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Syngman Rhee valdžia pa- No. 237 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
siryžo išnaikinti partizanus, 
veikiančius pietinėje Korėjo
je. '

Tų partizanu ten yra tūks
tančiai; jie ginkluoti; jie gy
vena kalnuose; jie kovoja 
prieš Korėjos neprieteliaus 
valdžią, dėl kurios politikos 
šiandien korėjiečių tauta ken
čia skaudžias žaizdas.

Prieš korėjiečius partizanus 
siunčiami ištisi armijos dali
niai, bet mažai kas tiki, kad 
tokiomis priemonėmis parti
zanai bus nugalėti.

Kitos žinios iš Azijos:
Tailande (Siame) militaris- 

tų klika nuvertė šalies val- 
džią, kaltinamą kyšystėmis ir 

* aekovojimu prieš komunizmą.
Kokią valdžią ši klika su

darys, nieks kol kas nežino, 
bet vienas aišku: Tailande, 
kaip ir kituose Azijos kraš
tuose, ramybės nėra ir jos vei
kiausiai nebus, kol liaudis pa
siims šalies reikalus i savo 
rankas.

AMERIKA REIKALAUJA
*

PALEIST NUTUPDYTUS 
VENGRIJON LAKŪNUS
Sovietai ir vengrai sako, kad 
amerikonai šnipus lėkdino

N. York ir N. Jersey tyrinės
prieplaukų raketierius

New Yorko valstijos gu- leidimą dirbti, žudo strei-

Kitoje Azijos valstybėlėje, 
Syrijoje, militarist!] klika nu
vertė to krašto valdžia; kalti
na prielankume Tarybų Są
jungai.

Tenka manyti', jog tiek Tai
lande,, tiek Syrijoje šitie per
versmai buvo atlikti kitų 
kraštų imperialistų iniciatyva.

Ar tik mūsiškis Dėdė nebus 
pridėjęs ten savo dvylekio!

Benjamin J. Buttenwieser, 
pasitraukęs iš Jungtinių Vals
tijų aukščiausiojo komisionie- 
riaus Vakarų Vokietijai padė
jėjo vietos, sako:
' — Vakarų Vokietijos eko
nominis atsistatymas padėjo 
bagotiemš daigiau negu bied- 
niems.

Šią tiesą, aišku, žinojo kiek
vienas, kuris kiek nors seka 
tarptautinių įvykių rituliavi- 
mąsi. Bet pasisakymas svar
bus dėl to, kad jį padarė ame
rikietis aukštas valdininkas, 
gerai žinąs visą padėtį.

Mr. Buttenwieser rūsčiai 
kaltina Vakarų Vokietijos 
darbo unijas ir jų politiką. 
Jos, girdi, nekovoja už darbi
ninkų reikalus. Jų vadovybė 
netikusi.

Tai savaime aišku, nes Va
karų Vokietijos darbo unijų 
vadovybei rūpi kovoti ne 
prieš kapitalistus, o prieš ko
munistus, vadinasi, darbinin
kus.

Praėjusį savaitgalį visos 
. m-amogos, įvykusios progresy
vi]] lietuvių rytuose, gražiai 
pavyko.

Philadelphiečiai džiaugiasi 
pasisekusiu bankietu, suruoš
tu Senam Vincui pagerbti.

Newarkieciai džiaugiasi 
Sietyno choro koricertu. Hitle
rininkai ryžosi šį koncertą pi- 
kietuoti, bet policija juos iš
blaškė.

Richmond Hillyj buvo gera 
konferencija, o po jos — 
Kristinos Stanislovaitienės ta
pybinių kūrinių paroda ir pre- 

' lekcija apie meną.
Apie parodą ir prelekciją 

bus plačiau parašyta Lit. ir 
Meno skyriuje šeštadienį.

Niūjorkiškis princas Sergie- 
jus Boleselskis padovanojo 
savo $80,000 vertės namą ru
sams anti-komunistams.

| ^Praėjusį sekmadienį įvyko 
_ nfimo perdavimo ceremonijos.
Į šį, būsimąjį anti-komunisti- 
| njL centrą laimino pravoslavų 
" iAžnyčios galva metropolitas 
Anastasius ir eilė vyskupų.

Princai, vyskupai, kapita
listai daro visą, kad sulaikyti 
pirmynžangos lokomotyvą.

* Bet jie persilpni.

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas ža
dėjo “tuojau daryti tam ti
krus žingsnius/’ kad pri
verstų Vengriją bei Sovietų 
Sąjungą paleisti suimtus 
keturis lakūnus ir sugrąžin
ti jų lėktuvą.

Greitieji sovietiniai lėk
tuvai privertė tą Amerikos 
lėktuvą nutūpti, kuomet jis 
lapkričio 19 d. skrido per 
Vengriją.

Sovietai ir vengrų vy
riausybė sako, kad ameriki
nis lėktuvas šnipinėjo ir 
skrido Jugoslavijon; o iš 
ten jis būtų paėmęs grupę 
šnipų bei sabotažninkų ir 
nuleidęs juos parašiutais į 
Sovietinę Ukrainą bei Ru
muniją, Vengriją ar Čecho- 
slovakiją. Todėl lėktuvas 
gabenęs žemlapius ir kitus 
reikalingus šnipams įrengi
mus.

Jungtinių Valstijų val
džia užginčija tuos kaltini
mus ir tvirtina, jog tas lėk-

4-ri Didieji ginčijasi 
apie atominę kontrolę

Paryžius. — Keturi Didie
ji daugiausiai ginčijasi apie 
amerikinius ir sovietinius 
planus dėl tarptautinio ato
mu jėgos kontroliavimo.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višinskis 
siūlė pirmiausiai uždraust 
atominių ginklų naudojimą 
ir darymą, o paskui įsteigt 
komisiją atominei jėgai 
kontroliuoti visose šalyse.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos atstovai priešino
si Višinskio pasiūlymui ir 
piršo amerikinį planą, kuris 
“iki pat galo” atideda atom- 
bombų uždraudimą.

tuvas, skrisdamas iš Vokie
tijos į Jugoslaviją, tiktai 
netyčia nuklydo per Ven
griją ir Rumuniją; sakoma, 
jis turėjo tiktai paprastus 
daiktus, reikalingus lakū
nams gelbėtis nelaimėje — 
parašiutus, blanketus, žem- 
lapius ir panešamąjį radijo 
duotuva - imtuvą, v t-

Kailiasiuvią Unija
reikalauja taikos

Atlantic City, N. J. — 
Kailiasiuvių Unijos vykdo
mosios tarybos susirinki
mas nutarė paplatinti ir pa
smarkinti kovą už greitą 
taikos darymą Korėjoje.

Kitį nutarimai žada iš
vystyti vajus prieš algų už
šaldymą, už bedarbių ap
draudos pagerinimą ir už 
neorganizuotų darbininkų 
organizavimą į unijas.

SUDEGĖ 14 JAPONŲ
TOKIO, Japonija. — Per 

gaisrą Kuširo ligoninėje, 
Hokkaido saloje, žuvo 14 
japonų. Apsvilo daugelis 
kitų.

Princas Boleselskis turėtų 
žinoti, jog kadaise visa caris- 
tinė Rusijos valdžia, kapita
listai ir dvarponiai, kniaziai ir 
bažnyčia žiauriai kovojo prieš 
ano meto social-demokratinį

Streikuoja Prudential 
apdraudos agentai

New York. — Streikuoja 
15,000 Prudential Gyvybės 
Apdraudos kompanijos 
agentų New Yorke ir kituo
se miestuose 32 valstijose.,

Streikieriai, Darbo Fede
racijos unijistai, reikalauja 
pakelti algą nuo dabartinių 
$35 iki $55 per savaitę prie- 
dan prie atlyginimo už įra
šomus apdraudon naujus 
žmones. .•

Streikieriai skaitlingai pi- 
kietuoja kompanijos rašti
nes.

Užsiregistravo tik 
2,500 gemblerių

Washington. — Iki buvo 
išleistas naujas įstatymas 
prieš gemblerius, tai Jung
tinėse Valstijose bizniavo 
15,000 arklinių lenktynių 
agentų ir visokių gemblerių. 
Bet pagal šį įstatymą užsi
registravo tiktai pustrečio 
tūkstančio gemblerių, pirk
dami po reikalaujamą $50 
s.tampą.

(Federalis teismas perei
tą savaitę atmetė gemblerių 
bylą, reikalaujančią panai
kinti tą įstatymą kaip “prie
šingą Konstitucijai.”)

Užsiregistravusių vardus 
federalė valdžia išduoda

bernatorius Topi Dewey ir 
New Jersey gubernatorius 
Alfred E. Driscoll susitarė 
tyrinėti gengsterius ir ra
ketierius, veikiančius čio- 
naitinėse prieplaukose.

Abudu gubernatoriai yra 
republikonai. Taigi jų pa
skirti tyrinėtojai nagrinės 
ir demokratų politikierių 
ryšius su prieplaukų krimi
nalistais.

Jungtinių Valstijų Sena
to tyrinėjančioj i komisija, 
pirmininkaujant senatoriui 
Kefauveriui, jau pirmiau 
parodė, kaip gengsteriai, 
vadovaujami broliii Anas
taziją, terorizavo laivakro- 
vius, traukė iš jų kyšius už

kierius ir visaip šmugelia- 
vo.

