
Taftas ir Trumanas.
Fašistinis vajus.
Tie mū>ų kriaučiai.
“Generolas Mikado.” 
“PeAnuts” ir anglai.

Rašo A. BIMBA

v Senatorius Taftas siūlosi 
prezidentui Trumanui talkon.

Tarpe Tafto ir Trumano 
principinių skirtumų nesiran
da. Taftas jaučiasi išsišokęs, 
smarkiai pakritikavęs Truma
no politiką. Jis su mielu noru 
dabar sutiktų Trumanui nuo- 
dėnreš atleisti
vairuoti mūsų šalies užsieni
nę politiką.

ir padėti jam

Nelaimingoji fašistinė “troi
ka”, kuri sudaro Amerikos 
Lietuvių Tarybą, paskelbė 
“laisvės mobilizacijos vajų” 
Nori, kad Amerikos lietuviai 
į Tarybos kiaurąjį maišą siu 
piltų šimtą tūkstančių dolerių.

Reikia žį&oti, kad kiekvie
nas Tarybos doleris, nueina 
fašistinei propagandai prieš 
Lietuvą.

Tarybos laisvė yra fašistinė 
laisvė. Ji nepasitiki demokra
tija, žmonėmis. Ji norėtų, kad 
Lietuvą vėl valdytą smetoni
niai išnaudotojai ir sukčiai. 
Juk Amerikos Lietuvių Tary
ba ir Smetonos paskirtieji 
“ambasadoriai” eina ir dirba 
ranka rankon.

varg- 
turė- 
gauti 
nuo-

AŠ nebežinau, ką tie 
Erooklyno kriaučiai 

tų,"daryti, kad galėtų 
keleivinį palaiminimą ir
dėmių atleidimą. Skaitau, kad 
ir jie vėl sunkiai Keleiviui, nu
sidėjo. \

O kodėl, jie, slaptu balsavi
mu neišrinko savo vadais bui- 
vydinių sutvėrimų!

Ar jie eina, ar neina, vis- 
tiek gauna nuo Keleivio mušti. 
Jįs juos plūdo, kai jie baisa- 

rankų pakėlimu. Jis juos 
kryžiavoja dabar už tai, kad 
jie viršininkus rinko slaptu 
bąlsavimu.

Gal ' jau taip ir pasiliks: 
kriaučiaiBrook 1 yno • broliai

' nebeišihoksv arba nebepajėgs 
susikalbėti su tais beprincipi- 
niais, sugedusiais žmonėmis, 
kurie rašinėja j Keleivj.

^2 Mūsų smarkusis generolas 
MacArthur su savo sauvaliavi
mu Japonijoje pradeda įsi- 

' • grįsti ir anglams. Iš britų im- 
'perijos konferencijos prane-

- Ša, kad susirinkę ministrai 
MacArthurą vadina “Genero
lu Mikado.’’ Jie mano, kad 
būtų daug sveikiau visiems,
jeliu MacArthuro viešpatavi- Š1ENO KUPETA IŠGEL-

1 mas Japonijoje pasibaigtų.

MačArthur yra diktatorius. 
Ta vieųuolikos tautų komisi
ja, kuri buvo sudaryta Japo- 

i nijos valdymui po karo, tapo 
A /- /I oiiEo onL IvArnc ipadžiauta ant tvoros. Dikta- 

U>fius MacArthur su ja nesi- 
jRaito. '

L Jis turi galią, nes jis turi 
yamiją; As susitarė su impe- 

Im’atoriumi Hirohito ir valdo’
j Japoniją. ,

Amerikoje yra toks posakis: 
couldn’t run a peanut 

?stand”. Reiškia: žmogus toks 
mau apsileidęs, ištižęs, netikęs, 
’ negabus, jog negalėtų nė py- 
* nacų^ kioskos pelningai vesti.

Dabar visas svietas turi 
Į - gražaus juoko iš anglų dar

bščių vyriausybės. Ji viešai 
‘ prisipažino, kad ji į pynacų. 
auginimo biznį sukišo $144,- 

k 000,000 ir niekas iŠ to neišė- 
jo. Išaugino tik tiek pynacų, 
kad kiekvienas jų ja! kaštavo 

. • po apie tris dolerius!
Dabar visas pynacų augi- 

projektas.tapo likviduo- 
Anglija turės apseiti be 
pynacų.

***4? *
4^ -Esi Spaudos Bendrovės šė- 
TBftinku? Gerai, kur nors sto- 

ĮįįĮEl pasižymėk, kad sausio 27 
Įįtną įvyks serininką suvažia- 
KHkMmk Stengkis jame asmeniŠ-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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PREZ. TRUMANAS RE1KALAUS1AS 20 
BILIONU DOLERIU DAUGIAU TAKSU
Siūloma pakelti tiesioginius 
taksus ir aptaksuoti pirkinius

Washington. — Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
rius John W. Snyder sakė, 
prez. Trumanas reikalaus 
tiek naujų taksų, kad pil
nai užtektų visoms valdžios 
išlaidoms apmokėti sekan
čiais finansiniais metais, 
prasidedančiais liepos 1 d.

Žinovai tuojau apskaičia
vo/ jog prezidentas siūlys 
20 bilionų dolerių • pakelti 
taksus. Tuomet susidarytų 
valdžiai viso 75 bilionai do- 
lerių pajamų per metus. O

Naujas greičiausias 
keleivinis lėktuvas

ki

vi-
va-

New York. — Keleivinis 
r a k i e t i n i s lėktu
vas Avro Jetliner per 
valandą ir 42 minutes at
skrido iš Chicagos į New 
Yorko lėktuvų stotį La 
Guardia Airport. Šią kelio
nę jis atliko visa valanda 
greičiau, negu bet kuris 
tas lėktuvas.

Avro Jetliner skrido 
dutiniai 450 mylių per 
landą.

DEPORTAVIMUI SUIM
TA CIVILINIŲ TEISIŲ 

VADOVĖ
San' Francisco. — Atei- 

vybės valdininkai areštavo 
Idą Rothstein, Civilinių 
Teisių Kongreso sekretorę. 
. Jinai laikoma deportavi7 
mui iš Amerikos, pagal 
McCarrano1 įstatymą, kaipo 
buvusi komunistė, neturinti 
amerikinės pilietybės po
pierių. ’

BĖJO NUKRITUSIUS 
SU LĖKTUVU •,

Chicago. — Vos pakilęs 
nuo žemės, Monarch kom
panijos lėktuvas nukrito 
ant šieno kupetos. 45 kelei
viai ir 3 įgulos nariai išsi
gelbėjo, o lėktuvas sudegė.

Manoma, kad jeigu jis 
būtų ant žemės nukritęs, 
tai būtų įvykęs sprogimas, 
kuris būtų pražudęs bent 
dalį tų žinonių. ’>

■ ■■ ■■J I I I ■ ......... ..  ■ -----------------

Indo - Kiną. — Vietna
mo liaudininkų * radijas 
tvirtino, jog Korėjos liau
dininkų ir kinų laimėjimai 
lemia ir vietnamiečių per
galę prieš francūzus.

7 ■ * t s>

Pontiac, Mich. — Anne 
Rosebūsh’ienė, 34 metų am
žiaus, vienu pradėjimu pa
gimdė du berniukus ir dvi 
mergaites.

Washington. — Kongre
sui duota pasiūlymas pas
kirti 47 milionus dolerių 
naujom^ slaugių (norsių) 
mokykloms įsteigti, ypač 
karui paruošti daugiau 
slaugių.

k£i dalyvauti, 4rba prisiųsk 
suvažiavimui pasveikinimą su 
savo linkėjimais ir patarimais.
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didžioji dauguma tų pinigų 
skiriama karui bei kari
niams pasiruošimams.

Valdininkai' planuoja ap
taksuoti beveik visus per
kamus daiktus ir žymiai 
pądidinti taksus asmenims 
ir korporacijoms.

Kartu siūloma keliais bi
donais dolerių numušti val
džios išlaidas tokiems civi
liniams reikalams, kaip 
viešieji darbai, pašalpa ne
galintiems dirbti, paskolos 
gyvennamių statymui ir pa
rama veteranams.

Reikalaujama $30,000 
užstato iš areštuoto 
už taikos lapelius

Elizabeth, N. J. — Tapo 
areštuotas Charles Nusser, 
New Jersey "Komunistų 
Partijos sekretorius, už' 
skleidimą lapelių, kurie rei
kalavo derybomis užbaigti 
Korėjos karą. Už Nusserio 
paleidimą iš kalėjijno iki 
teismo reikalaujama $30,- 
000 užstato.

Lapeliai taip pat ragino 
ištraukti visą^ svetimų kraš^ 
tų kariuomenę iš Korėjos. 
New Jersey valstijoje pa
skleista. 15,000 tokių lape
lių.

PEILIU SUŽEISTA AT
STOVYBES NARĖ

Washington. — Atvykęs 
iš New Yorko vengras vi
rėjas Henry Gartner įsi- 
briovė į Vengrijos atstovy
bę ir peiliu sužeidė Idą Gy- 
lai’tę, atstovybės advokatę. 
Užpuolikas areštuotas.

Truman užgyrė FBI 
areštus be warranty

Washington. — Prezid. 
Trumanas savo parašu už
gyrė Kongreso nutarimą, 
kuris leidžia FBI agentam 
be warrantu areštuot žmo
nes, nužiūrimus, kad gal 
jie šnipinėja ar daro sabo
tažo veiksmus prieš Jung. 
Valstijas. ' -

Slaptoji FBI policija iki 
šiol turėjo teisę be warran
tu suimtu asmenį tik už nu
sižengimą, kurį FBI savo a- 
kiniis matė, arba jeigu kri
minalinis nusikaltėlis ban
dė pabėgti.

Milžiniškas lėktuvnešis 
lešuosiąs $235,000,000

Washington. — - Valdžia 
planuoja statydint milžiniš
ką karinį laivą - lėktuvne
šį, kuris lešuotų 235 melio
nus dolerių, kaip pranešė 
Carl Vinson, pirmininkas 
kongresmanų komiteto dėl 
ginkluotų jėgų. Tas laivas 
butų 60 tūkstančių /tonų..

ORAS; — Giedra ir šalto

/ PIETINĖ KORĖJA
t

Šiauriniai Korėjos liaudininkai ir jų talkininkai ki-- 
nai yra nustūmę amerikonus 60 mylių j pietus nuo 
38-tos paralelės, kaip kad vadinama buvusioji siena 
tarp Šiaurinės Korėjos Liaudjgs Respublikos ir dikta- 
toriaus-pre^idento Syngmano Rhee tautininkų valdy
tos Pietinės Korėjos. x
Amerikonai kariauja už visos Korėjos pervedimą 

tautininkams. Jiems talkauja anglai, turkai, francū- 
zai, Rolandai, Filipinai, australai ir kt.

Plinta šauksmai už taiką
Wheeling, W? xVirginia.— 

Laikraštis News Register 
įvedė skyrių “Ką Jūs Ma
note apie Karą.”

91 procentas visų atsilie
pusių skaitytojų reikalaują 
ištraukt Amerikos kariuo
menę iš Korėjos? Vienas ra
gina apkaltint ir pašalint 
prez; Trumaną, kad jis be

, Kongreso nutarimo įvėlė 
Jungt. Valstijas į Korėjos 
karą.

Burlington, Ind. — Čio- 
naitinės bažnyčios apklau
sinėj o savo parapijiečius, 
ar tęsti Korėjos karų ar 
pasitraukti iš jo. 66 procen
tai atsakymų reikalavo at
saukt Amerikos armiją iš 
Korėjos.

Karinė vyriausybė reikalauja 
draftuot visus 18-kinius

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius gen. Ge
orge Marshall davė Kong
resui pasiūlymą draftuot 
karinei tarnybai bei mušt- 
ravimui visus 18 metų su
laukusius berniukus ir pa
ilgint karinę tarnybą nuo 
dabartinių 21 mėnesių iki 
27. mėnesių. >

Lewis prieš algų užšaldymą
Washington. — Valdinė 

komisija dėl karinio pasto
vumo palaikymo pasišaukė 
Mainierių Unijos pirminin
ką Johną L. Lewisą tartis 
apie algų užšaldymą.

L< wis griežtai atmetė bet 
kokį užšaldymą darbininkų 
algų ir vieton to pareikala
vo nuimti “geležinę Tafto- 
Hartley’o įstatymo kilpą 
nuo Amerikos darbininkų
kaklų.”

Darbo Federacijos pįrmi 
ninkas Wm Green ir CIO

KHON

SEA OF 
JAPAN

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

KORĖJOS LIAUDININKAI 
ATGRIEBĖ VONDŽU
Amerikonai ginasi už 5 mylių 
I pietus nuo to svarbaus miesto

Benton Harbor Mich. — 
Šešiolika šimtų žmonių pa
sirašė prašymą - peticiją,, 
raginančią ištraukt ameri
kinę kariuomenę iš Korė
jos.

Peticijos kopijas pasklei
dė Axel Nielsen, panaudo
tu automobiliu biznierius. *- 4.

Hagerstown, Md. — Res
publikonas Herman L.

! Mills, šio 40,000. gyventojų 
miesto majoras, pagamino 
rezoliuciją, protestuojančią 
prieš Amerikos įtraukimą 
į Korėjos karą.

Rezoliucija reikalauja 
apkaltint ir pavdryt Tru-' 
mano valstybės sekretorių 
Achesoną.

Draftuoti jaunuoliai, pa
gal Marshallo sumanymą, 
galėtų būti į užjūrius siun
čiami tik po ketverto mė
nesių palavinimo. Protiniai 
bei fiziniai'nesveiki 18-ki- 
niai berniukai taipgi būtų 
muštru o jami ir tam tikrom' 
pareigom skiriami, jeigu 
netinka' mūšiams fronte.

pirmininkas Ph. Murray 
sakė, kad jie sutiktų su val
dine algų kontrole, jeigu 
būtų/įvesta tinkama kainų 
kontrolė. .

Korėja. — Amerikonai 
atmušinėja šiaurinių Korė
jos liaudininkų ir kinų ata
kas už 5 mylių į pietus nuo 
Vondžu.

Roma.— Sustreikavo pu
sė miliono unijinių... darbi
ninkų, protestuodami prieš 
nauja rendų pakėlimų.

Korėja, saus. 11.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai. luinai 
atgriebė nuo amerikonų 
Vondžu miestą ir nustūmė 
juos penkias mylias atgal į 
pietus, viduriniame fronte.

Paskui amerikonai su sa
vo talkininkais, francūzais 
ir holandais, ’• įsitvirtino 
naujoj pozicijoj paliai vieš
kelį už kelių mylių į pietus 
nuo Vondžu, ir atmušė liau
dininkų atakas, kaip sako 
amerikin. pranešimai. Janą 
kių komanda liepė “šau'ffyJi 
viską, kas tik juda.”

Čechoslovakija tardo 
tris vyskupus, kaip 
šnipus, išdavikus

_ _ '
Bratislava, čechoslovaki

ja. — Prasidėjo teismas 
prieš tris katalikų vysku
pus kaip svetimų kraštų 
šnipus, o ''Čechoslovakijos 
Liaudies Respublikos išda
vikus.

Vyskupai-Jan Vojtassak, 
Michael Buzucka ir i Paul 
Godjdic kaltinami, kad ka
ro metu bendradarbiavo su 
naciais prieš Talkininkus, 
rėmė tėrč ristus Ukrainoje 
prieš Sovietų' vyriausybę ir 
Lenkijoj prieš demokratinę 
valdžią; darė klastingus 
“stebuklus’?, kurstant če- 
chpslovakus prieš žydus, ir 
šnipinėjo “vakarams” (A- 
m'erikai, Anglijai, Franci- 
jai) prieš Čechoslovakija.

Kaltinimai įtaria vieną 
austrą, tris amerikonus 
“labdarius” ir popiežiaus 
atstovą kaip šnipiškų žinių 
rankiotojus vyskupams.

Valdžia vis atsisako 
stabdyt kainu kilimą

Washington.— Kainų ad
ministratorius IMįichael Di- 
Salle buvo pasiūlęs užšal
dyti' visas kainas per 30 
dienų. Jo pasiūlymą atmetė 
Alan Valentine, valdinis .ū- 
kinio (ekonominio) pasto- 
vdmo vykdytojas.

Pereit4 savaitę dar paki
lo urminės (wholesale) kai
nos penkiolikai maisto pro
duktų — kiaulienos, svies
to, kavos, jautienos, avie
nos, miltų ir kt. Šie valgiai 
dabar lėšuoja brangiau, ne
gu bet kada per pastaruo
sius 28 mėnesius.

Tik kiaušiniai ir avižos 
truputį atpigo. <

1,000 prieš 1 “betai,” kad 
dar nebus pasaulinio karo

London.— Anglų lažybų- 
“betų” sąjunga deda 1,000 
dolerių prieš 1 dolerį, kad 
1951 metais nekils pasauli
nis karas, o 5 šimtus dole
rių' “betina” prieš 1 dolerį, 
jog dar 'lr 1952 metais ne
bus ; trecio pasaulinio karo.
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Vondžu yra svarbusis ge* 
ležinkelio ir vieškelių maz
gas ,už 55 mylių į.pietų ry
tus nuo Seoulo,, Pietinės 
Korėjos sostinės.

