
Trijose vietose.
Kalėdos ir džiovininkai.
Dorovė ir melas.
Lanskoronskio vaiskas.
Medaliai ir darbas.

Rašo A. BIMBA

šį šeštadienį didelis paren
gimas Philadelphi.joje — ban- 
kietas ir koncertas pagerbi
mui Seno Vinco;'

Sekmadienį: Newarke vai
dinimas operetės “Sudrumsta 
Širdis” ir koncertas. Rich-* 
mond Hill Kultūriniame Cent
re žymiosios veikėjos ir daili
ninkės K. Stanislovaitienės 
paskaita apie tapybą ir jos 
kūrinių paroda.

žiūrėkime, kad visos trys 
sueigos būtų skaitlingos daly
viais. Pirmiausia patys nusi- 
spręskimė dalyvauti. Paskui 
raginkime kitus neatsilikti.

Kai žmogus esi sveikas, 
sergančiuosius mažai teatjau- 
ti. Iš to ir kilo posakis: “Kam 

z neskauda, tas ir nedejuoja.” 
i jpik jau kai patį užklumpa ne

laimė, žmogus pradedi dau
giau domėtis ir kitų nelaimė
mis. Tai vadinama žmogaus 
“prigimtimi”. O taip neturėtų 
būti.

Šitos mintys kilo mano gal
voje po to, kai perskaičiau 
National Tuberculosis Asso
ciation atsišaukimą. Ta kovai 
su džiova organizacija prašo 
jos darbą paremti.

Asociacija turi išleidus ka
lėdinius ženklelius. Ragina jų 
pasipirkti ir pridėti prie laiš
kų.

Darbas gražus. Užsitarnau- 
'ja visų paramos.

Leonas Jonikas Vilnyje tei
gia, kad kunigas Juozapas 
Pruriskis jau apsikrikštijo Dr. 
Juozapu Daugailiu. Prunskis, 

: matyt, jau susidėvėjo.
Dabar tas Dr. J. Daugailis 

^drožia pabėgėliams ilgą pa- 
ųmokslą apie dorovę. Bara 
juos už pamiršimą savo pačių 
ir vaikų, paliktų Lietuvoje. 
Čia, girdi, tie nedorėliai laižo
si prie svetimų moterų, net 
kabinėjasi prie šešiolikinių.

Ir sako Dr. Daugailis: 
“Kaip toks neištikimas tėvas 
pažiūrės žmonai ir vaikams į 
akis,” “kai Lietuvos laisvei iš
aušus sugrįšime į tėvynę ?”

Už pabėgėlių dorovės sau
gojimą karštai sveikinu kun. 
Juozą Prunskį (Dr. Daugailį). 
Tie icliai neturėtų išdykauti.

Bet kaip tik tuo pamokslu 
kunigas arba “daktaras” pri
sipažįsta, kad jis beveik kas
dien piktai meluoja, kai pasa
koja draugo skaitytojams, ir 
tiems patiems pabėgėliams, 
kad Lietuvoje jau seniai ne
besą nė vienos lietuviškos 
žmonos, juo mažiau jų vaikų. 
Vieni, jų esą išžudyti, o kiti 

kibire sušaldyti.
7 Dabar gi sako, kad ten pa

liktos pabėgėlių žmonos ir 
vaikai tebegyvena ir tebelau
kia savo tėvų. Ir kai tėvai su
grįš, juos ten atras.

Susilaukėme dar vieno tik
rai “lietuviška” pavarde varg
šės Lietuvos vaduotojo. Juomi 
yra “pulkininkas” J. Lansko- 
ronskis. Jis sėdi Paryžiuje ir' 
reikalauja, kad “laisvasis pa
saulis” leistų jam tuojau or
ganizuoti lietuvišką vaiską, 
bent jau “simbolinį tautinį ka
riuomenės vienetą.”

Pulkininkui, žinoma, būtų 
darbo ir duonos.

-.AŠ manau, kad tokį “simbo
linį vienetą” suorganizuoti la
bai lengva. Pirmutiniais liuo- 
sanoriai perstatau šimutį, Gri
gaitį, Vaidylą, Tysliavą, pre
latą Balkūną, ir prelatą Kru- 
jptavičių. Tegu jie duoda pa
vyzdį kitiems ne tik liežu 

^hais, bet ir darbais.
Nusibodo man jų kalbos 

apie išlaisvinimą Lietuvos. 
Reikia konkretaus darbo.

$ “Pulkininkas” Lanskorons- ’ 
kis šaukia. Atsiliepkite. |

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
.Vienas- numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

No. 234

ANGLIJA ATSISAKO
DUOTI KARIUOMENES
TARPTAUTINEI ARMIJAI

Laisvės Vajus

Pyksta, kad Amerika atmeta ang
lų komandą Atlanto laivynui

Roma. — Anglijos užsie
nio reikalų ministras An
thony Eden pareiškė, kad 
Anglija neduos savo kariuo
menės i organizuojamą va
karų Europoj tarptautinę 
armiją.

Edenas, kalbėdamas dvy
likos Atlanto kraštų konfe
rencijoj, tiktai tiek žadėjo, 
kad Anglija palaikys arti
mus “ryšius” su judėjimu 
dėl tarp tautinės armijos 
sukūrimo prieš Sovietų Są
jungą.

Tas Edeno pareiškimas 
sukėlė nusiminimą francū- 
zams ir vakarinės Vokieti
jos valdininkams. Kilo abe
jonė, ar galima būtų suda
ryti gana skaitlingą ir su
tartiną vakarų armiją' be 
Anglijos dalyvavimo.

Vyriausias tarptautinės 
armijos komandierius yra 
amerikonas generolas Ei
senhower.

Anglija reikalavo paskirt 
anglą admirolą aukščiausiu 
komandierium visų Atlanto 
kraštų. karinių laivynų. A- 
merika atmetė šį reikalavi
mą. Dėl to pyksta Anglija.

Trumanas pavarė 31 
taksy kolektorių

Washington. — Preziden
tas Trumanas pašalino iš 
tarnybos 31 taksu kolekta- 
vimo valdininką šešiolikoje 
miestu: New Yorke, Phila- 
delphijoj. Newarke, Bosto
ne. San Franciscoj, Los An
geles, Baltimore, Detroite 
ir kt.

Pavarydamas juos, prezi
dentas pareiškė, kad jie 
“tinkamai neatliko savo 
pareigų.”

Bet kongresiniai tyrinė
tojai kaltino juos už taksų 
suktybes ir gautus iš kom
panijų kyšius.

’ "___________ L_
Payžius. Jungtinės Vals

tijos, Anglija, Francija ir 
Lotynų Amerikos kraštai 
siūlė priimti Italiją į Jung
tines Tautas.

Visa kryžiokiškoji spauda 
vienu balsu pasmerkia Lietu
vos vyriausybę, kam ji dali
na medalius ir ordinus atsižy
mėjusiems darbininkams ir 
valstiečiams, taip pat mokyto
jams, profesoriams ir rašyto
jams.

Argi tai ne “pažeminimas” 
lietuvių tautos, kai karvių 
melžėja, arklių šėrikas, trak
toriaus vairuotojas, staklių 
operuoto j a, arba pradinės 
mokyklos mokytoja gauna iš 
valdžios pripažinimą ir padė
ką už gerą, nuoširdų darbą? 
Argi tokį “tautos išniekinimą” 
kas nors matė Smetonos arba 
klerikalų viešpatavimo laikais 
Lietuvoje? <

Matote, kaip viskas apsiver
tė “aukštyn kojomis.” Kryžio
kams nepakenčiama.

Richmond Hill 19, N. Y., Penkt., Lapkričio-Nov. 30, 1951 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl 
t

“PER NESUSIPRATIMĄ” 
BUVĘ PERTRAUKTI 
MŪŠIAI KORĖJOJE 1
Klimpsta derybos dėl karinių 
jėgų tėmijimo Šiaurinėj Korėjoj

Anglijos premjeras Chur- 
chillas yra pasižadėjęs ne
leist Amerikai paverst An
gliją tiktai “antrosios rū
šies” valstybe.

Dabartinėje konferencijo
je anglai ginčijosi su ameri
konais ir dėl vienodo šau
tuvo įvedimo visoms Atlan
to kraštų armijoms. Ame
rikonai siūlė dabartinį savo 
karinį šautuvą, o anglai pir
šo naują savo pagerintą 
šautuvą.

Tyrinės valdiniu 
laivy “skandalą”

Washington.—Senato ko- 
inisija ketina iš naujo tyri
nėti, kodėl valdžia po karo 
taip pigiai. pardavė penkis 
“atliekamus” žibalinius lai
vus. Juos pirko ant greitų
jų padaryta kompanija — 
buvęs kongresmanas demo
kratas Joseph Casey, admi
rolas William F. Halsey ir 
buvęs valstybės ,sekretorius 
Edward Stettinius.

Jii kompanija turėjo tik
tai $100,000 kapitalo, bet 
pelnė 2 milijonus., 800 tūks
tančiu, dolerių, parduodama 
tuos laivus Standard Oil 
kompanijai.

Kines ir ore kovoja 
prieš amerikonus
Korėja.—Associated Press 

praneša, kad jaunos kinų 
lakūnės taip pat vairuoja 
rakietinius lėktuvus mū
šiuose su amerikiniais lėk
tuvais virš šiaurinės Korė
jos.

Jau nuo pirmiau žinoma, 
jog kinės ir šiaurinės korė
jietės komanduoja tūlus ka
riuomenės - būrius fronte 
prieš amerikonus.

Jau 100,883 amerikonai | 
nukentėjo Korėjoj

Washington. —Valdžia 
lapkričio 28 d. paskelbė, kad 
jau 100,883 amerikonai nu
kentėjo per mūšius Korėjo
je, būtent:

17,153 užmušta, 72,952 
sužeista ir 12,608 be žinios 
dingo.

Per savaitę iki to praneši
mo amerikonų nuostoliai 
padaugėjo 707.

KODėE ŠIAURIEČIAM 
PRIMETAMI ŽIAURUMAI

Peking. — Kinijos- radi
jas. sakė, amerikonų koman
da tyčia paskleidė. gandus, 
būk šiauriniai korėjiečiai 
bei kinai žudą karinius be
laisvius. Tais paskalais ame
rikiniai generolai nori nu
gąsdint savo kareivius, kad 
taip skaitlingai nepasiduo
tų ’ šiauriečiams į nelaisvę.

Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at
naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio 

1 (Oct.) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.
Vajininkai turi punktų

Philadelphijos Vajininkai .,...........................  2,746
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. ...... 2,378 
Hartfordo Vajininkai........................   1,792
Elizabetho Vajininkai ......................   1,782
Brooklyno Vajininkai ............................. •.. 1,710
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.................... 1,599
LLD 136 Kp., Harrison, J.......................  1,312
D. Jusius, Worcester, Mass...................  1,288
L. Piūseika, Chicago, Ill.......................  1,092
S. Kuzmickas, Shenandoah, P$..............  ... 938
P. J. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. 644
J. Balsys, Baltimore, Md. . ...........................  621
Pittsburgho Vajininkai.......................................592
F. Klastoti ir P. Bechis, Great Neck, N. Y........580
So. Bostono Vajininkai .........  448
J. Grvbas. Norwood, Mass..................... 420
LLD 13 Kp., Easton, Pa........................... .. 420
Mexico, Me., Vajininkai ................  420
J. Blažonis. Lowell, Mass................................. 376
S. Penkauskas, Lawrence, Mass...................... 364
LLD 77 Kp., Cliffside Park. N. J......................320
V. Ramanauskas. Minersville, Pa. ............... 308
Detroito Vajininkai ........................    308
J. Bimba, Paterson, N. J. ....................................300
Chesterio Vajininkai ...................................... 280
J. Egeris. Nashua, N. H.......... •...................... 252
LLD 20 Kp. Mot. Skyr., Binghamton, N. Y. 252
Toronto Vajininkai ..................   240
P. Šlekaitis. Scranton, Pa...........•.................... 224

• Montrealo Valininkai .. •................................. 198
S. Puidokas, Rumford. Me............................... 196
Los Angeles Vaiininkai ............................... 168
C. K. Urbon, Hudson, Mass........... ........ 168
J. Didjunas, New Haven, Conn.......... ..........  168
F. Mankauskrts, Tunkhannok, Pa. ................  140
A. Apseigiene, Auburn, Me. .A...................... 140

(Tąsa antrame pusi.)

Taksų valdininkas pigiai 
gavo 5 brangius kailinius

Washington. — T. Lamar 
Caudle, buvęs valdžios pro
kuroras taksų įstatymui 
vykdyti, prisipažino, kad 
jis už pusę' kainos ar pi
giau gavo penkerius bran
gius moteriškus kailinius.

Caudle’o pati pirko už $1,- 
500 miųk kailinius, kurių 
kaina buvo $4,400. Demo
krato senatoriaus J. L. Mc- 
Clellano ir buvusiojo armi
jos sekretoriaus Kenneth o 
Royallo pačios gavo tokius 
kailinius už $2,400 per Cau
dle’o prietelystę.

Be to, Caudle pirko už 
pusę kainos, kailinius savo 
dukteriai ir savo raštininko 
Turnerio Smitho pačiai. Re-

Vėliausios Žinios
Roma. — Generolas Ei

senhower ragino Atlanto 
kraštus sudaryt 43 divizi
jas tarptautinės armijos 
1952 metais, o paskui dar 
60 divizijų. z

Damaskas, Syrija.—Aukš
tieji Syrijos karininkai už
grobė valdžią už 24 valan
dų po to, kai buvo sudary
tas naujas ministrų,kabine
tas.

Paryžius. — Sovietų de
legatas Arkadius Sobole
vas, kalbėdamas politiniame 
Jungt. Tautų seimo komite
te, tvirtino, kad Jugoslavi
ja prie savo Tito valdžios 
jau' paversta Amerikos ko

guliarė šių dveių • kailinių 
kaina buvo $563.

Caudle tuo laiku buvo ge
neravo Jungtinių Valstijų 
prokuroro padėjėjas ir tak
sų iškolektavimo viršinin
kas. , Kailinius pigiai pirk
ti jam padėjo advokatai 
Jacob Landau ir L T. Co
hen, kurie tarnauja sukan
čioms taksus kompanijoms.

Caudle yra kvočiamas 
kongrešmanų komiteto.

Jis taipgi prisipažino, kad 
viena kompanija dovanai 
davė jam orlaivines kelio
nes. Už tai Caudle pasidar
bavo, kad valdžia panaikin
tų teismo bylą, kur ta kom
panija buvo kaltinama už 
dideles taksų suktybes..

lonija.

Boston. — žibalinis laivas 
sudaužė žvejų valtį, pražu- 
dant 17 žmonių.

Kopenhagen, Danija.—Ne
žinia kas padėgė Danijos 
seimo rūmus. Bet gaisras 
greit užgesintas.

TEISMAS UžGIRIA 
AUKŠTESNES 
GELŽKELIŲ KAINAS

Washington. — Aukščiau
sias Teismas leido New 
Yorko, *New Haveno ir 
Hartfordo kompanijai 18 
iki 25 procentų pakelti kai
nais nuolatiniams važinėto- 
jams (kommiuteriams).

Korėja, lapkr. 29.—Buvo 
visai sustoję mūšiai per 24 
valandas ištisame 145 mylių 
ilgio fronte. Nes vietiniai 
amerikonų ii’ anglų koman- 
dieriai buvo “gavę Įsaky
mą” sulaikyt šaudymą, jei
gu šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai nešaudys.

Taigi ir liovėsi šaudymas 
iš abiejų pus.ių. Tada, ki
niai ir šiauriniai korėjiečiai 
ėmė “volley bolę” lošti. Ki
ti gi prie užkurtų laužų šil-

Anglai nušovė dar 
tris egiptėnus

Ismailia, Egiptas. — An
glai nušovė tris egiptėnus, 
kurie, sakoma, karpė anglų 
karinius telefonus bei tele
grafus.

Anglų komanda įsakė sa
vo kariuomenei pasitraukt 
iš Suezo, Port Saido ir Is- 
mailijos miestų, kur egip- 
tėnai dažnai užpuldinėjo 
anglus.

Abdel Bey, egiptinis Sue
zo kanalo ruožto guberna
torius, pasižadėjo anglam 
palaikyti tvarką tuose mies
tuose. Bet už keliu valan
dų po to pasižadėjimo vėl 
sprogo kelios bombos, užtai
sytos prieš anglų įstaigas.

Naujas Philadelphijos 
arkivyskupas

Washington.—Popiežiaus 
pasiuntinys Amleto G. Ci- 
cognani pranešė, kad Buf
falo katalikų vyskupas John 
F. O’Hara tapo paskirtas 
Philadelphijos arkivyskupu 
vieton mirusio kardinolo 
Dennis.o Dougherty’o.

O’Hara pirmiau buvo ka
talikų Notre Dame Univer
siteto prezidentas.

Reikalauja $1,257,500 už 
graby ‘pagerinimą’ jankiam

Washington.—Frank Mc
Hale, Demokratu Naciona- 
lio Komiteto narys, bando 
išreikalauti iš valdžios $L- 
257,500 Alliance grabų kom
panijai. Sako, ta kompani
ja išrado geresnius, piges
nius grabus, j kuriuos val
džia deda atkastus užsienyj 
amerikonų kareivių lavo
nus, gabenant juos Ameri
kon palaidoti.

Anot McHale’o, valdžia 
sutaupė daugiau kaip 12 
milijonų dolerių, naudoda
ma tą grabinį išradimą, ku
ris.; tačiaus, neužpatentuo
tas.