Rakętierių šaika taip pat 
išvogdavo daug įgabenamų 
bei išgabenamų laivais daik
tų; tuo būdu padarydavo 
milijonus dolerių nuostolių 
kompanijoms.

Tiems, gengsteriams tyri
nėti gubernatorius Dewey 
skiri a'pusę miliono dolerių. 
Gub. Driscoll irgi žada ne
sigailėti lėšų.

Daugelis laivų, vengdami 
New Yorko raketierių, jau 
perkėlė savo veikimą į ki
tus uostus. ,

Su raketieriais bendra
darbiavo ir tūli Federacinės 
Laivakrovių Unijos vadai.

AMERIKONAI ATMETA 
ŠIAURIEČIŲ SIŪLOMA 
NEUTRALIA INSPEKCIJA
Šiauriniai korėjiečiai atgriebė 
tris salas nuo amerikonų

Korėja, gruod. 4.—Ameri
konai atmetė šiauriniu ko
rėjiečių pasiūlymą: — Su
daryti neutralių (nedaly
vaujančių šiame kare) ša
lių inspekciją, kuri turėtų 
tėmyti, kad nebūtų Įgabena
ma jokių karinių jėgų į 
Šiaurinę ir Pietinę Korėją 
po to, kai bus pasirašyta

valstijoms, kurių įstatymai 
reikalauja bausti gemble
rius.

7,500 sustreikavo prieš 
Fordo fabriką Kanadoj

Windsor, Kanada. — Su
streikavo 7,500 darbininkų 
prieš čionaitinį For&o auto
mobilių fabriką; žada ne
grįžti darban, iki kompanija 
sugrąžins 26 pavarytus dar
bininkus. •

Kompanija pavarė tuos 
26 todėl, kad jie vadovavo 
darbo sustabdymui pereitą 
savaitę. Sustabdymas bu
vo protestas dėl to, kad 
kompanija per ištisus mėne
sius atidėlioja žadėtą algos 
pakėlimą po 25 centus per 
valandą.

judėjimą, o kas iš to išėjo?’ . nuo potvynio.

Rovigo, Italija. — Potvy
nio banga nuskandino tro- 
ką su 80 žmonių, bėgusių

Kiek jankių ir talkininkų 
nukentėjo korejiniame kare
Paryžius.—Oficialiai gruo

džio 3 d. pranešta, kad Ko
rėjos kare amerikonai su 
savo talkininkais, nuken
tėjo jau 108,621 nuo
stolį, skaitant užmuštuo
sius, sužeistuosius ir be 
žinios dingusius, bet ne- 
priskaitąnt 212,544 Pietinės 
Korėjos tautininkų nuosto
lių. Korėjiniai tautininkai 
kariauja' išvien su ameriko
nais prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Amerikonai sudaro 93 
procentus visų nuostolių; o 
kitų Jungtinių Tautų nuo
stoliai tik 7 procentai.

Užmušta 16,805 ameriko
nai ir jų talkininkai, su
žeista 76,644 ir be žinios 
dingo 12,361, kaip skelbia 
Jungtinių Tautų komanda. 
Bet pirmesni pranešimai iš' 
Washingtono rodė, kad vien 
tiktai amerikonų žuvo dau
giau kaip 17,000.

Viso nukentėję 100,833 
amerikonai kareiviai ir ofi- 
cieriai.
AMERIKOS TALKI
NINKŲ NUOSTOLIAI

Anglų užmušta 343, su

žeista 1,024, be žinios din
go 1,097, nelaisvėn pakliu
vo 609.

Turku žuvo 458, sužeis.- 
ta 1,170, be žinios dingo 
282.

Francūzų žuvo 152, su
žeista 172, be žinios dingo 
14.

Kanadiečių užmušta 106, 
sužeista 130, be žinios din- 
g° 4.

Australų žuvo 140, sužeis
ta 451, be žinios dingo 13.

Filipinų užmušta 45, su
žeista 164, be .žinios dingo 
67.

Graikų užmušta 86, .su
žeista 226. į

Dar mažesni nuostoliai 
septynių kitų Amerikos tal
kininkų — Holandijos, Ko- 
lombijos, Naujosios Zelan
dijos, Pietinės Afrikos, Bel
gijos., Luksemburgo ir Thai- 
lando.

Karinė* Amerikos valdyba 
Washingtone, iš savo pusės, 
spėjo, *kad iki spalio 13 d. 
šiauriniai korėjiečiai ir ki
nai nukentėję 1,402,504 nuo
stolius. (Stebėtina,, kaip 
“suskaito visus iki vie
nam!”)

Anglą kautynėse su 
egiptėnais užmušta^29

Kairo, Egiptas.—Per nau
jus susikirtimus tarp an
glų kariuomenės ir egiptėnų 
Suezo priemiestyje liko nu
šauta 2 civiliniai egiptėnai, 
14 egiptinių policininkų ir 
13 anglų kareivių, kaip sa
ko Egipto valdininkai. Su
žeista 55 egiptėnai.

Anglai naudojo ir tankus 
prieš egiptėnus.

Egiptėnai tvirtina, kad 
anglai pirmi apšaudė egipti- 
nę policiją. On anglai sa
ko, egiptėnai pradėjo už
puolimą.

Caudle gynė taksą 
sukčius nuo teismo

Atšauktas streikas 
prieš New Yorko 

Ibusą kompaniją
New York. — Michael J. 

Quill, CIO Važiuotos Darbi
ninkų Unijos pirmininkas, 
pasidavė federalio teisėjo S. 
H. Kaufmano įsakymui, ku
ris uždraudė streikuoti 
prieš Third Ave. busų kom
paniją. Taigi Quill ir at
šaukė grasintą streiką.

Tos kompanijos busais 
kasdien važinėja pustrečio 
milijono žmonių New Yor
ke, Bronxe, ir Westcheste- 
ryj. Jai tarnauja 3,800 kon
duktorių.

Grūmodama's streiku, 
Quill reikalavo sutrumpinti 
darbo savaitę,,nuo 48 iki 40 
valandų.

Nukrito bombonešis, 
užmušant 8 lakūnus ir 
suardant 5 namus

! •
Denver, Colorado.—Grįž

damas iš pratimų, milžiniš
kas bombonešis B-29 nukri
to miestan, suardydamas 5 
namus ir pražudydamas 8 
savo lakūnus. 6 kiti lakū
nai tapo sunkiai sužeisti. 
Taip pat sužeista du žmonės 
namuose.

ŽUVO KARINIS LĖKTU
VAS SU 6 LAKŪNAIS

Pensacola, Florida; — Nu
krito ir susprogo karinis 
lėktuvas, pra žudant visus 6 

xsavo lakūnus.

Washington. — Valdžios 
advokatas John H. Mitchell 
liudijo tyrinėjančiai kon- 
gresmanų komisijai, kad 
Lamar Caudle, buvęs Jung
tinių Valstijų generalio pro
kuroro padėjėjas, gynė 
Gulf Coast Tobacco kompa
niją, kuri nusuko valdžiai 
pusę milijono dolerių taksų.

Caudle, būdamas vyriau
siu valdininku taksams iš- 
kolektuoti, reikalavo, kad 
Mitchell užtrintų byla prieš 
tą kompaniją. O kai Mitch
ell pasidarbavo, kad du 
kompanijos viršininkai per
nai buvo Nuteisti kalėj iman 
ir piniginiai nubausti, tai 
Caudle neleido Mitchelliui 
daugiau jokių bylų vesti 
prieš taksų sukčius.

Demokratas fymgresma- 
nas Frank Boykin taipgi 
darė spaudimą Mitchelliui, 
kad panaikintų bylą prieš 
minimąją tabokos kompani
ją

Prez. Trumanas. tik pirm 
poros savaičių pavarė Cau
dle iš tarnybos.

Sprogo bombos prie negrų 
namų projekto ir sinagogos

paliaubų sutartis, bet ir įve
dus paliaubas, turėtų būti 
leista šiauriniams korėjie
čiams taisyti senąsias lėk
tuvų aikštes bei'statyti nau
jas. ' •“

Amerikonų vadas admiro-' 
las C. Turner Joy užreiškė, 
jog niekuomet nesutiks leis
ti šiauriečiams statyti ar 
taisyti įų lėktuvų aikštes"*" 
laike paliaubų. Jis taipgi 
priešinosi reikalavimui su
stabdyti naujų kareivių įga-' 
benimą. Sako, tatai reikš
tų, kad amerikonams būtut 
užginta įgabent kareivius, 
kurie tiktai pavaduos; iš
siunčiamus namo ameriko
nus.

Amerikonai taipgi reika
lavo, kad šiauriniai korėjie
čiai įvardytų neutralius 

, kraštus, kuriuos jie siūlo 
kaipo paliaubų inspektorius.

Amerikonai spėjo, kad 
tarp tų kraštų bus Sovietų 
Sąjunga bei Kinija ir tūlos 
Jungtinės Tautos, kurios 
netalkauja Amerikai kare 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Derybos dėl paliaubų to
liau tęsiamos,-ąežiūrint šio 
atmetimo iš amerikonų pu
sės. j* n k
KARO VEIKSMAI *

Tebėra apsistoję mūšiai 
fronte, apart atsitiktinų su
sidūrimų tarp žvalgu.