Amerikonų komandieriai 
įspėja, kad korejiniai liau
dininkai ir kinai subūrė 
didžiules jėgas ' šturmuoti 
amerikonus viduriniame 
fronte. Tame skaičiuje esą 
ii’ keli pulkai mongolų rai
tininkų.

|SP1g‘yšakmiai liaudininkų 
*r kinų būriai ' prasiveržė 
jau 30 mylių į pietų rytus 
nuo Vondžu.

Cenzūra uždraudė kores
pondentams- rašyti apie bet 
kokius daromus ar planuo- ’ 
jamus amerikonų pasitrau
kimus.

ŠIAURINĖS KORĖJOS " 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 10.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinąi 
savanoriai visuose frontuo
se tęsę ofensyvą prieš ame
rikonus ir jų talkininkus, 
Pietinės Korėjos tautinin
kus.

VEUAŪŠiOSžiNlOS
London. — Pranešama, 

kad suėję premjerai Angli
jos, Kanados, Australijos 
ir kitų savivaldinių Angli
jos imperijos dalių nutarė 
ragint Jungtines Valstijas 
tiesioginiai derėtis su Kini
jos Liaudies Respublika dėl 
Korėjos karo baigimo.

\ . -- __  į.raM

Washington. — Republi- 
konas senatorius Knowland 
patarė republikonams kon- 
gresmanams ir senatoriams 
susitaikyti su Trumano vai- • 
džia, idant Jungtinės Vals
tijos geriau galėtų vykdyti 
karinę savo programą.

Kartu Knowlandas reika
lavo,-kad vakarinės Euro
pos kraštai sudalytų 60 di- • 
vizijų armijos,’ prie kurios 
prisidėtų 10 divizijų ame
rikinės kariuomenės.. Jisai 
šaukė “būtinai apsaugoti _ 
vakarų Europą nuo komu
nizmo.”

Bonn, Vokietija. — Ge
nerolas Heinz Guderian, 
buvęs nacių tankų koman- 
dierius, užreiškė, kad jeigu 
kiltų karas, tai Rusija su
laužytų dabartinius Ameri
kos ir kitų Atlanto kraštų 
planus vakarinei Europai 
ginti.

Hesse, Vokietija. — So-' 
cialistas Georg A. Zinn, 
naujasis Hesse’s valstijos 
premjeras, sakė, jo valdžia, 
griežtąi priešinsis vokiečių 
armijos atgaivinimui be 
gyventojų užgyrimo per vi
suotinus balsavimus.

Hesse yra, amerikonų už
imtame vakarinės Vokieti
jos ruožte.
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KĄ VEIKIA BUVUSIEJI 
LIETUVOS VOKIEČIAI?

Bostono kunigų Darbi
ninke skaitome:

Per pirmąjį bolšęvikmetį 
repatriavę Lietuvos vokiečiai, 
nacių metu buvo vėl grįžę 
Lietuvon ir smarkiai pakėlę, 
galvąs. Jie užėmė valdžios 
įstaigose aukštas vietas ir ne'- 
dvįpr.asmiškąi pasisąke prieš 
Lietuvą. Artėjant 1944 me
tų įvykiams, jie suskubo pa
sitraukti ir išsigabenti nemaža' 
turtelio’ Dabar daugumoje 
jie visi gyvena vakarietiškose 
zonose, yra susiorganizavę, 
pritraukdami prie savęs ir 
Klaipėdos krašto vokiečius, 
Buvęs Lietuvos vokiečių vadas 
Paul Titelbą.chas, jau suvaręs 

Į 85 metus, gyvena Klein-Suęn- 
' del vietovėje ir leidžia Lieįu- 
, vos vokiečiams skirtą įąikraš- 

Heimatstimme.” šis 
denis Holander. Dabar jam savo paramos ir gerų linkę- (senis ir dabar neatsisako sė
jimų ranką ištiesė ir Americans for Democratic Action, uos giesmelės, vėl stengiasi 
Jis pasirodęs tikru, drąsiu, išmintingu vyru. /<aiP . heįmanydamas Lietuvą

Reikia atsiminti, kad šitie patys liberalai prieš rinki- j juoclįnti ir, žmoma, vokiečius 
mus savo propagandoje ant tos paties Dewey galvos dj.; y'fetinti ispusdamas ,ių di
džiausius kalnus suvertė. Jie ji vadino žmonių priešu, j dc’l kulturos lnas* L,rtuva1' 
reakcionieriumi, satųnyliu, valstijos reikalų nepaisėliu, 
apleidėju.

Dewey nepasikeitė. Pasikeitė geltonieji liberalai. Jiems ■ kaip ir Lietuvos klerikalai

United States, per year .......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per yeai’ .............. $8.00
Queens Co., per six mos.   $4.00

Entered as second class matter at.

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00

,$4.50

N. Y.,

Canada 
Canada 
Foreign
Foreign

the Post Office of Jamaica, 
under the Act of March 3, 1879.

Gubęrąąlorius Dewey ir liberalai
Paskutinėmis dienomis New Yorko valstijos guberna

torius Thomas E. Dewey labai smarkiai parėkavo apie 
“pavojų Amerikai”. Jis reikalauja, kad ir jam, kaip pre
zidentui Trumąnui, būtų suteiktos diktatoriškos galios 
New Yorko valstijoje pravesti “karinės mobilizacijos 
plana”. Jis taipgi pareiškė, kad jis pilnai remia Truma
no užsieninę politiką kas liečia Korėją, Kiniją ir Vakarų 
Europos apginklavimą.

To ir užteko mūsų geltoniesiems liberalams. Pir
miausias jį karštai pasveikino New Yorko CIO unijų ly- helį a-

Buvusieji Lietuvos vo
kiečiai, naciai, panašiai,

dabar jau didvyriu vaizduojasi kiekvienas, kas tik prita-! lankia trečiojo pasaulinio
'...... v.< . . . -i ... Įkaro. Čia visiškai supuola

Į jų norai su norais lietuviš- 
I kūjų sme'tonininkų ir kleri
kalų. Vokiečiui mano šitaip: 

Nė nelaukdami susilauksime dar daug aukštesnių tak- Tarybų Sąjunga bus sumuš-
• sų. Tokį pažądėjimą visiems padarė prezidentas Trumą- ta, Lietuva iš naujo paverg
iąs. Jis sako, kad ateityje būsime aptaksuoti iki skaudė
jimo.

Pasirodo, kad tas mūsų gerasis prezidentas dar neži-! 
no pė to faKto, jog jau ir dabar taksavimas yra viduti- J 
nieką amerikietį baisiai įskaudinęs. Jis nejaučia, nes jis' 'fašistai

ria ginklavimuisi ir ruošimujsi naujam karui.

Bet jau baisiai skaudu ir dabar

negyvena iš penkių ar šešių desėtkų dolerių savaitines
. ....................9 . ... ’fabrikantai

Kur tie taksai, kur tie pinigai eina r Ema apsigmkla- į vaidininkai?

ta, na, ir jie, grįžę Liefyįr 
von, vėl viešpataus, kaip 
viešpatavo Hitlerio laikais?

Ar ne panašiai galvoja ir 
į, viso

kie buvusieji dvarponiai, 
ir smetoniniai

Ęąrbi- 
Kazys 

Hoove-

MS MANO, JOG TAI
BŪTŲ BLOGĄ

Bostono kunigų 
ninko bendradarbis
Vęr-žikAS kritikuoja
r į, Taftą ir tąją spaudą, 
kuri reikalauja, kad Ameri
ka ištrauktų savo jėgas iš
Korėjos. VerŽiMs nori, kad !kuris huvo “Keleivio 
ten tęstųsi karas ir kad ir.
toliau būtų liejamas ąmeri- 
kiečių kraujas be jokio rei
kalo.

Veržikąs sako, būk Hpo- 
veils ir kiti reikalaują, kad 
amerikinės jėgos turėtų bū
ti ištrauktos iš Azijos. To 
gi nenori ųėį EĮooveris nei 
kiti jo šalipinkąj. Jįe nori, 
kad'Amerikos karinės jėgos 
pąsiliktų Japonijoje,, For- 
mozoje ir kitosė salose.

Hooveris ir jo šąliniųkaij 
kaip matome, merą izoliaci- 
ninkai. Jie nenori pasi
traukti iš Azijos, o tik nori, 
kad būtų ištrauktos jėgos iš 
Korėjos, kur daug žmonių 
jau žuvo ir, jei haras-'tęsis, 
.neišvengiamai jų -žus dau
giau ir žus be jokio reika
lo.

Dėl pasitraukimo iš Ko
pėjos vis daugiau ir dau
giau balsų kyla visoje Ame-1 
rikoje.' To reikalauja pla
čiosios masės, to reikąlauja 
net ir tūla angliškoji kata
likų spauda, pavyzdžiui sa
vaitraštis “Commonweal.”

'' ' -A__________

VINCAS GEGUŽIS
i

South Bostono kunigų
Darbininke skaitome:

J

Vincas Gegužis mirė gruo
džio 23 d. Palaidotas'antra-

Pakistano • ambasados 
JĄV sekretorius K. F. Khar 

kalbėdamas ' Miami 
kad jeigu

dįenį, gruodžio 36 d. š. m.
Pąliko žmoną Oną (Gąigytę) ' Iii, 
ir giminaičius Bajerčius, ątvy- Beach, pasakė, 
kusius iš tremties. Vincas Amerika užtektinai duos 
Gegužis šu žmona gyveno 49: Pakistąnui kapitalo, tai pie 
Byttenwood St., Dorchester. | f-jn£ Azija bus apsaugota

aJxie -25 me^us i nuo 'komunizmo. Pakista
nas uždarysiąs Sovietu Są
jungai visas pietinės Azijos 
šalių sienas. . 1

Amerikos doleriai ir zui- 
palikto ! -ęius sušauks kovon prieš 

j meškas... ' .

“Keleivio” spaustuvėje. Ta
čiau mirus jo broliui Jurgiui, 

įstaigos į 
pusininku, Vincas turėjto išei- • 
ti ’ ii- bylinėtis su kitu pushin- ■ 
ku Michelsonu dėl ] 
turto.

Kai Vincas Gegužis, po i 
savo brolio mirties, buvo iš- į 
stumtas iš Keleivio,* jis gal-’ 
yojo apie atvykimą į Lais- iš visų prezidentų, 
vės spaustuvę dirbti. Deja, 
visa eilė kliūčių neleido jam 
to padaryti. Dėl Jurgio Ge-iį skolas greičiausiai...' . 
gūžio paliktojo turto ilgai j -------
vyko bylinėjimasis, bet mes 
nežinome, ar Vincas gavo 
nors dolerį.

Anglijos tūli laikraščiai 
rašė, kad prezidentas Tru
man as prasčiausiai rengiasi

Nors jis rengiasi pras
čiausiai, bet visą šalį varo

nistus.” V
Taip, dar nepaskutiry^ 

nes “Vienybė” praneša, jog 
ten dar randasi kayo lauke 
du lietuviai karįai, kurie 
nori iš “Vienybės” pasisem
ti stiprybės ir stoti pasku
tiniu mūšin...

Tai FBI galta J. Edgar 
Hoover, labiausia įsiėdęs 
Amerikos pažangiečiams 
žmogus.

j Pieninės Korėjos “prezi-
1 dentąs” Rhee įsakė visoms 
savo įstaigoms, kurios ne
naudingos, tuojau krausty
tis iš Seoul.

Kadangi jis 
miąųsjąi iš ten išsikraustė, 
tai tuomi parodė, kad jis' 
Korėjoje nenaudingiausias.

Jugoslavijoje nusižudė 38 
metu amžiaus ūkio minist
ras Dusan Egic.

Kažin ar tik nepaskelbs

“Draugas” praneša, kad 
Kentucky gubernatorius su
teikęs Juozui Bačiunui pul
kininko ciną ir Virginijos 
valstija suteikus pulkininko '• 
ciną.

Gerai būtų, zkad dabar’ 
Bačiunas turėtų dvi galvas, /• 
tai abidvi būtų pulkininko.

“Drauge” tūlas Balys 
Chomskis rąšo: “...visi iš-" 
minčiai, filosofai ir politi- 
kai, kurie siūlosi būti gyve
nimo vadovais, tąčiaųs pą? 
tys yrą pasiryžę, kąip Fau
stus, užrašyti sielą velniui, 
kad nors akimirką be ąav.o’ 
išminties pąsmaguriau- > 

pats pir-; tų...”
Išeina taip, kad ir vy; ^^ 

! riausio Lietuvos vadavimĄ 
komiteto nariai jau savo 
sielas užrašė velniui, kad ' 
atvadavus Lietuvį "galėtų 
nors trumpai paminįste- 
riauti...

t

! komercine spauda, kad ir Komercine spaudą* .pa-Y 
i jis nusižudė Maskvos įsaky- skelbė, kad Jugosląvijos .

diktatorius Tito pasielgęs •' 
labai “demokratingaį”, nes

vįmui ir karui. Ir galo nesimato. Šiemet militarizmo rei- i 
kaląms valdžia išleis 42 bilijonu dolerių. Šiais metais, ku
rią pąsįbaįgs su liepos pradžia, federalinės valdžios bu- 
džėtas pasieks 75 bili jonus dolerių. Taksais bus surinkta 
40 bilijonų, o 35 bilijonais padidės šalies skolos.

Sekamais gi metais federalinės valdžios bųdžetas pa-; 
sieks 100 ^bilijonų dolerių! Viską vėl prarys gipklavima- 
sis įr miUtąrizmas. Iš Washingtono jau eina propagan
da, kad Kongresas nutartų įvesti .federąiįnius “sales” 
taksus. Nebeužtenka, kad iš tavo algos atima beveik 
trečdalį taksams. Įves dar tokią sistemą, kad už kiekvie- 

T- ną daiktelį, kokį tik perki, turėsi mokėti taksus. Tėve 
“apvalys” dvejopai. Niekur nė vienas darbo žmogus ne
ištrūks.

t Tik klausimas yra, kaip ilgai Amerikos žmonės tole
ruos tūps nesvietiškus taksus jr tuos valdovus, kurie jais 
juos apkrauna? Jau vis daugiau ir daugiau girdisi ne
pasitenkinimo visa Trumano politika. Vidutinis ameri
kietis priešingas karui, priešingas militarizmui, priešin
gas tam beprotiškam ginklavimuisi. Jis nenori atiduoti 
pąskųtįnį duonos kąsnį karui, kurio galima ir reikia 
žvengti.

Apie tai tas amerikietis jau dabar rimtai galvoja ir 
dar rimčiau jis pagalvos, kai ateis 1952 metų rinkimai. ■

VINCAS IMA'.VINCA NAGAN

to.

f <
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Kiti Azijos kraštai
Tarybinis žurnalas “The Literary Gazette” pranašau

ją, kad šiemet gali liaudiški perversmai įvykti dar visoje 
eilėje Azijos kraštų, kaip IndorKinijoje, Burmoje, Philip- 

■5 pinuose, Malajuose. Ten irgi esąs galingas žmonių bruz- 
’“nmas.prieš Anglijos ir Amerikos imperialistus.

Visuose tuose paminėtuose kraštuose šiuo tarpu veL 
kįą smarkus partizaninis sąjūdis. Indo-Kinijoje veikią 

' orgąpizuota liaudiška vyriąusybė ir veda kovą prieš 
francūziškus okupantus. ,

Tik gyvenimas parodys, ar šita tarybinio žurnalo pra- Į 
narystė išsipildys. . . /

Vienas dalykas, tačiau, labai aiškus. Visų 'Azijos pa- 
vergtUĮU kraštų žmonės nenurims, kol pasieks savo tau
tinę laisvę ir nepriklausomybę.

' Taika su Japonija
Iš Rondeno praneša,, kad britų imperijos tautų minis

trai sutinką su ta nuomone, jog jau labai laikąs padaryti 
formalę taiką -su Japonija. Jie taipgi pritaria tam^ kad 
taikos parąšyme ir svarstyme dalyvautų visos šalys, ku
rios buvo paskelbusios Japonijai. karą.

Jie eina dar toliau. Jie siūlo, kad tokios taikos parašy- 
; Hie ir priėmime dalyvautų Kinijos Ljaųdies Respubliką, 
/ . o ne čiango klika. Mųsų vyriausybė tąm priešinasi. Mū

sų komercinė spauda jau pradėjo kampanįją prieš prisi- 
leidimą Kinijos. *

< . Kiekvienam turėtų būti aišku, kad bet sutartis su Ja-
; • poni ja, kurias parašyme ir priėmime nedalyvaus Kinijos 

; Uaudies Respublika, bus tik tiek vepta, kiek veltas po- 
pieris. Mūsų'vyriausybė klysta, stengdamosi nesiskąįtytį 

, / su Kinija' dėiutąikps Japonija. Kądą ją^Md^ida.

| mu?
r , __

Buvęs 1 biblijos profeso- paliuosavęs 11,327 kąlįnius, 
__.xvxx, Bet ar žinote, kokie 

už- buvo kaliniai? Nagi didžiu- 
kalno mą tų, kurie savo laiku w 

; bendrai veikė su naciais ir 
ten nieko, nesuradęs. j prieš kuriuos tuomet Tito 

Ar tik ta arka neiškilo i kariavo, o dabar jau susi- . 
dangų, jeigu ant kalno ne- broliavo ir iš kalėjimų pa
rado? Jeigu pranašas Elijo- liuosavo. MacArthuras tą, 
sius,su pora aržįlų ir. ka
rieta galėjo nusitarabaųyti 
dangun, \jeigu Marijos kū
nas, praslinkus devyniolikai 
šimtmečių, atsidūrė dangu
je ir susirado savo sielą, tai 
kodėl negalėjo tą patį pa
daryti ir Nojaus arka? A- 
pie tai profesorius Smith 
nei nepagalvojo, kitaip ne- 
tų bandęs ieškoti.