ORAS. — Giedra ir ne
šalta.
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dėsi ir cigaretus rūkė.
Bent šeši amerikiniai ko

respondentai liudija, jog 
buvo aukštosios komandos 
atsiųstas įsakymas sulaiky
ti mūšius, apart lėktuvu ir 
karo laivų.

Generolas Ridgway, vy
riausias amerikinis, komanr 
dierius, tačiaus, ketvirtadie
nį užginčijo tokį įsakymą ir 
pareiškė, kad karininkai 
fronte, turbūt, nesuprato jo 
duotų patvarkymų. Todėl 
Ridgway ir liepė ameriko
nų artilerijai vėl “taip šau- 
dvti, kad žudytu” šiauri
nius korėjiečius ir kinus.

(Key West, Florida. — 
Korespondentai norėjo už
klausti prezidentą Truma- 
ną, ar jis įsakė sustabdyt 
mūšius Korėjoj. Preziden
tas nepasirodė korespon
dentams. Tik Trumano se
kretorius Joseph Short aiš
kino jiems, kad “negalimą 

' sustabdyt mūšių, iki bus 
! paliaubos pasirašytos.” Ko
respondentai vis tiek klau
sinėjo,. ar prezidentas davė 
tokį įsakymą. Tad Short 
vėl atsakė beveik tais pa
čiais žodžiais, kad negalį 
būti karo veiksmų sulaiky
mo be paliaubų pasirą- 
šymo.

(Taip ir liko “darĮįaršiau 
sumaišyta maišalienėį” rašo 
United Press koresponden
tas Peter Kalischer.)
ŠIAURIEČIAI NEPRI
SIIMA INSPEKCIJOS

Derybose dėl paliaubų 
Panmu n d ž o m e šiauriniai 
korėjiečiai vėl atmetė aipe- 
rikonų pasiūlymą: — Siųsti 
mišrias inspekeijos komisi
jas per visą Šiaurinę ir Pie
tinę Korėją; tos komisijos 
turėtų tėmyti, kad nei šiau
riečiai nei am.erikonai nedi
dintų karinių savo jėgų po 
to, kai bus pasirašyta Su
tartis dėl paliaubų.

Amerikonai nesitraukia 
nuo savo pasiūlymo. Taip 
ir klimpsta derybos.

Vakarų Europa turi pirkt 
daug anglies iš Amerikos

Paryžius. — Apskaičiuo
ta, kad Anglija, Francija ir 
kiti vakarų Europos kraš
tai 1952 metais turės pirkt 
apie 40 milijonų tonų an
glies iš Amerikos. Ta an
glis jiems lėšuos 600 iki 700 
milijonų dolerių.

Vakarų Europa galėtų pi- - 
giau pirkt anglies iš Len
kijos. Bet Amerika už
draudė pardavinėt reikalin
gus Lenkijai daiktus. Todėl 
Lenkija aprėžė savo anglies 
pardavinėjimą vakariniams 
kraštams.

Mexico City. — Sudužo 
keleivinis meksikiečių lėk
tuvas, pražudant 9 žmones.
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SVETURGIMIŲ NEPILIEČIŲ TEISES
" PROGRESYVIŲ LENKŲ laikraštis Glos Ludowy ne
seniai išspausdino straipsnį, rašytą žymaus advokato 
.George Crockett, apie nepiliečių sveturgimių teises mū- 
,sų krašte.

Tattne straipsnyj žymusis juristas klausia:* “Kpkios yra 
•nepiliečių teisės?” ir atsako: “Jos niekad ir niekur ne
buvo aiškiai išvardintos. Tačiau, kiek tai- liečia valstijas 
ir jų pareigūnus, nepiliečių teisės yra užtenkamai aiš
kios.”

’■ Ten Mr. Crockett rašo, kad taip anksti, kaip 1870 me
lais, tuojau po Civilinio Karo, Kongresas išleido įstaty
mą, skelbiantį, jog visi asmenys, gyveną Jungtinėse Vals

tijose. .. turi tokias pačias teises kiekvienoje valstijoje ir 
teritorijoje daryti kontraktus, traukti į teismus kitus, 

-liudyti ir lygiai naudotis visais asmeninio ir nuosavybės 
•saugumo įstatymais, kaip naudojasi visi kiti balti pilie
čiai...
■.. Nors tas įstatymas buvo išleistas tikslu, kad apsaugoti 
neseniai išlaisvintųjų negrų teises, tačiau jis palietė ly
giai ir sveturgimius nepiliečius. Tasai įstatymas vėliau 
•buvo atmestas, tačiau, nurodo advokatas Crockett, teis
mai pareiškė, jog 14-tasis prie mūsų konstitucijos papil
dymas (pataisymas) inima visa tai, ką tasai įstatymas 
turėjo.
. Tiek tai įstatymai liečia nepiliečių teises ryšium su 
valstijomis.

7 RYŠIUM SU FEDERALINIAIS įstatymais ir valdi- 
’ninkais nepiliečių teisės nėra tokios aiškios. Niekur nė
ra aiškiai nusakyta, kaip federaliniai organai privalo 
traktuoti nepiliečius. Dėl to visą Amerikos nepriklauso
mą gyvenimą federaliniai organai vis daugiau ir dau
giau varžė nepiliečių laisvę mūsų krašte. •

1950 metais išleistasis McCarran Aktas yra dar žiau
resnis pavyzdys tų varžymų. Savo esmėje McCarran 
Aktas siekiasi uždrausti nepiliečiams galvoti, sakyti ar 
rašyti bent ką, ko federalinė vyriausybė neužgiria; jis 
draudžia nepiliečiams skaityti laikraštį ar knygą, su
sidėti - su bent kokia žmonių grupe, kurią vyriausybė 
skaitytų subversyve. Imigracijos, ir Natūralizacijos įstai
gai; esančiai justicijos departmento žinioje, suteiktos tei
sės ir pareigos varžyti nepiliečius, ir toji įstaiga, naudo- 
'damasi tuo, grąsina tokiems nepiliečiams deportacija. 
’• -‘'Daugelis, mūsų žymiųjų konstitucinių advokatų,” ra
šo Mr. Crockett, “yra įsitikinę, jog politiniai ir sociali
niai varžymai, kuriuos McCarrano Aktas bando ant 
nepiliečių užmesti, yra nekonstituciniai, ir šiuo metu 
teismuose yra net keletas bylų, kuriomis norima tuos ne
legalius varžtus pašalinti.”

“NEPILIETIS, kurį Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaiga pareikalauja, kad jis. laikytųsi tų McCarrano Ak
lė įkergtų suvaržymų, privalo pats nuspręsti, ar jis 
sdvanoriškai atsisakys nuo savo laisvės tai daryti, ar jis 
'ryšis kovoti už teisę galvoti, kalbėti, tikėti ir susidėti 
'šit tais, kurie, jo nuomone, geriausiai tarnauja jo inte
resams ir kitiems žmonėms...” rašo toliau advokatas 
Utockett.

Kokį gi nepilietis, kai jis tampa dėl savo įsitikinimų 
suimtas, gali Turėti pasiteisinimą?
"• Kai jis ryžtasi kovoti už tas teises, kurios, jo many- 
Thu, yra teisėtos, jis remsis Teisių Biliumi. Mūsų Teisių 
■Bilius nėra ribotas tik piliečiams. Neperseniai mūsų 
krašto aukščiausiojo teismo narys Murphy (jau miręs) 
sakė:
’ “...Kai tik nepilietis teisėtai įeina ir apsigyvena šia
me krašte, jis įgauna teises, kurias Konstitucija garan
tuoja visiems žmonėms, gyvenantiems, tarp mūsų krašto 
Mibežių. Tos teisės yra apsaugotos Pirmojo ir Penktojo 
konstitucinių pataisymų, taipgi Keturioliktojo konstitu
cinio pataisymo. Nei vienas šių pataisymū nepripa
žįsta bent kokio skirtumo tarp piliečių ir nepiliečių, gy
venančių mūsų krašte. Jie suteikia neatimamas privile
gijas visiems “asmenims” ir saugo juos nuo federalinių. 
ir valstijinių pareigūnų įsiveržimų į šias teises...”
' -Vadinasi, jeigu Jungtinėse Valstijose gyveną nepi- 
liečiai turi konstitucines teises, tai Kongresas neturėtų 
jų ignoruoti ir leisti įstatymus, pagal kuriuos nepiliečiai 
būtų deportuojami, sako advokatas Crockett.

Šiuo metu, kai federalinė vyriausybė įžūliai puola ne- 
plliečius, ypatingai tuos, kurie dalyvauja kovoje už tai
ką; tai pateiktieji adv. Crocketto daviniai juo labiau tu
rėtų būti kiekvieno suprasti ir, jais pasiremiant, kovota 
prieš tuos puolimus.

į. Šimkus apie taikos gynimo reikalą
r- ■ - ... i
--Vilniškiame Tėvynės Balse vienas žymiųjų Lietuvos 
rašytojų, Jonas Šimkus, pateikė straipsnį apie taikos 
išlaikymo reikalą. Tarp kitko jis rašo:

' ,^Nedidelis yra taikos paukštis baltas balandis. Bet jis ga- 
. Magesnis1 už ‘skraidančiąsias tvirtoves’ dėl to, kad jo skri- 
iffihui pritaria šimtai milijonų pasaulio ’žmonių. ’Tylus ir
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RAŠYTOJAS FAST 
STEBISI

>

Žymusis amerikietis rašy
tojas Howard Fast stebisi 
ir apgaili tą^ faktą, kad 
šiandien mūsų krašte yra 
sudarytas baisus suokalbis 
prieš taiką, prieš taikos 

į reikalą. Rašytojas tarp kit
ko (vertimas .L. Balso) žy
mi:

Daugelio šalių ir kontinen
tų, daugelio rasių ir tautybių 
milijonai vyrų ir moterų pasi
rašė dokumentą, kuris ragina 
taikiai išspręsti nesutarimus, 
esančius tarp įvairių šalių. 
Tolimiausiuose Afrikos ir Azi
jos kampeliuose paprastasis 
darbo žmogus, vyrai ir mote
rys deda savo vardus ar ženk
lus po tąja peticija. Prancū
zijos ir Peru, Korėjos ir Cei- 
lono, Egipto ir Suomijos tau
tos — visos įstengė pareikšti 
savo taikos viltis bei siekimus.

Tiktai mano šalyje net ši
tokio dokumento plątinimas 
baudžiamas visų ilgiausiu įka
linimu. Tiktai mano šalyje 
dešimt tūkstančių dienraščių 
neįtikimai tyli, kai reikalas 
liečia tautų galingas pastan
gas kovoje už Taiką. Tiktai 
mano šalyje bet kuriame iš 
šimtų miestų galima prieiti 
prie piliečio ir išaiškinti, kad 
jis niekuomet nėra girdėjęs 
apie tai, kad yra pasiūlymas 
dėl Pakto sudarymo tarp pen
kių didžiųjų valstybių arba 
apie tai, kad yra peticija, ra
ginanti pasirašyti tą Paktą.

Galvojąs žmogus, paskai
tęs šiuos žymiojo rašytojo 
žodžius, aišku, sutiks, kad 
jie teisingi, kad jų autorius 
yra 100 procentų teisus, 
Howard Fast prideda dau
giau :

■ Aš nemanau, kad kada nors 
anksčiau egzistavo didi na
cija, kuri apgaubtų save to
kia nepermatoma, hipio ir ap
gaulės uždanga. Aš nemanau, 
kad kada nors anksčiau buvo 
spauda, kuri būtų taip griež
tai kontroliuojama, kaip mū
sų spauda. Aš nemanau, kad 
kada nors anksčiau egzistavo 
toks baisingas melas, kuris 
apraizgytų tiek daug žmonių, 
kiek dabar Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, nuslėpdamas 
nuo Amerikos liaudies Tarybų 
Sąjungos vaidmenį kovoje 
už taiką.

Reikia suprasti, kad šie ke-- 
Ii žodžiai, kuriuos aš rašau, 
negalėjo būti išspausdinti nei 
viename Amerikos laikraštyje, 
besiremiančiame komercijos 
pradais. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose tie žodžiai negali 
būti ištarti per radiją, jie ne
gali būti išspausdinti žurna
luose.

Tarybų Sąjunga kovoja už 
taiką, bet mūsų liaudis nieko 
apie tai nežino. Mūsų liaudis 
nežino, su kokia viltimi \ir su 
kokiu troškimu milijonai ta
rybinių piliečių pasirašo Krei
pimąsi dėl Taikos Pakto sa

gas taikios statybos troški
mas, siekimas gyventi tur
tingai ir laimjngai glūdi 
mūsų liaudyje,” nurodo ra
šytojas . O tai reiškia viską. 
Rašytojas daro tokias išva
das:

Tiems, kurie girdi tik apie 
Korėjos baisenybes ir apie 
šlykščius mūsų atominių ma
niakų išsiliejimus, sunku su
prasti Amerikos liaudies dva
sinį turtingumą.

Tik todėl, kad mūsų liau
dis atkakliai laikosi savo de
mokratinių tradicijų, fašiz
mas mūsų nenugalėjo. Tik 
karingoji Amerikos darbinin
kų klasės ir negrų tautos jėga 
įgalina mane rašyti tas eiles. 
Judėjimas Už'taiką ‘Ameriko
je' augh lėtdi, bet taikos sieki
mo kupina visa mūsų liaudis.

Spaudos kurstytojų melas, 
šmeižtas, šlykštūs viralas nie
kuomet neįstengs nuslėpti nuo 
tautų didžios teisybes apie 
Tarybų Sąjungą — teisybės 
apie tai, kad ji daugiau už vi
sas šalis kovoja už taiką, už 
žmonijos ateitį, už civilizaciją.

VAISIŲ PRAMONE 
LIETUVOJE

Vilniškio Tėvyrięs Balso 
korespondentas kadaise tu
rėjo pasikalbėjimą su Lie
tuvos saldainių ir vaisių 
pramonės valdytoju T. 
Blozneliu. Jis pateikė įdo
mių žinių apie vaisių pra
monės vystymąsi Lietuvoje. 
Bloznelis sakė:

— Vaisių perdirbimo pra- 
' monė iš esimės yra visai nau
ja. Tiesa, ir prieš karą jau 
funkcionavo “Sodybos” fabri
kas, bet tiek jo gamybos ; a- 
pimtis,-tiek asortimentas buvo 
siauras. Vartotojai apie “So
dybos” fabriką težinojo tik? įš- 
jo gaminamo “Cfaivos” gėri
mo. ...... , .

Pokariniais metais vaisių 
perdirbimo pramonė pradėta 
organizuoti industriniais pa
grindais ir buvo žymiai ple
čiama. Šalia vaisių sulčių, į- 
monės ėmė gaminti uogienę, 
džemą, kompotus. Smarkiai 
išvystyta daržovių konservų 
gamyba.

Visų pirma buvo rekonstruo
tas “Sodybos” fabrikas. Visi 
rankinio darbo barai buvo ap
rūpinti naujais automatinio 
tipo mechanizmais. į fabriką 
išaugo buvusi maža “Gero
vės” dirbtuvėlė Vilniuje. Jau 
1949 metais buvo pagaminta 
1,5 milijono bonkucių uogie
nės ir didelis kiekis kitų ga
minių. Neseniai, paleidus į 
darbą tris naujas .moderniš
kus fabrikus — Panemunėje, 
Kėdainiuose ir Telšiuose, ga
myba dar labiau padidėjo.

Vartotojai šiemet gaus dau
giau kaip 2 milijonus bonku- 
čių uogienės, o jau kitais me
tais — 4 milijonus. Vyriausy
bė mums iškėlė uždavinį arti
miausiais metais žymiai viršys 
ti ir šį skaičių. Rengiama per

Fabrikai vis papildomi nau
ja tarybine technika,, gauna
ma iš broliškųjų respublikų— 
autokranais, vakuumo maši
nomis ir t.t.

štai, kokių būdu kuriama ir 
plečiama palyginti jauna pra
mones šaka.

mtetus gaminti net iki 8 mili
jonų bonkučių uogienės. Ly
giagrečiai plečiama vaisių, 
sulčių, .pomidorų sunkos, o- 
buolių tyrės, džemų, kompo
tų,..marinuotų ir raugintų dar
žovių gamyba.

Plečiant gamybą, iškyla ir 
žaliavų problema. .Drauge Su 
žemės ūkio ministerija mės 
sudarėrhe planą ūkiniam sodi
ninkystės rajonui Sukurti. 
Ypač daug dėmesio sodinin
kystės išvystymui skirs kol
ūkiai, esantieji mūsų įmonių 
zonose;

I darymo tarp penkių didžiųjų 
valstybių.

Rašytojas nurodo, jog 
apie Tarybų Sąjungą, apie 
tuos didžiulius darbus, ku
riuos atlieka to krašto tau
tos, težino tik toji amerikie
čių mažuma, kuri skaito 
kairiąją spaudą. Tačiau, 
nors milijonai amerikiečių 
kairiosios spaudos neskaito, 
nors jie yra maitinami me
lu, tačiau jie tuo melu ne
tiki! “Taikos didžiosios 
reikšmės supratimas, galin-

ramus taikaus žmogaus parašas, padėtas po Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimusi. Bet jis byloja garsiau kaip 
naujo karo padegėjų isteriką. Žmogus, dėdamas savo 
parašą, jame sukaupia visą savo valią, visą ryžtą apginti 
šventą taikos reikalą. Padėtą savo parašą jis gins vi
somis priemonėmis.