Šiauriniai korėjiečiai, val
timis atplaukę, užklupo 
amerikonus trijose salose, 
Jalu upės žiotyse, šiaurva
karinėje Korėjoje, ir užėmė 
tas salas, sunaikindami bei • 
sužeisdami apie 500 ameri
konu, kaip sakė Šiaurines 
Korėjos liaudininkų radi
jas.

Trys rakietiniai šiauriečių , 
lėktuvai bombardavo ir ap
šaudė amerikonus fronte. 
Keturi kiti skraidė virš Se- 
oulo, Pietinės Korėjos, sosti
nės. Amerikonai pastebėjo, * 
kad jau žymiai isidrąsino 
Šiaurės Korėjos lakūnai.

Amerikonai teigia, kad * 
kautynėse ore netoli Man- 
džūrijos sienos amerikiniai 
lėktuvai sužalojo keturis 
rakietinius šiauriečių lėktu
vus, o patys sugrįžo be jo
kiu nus.tolių.

Būrys anglų - amerikonu 
“komandų” urmu įsiveržė. į 
šiauriniai - rytine Korėją, 
apnaikino kai kuriuos įren
gimus; paskui laivais atgal 
pabėgo.

ORAS. — Būsią lietaus ir
nešalta.

Groton, Conn. — Statoma 
1,600 tonų submarinas, ku
ris, sakoma, greičiau plauks 
po vandeniu, negu virš van-
dens.

Miami, Fla. — Fašistiniai 
nenaudėliai išsprogdino tris 
bombas prie negrų namų 
projekto ir žydų bažnyčios. 
Ąnt keleto žydiškų bažny
čių ištepliojo vokiečk] kal
ba keiksmus.

Valstijos gubernatorius 
ketino pašaukti miliciją, 
kad saugotų žydų bažnyčias 
ir negrišką namų projektą.

Hong Kong. — Gaisras 
Makao, portugalų kolonijoj, 
sunaikino aliejaus ir trąšu 
sandėlius, padarydamas 4 
milijonus dolerių nuostolių.

London. — Anglijos prem
jeras Churchillas sakė sei
mui, kad jo valdžia vis dar 
pripažins Kinijos Liaudies 
Respubliką.
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UŽTRŪKS KARVUTĖ
AUTOMOBILIŲ KARALIAUS FORDO šeima yra 

įkūrusi t. v. Ford Foundation (Fordo Fondaciją). Ši 
įstaiga turi daug milijonų dolerių turto, skirto neva 
mokslo, apšvietus reikalams.

Fundacijos prezidentu yra Paul G. Huffman.
Prieš tūlą laiką buvo įkurtas taip vadinamas Rytų 

Europos Fondas (East European. Fund), kurį Fordo 
Fondacija finansavo. Rytų Europos Fondo prezidentu 
buvo George F. *Kennan, tasai buvęs valstybės depart
ment valdininkas, kuris nustatė mūsų valdžiai poli
tiką link Tarybų Sąjungos,—šaltojo karo politiką, Tary-

• bu Sąjungos “suvaldymo” politiką.
Gerai, ką gi Rytų Europos Fondas finansavo? Jis fi

nansavo dipukus, jų organizacijas ir įstaigas.
Pavyzdžiui: apsukriems dipukams reikalingi pinigai,— 

o jiems jie visuomet reikalingi. Tai ką jie darys? Jie 
įkuria kokią nors gražiu vardu pavadintą organizaciją 
ar įstaigą, na, ir siunčia prašymus į Rytų Europos Fon
dą, kad šis duotų pinigų!

Irsis fondas buvo labai mielaširdingas. Pagalvokite: 
Rytų Europos Fondas buvo įkurtas šių metų gegužės 
mėnesį, bet nuo to laiko jis jau išdalino visokioms dipukų 
organizacijoms ir įstaigoms net $275,000!

Dabar paaiški, kad tūlos tų dipukiškų įstaigų, kurios 
gavo pinigų, naudojo juos visai ne tiems tikslams, kam 
buvo prašyti. Paaiškėjo, kad tūlos dipukiškos organiza
cijos ir įstaigos žulikavo' savo pajamų ir išlaidų knygas, 
žodžiu, įvairūs žulikai, naudodamiesi šia proga, gražiai 
pąsipelnijo.

Gavo iš to fondo pinigų ir lietuviškieji dipukai,, bet 
mes nežinome, kiek.

Šviesoje tų visų faktų, Fordo Fundacijos viršininkai 
nutarė daugiau pinigų taip akipločiai neeikvoti. Kitais 
žodžiais, Rytų Europos Fondas pinigų negaus,—pats šis 
fondas gal būt bus likviduotas. Vadinasi, daugeliui žu- 
likiškų dipukiškų organizacijų ir įstaigų karvutė už
trūks.

Iš Fordo Fondacijos pinigų, tačiau, bus. palaikytos 
dvi dipukiškos įstaigos: rusų pabėgėlių knygų leidy
kla, vadinama Chekhov Publishing House, ir kažkoks 
“tremtinių projektas” Columbia universitete.

Taigi, su šia reorganizacija nukentės, if lietuviškieji 
dipukai,—nevisi, aišku, bet tik tie, kurie naudojos Fon
dacijos malonėmis.

ĮDOMU IR TAI, kad Rytų Europos Fondo preziden
tas, George F. Kennan, sakoma, būsiąs prezidento Tru- 
mano paskirtas mūsų krašto ambasadorium Tarybų Są
jungai.

Tik pagalvokime: Mr. Kennan dalino pinigų sumas 
tiems, kurie žiauriai puolė Tarybų Sąjungą, na, o dabar 
jis jau bus siunčiamas ambasadorium į tą šalį!

Tokio ambasadoriaus siuntimas T. Sąjungon, aišku, 
reikštų, kad mūsų vyriausybė ieško ne geresnių santykių 
su ta šalimi, bet prastesnių.

SULAIKYTI MŪŠIUS!
KOMERCINE SPAUDA ir radijas labai šykštūs žinio

mis apie žmonių judėjimą už tai, kad juo greičiau būtų 
įvykdytos mūšių paliaubos Korėjoje.

Tačiau, nežiūrint to kriminalinio kapitalistų spaudos 
nusistatymo tylėti apie žmonių pasisakymą dėl taikos, 
žmonių judėjimas vyksta, plečiasi, eina pirmyn. Na, ir 
tuomet net ir toji pati spauda priversta pripažinti, kad 
žmonės nori taikos, kad jie darbuojasi už taiką.

Mūsų krašto kongresmanai gauna daugybę laiškų iš 
žmonių, kurie juos rinko. Laiškai reikalauja, kad kon- 
gresmariai darytų įtaką į valdžią ir karo vadovybę Ko
rėjoje, kad mūšius baigtų.

Pačiame fronte Korėjoje patys mūsų kariai prie kiek
vienos progos pasisako Už mūšių baigimą.

Deja, mūsų vyriausybė dar vis delsia, dar vis laukia, 
—ko, turbūt ir ji pati nežino.

Artėja Kalėdos—“taikos šventė,” “taikos karaliaus at
ėjimo šventė,” kaip skelbia krikščionių bažnyčia? Taigi 
•reikia dėti juo didesnių pastangų, kad Kalėdų šventės 
proga Korėjoje mūšiai jau būtų baigti, kad per tą šven
tę mūsų kariai galėtų būti tikriy jog jie išliks gyvi ir su
grįš į hamus.

Jei'dar didesnis žmonių pageidavimas pasireikš, tuo
met, be abejojimo, tai bus pasiekta.

Ar bus užginta Komunistu
Partija vakaru Vokietijoj?

Due^seldorf, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos prem
jeras ’ Konradas Adenaueris 
prašė aukščiausiąjį savo

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

teismą, kad uždraustų Ko
munistų Partiją; sakė, ji 
priešinga konstitucijai.

Dar nežinia, kaip teismas 
išspręs tą bylą.1

Montevideo, Uruguay. —
Žaibas užmušė 3 žvejus ir 
sužeidė 7 kitus.

KITO AKYJE MATO IR 
SAVO AKYJE NEMATO

Rašo Juozas šiaurys
ELYRIA, Ohio.—Viena

me unijos laikraštėlyje pa
sirodė žinutė, kad kunigas 
Leopoldas S. Braunas, gi
męs Bedforde, Mass., Elyri- 
jos gimnazijoj (katalikų) 
laikys paskaitą apie padėtį 
už “geležinės x uždangos.” 
Ragino atvykti anksti, jei 
norėjai sėdynę gauti, nes

Kas Ką Rašo ir Sako
NOTA DĖL TARYBINIŲ 
KARIŲ KAPŲ 
NORVEGIJOJ

Mūsų krašto ir pasaulio 
spaudoje buvo dažnai rašy
ta apie tai, kaip Norvegijos 
vyriausybė pasiryžo iškasti 
iš kapinių tarybinių karių 
palaikus ir perkelti juos į 
vienas bendras kapines, kur 
tai Tjetos saloje.