'rius dr. Aaron J.-Smith, 
kaip prąpeša spauda, 1

! baigė ant Ararato 1___
I ieškoti Nojaus arkos. Jis
I , • 1 1

Vincas Krėvė - Mickevi- Krėvė savo žiniose klydo, ir. tu domisi Mažosios Lietu
čius parašė tūlame žurnale1 dabar, po dešimties metų,' 
savo atsiminimus apie tai, 
kaip jis 1940 metais, ■; 
Smetonos išrūkimo Berly- Į 
nan, sudarė Lietuvos lįau- ! 
dies vyriausybę. J

Aš-to straipsnio nema
čiau, skaičiau tik ištraukas 
kitame laikraštyje, bet, ma
tyt, tame rašinyj rašytojas 
Krėvė panaudojo savo visą 
fantaziją., '

Straipsnis nepatiko net ir 
Dirvos Vincui Rasteniui, 
kuris ten suranda “klaidų 
•ir spragų.” Dėl jų Rastenis 
Krėvę ima nagan, kritikuo
ja ir reikalauja, kad Krėvė, 
savo raštą pataisytų, nes jo I Kas 
raštas sumažina vertę kitų Į ’ . ■ .
dipukų “atsiminimų.” Rastenis nurodo, jog tai

Rastenis suranda klaidu didžiausia ųętįesa. Jis, Ras-
dipukų ‘-atsiminimų.

patį daro. Nacius ir f ašis- v, 
tus paliposuoja ir į jų vie
tas komunistus pasodina.g/; į

Prezidentas Trumanas ‘ 
pareiškė, būk jam geriau
sia kalėdinė dovana buvus, 
tai iškraustymas apsuptųjų 
iš Šiaurinės 'Korėjos.

Jeigu Trųmanąs tą iš- 
kraustymą skaito geriausia 
kalėdine dovaną, lai dabar 
įsako visus karius iškraus
tyti iš Korėjos, tuomet ne 
tik jam, bet ir Korėjos 
liaudžiai bus dar geresnė 
velykinė dovana. •

švenčioniškis

New Yorko World - Tele
gram rašo, jog vakarų eu
ropiečiai netikį, kad jiems 
gimstu sovietinis užpuoli
mas.

vos ir senovės ^Prūsų lietu
viais; .jis jau. yra. parašęs 
apie tai keletą veikalų).

Nesutinka Rastenis su V. 
Krėvės apibūdinimu Gedvi- 
los ir Venclovos praeities, 
kurie taipgi’ įėjo į liaudies 
valdžią.

Taigi, matome, kaip .esti 
su atsiminimais.- Dešimt 
metų — neilgas laįkotarpis 
ir galima, rodosi, nesunkiai 
atsiminti, kas tuomet buvo. 
Bet taip nėra. Suklumpa 
net ir profesorius!,'

Iš tikrųjų, tai nėra su
klupimas atsiminimuose, 
bet tai suklupimas politiko
je. V. Krėvė/ orgąniząvęs 
liaudies valdžią ir pats joje 
buvęs, vėliau atsistojęs ta- 

tenis, mokęsis kartu su Pa- rybinių priešų eilėsna, rašo 
karklių Panevėžio, gimnazi- taip, kaip būtų galima savo 
joje ir niekad. nematė jį a- vieksmus labiau, pateisinti, 
gituojant už krikdemus, sa- ( Na, ir iš to susidaro ne is'-

rašydamas atsiminimus, 
po kurie, be abejo, bus laiko- 
/- Imi, kaip medžiaga istorijai, 

savo klaidos neatitaisė, bet 
skelbia ją, kaip tikrą daly-

ir spragų Krėvės pasakoji
me apie kai kuriuos asme
nis, įėjusius valdžion.

Štai, keletas pavyzdžių:
Į liaudies valdžią įėjo M. 

Mickis, apie kurį Krėvė sa
ko: “jis buvo kuklus žemės 
ūkio 'ministerijos valdinin
kas ir gan Aktyvus (veik
lus) tautininkų partijos na
rys.”

Rastenis, buvęs tautinin
kų partijos sekretorius, tai 
griežtai užgįnčiną, sakyda
mas, jog Mickis “visada y- 
ra buvęs aiškaus opozicinio 
nusistatymo prieš tautinin
ku . politiką.” Jr Rastenis 
primeną Krėvei: .

'“Iš to tenka daryti išva
dą, kad anuo metu prof. V.

Liaudies valdžioje buvo 
Povilas Pakarklis — teisim 
gurno ministeris. Krėvė sa
ko, jog Pakarklis “man bu
vo gerai žinomas, bet ne iš 
gerosios ,pusės”. Girdi, ren
kant pirmąjį seimą, Pa
karklis buvęs , klerikalas, 
krikdemų agitatorius, vė
liau jis buvo tautininkas, o 
dar vėliau — voldemarinin-

kant prakalbas nub bačkų, ' 
nes, be ‘kitko, Pakarklis bu
vo, dar per jaunas.

Tik trečiojo seimo rinki
mų metu Pakarklis tegalė
jęs balsuoti ir jis, kartu su 
Rasteniu, pirmą kartą bal
suodami, balsavo už tauti
ninkų /sąrašą.

Į tautininku partiją Pa
karklis niekad nebuvo įsto
jęs, teigia Rastenis. Bet Pa
karklis buvo aštrus kovoto
jas prieš klerikalizmą ir la
bai domėjosi Mažosios įdė
tų vos praeitimi (Pakarklis, 
tenka pasakyti, ir šiuo me-

pa-

pa- 
kad

labai brangiai kaštuos. Tik susitarus ir bendradarbiau
jant su Kinija bus galima Tolim. Rytų reikalus taip iš
spręsti, tąip sųtvąrkyti, jog v būtų pilnai apsaugoti ir 
Amerikos teisingi interesai. Bandymas Japoniją pavers
ti militarine baze ir laikyti ją peiliu Kinijos pašonėje pa- 
sijąrys šaltinių visokių nesusipratimų ir konfliktų.

Tokių nesųsipratiipij - ir 'konfliktų gal nori karo šali
ninkai ir karo, pabūklų gamintojai, bet nenori Amerikos 
žmonės. . • T > ’ ; , •’ > 'I IH I M KU I • 1
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torinė medžiaga, o kiniški 
chop-suey,

Kad į liaudies, valdžią į- 
ėjo buvusiųjų tautininkų, 
pilnai suprantama. Pats 
Krėvė yra buvęs tautinin
kas, o šiandien nežinią, ku
riai partijai jis priklauso 
ar nepriklauso.

Rąstenis duoda tokį 
mokslelį V. Krėvęi:

“Todėl tebūnie leista 
reikšti pageidavimą,.
prof. V. Krėvė dar kartą 
gerai perkratytų savo atsi
minimus apie tuos reikšmin
gus įvykius ir ko tikrai ne^ 
žino, tą verčiau iš jų. visai 
išbrauktu, neš miglotiems 
įspūdžiams ir paskalų ąį- 
dąms tokiuose pasąkoji- 
ųmose nėra tiųkarną vieta, 
ypač po tokįa firmą, kaip 
prof. V. Krčyč.”

, Krėvė turėtų rašyti taip, 
kąįp nori V. Rastenis.
v , ■ ■ >

Spauda praneša, kad kar
dinolas Spellmanas rašąs a- 
pysaką apie protestoną ka
ro veteraną ir paliktą kūdi
kį, kurį Spellmanas surado.

Bet daug įdomiau būtų, 
kad jis parašytų istoriją, 
kaip suorganizavo streik
laužius ir sulaužė duobka
sių streiką.

Juozas Tysliava “Vieny
bėje” rašo: “Kięk tai liečia 
Sovietų Rusiją, šiuo 'atveju, 
deja, joje nėra nė to, kuo 
net pragaras gali pasigir
ti.”

Iki šiol lietuviai žinojo, 
kad tik Tundalis tris dienas 
po , peklą vandravojo ir su
grįžęs pąpašakojo kas ten 
dedasi. Bet dabar ir Tys-.- 
liavos ten ibūta, nes kitaip 
jis nežinotų, jog Sovietų 
Rusijoje nėra nė* to, kuo 
pragaras, gali pasigirti.

. “Vienybė” patalpino laiš
ką, kuriame du lietuviai le-. 
gjonierįąi, kąriaudami. In
dokinijoj Francijos armijo
je? prašo Redakciją, kad 
jiems d y k a į 
“Vienybę.” 
atsišaukia į 
jus, kad’ jie 
padarytų.'

Kitaip sakant — Pilotas 
siunčia pąs Ainošių, o Ai- 
nošius pas Kaipošių.

siuntinėtų 
Redakciją gi 
savo skaityto- 
tą “almųžną”

Franęįškonų . “Draugas” ; 
rašo: “Francūzija Indokini
joje pralaimėjo mūšį (dar 
nepaskutinį) prieš komu- 

----------—--------------------

Kongresmanas Adolf Sa_ 
bath, iš Illinois, jau su
laukė 84 metus amžiaus* 
Kongresmanu jis be jo
kios pertrauko^ išbuvo 
43 metus.
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ui Ki a m
JO BŪKLE IR ANGLIJOS

‘ Tibetas, kuris yra Kini
jos. pietvakarių dalyje, va
dinamas “pasaulio stogu.” 
Jis iškilęs 4-5 kilometrus 
viršum jūros lygio ir ap-

!
 suptas kalnų virtinių, šiau
rėje yra Kuenlunio kalnai, 
pietuose ir pietvakariuose- 
Himalajų ka 1 n y n a s su 
aukščiausia pasaulyje kal
nų viršūne — Everestu (8,-‘800 metrų).

f , Tibetas yra sudėtinė Ki
nijos liaudies respublikos 
dalis. Tibeto plotas nusitę
sia iš pietų į šiaurę 1,300 
kilometrų ir iš rytų į vaka
rus iki 2,000 kilometrų.

tas ribojasi ‘su Sinczianio, 
vjCįnchajaus, Sikanio provin

cijomis; pietuose — su In-
* di ja. Savo plotu (1 mil. kv.

kilometrų) Tibetas yra di- daugiau kaip 20,000 gyven- 
desnis už Didžiosios Britą-1 tojų.
nijos, Francūzijos, ~
jos, Holandijos ir Danijos! tibetiečiai 
žemes, kartu paėmus.
KLIMATAS, AUGMENIJA ■ 1 1 • rn ’Ui “*

F . IR GYVŪNIJA
Tibeto žiema ilga ir pasi

žymi smarkiais šalčiais (li
gi 40 laipsnių) bei stipriais

įWejais;
bet karšta. Tibeto augme
nija skurdi ,ypač jo šiaurės 
vakarų dalyje, kuri yra ak
menuota dykuma. Miškų 

’užtinkama įtiktai pietuose j 
ir pietryčiuose. Gyvūnija j 
žymiai gausesnė už augme
niją. čia veisiasi jakai, ož-

■AMERIKOS POLITI
pis'yra indiškas pinigas, to kultūros
apie 30 amerikinių centų.) ruošė amerikinius žvalgus 
Anglai taipgi apiplėšė Ti- Tibetui.
beto vienuolynus.

1914 metais Anglija pri- betą buvo permesta ameri- 
vertė Tibeto valdžią pada- kinių žvalgų grupė su “žur- 
ryti naują sutartį, vienpu- nalistu” Lowelliu Thomasu 
siškai tarnaujančią anglų 
naudai. i e

Anglija skatino Tibeto 
valdovą Dalai-lamą sukurti 
stipresnę armiją' kurią la
vina daugiausia anglai ka
rininkai. Tokiu būdu buvo 
sudaryta 20,000 tibetiečių 
kariuomenės^ Be to, prie 
vienuolynų yra ginkluoti 
apsauginiai daliniai, regu- 
liarės armijos atsarginiai, 

i

Amerikos susidomėjimas 
Tibetu

Paskutiniais metais ir A- 
merika pradėjo labiau do
mėtis Tibetu.

Kuomet kinų liaudis lai
mėjo kovą Kinijoje, ir sve
timiem imperialistam neli
ko vietos joje, tai ameriko
nai ryžtingai siekia įsigalė
ti Tibete ir paversti jį karo 
papėde prieš Kinijos Liau
dies Respubliką. Amerikos 
valdovai taipgi laiko Tibetą 
svarbia papėde, kurią gali
ma būtų naudoti, slopinant 
pietiniai - rytinės Azijos 
tautų kovas dėl išsivadavi
mo.

Amerika dar laike karo 
tarp Japonijos ir Kinijos 
siuntė savo žvalgus į Tibe
tą. Prie Yale Uni versi te- 
to, Conn, valstijoj, buvo 
įsteigta net speciali “Tibe-

negalima išskirti.”
Tibeto visuomenės atsto

vų telegrama Kinijos prezi
dentui Mato Tse-tungui sa
kė: # *

“Tibetiečių tautos vardu 
mes prašome nedelsiant at
siųsti armiją Tibetui išva- ;. 
duoti, reakciniams gaiva
lams nušluoti ir ‘užsieni
niams imperialistams iš Ti
beto išmesti, pietvakarinės 
Kinijos apgynimui susti- - 
orinti ir Tibeto liaudžiai iš-, 
vaduoti.”

Kinijos liaudies valdžia 
dėjo pastangas, kad Tibeto 
klausimas būtų išspręstas 
taikiu būdu. Ji buvo pasi
ryžus pradėti derybas su ti
betiečių tautos siunčiamais 
delegatais. Bet anglai-amė- 
rikonai tatai sutrukdė. Jie 
sulaikė Tibeto delegaciją, 

'neleįdo jai įvažiuoti į Ki
niją.

Tad Kinijos Liaudies Ar
mija gavo savo valdžios 
įsakymą — “išvaduoti Tibe
to gyventojus, užbaigti vi
sos Kinijos suvienijimą, ap
ginti pasienio apskritis, ne
leisti imperialistams už
grobti bent pėdą tėvynės 
žemės.”
♦ Taigi kinų Liaudies Ar-, 
mija jau pernai spalio 19 
d. išvadavo Čamdo sriti ir 
ėųiė žygiuoti gilyn į Tibe

” kolegija, kuriverenumas/ Tibetui buvo 
pripažinta jr patvirtinta ei
lėje tarptautinių susitari
mų ir sutarčių.

. Anglija, kuri per šimtą 
metų mėgino pasiglemžti 
šią Kinijos provinciją, bu
vo taip pat priversta ofici
aliai pripažint Tibeto pri
klausomybę nuo Kinijos. 
Tatai patvirtinta 1890 me
tų sutartyje, nūstačiusiojė 
Tibeto sienas su Indija.

• Pagal 1907 m. sūsitarimą 
su Rusija, Anglija, pripa
žindama. Kinijos vyriausy
bę Tibetui, įsipareigojo su
silaikyti nuo kišimosi į vi
dujinius jo reikalus.
ANGLIJOS BRIOVIMA- 

SIS Į TIBETĄ
Kuomet Kinija buvo silp

na pusiaukoloninė valsty
bė, Anglijos imperialistai 
ne kartą 'mėgino atplėšti 
Tibetą nuo Kinijos ir pa
versti. jį anglų kolonija. 
1861 metais
didelę Tibeto kunigaikštiją 
Sikim’ą, kaip papėdę anglų 
veržimuisi iš Indijos į Vi
durinę Aziją.

1904 metais Anglijos ka
riuomenė įsiveržė į Tibetą 
ir/ primetė jam vergišką su
sitarimą. Tuom anglai iš
gavo “teisę” plėtoti savo 
įtaką Tibete ir be muitinių 
mokesčių gabenti savo dir- 
binius-produktus i tą kraš
tą. Negana to. Tibetas bu
vo priverstassumokėti. An>f 
glijai pustrečioimiliono ru
piu karinių atpildų. (Ru-

dai ,tigrai, vilkai, Himalajų dvasininkijos ir baudžiavi-

Tibeto gelmėse yra au- kai valdžia priklauso 
gele- gentams, kuriais renkami 
Ta-įtakingi vienuolynų vadai-- 

lamos. O lamų religija yra 
viena budizmo pavidalų.
BETEISIAI IR BERAŠ

ČIAI
Tibeto gyventojai neturi 

jokių politinių teisių, jie 
beveik visi neraštingi; sti
priai paplitęs prietaringu
mas. Moksląs * prieinamas 
tik “aukštesnėsėms” kla
sėms. Lhasoje esančiose 

| dviejose mokyklose mokosi 
aukštosios, diduomenės vai
kai. ' Mokyklos rengia 
valdininku^ valstybinėms 
įstaigoms . Privačiose mo
kyklose už mokslą reikia 
mokėti labai brangiai, ir 
valstiečiai negali siųsti ten 
savo vaikų.

