

amžiuje lenkų miestas Kro
kuva paskleidė Europoje 
biaurią madą: batus su il
gais snapais. Tie batai va
dinosi “krakoviškiai”-“cra- 
cowes.” Jie atrodė taip ne
gražūs ir kliudė gatvėse 
kitiems vaikščioti, kad an
glai pagaliau paskelbė įsta
tymą, kuriuo buvo nurody
tas maksimalinis batų galų 
ilgumas. Po to madingų ba
tų mėgėjai parišdavo galus, 
palenkę juos nuo pirštų, 
prie kelio tam tikru gran
dinėlių.

Šuo per šešias dienas 
gyveno su poskiepyta 
nupjauta šuhies galva

Tarybiniam^ žurnale “Ogo
niok” Georgijus Blokas pla-

geltonos ir raudonos spal
vų, kurią išgalvojo garsusis 
Michelangelo. Vatikano sar
gyboje, priskaitant čia Švei-

i carų Gvardiją, žandarmeri- •
i ją ir tarnautojus, yra 1,300.' čiai aprašo .eksperimentą, 
Dabar jiems pasiūlyta 40 j kurį padarė garsus chirur- 
metų tarnyba ligi pensijos,; gas Vladimiras Petrovičius 
vietoje buvusios 25 metų 
tarnybos.

Ar Titanikas nugrimzdo 
ligi jūrų dugno?

Daugelis žmonių galvoja, 
kad žuvęs Atlanto Okeane 
didelis laivas Titanikas ne
galėjęs nugrimzti į dugną 
ir turėjęs kur nors gelmėse 
pakibti. Tikrenybėje ne taip 
yra. Kai laivas skęsta, tai, 
leidžiantis jam gilyn, visa 
esanti laive medžiaga susi- 
kompresuoja nuo didėjančio 
vandens svorio spaudimo, 
ir palaipsniui jis vis daro
si sunkesnis už vandenį, kuk
ris ir taip pat juo giliau, 
juo yra svaresnis ir sunkes
nis.

Kas tai yra paukščio 
pienas?

Sakytum, kad tai tik pa
šaipa, kad paukščių pieno pavyzdžiui, jis įskiepydavo 
nėra. Tiesą pasakius, yra 
toks skystimas, kuriuo kar
veliai maitina savo mažiu
kus, ir tą skystimą teisin
gai vadiname karvelių. pie.- 
nu. Tai yra pusiau jau 
pervirškintas suaugusio 
karvelio gūžyje maistas, bū

Demichovas. To eksperi
mento rezultatas buvo iš
statytas parodai Maskvos 
Chirurgijos Drąugijos pa
talpose ir štai ką ten gali
ma buvo matyti:

Ant platformos stovėjo 
didelis baltas šuo. Iš jo ka
klo kairio šono lyg kyšojo 
mažo rudo šuniuko galve
lė, kuri buvo glaudžiai pri
glausta prie paties balto 
šunies galvos. Bet ta gal
vele neturėjo kito kūno, o 
atrodė išaugusi iš to balto 
šunies. Žmonėms „ stebint, 
maža ruda galvukė sulojo 
ir bandė kąsti didžiajai bal
tai galvai... v

“Ogoniok” aiškiną, kaip 
tas buvo atsiekta. Chirur
gas Demichovas savo eks
perimentus pradėjo kiek 
paprastesniais bandymais,

racijai

tėvo ar motinos snapą, trau
kia sau į skilvį. Taip ma
ži karveliai ir minta. Miš
ko karveliai turi labai di
delius, palyginti • kalbant, 
gūžius. Gamta tinkamai pa
rūpino jiems gūžius mažiu
kams maitinti. Nenuosta
bu, kad karveliai yra labai 
ėdrūs.

Kam gaidžiui reikalinga 
skiauterė?

Gal ir ūkininkas negalėtų 
mums atsakyti į šį klausi
mą. Vyriškosios lyties kai

i į šunies vidurius kitą tik 
mirusio šunies širdį. Vie
name eksperimente abi šir
dys gyvavo per du su puse 
mėnesio. Viename atsitiki
me senoji širdis nustojo 
tvaksėti, tai yra, mirė pir
miau, ir šuo ilgokai gyveno 
su priskiepytąja širdimi.

Baigęs eksperimentus su 
širdimis, Demichovas pra
dėjo eksperimentuoti su 
galvomis. Čia dalykai jau 
buvo daug painesni ir sun
kesniu neš prijungti reikėjo 
ne vieną ar dvi gyslas, bet 
daug jų, nervus ir tt.

Pasisekęs eksperimentas 
buvo padarytas su mažo šu
niuko galva ir priekinėmis 
kojomis, kurios buvo at
skirtos nuo likusio kūno. 
Tuo tarpu, kai Demichovas 
atliko tą jautrią operaciją, 
jo asistentas didelio bako.,

nepriklausomos, nors kar
tu atsiliepė į panašias ap
linkybes: kai kambaryje 
buvo karšta ir tvanku, abie
jų liežuviai kabėjo ir jos 
sunkiai alsavo.

Abi galvos ir bendras kū
nas taip gyveno per šešias 
dienas. /

“Ogoniok” pabrėžia, kad 
tai nebuvo. šiaip sau be
prasmis bandymas, kad pa
rodyti, kokie keisti dalykai 
galimi. Tai buvo eksperi
mentas, kuriuomi, ir pana
šiais, siekiama surąsti, kaip 
chirugija gali išgelbėti žmo
nių gy vastis skiepijant išti
sus organus. . ’ M.

Istorija ir informacija
Rašo D. M. šolomskas

vienijimą vykino ir jo sū
nus Vasilius Pirmasis, Lie
tuvos kunigaikščio Vytau
to žentas. Vykino ir jo sū
nus Vasilius Antrasis, ku
riam ta kova brangiai atsi
ėjo.

Išdegina Vasiliui alus
Valdonai visados pasižy: 

medavo žiaurumu. Dabar 
tą žiaurumą matome nu
kreiptą prieš darbo žmoni
ją. Bet ir patys valdonai 
vieni link kitų yra “piete
liais” tik tol, kol jų reika
lai nesusikerta.

Toje gadynėje žiauri ko
va ėjo Lietuvoje tarpe Vy
tauto ir Jogailos šalininkų. 
Žinome, kad Jogailos šali
ninkai nukankino kuni
gaikštį Kęstutį, nuskandi
no Birutę (jo žmoną) ir iš- 
teriojo daug kitų Vytauto 
šalininkų.

Rusijoje buvo tas pats. 
Apvienijimas atskirų kuni
gaikštysčių į vieną'valstybę 
reiškė, kad iki tol buvę >vi- 
sagaliai valdonai netenka 
tų teisių, o kartu ir turtų. 
Todėl pergalėtojai nesigai
lėjo nugalimų, o pastarieji 
prie kiekvienos progos žiau
riausiai keršijo imantiems 
viršų ir stengėsi atgauti sa
vo pirmesnę padėtį.

Tarpe -Maskvos valdonų 
buvo tokia tvarka: jeigu 
jau mirė kunigaikštis, tai 
jo vietą užimdavo seniau
sias iš giminės po mirusio, 
tai yra, jo jaunesnis brolis 
ar kas kitas.