Kaip žinia, antrojo pasau
linio karo metu, Tarybų 
Sąjungos armija atėjo Nor
vegijai talkon, padėdama 
jai sumušti vokiškuosius 
okupantus, žiauriai engu
sius Norvegiją. Tuose mū
šiuose žuvo tūkstančiai ta
rybinių karių ir jie buvo pa
laidoti ten, kur žuvo. Da
bar Norvegijos vyriausybė 
pasiryžo juos iš ten iškasti 
ir kažin kur išvežti.

Dėl to Tarybų Sąjungos 
vyriausybė protestavo; pro
testavo ir daugelis -pačių 
norvegų prieš savo vyriau
sybės negražų mostą.

Tuo klausimu T. Sąjungos 
užsienio reikalų ministras. 
Višinskis š. m. spalio 1 d. 
pasiuntė Norvegijos vyriau
sybei notą, kuri smulkiai ir 
aiškiai nušviečia, visą reika
lą. Višinskio nota skamba:

Ryšium su Norvegijos Už
sienio Reikalų Ministerijos;šių 
metų rugsėjo 19 d. nota, ku
rioje pranešama, kad Norve
gijos valdžios organai jau 
pradėjo darbus, susijusius su 
masine ekshumacija (išėmi
mas iš kapų) palaikų tarybi
nių kariųj žuvusių Norvegijos 
teritorijoje išvaduojant Nor
vegiją nuo vokiškųjų fašisti
nių okupantų, Tarybinė Vy
riausybė laiko reikalingu pa
reikšti štai ką:

TSRS Ambasada Osle jau 
.yra atkreipusi Norvegijos Už
sienio Reikalų Ministerijos 
dėmesį į tai, kad Norvegijos 
Vyriausybės ketinimas įvyk
dyti masinį Norvegijos terito
rijoje palaidotų tarybinių ka
rių kapų perkėlimą į izoliuo
tas ir tolimas vietas nestikel- 
tas praktinio būtinumo. To
kios • išvados teisingumas ma
tyti kad ir jau iš to, kad per
kėlimas tuiri liesti žymų kiekį 
kapų, daugiausia, trijose šiau
rinėse gubernijose — Norlan- 
de, Tromse ir Fimftarke, rajo
nuose, kur vyko tarybinės ka
riuomenės mūšiai su vokiškų
jų fašistų kariuomene ir kur 
žuvo tūkstančiai tapybinių ka
rių. Dauguma tarybinių }<arių 
kapų sutelkta kapinėse prie 
gyvenviečių, be to, daugeliu 
atvejų ant kapų pastatyti mo
numentai ir jie specialiai ap
tverti, o tai, natūralu, paleng
vina gyventojams galimybę 
gerbti atminimą tarybinių ka
rių, žuvusių nuo hitlerinių o- 
kupantų rankos vaduojant 
Norvegiją.

Norvegijos Užsienio Reika
lų Ministerijos rugpiūčio, 2 d. 
notoje pranešama, kad vieta 
palaidoti tarybiniams ka
riams, kurių kapai yra šiau
rinėje Norvegijoje, parinkta 
tolifoa, esanti mažai gyvena
mame rajone, Tjetds sala Už f *
800-1,000 kilometrų nuo pa
grindinių kapinių vietų. Nors 
Norvegijos Užsienio Reikalų 
Ministerijos rugsėjo 19 d. no
toje nenurodoma vieta, į kurią 
Norvegijos valdžios ‘ organai' 
ketina perkelti tarybinių ka- 

pernai ta salė buvusi per
pildyta. Nuvykau ir aš 
anksti.

Salė, tačiau, nebuvo per
pildyta. Prieš pat paskai
tą, sėdinčius balkone pa
prašė užimti vietas rezer
vuotose kėdėse priešakyje.

Nutilo švelni gramafono 
muzika ir pasirodė prele-

rių palaikus iš kapinių, esan
čių kituose šalies rajonuose, 
tačiau, Ministerijos šių metų 
liepos 10 d. notoje sakoma, 
kad numatoma sukoncentruo
ti “tarybinių karių kapus 2—3 
Norvegijos vietose.” Tuo bū
du, kitus kapus taip pat nu
matoma sukoncentruoti už 
šimtų kilometrų nuo pagrin
dinių dabartinio palaidojimo 
vietų.

Tarybinė Vyriausybė negali 
nutylėti to, kad, vykdant ka
pų perkėlimo darbus, pasitai
ko tokių neleistinų faktų, kaip 
sprogdinimas ant kapų pasta- 

; tytųjų paminklų ir antkapių, 
kurie savo laiku buvo pastaty
ti padedant ir dalyvaujant 
Norvegijos gyventojams; grio
vimas tvorų ir naikinimas 
visų kapų ir kapinių pėdsakų, 
kaip tai, pavyzdžiui, buvo į- 
vykdyta Narvike, Harstade, 
Beisfjorde ir Bude. Praneši
mai apie monumentų, pasta
tytųjų ant kapų, likvidavimo 
faktus ir apie visišką tarybi
nių karių kapų pėdsakų su
naikinimą, kaip yra žinoma, 
buvo skelbiami Norvegijos 
spaudoje.

Be to, pastaruoju metu su
žinota apie tokias Norvegijos 
valdžios organų priemones, 
kurių negalima. įvertinti ki
taip, kaip pasityčiojimą iš at
minimo tarybinių karių, žuvu
sių mūšiuose prieš fašistinius 
okupantus. Antai, pavyzdžiui, 
Narviko rajone esančiose ka- ’ 
pinėse, kur buvo palaidota 
118 žmonių, palaikai buvo iš
gabenami netvarkingai popie
riniuose maišuose, ir į maišus 
įkišamos tik galvos, o kryžiai 
ant kapų ir lentelės su įrašais 
buvo sulaužyti ir suversti į 
krūvą.

TSRS Ambasada ne kartą 
ir, konkrečiai, savo rugpiūčio 
22 d. notoje, prieštaravo Nor
vegijos valdžios organų numa
tytoms priemonėms ryšium su 
masišku išėmimu iš kapų ta
rybinių karių palaikų. Amba
sada kartu yra pareiškusi, 
kad ji prisiima visus rūpes
čius ir išlaidas, susijusius.su 
kapų sutvarkymu ir jų išlai
kymu. Vis dėlto Norvegijos 
Užsienio Reikalų Ministerija 
rugsėjo 19 d. pranešė Amba
sadai, kad kapų perkėlimo 
darbai jau prasidėjo ir kad, 
esą, šiuo metu “darbų sustab
dymas ir planų pakeitimas 
būtų surijęs su didėliais sun
kumais.”

TSRS Vyriausybė yra tos 
nuomonės, kad ' Norvegijos 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
nurodymai į kažkokius sun
kumus, tariamai susijusius su 
palaikų išėmimo iš kapų dar
bų sustabdymu, yra visiškai 
nepagrįsti. Tarybinė Vyriau/- 
Sybė negali nežiūrėti į visus 
Šiuos Norvegijos valdžios 
organų veiksmus, masiškai 
išimant tarybinių karių palai
kus iš kapų, kaip į tyčiojimą
si iš tarybinių karių atminimo 
ir kaip į nedraugišką aktą Ta
rybų Sąjungos atžvilgiu.

Tarybinė Vyriausybė pri
mygtinai reikalauja, kad Nor
vegijos valdžios organai ne
delsdami nutrauktų masinio 
tarybinių karių palaikų išėmi
mo iš kapų darbus Norvegijo
je* t

Kartu Tarybinė Vyriausybė 
siūlo sudaryti mišrią komisiją 
iš abiejų pusių i atstovų tam, 
kad būtų imtasi ^priemonių su
tvarkyti tarybinių karių ka
pams Norvegijoje.

KRISLĄ, O 
NĖ RĄSTO

gentas, kunigas Braunas. 
Nuo 1934 mėtų jis buvo 
Maskvoje, kaipo kapelionas 
dėl tenai gyvenančių kata
likų amerikiečių, pagal 
Roosevelto - Litvinovo re
ligijos protokolą (pasirašy
tą 16 d. lapkričio mėn. 
1933 m.), kuris užtikrino 
religinę laisvę Sovietų Są
jungoje laikinai ar pasto
viai gyvenantiems ameri
kiečiams.

Jis buvęs Maskvoje kata
likų bažnyčios klebonu.

Išbėgo jis 1945 metais, ka
da jam pasirodė per karšta 
ir Sovietų Sąjungos parei
gūnai pareikalavo, kad jis 
paliktų Jų kraštą. Kažko
kia tai trečioji partija jam 
pranešė, kad jis neitų į Jam 
paskirtą lėktuvą, nes jis 
bus užmuštas. Sovietai bu
vo taip nusistatę Jį nugala
binti. kad buvo planuota, 
Žodžiu, žūt-būt, Jam bus 
“kaput.”

Bet Įšėlo taip. Jog Rusi
ją Jis paliko ambasadoriaus 
Harrima.no lėktuve, aišku, 
todėl, kain vėliau pamatysi
me, Jog jis buvo labai ap
sukrus.