Tibeto darbo žmonės gy
vena nuolatiniame skurde 
ir varge. Valstięčiai mo
ka didelius mokesčius ir 
/rinkliavas vienuolynams ir 
f/audziaviniams poną ms. 
T)ar blogesnė padėtis tų 
^valstiečių, kurie neturi sa
vo žemės šklvnu. Jie pri
versti dvarininkams ver
gauti. Dvarininkai ir vie
nuolynai be jokių anriboii- 
mu- viešnatauia tokiems 
valstiečiams, kurių yra 
dauguma.

KINIJOS DALIS
, Tibetas yra neatskiriama 
Kiniios dalis. . J . .

Kinijos vyriausybė (su-

lokiai (meškos).

kso, sidabro,' vario, 
žies, sieros ir naftos, 
čiau gamtos turtai dar ne
ištirti.

GYVENTOJAI IR JŲ 
UŽSIĖMIMAI

Tibete yra 3 milionai gy
ventojų. Tibetiečiai , dau
giausia verčiasi klajokline 
gyvulininkyste, augina ja
kus, avis, ilgavilnes ožkas. 
Kai kuriuose rajonuose, 
daugiausia upių slėniuose, 
gyventojai sėja miežius, so- 

, Žemė įdir
bama primityviu būdu.

Politinis ir kultūrinis 
provincijos centras yra 
Lhasos miestas, turintis

"Šiaurėje ir rytuose Tibe- rą ir kviečius.

, Jis yra sankryžoje 
Belgi-i karavaninių kelių, kuriais 

keliauja, pre
kiaudami su kitomis Kini- 

. Geležin
kelių Tibete nėra. Tibetie- 

j čiai parduoda kailius ir vil
ną. Įsiveža arbatą, šilką* 
medvilninius audinius, me
talo dirbinius ir kt. Pra- vasara -r- trumpa,; monė nepaprastai menkai 
išvystyta; yra tik Smulkių 
vilnos audimo, metalo ap
dirbimo ir kilimų (karpe- 
tų) audimo naminės

I mOnes įmonių.
VALDŽIA

Aukščiausias Tibeto

pra-

val-
ko^ ,elniai, stirnos^ antilo- dininkas yra lamų bažny

čios galva Dalai-lama —pes; iš plėšriųjų — leopar

nių ponų atstovas. Faktiš-
i re-

1949 m. rugpjūtyje į Ti-

e ne-

l'C Bergždi bandymai plaukam išlaikyti
Daugelis pradėjusių plik- 
vyrų taip rūpinasi sulai- 

plikimą, jog dėl rūpes- 
sakoma, dar greičiau 

nuplinka.

braukyti odą — naudingas je iki lyties pajėgumo su- 
dalykas. Tatai pad ėda menkėjimo senatvėje. Tad 
kraujui pasiekti plaukų galvos plovimas reikalin- 
šaknis. O iš paprastai var
tojamų tonikų - stiprylų te- rus apsivalymas.

gas, kaip ir kitoks regulia-

Amerikiečiai, besisteng-' r?.įka;ipJŠ PLIKIMO PRIEŽASTYS 
mi išlaikyt slenkančius • ozlo„ 

laukus, išeikvoja 75 mili-1nos* 
i)us dolerių per metus 
aistams - tonikams. ______ z
| Plaukinių vaistų fabri- plaukus nuo galvos. Recep- rūpesčiai,’ ..
t ntai žada savo .“liekarst- tai nuo pleiskanų yra- ir veikimas, paveldėtas 
vomis” sustiprinti lieka- oficialiuose, gydytoji) ’ ‘   *
mus plaukus, sulaikyti jų valdžios užgirtų vaistų są- 
amukimą. ’ ; rašuose. Tie vaistai, ta?

Amerikiniuose laikraš- čiau, tik apstabdo pleiska- 
čiuose ir žurnaluose dar ir nas vienai kitai savaitei, 
Šiandien . matoma skelbi- .beb neišgydo nuo jų. 
mai, kurie ketina atželdyti 

| plaukus ant žvilgančių, pli-. 
j kuvinakaulių.-

BARZDASKUTYKLOJ
Visiškai plikas barzda-

“nei pieno nei Vil Tarp nuplikimb' priežas
čių yra minima tokios: 
odos prikepimas prie kaulo,PLEISKANOS
UUU0 pi HX^pilAlClO pi'l^ llUUAVj 

Sakoma, pleiskanos^ varo ankštų kepurių nešiojimas, 
’ rūpesčiai, blogas vidurių 

; nuo 
’ ir|tėvų palinkimas į plikumą

Seniau daktarai sakyda
vo: Norint sumažinti pleis
kanas, reikia vengt tank
aus galvos plovimo. Taį bu
vo daktarų klaida. .

Naujoviniai gydytojai pa-* . j . . naujuvuuai gyuyLuja.1 pa-
utis.pasiūlo kandidatui į įarja dažnai plaut pleiska-

ir kt.
s Mokslininkai teigia, kad 
visa žmonių veislė palaips
niui plinka; sako, žmonija 
darosi “strymlainyta,” neš, 
civilizuotuose. sąlygose gy
venant, plaukai nelabai rei
kalingi. f

Yra susidarę ir atitinka
mų patarlių. Taip antai, 
Katerina Petrikienė, kalbė-

dama Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopos ban- 
kiete Brooklyne, pereitą 
sekmadienį, pakartojo vie
ną tokių patarlių: “Tik 
kvaili žmonės nei ' plinka 
nei žyla.” Matyt, kalbėto
ja nieko nejžeidė, nes dau
guma dalyvių turėjo “sida-' 
briniu” plaukų, o kai ku
rių kitu galvos atspindėjo 
lempų šviesas.

SVETIMI PLAUKAI
Kas drovisi būti plikas, 

jis gali įsigyti naujus plau
kus, bet tiktai nusiperkant 
svetimus, dirbtinai sutai
sytus plaukus. Tai bus va
dinamas “parukas” (peru
kas, o angliškai — tbupee, 
wig).

Amerikiečiai dabar išlei
džia 10 milionų doleriui per 
metus, pirkdami svetimus

plikius tam tikrą plaukų 
stiprylą 1 toniką, ir koštu-. 

f riteris už tai moka pinigus; 
. užmiršta paklausti: — Na, 

tai kodėl tamsta pats sau 
įplaukų nesustiprinai?

l Žadantieji ataugint pra
rastus plaukus' yra begė

džiai monelninkai.
H NĖRA TOKIOS 

z GYDUOLES
^Amerikos Gydytojų Susi- 

£. Vienijimas ištyrė ir paskel
bė, jog dar niekas nesurado 
tokio skysčio ar tepalo, ku
ris galėtų sugrąžinti plau
kus ant plikės.

Kas liečia visokius toni
kas, jie taip pat yra tik 

,j4|*gždi skystimėliai.
Joniko užpylus ant gal

vos, bafžda^kutis paprastai 
ją masažuoja, įtrindamas 
vadinamą “stiprylą.”

nuotą galvą, naudojant pa
prastą vandenį ir švelnij 
muilą. Jeigu niežti, tai ga
lima ir kasdien taip apsiva
lyt galvą nuo pleiskanų.

Taipgi patartina pirštais 
pamasažuoti galvą arba vi
dutiniai stipriu šepečiu pa
šukuoti. Tokiu būdu krau
jas paskatinamas' geriau 
veikti ir plaukų šaknis mai
tinti.

LYTINIS REIŠKINYS
Žymėtina, jog pleiskanos 

paprastaL-atsiranda, kuo
met žmogus lytiniai su
bręsta. Einant gi senatvei!, 
pleiskanos mažu - pamažu 
pradeda nykti ' ir dažnai 
dingsta.

Kai kurie daktarai tvir
tina, jog pleiskanos yra 
normalus dalykas tuo am
žiaus laikotarpiu nuo ly
tinio 'subrendimo* jaunystė-

PAPRASTAJAI SLOGAI
Pastaraisiais laikais iš

rasta eilė vadinamų “ste
buklingų” gyduolių — sul
fa, penicillin, streptomycin, 
terramycin ir kt.

Bet dar nėra jokios gy
duolės nuo paprastosios 
slogos.

Kasdien žiemos laiku apie 
20 milionų amerikiečių ser
ga sloga. * Apskaičiuota, jog 
sloga, sulaikydama milio- 
nus žmonių .nuo darbo, 
kasmet padaro du bHionus 
dolerių - medžiaginių nuo
stolių, tai ,yra du tūkstan
čius milionų dolerių. Sloga 
sugaišina fabrikinius ir ka- 
sykliniup darbus penkis 
kartus daugiau, negu visi 
Streikai Jungtinėse Valsti 
jose.

pryšakyje.
“Gerosios valios misijos”

Religiniai - baudžiaviniai 
Tibeto valdovai, veikdami 
pagal Amerikos - Anglijos 
agentų nurodymus, pernai 
metų pradžioje pasiuntė 
vadinamas, “gerosios valios 
misijas” į Jungtines Vals
tijas ir Angliją. Tų misijų 
tikslas buvo užtikrinti sau 
anglų - amerikonų paramą, 
atplėšiant Tibetą nuo Kini
jos.

Tibetiečių pasiryžimas
Bet eiliniai tibetiečiai pa

sipriešino tiem planam ir 
išreiškė pasiryžimą susi
jungti su Kinijos Liaudies 
Respublika.

1950 metų sausyje Kan
su provincijoj, Kinijoj, įvy
ko didžiulis tibetiečių ir ki
tų susirinkimas ir pareiškė 
protestą prieš Amerikos ir 
Anglijos kišimąsi į Tibetą. 
Tas susirinkimas kartu pa
smerkė Tibeto valdovui 
kaip savo tautos' išdavikus. 
Tibetiečių atstovai, užreiš- 
kė, jog Tibetas buvo ir liks 
neatskiriama Kinijos dali
mi . O yiena paprasta ti
betietė'Cžę Žen-Namu tarė: 
“Tibetiečiai ir kitos Kinijos 
tautos yra panašios, kaip 
penki rankos pirštai, ir jų

—Tibeto gyventojai su 
džiaugsmu pasitinka tą iš
vadavimo armiją, 
jraŠ9,f(.rusŲ žurnalistas V. 
Fiodorovas.

kaip

bei aSieWyti ir parakai
plaukus kaip parūkus. Ir 
tas biznis kaskart vis spar
čiau plinta.

KAS JUOS NAUDOJA
Pusplikiai bei pliki juda

mųjų paveikslų ir televizi
jos aktoriai naudoja pui
kiai pritaikytus parūkus. 
Negalima pažinti, kad 
jie puošiasi “svetimomis 
plunksnomis.”

Vidutinis parukas lėšuo- 
ja 100 iki pusantro šimto 
dolerių.

Dauguma amerikiečių no
ri atrodyti jaunais ir šau
niais, ypač santykiuose su 
merginomis ir moterimis. 
Jos ‘nesigėrėją blizgančia 
galva.

T.aigi svetimus plaukus- 
parukus ir dėvi senatoriai, 
daktarai, bankininkai, tei-K 
sėjai, generolai, kunigai.

Dar įdomiau, kad daugybė padarydavo gėdą — pake- 
jaunų amerikiečių puošiasi lia žmogus skrybėlę, ir nu- 
parukais. simauna parukas, arba ve- ‘

Viena didelė svetimų jas jį nupučia, 
plaukų , kompanija sako, ■ 
kuo daugiausia parukų iš-i 
perka jauni vyrai nuo 20 
iki 30 metų amžiaus, norė
dami pasisekimo, su mergi
nomis.

Pasirodžius plikam gal
vos sklvpeliui, kai kurie vy
rai nėrka lopą su svetimais 
plaukais tam “griekui” pri
dengti. Toliau tenka nau
doti didesriį lopą, pagaliau, 
ir ‘visai galvai parūką. Taip 
palaipsniui darant, net‘ar
timi bičiuliai laiko parūką 
tikraisiais to žmogaus 
plaukais.
SENIEJI IR NAUJIEJI

PARŪKAI
Seniaus parukas kartais

DAR NĖRA GYDUOLES
Nors nuo pačios;, slogos 

niekas nemiršta, bet gydy
tojai sako, sloga dažnai ga
li atidaryti duris į tokias 
pavojingas ligas, kaip plau
čių. uždegimas (pneumo
nia), krūtinės plėvių užde-, 
girnas (pleurisy) ir kt.

Jeigu1 žmogus perser
ga rauplėmis, šiltinė
mis ir kitomis rimto
mis ligomis, ’ jis įgyja at
sparumą, kuris apsaugoja 
jį nuo šių ligų pasikartoji
mo per tam tikrą, laiką. .

Bet išgijęs nuo slogos as-, 
muo gali po kelių valandų 
vėl jąja susirgti .

Sloga vidutiniai tęsiasi 
nuo 5 iki 7 dienų. 'Dakta
rai negali slogos sutrum-

. įpinti. w t

Dabar parūkai geriau ga
minami ir pritvirtinami; 
jie nenusismaukia su kepu
re. > ? . ;

Daugiausia jų parduoda 
kompanija, skelbianti, kad 
jos parūkai yra “Hurrican 
Resisters,” vadinasi, net ' > 
smarkus viesulaš-uraganas ** 
negali ju nuo galvos nu
nešti. (Bet mes to neužti- ; 
kriname.—Red.)

Naujo viniai parūkai yra 
šukuojami, išplaunami ir 
kvepiančiais tepalais tepa
mi. Žmonės ir miega, ne
nusiimdami jų per ištisas 
savaites ir mėnesius^ « 

SUDĖTINGAS AMATAS
Parukams gaminti, reikia 

j gero tam išsilavinimo. 
I Jiems naudojama pora šim- 

. tų skirtingų spalvų plaukų.
‘ 1 svetimi 

.plaukai, kad būtų tos pat 
spalvos, ' kaip ir savųjų ■ 
plaukų likučiai. Darant vi
sai galvai parūką, yra įsiu
vama į tam tikrą medžiagą 
apie 30 tūkstančių pavie
nių plaukų — kiekvienas 
atskirai, bet gana tankiai.

Šviesūs, gelsvi • plaukai 
perkami, iš Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos moterų, 
o tamsūs iš Italijos ir kitų 
pietinių ’ kraštų moterų; 
rusvi ir kitokių' spalvų 
plaukai iš įvairių tautų mo
terų. Plaukų uncija lėšuo- 
ja 8 iki 18 dolerių, taigi 
svaras — 128 iki 288 dole
rių.

(Tąsa 4-mė pusi.)

;..K J

i Daktaras ir nenori, kad i sukelia slogą, o jai kelią Į Parenkama toki 
suslogavęs žmogus tuojau 
pas jį ateitų, gydytis. Slo- 
gininkas tikisi greitos pa
galbos, o kai liga užtrunka 
porų trejetą dienų, jis pa
mano, kad pirmasis dakta
ras netikęs, ir kreipiasi į 
kitą gydytoją. Tuomet slo
ga jau pati savaime eina 
artyn pabaigos. > Tad an-‘ 
t^ajam* daktarui ir teks 
garbė, kad “jis išgydė.”

Gydytojas gali patarnau
ti tik vienu atžvilgiu,—pa
tardamas, ką valgyti ir 
kaip pasilsėti. Tuomet slo
ga neužsitęs per ilgai ir ga
lima bus išvengti sunkesnių 
ligų.

Patirta, jog tam tikri 
bakteriniai perki - virusai 
' L ‘ z

o 
praskina nuovargis, atšali
mas, bloga mityba bei ne- 
tvarkus gyvenimas.

Bet pats šaltis nėra tie
sioginė slogos priežastis.

Šalčiausių sričių - kraštų 
tyrinėtojai aplink šiaurinį 
ir pietinį žemės ašigalius 
(polius) nesirgo ' slogomis. 
Eskimosai, šaltųjų žiemi
nių kraštų gyventoja;, kur 
kas mažiau serga sloga, ne
gu amerikiečiai tokiose šil
tose valstijose, vkaip Flori
da ir Georgia.

Mokslininkai vis uoliau 
ieško gyduqliu nlicb slogos.