“Tarybinė liaudis, Tarybinio Taikos gynimo komite
to paskatinta, prisijungia prie pasaulinio taikos šalinin
kų sąjūdžio, skatinančio sudaryti Taikos Paktą tarp pen
kių didžiųjų valstybių. Ir Tarybų Lietuvos liaudis ryž
tingai išreiški^, vieningą nusistatymą: padėti žmonijai 
apginti taiką.” ’ ' ’

VEIKIA KARTU!
Keleivyje tūlas Tarybi- 

ninkas verkšlena:
'A. L. Taryboje dabar yra 

žmonių, kadaise buvusių dik
tatūros prieplakų ir vadisti- 
nės idėjos ' išpažintojų. Tie 
žmonės neva tai atsisakė dik
tatūroj “principo” ir lupomis 
pasisakė už demokratiškos 
Lietuvos atstatymą. Bet jų dū
šia visvien liko tokia, kokią 
buvo “elito” laikais, todėl jie 
ieškos priekabių, varys intri
gas, drums bendrą darbą ir 
tol nenurims, kol ’ pagaliau 
ALT apsispręs juos paprašyti 
lauk iš politinių grupių bend
rosios veiklios.

Taip, Amerikos Lietuvių 
Tarybą sudaro smetoninin- 
kai - fašistai, klerikalai'ir 
socialistai. Visį dirba kar
tu “Lietuvos išlaisvinimui.” 
Tarybos įjirmininkas, p. ši
mutis, atsimename, buvo 
vienas iš pirmųjų, rėmęs 
smėtonįnį perversmą Lietu
voje. O šiandien šimutis 
Taryboje yra vyriausias 
galvh. Ir socialistai, kurie 
sakosi giną demokratiją, 
dirbą išvien su sriietoninin- 
kaiš!

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ukrainos respublikine 
taikos šalininkų 
konferencija

KIJEVAS,' rugs. 13 d. — 
Šventiškai atrodo Kijevo L 
Franko vardo teatras., šian
dien čia į respublikinę tai
kos šalininkų konferenciją 
susirinko geriausieji ukrai
niečių tautos atstovai—pra
monės ir transporto stacha- 
novininkai, žemės ūkio pir
mūnai, mokslininkai, meno 
ir literatūros veikėjai.

Respublikinio Iniciatyvi
nio komiteto Ukrainos res
publikinei taikos šalininkų 
konferencijai sušaukti na
rys poetas, Stalininės pre
mijos laureatas. P. Tyčina 
kreipiasi įžangine kalba į 
konferencijos delegatus.

Pranešimą “Tarybinė liau
dis kovoje už taikos išsau
gojimą ir sustiprinimą” pa
darė Iniciatyvinio komiteto 
Ukrainos respublikinei tai
kos šalininkų konferenci
jai sušaukti pirmininkas U- 
krainos tSR Mokslų akade
mijos viceprezidentas N. P. 
Semenenko, t

Tribūnoje—žymus moks
lininkas V. V. Do'kučajevo 
vardo Žemės ūkio instituto 
direktorius A. N. Sokolovs
kis. Jis sako:

—Kiekvienas naujas mok
slinis atradimas, padarytas 
Tarybų Sąjungoje, kiekvie
nas išradimas, darbininko, 
kolūkiečio darbo pergalė, 
kiekvienas naujas laimėji
mas kovoje už žmonių svei
katą, už jų gyvenimo lygio 
ir kultūros pakėlimą — tai 
galingas smūgis karo kurs
tytojams.

Jaudinančiai nuskambėjo 
poęto Andriejaus Malyškos 
kalba. * Jis pasakė:

—Mes sakome kiekvienam 
'darbo žmogui,- kiekvienam 
doram žmogui: Klausyk; 
drauge! Aš esu prieš im
perialistinį karą. Aš neno
riu, kad būtų pralietas 
kraujas už Amerikos banki
ninkų interesus. Aš noriu 
taikos tavo namams ir tavo 
šeimai, aš noriu laimės ta
vo mažiesiems vaikams, 
žmonai, motinai ir tau pa
čiam. Aš kviečiu tave ko
voti už taiką bendrai su 
mumis.

Laisvės Va jūs
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

V. Kartonas, Maspeth, N. Y............................... 14Q
A. Gudzin, Scotia, N. Y. ..;........................ 140 /i
Wilkes-Barre Va j įninka i .............   140
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y........................ 112
A. Kubilskis, Coal Center, Pa......................... 112
H. žukienė, Binghamton, N. Y...................... 112
Grand Rapids Vajininkai...................................112
St. Raudove, Pittston, Pa............................... 112
Bridgeporto Vajininkai ................................... 84
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. ............. 84
P. Krishaunas, New Kensington, Pa. ................56
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill.............................. 56
Cleveland© Vajininkai.......................................... 56
A. Navickas, Haverhill, Mass............ ......... .... 56
V. Vilkauskas, Nashua, N. H........................... 56
Geo. Ur bon, N. Braddock, Pa........................... 56
Geo. Jamison, Livingston, N. J........................ 28
M. Girdziuviene, Collinsville, Ill............................ 28
Visus ir visas prašome stoti į dienraščio vajų — 

gaukite naujų skaitytojų, atnaujinkite pasibaigusias 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitytojus atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigiasi.

Laisves Administracija

Dienraščio Laisves reikalai
Laisvė gavo nuoširdžios paramos nuo parengimų ir 

aukomis’nuo demokratinių lietuvių:
L. Žemaitienė, iš Hartford, prisiuntė pelną

nbo operetes “Sudrumsta širdis” .... $142.55 
Brooklyniečiai aukavo .......................t.... 50.00
Pittsburgh© Apylinkietis....... ....................... 13.00
Lietuvių Moterų Klubas, Hartford, Conn.,

per L. Žemaitienę ................................. 10.00
LDS I Apskritis, Boston...............................  10.00
R. Wires, Philadelphia .......................... .... 8.00
J. K. Nelesh, Binghamton, N. Y.,

pelnas nuo M. Kulbienes pares .. . .............. 6.00
LLD 19 Kp., Chicago, Ill................................... 5.00
P. Kizevičitis, Pittston, Pa............................. 5.00
Draugas, Pittston, Pa. .. ................................. 5.00
S. Benkus, Haverhill, Mass.................  5.00
J. Lobeika, Rochester, N. Y................................ 3.00
J. Vaitas, Rochester, N. Y............ ................ 3.00
M. Wails, Rochester, N. Y..................... ..... 3.00
A. Makrickas, New Britain, Conn................... 3.00
J. Malinauskas, New Britain, Conn.............. 3.00
V. Stankevičius, Baltimore, Md......................... 3.00
J. Rudman, New Haven, Conn..........................3.00
M. Plečkaitienė, Chicago, Ill.............. ............  3.00
G. Povilionis, Chicago, Ill.................  3.00
V. Bizulis, Philadelphia, Pa........................... 3.00
A. Gailiunas, Philadelphia, Pa. .......................... 3.00 5T
F. Riaubis, Philadelphia, Pa............................... 3.00
A. Purvėnas, Philadelphia, Pa...................... 3.00
Al. Valančius, Philadelphia, Pa..........................3.00
A. Strolis, Philadelphia, Pa............................ 3.00
A. Yuras, Philadelphia, Pa..............................   3.00
P. Poškus, Elizabeth, N. J.............................. ,3.00
V. Damošaitis, Elizabeth, N. J. .. . . ............  3.00
A. Grigutis, Linden, N. J. ........................ .. 3.00
A. Krusman, Linden, N. J............................. 3.00
J. Anglis, E. Billerica, Mass.......................  3.00
V. Danelis, Easton, Pa.................     3.00
.V. Murauskas, Waterbury, Conn...................... 3.00
Ida Ablaziehe< Waterbury, Conn...................... 3.00
A. Antanavičius, Waterbury, Conn...................3.00
W. Ruginis, Waterbury, Conn.......................   3.00
Kaz. Kaniavas, Hollbrook, .Mass.................... 3.00
Anna, Kearny, N. J............................................. 3.00
Kos. Kalbaitis, Brockton, Mass........... . ......... 3.00
A. Budris, Brooklyn, N. Y...................... ... 3.00
J. Bartašius, Brooklyn, N. Y.............................. 3.00

• W. Palewicz, Maspeth, N. Y. ...........................3.00
Ch. Juozapaitis, Cokeburg, Pa.........................  3.00
A. F. Miller, Worcester, Mass................ ... 3.00
Šinkūnas, Barrington, N. J................................ 3.00 G
S. Bagurskas, Aliquippa, Pa........................... 3.00 \
Alex Shatro, Aliquippa, Pa.................................3.00 •
K. Vidugiris, Detroit, Mich...................  3.00
J. Bubinas, Summit Station, Pa......................... 3.00
J. Siaurusaitis, Hartford, Conn.................... 3.00
V. Baublys, Hartford, Conn...............................3.00
M. Urban, Hartford, Conn.............. .................. 3.00
P. Skeberdis, Newark, N. J.........................  3.00

Po 2 aukavo: M. Žaliukienė, Brockton, Mass.; A. 
Kaluzevičius, Pittston, Pa.; V. Mikulenas, Ozone 
Park, N. Y.; D. Sukackas ir S. Mlecko, Lawrence, 
Mass.' •

Po $1 aukavo: A. Stravinskas, Lowell, Mass.; J. 
Stanley, A. Milčius, G. Mockevičius ir F. Kantenis, 
Rochester, N. Y.; K. Grimašauskas, K. Juknevičius, 
M.'Shulpienė, C. Jankauskienė, J. Daulianskas ir J. 
Šidlauskas, Philadelphia, Pa.; H. Kazlauskienė, New- 
Britain, Conn.; O. Šlapikienė ir P. Jonikas, Easton, 
Pa.; R. Kašėta, Elizabeth, N. J.; J. Pauža, Detroit, 
Mich.; Ant. čerkauskas, Brockton, Mass.; F. Kudro, 
Lockport, N. Y.; A. Jurevičius ir B. Rasminas,^. 
Minersville, Pa.; J. Shaliūnas, Hazardville, Conn.; P.Į 
Žalią, Middletown, Conn.; Z. R. Yushka, Hartfor^f 

zConn., ir J. Kazlau, Wethersfield, Conn. <
Širdingai ačiū už aukas! Prašome atsinaujinti pre-jL 

numeratas per mūsų vajininkus, arba .patys tiesiai 
Laisvę. Pagal išgalę paaukokite Laisvei, nes viskas 
labai pabrango. Laisvės Administracija

pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Lapkritis-Nov. 30, 1^51
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Žmonės šneka, jog norint 
pasiekti aukštesnį mokslą, 
tai reikią mokytis iš ma
žens. Ar tiesa?

Daugelis sako, kad sens
tant protas silpnėja. Ar” iš 

v tikrųjų taip?
Beveik visi sutinka, kad 

einant senyn, silpnėja žmo
gaus raumenys.

Bet gal tokios nuomonės 
yra spėjimai, o ne faktai?

Amerikiniai, universitetai 
ir kitos mokslo įstaigos jau 
per keliolika metu tyrinėja 
tuos dalykus ir davė pati
krintus atsakymus į seka
mus klausimus:
i Kada žmogus yra fiziniai 
stipriausias?

Žmogaus raumenys būna 
stipriausi ir mikliausi nuo 
20 iki 25 metų amžiaus. Po 
25 metų raumenys palaips
niui eina silpnyn. Tš pra
džios jie tik po maža tru
putį silpnėja, taip kad žmo
gus pats nejunta. Bet to
lyn raumenys, vis greičiau 
gležnėja.

Kokiame a ių ž i u i c yra 
lengviausia mokytis?
- Gabumas išmokti didėia 
nuo kelių metu amžiaus iki 
25 metų. Columbijos Uni
versiteto padaryti tyrimai 
Įrodė, kad jauni vaikinai ir 
merginos nuo 20 iki. 25 me
tų lengviau ir greičiau iš
moksta visokiu mokslo da-

kur nuolat reikėjo protauti. 
Ir didžiojoj daugumoj atsi
tikimų, einant senyn, jų 
protavimas pagerėjo. Vidu
tiniai 40 metų žmonės ge
riau protavo, negu 30-meti- 
niai. 50 metii amžiaus as
menys protavimu pralenkė 
45-metinius.

Bet jeigu žmogus, jaunys
tėje išėjęs iš mokyklos, lei
džia savo smegenims rūdy
ti; jeigu jis vengia moksli
nių bei mąstymo reikalau
jančių dalykų, tai einant 
senyn, silpnėja tokio žmo
gaus gabumas protauti. 
Taip dedasi vadinamiems 
“vidutiniams” ž m o n ė ms, 
kurie apleidžia protinius 
dalykus. Jiems senstant, 
menkėja ir protavimas, kaip 
surado keli universitetai, 
tyrinėdami “eilinius pilie
čius.”

Kokiame amžiuje labiau
siai keičiasi žmogaus asme
nybė?

Žmogaus būdas daugiau 
šiai keičiasi tarp 25 ir 35 
metų amžiaus. Kas 25 metų 
amžiaus asmeniui patiko, 
tai sulaukus 35 metų daž
nai jau nepatinka. Atsi
randa nauji, skirtingi pa
traukimai.

Kuom skiriasi senesnio 
amžiaus palinkimai?

Tš jaunystės einant į vi
dutinį amžių bei senatvę, 
paprastai pasireiškia tokios

Kuriais metais geriausiai 
pasirodo kūrybiniai gabu
mai?

Ohio Universiteto profe
sorius Harvey C. Lehman 
per 20 metų tyrė mokslinin
kų, artistų, matematikų ir 
išradėjų gabumus. Jis su
rado, kad daugiausia kūry
binių darbų tose srityse at
liko žmonės nuo 33 iki 44 
metų amžiaus.

Žinoma, buvo ir stambių 
išimčių. Įžymiausias vokie
čių poetas Goethe parašė 
didžiausia savo veikalą 
Faustą tarp 70 ir 80'metų 
amžiaus.

Italas Leonardo da Vinci, 
vadinamas didžiausiu geni
jum (gyvenęs 1452 - 1515 
m.), pradėjo gramatikos 
mokytis tik sulaukęs 40 me
tų amžiaus, bet paskui pa
gamino stebėtinus piešybos, 
skulptūros, architektūros, 
inžinerijos ir kt. kūrinius. 
Neprarado gabumų iki pat 
mirties.

Dauguma didžiųjų pra
monės vadų - inžinierių A- 
merikoje yra tarp 55 ir 60 
metu amžiaus. k.

Kada žnjonės dažniausiai 
įsimyli?

Merginos dažnia u s i a i 
“meilėn įpuola,” būdamos

iki 18 metų amžiaus,, o vai
kinai tarp 20 ir 25 metų. 
Po tų laikotarpių mažėja 
moterų ir vyrų meilišku- 
mas iki 40 ir kelių metų 
amžiaus. Paskui vėl ūmai 
pakyla abiejų lyčių meiliš- 
kumas,.ypač moterų. Kaip 
sakoma, “žilė galvon,, vel
nias uodegon.”

Kokiame amžiuje skaus 
mas labiausiai juntamas?

Jeigu 40 metų amžiaus 
žmogus, kaldamas vinį, su
duoda sau plaktuku per 
pirštus., tai jam mažiau 
skauda, kaip 20 metų jau
nuoliui. Tatai surado įžy
mus dvasiniu - nerviniu li
gų gydytojas William P. 
Chapman. Jis ištyrė 200 
žmonių nuo 10 iki 85 metų 
amžiaus, kaip jie jaučia fi
zinius mžgavimus. Tatai pa
rodė, kad 20 metų jaunuo
liui užgavimas 22 procen
tais daugiau skausmo daro, 
negu 45 metų žmogui.

Kada žmogus būna er
zinusias?

Gauti atsakymui į šį klau
simą, Hulsey Cason, Wis- 
consino Universiteto profe
sorius, išbandė daugiau 
kaip tūkstantį asmenų nuo 
10 iki 90 metų amžiaus. Jis 
atrado, kad vidutinio am

žiaus žmonės (nuo 40 iki 
60 metų) greičiausiai susi
erzina dėl tokių dalykų, 
kaip trukšmas, “painioji- 
masis po kojomis,” trukdy
mas. ir kt.

Vidur am ži ąms labiau 
trūksta kantrybės, negu 
jauniesiems ar seniesiems. 
Bet toliau einant senyn 
žmonės tampa ramesniais ir 
pakantresniais.

Kada nervai greičiausiai 
veikia?

Iki asmuo sulaukia 25 me
tų, tai jo nervai kasmet vis 
sparčiau veikia. Paskui ner
vų vikrumas palaipsniui da
rosi lėtesnis. Kada žmogus 
pasiekia 60 metų amžiaus, 
tai jo nervų veikmė būna 
jau pusiau nupuolus, lygin
ti su 25 metų nervais. Va
dinasi, sugaištama antra 
tiek ilgiau, iki kūno judėji
mas atsiliepia i įspūdžius, 
kurie ateina regėjimui, klau
sai, palietimui ir kit.

Tai viena priežasčių, ko
dėl senesnieji nukenčia dau
giau nelaimių. Jie mato bei 
girdi grūmojantį pavojų, 
bet jų kūnas nepaspėja pa
sišalinti bei apsisaugoti, nes 
per ilgai sugaišta, iki ner
vai paakstina raumenis. 
Pavyzdžiui, išgirsta jau
nuolis triūbijant automobi

lį, ir tuo jaus pasišalina nuo 
kelio. Senas žmogus girdi 
triūbijimą tuo pačiu laiku, 
bet jo nervai sugaišta se
kunda iki keliu sekundų, iki 
pajudina raumenis.

Kaip išmoksta senyvi 
lietuviai

Šio straipsnio pradžioje 
pažymėti tyrirųai rodo, kaip 
silpnėja atmintis po 25 me
tų amžiaus. Bet tai nereiš
kia, kad 60 metų ar senes
nis žmogus negalėtų dar 
daug ko išmokti.