Vasilius Pirmasis, sūnus 
Donskio ir žentas Vytauto, 
padarė naują patvarkymą, Į 
kad po jo mirties sostas 
tenka ne vyriausiam iš gi
minės, bet kunigaikščio sū
nui. Kada Vasilius Pirma
sis mirė, tai dar buvo -gy
vas jo brolis Jurgis, Dons
kio sūnūs, kuriam pagal 
pirmesnę tvarką priklausė 
sostas. Jis pradėjo karą 
prieš brolvaikį — Vasilių 
Antrąjį, tai yra Vasiliaus 
Pirmojo ir Vytautaitės So
fijos sūnų. Ginkluotoje ko
voje net kelis kartus Mas
kva perėjo iš vienų rankų 
į kitų rankas. O kada mirė 
Jurgis, tai jo sūnūs tęsė tą 
kovą, ypatingai pasižymėjo 
Dimitrius, vadinamas Še- 
miaka.

1446 metais Šemiakos ša
lininkai klioštoriuje pagro
bė kunigaikštį Vasilių An
trąjį ir tuojau įkaitintomis 
geležimis išdegino jam abi 
akis. Už tai istorijoje jis 
žinomas kaipo Maskvos val
donas Vasilius Antrasis, 
Tamsusis (Tamsusis, kad

Len-KAIP VYTAUTO DUKTĖ 
SOFIJA VADOVAVO 
MASKVOS APGYNIMUI

Kova už vienybę
Kiekviena tauta pergyve

no feodalizmą — tautos su
siskaldymą į daugelį atski
rų karalysčių, kunigaikštys
čių ir visagalių dvarponių' 
gadynę. Vokiečiai tik per
eitame šimtmetyje (prie 
Bismarko) susijungė į vie
ną daugelio karalių ir ku- 
nigaikštysčių valstybę 
priešakyje su Prūsijos im
peratoriumi.

Lietuvoje valstybės cen
tralizacija įvyko apie penki 
šimtai metų pirmiau, kada 
kunigaikštis Mindaugas nu
galėjo kitus ir organizavo 
centralizuotą valstybę. Tie
sa, buvę atskiri kunigaikš
čiai jam keršijo ir jį už
mušė.

Tryliktame amžiuje rusų 
tauta buvo susiskaldžiusi į 
daugelį atskirų kunigaikš
tysčių. Kiekvienas kuni
gaikštis savo plote buvo 
pilnas valdonas. Jų tarpe 
ėjo žiauri kova. Ta padė
timi pasinaudojo totoriai ir 
veik visus nukariavo. Po 
to rusų tauta per tris šim-f 
tus metu vilko totorių 
(mongolų) jungą. Tik Mas
kvos kunigaikščiams susi
tarus ir laipsniškai pradė
jus vis daugiau atskirus 
plotus jungti aplinkui Mas
kvą, atsirado jėga, ir 1380 
metais ant Kulikovo lauko 
rusai, vadovaujami kuni
gaikščio Dimitriaus ir jo 
draugų, nugalėjo apie 300,- 
000 totorių. Tai buvo di
delis smūgis totoriams; bet 
jie dar ir po to veik šim- ' 
tą metų darė puolimus ant 
Maskvos ir kitų rusų kuni
gaikštysčių tol, kol gaiga
le Maskvos valdonai nuga
lėjo atskirus rusų valdonus, 
kaip Tverio, Suzdalio, Vla
dimiro, Pskovo, Novgorodo 
ir sudarė apvienytą rusų 
tautos valstybę. Apvieniji
mas įvyko 14-tame ir 15-ta- 
me amžiuje. Daugiausia bu
vo atsiekta laike viešpata
vimo Jono III-jo.

Bet tas apvienijimas bu
vo jau vykinamas ir Dimi- 
trio Donskojo. (Donskoju 
jį pavadino dėl 1380 metų 
pergalės ant Kulikovo lau
ko netoli Dono upės.) Ap-

šunies kakle išpiovė skylę, 
ir prasidėjo pats sunkusis 
darbas: jungti abiejų gyvių 

 

gyslas ir nervu^\Beje, abu 
gyviai, žinoma, 
buvo užmigdyti eteri

Pirmoji atsipeikėjo p 
skiepytoji galva ir išsižioję 
lyg ieškodama maisto. Ke
liolika minučių vėliau at
sipeikėjo ir originalioji di
džiojo balto šunies galva. 
Priskiepytoji galva ir elgėsi, 
lyg didžioji galvą būtų prie
šas,. kurio reikia bijoti ir 
prieš, kurį reikia atsargiai 
loti. Didžioji galva mažai 
dėmesio kreipė į mažąją.

tybėms ir tais laikais 
kijos karaliui Jogailai. Jo-' 
gaila ir totoriai susitarė 
užduoti Maskvai smūgį.

1452 metais, dveji metai 
po Vytauto mirties, Mask
voje sužinota, kad Jogailos 
armijos daliniai traukia to
torių jėgoms į pagalbą, o 
totoriai jau pasiekė Okos 
upę, visai netoli nuo Mask
vos. Prieš totorius buvo 
pasiųstas vienas Vasiliaus 
pavaldinis kunigaikštis su 
keliais pulkais, bet jis, bū
damas priešingas centrali
zuotai valstybei ir pasitikė
jęs totorių jėgomis, išdavė 
ir atidarė totoriams kelią.

Maskvos kunigaikščio jė
gos nebuvo sumobilizuotos. 
Todėl Vasilius su sūnumi 
Jonu, savo žmona ir keliais 
karvedžiais išvyko į kitus 
miestus mobilizuoti jėgų, o 
Maskvą paliko ginti motW^ 
nai Sofijai Vytautaitei ir 
savo jaunesniam sūnui Jur
giui.

Netrukus totorių jėgos 
apgulė Maskvą. Jie įprastu 
savo žiaurumu degino mies
telius, kaimus, grobė viską, 
varė į nelaisvę sugautus 
žmones. Sofija su esamo- ‘ 
mis 'jėgomis gynėsi iš Mas
kvos Kremliaus. Aplinkui 
degė miesto namai. Dūmai 
ir liepsna!

Gyventojai Maskvos apy
linkėje slėpėsi klioštoriuo- 
se, kurie tais laikais buvo 
galingi, kaip tvirtumos. To
toriai puolė vieną, kitą sa
vaitę, bet vis negali įveikti 
Maskovs Kremliuje užsida
riusias jėgas. Kartą jie 
pradėjo jau veržtis per sie
nas. Tuo kartu pasirodė 
rusų dvasininkas Jonas sua 
bažnytinėmis vėliavomis ir 
Sofija. Sofija jau buvo 80- 
ties metų senukė, bet ėjo 
priešakyje ir šaukė visus į 
kovą: “Nepasiduokime!.., 
Atmuškime neprietelius!... 
Geriau mirkime, bet nepa
siduokime!”

Apgynėjai įgavo naujo 
padrąsinimo, atidarė vartus 
ir išėję į lauko pusę iškapo
jo totorių puolančius pul
kus. Totoriai jau ruošė 
naujas jėgas puolimui, kaip 
jie pajuto, kad juos puola 
iš užnugario. Tai buvo or
ganizuotos rusų jėgos iš 
klioštorių ir partizanai iš 
miškų. Totoriai buvo pri
versti pasitraukti nuo Mas
kvos Kremliaus.