N. M. '

A. 
■< a ■ Į

ri

3 psl.—Laisvė(Liberty, Lith. Daily) Penk., Saus.-Jan. 12, 1951
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

U KRYŽKELES
i Dideli Lietuvos žmonių 
laimėjimai 1950 metais

(Tąsa)

(Istorinis Romanas)

—Gal būt, prieš du mėnesiu,—kalbėjo 
toliau Kūlgailįs tuo tarpu, kai šarka pa
silenkęs klūpojo greta jo ir nesikėlė, — 
mūsi£ Paraisčių kaimą dienos metu, sek
madienį, kai mes visi ramiai sau šneku
čiavome susirinkę po ‘šventuoju ąžuolu, 
užpuolė, kryžiuočiai . . . Vienus mūsų 
tučtuojau nukirto, kitus suvarė į trobas

Jos abi su dukra bus tavo žmonos kuni
gaikštienes Onos patarnautojos ir joms 
ten nebus nuobodu. Be to, paprašysiu 
tave, kunigaikšti, be jau sutartų bajorų 
įkaitų, pridėti man ir abu velionies 
Knystauto sūnus. Pilaitė pasiliks ordino 
žinioje, o Knystauto sūnus, kai tu atsi
sėsi Vilniuje Lietuvos^ valdovų sostan, 
apdovanosi savo malonėmis ir didesniais 
dvarais Lietuvoje ar Guduose . .. . Prisi-

man

Vilnius, lapkričio 5 d.
Šiais metais Vilniuje pra

dėjo veikti dažymo aparatų 
fabrikas, paleistas į darbą 
elektros skaitiklių fabrikas. 
Šios įmonės išleidžia anks
čiau Lietuvoje negamintą 
produkciją.'

metais )praėjusiais mokslo 
aukštąsias mokyklas
1,105 žmonės, tai šiemet ta
rybinių specialistų gretas 
papildė daugiau kaip 1,700 
žmonių. * •'

Respublikoje veikia \ 474 
bibliotekos, t. y. 70 bibljOte-

ir gyvus sudegino i . .
—Tai kryžiuočiai! Tai kryžiuočiai!— 

dar ląbįau subruzdo žemaičiai bajorai ir 
piktai pradėjo ryti kryžiuočius akimis.

—Aš tik vienas, šviesiausias kuni
gaikšti, išlikau gyvas ir buvau privers
tas kryžiuočiams rodyti į bajoro Knys
tauto pilaitę kelią! . .

—Ir atvedei? — rūsčiai paklausė ku- 
. nigąikštis.

—Per prievartą, kunigaikšti, per prie
vartą; mušamas ir kardu grasinamas..;

Užpakaly Vytauto sėdėjęs riteris 
Griežė staiga pabalo visas, pasikėlė iš 
vietos ir užsimiršęs paklausė stačiai žy
gūną:

—O kaip dabar pilaitė?
•

.Žemaitis grįžtelėjo, bet pamatęs, kad 
klausia kryžiuotis, sumišo ir, nieko jam 
neatsakęs, pasakojo kunigaikščiui toliau:

—^Paskiau aš juos tris dienas vedžio
jau po girią ...

—.0 pilaitę vis dėlto jie paėmė,—per
traukė jį .kunigaikštis,

—Apgaulingu būdu, šviesiausias vieš
patie, apgaule ir melu ... O kokia ap
gaule, tai, va, papasakos pilies žygūnas 
Šarka.

Ir Šarka papasakojo, kaip buvo paim-

t

Ai

mūšis buvo tik pilyje?—klausė 
kunigaikštis. ’ '

—Tik pilyje,—atsakė nusiminęs Šar
ka. * * ’

—r-0 jūs kąip iš pilies pabėgote?
—Kai pamatėme, kad kryžiuočiai nu

galėjo, mes ir pabėgome, šviesiausias 
viešpatie,—ir Kūlgailis su Šarka papa
sakojo, kaip jie abu.pabėgo per slaptą 
urvą.

R Visa tai girdėjo ne tik Vytauto bajo
rai, bet ir atlydėję žygūnus kariai že- 
maičiąi, kurie dabar puikavos prie pala
pinės ir triukšmavo. Veltui ordino mar
šalka siuntė savo knechtus pasakyti, kad 
jie nurimtų ir pasišalintų, triukšmada
riai neklausė.

—O kur jūs abu taip ilgai užtruko
te?—vėl paklausė Vytautas.

Mus buvo sugavę miške Skirgailos 
raiteliai ir pasodinę Trakuose j pože
mius, bet mes išsimelavome. Tik kelios 

„ dienos kaip paleido,— pasiteisino šarka 
ir pridėjo:—mes pasisakėme, kad bėgo- , 

\ me iš Vilniaus namo.
—O ar jūs nežinote, kas atsitiko su 

bajoriene ir jos dukra?
—Dabar negaliu pasakyti, bet' tada 

prie jų durų jau buvo pristatyta sargy- 
. ba, o kryžiuočiai veržėsi ir į bajoro tro-

*

pažinsime, kunigaikšti, kad šis. žygis 
mums nepasisekė; užtat antruoju kir
čiu, kurį mes suruošime kitą vasarą — ‘ 
atitaisysime ir^šį nepasisekimą . . . Tai 
pax, kunigaikšti? —■ ir'maršalka ištiesė ; 
Vytautui ranką. ■ 1

Bet Vytautas neskubėjo jo rankos pa
spausti; jis suraukė antakius, susimąs
tė ir pagalvojęs, tarė:

—Mano prieteliau, pavesdamas ordi
nui' Žemaičius, aš prašiau didįjį magis
trą, ir jis man prižadėjo būti jiems ne 
tik globėjas, bet ir tėvas, o ką jūs dabar 
darote su rtiano Žemaičiais? Ties Tra
kais pirmutinius ir dar nesusitvarkiu
sius mano pulkus pasiuntėte į kovą. Čia 
pirmutinius metėte ant Vilniaus sienų! 
Likusius namie senius ir moteris žudote, 
gyvus ugnyje deginate! . ., Įkaitų aš 
jums daviau tiek, kiek jūs norėjote, ir be 
jokių derybų; Q jūs dabar daugiau rei
kalaujate; nubsavas bajorų sodybas puo
late ... Be to, mano prieteliau, jūs 
griaunate Lietuvoje ir žemaičiuose, pa
sitikėjimą manimi, griaunate mano ga
lybę, plėšiate man garbę...

—Kunigaikšti,—nukirto jį maršalka, 
—Žemaičiai mūsų, ir Žemaičiuose mes 
turime palaikyti savo autoritetą, o ne 
kieno nors kito! . . Sutartimi,.kunigaikš
ti, Knystauto pilis seniai turėjo būti ar
ba sunaikinta, arba mums perduota. 
Tu, kunigaikšti, ligi šiol šito nepadarei, 
tai aš ir 'pasirūpinau, tavęs neatsiklau
sęs, paimti pilaitę ordino globom. Juo la
biau, kad kai mes atsitrauksime nuo Vil
niaus, gali ją pulti Skirgaila ir sudaryti 
mums nemažą pavojų žemaičiuose.

Vytautas pagalvojo ir, neramiai 
žvilgterėjęs pro palapinės > duris, paša-' 
kė: x

— Mano prieteliau, kol aš dar nesė
džiu Vilniuje Lietuvos kunigaikščių sos
te, tol šeimininkauju Žemaičiuose aš, ir 
didisai ordino magistras manęs neatsi
klausęs, kaip ir aš jo, nieko negalime da- ) 
ryti!

— Kunigaikšti, tai taikos metu, Tai
kos metu taip, bet dabar karas, o aš vi
sų sujungtų jėgų vadas! Aš turiu rū-‘ 
pintis ir pasirūpinau, kad mums trau
kiantis ir atsitraukus negrėstų iš užpa
kalio joks pavojus... O dėl nekaltai nu
skriaustų žmonių ...

— Ir gyvų sudegintų vyrų ir moterų,
— rydamas akimis maršalką, įterpė Vy
tautas. ’

dėl nekaltai nuskriaustų
žmonių, vyrų ar moterų, sužeistų ar nu
kautų — aš ištirsiu, ir kaltininkai'bus 
žiauriai nubausti. Tai prisiekiu, kuni
gaikšti, šventu Jėzaus Kristaus kry
žium! — ir maršalka, pakėlęs prieš akis 
kardo rankeną, ištarė priesaikos žodžius.

— Gęrai, mano prieteliau, aš tikiu ri
terišku narsumu ir teisingumu, bet vis 
dėlto norėčiau, kad tame tardymo dąk 
lyvautų ir mano bajorai.

— Atsiųsk iš savo' pusės riterį' Griežę
— jis bus daugiau kaip bešališkas, ' 
-tarė maršalka ir įsmeigė į Vytautą akis.

Riteris Griežė —- ordino riteris, o' 
ne mano, — atsakė, lyg nieko nesupras
damas, Vytautas. *’ „•

— Kunigaikšti,' dabar jis yra tafa), 
bet aš nenorių jo visai atiduoti tau. Tam 
užstatas—-Laima Knystautaitė.

Abu žvilgterėjo vienas antram į akis. 
Vytautas pamanė, bet nepasgkė; “Na, ir 
landus gi tų šnipas.” ■‘ \

— Cha-cha-chaJ — nusikvatojo mar-/ 
šalka. — Kunigaikšti, aš jus nugalėjau 
tuo pačiu ginklu, kuriuo, jūs norėjote 
parblokšti mane! Cha-cha-cha... “Gru- 
drūs jūs, lietuviai, todėl mes su jumis * 
ir atsargus,” pamanė maršalka, bet' taip 
pat nepasakė. \ A v- • .
•Prie palapines durų vėl pradėjo trįukš- 

mauti žemaičiai ir nerimauti riteriai. .
— Na, kunigaikšti, eisime į juos ir 

•nuraminsime,^
XBus .daugiau);

"J Y į .;•«$

’l’homąš E. Dewey prisiekdinamas trečiam New Yor- 
ko valstijos gubernatoriaus terminui.

, .lį,, ,i ,, .?l i , „.4 ......................SKAITYK IR MOKYKIS
Vapsvų, kamanių ir bičių lių. Jų skruzdėlyne neretai 

šeimoje yra motinėlių, patinų galima pamatyti kitų skruz- 
ir darbininkių. Tas pačias tris 
kategorijas turi ir skruzdėlės. 
Bet skruzdėlės darbininkės 
dažnai būna kelių pavidalų. 
Kai kurios skruzdėlės darbi
ninkės turi stiprius žandus; 
jos gina skruzdėlyną nuo už
puolimo. Medų ėdančios 
skruzdėlės tun darbininkių su 
dideliais pilveliais. Tie pilve
liai y>a gyvos “statinaitės” 
medaus atsargai. Tokios gy
vos “statinaitės” tūno, nejudė
damos arba kabo palubėje 
tam tikrose skruzdėlyno pa
talpose. Darbininkės skruzdė
lės vis pribėga zprie jų, maiti-

dėlių —r- tamsiai judų, smul
kesnių. Tai ir yra vadinamieji 
“vergai.” Raudonosios skruz
dėlės užpuola rudųjų skruzdė
lių lizdus pagrobia ir parsine
ša iš tėn lėliukių. Išriedėję už
puolikų skruzdėlyne “vergai” 
dirba tą pat, ką jie būtų dir
bę ir savame skruzdėlyne.

Termitai. Termitų bendruo
menė pasižymi dideliu sudė
tingumu. Termitus dažnai va
dina baltosiomis skruzdėlė
mis. Tokio netikro pavadini
mo priežastis (termitai labai 
tolimi skruzdėlėms ir labai

, ' ’ , ■ \ giminingi tarakonams) yrana jas is savo burnos medum. ... .. .v . v. .. „ •didelis išviršinis panašumas 
tarp7 termitynų ir skruzdėly
nų.

Termitai — nedideli, dau-

Tarybų Lietuvoje jau 
pradėti gaminti traktori- 
niai plūgai su priešplūgiąis, 
pašarų šutintuvai, stambių
jų pašarų smulkintuvai ir 
kitos naujos mašinos žemės 
ūkiui.

Tarybų Lietuvos įmonė
se auga racionalizatorių 
skaičius. Vien per pirmąjį 
šių metų pusmetį patvirtin
ti Į,087 darbo žmonių ra- 
cionalizatoriniai pasiūly
mai. 556 pasiūlymai jau į- 
diegti gamyboje. Jie duoda 
valstybei kasmet apie 7. mi
lijonus rublių ekonomijos.

kų daugiau, negu praėju
siais metais. Jų knygų fon-' 
das — 2 milijonai egzem
pliorių. Nuolatinių skaity
toju skaičius šiemet išaugo 
iki 162,000.

Nuolat plečiamas kultu- 1 
ros ir poilsio parkų tinklas. 
Šiemet respublikoje veikia 
32 kultūros ir poilsio par
kai. ’ . .•

Šiais metais Tarybų Lie
tuvos gyventojų /Suvartoja
mų produktų kiekis natūra 
padidėjo: mėsos — daugiau i 
kaip 3 kartus,; duonos ii I 
miltų —- 80 procentų, deš
ros gaminių —r 70 procen
tų, konditerijos gaminių-—' 
49 procentais, bulvių — 45 
procentais, ūkiško muilo 
33 procentais, druskos —! 
25 procentais, 
degtukų — !

Per laikotarpį, praėjusį 
nuo Didžiojo Spalio 32-rU 
iki 33-čių metinių, išleista 
42 kino žurnalai ^Tarybų 
Lietuva,” kuriuose pląČĮai- 
parodyti svarbiausi respiKY^ 
likos gyvenimo įvykiai, pr*/ L 
monės, žemės ūkio, moks-* 
lo, kultūros ir meno pasie
kimai. \ -

Koresp.

' —O ar jūs negalite'pasakyti, kas tą 
į būrį vedė?

—rVardo nežinau, viešpatie, bet iš vei- ’z 
do ir šarvų gerai pažįstu: tai vienas iš 
tų kryžiuočių, kurie tave, kunigaikšti, 

\ pavasarį lydėjo po žemaičius.
—Tai jis Ir būrį vedė? ' i
r-r-Ne, būrį vedė anglų riteris, — pa

aiškino Kūlgailis, ir abu žygūnai nutilo.
Visa tai, ką papasakojo abu žygūnai, 

buvo išversta į vokiečių, anglų ir pran-

; ' —Kunigaikšti, mes turime pasikalbė
ti vienu du,—tarė ordino maršalka, iš
klausęs vertimo. /

žengė į Vytautą žingsnį, lyg žaisda
mas, sudavė ranka per sąvo kar$o ran
keną ir neramiai‘suerzėjo vietoje.

s I , * ...

Kai išėjo iŠ palapinės riteriai ir bajo
rai, maršalka padėjo ant Vytauto peties 
ranką ir draugiškai prabilo:

—-Kunigaikšti, Draugystė draugyste,* 
o atsargumas gėdos nedaro, juo labiau^ 
kad ordinas kartą jau yra patyręs tavo 
nedėkingumą: bajoro Knystauto pilaitė 
paimta mano įsakymu! . . Bajorienę su 
dukra aš įsakiau pirma proga su didele 
pagarba ir visais patapusiais paĮy$ętįjH 
Marienburgą’ kalį) įkaitei I? jei jos ^ar ’ 
ne ’

K

B : *

kelyje, tai tik dėl blogo oro ir, liūčių,

Sruzdeles pilvelis pučiasi įr 
pučiasi, pasidaro labai dide
lis. Išalkusi skruzdele pribė
gą prie “statinaites,” pakute
na ją ūseliais, ir “statinaitė” giausia balsvos spalvos Vabz-
atryja me'daus lašelį. Skruz- džiai, gyveną labai uždarą 
dėlė nulaižo jį ir bėga toliau, gyvenimą ir tik ypatingai^ at- ** >■ '• * «• • V M. ,

’ čia mes matome “darbo pa
sidalijimą.” Vienos skruzdė
lės medžioja, kitos v taiso 
skruzdėlyną, w trečios augina 
vikšrus, ir lėliukes, ketvirtos 
yra indai rąaisto atsargai. Bet 
toks darbo pasidalijimas ne
turi nieko bendrą su darbo 
pasidalijimu žmonių bendruo
menėje. Jr čia panašumas ’tik 
išoriiiis.! Darbas, kurį dirba 
viena ar kita skruzdėlė, atitin
ka jos kūno sandarą. Ji tinka 
būti tik . statine, tik kareiviu.
Ji negali pakeisti savo “pro
fesijos,” nes tą “profesiją” 
nulemia jos kūno sandaras; 
O žrnogus specializuoja ga
mybos įrankius, ir viena ar 
kita darbo rūšis nepriklauso 
vien tik nuo žmogaus' organi
nių sugebėjimų.

Skruzdėlių gyvenimo sudė
tingumas ypąč krintą į alps 
tais atvejais, kai mes susidu
riame su tam tikros rūšies 
skruzdėlių sugyvenimu su ki
tais vabzdžiais ir augalais.

, Amaras išmeta saldokas iš
matas. Skruzdelės šias amarų 
išmatįas ėda. Aptikusios ama
rą, jos kutena jį ūseliais, Tuo
met amaras, paprastai išlei
džia .lašelį saldaus skysčio. 
B'ęt yra skruzdėlių, kurios ne
pasitenkina atsitiktinai ‘ aplik- 
;tų amariį ( “melžimu’1; jos 
įtaiso tam tikras patalpas, į 
kurias, ir nusitempia amarus.