Kad pakėlus katalikišką 
publikos nuotaiką, kunigas 
Braunas pačioje kalbos 
pradžioje parodė, kokia bu
vo jo pažiūra į Sovietų Ru
siją. Jis Stalino tai Jau 
Stalinu nevadino, bet Jo du 
vardus ir pilietinę pavardę 
nuo pagiežos drebančiu bal
su švokštė iššvokštė. švokš
tė ir kitų asmenų pavardes, 
Jei Jos buvo rusiškos. Pasi
tyčiojančiai jis vartojo ir 
rusų kalbą, ypač kada kal-

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

Ababas (turk.), turkų jū- kūne ir jį išmetant.
Abrakadabra (trikampiu 

parašytas paslaptingas žodis), 
paprastai kas nors neaišku, 
beprasmiška.

Abrekas (čerkesų), 1. Kau
kazo kalnų gyventojas, įsiža-

reivis.
Abadon (hebrajiškas), žy

dų mirties angelas.
Abanacija (lot.), vergo nu

sikaltėlio ištrėmimas iš tėvy
nės vieneriems metams.

Abandonas (franc.), savi
ninko atsisakymas nuo savo 
turto dėl jo nuostolingumo, į- 
siskolinimo, ir kt.

Ab antiquo (lot.), nuo senų 
senovės.

Abasija (graik.), n u stoji
mas'galėjimo vaikščioti, daž- 
niausiai atsitinkąs dėl isteri
jos.

Abasando (ital.), muzikoj- 
nuolatinis garso lėtinimas.

Abatas (lot.), 1. vyrų kata
liką vienuolyno viršininkas; 2. 
Francūzijoje — katalikų ku
nigas.

Abatė (lot.), moterų katali
kių vienuolyno viršininkė.

Abatimcntaš (fr.), scenoje 
vykstančios dvikovos ir kau
tynės.

Abderitas (gr), siauras 
žmogtfs, siauraprotis.

Abdikacija (lot.), atsista
tydinimas, atsisakymas nuo 
valdžios.

Abisologija (gr.), žemės 
gelmių mokslas.
x Abiturientas (lot.), baigiąs 
aukštesniąją mokyklą.

Abjuracija (lot.), atsisaky
mas, priesaikos nelaikymas.

Abolieiofiizmas (lot.), judė
jimas,- kilęs Jungt. Valst., ver
gijai panaikinti.,

Abominarijus (lot.), “pra
keikimų knygos”, kur įrašo
mi katalikų bažnyčios įžeidė
jai.

Abortas (lot.L nėštumo nu
traukimas, užmušant vaisių, 
arba gemalą nėščios motinos

bėjo apie Sovietų Sąjungos 
įstaigas.

Na, ir prasidėjo visa eilė 
pagiežų. Jis pasakojo, kad 
kažkas suvarė kulką į Sta
lino automobili; kad Lenin
grade (jis pabrėžė, jog ti
krumoje tai esąs Petrogra
das), nušovus vieną aukštą 
valdžios pareigūną, buvo 
areštuota tūkstančiai žmo
nių; kad rusai tai gimsta 
kaipo- priešai mechaniško 
tikslumo (techniški buka
galviai); kad Sovietų Są
jungos vaikai yra klaidin
gai mokinami, kad ždano- 
vas buvęs pasiųstas i kitą 
pasaulį su “pagalba” 
savaime suprantamų žmo
nių (žodžius “į kitą pasau
lį” prelegentas ištarė su 
aiškiu .pasigardžiavimu) ; 
kad vieno nužudyto Sovie
tų Sąjungos valdininko kny
gutėje buvo rastas ilgas są
rašas meilužiu; kad Rusija 
taai yra “kinžalų ir bombų 
kraštas.”

Žiūri žmogus, klausai ir 
tikėti negali, Jog tai kuni
gėlis kalba. Matai, tačiau, 
kad jis dėvi baltą kragą, 
Juodas kelnes ir žakietką. 
Kažkaip, pastebėtina' pasi
daro ir Amerikos vėliava, 
netoli nuo Jo stovinti. Ka
žin ar tie du dalykai būtų 
čia būvę, tarp vazoninių 
paparčių ir gelių, jei Rau
donoji Armija nebūtų wer- 
machto sutriuškinusi? Ku
nigėlis, gal būt, bet apie, vė
liavą,—sunku pasakyti...

Dauguma Jo plepalų tai 
nėra -verti nei atydos. įdo
mu, betgi, kodėl kunigas 
taip pabrėžė ir įdomavosi 
mechanika? Sovietų Sąjun
ga, pagal mūsų prezidentą 
Trumaną, turi atominę bom
bą ir mechaniško tikslumo 
atžvilgiu prilygsta Ameri
kai. Vadinasi, protestantiš
ka Amerika ir komunistiš-

dėjęs be baimės eit į mirtį ar
ba giminės išvytas iš savo tar
po už nusikaltimus; 2. nukel- 
tine prasme — drąsuolis, pra
muštgalvis.

Abreviacija (lot.), sutrum
pinimas.

AbroSacija (lot.), panaiki
nimas išleisto įstatymo.

Abscesas (lot.), pūlinys, 
skaudulys, votis.

Absoliucija (lot.), 1. nuodė
mių atleidimas; 2. atleidimas 
nuo bažnytinių bausmių; 3. 
liturginė apeiga po mišių už 
mirusį (kitaip Libera) ; 4. at
leidimas su atgaila mirusio 
ekskomunikuoto; 5. teismo
sprendimas, atleidžiąs teisia
mąjį nuo bausmės.

Absoliutizmas (lot.), vals
tybinė santvarka, kada valsty
bės valdovas naudojasi neap
rėžta valdžia.

Abstinencija/ (lot.), 1. visiš
kas susilaikymas nuo alkoho
linių gėrimų; 2. lytinis sušilai 
kymas; 3. medicinoje — li
guisti reiškiniai, pasireiškia 
staigiai atsisakius nuo bet ku
rių narkotikų vartojimo; 4. 
platesnė prasme — susilaiky
mas, susivaldymas apskritai.

Absurdas (lot.), nesąmonė, 
kas logiškai yra be prasmės, 
neįmanoma.

Abulija (lot.), valios stoka, 
energijos sumažėjimas.
Achilas (gr.), Homero “Ilia

dos” karžygis.
(Bus daugiau) 

’t puti.-—Lauvž (Liberty)-Trečiadien Guodis-Dec. 5, 1951

ka Sovietų Sąjunga yra du 
vieninteliai šio pasaulio 
kraštai, kurie perskėlė ato
mą. Net ir Anglija dar tik 
mėgina. O apie katalikišku 
Italiją, Ispaniją ir BrazilijJr 
tai nėra nei ko kalbėti... 
Tenai mechaniškas “tobulu
mas.” pasiekė tokį, laipsnį, 
jog žmonės ant asilų .dar 
tebejodinėja; tenai ir šian
dien galima pamatyti prieš
istoriniai mediniai ratai 
(be šinų), jaučių traukiami. 
Neper toli nuo to ir kiti ka
talikiški kraštai.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn.
Lietuvių Piliečių Politiškas 
Klubas, 103 Green St, ir 
ateinanti valdybos rinki

mai 1952 metams
Kiekvieną metą gruodžio 

mėnesį pirmą penktadienį 
po pirmos būna klubo me
tinis susirinkimas ir renka
ma valdyba sekamiems me
tams. Taigi ir šiemet ma
tinis klubo susirinkit .s‘ 
įvyks gruodžio 7 dieną, 
8 vai. vakare, ir bus. renka
ma valdyba sekamiems me
tams.

Dabartinė klubo valdyba 
—visi — kandidatuos seka
miems metams. Jie yra se
kami : Pirmininkas Stan
ley Wedge (Vedžiūnas). Jis 
yra labai tinkamas tam dar
bui. Jis per daugelį metų 
užėmė klubo valdyboje, vie
tas — tai sekretoriaus, tai 
biznio prižiūrėtojo, o dabar 
labai tinkamai pirminin
kauja klube ir yra visų my
limas.

Vice - pirmininkas yra 
Charles Lasky, gabus biz
nierius, labai gero būdo 
žmogus ir labai tinka tam 
darbui.

Iždininkas yra Edward 
Bukutis, profesionalas,tik 
šiemet užbaigęs kolegiją,' iš
simokinęs ant akauntanto, 
jaunas vyras ir tinkamas 
tvarkyti klubo iždą.

Protokolų sekretorius yra 
Frank Romanousky, ofiso 
darbininkas, jau daug me
tų sekretoriauja klube ir la
bai tinkamas, tam darbui.

Finansų sekretorius — 
Joseph Svinkūnas, per dau
gelį metų užima klubo val
dyboje vietas ir dabar jau 7 
metai atlieka finansų sekre
toriaus darba.V

Šitie žmonės per daugelį 
metų tvarkė klubo reikalus 
gerai ir klubo pinigai nebu
vo niekur bereikalingai mė
tomi, ir todėl klubas gyvuo
ja gerai ir visi būna aprū
pinti pašalpa ir pomirtinė
mis, reikalui prisiėjus.