Tam turime pavyzdžių iš 
mūsų lietuvių vaidintojų ir 
choristų. Kaip jauni, taip ir 
seni lygiai gerai išmoksta 
ilgas vaidinimu roles, nau
jas dainų gaidas ir žo
džius.

Čia tenka prisiminti, kas 
jau pradžioje pasakyta, —i 
kad jeigu žmogus protiniai 
neapsileidžia, tai senatvėn 
jo protavimas dar net pa
gerėja. Mūsų gi teatrinin
kai ir choristai yra pažan
gios spaudos skaitytojai ir 
mąstytojai tokiais klausi
mais, kaip politika, menas- 
drtile ir moksliniai dalvkai.

Protavimas gi padeda ge
riau atsiminti norimus iš
mokti dalykus.

Jeigu jaunuolių įgirųtiilė 
atmintis ir geresnė, bet 
daugelis jų mokosi “kalda
mi” (zubrydami), aklai kar
todami. O suaugę žmonės 
plačiau apmąsto* turinį; 
daugiau vartoja vaidentu
ve ir supratimą: taigi pro
to akimis jie mato ne tiktai 
žodžius, bet daiktus ir 
veiksmus, kuriuos žodžiai 
reiškia.

Jei jaunuoliui ir lengviau 
mechaniškai žodžius išmok
ti, bet platesnis suaugusio 
ar - senyvo protavimas* ir 
patyrimai dažnai padeda 
pasivyt jaunuolį kas liečia 
išmokimą. •

Didesnis skirtumas gali 
būti mechaniniuose judėji
muose. Pavyzdžiui, jaunas 
gali išmokti vikriau dirbti 
rašomąja mašinėle, raidžių 
renkamąja mašina, skam
binti piano. Jo nervai yra 
judresni. Sklandus sveti
mos kalbos ištarimas taip 
pat yra mechaninis, dalykas, 
kur asmuo iš mažens arba 
jaunystėje pripranta suda
ryti tam tikrus garsus per 
tū ks ta n ti n i us ka r to j i mus-tų 
pačių žodžių bei sakinių.

Bet didžiojoje daugumoje 
kitų atsitikimų senieji turi 
į vali as gabumų kas liečia 
nauju dalyku išmokimą.

N. M.

lykų, negu berniukai ir 
, margaitės nuo mažens iki 
^19 metu amžiaus.

Po 25 metų jau pradeda 
mažėti gabumai išmokt 
naujų dalykų. Apskritai 
imant, kas metai no 1 pro
centą sumažėja išmokimo 
gabumai. Taigi 45 metu as
muo jau 20 procentu mažiau 
išmoksta per ta patį skaičių 
valandų, negu 25 metų jau
nuolis.

O vis dėlto žmogus nuo 
40 iki 45, metų amžiaus 
greičiau išmoksta, negu ke
liolikos metų berniukas ar 
mergaitė, kaip surado Co
lumbijos Universiteto pro
fesorius Edward L. Thorn
dike.

Po 60. metų žymiai su
menkėja gabumas naujų 
dalykų išmokti. Profesorius 
Thorndike patyrė, kad 65 
metų amžiaus žmogus iš

moksta tiktai .apie pusę 
yfiek, kiek išmokdavo būda
mas 25 metų.

(Prezidentas Trumanas 
yra 67 metų amžiaus; ge
nerolas E i s e n h o weris 61 
metų. Apskaičiuokite, kiek 
procentų nupuolė jiems iš
mokimo gabumai nuo 25 
metų.)

Išmokimas labai daug 
priklauso nuo atminties, 
kuri po 25 metų silpnėja.

Ar protavimas silpnėja, 
einant senyn?

Jeigu žmogus yra proti
niai veiklus, tai jo gabumas 
protauti, išvadas daryti ne 
tiktai nesilpnėja po 25 me
tų amžiaus, bet dar didėja.

Minnesotos Universitetas 
styrinėjo gabumus 5,500 as- 
nrnenų, < kurie per laiškus - 
Korespondencijas ėmė pa
mokas iš to universiteto 
įvairiose žinojimo šakose. 
*Tie asmenys buvo nuo 20 
iki 70 metų amžiaus. Tai 
buvo raštinirikai, profesio
nalai, verslininkai bei žmo
nės tokiuose užsiėmimuose,

atmainos:
■ Žmogus kas metai tampa 

vis labiau “savyje užsida
ręs” (introvertas), susimąs
tęs; dažniau pats save egza
minuoja; < pasirenka būti 
vienas, o ne bendrai su ki
tais.

Mažėja susidomėjimas šo
kiais, sportais, judamaisiais 
■paveikslais ir tt. Geriau pa
tinka koncertai, paskaitos, 
meno parodos.

žmogus gauna daugiau 
pasitenkinimo iš skaitymo, 
bet geriau skaito žurnalus 
ir laikraščius., o mažiau pai
so apysakų.

Labiau įdomauja politi
niais ir religiniais klausi
mais.

Atskiruose atsitikimuose 
gali būti ir kitaip. Beveik 
visur pasitaiko išimčių. Bet 
čia paduodami atradimai 
paliečia didžiąją daugumą 
tų tūkstančiii žmonių, ku
rie buvo ištirti.

Kokiame amžiuje žmones 
yra jausmingiausi?

Brown Universiteto pro
fesorius William R. Will
oughby ištyrė apie 1,400 vy_ 
nj ir moterų nuo 15 iki 75 
metų amžiaus. Atrado, kad 
moterų jausmingumas pa
kyla apie 30 metii amž., bet 
jausmingiausias jų laiko
tarpis yra tarp 55 ir 60 me
tų amžiaus — šiame laiko
tarpyje jos dažniausiai ir 
labiausiai susijaudina.

Ramiausias moterims lai
kotarpis yra tarp 45 ir 50 
metų amžiaus.

Tačiaus visokiame amžiu
je moterys yra jausminges
nės už vyrus.

Vyrų jausmingumas ma
žai tesikeičia su amžium. 
Jie pasidaro tik truputį 
jausmingesni po 40 metų, o 
paskui, po kelių metų at
slūgimo, vėl šiek tiek paky
la vyrų jausmingumas po 
50 metų amžiaus, bet ne
daug.

NEGIRDIMI, AUKŠTIEJI GARSAI KAIP MIRTIES ĮRANKIS
Kariniai inžinieriai Jung

tinėse Valstijose ir Anglijoj 
darbuojasi, kad galėtų pa
vartot aukštuosius garsus 
kaip mirtinus ginklus.

Garsai pasidaro iš suju- 
dinimų ore ar bent kokioje 
kitoje medžiagoje. Nuo įvai
rių sujudinimų skirtingai 
virpa garso bangos ore. Jei
gu retas virpėjimas, tai že
mas garsas. Žemieji, sto
riausi garsai dainoje ar mu
zikoje yra “basai” (beisai).

Bile koks garsas ar bal
sas keliauja apie 760 mylių 
per valandą.

Žmogaus ausis paprastai 
negali girdėti tokių žemų 
garsų, kur virpėjimas yra 
mažiau kaip 33 kartus per 
sekundą.

Dauguma garsų, kuriuos 
kasdien girdime, pasidaro 
iš 250 iki 2,000 suvirpėjimų 
ore per sekundą.

Tik labai mažai yra vidu
tinio amžiaus žmonių, ku
rie girdį garsus su daugiau 
kaip 10 tūkstančių virpėji
mų per sekundą, kaip su
rado Brown Universiteto 
profesorius Edward H. 
Kemp. Jaunesnieji gali gir
dėt šiek tiek aukštesnius 
garsus. , z

Dar aukštesniems gar
sams, nuo 25,000 iki milijo
nų virpėjimų per sekundą, 
išgirsti reikia tam tikrų 
mokslinių instrumentų.

Paukščiai, šunes, katės, 
arkliai ir tūli kiti gyvuliai 
girdi daugelį aukštųjų gar
sų, “nepagaunamų” žmo
gaus ausiai.

Dabar pažiūrėsi met ką 
aukštieji, negirdimi garsai 
gali padaryti.

SUDRASKĖ GYVULIŲ 
KŪNUS

D-rė Julia F. Herrick, 
Mayo gydyklinės įstaigos 
mokslininkė, raportavo:

—Mūsų laboratorijoje pa
daryti bandymai įrodė, kad 
aukštieji, negirdimieji gar
sai gali būti tikru mirties 
įrankiu. Tokie garsai su
draskė į gabalus tiriamųjų 
gyvulių raumenis bei ner
vus ir pakėlė jų kūnų karš
tį iki 140 laipsnių.—

General Electric kompa
nijos inžinieriai paėmė vie
no colio ilgio metalini švil
puką. Užmovė ant švilpu
ko gaubtuvėlį, padarytą iš 
žibančios skardos, kad prie
kin atmuštų ♦ garsus. Tai 
panašus į leiką gaubtuvėlis.

Tada inžinieriai paleido 
smarkią suspausto oro sro
vę, kad pūstų pro švilpuko 
snapuką. Toks švilpimas 
sudarė 25 tūkstančius vir
pėjimų ore per • sekundą. 
Naudojant gaubtuvėlį ant 
švilpuko, negirdimai aukš
ti garsai buvo nutaikomi j 
įvairius daiktus ir padarė 
tokius “stebuklus” —' užde
gė gabalus medvilnės (va
tos), palaikė eilę korkų ore 
taip, kad jos nekrito žemyn 
ir tt.

Bet leidžiant tokius bei 
dar aukštesnius garsus per 
storą dūdą, jie galėtų nužu
dyt žmogų.

Rakietiniai lėktuvai
Rakietiniai lėktuvai, apart 

girdimųjų garsų, taipgi 
skleidžia negirdimai aukš
tus garsus.

Karininkai darė bandy
mus Penn Valstijos Kolegi
joje, kaip tie rakietinių lėk
tuvų garsai paliečia gyviūs. 
Pasirodė, kad negirdimieji 
garsai per minutę numari
na peles ir žiurkes, tarako
nus, muses ir visokius vabz
džius bei kirmėles. Taigi 
buvo padaryta išvada, kad 
negirdimieji garsai būtų ge
ras įrankis gyvajam brudui 
naikinti armijos maisto ir 
drabužių sandėliuose. -

Kariniai* signal istai paty
rė ir kitokią negirdimųjų 
garsų veikmę pęr savo ban
dymus Penn kolegijoje. 
Kuomet paleidžiama tokie 
garsai, o žmogus deda daik
tus i garsų srovę arba ima 
juos šalin, tai garsai grei
tai apdegina pirštus ir ran
kas. Tyrinėtojai buvo už
sikimšę ausis ir vengė nu
taikytų garsu srovės, o vis 
dėlto negirdimieji garsai 
pakenkė jiems. Kai kurie 
tyrinėjo jai apsvaigo, kiti 
prarado , lygsvarą — svir
duliavo, negalėdami tiesiai 
paeiti ar stačiai pastovėti. 
Taip raportavo patys ban
dymų darytojai.

Amerikos karinio laivyno 
mokslininkai nedrąsiai pri
pažino, jog kuomet, daro
ma bandymai statomiems 
rakietinių lėktuvų inžinams 
fabrikuose, tai aukštieji,ne
girdimi jų garsai “gali bū
ti kenksmingi” darbininkų 
kūnui.

Anglijos seime buvo pa
keltas klausimas su skun
du, kaip garsai iš daromų 
rakietinių motorų fabrikuo
se susirgdina tūlus darbi
ninkus. Tatai patikrino An
glijos Medikalių Bandymų 
Komisija. Tad valdžia ir 
pranešė seimui, jog negir
dimieji garsai “padaro kai- 
kuriuos darbininkus glež
nus, sutižus.ius ir įvaro tokį 
svaigulį, kad jie eidami stra- 
palioja ir negali išlaikyti 
lygsvaros.”

Kaip Anglijos, taip ir A- 
merikos v a 1 d i ni n kai, ta
čiaus, nenori nugąsdinti 
žmonių; todėl stengiasi už
tylėti žalą, kurią daro ne
girdimieji garsai iš, rakie
tinių lėktuvų.

Anglijos inžinierius J. M. 
Symes pirm keleto metų 
paskelbė:

—•Darydamas bandymus 
su įvairiais garsais, aš per

paskutinius metus išra
dau tokią aukštųjų, negir
dimųjų garsų mašiną, kad 
jie galėtų tuojau žudyt žmo
nes bei gyvulius. Tokios 
tankios garsų bangos savo 
virpėjimais sudrasko ausų 
bubnelius ir suardo raudo
nuosius kraujo rutuliukus. 
Jie taip staiga užmuštų 
žmogų, kad jis net nežino
tų, kas atsitiko. O dabar 
aš darau tokį negirdimųjų 
garsų aparatą, kad galėtų 
ištisas priešo armijas išžu- 
dyti.—
MAŽAI GARSŲ 
TEGIRDIME

Žmogaus ausis negirdi 
milžiniškos daugumos viso
kių aukštųjų garsų. Juos 
galima išgirsti tiktai per 
jautriuosius mokslinius 
kiaušy tu vu s.

Harvardo Universiteto 
p r o f e s o r i us George A. 
Pierce, naudodamas tokius 
prietaisus, pavyzdžiui, sura
do, kad:

Mes tegirdime tiktai tą 
dalį- svirpliu čirpimų, kurių 
garsai siekia 6,000 virpėji
mų per sekundą. Daugu
ma svirplio čirpimu virpa 
po 16,000, 24,000 ir 32,000 
sykių per sekundą. Taigi šie 
aukštieji čirpimai ir negir
dimi.

Mes girdime tiktai žemes
nius medžių lapų šlamėjimo 
garsus, vėjeliui pučiant. Bet 
jei girdėtum^ visus jų gar
sus, tai būtų jau ne šlamė
jimas, bet griausmingas 
kriokimas.

Mes x negirdime, kuomet 
paukščiai spiegia ar žvėrys 
rėkia aukštaisiais, savo gar
sais.

Taip pat negirdimi aukš
tieji garsai pratrukusio ga
ro, lėktuvų ir įvairių fabri
kinių mašinų. Taigi šie gar
sai gali nejučiomis kenkti

Sveikatai.
GARSAI NET I
DEIMANTUS SUARDO

John W. Butterworth, 
Brush Development kompa
nijos mokslininkas, neseniai 
pranešė, kad negirdimieji 
garsai su milionu virpėjimų 
mų ’per sekundą suąydo 
deimantus, ir sutrupiną kie
tąjį plieną.

NAUDINGAS AUKŠTŲJŲ 
GARSŲ VARTOJIMAS

Leidžiant aukštu o s j u s 
garsus per geležinkelio bė
gius ar-plieno balkius, in
žinieriai suranda, ar yra 
vidujinių įtrūkimų bei kiau
rymių tuose daiktuose___ _

Garsioji May o sveikatos 
ištaiga patyrė, jog negir
dimi garsai dalinai ardo kai 
kuriuos vidujinius vėžio 
skaudulius., bet jeigu per 
daug tų garsų, leidžiama, 
tai gadina kūno organus. :

Aukštaisiais garsais gali
ma sunaikinti bakterijas 
piene. :

Smetona piene natūraliai 
iškyla viršun, bet kai tam 
tikra mašina pervaro negir* 
dimus garsus, tai Smetona, 
lygiai išsimaišo visame 
skystyje, ir pasidaro vadi
namas “homogenized” pie
nas. •

Tie garsai taip sumaišo 
visokius riebalus su vande* 
niu, kad riebalai jau neišsi
skiria — susidaro lygiai vie* 
nodas visas skystimas. •

Aukštieji garsai jau pla
čiai vartojami lygiam, pa
stoviam sumaišymui foto-: 
grafinių chemikalų. Jie ga-r 
lėtu patarnauti ir įvairiems 
kitiems naudingiems dal)j- 
kams.

Karininkai tuo tarpu dar
buojasi, kaip paverst ne
girdimus garsus nauju žu
dymo įrankiu. J. C. K.

t
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Pasakė daug teisybes

Gir-

Vieną sekmadienio ryta, 
• nutūrėdamas svarbaus užsi

ėmimo, apsirengiau ir išė
jau pasivaikščioti bei pasi
gėrėti rytmečio oru. Man 
bevaikščiojant, pradėjo 
niauktis ir oras žymiai ėjo 
šaltyn. Ilgai būti atvirame 
orę pasidarė nejauku ir no
rėjosi eiti vidun. Bet kur? 
Atgal grįžti namon atrodė 
dar; peranksti, tokiu būdu 
nusprendžiau eiti į ben
druomenės bažnyčią,
dėjau, kad tą įstaigą ben
drai palaiko progresyviai 
žmonės, kurie susidaro iš 
daugelio tautybių. Todėl 
žingeidumas perėmė mane, 
kad sužinojus, ką ten sakys.

Kuomet nuėjau ton vie- 
tony programą jau buvo 
pradėję. Pagiedojo liaudies 
himnus, po to sekė pamoks
las*.' Pamokslo sakyti išėjo 
jaunas vyras, turis apie 40 
metų, inteligentiškos iš
vaizdos. Kada pradėjo sa
kyti pamokslą, jo skardus 
ir graudingas balsas pripil
dė ruimingas bažnyčios er
dves; keliais įžanginiais sa
kiniais sudrebino klausyto
ju širdis. Jo kalba buvo 
aiški ir visiem suprantama, 
nes aukštų ir nepriprastų 
žodžių nevartojo; pasakojo 
apie tai, ką kiekvienas ma
to tikrame gyvenime. Jo 
pamokslas buvo labai rea- 
liškas, panašus į įdomią 
prakalbą. Leiskite atkar
toti-kai kuriuos jo išsireiš
kimus. Jis prabilo seka
mai:

“Mieli žmonės, mes gyve
name' labai :svarbiame ir 
įspūdingame : laikotarpyje, 
kuomet viso pasaulio žmo
nės yra įtraukti į sunkias 
kovas. Jie kovoja už tei
ses, kad gyventį ig .gėrėtis 
savo darbo vaisiais bei gam
tos * dovanomis. Sulyg., ap
linkybėmis jie vartoja fvaV 
rius kovos būdus: balsavi- 
musį streiku^,, sukilimus ir 
ginkluotus susirėmimus..

kamuolio. To norėjo ir troš
ko visų šalių piliečiai.