Kai kurios Pietų Afrikos, 
skruzdėles, sugyveną su tąm 
tikru grybeliu. Iš sukrąmtytų 
lapfj skruzdėlės gamina jam 
maištingą medžiagą, juo /rū
pinasi. Išaugusius grybelius 
skruzdės ėda. Yra skruzdė
lių, kurios krauna grūdų at
sargas. Ir jos nė tik atvelka į 
skruzdėlyną atsitiktinai ras
tus grūdus. Jos .palieka augti 
ąplįnk skruzdėlyną tik tokius 
augalus, kurie duodą,, joms 
reikalingų į grūdu. Visa kita 
sunaikinama.
/.Daugelis skruzdėlių ypatin
gu būdu sugyvena su kitomis' 
skruzdėlėmis. Jos z turi, kaip 
sakdmą, “vergų”. Tai nėra

vėjais pasirodą žemės pavir
šiuje. Jie, be . sudėtinių akių, 
turi ir paprastas akutes; daž
nai jie būna akli.: Termitynai 
būna įvairūs. Paprasčiausiu at

veju lizdas daromas po žie
ve, kur termitai pragraužia 
sau takus, Sudėtingiausi yra 
daugelio atogrąžinių termitų 
rūšių (Afrikos, Amerikos) 
stambūs pastatai. Tokie pas
tatai paprastai būna siurų

Bergždi bandymai 
plaukam išlaikyti 

x t ;

(Tftsa nuo 3-čio opai.) 
Pa rūkų fabrikantai

cukraus ir amerikinių moterų 
23 procentais. ! netinka — jie 
“° _ I ti kenksmingais

Respublikoje sėkmingai mais. • 
įgyvendinama visuotinio 
septynerių metų rnokymo 
sistema. Žymiąi išplėstas .
septynmečių mokyklų tin- Par^M .. .
klas. Šiuo metu respubliko- ;Ąle k
je veikia 663 septynmetės 
mokyklos.

ŽILIMAS IR PARŪKAI
Senstant rujojančia 

, kaim

“vergų”. 1 Tai jiera 
vergai mūsų prasme. Panašu- 

Čia veĮ tiktąp ' išviršinis.
- tarė maršilka: ■ •/*« « f?s W--iMie maisniKa. A f , pasitai

ko kruvinai raudonų skruzdę-

tu ir nesensti — nei tu žylrw 
į nei plinki. v ■ iįjnS
i Užeigoje jauną moteris j 

Jei 1949 m. per tris me-!ar ^rgina giria tokius 
tų ketvirčius buvo išleista grazms Plaak,us lr siekla 

ž.„kwi 
gali pasirodyti svetimi 
plaukai. Todėl senyvas pa
rūko nešiotojas kreipiasi į 
k o m p a niją, kad įsiūtų 
truputį žilų plaukų. O kol I 
kompanija taiso parūką, 
tai plikis slapstosi nuo pa* 
žįstamųjų.

Kartais senstanti, jo žmO” 
na reikalauja žilų plaukų 
jam pridėti, kad vyra? ne
atrodytų vis jaunas, - kad 5) 
“mergos prie jo nekibtų.” •’ 

Parūkai šiandien taip* ge
rai pritaikomi, kad, girdi; 
ir barbenai neatskiria jų 
nuo tikrųjų plaukų, Paaa* 
kojama apie'tokį., atsitiki* 
mą:

Viėnas kostumeris, be« 
laukdamas savo eilės, už* 
snūdo barzdaskučio kėd^ję. | 
Barzdaskutis,* matyda 
per ijgus plaukus, ėmė juos ■ 
kirpti. Pabudęs žmogus 
griebėsi už galvos, nuai*' 
gandęs, kad barzdaskutis 
“šienauja” jo parūko plau* • 
kus. Bet jau buvę nukirp
ta 50 dolerių vertes sveti* 
mų plaukų. J. C, K,

rių tiražu, tai per tris šių 
metų ketvirčius jau išleista 
5,834,630 egzempliorių.

—o—
Sparčiai auga sporto ma

siškumas. Respublikinėse
netaisyklingų .kūgių pavidalo ’moksleivių ' spartakiadose 
ir turi auk? l ligi 5 metrų, o dal auja ig didesnig mok. 
pamatas aplinkui turi ligi 20,, , . . ,.v. .
m. Jie statomi iš žemės ce-Išeivių skaičius, Šiais me
mento, kuri padaro patys ter-!^18 įvykusiose spailakia- 
mitai, Termitynai tokie tvirti, dose dalyya.vo 50 tukstan-

Čių moksleivių daugiau, ne
gu praėjusiais metais.

Respublikos aukštąsias
dažniau- mokyklas baigia kasmet vis

gausesnis naujų įvairių sri
čių specialistų būrys. Jei

kąd išlaiko net didelių gyvu
lių svorį. Sudaužyti juos gali
ma tik šu dąlba arba gervė- 
kapliu. 

< / 
Termitai gyvena

siąį Vidurinėje Azijoje, ret
karčiais. jų galima aptikti 
Kąukązę Juodųjų jyrų pa
kraščiais, Odesos apylinkėse.. 
Jie neturi didelių lizdų, bet 
gyvena arba medienoje, arba 
taišosi požeminius lizdus.

Visi termitai labai žalingi-: 
jie prągraužįa įpėdinių narnų 
sienas, iš molio drėbtus pasta
tus, paverčia pašiųpomis bet 
kuriuos mędinips daiktus, su
ėda maisto atsargas ir viską, 
ką tik įkandą savo stipriais 
žąpdąis. .

. Termitų Užduose yra pate- _ ..... , _________ _ -u
lę, patinas ir daugybė nevaį- «« I/l I * ' •! -• - -įįOš Moterygrape«rt 5
viai turi dideles galvas ir la- . ‘. :■---- ---- ;----------- ,■ A
bai stiprius žandus. Jie gina1 /. Literatūros ’Draugijos Moterų Komisija parmojo, iš- 
lizdą. Darbininkų galvos ma- leisti gan svarbų Dr. J. J. Kaškiaučiaus parašytą kūrinį 
žos,' žandai silpni.' Jie rengia —Kaip Būti Jaunam Net Senatvėje. Knygelė yra 64 pūs- / 
lizdą, maitiną vikšrus ir tt, lapių. Kaina 50 centų. \ ’ ž .. : /
Dagelio., termitų rųšių patelį kaip pažangi visuomenė giliai brangina kozrfą S
del sąvo ištempto pilvelio, ku- • gęrbiamo daktaro nurodymą, kurių jis per daugelį metų, 
riame yra tūkstančiai ^auši- godžių ir spaudoje, yra sukrovęs visą lobyną, leidžiame 
nev- brošiūroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kąip jau
kameroje Apsupta’""Xargy-0 ■ senstetejusiejį privalo save užsilaikyti, kad nespsmukus 
bos” bei ’ darbininkų,' ir be P? sleplinėiijTneĮų krūva, o vis būti sau ir draugijai 
pertraukos deda kiaušinėlius, naudingu. 1 okia brošiūra teks koznam laikytis sau 
Kai kurių termitų rūšių pate-1 dieniniu patariu, idant nereikėtų skųstis visokiausiais 
lė per parą pądeda iki SO,000 'negalavįmąis. / /

Veninių. Kaip ir skruzdėlės, 
jie krauną maisto atsargas 
(grūdus), angina grybelius, 
rengia karo žygius, Nuo 
skruzdėlių jie skiriasi tuo, 
kad jų “armija” eina arba 
naktį, arba tam . tikrais deng
tais takais.

Minta termitai \ daugiausia 
augalais. Bet jie ėda taip pat 
“seijes,” kurias atryja vieni 
kitiems, o taip pat ir sayo 
pačių išmatas.

žo^; > žandui silpni. Jie rengia

Bingelio termitų rūšių patelė

lė per parą padeda iki , .. r. 
kiaušinėlių. Kiąušinelius pa
ima dąrhųiinkaį įr nuneša į 
ątskįrąs kameras. : L

Termitų gyvenimas daug 
kuo panašus j skruzdėlių gy*.

Užsakymus siųskite LLD Moterų Komisijai, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. ‘ -Llp
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ŽINIOS IS 'LIETUVOS
Nebedrįso šiemet žmones 
juokinti

MONTEVIDEO. — 1946 m. 
rinkiminėje kampanijoje bu
vo galima matyti toks naivus 
vieno politinio klubo pavadi
nimas: “Club Nacionalista 
pro Lituania inęlependiente.”

ir vadovavo įžymioji
mokytoja Vera Tomina.

Garbė mūsų jaunajai 
tai!

šokių

kar-

Šacikauskas “Veikia”
MONTEVIDEO. — Svieto 

perėjūnas, Paršaičio “minist- 
Urugvąįiečiai į tai žiūrėdami 1 ras įvairių kitokių avan- 
niekaip negalėjo suprasti, kąjDūrų didvyris daktaras tra
tai reiškia. Ką bendro gali inas šacikauskas, pastaruoju 
turėti Nacionalistų partija su į laiku vėl bando pasipinigauti 
Lietuva? Ir ką bendro turi [iš žmonių skurdžios dalios 
Lietuva su; minėtos partijos i bei nežinystės. 
rinkimine .propaganda? I Teko girdėti,

Iš tįkrųjų atrodė šaipokiš- įras Cerroje medžio ja 
' [vincijos pribūnančius

Tos kvailos komedijos auto-1 žmones ir. jiems siūlosi patai- 
riujn-i buvo čia žinomas. “vei- (nauti gavimui valdiškų daibų. 
kėjas” G.umbaragis — visas 
jis liaudininkas, eseras,

i hkss, socialistas, 
tas, Lazdausko

kis? Matomai jis buvo įtikinęs kiir
Nacionalistų partiją, jog lie
tuviai balsuos už jų sąrašus 
jei Gumbaragį pastatys “klu 
bo” pirmininku ir jo pavardę j 
įrašys į kandidatų sąrašą. 

Bet iš to niekas neišėjo.
Gi m bara g» 

nebema
Cerroje

jog “dakta- 
iš pro- 
darbo

darbų.
: Žadėdamas tokią vietą, reika- 

kata- liauja 10.0- pezų atlyginimo už 
nacionalis- 
bendras

Graužinio pakalikas ir kito-

I “rekomendaciją.”
I- .Darbininkai! Būkite atsar- 
Igūs. Nesileiskite nei artyn to- 

“rekomendatorių,” ibš- 
į kančių suktai išvilioti prakai
tu uždirbtus centus.

ui • rersfetojas.

Teisėjas rien
Vardan tėvynės

TAURAGĖ. — Lapkričio žmonių.
atmetė zvisus komunistų gynė- y (p rajono centras šveųtiš- pakili nuotaika.
2 . . 4-4 « • z-x X -*-x tu'r. n i Ir i n - i .   • * • s _jų argumentus prieš prisaikin- 
tųjų teisėjų (jųręs) šnipinėji- 

! mus. Tuomi jis leidžia val- 
! džios šnipams tyrinėti skiria-Į . . ,v.
1 mu prisaikintųjų teisėjų sa- j mieste skamba dziauąsmin- 
rašų, taipgi jų politinius ir ki-'j gOS (JaillOS. Gatves užpildo 
tūs’ įsitikinimus. Mat, valdžia j gražiai apiformintos (laibo 
nori iš anksto patirti, kaip jie Žmonių kolonos, einančios į 
spręs komunistų bylą.

Teisiami yra Steve Nelson, priešakyje Žengja 
Andy Onda ir'James Dolson, 
vietos komunistų vadai. Jie 
kaltinami žodžiu ir literatū
ra pasisakymo už “valdžios 
nuvertimą.” Komunistų ad
vokatai įrodinėja, kad 'kaltini
mas yra nepamatuotas.

Rep^ . .

kai pasipuošęs.' Namai pa
puošti vėliąvonps, plaka-1 
tais, lozungais. Nuo ryto

Fall River, Mass

jaučiamą
PUa

JJą, ir šiemet 
ąndidatūros niekas 
tį^ei jo “klubas”

A nebeatidarė...

Baltimore, Md.

Po lie

Svarbios prakalbos
Sekmadienį, sausio 14, 

fie Folks Teatre, 1314 W. į 
i North Ave. (arti Druid Hįll), ; 
' rengia prakalbas Baltimorės ' 
I Forumas. Pradžia 8:30 vai. j 
I vakare.

Kalbės Miss Maud Russell,

Litt- '

MONTEVIDEO. — 
tirigos nakties, kad ir giedrus! 
rytas išaušo, bet diena buvo i demokratinės Tolimųjų Rytų i 
vėsoka, vienok į gražųjį par- politikos komiteto 
ką Tomkinson, kur įvyko š.m 
lapkričio 12 d. pirmoji gegu 
žinė, labai skaitlingai tautie
čių suvažiavo. Būrių būreliai 
prile kriožišk’os asados vynu, 
alučiu ir kas ką atsivežė drau
giškai vieni kitus vaišinosi 
Linksmas' polkas grojant N. 
Budreikos orkestrui, šoko ne 
tik jąunimas, bet ir seni. Iš po 
žaliųjų palmių ir kitokių par-j 
ke esamų medžių garsiai aidė- j 
jo gražių lietuviškų dainų j
meJMijos. Tarp skaitlingos |

buvo pardaviiiėjąipi 
“Dąrbo” pąramai rifo bilie
tai; susipratę tautiečiai mie- ; 
lai pirko, sakydami: ką reiš-' 
kia paaukoti'pezas kitas savę Į 
laikraščiui, kai į gegužinę, 
kur galima pasilinksminti ir j 
pąsišokti kiek tik kas nori į 
jjrie tąip šaunios muzikos, į- I 
Ai imas visiems nemokamas.

" Beplunksnis.

Stanley Juleen buvo pasamdytas Pasadena, Calif., 
namų savininkų apsaugoti jų stogus, kad arit jų nelip
tų smalsuoliai, norį pamatyti rožių paradą. Bet jis 
taip susižavėjo paradu, jog visiškai pamiršo apie sa-x 
ve ir pats nukrito. Ugniagesiai pribuvo ir jį iškėlė iš 
tarpnamio.

... ............... direktorė. I 
; Tetpa : Pasaulinė taika ir kri- ’ 
j zė Azijoje............................................ j Kaip Gedemino Draugystės

Miss Russell gyveno Kinijo- nariai sutikom Naujuosius 
|je per 25 metus. Ji pilnai var- , Metus 
toja to krašto kalbą ir raštą. | 
Kaip YMCA viršininkė, ji tu-' 

irėjo artimus ryšius su to kraš- 
I to moterimis, studentais, dar
bininkais ir kitais vietos gy
ventojais. Ji aiškins, kaip su- 

jsikūrė liaudiška Kinija, kas 
I darosi Korėjoje ir kituose 
I Azijos kraštuose. Svarbu vi
siems su tais klausimais susi
pažinti.

Į prakalbas įžanga 60c., 
į studentams 30 c. 7' 
1 kviečia visus dalyvauti. ,

P. Paserskis

ROCHESTER, N. Y.

Gal pirmą sykį Gedęmino 
svetainė turėjo tokį linksmą 
pažmonį. Tai vis dėka mūsų 
jauniesiems nariams uk tokį 

| gražų pasidarbavimą. Svetai
nė buvo išpuošta kalėdiniais
i gražumynais. Maži stalai vi
sais svetainės pakraščiais. 
Aplink visus ^apsėdę svečiai ir 
viešnios, kuriuos visus Jaunuo

liai prižiūrėjo. Visus papuošė 
įsų įvairiomis kepurėm* ir dū-

Rengėjai c|om Ras ko norgjo gerti ar

Chicago, Ill
f -i »

Susižeidė Režisierius
' MONTEVIDEO. — Lapkri- 

!Čio. 12 d. važiuojant motocik
lu1 mūsų teatro režisieriui drg. 
Stasiui- Rasikui, 1 įvyko nelai
mingas susidūrimas. To pasė- 
koj£ Rasikas buvo sunkokai! 
sužeistas į kojas. Gydosi savo 
namuose. Tikimasi; jog sužei-

Iš LDS 53-čios kuopos 
susirinkimo

Mūsų kuopos - metinis 
rinkimas įvyko sausio 
Narių atsilankė vidutiniškai.

susi

valgyti, atnešė.
Ant steičiaus grajino Jono 

žemaičio orkestras. Labai gra
žiai grojo visokius šokius. Vi- 

| duryje salės jaunimas ir se- 
Įnesnieji šoko, dainavo, sveiki- 
i nosi, linksminosi visokių tau
tų publika sykiu, h* visi gra
žiai sugyveno: katalikai, pro- 
testonai, progresyviai, ir tau
tiečiai. Mat, Gedemino 'Drau-

komis plojimu, kaipo jaunoji 
karta. Išduota raportai iš pa
rengimų ir padėkota seniam 
valdininkam už ilgus metus 
jų nudirbtą darbą.

Nutarta surengti vakarienę 
pagerbti ilgamečius veikėjus, 
kurių tūli išdirbo draugystei 
po 28 metus. Tarpe ilgiausia 
išdirbusių yra J. Evans, 'JI 
Manelis, P. žirgulis, Ona Vi- 
limaitienė. Ir pagerbti jau
nuolius už jų gerus darbus, 
už kuriuos ir šiame susirinki
me nariai širdingai dėkojo 
rankų plojimais. Baliaus lai
kas bus paskelbtas vėliau.