Žinoma, yra žmonių, ,l<u- 
rie neužsiganėdinę, ^kad 

\klubo dalykai yra gerai ve
dami. Jie veda agitaciją 
prieš klubo valdybą ir sta
tys savo fašistuojančius 
kandidatus. Klubo nariai 
turėtų apsižiūrėti su tais 
žmonėmis, nes jeigu jie bū
tų išrinkti į valdybą, tai 
tuojau būtų klubo pinigai 
šinkuojami del visokių Gri
gaičių ir Šimučių tarybų.

Klubas dabar yra slegia
mas visokių taksų ir sunku 
yra verstis. Mirimai yra 
padaugėję. Susirgimų irgi 
yra labai daug. Taip, kad 
klubas dabar yra spaudžia
mas iš visų pusių ir reika
linga turėti valdyboje to
kius žmones, kurie yra^tau- 
pūs, kad galėtų išvesti t klu
bą iš šios keblios paddies.

Todėi visi ateikite Ųseka- 
mą klubo susirinkimą f©iš- 
rinkite į valdybą tinkamus 
žmones, kuriems rūpi klu
bo reikalai, o ne keno kito.

Klubietis

susijusius.su
Harrima.no
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Taip gyvena laikraščių 
pardavinėtojų šeima

Seniau jūrininkai, bijodami paklysti jūrose, paprastai 
plaukiodavo tiktai pakraščiais. Dabar gi su kampasu 
drąsiai galėjo leistis tolyn į jūras, nes visuomet galima 
buvo žinoti, kurion pusėn plaukiama ir kurion pusėn 
reikia namo grįžti.

Bekeliaudami su kampasu po jūras, atrado naujų ša
lių. Sužinojo Afriką, Indiją, Kinus, o 1492 m. garsus jū- 

• . rininkas Kolumbas atrado Ameriką.
Tas naujų šalių atradimas padarė didelės įtekmės eu

ropiečių gyvenimui. Iš Afrikos, Indijos ir Kinų parsive
žė bovelną, šilkus, dramblio kaulus ir smagurius: pipi
rus, cukrą, kavą. Iš Amerikos parsigabeno daugybę auk
so. Nulobę europiečiai pradėjo puikiai taisytis, skaniai 
valgyti, puoštis auksu ir paprastai gyventi pertekliuje. 
Bet visos tos gyvenimo ištaigos buvo prieinamos tiktai 
turtingesniems. Pilkoji darbo žmonių minia kentė se
novės vargą. Matydami turtingųjų perteklių, jie dar 
skaudžiau jautė savo skurdą, nerimavo ir laukė atmai
nų. Tas atmainų geismas darė juos prielankiais kiekvie
nam naujam apsireiškimui. Prielankūs jie buvo, kaip vė- 

J .liau pamatysime, ir Liuterio apskelbtoms tikėjimo at
mainoms.

Turtų ir gero gyvenimo pamėgimas dar labiau ištvir
kino tų laikų didžturčius. Ištvirkimas plačiai pasklido ir 
tarp dvasininkų. Juo geresnio gyvenimo geidė dvasinin
kų didikai, juo daugiau įvairių rinkliavų reikalavo dva
sininkai iš darbo žmonių.

Dabar pasauliniam mokslui prasiplatinus ir laisviau 
protauti pradėjus, pradėjo atkreipti didesnę atidžią ir 
į dvasininkų darbus, ėmė protauti ir apie tikėjimo klau
simus. To pasekmė buvo tikėjimo reformacija, t. y. at- 

' mainų (reformų) įvedimas tikėjime.
Tais laikais visa vakarų Europa išpažino vieną katali

kų tikėjimą. Tikėjimo karštis buvo toks didelis, kad 
tuos, kurie drįso skelbti tikėjimui priešingas nuomones, 
arba nors buvo įtariami, kad susižiną su velniu, laiky
davo eretikais, mesdavo kalėjiman, teisdavo ir dažniau
siai sudegindavo ant laužo, tarba amžinai laikydavo ka
lėjime.

• Kad geriau galima būtų susekti ir persekioti eretikus 
ir su velniu šusižinančius, tryliktam šimtmetyje katalikų 
dvasininkų buvo įsteigta inkvizicija. Jos narių prieder
mė buvo susekti ir atiduoti į teismo rankas visus įtaria- 

- ' mus eretikybėje.
f Inkvizicija buvo įvesta kaipo vieša įstaiga: Ispanijoj, 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Anglijoj ir Italijoj.
k Ne viena dešimtis tūkstančių tariamų eretikų ir velnio 
apsėstųjų atrado myrį ant laužo, buvo kankinama įvai
riais būdais ir laikoma kalėjimuose. Bet mokslui ir dai
lei atgijus, jau niekas nebeįstengė suturėti smarkiai au
gančios laisvamanybės.

Jau 14 šimtmečio pabaigoje Viklefas Anglijoje ėmė 
skelbti reikalingumą įvesti atmainas (reformas) tikėji
me. Bet jo mokslas neatrado tinkamos dirvos ir nepra
siplatino.

Kiek didesnį pasisekimą turėjo kitas tikėjimo refor
matorius — Husas, kuris ėmė skelbti savo mokslą Če
kijoje 1413 m. Huso mokslą priėmė čekų tauta, nes matė 
jame gerą įrankį kovai su slegiančiais čekus Vokiečiais. 
Jonas Husas buvo sudegintas ant laužo kaipo eretikas, 
nes taip nutarė visuotinis bažnyčios susirinkimas Kon
stance. Čekai priėmė Huso tikėjimą. 18 metų tęsėsi 
žūtbūtinė kova su vokiečiais, bet pagaliau čekai buvo nu
veikti ir Huso reforma sugniaužta.

Laimingiausias už visus buvo Liuteris. Liuteris buvo 
katalikų vienuolis Vokietijoje. Iš pradžių jisai suskato 
kovoti tiktai prieš pardavinėjimą už pinigus Vokietijoj 
vadinamųjų indulgencijų, t. y. nuodėmių atleidimo.

». Mat, katalikų bažnyčioj iš senovės susidėjo nuomonė, 
‘^k'ad žmonija apturėjusi iš Išganytojo daugiau malonės, 

negu jos reikią žmonių išganymui. Ta atliekamoji malo
nė pavesta esanti popiežiams. Maža to. Tos malonės per
teklius dar vis didinąsis iš šventųjų užpelnų, kurie savo 
šventais darbais ir gyvenimu pagaminą daugiau malo
nės, negu jiems jų išganymui reikalinga. Popiežiai tad, 
esą, turį teisę suteikti tos atliekamosios malonės tiems 
žmonėms, kurie padarę mažiau gerų darbų, negu reikią 

» ju išganymui. Iš pradžių toks malonės suteikimas buvo 
V vartojamas tiktai bažnytinėms bausmėms ant žemės at- 

’ leisti, bet vėliau buvo pripažinta, kad popiežius galįs gel
bėti ir nuo tų bausmių, kurios tektų kęsti dūšioms skais
tykloje (čyščiuje). Taip atsirado indulgencijos, t. y. nuo
dėmių atleidimas, kurias veikiai ėmė pardavinėti už pi
nigus trokštantiems savo dūšią išganyti.

Ginčams toliau einant, Liuteris ėmė karštai užpuoli- 
nėti tuometinius dvasininkus. Tuomet popiežius apšau
kė jį eretiku ir prakeikė jį ir jo mokslą tam tikru ap- 
linkrašciu (bula). Bet Liuteris nenusilėnkė. 1520 m. ji
sai su savo pasekėjais viešai sudegino popiežiaus bulą ir 
pradėjo atvirą kovą su popiežium. Jis skelbė, kad krikš
čionys privalą klausyti šventojo rašto, ne popiežiaus.
L Vokietijos kunigaikščių ir dvasininkų suvažiavime 

t Vbrmse (1521 m.) Liuteris ir jo pasekėjai buvo pripa- 
į junti nustojusiais įstatymų globos. Liuteriui tad gru- 

uLMnojo Huso likimas, t. y. sudeginimas ant laužo. Bet Liu
terį užstojo keli maži Vokietijos kunigaikščiai, kurie jį 
paslėpė. Paslėptas vienoj pilyje Liuteris .sėdėjo 18 mė
nesių, laukdamas geresnių laikų. Ten jisai išvertė į vo- 
kiečių kalbą šventąjį raštą. , .

^Daugiau bus)

New Yorke jau kelios sa
vaitės streikuoja Union 
News Kompanijos darbinin
kai. Firma turi miestinė
se subvėse 250 laikraščiams 
pardavinėti stotelių (kios
kų). Darbininkai yra uni- 
j is tai, 65-to Distrikto na
riai. Unija, apimanti 30,000 
sandėliu ir krautuvių dar
bininkų, pasimojo unijistus 
ir bendrai newyorkiecius 
supažindinti su streikierių 
padėtimi. Tam pavartojo 
televiziją.

Padėkų Dienos išvakarė
se, kuomet daug kas mieste 
ruošėsi iškilmingai puotai, 
pavargę pikietuos.e streikie- 
riai grįžo prie savo kuklaus 
ir neužtikrinto rytojui sta
lo. Taip jie buvo parodyti 
ir televizijoj.

Streikierys Henry Ferri 
trumpai parodytas pikiete, 
nešiojant streiko plakatą. 
O sekamame vaizde jis jau 
prie stalo su žmona, dukte
rimi ir dviemis sūneliais, 
vienas 8, kitas 5 ir pusės 
metų.