Kadangi patys išdegino 
aplinkui miestelius ir kai
mus, tai netrukus pasijuto, 
kad jiems ir jų arkliams x 

buvo apakintas.) .‘stoka reikmenų. Sužinoję,
NįCada jis buvo apakintas,: kad Vasilius sukuopęs nau-‘ 

tai jo sūnus Ivanas, vėliau’ jų jėgų artinasi Maskvai f 
pagarsėjęs kaipo visos Ru-1 pagalbą, ir nesulaukdami 
sijos valdonas, arba Jonas Jogailos jėgų, kurias kely- 
Tretysis, dar buvo mažas. je sutiko kitos rusų jėgos, 
Jo motina nebuvo tvirta ‘ 
sveikatoje, tai Maskvos ku
nigaikštystės valda fak
tiškai perėjo į apakinto Va
siliaus motinos rankas, tai 
yra Sofijos, Vytauto duk
ters.

Sofija Vytautaitė buvo 
gabi ir smarki moteris. 
Santykiuose su kaimynais 
ji visada gaudavo talkos 
tais laikais dar galingo sa
vo tėvo. (Jos tėvas Lietu
vos kunigaikštis Vytautas 
mirė 1350 metais.) Nors 
Vasilius buvo apakintas, 
bet su pagalba savo moti
nos ir priaugančio sūnaus 
Jono gabiai tvarkė valsty
binius reikalus ir praplėtė 
Maskvos valstybės ribas.

Totorių užpuolimas 
. Stiprė j imas Maskvos vals
tybės nepatiko totorių vals-.

pagalba, ir nesulaukdami

tai totoriai pabėgo nuo 
Maskvos. Laikui bėgant 
sutvirtėjusi Maskvos vals
tybė nukariavo vieną po ’ki
tai totorių valstybes.

Tarybininiai mokslininkai 
už minčių laisvą lyginimą

Maskva. — Savaitraštyje 
“Literaturnaja Gazeta” til
po mokslininkų Knunjanco 
ir Zubkovo straipsnis, ku
riame jie pasisako už lais
vesnį ir platesnį pasikeiti
mą mintimis. Jie sako, kad 
mokslas gali gyvuoti ir 
žengti pirmyn ten, kui^lei- 
džiama įvairioms moksli-: 
nėms teorijoms pasireikšti’ 
ir kovoti už pripažinimą.

Knunjancas yra žinomas 
chemikas, laimėjęs tris Sta
lino pryzus.



Los Angeles, Calif.
z|utikom Naujus Metus— 
Vareniem Apsigynimo fondą

Gruodžio 31 d. turėjom la
bai gražią* sueigą ir gražiai 
parėmėm apsigynimo fon
dą. Dalyvių buvo apie 19 
asmenų, labai gerų mūsų 
draugų. Kada viskas už
baigta, kas liko nuo vaišių, 
nutarta paskirti apsigyni
mo fondan, o liko apie 20 
dolerių suvirs. Tai labai 
geras darbas.

Ant rytojaus, sausio 1-mą 
dieną, buvo rožių paroda, 
kas yra daroma kas metai. 
Paroda buvo labai gražiai 
išpuošta gėlėmis, bet lietus 
tai privargino parodinin- 
kus, nes lijo visą dieną. 
Kai kurios merginos turėjo 
apleisti parodą ir vykti 
“apsišildyti”, ir drabužius 
persimainyti. Ant rytojaus 
buvo graži-saulėta diena.

IPSausio 5-tą dieną įvyko 
LDS 35 kuopos metinis su

A, VIENUOLIS

"Inteligentu" palata
(Tąsa)

— Vesti, daktare, reikia, arba isimv- 
lėti, kaip aš dabar! — Ir Žuravliovas, 
atstūmęs skaitytuvus, atsistojo ir, pa
trynęs delnus, pradėjo žingsniuoti po 
kambarį.

— Ar žinai, daktare, aš dabar esu 
toks laimingas, toks laimingas, koks nie
kuomet nesu buvęs. Po to, kai nuspren
džiau vesti Verutę, tarytum iš naujo at
gimiau, ir viskas man dabar atrodo gra
žu, malonu; visi geri, ir aš visiems ge
ras, ir myliu visus... štai vakar parėjau 
namo, o ten mano sentikis su pačia pe
šas, pirkioje vištos, purvas, skutai... kai 
vesiu, būtinai nusisamdysiu sau kur 
nors porą kambarėlių, kad langai išeitų 
jį saulę, palangėje darželis...

— Tamsta pirma mylėjai ką nors?— 
paklausė daktaras.

— Niekuomet ir nieko, — pakratė 
galva Žuravliovas.

— O tamsta?
— Niekuomet ir niekas.
— Na, o dabar tamsta Verutę labai 

myli? s
— Taip, myliu. Labai, labai myliu.
— Bet kaip, ponas Žuravliovai, mes 

padarysime, ka‘i tamsta užvakar iš ma
nęs išėjai, aš galvojau, galvojau ir nieko 
neišgalvojau: juk aš savo valia Verutės 
negalėsiu paleisti iš ligoninės, nes ji yra 
chronikė. Be to, čia turės įsimaišyti ne 
tik prokuratūra, bet ir konsistorija. 
Kils visokių kalbų — žinai, tamsta, pro
vincijoje.

Į f C — Žuravliovas susimąstė.
j’ V— Pagalvok gerai tamsta: kokia ji 
U gali būti tamstai gyvenimo draugė?!

— Tokia, koks ir aš jai, — atsakė 
Žuravliovas.

t j «

Daktaras tik pastatė akis ir nieko ne- 
•bežinojo, kas atsakyti.

Į kambarį įėjo keletas klubo narių, 
ir daktaras su Žuravliovu tą vakarą 
baugiau nieko nebekalbėjo. Neteko jiems 
kalbėti ir kitą dieną, ir trečią, ir ketvir
tą. Žuravliovas buvo nepaprastai geros 
nuotaikos, vaikščiojo su lazdele, kasdien 
lankė Verutę ir net pajaunėjo.
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je kitą valdininką. Vald.ininkas pareiš
kė jam, kad, atsiradus daug netikrų pi
nigų, vyriausybė atsiuntusi jį, kaip 
praktiką, keletui dienų pabūti prie Ž li
ra vliovo. Po miestą gi tuoj pasklido 
gandas, kad Žuravliovas nebepažįstąs 
pinigų ir priimąs visokius popiergalius. 
Tai sužinojęs, kovai su Veneros ligomis 
draugijos sekretorius vakare atsiskubi
no į klubą ir, užrakinęs draugijos kam
barį, raktą įsidėjo j kišenę.

Nors daktaras ir niekam nieko nesa
kė, tačiau po miestą pasklido kalbų, kad 
Žuravliovas nebe visai sveikas: peršąsis 
beprotei Verutei ir pats nešiojąs jung
tuvių žiedą.

Valdininkai tarnyboje ir namie, savo 
šeimose, tik ir tekalbėjo apie Žuravlio- 
vą ir Verutę. Ypač tais gandais buvo 
susirūpinusios miesto ponios, ir kelios 
iš jų net aplankė psichiatrinę ligoninę. 
Žuravliovą gi tiesiog pradėjo .persekio
ti, ir net mažai jam* pažįstami valdinin
kai ir piliečiai susitikę gatvėje' labai 
mandagiai sveikindavos su juo ir, per- 
yerctani akimis, žiūrėjo į jį, kaip į kokį 
komeaijantą. V^rrais gi klube pul
kuodavęs apie J^nbarį, kur darbavos 
Žuravliovas, nevisi vis laukė iš jo kokių 
nors išdaigi^

Vieną dįjną Žuravliovas, nuėjęs į tar
nybą, radoF prie iždo sėdintį savo/vieto

sirinkimas. Narių dalyva
vo -vidutiniškai . Galėjo bū
ti daugiau. Išklausyti me
tiniai raportai ir priimti. 
Ligonių lankymo komitetas 
pranešė, kad vis dar serga 
mūsų gera draugė Marie 
Peters, savo namuose. Bet 
yra viltis, kad greitai pa
sveiks. Mes visi kuopos na
riai linkime kuo greičiau
siai susveikti ir vėl su mu
mis dalyvauti.