Nutarta rengtis ’ prie atei
nančios vasaros pikniko, rū
pintis paėmimų vietos. <

Kovoja prieš skubumą

Pepperell1 Manufacturing 
Co. darbininkai sulaikė darbą 
protestui, rrieš paskubos sis
temos įvedimą. Sausio 5 die
ną visa dirbtuvė buvo streiko 
apimta; streikavo 700 darbi
ninkų.

Kompanija dėjo pastangas 
įvesti skubuirio sistemą. Ji 
gavo užtvirtinimą iš arbitra- 
toriąus Dr. II. Howard My
ers, kuris padeda kompanijai 
dar labiąu išnaudoti darbiniu 
kus.

Nepakęsdamr tokių sąlygų, 
darbininkai buvo priversti iš
eiti prieš tai kovon. Kompa
nija atsikreipė į Textile Work
ers Unrj'ą, kad ji pasmerktų 
streiką kaip “neautorizuotą.” 
Tuo klausima eina pasitari
mai., Rep.

New Bedford, Mass.

Iš fln. sekretoriaus raporto gystė neklausia, kokių pažval-
19.50 metais gų esi, bile tik gražiai apsiei-paaiškėjo, kad 

sirgo 28 nariai; mirė 6, išsi 
kėlė į kitas kuopas 9 ir 4 nau- draugijai ir sekasi.

ni ir ūžk, kiek nori. Dėl to i

Mirė Adolfo Belckio žmo-< 
na sausio 4-tą. Palaidota sau
sio 8 d. Paliko nuliūdime vy
rą Adolfą, sūnų ir dukterį, 
taipgi anūką, 4 seseris, 1 bro
lį. Laidojimą aptarnavo Mr. 
G. Savage.

Didelė užuojauta visiems 
nuliūdimo valandoje.

Koresp.

Reikalauja taisyti sutartį
Sausio 7 d. Hathaway mill 

darbininkai turėjo Susirinki
mą. Susirinkimas buvo dide
lis. Unijos salė buvo pilna.

Vienbalsiai jie pareikalavo 
taisyti dabartinį su kompani
ja padarytą kontraktą, kuris 
leidžia kompanijai paskubą 
įyesti. Darbininkai reikalauja 
išmesti iš sutarties tą skyrių, 
kuris suteikia kompanijai ga
lią priversti darbininku? daug 
skubiau dirbti. Rep.

WashiiigtoB, D. C.

šventinę demonstraciją. Jos 
mėsos 

kombinato kolektyvas, pir
ma laiko įvykdęs metinį 
gamybos planą. Įmohes vė
liavą neša dešrų cecho 
meistras Rodžius, 4 kartus 
viršijęs metinę užduotį. 
Plytinės kolona, pirma lai
ko įvykdžiusi metinę pro
gramą, papuošta plakatais 
—raportais, rodančiais at
skirų cechų laimėjimus. 
Paskui pražygiuoja prąm- 
k o m b inato, “Pažangos*/’ 
“Ąžuolo” kolektyvų ' kolo
nos.

Aukšto įvertinimo susi
laukė Lietuvos TSR Valsty
binis liaudies dainų ir šo
kių ansamblis, kurio vado
vai J. Švedas, P. Stepulis ir ! 
J. Lingys apdovanoti tre* 
čiojo laipsnio premijomis.

Į kolūkį tiesiami 
elektros laidai

AKMENĖ, lapkr. 15 d. 
1950 m. -r- Prieš kurį laiką 
“Tarybų Lietuivos” kolūkyje 
sužibo elektros lemputės: 
šviesą žemės ūkio'artelei davė 
naujoji Kapėnų jėgainė.

Dabar iš sip kolūkio tiesia
mi laidai į sustambintą ‘‘’Per
galės” artelę. Įvedami laidai 
į kolūkio pastatus, kolūkiečių 
butus. ’ St. Andrulis.

^Priekalo” imfltnė statyboms
KAUNAS/ lapkr. 15 d

Demonstracijoje dalyva- 1.950, m.—“Priekalo” gamyk- 
vo Kovo 8 vardo žemės ūkio !0S kolektyvas pagamino ir 
artelės kolūkiečiai, sėkmin-, 
gai užbaigę žemės ūkio me 
tus. Elta

•' Stalingrado hidroelektrinėms 
daugiau kaipi 70,000 įvairių 
statybinių įrankių, žymi šios 

'produkcijos dalis pagaminta 
■ iš medžiagų, sutaupytų spa-Už TAIKĄ

PANEVĖŽYS, 1-950 m. |iini0 socialistinio lenktyniavi- 
lapkr. 11 d.—Švenčių išva-^o dienomis, 
karėse miestas pasipuošė 
vėliavomis, šūkiais ir pla- ' 
katais. Namų fasadai pa
puošti žalumynais, .iliumi
nuoti.

Visose miesto įstaigose, 1
v X A141 At£vi 1121 14 Ml, X-*X <% UįCO f 1OVQ

įmonėse bei .mokyklose ivy- j čiamos dalyvauti. — Sek. v.. K. 
ko šventiniai susirinkimai, i - ,_____  . 9~10)
Lapkričio 6 d. įvyko iškil- Worcester, mass. «

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks 15 d. sausio, 7:30 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės visos kvie-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašel- 
pinės Draugijos didelis metinis foąn-mingas susirinkimas, 

tas paminėti Didžiojo Spa-Įkįetąs jvyks subatoje, sausio (Ja- 
lio socialistinės revoliucijos nuory)t 27 d., 1951 m., 6 vai. vakft-

_ « re, 29 Endicott St.,. Worcester,33-sioms mėtinėms. Mass. Tai bus didžiausias .LSD žie-
Lapkričįo 7 is ryto gat- rainio sezono pąrengimąs. Bus dąug 1 v, ♦ -i- > . v« • I skaniu va Įpili ir Parimuves užtvindė 1 

panevėžiečių. Į cent rinę 
miesto aikštę žygiuoja įmo
nių,, įstaigų

Mass. Tai bus didžiausias J

ffiWnhoini skaniU valgių ir gerirpų, a prie tb 
lUKbiciUUia I i rfiuzika ir šokiai. Visais atžvil- 
r* O n 1 1*1 TT P I rriotc* nn rnnnrim o o lliržic h 111 aririDCgiais parepgimas turės būt geras. 

Daugelis narių r bei draugų nesimatę 
per vasaros sezoną, taigi daį^r pus

n • • -* -.£12 £ _____ — tnių* įstaigų, moksleivių puiki .proga ir Vėl sueiti ir paąikal- 
kolonos. Vyksta mitingas, bėtf'ir. prMeMi laiką linksmai. Aš 
Sveikinimo kalbą ' pasako 
miesto vykdomojo komiteto j 
pirmininkas R u t k ąuskas.! 
Švenčių proga mitingo da-! 
lyvius sveikina 
miesto komiteto sekreto
rius Naujelis.

PiWdedn dpmnn^ti-miia ,vos‘ ™some ir “M™"-1 1 asiULtia ticilioiibli dvijci. kės organizacijas nerengti, tą dieną 
Darniomis gretomis praei-
na tūkstantinė moksleivių so^Boston^MaS1'5- KoS^’

užtikrinu, kad visi būsit pildai už- 
, z ,

Draugijos reporteris K. Korulis.

SO. BOSTON, MAS$.
ngu j Prašymas.
partijos 1 L/D ‘2 ,ktuoP°s gyrius1 J rengia bankietą, nedelioj, 21 d. sau

sio, 1951 m. po pietų. Ban kietai 
1 rengiamas paramai dienraščio Laįs- 
Įvos. Prašome So. Bostono ir apylin- 

- -i 
parengimų, bet dalyvauti šiame

■ -w

ji įrašyta. Tebeserga dar 7 
nariai. ,

d imą pavyks sėkmingai užgy- 300; vaikų—10.
Nariai sumokėjo mottestimis 

$6,096.82.
Nuo įvairių pramogų įėjo 

J $108.60.
Viso 
Viso 

Išėmus 
1949 
Viso
Knygų peržiūrėjimo komi- 

-sija patvirtino, kad kuopos 
knygos vedamos gerai. Buvo 
kąlbėta su kaimynystėje 
kuopomis turėti balandžio 
mėnesį parengimą.

Kuopos pirmininkas paaiš- 
į ’ Cerro, į kino sausio 12-tos Taikos De- 

CeiTos skyriaus i monstracijos svarbą Chicagos 
Eęuador 1680. [ Coliseume ir ragino visus na- 

atliktas dėl to, 
mokinių dau- 

Cerros rajono 
kuriems dabar 

patogu, tęsti kursus vieni kitus vaišinosi ir pokąl- 
naujose pa- biu? vedė įvairiais

Publikos buvo arti 3 šimtų.

Mūsų režisieriui linkime 
ingai pasveikti.

rita

•Urugvajuje 
. TSRS Tele- 

Agentūra (sutrumpin- 
vėl turi savo kores- 

Urugvajuje. Lapkri- i 
Montevidėjų atvy- Į 

drg. Artiu-
ėjo eiti paskir-f^s ir pra< 

pareigas

J s t e lietuvių 
■o perkelta 
ai Įgytas Cei 
Ipas—call e E< 
srkėlimas atli

Mokyklėle
. —- Veikusi 

mokyklėlė 
j ’ Cerro,

ios Kartos Vakaras , 
, ONTEVIDEO. — Lapkri

čio 19 d. mūsų Centro patal
pose buvo pastatytas gražus 
hąlęto vakaras. ULC jaunųjų 

kolektyvas davė ne pa
prast;/ gražų šokių spektaklį. 
Jaunieji įr mažieji, kurių 
Jra.pės susideda veik išimti- 

mergaičių, atliko įspū- 
iutiškų šokly 

paruošėirių, rrogram

Narių kuopa turi arti Tai taip mes sulaukėm Nau-
• jųjų Metų.

Kas surengė šią pramogą:
Komisijoje bųivo Domicėlė 

ir Geddy Vaitai, Edward ir 
Nellie Kriščiūnai, Eleanor 
Bązaar, Domicėlei Vaitas rei
kia duoti didžiausias kreditas, 
nes pi suorganizavo visus jau
nuolius' ir ji- vedė visą tvarką. 
Bet ji sako: mes visi.jaunuo
liai dirbome ir dirbsime.

įoigų buvo $6,205.62 
išlaidų .... 6,036.06 
išlaidas lieka $169.36 
m. balansas
ižde yra . . . $283^99

114.63

rius dalyvauti.
Susirinkimui užsibaigus, 

buvo draugiškos vaišės, kur- 
nariai draugiškoj nuotaikoj

mais.
klausi-

M.

Buffalo, N. Y.
Laimėjo algų pakėlimą
American Radiator & Stand

ard Sanitary Corp, darbinin
kai laimėjo algų pakėlimą 
13 iki 25 centų į valandą. 
Naujas kontraktas pasirašytas 
su unija.

CIO plieno darbininkų 
jos atstovas pareiškė,

uni- 
kad

Detroit, Mich
Statler darbininkai 
laimėjo streiką

“Sitdown” streiko pagalba 
Statler hotelio telefonų ope
ratoriai, ■ klerkai ir kiti darbi
ninkai gruodžio 27 d. baigė 
kovą tą pat vakarą su pilnu 
laimėjimų'.

Ji i Jų unijos lokalas 705 prane- 
sako, kad draugai Kriščiūnai šė, kad iškovota $3 savaitėje 
ir Eleanor Bazaar labai daug likusiai daliai sutarties, kuri 
dirbo surengime. Kitus darbus bąigsis gegužės 1-mą. 
dirbo Juozas SenkeviČią, Ado-, 
mas Blažis, Elenor Senkevi
čius, G. Dauikas, F., Kurkulis. 
Prie stalų pagelbėjo Nellie 
Kriščiūnienė, ‘ Elenor Senkevi- 
čiūte, Eleanar Bązaar. Virė
jos E. Shopas, Ona Divonis.

Visi šie jauni draugai taip* 
puikiai dirbo, kad net malonu Į industrija davė 6,672,700 pą 
buvo žiūrėti. Mes, senesnieji 
nariai, esame didžiausiai dė-, 
kingi už puikų pasidarbavi
mą ir prašome darbuotis ir 
toliau, nes nuo jūsų .prikląū- 
sys ateitis.

Lai gyvuoja mūsų jaunuo
liai ir Gedemino Draugystė!

Sausio 1-mą įvyko Gedemi
no Draugystės metinis susirin
kimas. Nauja valdyba užėmė 
vietas. Buvo priimti ilgu ran-,

Štatler managementas sų-< 
tiko visus streikierius priimti 
atgal be diskriminacijos, Raę 
reiškia,:—jiems bus užmokėta 
už sėdėjimo dienos streiką.

Automobilių produkcija
Pereitais metais automobilių

naują kontraktą užgyrė 1,900 
darbininkų, kurie dirba dvie
jose šios kompanijos1 dirbtu- 
/Vėso. Rep.

' • 1 - 1 • , J ■ ' ’

sažierinių automobilių ir 1,-. 
343,050 trokų ir busų.

ŠiaiŠ metais, dėl paspartin
to ginklavimosi, automobilių 
bus pagaminta mažiau>. , Eks-' 
pertų nuomone, ■ ąutomobiljų 
bus pagaminta nuo 31/2 iki 5 
milionų. Bet trokų skaičius 
gal bus didesnis, nes: jų reikės 
daugiau militąriniams reikfp 
lams. ? • V.

Lebano delegatas Jungtinė
se Tautose,- Charlesz Malik 
pareiškė?, jog Amerikos įta
ka nupuolė arabiškuose Vįr 
dūrinių Rytų krąštudše.'

4 •“ ' ■ - £ '■.'t- ■

Geležinkeliečiai '•
atmetą sutartį ;

Vįsos keturios geležinkelių 
darbininkų unijos atmetė su
tartį, kurią buvo kompanijos ' 
ir unijų vadai, pręz. Trumano 
atstovui John R>. Steelmanui 
tarpininkaujant, padarę.

Geležinkeliečiai nurodo, 
kad toji sutartis sekamiems 
triips metams nėra pageidau
jama darbininkams, nes ji ne
pagerina darbo sąlygų ir per- 
mažąi pakelįą algų. Jie reika
lauja iš. naujo peržiūrėti su
tartį' ir ją taip pataisyti, kad 
geležinkeliečiąi galėtų užtvir
tinti. ' Rep.

kolona. Jie nešą Rūkius: 
“Mūsų jaunos jėgos už tai
ką.” Žygiuoja geležinkeli
ninkai. . Panevėžio vagonų 
ir depo dirbantieji kapitali
nio,, planinio ir pakylos re
monto 10 mėnesių planus 
įvykdė ir' viršijo. Eina 
“Kalnapilio,” “Mais to,” 
“Rato,” /‘Kanapės,” “Ger
būvio,” aliejaus ir muilo 
kombinato, malųno Nr. 6 ir 
kitų įmonių darbuotojai.

Aikštėje pasirodo koiū- 
kiečiųi raitelių kolona, pra-| 
važiuoja motociklininkai. | 
Demonstracija baigiasi, ta ’ 
čiau gatvės dar pilnutėlės1

(8-10)

Matthew A, 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIHEKTOĘIŲS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

JONJgĘgyS. -r čia už
darytą rajoųįnė gyvųlinin- 
k^stęs parpda. Joje daly
vavo 17 kolūkių, Joniškėlio 
tarybinis ūkis,- ženąęs ūkio 
technikųrpąs ir bandymo 
stotis.

’ Pąroda parodė žymų gy
vulininkystės kultūros au
gimą kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose/ Pagerinus 
priežiūrą pakilo gyvulių 
produktyvumas. ’ Joniškė
lio tarybinio ųkio ■ melžėjos 
Zavalovįenė ir Įsakova jau 
primelžę po 5,000 litrų pie
no iš kiekvienos joms pri
skirtos- v kąrvęs. Joms pa
skirtos piniginės premijos.

Už laimėjimus vystant 
gyvulininkystę parodoje iš 
viso buvo' prerhijuota 40 
kolūkiečių ir 'tarybinių ūkių 
darbininku- L

«
T“—»—■—-—-—•—«—-——■—  ■ jy

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I^iūdėęio valandoj kreipki* 
tėš prie manęs 'dieną ąr 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
r#- 

Tel. Poplar 4110

5 psl.uLatsVė'(Liberty, Lith. Daily)GARS1NK1TĖS LAISVĖJ!
■ »

?1« jį1
' |F-„. ■ -t
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Teisme už isibriovimą I Ar naujieji vaistai išris 
lannnni LmUn I .1 . J 1 1 njaunųjų kambarin 
pirmąją naktį

sveikatos problemas?
Rendauninkai ir 
vartotojai vyks į 
Albany sausio 15

Tai didis ir sunkiai teatsa-, 
jis 

'liksis daug aiškesniu tiems, 
kurie pasinaudos proga išgirs
ti daktaro M. D. Palevičiaus. 
prelekciją. x

I Proga girdėti Dr. Palevi
čiaus prelekcijas pasitaiko ne

• dažnai, nes jis gyvena ir gydo 
Detroite. Dėka tam, Had jis

' yra Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo daktaras kvotėjas, 
jis retkarčiais atvyksta į

Mario Delmonte ir jo buvu-1 komas klausimas. Tačiau 
šioji ž,mona Josephine pa
traukė teisman Hotel Taft, 
New Yorke. Reikalauja $200,- 
000 atpildo už tai, kad jiems 
ten apsistojus medaus mėne
sio pirmajai nakčiai buvo įsi- 
briauta į^ių kambarį.