Unijos viršininkas Liv
ingston klausinėjo streikie- 
rį„ Paklaustas, po kiek jis 
uždirbdavo, kada dirbo, ji
sai atsakė: trisdešimt tris 
dolerius.

—Namo neparsinešdavau 
$33 — suskubo jis dadėti.— 
Atrokuoja social security 
duoklę, taksus, kitką, pas
kui kompanija atima už ne- 
dateklius.

Koki tie nedatekliąi, išaiš
kino jis vėliau:

—Prieš porą mėnesių sir- 
gaus, turėjau išbūti namie 
tris dienas. Kompanija at

Ponai.; ponios ir penkeri 
brangūs kailiniai

Jau buvome pradedą už
miršti ponios Lorettos 
Young gražiuosius kaili
nius, vertus $9,000, kuriuos 
puikūs ponai buvo padėję 
jai įsigyti už įtaką Atsista
tymui Finansų Korporaci
joje. Tai valdinė įstaiga, 
iš kurios pasiturintieji ti
kėjosi gauti ir daugelis ga
vo stambios paramos.

Toji prezidentui Truma- 
nui buvusios tarnautojos 
Young kailinių byla tuomet 
buvo tyrinėta, labai daug 
spaudoje ir per radiją gar
sinta. Buvo sakoma, kad 
gražūs žvėreliai niekad, 
niekad savo kailiukų nebe- 
prąras dėl to, kad ponai my
li ponias — valstybės iždo 
lėšomis.

Nesuėjo po to nei dveji 
metai, kai' išgirdome jau 
apie penkeriūs kailinius, ku
riuos valdininkų ponios pir- 
kusios su didelėmis nuolai
domis. Tomis laimingosio
mis buvo: K

Ponia T. Lamar Caudle, 
žmona buvusio taksų divi
zijos viršininko Teisdarys- 
tės Departmente; jo duk
tė; jo padėjėjo žmona.

Arkansas sen a t o r i a u s 
John L. McClellan žmona.

Buvusiojo armijos sekre
toriaus (ministro) Kenneth 
C. Royall’o žmona.

Advokatas Landau padė
jęs kai' kurioms toms po
nioms kailinius įsigyti.
. Klausinėjančiam apie tuos 

kailinius kongresiniam ko
mitetui liūdymų metu lap

siuntė kitą asmenį dirbti... 
O kuomet sugrįžau, jie sa
kė, kad mano inventoriuje 
atrasta nedateklius dešim
ties dolerių sumai. Buvau 
paskaitytas atsakingu už 
tą laike mano nebuvimo 
darbe susidariusį nedate- 
klių. Tad jie išėmė iš ma
no algos...

Mrs. Ferri, jauna moteris, 
gal būt už visus šeimoj dau
giau pavaizdavo keturių as
menų su $33 uždarbiu gyve
nimo sunkumus. Ji atrodė 
pavargusi, susirūpinusi. Jos 
vaikučiai, sakė ji, klausinė
ja, kada mes pirksime kala
kutą. Nors visi atrodė šva
riai aprengti, bet jiems 
daug ko trūksta. Mažieji 
teturi tiktai po vieną dra
bužį, kurį privalo nusireng
ti parėjus iš mokyklos, kad 
greit nesunešiotų, pasakojo 
motina.

Vargiai galės suprasti 
sunkumus teturėjimo vieno 
drabužio vaikams kas kitas, 
kaip tiktai ta motina, ku
riai teko tą drabužį saugo
ti, kad jis ilgiausia išsilai
kytų čielu ir švariu .

Peggy, jų vyriausioji, 11 
metų, užbaigė šeimos pro
gramą jautriu balseliu da- 
dėdama:

—Mes norime, kad mūsų 
tėvelis ir kiti darbininkai 
laimėtų streiką. Nors Pa
dėkų Diena mums nebus 
linksma, gal bent Kalėdos 
būtų linksmomis.

Taip gyvena tūkstančiai 
šeimų tu r tingiausiame pa
saulio mieste New Yorke, 
greta žėrinčių pastatų ir 
kalnų darbo žmonių vargais 
sukrauto auksb. N—te.

kričio 28-tą, Washingtone, 
advokatas Adrian W. De
Wind, komitetui patarėjas, 
sakė, jog tuo laiku, kuomet 
Caudle buvo taksų divizijos 
viršininku, Landau advoka
tų firma .turėjusi daug by
lų dėl taksų.

Caudle neseniai tapo pra
šalintas iš tų pareigų.

Žmonės neramiai teirau
jasi: “Kaip paveikė kaili
niai į tas* taksų bylas? Ar 
tyrinėtojai baigs tai išąiš- 
kinti? Ar atidengs faktus 
visuomenei? Svarbiausia, 
ar sustabdys brangių kaili
nių, šaldytuvų, televizijų ir 
kitų prašmatnybių veikmę 
į taksus ir kitus valstybi
nius reikalus?

Atsakymui, norisi klausti: 
“Ar sustabdė, ar pakeitė, ar 
pagerino bent ką po anų 
nevė tyrinėjimų pirmiausia 
paskubusių kailinių, fryze- 
rių?”

Bet sustabdyti suktybes, 
uždėti atitinkamą Šerą tak
sų turčiui ir pamažinti sun
kią taksų naštą darbo žmo
gui piliečiai galėtų. Bet to 
nepadarys bankierių ir ki
tų milijoninių interesų sa
vininkai. Tai darbas eilinių 
žmonių. Ir jie tai padarys, 
kuomet nusibos skursti ir 
išmoks išrinkti valdžion sa
vuosius darbo žmonių ir 
bendrai liaudies atstovus.

Neturinti kailinių

TOKIŲ MOTINŲ ESAMA 
I

Ponios Bonner King, .sū
nui išvykus iš Texas. į E-

IŠ LLD 20-tos KUOPOS 
MOTERŲ SKYRIAUS 
VEIKLOS

Susirinkimas įvyko lapkr. 
15-tą, pas M. Kulbienę. Nariu 
ir šį sykį dalyvavo nedaug. 
Komisija išdavė raportą iš 
pramogos, įvykusios spalių 
27-tą. Pilnos atskaitos dar ne
turėjo. Bet pasižadėjo atei
nančiame susirinkime pilnai 
raportuoti. Šiuo sykiu yra pel
no virš $50, kuriuos nutartą 
tuojau pasiųsti dienraščiui 
Laisvei.
.Komisija sake, jog pramoga 

pasisekė gerai. Nors ta pačia 
diena buvo vestuves ir kitas 
parengimas/ tačiau nežiūrint 
visų kliūčių susirinko gražūs 
būrys Laisvės patrijotų, rėmė- 

»jų ir visi linksmai laiką pra
leidome: pavakarieniavome, 
pasikalbėjome ir dienraštį 
Laisvę parėmėme.

Mūsų klubo » narės, kurios 
visados dirba visuose parengi
muose, ir šiuo sykiu prie ga
minimo maisto virtuvėje dir
bo: A. Žemaitienė, A. Mal- 
daikienė, M. Kulbienė, P. 
Bakšienė, M. Sadauskienė. 
Pagelbėjo vakare prie kitų 
darbų; M. Kazlauskienė, J. 
Kazlauskas, K. Juozapaitienė, 
V. Venskunienė, J. K. Nava- 
linskienė.

Buvo draugių, kurios auka
vo ir vakarienės tikietus pir
ko, taipgi ir dirbo. Pinigais 
aukavo J. K. Vaicekauskai — 
$3, E. J. Worker $2, E. čeka- 
nauskienė $1, Ona Walius $1. 
Valgiais — Klubienė, Kaz
lauskienė, Ona Walius, Mal- 
daikienė, Sadauskienė, A. Ki
reilienė, Juozapaitienė. Stal
tieses — Kazlauskas.

Tikietų iš anksto pardavė 
Juozapaitienė 9, Kazlauskie
nė 6, Žemaitienė 5, Navaiins- 
kienė 11, Maldaikienė 3. Po 
2: Kireilienė, Sadauskienė, 
Kulbienė, F. Ziboris.

Iš tolimos valstijos Floridos, 
iš Miami, bet nuo artimos 
draugės Adelės Tvarijonienės 
gavome gražią ir vertingą do
vaną, skarelę su Floridos 
žemlapiu. Už ją laimėjome 
$5.50. Ačiū jums, miela drg., 
kad nepamiršti Moterų Klubo. 
Mes jūsų irgi nepamiršime 
kaipo ilgametės šio miesto gy
ventojos, org. narės, rėmėjos 
ir veikėjos, kada čia gyvenai.

Svečias iš Scranton, Pa., V. 
Valukas irgi dalyvavo šiame 
parengime. Džiugu buvo jį 
matyti.

—o—
Klubo narė ir rėmėja Nellie 

Garnienė suėjo į porinį gyve-, 
nimą su John Stroliu tą pačią 
dieną, kada įvyko parengi
mas. Mat, jų nuo seniai buvo 
susitarta tą dieną apsivesti. 
Bet po vedybinių ceremonijų 
ir pietų abu naujavedžiai, ir 
dar su palydovais Anna ir Joc 
Kireiliais, taipgi K. Staniulis, 
vakarą atėjo į moterų paren
gimą. Anelė ir Jonas Stroliai 
“pafundino” visiems ant viso 
“baro” po kelis sykius.