Parengimo komitetas pra
nešė, kad svetainė Engin
eers Hall yra paimta ir pa
rengimas įvyks vasario 
(February) 27-tą dieną.

Pastaromis dienomis teko 
sužinoti, kad buvusi Mrs. 
Virginia Wonder, vadova
vusi chorą prie Mixmas
ters, ištekėjo už Cliff 

i Schweikert, vokiečių tauty- 
I bes, ir dabar gyvena Re- 
| sėda, Cal.

Sausio 9-tą dieną turėjo- 
! me “įkurtuves” draugų Ru

pių dukters ir žento Jack 
Thompson. Mat, jiedu nu
sipirko namą ir pasikvietė 
savo draugus ir kaimynus, 
kad pasveikinti juos nauja
me name. Dalyvių buvo 
daug; tarpe lietuvių buvo 
gana daug kitataučių. Vis
kas praėjo gerai.

Koresp.
.■ _____

Waterbury, Conn.
Sausio 17 d. 22 jaunuoliai 

išvyko armijos tarnybon. Tar
pe tų 22 jaunuolių radosi vie
nas lietuvis Daniel R.' Rucevi- 
čia, tai yra Karolio Krasnits-' 
ko dukters sūnus. Jis iš eilės 
jau yra antras, išvykęs U. S. 
armijos tarnybon, šių žodžių 
ra še jas Daniel R. Rucevičiui 
linki gero pasisekimo, kad 
sveikas ir linksmas grįžtų pas 
savuosius taip,kaip jo brolis 
grįžo, sveikas ir tvirtas. Grį? 
žęs apsivedė ir pradėjo civilį 
naują gyvenimą.

Jis buvo apie porą metų Ko
rėjoje karo metu, bet turėjo 
laimę sugrįžti pas savuosius ir 
pradėti naują gyvenimą.

Korespondentas

Atėjęs Žuravliovas, kaip paprastai, 
nusivilko garderobe ir nuėjo į draugi
jos kambarį. Radęs jį užrakintą, lyg 
nustebo ir paklausė bufetininkę, kas už
rakinęs. Bufetininkė atsakė nežinanti. 
Tuo tarpu prie bufeto prisirinko žmo
nių. Kas prašė alaus, kas: arbatoš,, papi
rosų^ degtukų, ir kiekvienas nežymiai 
žvilgterėjo į Žuravliovą. Kai kurie su 
juo sveikinosi ir, ’kaip nieko, nebuvus, 
ėjo pro šalį.

Žuravliovas paprašė arbatos su citri
na ir, stovėdamas prie bufeto, ėmė ger
ti. ,

— Aa, ponas Žuravliovas! Kaip svei
kas? — priėjo prie Žuravliovo nuovados 
viršininkas ir pasisveikino.

Tuo tarpu visi arčiau ar toliau stovį 
klausė, ką juodu kalbėsis.

— Ačiū, ponas viršininke, krutu po 
truputį. ' ' ,

— Taigi matau, matau — kur tau 
truputį: išsipuošęs, išsiparf ūmavęs... 
Ba!.. O čia kas gi! Susižiedavęs! Svei
kinu, sveikinu. Su kuo gi?

Žuravliovas nukreipė - akis ir nieko 
neatsakė.

Kaip į burną vandenio paėmę, tylė
jo ir smalsuoliai.

— Ak, tiesa, — tarytum susigriebė 
nuovados viršininkas, nepasisekus sup- ' 
provokuoti, — aš dar neužsimokėjau 
nario mokesčio; dabar galima?

— Galima ir dabar, tik kad šiandien 
aš vargu galėsiu duoti tamstai kvitą, 
nes sekretorius užrakino duris ir raktą 
išsinešė. Nežinau, šiandien aš jo ar su
lauksiu.

— Kas taip? — lyg nustebo adminis
tratorius.

— Nežinau, — gal užmiršo ir raktą 
įsidėjo į kišenę. , ‘

— Gaila, gaila. Na, kad taip, tai ki
tą kartą, tik tamstos manęs neišbrauki
te iš narių skaičiaus.

— Ką tamsta, ponas viršininke, mums, 
daug garbės toks narys.

— Žuravliovas, išgėręs stiklinę, atsi
lygino bufete ir visų akių lydimas^išėjo 
iš klubo. '

Praėjo day- savaite. Žuravliovas kas 
dieną lankė Verutę ir nešiojo jai į ligo- , 
nine tai saldainių, tai riešutų, tai gelių. 
Mieste ėmė klausinėti dviejų kambarių 
su langais į saulės pusę ir su darželiu. 
Iždinėje jam nebedavė jokio darbo, o 
draugijos knygas valdyba pasiėmė “pa
tikrinti”. Žuravliovas paliko beveik vi
sai be darbo, tačiau tarnybos vaikščiojo 
ir prisėdęs prie iždo žiūrėjo, kaip į jo 
vietą paskirtas naujas valdininkas par
davinėjo žyminio mokesčio ženklus.

(Bus daugiau) ;

*

DETROITO ŽINIOS
Detroito lietuviai ir 
praėjusieji metai

Lietuviai, ir kitataučiai, 
palydėję senuosius metus, 
sulaukėm 1955 metų. Bet 
laukiant Naujų Metų nesi
matė tokio linksmumo, kaip 
kadaise jis būdavo pas mus 
lietuvius ir kitų tautų žmo
nes. Nesimatė to entuziaz
mo, kokis. būdavo * 'keletas 
desėtkų metų atgal.

Pas svetur gimusius, ypač 
senesnės kartos, 1954 metai 
paliko didelį tarpą, nes 
daug žmonių išskyrė iš gy
vųjų tarpo. Daug gerų drau
gų netekome pereitais me
tais, kurie, rodos, dar ga
lėjo ilgai gyventi ir ne
mažai naudos teikti visuo
meniškoje darbuotėje.

Per Kalėdas mirė biznie
rius Stasys Vasiliauskas, 
A. Urbonavičius ir gruo
džio 27 d. mirė Alekas Bud- 
ginas. Pirmasis buvo per 
30 metų duonkepyklos biz
nyje. Jis be duonos kepė 
įvairios rūšies pyragus ir 
pyragaičius. Žmogus buvo 
ramus ir su visais santai
koje sugyveno, tai daug 
žmonių dalyvavo jo laido
tuvėse.

Pora dienų vėliau laido
jome Aleką Budginą. Nu
važiavus į D. Brazio koply
čią, žiūriu ir matau, kad 
Alekui surištos rankos su 
ražančium. Jis atrodė,' 
kaip nevalninkas. Klausiu,- 
kas jam taip padarė — su
rišo rankas negyvam, ku
rios diena prieš tai buvo 
liuosos-laisvos? Gaunu pa
aiškinimą, kad pribuvusios 
kokios davatkęs iš ligoninės

Rockford, III.
ŠIS-'TAS

Įžengiant į nąujus metus, 
visi daro peržvalgą, kokią 

| naudą padarė praėjusiais 
i metais. i ,
j

Mulkinimo operatoriai 
rodo pasekmes, kaip ir kiek 
sulaikė svieto nuo pirmyn- 
žangos.