“Bet, ant nelaimės, kapi
talistinių valstybių imperia
listai to nenorėjo. Įsteigda
mi Maršalo Planą ir suor
ganizuodami Šiaurinio At
lanto Paktą, nuslopino tą 
organizaciją, paliko ją be
jėge. Per tuos šešius me
tus ne tik karų nepanaiki
no, o dar nutarė pagelbėti 
Jungtinėms Valstijoms už
kariauti Korėją. Mūsų ša
lis, besistengdama įsigyti 
sau naujas kolonijas, nu
sprendė pavergti ir išnau
doti Azijos gyventojus, o 
Suvienytos Tautos tokiam 
žingsniui pritaria. Tas pa
rodo, kad ta organizacija, 
kuri buvo visos žmonijos 
žibintuvu, tapo įrankiu pa
saulinių^ imperialistų, no- tikybų, tą patį daro. Katar 
rinčių vis daugiau ir dau- tikėjimo tūli dvasiškiai 
giau kraštų pavergti. irgi norį pasirodyti taiką 

i“Daba'r pažvelkime į savo mylinčiais. Liepia savo pa
šalį ir, pąmatykimę, kas yra rapijonams melstis už tai- 
daroma prieš musų. akis. 0 aukštieji., bažnyčių 
Jungtinių Valstijų piliečiai valdytojai slaptai pagelbsti 
išsirenka sau valdininkus ir kapitalistinių Šalių valdi- 
paduoda visos šalies vairą į nįnkams ruoštis prie karo. 
.... » manydami, jog Kuomet ‘ valdančioji klase

... , . , jie tarnaus visuomenei. Bet jbancĮ0 suverbuoti jaunuo-’
Žmdnija pasidalinus į dvi’veltui! Jie to nedaro dėr-- ...
skirtingas klases: vienoje to, kad iš jų tarpo labai ma- 
pUSeje stovi turtingi, išnau- žas nuošimtis randasi pado

rių ir teisingų žmonių. Di
delė didžiuma parsiduoda 
turčiams ir tarnauja jų 
klasei, o plačios visuomenės 
reikalais visai nesirūpina. 
Jie priima tokius bilius ir 
padaro juos įstatymais, ku
rie būna atsukti prieš dar
bo žrųones. Atima spėką iš 
paprastų žmonių, po to da
ro tą, kas turčiams naudin
ga: leidžia nustatyti, aukš
tas kainas ant įvairių pro
duktų. Pati valdžia aptak- 
suoja savo žmones iki ausų, 
surenka bilijonus dolerių. 
Paskui skiria tokias sumas, 
kokias jie nori ir kam jie 
nori. Didina armiją ir lai
vyną; pašvenčia milžiniš
kas pinigų sumas apsigyni
mui; apskelbia karą, kada 
jie nori. Trumpai sakant, 
mūsų valdžia daro viską, 
kas turčiams naudinga. Ne
siskaito su masiniais pro
testais.

“Ką mes turime daryti to
kiame atvejuje? Aš nesa
kau, kad reikia nuversti to
kią valdžią, nes be valdžios 
civilizacija vargiai galėtų 
egzistuoti. Vienok aš sa
kau, kad reikia ją pakeisti, 
išrenkant tokius žmones į 
valdiškas vietas, kurie at
stovautų didžiumos reika
lus. Darbo žmonių yra di
džiuma, tokiu būdu turime 
išrinkti tuos asmenis, kurie 
nenuilstančiai dirba visuo
menės labui.

“Dabartinė mūsų valdžia 
varžo laisvę savo pilie
čiams. Kalbėti’ apie taiką 
yra skaitoma beveik prasi
žengimu bei išdavyste prieš

Hotojai ir jiems pritarėjai, 
kitoje pusėje — darbo žmo
nės. Kova tęsiasi ir vis da
rosi žiauresnė, diena po die
nos 'eina didyn ir tas nu
skriaustųjų judėjimas gali 
išsivystyti į general iš k u s 
streikus arba į galingas re- 
vbliucijas. Paskui, iškilus 
paisauliniam karui, ir jo lai
mėjimas nulems žmonijai 
ateitį ant daugelio metų.
’ “Jungtinių Valstijų val
dančioji klasė nustatė labai 
godingą ir saumylišką už
sieninę politiką. Mūsų val
dininkai ir militaristai, ap
svaigę ambicija, siekiasi 
valdyti vi^ą pasaulį. Kaip 
valdyti? Susitarimas nė- 
rU valdymas, todėl jie ne- 
noH- tartis. Jie organizuo
ja jiems pritariančių, tau
tų skaitlingas armijas ir 
apginkluoja jas; vėliau ban 
dys -moderniškais ginklais 
ir atominėmis bombomis už
kariauti visą žemės kamuo
lį ir diktatūros formoje val
dyti jį. Istoriją skaityda
mi surandame, jog tokių, 
ambicija apsvaigusių, ' kar
vedžių buvo ir seniau. Pa
imkime pavyzdžiui Aleksan
drą Didįjį, Romos Julių Ce
zarį, Napoleoną ir Vokieti
jos nacius su Hitleriu prieš
akyje. Jis visi buvo pilni 
ambicijos ir pasiryžimo už
kariauti visą žemę, bet nei 
vienam nepavyko tai pa- 
aiėkti. Jie patys, to besiek
dami, susinaikino. Tačiau 
nepamirškime, jog kiekvie
nas pasikėsinimas kaštavo 
daug gyvasčių iš abiejų pu
sių. Mes gerai atsimename, 

<•,puah^-Lawvb'^Libwtv^cpenktad., Lapkritis No W'39,*1951

kiek žmonių žuvo iš abiejų 
pusių antrame pasaulinia
me kare. Jeigu iškiltų tre
čias pasaulinis karas, tai su 
dabartiniais ginklais ir su 
pagalba atomines energijos 
nušluotų visą civilizaciją 
nuo žemės paviršiaus.

“šeši metai atgal San 
Francisco, Californijoje, vi
sų civilizuotų šalių atstovai 
sutvėrė pasaulinę organiza
ciją, kurią pavadino Jung
tinėmis Tautomis. Visų ša
lių liaudis tam pritarė, nes 
tai buvo taikos obalsis. 
Žmonės manė ir tikėjo, jog 
daugiau nuožmių karų ne
bebus, nebus tokių masinių 
žudynių ir nekaltų žmonių 
teriojimų. Bile kivirčus tarp 
valstybių išriš ta organiza
cija ir ramus gyvenimas 

giau kraštų pavergti.

daroma prieš musų akis.

jų rankas,

šalies patrijotizmą, nežiū 
rint į tai, kad daugiau kaip 
penki šimtai milijonų įvai
rių tautų ir rasių taiką my
linčių žmonių pasirašė už 
taiką.. Tūli visuomeninin
kai, kurie išdrįso skelbti 
teisybės žodį, tapo suareš
tuoti ir uždaryti kalėjimuo
se, kiti tąsomi ir varginami 
po teismus. ' Bile liberalas 
arba progresyvis asmuo yra 
nužiūrimas ir atstatomas iš 
jo pozicijų. Profesoriai ir 
mokytojai, kurie, sulyg ša
lies konstitucijos, atsisako 
nusilenkti prieš valdinin
kus, yra mėtomi lauk; o jų 
vietosna pastatomi jiems iš
tikimi asmenys, kurie visai 
mažai težino apie dorą ar
ba apie auklėjimą.

Šių dienų jaunuoliai, ku
rie lanko mokyklas, yra 
tiesiog klaidinami. Jiems 
neteisingai yra perstatoma 
ekonominis patvarkymas ir 
politinis nusistatymas; 
jiems rodoma labai žemi 
moralės pavyzdžiai, kas lie
čia dorą. Tokiu būdu, au
gančioj! karta tampa su
drumsta, nebepajėgia at
skirti gero nuo blogo, teisy
bės nuo neteisybės. Nėra 
ko stebėtis, jei šiuose lai
kuose jauni žmonės virsta 
vagimis ir kitokiais pikta
dariais. Tame daugiausiai 
yra kalta auklėjimo ‘ siste
ma. Dabar jau stokuoja 
gerų žmonių užpildyti val
diškas vietas, o ateityje bus 
dar blogiau.

“Ką šiandien veikia reli
gijų šalininkai bei dvasios 
vadai? Protestonų denomi
nacijos kai kurios sektos 
laike savo konferencijų iš
nešė rezoliucijas už taiką. 
Progresyviai žmonės, visų 

irgi nori pasirodyti taiką 

ką, o . aukštieji , bažnyčių

liūs, idant paaukotų' savo 
gyvastis už jų reikalus, tuo
met nelaikąs melstis už tai
ką. Jeigu nieko neveiksi
me, tiktai melsimės, tai lai
kui bėgant tapsime karo 
aukomis.

“Norint panaikinti karus, 
o įvykdyti taiką visame pa
saulyje, reikia sunkiai dirb
ti už tai. Visi taiką my
linti žmonės privalo eiti į 
minias, ir skleisti teisybės 
žodį tarpe suklaidintų žmo
nių, aiškinant jiems, jog ka
ras yra pelningu tiktai tur
čių klasei, o nelaime ir pra
žūtimi darbo žmonėms.”

Su šiais žodžiais pamoks
lininkas užbaigė savo kalbą. 
Jo oratoriškas ir įspūdingas 
pamokslas buvo kreipiamas 
daugiau į žmonių protą, ne
gu į jų jausmus. Susirin
kusieji atidžiai klausėsi, ro-’( 
dėsi tartum jie pirmų sykį 
girdi tokį pranešimą..

Jeigu visų tikybų dvasios 
vadai pasakytų taip daug 
teisybės, tai žmonės greitu 
laiku pradėtų teisingai pro
tauti. S. B.

Montello, Mass

BUKIETAS IR BĖRUS
Pagerbimui SENO VINCO jo 45 metų 

literatūrines darbuotes sukaktuvėse

Subafoje, Gruodžio 1 December
Nuo širdies atakos rado lo

voje negyvą Joseph Ykasalą. 
Tas atsitiko lapkričio 22 d., 
11, vai. dieną.

Ykasala buvo užeigos savi
ninkas. Vieta buvo N. Mon
tello St. ir Ames St. kampas. 
Paliko nuliūdime savo myli
mą žmoną Jennie ("Chanis) 
Ykasalą,' sūnų Joseph, dukte
rį Ruth Balčiūnas (Ykasala). 
tris anūkus, brolį Adolfą 
Broctone ir kitą . brolį And
rių ir seserį Marcelę Tarybų 
Lietuvoje, daug giminių ir 
draugų. PąlaidbtAs’”* lapkričio
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..26 d. Kalvarijoj kapinėse.

Draugė Stigienė dabar lei
džia vakacijas San Francisco, 
Calif., pas savo dukteris. Ji 
atrašė laišką, kad turi gerus 
laikus, matė gražių vietų ir 
visiems draugams ir. drau
gėms duoda geras dienas.

Žolynas

Minersville, Pa.
Lapkričio 18 d. staiga mirė 

Jurgis Kaminskas. Paliko mo
terį Marijoną ir du sūnus di
deliame nuliūdime, taipgi gi
mines ir draugus. Tapo palai
dotas lapkričio 21 d. 2 vai. po 
pietų.

Apie velionį J. Kaminską 
bus plačiau pąrasyta vėliau.

V. Ramanauskas

Philadelphia, Pa.
PUIKUS POKYLIS

Man teko girdėti, kad 
Philadelphijos ir apylinkės 
lietuviai su ‘ nekantrumu 
laukia sekamos šiibatos va
karo, labiau, negu kokios 
didelės šventės. Nes tą va
karą bus didelis Lyros Cho
ro koncertas ir bankiėtas 
pagerbimui rašytojo Seno 
Vinco ’45 metų literatūrinės 
darbuotės sukakties. Kai 
kurie lietuviai man nusi
skundė, kad šiais reakcijos 
ir nervų . ardymo laikais 
labai retai teįvyksta koks 
nors lietuvių parengimas. 
Sako: seniau tai buvo pa
rengimų daug, kad nespė- 
davai vieno pamiršti, o štai 
ir vėl kas nors naujo ren
giama ... O dabar nebėra 
kur nueiti. ■ Paskaitai laik
raštį; arba pasiklausai ra
dijo, visur' išgirsti baisias, 
širdį drebinančias naujie
nas, kad' net gyvenimas pa
sidaro nemielas. Kitataučių 
dainos ir muzika, nors ir 
gražios, bet lietuviui nelim
pa prie širdies taip, kaip 
prigimta lietuviška, muzika 
ir linksmos dainos, kurios 
siižavi lietuvio širdį ir gai
vina sielą. ’

Tadgi, Lietuvių Moterų 
Klubas, suprasdamas tuos 
visus savų, tautiečių troški
mus, surengė šį»taip kilnų 
ir linksmą vakarą.

Lyros Choras dainuos 
linksmas liaudies dainas.

Philadelphia, Pa

R. U B. A. HALL
414 Green Street, Philadelphia,' Pa.

‘ p « ' •

Pradžia 7:30 vakare

Senas Vincas per 45 metus yra parašęs daug apysakų ir eilėraščių. Jo pasitarnavimas lietuvių kultūrai yra/* 
didžiai vertingas. Todėl atsilankymas į šį bahkietą reikš rie tik užuojautą autoriui, bet ir paramą lietuviškai kul- 
turai.—Turėsime skanių valgių, gėrimų ir puikų kbhcertą, kurį išpildys LYROS CHORAS, taipgi ir Orkestras.

Todėl indšdinė Skaitlingai atsilankyti. Įžanga tik $2. , ,
■< Kviečia LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO KOMISIJA

J

Orkestras gros gražias pol
kas ir valcus. Tai bus ge
riausias tonikas lietuvio 
širdžiai ir sielai. Prie to, 
stalai bus užkrauti skaniau
siais; valgiais ir gėrimais. 
Ypač bus spėciališkai paga
ndintų lietuviškų dešrukių, 
pagal velionio Juozo Raga- 
žinsko receptą. Tą dešru- 
kems gaminti savo receptą 
a. a. Juozas Ragažinskas 
atidavė tik prieš mirsiant 
savo gerai pažįstamai ir 
valgių gamintojai O. Žalnie- 
raitienei.

Mes visi gerai žinome iš 
praeities, kad užvalgius 
dešrukių kožnas g d u n a 
didelį troškulį. Tadgi 
troškuliui užgesinti jau 
nupirkta geriausio alaus. 
Nors yra dar tokių, kurie 
po valgio geria vandenį, sa
kydami, jog alus ir degti
nė kenkia sveikatai ir 
trumpina amžių, bet ta nuo
monė yra klaidinga. Aš čia 
jums faktais prirodysiu. 
Pavyzdžiui, arklys ir asilas 
gyvena apie 30 metų, nieko 
nežinodami apie alų ir vy
ną. Ožys ir avis miršta, su
laukę vos 20 metų, neraga
vę nei alaus, nei degtinės. 
Karvė išgeria po kelis gor
čius vandens kasdien, o ko
jas užriečia, vos 18 metų 
sulaukus. Katė geria tik 
vandenį ir pieną, o sulaukus 
trumpų 12-kos metų nukrio- 
kia. Visi gyvuliai ir paukš
čiai gyvena ir miršta be al
koholinio grieko. O žmo
nės, gerdami alų, vyną ir 
degtinę, dagyvena iki šimto 
metų ir daugiau...

Atsilankykite į šį pokylį 
visi. Ten jūs pamiršite ato
mišką bombą ir gręsiantį 
trečiąjį pasaulinį karą.

Pregresas

Harrison-Kearny, N. J.
Banketas pagerbimui Onos 

Bunkienės gimtadienio, kuris 
įvyks gruodžio 1-mą dieną, 
tai yra, šeštadienio vakare, 
pradžia 7:30 vai., 15-17 Ann 
St., Harrison, N. J.

Gerbiamieji Brooklyn©, vie
tiniai ir apylinkes lietuviai, 
draugai ir visi prieteliai, ge
rai pažįstate Praną ir Oną 
Bunkus, kaipo visuomeninin
kus.

Dar daugiau, manome, kad 
gerai žinote, kad Ona Bunkie- 
ne yra gabi pažangiosios

t

sai w.

SKAITYK IR MOKYKIS
95. Žinduolių išplitimas treti
niame ir ketvirtiniame 
perioduose.

žinduolių klestėjimas, kaip 
matėme, prasidėjo tretiniame 
periode. Tame periode žemės 
klimatas buvo vienodesnis, 
negu dabar: nebuvo tokio 
temperatūros skirtumo tarp 
atogrąžinių, vidutinių ir šal
tųjų sričių. Todėl suprantama, 
kad tretiniame periode Euro
pos, Vidurinės Azijos ir šiau
rės Amerikos platumoje galė
jo gyventi tokie atogrąžiniai 
žinduoliai; kaip šiandieninių 
tigrų, liūtų, dramblių, ragano
sių, pusbeždžionių ir beždžio
nių protėviai. Tretinio perio
do pabaigoje vidutinio klima
to sričių plačiose stepėse ga
nėsi didelės naguočių gyvulių 
bandos; juos medžioja stam
būs plėšrieji, kaip antai, kar- 
dadantis ? tigras, pirminis liū
tas ir kt. Naguočiai gyvuliai 
pamažu įgavo apsigynimo 
priemonių: kojos'ir visas kū
nas prisitaikė greitai bėgti, 
išaugo stiprūs ragai ir t.t. O 
plėšriesiems palaipsniui išsi
vystė įvairių priemonių gro
biui tykoti ir gaudyti. Naguo
čių, plėšriųjų ir kitų žinduo
lių pasaulis kaskart darėsi į- 
vairesnis ir gausesnis: būrių 
ir rūšių skaičius vis didėjo.