Dešimties vyrų ir dviejų 
moterų džiūrei Delmonte at
pasakojo savo prietikį:

Tai įvyko rugsėjo 23-čios 
paryčiais, 1945 m. Tuomet jis 
buvo armijoje. Apsivedę, jie 
beveik likęsi ant gatvės nak
voti, niekur negalėję gauti 
kambario. Pagaliau, per kan
tine pastangas, jie gavę kam
barį Taft viešbutyje. Biskelį 
su draugais pasilinksminę, 
nuėję atsigulti.

Dar neužmigus, išgirdę bel
dimą į duris. Jis iššokęs 
lovcįs, klausti, kas ten, 
nesulaukus nei atsakymo, du
rys atsidarė ir jsibriovė trys 
vyrai.

“Ko jums reikia? — suri
kau,” sako jis, bet vietoje at
sakymo, “vienas tvojo man 
veidan, o kitas primynė mano 
nuogą koją, dar kitas pastū
mė mane ant lovos”.

Kraujuotą burną šluostyda
masis, jis prašinėjęs paliauti. 
Pagaliau, jie paliovė trankę, 
jam lęido dokumentą parody
ti. Tuomet jie išėję. Jis sako, 
kad jo žmona buvo isteriškai 
išgązdinta ir kad ten pat pra
sidėjo jų nesusipratimai.

Viešbučio atstovai sako, 
kad jo kambaryje buvę Jer- 
mavimo ir kad viešbučio tar
nams nuėjus stabdyti, 
nuogas, atėjęs prie durų • 
jais muštis. ♦

•Brooklyną. LDS 1 kuopos 
prašomas, jis sutiko čionai 
liktis kelioms valandoms il
giau, brooklyniečiaįms teikti 
prelekciją ir atsakinėti klau
simus.

Dr. Palevičiaus prelekciją 
įvyks jau šį sekmadienį, sau
sio 14 d., 3 vai. po pietų, L. A. 
Pil. Klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įėjimas ne
mokamas. LDS pirmoji kuopa 
kviečia visus.

KRI Al<11 ATYDAI

is 
bet

Jis, 
su

LKM pradės mokytis 
vaidybos

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė 
po švenčių jau turėjo dvi pa
mokas. Tačiau dar ne visi mo
kiniai tebuvo susirinkę pir
mosioms pamokoms. Tad ir ne 
visos pamokos, buvo vykdo- 

*mos.
Visi mokiniai prašomi susi

rinkti šį šeštadienį, sausio 13- 
tą, nes, nežiūrint, kiek susi
rinks, bus vykdomos ♦ visos 
pamokos.

Kalbos-rašyboš pamoka, 
kaip ir visuomet, prasidės 3 
vai. Vaidybos 4 vai. Paskiau 
liaudies šokiai.

Vaidybos mokys Jonas Juš
ka. Yra planuojama galop 
žiemos suvaidinti veikalą, ne
laukiant vėlaus . pavasario, 
kuomet publika pradeda išva- 

t žiuoti į parkus, o vaikai reng
tis egzaminams. Tad jau lai
kas skubiai pradėti.

Liaudies šokių jmoko gabi 
toje srityje Ruth Bell.

Visose grupėse reiktų dau
giau mokinių. Visas pamokas 
gali lankyti ir suaugusieji, ne 
vien vaikai. Pageidaujama, 
kad jas lankysiantieji pradėtų 
tuojau, kuomet pradedama 
nauji veiksmai.

Kriaučiai ir kriaučkos, ne- tas, kurią priklauso nuo 
kreipkite atydos į melagingus klubo susitvėrimo 
raštus, 
sausio 3 d. laidoje.

Aš negaliu suprasti, kaip 
žmogus gali taip melagingai 
rašyti. Tai^a paties laikraš
čio nužeminimas prieš kriau
čius. Yra kriaučių, kurie pre
numeruoja Keleivį, bet taip . 
pat lanko kriaučių susirinki
mus ir seka jų nutarimus. Ką 
toks skaitytojas gali pamanyti 
apie patį laikraštį.

Keleivyje tas kriaučius ra
šo, būk “komunistų priepla- mų nesuprato ar nenori sup- 
kos”. kriaučiams meluoją. Jie rasti, ieško to, ko nepametęs, 
kriaučiams išduodą kriaučių į Jis aimanuoja, 
NepriguĮnringo Klubo narys- pildomajame 
tės knygutes, bet visi tie, ku- me) komitete 
rie į uniją atėję po 1919 me- kurie nebuvo nei ant baloto 
tų tų pinigų negausią, nepai-! pastatyti, 
sant, kad įstojo į Kriaučių] 
Neprigulmingą Klubą. Pinigų 
gausią tik tie, kurie buvo na
riais pirm 1919 metų.

Labai gėda taip- melagingai 
rašyti. Patsai to rašytojas bu
vo praėjusių metų sausio mė
nesį įvykusiame Kriaučių Ne- 
prigulmingo Klubo susirinki
me. Ten buvo beveik vienbal
siai. nutarta, kad visiems, ku
rie įstojo į utniją prieš penke
rius metus būtų išduota na
rystės |<nygelės,?kad jie būtų 
pilnateisiais nariais.

Kiekvienas narys, turėda
mas knygelę, pilnai priklauso 
prie klubo turto — arba to 
turto dalis jam — ir jis gaus 
tokį pat klubo turto Šerą, kaip '

“Miracle” skleidėjas 
nepripažįsta
SpeUmano cenzoriumi

Joseph Burstyn, Amerikoje 
filmos skleidėjų firmos virši
ninkas, pareiškė, jog jis ne- 
priešingas, kad kardinolas 
Spellmanas įsakė katalikams 
filmą'boikotuoti. Tai reikalas 
tarp jo ir jo pavaldinių.

r “Bet jie neturi teisės pri
versti kitus priimti jų nuomo- 

v nes,” sakė jis.
Mr. Burstyn sako, kad nuo 

pradėjimo rodyti Paris Teat
re, 4 W. 58th St., filmą mate 
apie 100,000 asmenų ir nie
kas neprotestavo.

pat 
1911 m e- 

paskelbtus Keleivyje, į tais. O kriaučių fokalas nieko 
bendro neturi prie .Kriaučių 

' Neprigulmingo Klubo. Klubas 
• turi savo čarterį ir savo turtą, 

pagal savo konstituciją daro 
garimus taip, kaip didžiumai 

_ klubiečių patinka. Tai, rodosi, 
visi kriaučiai žino, -tad aš ne

įsivaizduoju, kaip to .negalė
jo suprasti tas Keleivio kriau
čius.

Mobilizuojasi masinė 
dauninku ir vartotoją delega
cija vykti į Albany ateinantį 
pirmadienį. Prie jų prisidės 
ir pašalpos srityje veikian
čios organizacijos. Prašys sei
melio priimti naują 
kontrolės įstatymą.

Esamasis įstatymas 
kovo 1-mą. Seimelis 
tą klausimą. Jis gali 
esamąjį, gali priimti 
gali visai iškontroliuoti ren
čias, arba gali įsakyti pakelti.

Eina kalbos,, kad milijonus 
dolerių surenkančiosios iš 
apartmentų firmos tikisi gau
ti leidimą pakelti ... rendas. 
Rlendauninkai sako, kad tai 
reikštų benamystę" šimtams 
tūkstančių miestiečių.

ren-

vendų

23 24baigsis 
svarstys 
pratęsti 

naują,

Brdoklyniete Charlone 
Veth laimėjo Naują Me
tų gražuolių " kontestą ir 
vadinasi “Miss Stardust 
of 1951.” Ji tik 18 metų 
amžiaus.

Dėl aiškumo apie rinkimus
Keleivio kikučius ir rinkt

jog lokalo 
(vykdančią j a- 
randasi narių,

Moters supjaustyto jas 
prisipažinęs

Buvęs ieškomas per 12 die
nų, Pasquale Donofrio, 36 me
tų, maliorius, tapo suimtas 
bandant išbėgti. iš‘ namo 409 
Dean St., Brooklyne, praėjusį 
pirmadienį. Sakoma, jis ban
dęs išbėgti per stogą, kada jį 
suėmė.

Anot policijos,
prisipažino nužudęs Dorothy 
Martin, 35 metų, su kuria jis, 
tūlą laiką gyveno kaip vyras1 
su žmona. Jos kūnas buvo at-1 Nuogans gatvėje 
rastas supjaustytas ir įkištas' 
dviejose šėpelėse gelžkelio

Tačiau įtarimas ir

Susirūpinę bulvaru

Donofrio

MIRE Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2890

Juozas Lielius, dar jaunas 
žmogus, gyvenęs Suydam St., 
Rlidgewoode, mirė sausio 9 
dieną, po operacijos. Palaido
tas sausio 11 d., Šv. Jono ka
pinėse.

Liko liūdesyje abu tėve
liai, brolis ir dvi seserys; Mrs. 
Zorland ir- Mrs. Morkus, taip
gi kiti giminės, šeimai ir gi
minėms reiškiame užuojautą.

< žinią pranešė Marcelė 
Yakštienė.

RINKIMINE ŽAISMĖ PA
RAMAI KOVOS PRIEŠ 
VAIKŲ PARALYŽIIJ ,

be

IMMIGRATION & NATURALIZA
TION KONSULTANTAS

Mr. Adcock, 258 Broadway," &-Y.C. 
ar skambinkit© Rector 2-681^4 

(fl-10)

Barmaids, tarpe 21 ir 25 m. am
žiaus. Gražios. Darbas vakarais. 
Patyrimas nereikalingas. Puikios 
darbo sąlygos. Labai maloni vieta. 
TA. 7-9879. (5-9)

Abclnam namų darbui darbininkė. 
Nuosavas kambarys; nėra skalbi
mo. Mylinti vaikus. . Paliūdijimai 
SC. 4-4942.

HELP WANTED—MALE
-- —-— --- --- - - - - J- - - I-- -

Framer. Bendrai patyręs prie frė- 
mų darymo. Retail krautuvė Man- 
hattane. Nuolat. LO. 4-7664.

(7-9.)
Baron DeKalb Taryba pra

neša, jog ateinantį sek,madie- 
nį, sausio 14-tą, ruošiamosios 
Election Game pelnas skiria
mas kovai prieš vaikų paraly- 

i žiu, paremti šiemetine March 
ofz Dimes kampanija. -Įv.vks 
bažnytinėje auditorijoje, *W. 
17 St. ir Neptune Ave., Brook
lyne.

Be namų, be ligoninių, 
mokyklų galima palaukti, 
galvoja kai kurios miesto gal
vos, bet gražaus, erdvaus bul
varo, tai reikia.

Bronx apskrities viršininkas 
Lyons ir tiltams-tuneliams 
viršenybės valdininkas Moses 
pasisiūlė išleisti arti 25 mili
jonus dolerių padaryti Bruck
ner Blvd., Bronxe, ekspresiniu 
keliu. Bus puiku važinėtis!

Tas pats kriaučius buvo lo_- 
kalo susirinkime, kad buVo 
nominuoti kandidatai į lokalo ' stotyje< 
valdybą, štai, į Joint Boardą ieškojimas Donofrijaus prasi
reikėjo dviejų kandidatų ir 
jais apsiėmė abu senieji, jau 
einantieji tas pareigas, S. Jac
kus ir J. Pitersonas. O kitų 
kandidatų : prieš juos nebuvo, 
tai kokiems galams būtų rei
kėję į balotą rašyti? Į board- 
direktorius sutiko senasis, An
tanas Bubnys,vir prieš jį taip 
pat kito kandidato nebuvo. Į Į 
lokalo pildomąją tąrybą aPsHnebuvo uždėti ant baloto dėl

dėjo veik keturiomis savaitė
mis vėliau, .gruodžio 27-tą.

Kad supjaustytoji gali būti 
Dorothy Martin pirmoji pra
dėjo baimintis jos pamotė po 
to, kai ji negavo nuo poduk
ros kalėdinės atvirutės. Jinai 
kas metai atsiųsdavusi pasvei
kinimą.

naktį

ėmė tas pareigas jau nuo se
niau einąs Vytautas Ubarevi- 
čius, o‘ antro , kandidato ne
buvo.

Visi čia suminėtieji ♦ visai

to, kad lokalo susirinkime bu
vo pasisakyta, jog nėra reika
lo juos dėti ant baloto.

J. Stakvilevičius.

Advokatas Leo Healy 
atbudęs ir pamatęs savo bute 
vagį taip buvęs ryžtingai* pa- 
simojęs jį pagauti, kad . išsivi
jęs visai nuogas ir taip viję
sis jį du blokus Brooklyno 
gatvėmis, šaukdamas, laikykit 
vagį! Bet niekas nelaikė,« visi 
miegojo, arba jo rikspną pa
skaitė keno girto šumu ar 
jaunuolių šposavimu.

Kada greitesnis usž jį vagis 
tuomet 
kad jis 
kelnių, 
išnešęs

pradėjo atitolti, tik 
advokatas atsiminęs, 
skrieja gatvėmis be 
Vagis su kelnėmis 
$900.

by Con Edison

Dienraščio Laisves B-vestūks-.

KONVENCIJA

ŠEŠTADIENĮ <

Sausio 27 January, 1951

PO BANKETO BUS ŠOKIAI.

Banketui ir šokiams bilietas $2.50. 
Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

Konvencija prasidės 12 valandą dieną 
Vakariene bus duodama 7-tą vai. vakare

Visi dienraščio Laisvės patriotai rengkites 
savo didžiausioms iškilmėms. Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir banketas įvyks

Jaunas vyras, menama, gal 
Arthur Miller, tapo mirtinai 
perdurtas ties 315 Bowery, 
New Yorke.

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus restaufantas 

gražioje, vietoje, geras biznis, pora 
gali pasidaryti gražų pragyvenimą; 
randa nebrangi, lysas 4 metams.:
Worfdhaven, R f. Ja,"aiC’ (640) GARSINKITĖS LAISVĖJ!

(¥•/ •/ running appUancn bated on typical rtiktenlla! utage.

I
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LEDINĮ HOCKEY Lošiant
Madison Square Garden’e gali susėsti 14,500 
žiūrovų. Bet reikėtų daugiau kaip 10 tokių 

t? trobesių, kad sutalpint visus mūsų šėrininkus.
Daugiau kaip pusė žmonių, įdėjusių savo sutau-

i pymus į Con Edison, turi po 30 Serų ar mažiau.
* Taigi matote, Con Edison savininkai yra 

<;■ tančiai eilinių žmonių.

30,000

IR

R A BOOM1 B GiŠ?®M

PABANDYKIT 
BLYNUKŲ 

... puikiam žiemos 
vakaro užkandžiui 1 
Galima iškepti' šešis 
tokius blynukus tik 
už 1c. elektros vertės.

Skaitote
POPULIARIAUSIA 

KNYGA?
lc. vertės elektros 
žibina 100-watt 
lemputę per dvi 
valandas.

Diiui and Bradstreet maisto 
kainų rodyklis praėjusį antra
dienį pažymi naują maisto 
kainų kilimą. Daugmeniškų 
pirkinių kainos buvo 9 centais 
aukštesnės už buvusias savai
te anksčiau.

Brooklyne gaisras sužalojo 
bažnyčią prie Hicks ir Summit 
St. Padaryta $500,000 nuosto
lių.

PANEVĖŽYS, lapkr. 16 d. 
1950 m. — šiomis dienomis 
išėjo iš spaudos Panevėžio 
MTS politinio skyriaus organo 
“Komunizmo aušra” 1> nume
ris.

ANGLIJA NORI ATSKI
ROS TAIKOS SU 

JAPONIJA < ;
London. — Savivaldinių 

Anglijos imperijos dalių 
premjerai - nutarė daryt 
greitą taiką su Japonija, 
nepaisant, jei Sovietai su 
tuom nesutiktų.
• Anglijos valdovai remia 
Amerikos planą dėl atski
ros taikos su Japonija. Tuo
met būtų atgaivinta’ Yfcgu- 
liarė Japonijos armija k: 
rui “prieš komunizmą?*

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. HewesC St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui . reikme
nys /— už griežtai žemas kainas.

Dr M. Maišei
Staigios Ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odps Ligos, Bendras Nusilpimą*, 
Inkstai ir Pūsle, Reumatizmas.

Kraujo ir Šlapumo Tyrimas

107 East 17th Street
(arti 4th Avė.—Union Square) <

New York City A
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00—7:00.
Sekmad. 11:30 A.Ttf. iki 1:30 P. M.

Receptu Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-^283

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

TONY’S
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-834!

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, x Brooklyn, N.-T

Kampas Union Aye. ir Hooper Street.

'' Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
• burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

l.. —■—■***",................... 1 mmo
6 pšL—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penk., Saus.-Jan. 12, 1951