Progresyviai lietuviai čia 
nerengia sueigų, kad skleis
ti savo sąmoningumą. Ga- 
nėdinasi skaitydami pažan
gaus turinio laikraščius.

Atžagareiviai, vadiną vie
ni kitus ponais, darbavosi 
neblogai, kad atgauti Lie
tuvą vėl į ponų vadovybę, 
bet pasekmės dar nežino
mos. . -r /
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Praėjusiais metais daug 
lietuvių mirė. Progresyvių 
eilės daug sumažėjo. Su-, 
mažėjo, kada daug mūsų 
draugų ir draugių išvaži
nėjo į kitus miestus. Jeigu 
jie šiandien bu.ti£ su mumis 
Rockorde, tai mūsų lietu
vių kolonija būtų garsi, 
kaip buvo keli desėtkai me
tų atgal. . <

Kokių sąlygų dasigyve- 
nom, tai sunku ir įsivaiz
duoti. Jeigu kuris nori kal
bėti apie dalykų pagerini
mą, tai pirma turi išpeikti 
komunistus. Jeigu komu
nistų neišpeikęs pradėsi 
kalbėti dėl geresnės san
tvarkos, būsi persekiotas.

Kodėl taip yra? Gal to
dėl, kad čia yra daug to
kių, kurie nenori permainų.

•

Pas mus yra .dvi draugi
jos, kurioms nereikia rū
pintis pašalpa.’ Jos' galėtų 
daug gero padaryti sklei
dime^ sąmoningumo tarpe 
žmonių, j eigų vietoj papras
tų susirinkimų Tėngtų nors 
kartą į mėnesį savitarpi
nio lavinimosi susirinkimus. 
Tuo įgautų geros drąsos, 
reikalui esant jr prieš pu- 

U'.'-'

surišo jam rankas, nes jis 
mirė kokioj ten katalikiškoj 
ligoninėj.

Ot, į ką paverčia progre- 
syvį žmogų: gyvam negalė
jo surišti rankas, tai nors 
mirusį pasigavo ir suban- 
dažavojo. Bet kada atėjo 
paskutinė valanda lydėji
mui į kapines, tai nei vie
na davatka nepasirodė. Pro
gresyviai lietuviai Aleką 
Budginą gražiai palydėjo į 
amžiną atilsio vietą.
. Velionis Budginas buvo 
65 metų amžiaus. Liko 
žmona, sūnus ir anūkas. 
Jis tarnavo Dėdės Šamo ar
mijoj laike Pirmojo pasau
linio karo. Netikėjo į jo
kius burtus ir buvo laisvas 
žmogus. Bet mirusį pa
vertė į “nevalninką.”

Pažinojau gerai ir velio
nį Stasį Vasiliauską. Ma
čiau, koks buvo jo amatas. 
Jis per 30 metų tešlą duo
nai minkė ir voliojo. Išsi- 
gerdavo. Tai toks jo ama
tas, biznis ir gyveniihas bu
vo. O kai numirė, tai trys 
kunigai tūpčiojo aplink jo 
lavoną, kad dievulis W dū
šelę priimtų pas sa^e, nes, 
mat, velionis turėjo Nema
žai sutaupęs dolerių.

Kartais tenka matyti 
biedną darbininką mirusį. 
Toks darbininkas yra ma
žai žinomas ir kunigėliams, 
kai neužuodžia pas ji dole
rių. Bet šaltoji žemelė pri
ima pas save abiejis: ir su 
doleriais ir be dolerių ly
giai. Visi žemelėje ramiai 
ilsisi, ir nieks jiems ran
kų daugiau neraišioja.

J. L-skis

bliką gerų sumanymų pa
tiekti, arba atsakyti į ne
tinkamus užmetimus ant 
progresyvių veikimo.

Darbininkai turi žinoti, 
kaip apginti savo reikalus.

Išskyrus katalikus, viso
kio tikėjimo par api jonai 
mokinami kalbėti. Kožną 
šventadienį ruošia pamo
kas. Pryčeriai ragina kož
ną parapijoną pasakyti 
nors kelis žodžius, ir jiems 
sekasi. Paprastiems katali
kams nevalia pamokslus sa
kyti.

I ------•-------

Skaudus smūgis paliečia 
laisvamanius, kuomet mir
tis atima vieną iš artimų
jų tarpo. Nėra to, kuris 
pareikštų žodį-kitą ląidotu- 
vėse apie mirusiojo gyveni
mą.

. • J• ‘
Ro.ckforde yra dabar dau

giau lietuvių negu pirmiau, 
bet kalbėtojų yra tik vie
nas, kuris gąli tinkamai ką 
nors pasakyti. Bet jis yra 
kol kas darbuotojas Lietu
vos “vadavimo.”

Rep.

Montello, Mass.
Draugiškas vakaras Laisvės rei

kalais ir paskaita apie sveikatų, ku
rią paruošė Dr. F;* J. Borisas, įvyks 
šeštadienio vakare, sausio-Jan. 22 
d,, Lietuvių Tautiško Namo salėje, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Paskaitą 
skaitys vietinė atsižymėjusi veikėja. 
Taipgi bus aiškinama kaip išvirti 
“Alfalfa”, arbatą, kuri palengvina 
skausmus nuo artritis.

Vėliau turėsime užkandžių, biskj 
įsigerti nuo šalčio pasilengvinimui. 
Tai bus pirmas šiemet, draugiškas 
suėjimas. Kviečiame vietinius ir iš 
tolimesnių kolonijų atsilankyti, visi 
būsite patenkinti.

Rengia L.L.D. 6-ta kuopa

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
Čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

Šis tas iš ligonines
Rašo Vincas Kazlauskas

Sekmadienį, gruodžio 5-tą, 
literatūros parengime. Pirma
dienį pas daktarą, antradienį 
ten pat, trečiadienį į ligoninę, 
] ;e tv i r ta d ienį o p e ra ci j a.

Jaučiau mažą skaudėjimą 
kairiajame šone jau pora me
tų atgal, bet tai buvo mažas 
dalykas, nekreipiau dėmesio. 
Tačiau skausmams paaštrėjus, 
turėjau ieškoti pagalbos.

Pasitaręs su gydytoju h’šei
ma, pasidaviau operacijai. Pa
siekus Kew Gardens ligoninę, 
atlikus raštinės pareigas, pri
žiūrėtojas sako:

—Pirma eisi į’ kambarį, me
dikas paims jūsų kraujo, pa-, 
tikrinimui.

Medikas sėdi prie staliuko 
prisidėjęs dūdų-dūdelių. Paė
męs kaltelį, įkerta į smilių 
pirštą. Paima stiklinę dūdukę, 
prijungia prie guminės, įdėjęs 
į burną pritraukia kraujo rei
kalingą kiekį. Paima kitą, jau 
skirtingesnę, taip pat pritrau
kia. Vėl paima plokščius du 
stiklelius, užtepa kraujo, su
lipdo į daiktą. Na ir viskas 
baigta.