Kainozoinės eros ketvirti
nio periodo pradžioje šiaurės 
pusrutulyje smarkiai atšalo — 
atėjo pirmoji ledynų epocha. 
Stambūs ledynai slinko iš 
šiaurės aukštumų iki Viduri
nės Europos pietinių dalių, 
iki Azijos ir Šiaurinės Ameri
kos vidurinių dalių. Gausinga 
gyvūnija traukėsi nuo tų le
dynų į pietus. Kai po to pa
laipsniui klimatas atšilo — 
atėjo pirmoji tarpledyninė 
epocha — tai atogrąžinė gy
vūnija (pietų dramblys, pli
kasis raganosis, begemotas, 
kardadantis tigras, pusbež- 
džionės ir beždžionės) vėl 
traukėsi atgal į šiaurę ir apsi
gyveno stepėse ir miškuose, 
kurie dar neseniai buvo ledy
nų apdengti. Prasidėjus ant
roji ledynų epocha vėl nustū- 

spaudos vajininkė.
To dėliai jos gimtadienio 

proga yra rengiamas pokylis 
jos pagerbimui.

Taigi prašome visus ir vi
sas pasilikti virš minėtą dienąv 
laisvą atėjimui į minėtą pa- 
rengimėlį. Įžanga bus maža, 
apie kurią pranešime čionai, 
ant vietos. Komisija. 

mė gyvūniją į pietus, o po to 
sekusioji antroje tarpledy^ii- 
nėje epochoje vidurinėse pla- ’ 
tumose jau atsirado naujos ’ 
žinduolių rūšys — senovinis 
dramblys, kitos raganosių ir 
plėšriųjų rūšys, naujos bež
džionių rūšys. Trečioje tarp- 
ledyninėje epochoje, kuri se
kė po trečiosios ledynų epo
chos, prie tų gyvulių prisidė
jo dar daugybė naujai atsira: 
dusių rūšių, jau visai artimų 
dabartiniams gyvuliams. Pa
galiau, per paskutinįjį, ketvir
tąjį, apledėjimą ledynų pa
kraščiais klaidžiojo daugybė 
šių laikų šiaurės žinduolių, 
kurie dar gyvena tundrose: 
šiaurės elnias, šiaurės lapė, 
muskusinis jautis. Drauge su 
jais gyveno apaugę tankiais 
plaukais dramblys-mamutas 
ir plaukuotasis raganosis. Tų 
išmirusių stambių' gyvulių 
kaulai dažnai randami Euro
pos ir Azijos ledynų nuosėdo
se. Įšalusioje Sibiro žemėje 
kai kada randami mamutų ir 
plaukuotųjų raganosių suša
lę kūnai. Ketvirtajam ledy
nui nuslinkus, tokie gyvuliai,£ 
kaip antai, šiaurės elnias, 
šiaurės lapė, muskusinis jau
tis ir kiti, persikėlė gyventi į 
tolimą šiaurę, o vidurinės 
juostos stepes ir miškus užė
mė iš pietų atėjusios ir naujai 
atsiradusios dabartinių žin
duolių rūšys.

—o—
96. Bendros išvados del 
žinduolių kilmes.

Žinduolių būrių skaičius.

Mes dabar žinome, kad visa 
tų žinduolių būrių ir rūšių į- 
vairovė yra gavusi pradžią iš 
trijų senovinių būrių: pirmi
nių plėšriųjų, pirminių naguo
čių, kurių ligi mūsų laikų ne- 
beišliko, ir vabzdžiaėdžių, 
dar ir mūšų laikais Sudaran
čių gausų būrį. Atskiros seno
vinių žinduolių šakos dėl įvai
rių ir vis besikeičiančių gyve
nimo sąlygų specializavosi J- 
vairiomis kryptimis, ypač tre
tiniame periode. Savo kūncįf 
sandaru kaskart nutoldamos 
viena nuo .kitos, jos sukūrė to
kią formų įvairovę, kuria pa
sižymi dabartiniai žinduoliai.

Bet, žvelgdami dar į senes
nius laikus, mezozoinės eros 
gale ir kainozoinės eros pra
džioje mes rasime žinduolių 
grupę daug paprastesnę, daug 
mažiau specializuotą. Ji jun
gia savyje svarbiausias trijų 
aukščiau nurodytų senovės 
žinduolių grupių savybes.

H.liull — .Ui
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

C Tarp aukščiau aprašytųjų tarnybų, aukštesniosios ka
rinės — bajorų ir žemesniosios lažinės—prastų žmonių, 
buvo* dar viena tarnybų rūšis. Ta tarnyba buvo aukštes
nė už lažinę, nes buvo laisva nuo duoklės ir kitų lažos 
priedermių, bet žemesnė už karinę, nes ją galėjo atlikti 
paprastieji sodiečiai, nebajorai. Jie vadinosi paprastai 

į J tarnais.
Vieni jų privalė stoti kariuomenėn su lengvais gink

lais (skydu), už tai ir vadinosi skydiniais tarnais. Kitų 
priedermė buvo važioti didžiojo kunigaikščio ar jo vieti
ninkų ar vaivadų paliepimus. Jie buvo, taip sakant, tar
nai paštininkai. Treti vėl privalė važioti pinigus į Vil-

• niaus iždą.
Kuri iš visų čion paminėtųjų tarnybų buvo laikoma 

svarbesnė, matyti iš to, kokia bausmė buvo paskirta už 
Užmušimą žmogaus, pildančio kurią nors tų tarnybų. 
Taip, Lietuvos statutu (išleistu 1588 metais) už užmuši
mą karinio bajoro kaltininkas privalė užmokėti bausmės 
60 kapų skatikų: už tarną paštininką 50 kapų; už barti- 
ninką 40 kapų; už amatninką 30 kapų; už lažininką 25 
kapas ir už vergą 20 kapų.

f
ĄDabar pasistenkime arčiau pažinti, kaip gyveno visos 

tos valstiečių rūšys Jogailaičių laikais.
Žinome jau, kad iš pat pradžių visi valstiečiai pri

klausė vieno tik didžiojo kunigaikščio: į jo dvarus ėjo 
lažas, jam duodavo duokles ir mezliavas ar eidavo tal
kon. Didysis kunigaikštis turėjo daugybę dvarų ir buvo 
pertekęs ūkio produktų, o parduoti jų nebuvo kam. Lie
tuvoje kiekvienas savo turėjo, o išvežti į užsienius be
veik negalima buvo, nes vienas tik tebuvo kelias javams 
į užsienius vežti — tai Nemunas. Bet Nemuno įplauka 
buvo kryžiuočių rankose, ir jie neleisdavo prekių Nemu
nu vežti. Už tai jam nebuvo reikalo labai spausti savo 
valdinių, reikalauti iš jų didelių lažų, činšų ar duoklių.

Viskas kitaip ėmė virsti, kuomet didysis kunigaikštis 
pradėjo dalyti dvarus didžbajoriams: vieniems nuosavy
bėn? kitiems tik laikinai valdyti. Drauge su dvarais jie 
gaudavo ir viršenybę ant aplinkinių valstiečių. Jiems 
valstiečiai eidavo lažas, jiems duodavo duoklę ir mezlia
vas. Tokiu būdu didelė valstiečių dalis radosi dvarus 
valdančių didžbajorių priklausomybėje.

Šitie, jau mažiau žmonių po savim turėdami, stengėsi 
juo daugiau naudos iš jų išspausti. Bet vienas buvo ke
blumas. Valstiečiaai nebuvo prie žemės pririšti. Jeigu 
didžbajoris imdavo per daug iš jų reikalauti, valstiečiai 
turėjo teisę mesti jo žemės sklypą, ant kurio gyveno, ir 
pdKiieškoti geresnių sąlygų kito didžponio ar didžiojo 
kunigaikščio žemėse. Taip ir darydavo.

Šitai didžiai netiko didžbajoriams. Jiems geistina bu
vo, kad valstiečiai juo labiau būtų jų valioje. Taip ir pa
darė.

Žinome jau, kad sulig bajorų noru, didysis kunigaikš
tis Kazimieras davė jiems privilegiją, kuria pririšo vals
tiečius tėvūnus prie žemės, t. y. panaikino valstiečių lai
svę kilnotis nuo vieno bajoro žemės prie kito ar prie

• didž. kunigaikščio. Nors kažin kaip apsunkintų bajoras 
savo žmones lažais, duoklėmis, činšais ar kitomis parei
gomis, jiems pasiliko tik kęsti, nes išsikelti iš jo žemės 
jau nebegalima buvo.

Bet ir šito ponams nepakako. Jie geidė, kad valstiečiai 
pilnai būtų jų valioje. Iš to paties Kazimiero jie išgavo 
privilegiją, kuri paveda jiems būti savo valdinių teisė
jais ir imti savo naudai pabaudas, kurias patsai kaipo 
teisėjas uždės ant savo valdinių.

Tokiu būdu valstiečiai visiškai atsidūrė savo ponų 
rankose. Pirmiau, pono ar jo tarno skriaudžiami, jie ga

ilėjo skųstis didž. kunigaikščio paskirtam teisėjui ir pas 
juos nors kartą atrasti užtarimą. Dabar gi pono skriau
džiami jie galėjo skųstis tam pačiam ponui skriaudikui. 
J^sunku atspėti, kokį užtarimą galima Atrasti pas tokį 
tepėją:

Užtatai nuo to laiko valstiečių padėjimas Lietuvoje 
kas kartą smarkiai vis blogyn ėjo. Turėdami visišką 
valdžią ant savo valdinių, ponai, kaip įmanydami, spau
dė ir naudojo juos, kad tik daugiau gavus iš jų sau pel
no.

Vienas rašytojas šitaip aprašo Lietuvos ir Gudijos 
valstiečių padėjimą antrojoje pusėje šešioliktojo šimtme
čio, t. y. Zigmanto II ir III laikais:

“Sodiečiai ten kenčia daug prispaudimų nuo galin
gesniųjų. Supykęs už ką nors ant savo valdinio, ponas su
muša, sukankina ir nuplėšia jį, o kartais atima visą jo 
mantą, kad sodietis su savo žmona ir vaikais nebeturi ko 
į burną įsidėti. Jeigu valdinys turi kokį reikalą prie pono, 
be dovanų nę neik, o jeigu ir prieis prie pono, tai šis pa
siunčia prie savo valdininko, ir visur pas ponus duok, 
nes ten kiekvienas žodis — auksas. Penkias dienas dirba 
ponui, o šeštą, pirmadienio dieną, tesuvartoja savo dar
bams; paprastai ir šventomis dienomis, nesėdi be dar
bo, nes ten sodžiuose niekuomet nešvenčia, dirba ką nori: 
aria, piauja, kulia, sėja, akėja ir kitokius darbus dirba. 
Šilai Isietuvoj ir Gudijoj neretai atsitinka. Taigi, jeigu 
kAų paklausia sodiečio, kodėl šventą dieną dirbąs, atsako: 
argUnereikia valgyti ir šventą dieną! Duoną valgo pu-

.. ąįau su Pelais ♦ • •”
"NWet svetimas ponas,' keliaudamas pro šalį, turėdavo 

teisę sustoti pernakvoti ar pasilsėti kiekvieno baudžiau
ninko bute. Galėdavo dargi dykai pasiimti sau visa, kas 
jam reikalinga. Tokis, mat, buvo ponų įvestas paprotys.

^Daugiau bus)

NEW JERSEY NAUJIENOS

tūkstančių 
auskarais ir 
Ch. Bouschi

pasakojimu,

jiem reikalingų
savo biaurų

Pagaliaus mus

Elizabeth, N. J Žinios iš Uruguajaus
New Jersey valstijoje poli

cija turi 40 valandų darbo sa
vaitę sekamose vietose: Lyn
dhurst, Lakewood, Garwood, 
Englewood, West Orange, 
Fort Lee ir Neptune. Paskuti
niais rinktinais piliečiai di
džiuma balsų pasisakė pakelti 
policijai . algas sekamuose 
miesteliuose : B 1 o o mfield, 
Westwood, Bayonne, Weeha
wken, Roselle; Fort Lee, Clos
ter, Deal, 
Hillside, 
nubalsavo 
gų.

Linden, 
nelaimė

j aunas, 
vetera-

Bound Brook ir 
Blėlleviilė piliečiai 
nekelti policijai al-

—o—
Gruodžio 8-tą, šeštadienį, 

rengiama surprise pare vienam 
iš daug nuveikusių darbų or- 
ganizacijiniam judėjime, sve
tainėje 408 Court St. Eliza- 
bethport, N. J. Vakarienė pra
sidės 6-tą vai. vakaro fir visi 
atsilankiusieji bus ,sočiai ir 
gerai pavalgydinti. Kam pa
gerbti pakylis rengiamas, tai 
įsigiję tikietą žinosite, o tie, 
kurie atsilankysite, iš kalno

i neįsigiję tikietų, sužinosite 
vietoje. Rengėjai prašo visų 
talkos ir skaitlingo atsilanky
mo. žmogus, kuriam pagerbi
mo pokylis rengiamas, yra 
užsitarnavęs šios pagarbos.

—i-----
Jonas Saukus apiplėštas

Lietuvis Jonas Saukus, gy
venantis ir užlaikantis aludę 
217 Avenue B. Bayonne, 
N. J., trečiadienį, 21 dieną 
lapkričio, anksti rytą, 1:45 
vai. likosi užpultas ir apiplėš
tas ant dvylikos 
dolerių pinigais, 
jo darbininko 
$130.

Jono Sau k o
dalykai įvyko sekamai: Baig
iant dienos ir vakaro darbą, 
užsukant karštą vandenį ir 
jau einant uždaryti durų, įsi
brovė trys vidutinio amžiaus 
vyrai ir atkišę revolverius 
pasakė,, kad čia esą apiplėši
mo tikslas, ir įsakė jiems būti 
ramiai, jeigu nori gyvi būti. 
Vienam iš jų likus prie mūsų, 
du iš jų, kaip viską žinodami, 
iėjo į kambarį, kuriame lai
kiau raktus nuo apsaugos du
rų. Plėšikai įėjo į kambarį, 
kuriame miegojo mano mote
ris ir atstatę revolverį į jos 
veidą, paliepė tylėti ir ra
miai užsilaikyti. Jie, kaip vis
ką žinodami, kur pinigai ran
dasi, be jokių sunkumų juos 
pasiėmė, mus gi surišo, suplė
šydami paklodę, moteries ko
jines ir langų apdarus, ir vis 
klausinėdami 
dalykų, tyliai 
darbą dirbo.
tris suguldė ir pasišalino.

Saukui, jo moteriai ir jo 
darbininkui ėmė valandą lai
ko, koliai jie pasiliuosavo ir, 
pranešė policijai. Bet aišku, 
per valandą laiko plėšikai ga
lėjo niekeno nepamatyti pu
sėtinai toli nuvažiuoti.

Well, čia, kaip matome, yra 
gerai žinomų plėšikų darbas. 
Nežinomi tokio gudraus ir 
viską žinančio šposo negalės 
taip greit atlikti. Pagalinus 
pilietis Saukus gal buvo lie
tai p saugus, per daug atviras, 
kad laikė tiek daug pinigų 
namie. Teisybė, Saukus aiški
nąs, kad penktadiebiaiš ir šeš
tadieniais jam reikia daug pi
nigų, kuomet dirbtuvių darbi
ninkai ateina išmainyti jų už
darbio čekius. Gal tai iš da
lies tiesa, bet mūsų biznieriai, 
dažnai gal nieko blogo nema
nydami, pasirodo su> daug ir 
dideliu kiekiu’ pinigų.

Užuojautą piliečiui Saukui. 
Policija ieško plėšikų, bet tai 
klausimas, ar juos suras, nes 
n e visuomet jai pasiseka.

—o—
New Jersey progresyviai 

lietuviai žieminio sezono pro
ga įsijudino prie konstrukty
vaus darbo. Parengimus ren
gia gruodžio 1-mą, 15-17 Ann 
St., Harrison, N. J.

Gruodžio 2 d. Sietyno ir 
Aido Chorai duos programą 
Ukrainų svetainėje, 57 Bea
con St., 3:30 vai. po pietų. 
Bus suvaidinta operetė “Su
drumsta širdis.” Operete mū
sų Valstijoje buvo vaidinta to
lokai atgal, ir čia bus proga 
visiems dailės ir operečių my
lėtojams pasigrožėti gražiu 
yaidinimu ir praleisti sekma
dienio popietį jaukiam pobu-

. ■ i • .» t . • ’' 1 )

vyje.
Tačiau prakalbos mūšų 

valstijoje išėjo iš mados. Mes 
sulaukėme seno t amžiaus ir 
pasidarėme “viską žinanti” 
“toli matanti,” ir prakalbomis 
nebesidomaujame. Bet ma
nau, kad taip darydami daro
me klaidą. Teisybė, gal ir 
sąlygos nėra tam palankios, 
mažas lietuvių skaičius beliko 
kolonijose, mūsų veikėjų ne
rangumas yra to viso blogybė.