Keltuvu aukštyn į antrą 
aukštą, štai ir kambaryje. 
Man paliepia:—Nusiimk dra
bužius, o aš juos padėsiu į šė
pą-

Apsidairiau: trys ligoniai. 
Dvi slaugės kočioja vieną li
gonį. Nusirengiau iki apatinių 
ir apsistojau. Atėjęs prižiūrė
tojas užtraukė paklodes nuo 
to šono, nuo kurio labiausia 
bijojau. Priėjęs arčiau, sako:

—Viską nusiimk.
Labai nejauku, bet įsaky

mą reikia pildyti. Užmauna 
man žiurstą. Baltas, švarus, be 
rankovių, užpakalyje prie ka
klo ii’ per pečius raišteliai, o 
žemiau atviras. Ilgis truputį 
aukščiau kelių.

—šok į^lovą,— sako pri
žiūrėtojas.

—Ar nebūsi pamiršęs ką 
nors ?

—“Nope.” O ką?
—Kelnių nedavei.
Nusišypsojęs, sako — čia 

nemada su kelnėmis, niekas jų 
čia nenešioja.

Moviau į lovą, kaip voveris 
į medį. Uždengiau akis vožtu
vėliais ir taip gulėjau. Bet už
simerkęs ilgai negalėjau būti, 
nes judėjimas slaugių, dakta
rų, patarnautojų didelis, tar
tum kad jie viens kitą gaudo. 
Atėjo vakarienės laikas. Man 
sako:

—Tau vakarienės neduosim.
Nebus, tai ir nereikės, o ką 

darysi ?
Po vakarienės, kai lankyto

jai -išsiskirstė, viskas aptyko, 
slaugės dingo. Pagalvojau 
sau: rytoj turėsiu operaciją, 
tai būtų gerai apsiskusti sma
krą, nes po operacijos gal il
gai negalėsiu to padaryti. O 
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So. Boston, Mass

Rengėjai

, (Ud,. vasario Brooklyne įvyks Laisvės bendrovės dali- 
* ninku metinis suvažiavimas. Bostoniečiai turime pa- 

. sveikinti suvažiavimą ir įteikti Laisvei finansinę do- ' 
vaną. Tad visi būkime bankiete ir sukeikime gražią 
dovaną.

šio gražaus pokilio vieta

318 Broadway, So. Boston, Mass
Bankieto pradžia 5:30 vai. vakare

čia įvyks šaunus bankietas su gražia dainų progra
ma. Bus solų, duetų, na ir priprastai vadinamas , 
“didysis Bostono Choras”. Pelnas nuo šio parengi
mo yra skiriamas paramai dienraščio Laisvės.
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Kalėdų Dieduku nenorėjau 
tapti. Susirinkęs mancigelius, 
sprukau maudynėn, išmuilinau 
žandus, panosę. Tik, staiga, 
šaukia mane:

—Eik Čia, greit!
Išlendu išsitepęs. Sakau —• 

darbas pradėtas, noriu baigti.’.
—Pabaigsi vėliau.
Nusišluosčiau muilus ir atė

jau. Stovi jauna, graži slaugė.. 
Sako—gulk lovon. O ji atsine
šusi puodelį su vandeniu ir gu
minę žarnelę. Greit supratau, 
kas bus. Sakau — prapulk iš 
čia, atsiųsk vyriškį.

—Vyrai šiandien neatėjo, 
aš tą turiu padaryti.

Man pradėjo ausys raitysis 
iš išgąsčio, bet jokiu būdu ne
galėjau jos prapuldyti. Turė
jau jai gražiuoju pasiduoti. 
Pabaigusį, sako — eik baigti 
pi;adėtą darbą. ,

Net gera ant širdies pasida
rė.

Raigęs apsišvarinti, atmar- 
šuoju prie lovos. Manau, jau 
ramiai gulsiu lovon, štai, .stai
ga vėl įbėga ta pati slaugė ir 
vėl prisikabina prie manęs. ,Ji 
sako — dabar mes tave sku- 
sime.

—Aš ką tik skutausi, jus 
pavėlavote.

—Mes niekad nepavėluoja-, 
me...

Supratau, kame dalykas ir 
nepajutau, kaip pakišau galvą 
po užklode. Povaliai pakeliu, 
pažiūrėti. Jos jau nėra. Tik 
už keletos minutų ateina vy
riškis ir gražiai, antru kartų, 
mane apskuta.

—Dabar eik gulti, viskas 
baigta šiam vakarui.

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y.
A. Maldaikienės dukrelė, 

H.iLepay, buvo sunkiai susir
gusi ir buvo išvežta į Wįhoų ’ 
Memoriaį ligoninę, Johnson 

>Gityp Naujų Metų rytą; gimė 
nelaiku negyvas kūdikis.

Gaila, kad taip atsitiko.

Bronė Zmitraitė leidžia 
atostogas Georgia valstijoje 
su savo gerais draugais, Mr. 
ir Mrs. Ringai. Jos seselė Vik
torija Miller prižiūri Bronės 
ii’ savo kostumerius.

Josephine

Lietuvių Korporacijos Na-, 
mo Bendrovės ir svetainės di
rektorių tarybon dauguma 
balsų išrinkti šie asmenys: A. 
Klimas, J. Sadauskas, L. fii- 
moliūnas, M. Kazlauskienė, 
H. žukienė, N. Strolienė, A. 
Pagiegala, A. Knizikevičia ii‘ 
Alf. Marčiukas. į kontrolės 
komisiją vienbalsiai išrinktos: 
A. Kireilienė, IL Pagiegalienė 
ir K. Vaicekauskienė.

Balsų skaitytoja J. N.
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Harrimanas atšauktų 
Condon-Wadlin įstatą

Susirinkime su spaudos at
stovais gubernatorius Harri
manas pareiškė, kad Condon- 
Wadlin įstatymas “yra nerei
kalingas ir tik trukdo geriems 
darbo santykiams.’’

Tas įstatymas New Yorko 
valstijos skale yra maždaug 
tuo, kuo yra Taft-Hartley įs
tatymas visos šalies plotme. 
Jis 'uždraudžia valdinių įstai
gų darbininkams streikuoti ir 
tuomi akstiną samdytojus ner 
sitarti su savo darbininkais.

Harrimanas sakė, jog jis 
mano, kad valdinių depart- 
mentų pareigos yra tokios, ku
riose neturėtų būti streiko. 
Tad, kaip tik dėl to, turėtų 
juose veikti nesusipratimams 
išspręsti komisijos, veikiančios 
kolektyvių derybų pagrindu. 
Gi to negali atsiekti baudžia
mieji įstatymai, toki, kaipCon- 
d o n - W a d 1 i n į staty m as. ”

IŠVYKO Į LAIDOTUVES
Walter Brazauskas, Lietu

vių Kultūrinio Centro vedėjas, 
išvyko į Hartford, Conn., da
lyvauti savo tetėno laidotuvė
se. Antanas , D. Beržinis 
(Birch) mirė sausio 18-tą, 
laidojamas 21-mą.

Kiti CIO pasiūlymai 
Valstijos Seimeliui 
ir Kongresui

minimum mokestį už

pasiūlymai, kuriuos
Yorko Valstijos CK)

Jau buvo minėti už vis svar
biausieji CIO pasiūlymai Vals
tijos Seimeliui. Jais yra ragi
nimas pagerinti nedarbo ap- 
draudą, ligoniams ir darbe su
žeistiems pašalpą, ta|ipgi pa
kelti 
darbą.

Kiti 
New 
vykdančioji taryba ir kiti va
dovaujantieji asmenys iš uni
jų nutarė Albanyje įvykusia
me susirinkime, yra:

Pagreitinti statybą darbo 
žmonėms prieinamų, namų.

Palaikyti ir pagerinti remiu 
kontrolės įstatą.

Komisijai prieš diskrimina
ciją suteikti daugiau galios.

įvesti visoje valstijoje vie
nodą, vienkartinę piliečių re
gistraciją balsavimams.

įvesti unijinę mokestį už 
darbą visuose viešuosiuose 
darbuose.

Reikalauti sveikatos apdrau- 
dos visiems.

Ragins stalyti ir taisyti mo
kyklas, taipgi) pakelti algas ir 
pensijas mokyklų samdiniams.

Priimti kolektyves derybos 
visokioms labdaringoms, reli
ginėms, švietimo ir kitoms įs
taigoms/ visoje valstijoje.

įvesti verstiną auto apdrau-
dą.

Trys vyrai, apsirengę spor- 
tininkiškai, atėmė parneša- 
rnas algas prie pat įstaigos 
durų trečiame aukšte pastato, 
45 W. 18th St., New Yorke.

Nori vėl nuleisti 
turtuoliams taksus

Seimeliui 
procentų 
taksų. Ji 
piliečius.

Republikonai Valstijos Sei
melio nariai pasiūlė 
ir toliau palaikyti 10 
nuolaidų valstybės 
paliečia ir eilinius
Visa bėda tame, kad po tais 
eilinio žmogaus “pynatais” jie 
nuslepia taupymą turtuoliui 
dešimtis tūkstančių dalerių jo 
takšų. Ta nuolaida valstijai 
kainuoja po apie 40 milijonų 
dolerių kas metai.

Dickson Scott, 27 m., She- 
raton-Astor viešbučio kamba
rių sąrašų vedėjas, nusižudė 
iššokęs iš aave buto.

Aidiečiai lauks visų savo prieteliu 
liberty Auditorijoje sausio 23-čią

Kai kada kįekvienam norisi 
dainuoti. Taip pat beveik 
kiekvienas išsiilgsta dainų pa
siklausyti.

Aido Choro nariai, tikriau
sia, dainuoja, kad patys dai
nas mėgsta. Tačiau jie dainuo
ja ir tam, kad susirinkę į pra
mogas lietuviai galėtų pasi
klausyti savo liaudies dainų.

PrisIpažinsime, jog net cho
ristams smagiau dainuoti, ka- 

klausytojų. Nors ne 
ko- 

iš baimės, kad gal dar ne
pakankamai gražiai dainuosi
me, tačiau pamatymas gau-

d a yra 
vienas pajuntame “šaltas 
jas

Plėšiką įkalino keltuve
Dažniausia plėšikai iš di

džiųjų pastatų išsigclbsti nu
sileidimu keltuvu. Tačiau 
r na dieną išėjo kitaip. Kai 
apiplėšta algų nešėja suspigo, 
atbėgęs įstaigos savininkas ir 
Liti plėšiką įvijo į keltuvą ir 
ten uždarytą išlaikė iki atvy
ko policija. Areštuotasis sa
kėsi esąs Charles Keith, 25 
m., gyvenąs 463 Manhattan 
Avė., Brooklyne.

Valstijos Seimeliui 
biliai, kad norintiems 
šeštadienį būtų leista 
ryti biznį sekmadienį. 

švęsti 
atsida-
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ido Choro Operetiškas

Koncertas
Įvyks

Sekmadienį
Sausio
anuary

Suzanna Kazokytė Augustinas Iešmantą Nellie Ventienė

7WG7MM4 PILDYS-.

IŠTRAUKA Iš OPEROS “BAILUS DAKTARAS

Vaidinime dalyvauja: Bailus daktaras— 
Augustinas Iešmantą; Daktaro žmona 
Lukrecė — Suzanna Kazokytė; Izabelė,

jų duktė—Nellie Ventienė; Ona, tarnai
tė—Elena Brazauskienė; Karlas — Ta
das Kaškevičius.

KONCERTINĖS PROGRAMOS DALYVIAI:
Aido Choras i
Augustinas Iešmantu
Aido merginų grupė
Serge Savitcheff, piano solo
Aido vyrų grupė, su solistu Iešmantą

Suzanna Kazokytė, .solo
Elona Brazauskienė ir Augustinas

Iešmantą, duetas
Mildred Stemsler, Aido Choro ir grupių s.

mokytoja-di rigente.

Frank Balevičius, koncerto pianistas

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y

Pradžia 3-čią valandą |m> pietų. Įžanga $1.25, taksai įskaityti.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę iš toli ir arti atsilankyti.
Aidą Choras

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174
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Laisvės Bendrovės Dalininkų

SUVAŽIAVIMAS
ir

BANKIETAS
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitės į suva
žiavimą. O po .suvažiavimo vakare bus banketas. 
Taipgi bus ir graži dainų programa,, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto. 

Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare.

Vasario 6 February
Liberty Auditorijoje

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Labai prašome visus atsilankyti i bankietą, o būsite 
dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto bilietų. Ren
gėjams svarbų žinoti kiek bus publikos bankiete, kad 
tinkamai visus aprūpinti maistu.

Bilietas $3.00 asmeniui
Bilietai gaunami. pas platintojus ir Laisvės raštinėje.
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sios publikos kojas atšildo, pa
stiprina ne tiktai tam. sykiui, 
bet ir paskatina uoliau moky
tis kitam išstojimui.

Jūsų atsilankymas stiprina, 
gerina, ateities chorą. Del to 
Aido Choras laukia pasimaty
mo su visais buvusiais nariais, 
lėmėjais ir dainų mėgėjais 
šį sekmadienį, sausio 23-čią, 

valandą. Jeigu pažvelgsite į 
telpantį programos ir jos da
lyvių skelbimą, jūs patys nu
spręsite, jog verta šį kvietimą 
priimti.

N. C.

Sveikina iš Arizonos
Maspethietis Vincas Karlo- 

nas iš Tucson rašo:
s vi

sam Laisvės štabui.

labai giedras. Naktys 
dienos saulėtos.

Jamaicojo, L. I. gelžke’.ių 
vagonams stotyje tarp Hill
side ir Hollis stočių, kilo gais
ras iš perkaitinto pečiaus įran
kių sandėlyje. Ugnis persime
tė į netoli esamą maliavų san
dėlį, kuris išdegė iki žemės, 
nežiūrint, kad gaisragosiai 
prakaitavo beveik 3 valandas.

O

dvi

Kaltina gelbėjime 
kaliniui pabėgti

New Yorke areštuotos
jaunos moterys ir du vyrai, 
kai)) gelbėtojai pavojingam 
narkotikui Krank P i sc i tolio 
slapstytis nuo arešto. Narkoti
kas buvo prasišalinęs nuo sa
vo sargų praėjusį rudenį Penn- 

gelžkelių stotyje, kai 
vežamas į Kentucky 
į Lexington ligoninę 

gydymui. Po ištrūkimo, jis 
vėl pradėjo vartoti narkoti
kus, o jų gavimui apiplėšinėjo 
įstaigas, nes ir didelio uždar
bio negalėtų 'ištekti narkotiko 
troškiniams pasotinti. Gi jis, 
.kai]) slapukas, jokių uždarbių 
neturėjo.

Policija sako, kad jis prisi
pažino kelis apiplėšimus, ku
rių vienas jam su bonka per
skėlė žandikaulį, o kitame jis 
pašovė bartenderį. Jis atsimo
kėjo ir tam daktarui, kuris 
jo žandą lopė, paskutiniu kar
tu išeidamas atėmė $25(ų ver
tės morfinos.