PilietisWorcester, Mass
Iš LLD 11 kuopos 
susirinkimo 11 d. lapkričio.

Čia likosi paduota balsai 
ant blankos į LLD Centro 
Valdybą dėl ateinančių 2-jų 
metų. Bajsavime dalyvavo 13 
narių. Labai negražu, kuomet 
draugai taip sulepšėjo ir ne
lanko susirinkimų. Ateitiųe, 
draugai, lankykite susirinki
mus. Meskite tą ištižimą! '

Drg. Jusius, Laisvės vajįnin
kąs, sakė, kad kiek jis turi 
laisvo laiko, visą atiduoda va
jui. Čia visi draugai Laisvės 
skaitytojai yra prašomi matyt 
draugą Jusiu ir atsinaujinti 
Laisvę — be jokio vilkinimo. 
Kiti galite jam daug pagelbė- užsitarnavęs 
ti, gaudami naujų skaitytojų. 
Kiti galite užrašyti Laisvę sa
viškiams, kaipo Kalėdinę do-' 
vaną, tai bus gražus darbas. 
Mes visi mylim Laisvę pasi
skaityti, tai kodėl 
šiame vajuje, kad 
vuotų ?

J. Jaškevičius 
Liaudies Balso reikalams jis 
surinko apie $21. Aš raginu 
Laisvės skaitytojus užsirašyti 
Liaudies Balsą, tai yra viena
tinis Kanados lietuvių progre- 
syviškas laikraštis. Matykite 
J. Jaškevičių. Jis jums I patar
naus.” '

LLD 11 kuopa nutarė daly
vauti “Gintarų žemės” Radijo 
metinėje konferencijoje, kuri 
įvyks 2 d. gruodžio. Delega
tais išrinkti J. Dovidonis, J. 
Jaškevičius, A. Pilkauskas, K.

nepadėti
Laisvė gy-

sakė, kad

Kosulis.
O LLD 7-tos Apskrities 

konferencija įvyks gruodžio 
9 d. Bostone ir šie delegatai 
atstovaus mūsų kuopą: J. M. 
Lukas, J. Skliutas, D. Jusius, 
A. Pilkauskas, J. jaškevičius.

Taipgi šis susirinkimas gra
žiai atsirekomehdavo, paau
kodamas iš kasos $10 Leono 
Pruseikos bylai vesti. Kadan
gi L. Pruseika yra vienas 
geriausių Amerikos Lietuvių, 
išeivijoj rašytojų ir kalbėtojų, 
tai kiekvienas progresyvės 
spaudos skaitytojas jį žino. 
Todėl L. .Pruseika, berašyda
mas ir kalbėdamas apie 40 
metų, užsitarnavo pagarbos 
ųuo Amerikos lietuvių. O da
bartinėje jo byloje jis yra, 

nuoširdžiausios 
mūsų visų paramos. Dabarti
nė Leono Pruseikos byla, šiuo 
isterijos laikotarpiu, ri- 
šasi su visų Amerikos žmonių 
žodžio ir spaudos laisve. To
dėl mes savęs nenusiskriausi- 
me šiam svarbiani reikalui pa
aukodami dolerį kitą. Su au
komis šiam reikalui prisidėjo 
sekami asmenys: Po $2, A. 
Navickas, B. Mizara ir J. 
Deksnis. Po $1, D. Jušiūs, V. 
Trakimas, J. Kanapas, V. 
Žitkus, J. Skliutas, A. Pil
kauskas, K. KosUliS, J. Sen
kus, J. M. L. Ig čiulada; P. 
Lupseviče, D. Siikačkas, W. 
G. iš ,Lowel. Viso surinkta 
$30. Kurie norite aukoti, prie 
progos galite tą padaryti. Vi
siems aukotojams ;ačiū. Pini
gai pasiųsta L. Pi’USeikįi.
............... J- »• Č

vakare

Lietuviška Kronika

Lapkričio 23 dieną 
N. J., įvyko skaudi 
lietuvių šeimoje.

Theodoras Vaznelis, 
2-jo pasaulinio karo
nas, 32 metų amžiaus, su sa
vo jauna žmona, 25 metų am
žiaus, dirbo kas laisva valan
dėle, kaip vienas rašė j as išsi
reiškė, “to build the home of 
their dreams.”

DėkaVdnės Dienos
jauni žmonės nutarė pabaigt 
dažyti savo apartmentą. Abu 
dirbo ligi vėlumos, nuvargda- 
mi galutinai. Kitą dieną, ne
pasirodžius jos sūnui, Mrs. J. 
Vaznelis nuėjo pasiteirauti, 
kame dalykas. Įėjus butan 
atrado šį tragišką vaizdą: Jos 
sūnus Theodoras pilnai apsi
rengęs sėdi minkštoje) sofoje 
negyvas, o jo jauna žmona 
Anna vonioje, irgi negyva.

Priežastis jaunų žmonių 
mirties — kerosininis pečius. 
Bandydami sutaupyti kerosi- 
no, pridarė biskį pečių, o iš to 
išsivystė fatalingas gazas, už- 
troškindahias jaunus jaunave
džius.

apart 
Constance, 
narė Ban-

tėvų visi
vie-

—o—
Veikiausiai daugelis Eliza- 

bethiečių atsimena velionį 
Juotkojų-Jutkų šeimą.

Po mirties tėvų liko nema
ža šeimyna. Visi mažyčiai pa
likti ant “dievo valios, 
Vyriausios dukters 
kuri kadaise buvo 
gos Choro.

Bet po mirties
Juotkojo-Jutkaus vaikai 
nas kitam gelbėjo, ir stebėti
nos pasekmės:

Sužinojau, kad viena iš 
Jutkaus dukterų, Miss Viola 
Jutkus yra baigusi mokslą 
Miami Business . College ir 
Newark School of Fine Arts 
and Industrial Arts.

Miss Viola Jutkus, 
yra pasiekusi gana 
meno srityje, nes tapo
ta delegatę, nuo Art Council 
of New Jersey įvykdinimui 
meniško aktyvumo Elizabetho 
apylinkėje.

Miss Viola Jutkus dirbo 
.kaipo laisva artistė komerci
jos meno srityje Floridoj ke
turias metus.

Yra narė ,Newark Art Club 
ir Newark Museum Associa
tion.

matyt, 
aukštai, 
paskir-

—o—
Tūlą laiką atgal mirė čio

nai Jonas Kiršis, palikdamas 
gerokai nejudamojo turto, 
vertės $32,000.

Ėet po jo mirties atsirado 
daug jo pusbroliu; vieni septy
ni pusbroliai gincinasi su ki
tais keturiais pusbroliais, kad 
tie, o ne anie, yra pirmieji Jo
no Kiršio pusbroliai.

Visi nori įrodyti pas teisėją 
Edward McGrath, kad jie 
yra tikrieji paveldėtojai velio
nio Jono Kiršio turto.

Galų gale veikiausiai advo
katai ir kiti valdžios pareigū
nai paveldės Jono Kiršio 
liktą turtą.

.—o—
Šiandieną, lapkričio 24 

ną, aplaikiau sveikinimo
virutę nuo gerų elizabetiecių 
George ir Marcelės Kazlaus
kų, kurie vieši Los Angeles, 
Kalifornijoje, pas savo duk
terį Lillian: Atrodo, kad Ge
orge ir Marcelė Kazlauskai 
praleidžia gana linksmai lai
ką. Lillian tenai gyvena .jau 
desėtkas metų.

pa

die- 
at-

—o—
Dėkavonės Dienoj, eidamas 

East Jersey gatve pro McMa- 
rius Bros didžiąją baldų krau
tuvę, pro langą matau ant 
parodos pastatyta keletas me
niškų eksponatų. Gražus paro
dinis žvakės setas ir puikiai 
padarytas ■ stalas. Tie gražūs 
meniški eksponatai priklauso 
lietuvių amerikiečių vaikams, 
Thomas Stanionio, 9 metų am
žiaus, mokinio Roosevelt ‘mo
kyklos, ir Robert Baublio, 11 
metų amžiaus, mokinio Edi- 
soh Vocational mokyklos.
" Elizabethietis

APIE MIRUSĮJĮ 
PETRĄ ČIUČELĮ

MONTEVIDEO. — Spa
lio 1 dieną ULC Cerros sky
riaus užpirktose patalpose 
nuo staigaus širdies ligos 
priepuolio pasimirė Petras 
Čiucelis, palyginamai dar 
jaunas amžiumi ir energija 
vyras. Jo mirtis buvo taip 
nelaukta, taip staigi, kad 
daugelis Montevidėjaūs 
tuvių apie tai sužinojo 
po laidotuvių.

Petro čiučelio mirtis 
liko didelę spragą mūsų 
Jonijoje. Su jo mirtimi 
tekome gero mokytojo, 
siaukojusio žmogaus dar
bui su jaunimu, kurį jis 
stengėsi visomis išgalėmis 
auklėti lietuviškos kultūros 
dvasioje, beveik be atlygini
mo mokytojaudamas ir pa
laikydamas per ilgus metus 
lietuviškąją mokyklėlę. 
Šiuo savo darbu jis įgijo 
aukštos pagarbos..

Bet P. čiučelis savo gy
venime atliko ir drąsesnį 
žygį; jis ryžtingai skyrėsi 
su sūietonininkų grupele ir 
perėjo į pažangiųjų lietuvių 
tarpą, kur pastaruoju metu 
visiškai nuoširdžiai ben- 
darbiavo. Sako skyrimąsi 
su lietuvių tautos šmeiži
kais jis viešai pažymėjo 
per mūsų 
pradžioje. Nuo tada jis bu-

lie- 
tik

pa- 
ko-
ne-
pa-

vo pakviestas dirbti DAR- 
B O redakcijoje.

Atsipalaidojęs -nuo deši- ; 
niųjų likučių "‘globos” ir } 
stojęs į tiesų kelią, čiučelis : 
patapo vertingu asmeniu U- 
ruguajaus lietuvių darbo * 
žmonių judėjime. Turė.fo ‘ 
didį palinkimą rašyboje ir 
dar daug žadėjo šioje srity
je. Buvo parašęs keletą 
scenos trumpų veikalų, 
referatų, daugybę straips
nių ir korespondeti- 
c i j ų, daugiausia tautinio 
gaivinimo klausimais.'’ 
Prie DARBO jis gau-, 
šiai prisidėjo su savo rais
tais per eilę metų, o. pasta
ruoju laiku dirbo kaip ko
rektorius ir redakcijos pa* * 
geibi nin kas. z <>•

Skurdžiai jis čia gyveno.
Neturėjo nei šeimos? nei gi- .į 
minių. Buvo kuklus, pą-

■ prastas žmogus, niekad ne- -
paisęs į savo asmeninį gy- • 
venimą, o visada siekęs m0* . 
kyti, šviesti jaunąją kartį. - 
Kilęs iš Rokiškio apskrities, — 
ŽiobiAŠkio valsčiaus. Lietu- 
voje mokytojavo pradžios . 
mokyklose.

Su giliu liūdesiu palaido
jome Petrą Ciučelį; dėl ku
rio mirties jaučiamas dide
lis nuostolis pažangiojoje

laikraštį "š. m. lietuvių kolonijoje.
Darbo Redakcija

Operete

SUDRUMSTA ŠIRDIS
KONCERTAS

Rengia LMS 3-čioji Apskritis

Sekmadienį, Gruodžio 2 Dec

ANN EDWARD SKUČAS 
Jono rolėje

STELMOKAITft-EICKE 
Nastutės rolėje.

PRADŽIA LYGIAI 
3:30 P. M.

UKRAINV SALEJE
57 Beafcon St., Newark, N. J.

Koncerte dalyvaus Sietyno Choras, Aido Choras ir Aido 
šokėjos, Ukrainą Choras Dnipro, 

ir dainininkas Leon Yonikas

Kviečiame skaitlingai susirinkti, pamatyti ir išgirsti šią 
gražią operetę, kuri taip plačiai yra vaidinama- 

ir publikos mėgiama.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

5 pusL^LtrisvS"^Liberty)-Penktad./ Lapkritis-Nx>v»*80, IMI



Žinios iš Lietuvos PARDAVIMAI
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Gaminiai viršum plano
KAUNAS, IX. 27 d.—Cent

rinio vaisių ir daržovių per
dirbimo fabriko kolektyvas, 
vystydama^ socialistinį lenkty
niavimą, pasiekė gražius ga
mybinius laimėjimus. Per aš
tuonis mėnesius kolektyvas ne 
tik įvykdė metinį bendrosios 
produkcijos gamybos planą, 
bet ir davė didelį kiekį vir- 
šumplaninės produkcijos.

■Spartindami gamybos tem
pus Didžiojo Spalio 34-ųjų 
metinių garbei, fabriko darbi
ninkai jau išleido viršum me
tinio plano 50,000 indelių 
vaisių kompotų, daugiau kaip 
200,000 indelių džemo, dau
giau kaip 100,000 litrų natū
ralių vaisių sulčių ir didelį 
kiekį kitų gaminių.

V. Junevičius

Lietuvos geležinkelio maz
ginėse ir lauko stotyse su pasi
sekimu demonstruojami kino 
filmai apie novatorius - gele
žinkelininkus. Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Panevėžio ir kitų 
stočių geležinkelininkai 
dėlių. dėmesiu žiūrėjo 
“Penkiašimtininkai”.

su di- 
filmą

i

Taikos sargyboje
MAŽEIKIAI. IX. 27

Pramonės kombinato įmonių 
kolektyvai kovoja už metinės 
gamybos užduoties įvykdymą 
pirma laiko. Baldų dirbtuvės 
kolektyvas rugpjūčio mėnesio 
gamybinę užduotį įvykdė 138 
proc. Bendrų kolektyvo pas
tangų dėka įmonėje žymiai 
pagerėjo įrengimų išnaudoji
mas, gaminių savikaina suma
žėjo beveik 1,5 proc. Įmonėje 
nėra nė vieno darbininko bei 
meistro, kuris neįvykdytų ga
mybinių užduočių. Socialisti
niame lenktyniavime pirmūnų 
vardą iškovojo poliruotojai 
Butkus, Kiukis ir Savickas, 
kurie įvykdė daugiau kaip po 
dvi gamybines užduotis. Sta
lių cechas per rugpjūčio mė
nesį įvykdė dviejų mėnesių 
gamybos planą, sutaupė apie 
8 tūkstančius 
nių savikainą 
proc.

šiuo metu
cechuose išsivystė gyvas so
cialistinis lenktyniavimas už 
prisiimtųjų įsipareigojimų į- 
vykdymą. S. Balčiūnas

d. -

rublių ir gami- 
sumažino 2,5

visose įmonės

■

i
r
4-

Metinį planą — iki lapkr. 7 d.
TELŠIAI, IX. 27 d. —“Mas

čio” trikotažo fabriko kolek
tyvo tarpe plečiasi socialisti
nis lenktyniavimas Didžiojo 
Spalio garbei. Įmonės darbi
ninkai ir inžinieriniai-techniki- 

niai darbuotojai didina darbo 
pastangas, kad garbingai te
sėtų duotąjį žodį — įvykdyti 
metinį i planą iki Didžiosios 

. .Spalio socialistinės revoliuci
jos 34-ųjų metinių dienos.

Įmonėje tobulinami darbo 
procesai. Įrengtos naujos pa
talpos siuvimo cechui, kur 
montuojamas pirmasis siuvi
mo konvejeris. Konvejeris bus 
paleistas į darbą Didžiojo 
Spalio šventės išvakarėse. Iki 

- metų galo bus sumontuotas 
dar vienas konvejeris.

NeKYoilti^/WaZlnlov
Stanislovaitienūs kūrinių 
parodėlė ir prelekcija

Tai pamatyti-girdėti vienin
telė proga bus šį sekmadienį, 
gruodžio 2-rą, Liberty Audi
torijoje, Atlantic Avė. ir 
UOth St., Richmond Hill, N. Y.

Prelekcija teiks dailininkė 
Kristina Stanislovaitienė iš 
Waterbury, Conn. O kad pre
lekcija taptų suprantamesne 
visiems, ne vien tiktai dailės 
ir meno ž(monėms, jinai pa
ryškins kalbą parodymu da
lies savo kūrinių. Už savo kū
rinius jinai jau yra gavusi 
garbės požymių amerikonų 
dailininkų parodose. Tikima-

si, jog paveiksiu ji -atsiveš 
apie 30 ir kad kai kuriuos su
tiks parduoti pageidaujan
tiems juos įsigyti.

Prelekcija prasidės 3:30 po 
pietų. Įėjimas nemokamas.

Pietų laiku, pirm prelekci- 
jos, 1 valandą, klubietės mo
terys ruošia ne poniškus, bet 
gerus pietus pagerbti viešną. 
Kviečia 
pietauti, 
lekcijos, 
žiūrinėti

ALP reikalauja valdi
ninką dėmesio 
beturčią reikalams 

•>

Tūkstančiai doleriu, 
tai ne alkanam duona 
ar pieno bonka

Jeigu neišpildys busy 
vairuotoju prašymo

Darbininkai nori 40 valan
dų savaitės. Bosai sako, 
jie perdaug nori.

kad

Parsiduoda Bar and Restaurant,. * 
tik alaus laisniai, gerai įsteigtas 

j biznis, komercine ir rezidencinė sek- 
1 ei ja, gera proga porai; kaina 11,600;. 
randa $35.00 j mėnesį. Ilgų^motų 
lysas. Kreipkitės bile laiku. FrankTo* 
Bar & Restaurant, 68 Hudson A\tw 
Brooklyn, N. Y. (234-235r

kada

visus atvykti sykiu 
O po pietų, pirm pre- 
bus proga gerai ap
jos kūrinius.