Pavėluotas noras
Jauniausias iš 4 kaltintų 

žmogžudystėje b r o o k 1 y n i e č i ų, 
Kobert Trachtenberg, siunčia
mas jaunų prasikaltėlių įstai
gon. Jis norėjo sugrįžti tech
nikos mokyklon, bet mokyklos 
viršenybė atsisakė priimti. Sa
ko, jog; tąsi blogai atsilieptų į 
kitus mokinius ir teiktų nema
lonumų jam pačiam.

Reikalaus išlaisvinti 
įkalintus vadus

Sausio 23-čią New Yorke 
rengiamas nepaprastas masi
nis mitingas, kurio vyriausias 
tikslas yra reikalauti išlaisvin
ti Benjamin J. Davis ir V/il- 
liam L. Patterson, visoje šaly
je paskelbusius teisių gynėjus.

Davis jau kelinti metai yra 
Įkalintas kaip vįenas iš pirmų
jų Smith Akto aukų, pastan
gose nutildyti jo galingą bal
są už taiką. Kaip kovingas ir 
gabus darbininkų? vadas, jis bu
vo įkalintas Korėjos karo pra
džioje, patenkinimui užkari- 
nės isterijos. Būdamas kalėji
me, Davis užvedė bylą prieš 
kalėjimų administraciją, rei
kalauja panaikinti diskrimina
ciją federaliuose kalėjimuose.

Pattersonas tapo įkalintas 
pernai. Jis buvo nuteistas 90 
dienų dėl to, kad neturėjo, ne
galėjo duoti valdžios agen
tams vardų tų žmonių, kurie 
rėmė Civilinių Teisių Kongre
so veiklą savo aukomis. Ta
čiau po atbuvimo tų pirmųjų 
trijų mėnesių, 
agentai sulaikė 
teismo, vis tuo pačiu kaltini
mu, .už kurį jis jau' atkalėjo.

Mitingo rengėjai savo atsi
šaukime į visuomenę sako, 
jog masinis dalyvumas šiame 
mitinge įsvarbins žygius šių 
dviejų išlaisvinimui ii’ pagel
bės apsaugoti kitus darbinin
kų liaudies veikėjus nuo am
žinojo įkalinimo.

jį valdžios
kalėjime be

New Yorko • Valstijos Seime, 
liui. įteikti jau trys biliai, rei 
kalaujantieji legalizuoti ark 
lių lenktynių “betus” bile kur 
i.e vien prie lenktynių.

Džiūrimanas mirė 
kelyje Į teismą

Brooklynietis Joseph Ni
chols, 64 metų, tapo atrastas 
ant šaligatvio miręs už pusės 
bloko nuo teismabučio, kur 
jis turėjo būti džiūrimanu. 
Teisėjas' Galston įsakė atleis
ti tą visą džiūrę, išrinkti nau-

Brooklyne Con. Edison pa
jėgai nėję pavojingai apdegė 
darbininkai John Lynch ir 
Paul Prasse. Gelbėdamiesi iš 
liepsnų jie dar nukrito nuo 
kopėčių, tad ir susižeidė.
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1 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

I BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

• s ®
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NEW YORK

Geros 
namų 
ar daliai 
patyrimo.

HELP WANTED—FEMALEį^ 

METROPOLITAN EMPLOYMENT 
AGENCY ■

Domestic Help 
vietos dėl: virėjų, tarnaičių, 
ruošos darbininkėms. Pilnam 

laiko. Patyrusioms ir be 
Pavienėms ir poroms. 
Boston Road, Bronx 
Tel. DA 8-4255

HOUSEWORKER. For Kosher 
household. 25-40; exp. only. Must 
speak and understand English. 
Light cooking and laundry. Own 
room and bath. $40 a week. In 
Rockville Centre, L. I. Rockville 
Center 4-7295. Call collect.

(15-16)

Highly responsible motherly house
keeper, with recent references to 
take care of 2 children and home 
of business couple. Hardworking, at 
present *in Jackson Heights but will 
move to Great Neck. Good salary 
for right person. $45 wkly. Cail 
mornings—Mon.—Fri. Miss Mager. 
BRyant 9-9800.

(15-17)

HELP WANTED male

poilsiavimo 
maudynę.

i mėnesj.
2-5251 —

DOMESTIC PORA. Linksmiuose, 
paprastuose namuose — prie auto 
vairavimo, virimo ir lengvų skalbi
nių. Iki 45 m., veiklūs, su vėliau
siais paliudijimais. 2 vaikai (14 irs^ 
Turės nuosavą lovą, ] 
kambarį (su TV), taipgi 
Apmokėjimas $300—350 j 
Šaukite: GREAT NECK

Collect.
(15-17)

FORM ANAS 

šeštadieniais, 
darbas, gera

DUONOS KEPIMUI 

Tik penktadieniais ir 
Naktimis. Nuolatinis 
mokestis. Kreipkitės:

KUNKEL QUALITY BAKERY
78-06 101s1 Ave., Ozone Park, L. I.

(1.3-15)

P

NAMU DARB1NIINKR
Biznierių Porai

melų vaikas, 3 rūmų apartmen- 
las, 5 dienas j savaitę, guolis kitur.

Telefonuoklte: RE. 2-3724

(14-16)

REAL ESTATE

ELMHURST — 2 FAMILY

$14,400
Owner Selling M

4258 791 h St., Elmhurst
(13-19)

FLATBUSH
Savininkas parduoda. Tuoj užima

ma. Senoviškas, gražus 1 šeimos 
namas. 50x100. 11 kambarių. Arti 
mokyklų. $19,500, greitam pardavi
mui. Galima apžiūrėt tiktai pagal 
sutartj.

ESPLANADE 7-6814
(15-17)

. NEW HYDlS PARK—$11,490
Parduoda savininkas — Agentas, 
užimtinas j 30 dienų, 3 miegrūmiai, 
moderninė , virtuvė, pilnas skiepas, 
H. W. Oil. Ideališka vieta. Nuei
nama į mokyklą.

šaukite: IV. 9-3838
(15-17)

PARK SLOPE (Atlantic Avė., 
bet. Underhill-Vanderbilt A ves J -S 
2 three st'>r. bricks in good condi- 

buy for business 
Only $15,000 (for 

buyers only. Call

tion. An ideal 
minded persons, 
both). Serious 
ULster 7-6902.

(15-17)

Teisiamieji liudyja 
vienas prieš kitą

New Yorke teisiama 15-kos 
metų mergšė Theresa Gresh 
liudijo, kad jos meilužis (tar
navusia tūlą laiką marinuose) 
William Byers nužudė jos mo
tiną. Jis irgi yra 
tik 17 m. Gi jis 
sakė, jog mergšė 
motiną paplovusi 
motina draudė 
kautis.

jaunametis;
liudydamas 
pati savo 

už tai, kad
jiems moili-

Brooklyn, N. Y.
Susirinkimas

Lietuvių Kriaučių Unijos 54 Sky
riaus metinis surinkimas jvyks tre
čiadieni, sausio 26 d., 5:30 vai. vak., 
Unijos svetainėje, 11-27 Arion Place, 
Brooklyn. Nariai prašomi dalyvauti.

Kriaučius
’ (14-15)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys padieniui 

vyrui, garu apšildomas. Gali ir valdį 
pasigaminti. Kaina prieinama. K? 
Lipniskienė, apart. 21, 350 Keap 
St., Brooklyn 11, N. Y. Galima ma
tyti bile laiku.

(14-15)