Rengėjos.

Masinis ir nuodarbiis įvyko 
Liet. Namo B-ves sąskridis

Walteris Brazauskas, namo 
kuriuos 
suteikė 
esamų

važiąvimą šėrininkai, šėrinin- 
kių draugijų atstovai ir sve
čiai didžiu susidomėjimu iš
klausė direktorių ir kitų savo 
įstaigos darbuotojų raportus. 
Visi norėjo žinoti, kaip einasi 
įstaigai šiais sunkiais dauge
lio trūkumų laikais.

Už visus direktorius rapor
tavo jų pirmininkas M. Kli
mas. Nurodė direktorių sutik
tus sunkumus ir kaip juos jie 
nugalėjo. Problemų buvo į- 
vairių ir sunkių, bet dėka di
rektorių ir su jais kooperuo
jančių asmenų darbui niekas 
nesiliko nenudirbta. Ir finan
siniai išsilaikyti galėjo gera
me stovyje dėl to, kad daug 
buvo įdėta savanoriško darbo,, 
kuris, jeigu būtų reikėję už
mokėti, būtų pareikalavęs 
daug tūkstančių dolerių.

Pirmininkas minėjo direk
torius, kurie dažnai pagelbsti 
namo vedėjui užėjus didžio
sioms darbymetėms, kai visos gumą pavyko priprašyti senų- 
sales būna užimtos. Kreditavo ję. Gaila, pora labai gerų se- 
jaunuosius direktorius už su
manią ir draugingą talką. 
Taip pat kelis ne direktorius, 
kurie nuolat rūpinasi namo 
gerove, jį ir jo aplinką taiso, 
gražina. Dėkojo moterims už mos. Direktoriai tur būt jau- 
visokias talkas.

Šėrininkas J. Gasiūnas pla- 1 siklausė posėdyje, vakarą pa- 
finansinį liko lengvam, nevaržytam po-

1 buviui. Rep.

ir labai 
atstovybė rodo, jog 
kas metai gyviau 
tuo didžiausiuoju 
lietuvių stebuklu,

Lapkričio 21-tą suvykę į .
Lietuvių Namo Bendrovės su-vedėjas, atsakė kai 

klausimus ir bendrai 
apypilnį vaizdą nąme 
darbą ir problemų.

Diskusijose dalyvavo ir 
klausimus 'statė kelios dešim
tys šėrininkų. Tas 
skaitlinga 
šėrininkai 
susidomi 
Amerikos
rūpinasi jo gyvybe ir bijoji
mu. Dalyvių sąrašą vedusi 
Amelia Burbaitė pranešė, jog 
šiame suvažiavime atstovauja
mas už vis didžiausias skai
čius šėrininkų.

Pateikta daug 
mų ir patarimų 
ve i. O kad tuos 
patarimus būtų
Šėrininkai ir prieteliai atnešė- 
atsiuntė piniginių dovanų 
$1,208. Keturi asmenys įsira
šė į garbės narių skyrių, įsi- 
amžinoj sumokėdami po šim
tinę ar daugiau.

Perrinkti direktoriai. Daū-

gerų pasiū ly
nam© gero- 
pasiūlymus- 

kuo vykdyti,

nųjų atsisakė. Darinkti jų vie
ton nauji.

Po suvažiavimo įvyko labai 
vaišingas ir smagus bankietas, 
šį kartą be oficialės progra-

te, jog visi prisikalbėjo ir pri-

čiau aiškino namo 
stovį.

Pranešimas LDS 
159 kp. nariams

*

Nedavimu plieno trukdo 
mieste trafika

d.Sekmadienį, gruodžio 
bus kuopos susirinkimas, 1-mą 
vai. po pietų, 209 W. 21 St. 
New York City, Apart. 1 C. 
Bus renkama kp. valdyba. 
Tad visi prašomi dalyvauti.

Valdyba.

LDS1 kuopos nariams

reikalą ligoninės

Amerikos Darbo Partija 
per savo pirmininką Vito 
Marcantonio ragino majorą 
Impellitterį sušaukti specialį 
budžeto tarybos posėdį ir per
svarstyti
Brook'lyno biednuomonės ap
gyventame 
sant 'distrikte.

Viešas tarybos posėdis buvo 
skelbtas lapkričio 23-čios ry
tą. Nors tai įvyko nepatogiu 
laiku, Padėkų Dienos švenčių 
tarpe, tačiau to distrikto žmo
nės posėdin atsiuntė delega
ciją. Daug jaunų motinų atė
jo nešinos mažyčius kūdikius. 
Bet valdininkai delsė. Per vi
są dieną delegacijos nepašau
kė. Vakaro 8 valandą, kada 
jau bebuvo likę du ar trys, 
juos pašaukė, tačiau ir tuo
met ne svarstyti reikalą, bet 
pasakyti delegatams, kad 
miestas nieko negalįs padary
ti, neturįs pinigų.

Pirmadienį įvyko kitas tary
bos posėdis. Laukti progos ja
me pasisakyti iš Bedford-Stuy- 
vesant vėl atvyko masinė de
legacija. Bet jos neįleido po
sėdin, nes tas esą uždaras. 
Delegacija tuomet kreipėsi į 
Brooklyn© prezidentą Cash- 
more, tačiau ir tas aimanavo 
nieko, o nieko negalįs padary
ti. Kitais žodžiais,
varguomenei grįžti namo ir 
žiūrėti į mirštančius

Bedford-Stuyve-

įsakyta

vaikus, 
laukiant ir nesulaukiant dak
taro ar ambulanso.

Darbiečiai sako, jog valdi
nės įstaigos privalo suteikti 
žmonėms patarnavimą. Kad 
“nieko negalintieji” neturi 
užimti vietos, ją užleisti ga-

T-as.lintipms- veikti

Prašome jiisy talkos

Brooklynietės K. & L. kni
tting Mills, Ine., savininkai- 
viršininkai tapo nuteisti pasi- 
mokėti po $5,000 pabaudos ir 
po 9 mėnesius kalėti už nusu- 
kima taksų. Bet vienam, fir
mos 
niek, 
kino,

Jeigu nesusitars, bile 
pradedant gruodžio 4-ta 
ma tikėtis streiko 8,000 darbi
ninkų. Tas paliestų apie 3,- 
250,000 keleivių kas dieną.

prezidentui Murray Lin- 
kalėjimo bausmę pamai
nos .jis turįs liguistą šir-

Linnick kaltinamas karo 
laiku, 1944 metais, nedamokė- 
jęs taksais $22,478.91, o fir
mos sekretorius Harry Kes
sler -— nedamokejęs $28,583.- 
12. Pati firma nedamokejusi 
$38,4 07.4 0.

Kalbama, kad gal firmos ir 
valdininkai šauksis pagalbon 
prezidentą Trumaną sų Taft- 
Uartley įstatu, kuriuo einant 
streiką gali uždrausti. Bušų 
savininkai streiko už vis dau- 

9

giau bijosi dabar, pirm šven
čių, kuomet judėjimas ir jiems 
pelnas būna daug didesnis 
negu, bile kuriuo kitu sezonu. 
Be to, į juos veiktų prekybi
ninkai, kuriems dėl pablogė
jusi© važinėjimo mažėtų pir- 
makalėdinė prekyba.

RANDAVOJIMAI i
. . *

Pasirandavoja 7 kambarių aparf>*(| 
mentas, neapšildomas, yra maudy
nės, randa $60 į mėnesį, dubeltas 
apartmentas ant 2-rų ir 3-čių, lubų. 
Privatinis įėjimas. Mrs. M. Birn
baum, 191 So. 2nd St., Brooklyn, 
N. Y. (232-234)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga slaugė, namų prižiūrė
toja prie invalidės motinos, duktė 
dirba; guolis vietoje. BO. 8-4279.

(234-236)

Skubiai reikalinga moteris pagel
bėti ką tik po operacijos iš ligoni
nės sugrįžusiai ligonei. Andruškevi- 
čius, 605 Hendrix St., Brooklyne. 
Van Siclen stotis ant bile kurios 
subway ar elevated linijos. Telefo
nas: DIskens 5-8157. (232-34)

Miestinių darbininką 
unijos bazaras

Įvyks šio penktadienio va
karą nuo 7, šeštadienį ii' sek
madienį nuo 1 vai. Vieta: Yu
goslav-American Home, 105 
W. 41st St., New Yorke. Iš
pardavimas visokių vartojamų 
kas dieną ir gražmeninių dai- 
ktų-daiktelių. Rengia United 
Public Workers.

Buvęs darbe ir sykiu 
naktiniame klube

Pirmasis gaisragesybos ko- 
m isi j onieriaus pavadu oto j as 
Horwitz įsakė tyrinėti, kaip 
galėjo suspenduotas gaisrage- 
sys Gerard Purcell praėjusį 
sekmadienį pasirašyti ateinan
čių dirbti sąrašą 8 :45 ryto. 
Spaudoje buvo paskelbti ra
portai, skad jis tą patį vakarą 
susimušė Hollywoodo nakti
niame klube.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

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

Direktorius
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951
-------------------------------------------------------------p-------------------------------------

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE 
DRUGS.1 Inc. k

Z

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172
Laimėjo vieną žygi 
prieš blogą filmą

čia mes kalbame apie mū
sų Kultūrinį Centrą (Liberty 
Auditorium), vaidinimų, kon
certų salę. Tąi įstaiga' mūsų 
visų, — lietuvių liaudies na
mas. Salė turi būt patraukli ir 
tinkama visiems meno poky
liams. Ir mūs visų yra parei
ga ją padaryti puošnesnę ir 
tinkamesnę.

Moterų organizacija gražiai 
papuošė salės langus. ' Meno 
organizacijai, ypač • Liaudies 
Teatrui, rūpi scena. Be tinka
mų dekoracijų ne kiekvienas 
veikalas galima pastatyti. Da
bartiniu laiku salės scenai 
trūksta bespalvės dekoracijos, 
tam tikro “drop”, ši dekora
cija reikalinga ne tik pastaty- 
muii tokio klasiko, kaip Šile
rio “Klasta ir Meilė,” bet ji 
reikalinga daugeliui kitų vei
kalų ir koncertams. Kuomet 
nėra tokios dekoracijos, daž
nai pasitaiko, kad salė lieka 
neišnuomuojama.

Todė? Lietuviu Liaudies Te- r 
atras, kurio pagrindinė veikla 
yra vaidyba, veikla scenoje, 
ryžtasi sukelti fondą įsteigi^ 
mui minėtos dekoracijos ir 
pagerinimui kitų, jau esamų. 
Bet Liaudies Teatras nėra pel
ną daranti organizacija, gata
vo kapitalo neturi. Tad mes 
prašome talkos, finansinės tal
kos. Organizacijos ir pavie
niai gali paremti šį reikalą, 
šis reikalas yrą skubuis, grei
tas. Iki' sausio 6-tai turi būt į- 
taisyta kalbama dekoracija.
Liet.

Komiteto prieš antisemitinę 
filmą “Oliver Twist” pirmi
ninkas John Devine praneša 
visuomenei, jog, dėka protes
tams, miestinė švietimo Tary
ba i pažadėjo nedalinti tikietų 
vaikams mokyklose, nesiųsti 
vaikus žiūrėti tos filmos mo
kyklos valandomis.
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BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

' Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždarytaPRANEŠIMAI

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kuopos parengimas įvyks 
d. gruodžio (December), 6 vai.

vakare (šeštadieųį), Gedemino sve
tainėj, 575 Joseph. Ave. Bus vaka
riene. Kuopa žada gerai svečius pa- 
vaišyti. Meldžiame Visi dalyvauti ir 
praleisti smagiai vakarų. - 
sija.

REPUBLIC BAR & GRILL
> Savininkas

IGNAS SUTKUS

Miestinės konstrukcijos vir
šininkai kaltina valdines plie
no kontrolės įstaigas, kad ne
davimu miestinei statybai 
plieno yra sustabdyti jau veik 
baigiami darbai svarbioms 
trafiko arterijoms pagerinti.

Kritikai sako, jog tiktai 19,- 
567 tonų plieno betrūksta 
tiems darbams užbaigti. Tas j 
plienas yra jau duotas (paža
duose) — ant popieros. Bet 
kontraktoriai sako, kad jie 
popiera negali tiltų nei tune
lių užbaigti. Jie neįsitikinę,! 
kad šalyje gaminant 105 mi
lijonus tonų per metus plieno 
nebūtų išgalima miestui su
teikti tos mažytės dalelytės 
pliėno, jeigu ištikro būtų no
rima miestui patarnauti.

Galiai ais ir turimais 
praplėsti, didinti ar 
punktais yra Henry 
George Washington, 
rough, Queensboro ir 
tone tiltai, Lincoln,
Queens-Midtown ir Brooklyn- 
Battery tuneliai, taipgi dalys 
Brooklyn-Queens Expressway 
kelio.

Komi- 
(233-234)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras ir pasilinks

minimas įvyks šeštadienį, 1 d. gruo
džio, Lietuvių Tautiško Namo Že
mutinėje svetainėje, 8 Vine St. ir 
kampas Main St. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžangos nebus.

Dalyvaus Liuosybės Choras. Mo
kytojas 
muziką. 
Klubas. 
Prašome 
linksmai 
ką. Rengia LLD 6 kuopa. — Geo. 
Shimaitis. (233-234)

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau v 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto [

LIKERIO, VYNO AR ALAUS
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

■ Visi nariai įsitėmykite, kad 
mūsų priešmetinis susirinki
mas įvyks antradienį, gruo
džio 4 d.', L. A. P. Klubo sve
tainėje, 280 Union Ave., Broo
klyn, N. Y. Pradžia 7:30 v.v. 
Turėsime aptarti daug svar
bių dalykų LDS gerovei. Taip
gi turėsime perrinkti kuopos 
komitetą dėl sekančių metų.

Prot. sekretorius.

Alb. Potsius turės šokių 
Dalyvaus Moterų Apšvietos 
Bus jvairus parengimas, 
visus ir visas atsilankyti 
ir draugiškai praleisti lai-

Septyni milijonai rublių 
socialiniam draudimui

Į ' VILNIUS, IX. 27 d. — Įvy
ko Lietuvos TSR švietimo dar- 
buotojų profesinės sąjungos 
respublikinio komiteto plenu
mas. Plenumas išklausė atas
kaitą apie valstybinio sociali
nio draudimo biudžeto vykdy- 

J mą 1950 m. ir patvirtino so-
Cialistinio draudimo biudžetą 
1951 metams.
Kelionlapiams į sanatorijas, 

kurortus, poilsio namus įgyti, 
•y? nėštumo ir gimdymo pašal

poms, ligotumo lapeliams ap- 
mokėti Švietimo darbuotojams 

. Šiais metais asignuota 7 mili
jonai rublių — pusantro kar
to daugiau', negu buvo išleista 
pernai.

Taip pat patvirtintas prof
sąjunginis biudžetas 1951 me
tams. Padidėjus profesinės są
jungos narių skaičiui, šiais 
metais žymiai išaugo profsą
junginės organizacijos biu-

Aido Choras
Yra svarbu ir būtina vi

siems choro nariams susirink
ti j pamokas šio penktadienio 
vakarą, nes mes esame pa
kviesti ir pasižadėję dainuoti 
Newarke šj sekmadienj, gruo
džio 2-rą. Moterys malonėki
te ateiti pusvalandžiu anks
čiau, 7:30.

Choro prezid.

džetas. Tai leidžia asignuoti 
daugiau lėšų kultūriniam-ma- 
siniam darbui mokytojų tar
pe* i __

greit 
užbaigti 
Hudson, 

Tribo-' 
Whites-

Holland,

New Yorko valstybėje esą 
595,000 pavojingai pasige
riančių žmonių. Vien tiktai 
karui reikmenis gaminantieji 
fabrikai dėl to nustoją '106,- 
000,000 darbo valandų per 
metus.

Liaud. Teatro Komisija
Eva Mizarienč

V. Bovinas

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį; gruodžio 4 d., 8 ,v. vak. 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklyn, N. Y. Skaitlin
gai dalyvauki! šiame susirinkime, 
nes turėsime perrinkt valdybą dėl 
1952 metų ir pasižiūrėkit- į mokes
čių knygelę, gal jau reikės užšimo- 
kėt, sykiu palengvinsit ir Centro 
Valdybai suvest apyskaitą pirm 
naujų metų. — P. Babarskas, sekr.

(234-235)

Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>
<♦>
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<!>

Pranešimai
Demokratinėms teisėms gin

ti konferencija, atkeltoji iš 
18-tos lapkričio, įvyks jau šį 
sekmadienį, gruodžio 2 d., 10 
ryto, Liberty .Auditorijoje, 
Atlantic Avė. ir UOtlvSt., 
Richmond Hill, N. Y. Delega
tai ir visi dalyviai prašomi at
vykti laikui. Komitetas. (234-5)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 Kuopos Priešmetinis 

Susirinkimas. ,
Antradienį,- gruodžio 4 d. įvyks 

LDS 1 kuopos priešmetinis susirin
kimas ‘ " 
nėję, 
N. Y. 
ir visi 
nes šiame susirinkime turėsim per- 
,rinkt kuopos komitetą dėl sekančių 
metų. Taipgi turėsim pasitart kas 
link , vakarienės, 
rengta pradžioj 
Prot. Sekr.

A. L. Piliečių Kliubo svetai- 
280 Union Ave., Brooklyn, 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visos 
nariai malonėkite atsilankyti,
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
•»

Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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6 pusi.—Laisvė (Liberty)—Penktad., Lapkritis-Nov. 30, 1951

kuri turi būt 
sekančių metų.

(234-236)
(1-4)