Ištikrųjų verti pagarbos to
ki žmonės, kurie savus asme
niškus dalykus palieka nuoša
liai, o ateina į organizacijų 
pramogas.

Naujavedžiams linkime 
linksmo ir laimingo gyvenimo 
poroje.

Moterų Klubas dėkoja vi
siems darbininkams, aukoju
siems ir atsilankiusiems į va
karienę. Turėjome tikrai link- 

giptą vesti jai nepageidau
jamą maf’čią aktorę, ji pa
skelbė, kad dingę jos bran
gūs perlai. Ji reikalavo, kad 
policija reikalautų apie tai 
kamantinėti jos sūnų.

Policija, gal nujausdama 
pakąstą šuniuką;, ar bijoda
ma užrubežinių komplikaci
jų, neskubėjo pas jos sūnų, 
bet sakė, kad pirma gerai 
apieškos namie ir arti na
mų.

Neilgai trukus pasklido 
žinia, kad perlai poniai su
grįžę laiške, bet ne nuo sū
naus — laiškas užantspau
duotas vietos pašte, sūųui 
jau esant Egipte.

smą moterų pramogą dienraš
čio Laisvės paramai.

—o—
Po susirinkimo teko sužino

ti, kad sekretorės Mary Kul- 
bienės įvyksta gimtadienis. Ji 
visas pavaišino gražiu ir gar
džiu jos pačios iškeptu, tortu, 
alum ir kavute. Marytei daly
vės suteikė gerų linkėjimų ir 
komplimentų už tai, kad ji, 
nors ir būdama našliuke, savo 
gimtadienį atšventė su savo 
klubo narėmis.

Jos pagarbai narės sudėjo 
dienraščio Laisvės paramai 
po $1: Ona Walius, J. K. Na- 
valinskienė, A. žemaitie^, 
Nellie Strolienė, M. Kulbienė. 
A. Kireilienė ir A. Maldaikie
nė po 50 c. Viso $6.

Visos linkime sulaukti daug 
tokių linksmų gimtadienių 
jums, Maryte!

—o—
Narės taipgi susidėjo apie 

$4 nupirkti gėlių mūsų jau
nuolėms, kurios jau seniai ser
ga ir yra ligoninėse, būtent: 
Lillian Mikolajūnaitė ir Flo
rence žvirblytė. Pastarajai pa
darė operaciją prieš apie 4 
savaites. Jų antrašai:

Miss F. Žvirblis, Biggs Me
morial Hospital, Ithaca, N. Y.

Miss L. Mikolajunas, Broo
me County Hospital, Chenan
go Bridge, N. Y.

Draugai ir draugės, ku
riems laikas pavėlina, atlan
kykite jaunuoles asmeniškai, 
arba pasiųskite atvirutes-laiš- 
kučius, angliškai arba lietu
viškai, žinau, jog perskaitys 
abiejaip, Tuomi jas suraminsi
me ir pagelbėsime greičiau 
pasveikti.

M. S. korespondentė J. K. N.

Šeimininkėms
/

FRANCŪZIŠKI BLYNAI
Puodukas išsijotų miltų 
pusė šaukštuko druskos 
3 kiaušiniai, išplakti su 

.puse šaukštelio vanilla 
puodukas pieno 
pora šaukštų saldžios

Smetonos.
Išsijok miltus su druska. 

Sumaišyk pieną su išplak
tais kiaušiniais ir Smetona 
ir supilk kartu su miltais. 
Išmaišyk.

Ištirpyk sviesto ant kepa
mos. blėtos. Kada bus gerai 
įkaitus, užpilk per visą to 
mišinio. Apkepk vieną pu
sę iki pagels, apversk ir 
kepk iki gatava.

Padaryk sosą:
3 šaukštai sviesto 
puodukas oranžių sunkos

ir biskis sutarkuotos 
žievės

puodukas cukraus.
Pašutink viską dubelta- 

vame puode apie 10 minutų 
iki biskį sutirštės. Įpilk 
šaukštą sherry vyno. Duok 
užsipilti ant iškeptų blynų.

Pirmuosius iškeptus bly7 
nūs laikyk karštai iki visi 
iškeps, nes šalti neskanūs.

V.

Celery lapus gali ilgai 
vartoti prieskoniui, kaip ir 
pipirus. Nuvalyk ir džio
vink pečiuje lengvu karščiu 
iki visai išdžius. Laikyk 
sandariai uždarytoje stikli
nėje ar biotiniame inde.

Blyneliai su obuoliais jau 
visiems žinoma vaišė. Ta

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

» " y "įn.. av... v ............ T11 ....................  . f I
3 pu»I.-~Laisvė (Liberty)1 Trečiadien., Guodis-Dec. 5, 1951

čiau įdomiau kai kada iš
kepti obuolius su blynais— 
obuolio ratus padažyti bly
nams tešloje ir taip iškepti 
ant skaurados ar pečiuje.

Žalių morkų mėgėjams 
bus staigmena išgirsti, kad 
iš žalių tegaunama mažiau 
mitybinių gerųjų medžiagų, 
negu iš virtų. Taip yra dėl 
to, kad pilvas kietų gabalų 
negali sumalti. Tas pats 
yra su riešučiais ar bile 
kuo, kas kieta ir nesusmul
kinta.

- . - . v -----

42. Size 16 juniper takes 3 yards 
39-inch, blouse 1% yards.

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
.Mill 19, N. Y.

Šypsenos
Tėvo negerbia

Dukraitė: “Tik pamąstyk, 
motinėle, visą šilką, iš ku
rio pagaminta ši manoji 
“dresė,” suteikė mums men
kutis nežymus kirminėlis.”

Motinaitė: “Barbute, juk 
negražu gi taip paniekinan
čiai apie savąjį tėvelį kal
bėti!”

Išaiškino
Studentas seminaristas: 

“Kaip aiškiausia suprast, 
kas tai yra pesimistas?”

Antrasis studentas: “Na
gi, pesimistas tai vyriškis, 
kuris tiki, jog visos mote
riškės yra nemoralės.”

Pirmasis studentas: -“Tai 
ką gi reiškia optimistas?”

Antrasis studentas: ”Op- 
timistas vadinasi vyriškis, 
kuris tik norėtų, kad taip 
būtų, kaip pesimistas tiki.”

Atominio amžiaus posakiai
Moteriškė tol nepasensta, 

kol bent kas į ją žiūri. Vy
riškis pasensta tuomet, kai 
liaujasi žiūrėjęs (į moteriš
kes).

Surinko žemaitis



. Žinios iš Lietuvos
Įvykdė metinį gamybos planą

KAUNAS, X. 4 d. — Su di
dele gamybine pergale Spalio 
šventes pasitinka Kauno mo
torų remonto fabriko kolekty
vas. Neseniai jis įvykdė metinį 
gamybos planą ir davė valsty
bei daug viršurųplaninių san
kaupų.

Šio laimėjimo paskatinti, 
fabriko darbininkai ir inžinie- 
riai-tec'hnikiniai darbuotojai į: 
sipareigojo viršum plano iki 
metų pabaigos atlikti kapita
linį remontą 24 sunkveži
miams, atremontuoti 176 tra
ktorių ir automobilių moto
rus; pagaminti 500 komplek
tų mašinoms ir traktoriams 
montuoti įrankių, pagaminti 
atsarginių dalių mašinoms už 
200,000 rb. ir kt.

Įmonės inžinieriai-techniki- 
niai darbuotojai įsipareigojo 
dar šiais metais paruošti tech
nikinę dokumentaciją vertika
linių gręžimo staklių gamybai 
Vietoje. A. Daugvainis

Pirmieji užsiėmimai
PANEVĖŽYS, X. 4 d. —Or

ganizuotai praėjo pirmieji už
siėmimai Panevėžio miesto 
partinio švietimo tinkle. Jame 
mokysis 1,400 žmonių — 350 
žmonių daugiau, negu pernai. 
Miesto partinėje mokykloje 
yra dvi grupės. Jas lankys 
daugiau kaip 60 klausytojų. 
Miesto įmonėse ir įstaigose 
susikūrė 17 ratelių. Juose mo
kysis 270 žmonių. Trisdešimt 
keturiuose rateliuose daugiau 
kaip 700 klausytojų nagrinės 
“VKP istorijos trumpąjį kur
są.” Didelis dėmesys komp
lektuojant partinio švietimo 
tinklą buvo atkreiptas į mies
to inteligentiją. Jau antri me
tai savarankiškai marksizmo- 
lenininzmo teoriją studijuoja 
mokytojų seminarijos kolek
tyvas, ligoninės gydytojai li
kit i.

Klubuose - skaityklose
. SALANTAI, X. 5 d.—Prial- 

gavos apylinkės klubas-skai
tykla gerai sutvarkyta, čia 
leidžiamas sienlaikraštis "Nau
ja vaga.” Klubo-skaityklos 
vedėjas dažnai atlieka gar
sinį laikraščių skaitymą, ren
gia paskaitas aktualiomis šių 
dienų temomis. Prie klubo- 
skaityklos suorganizuotas me
ninės saviveiklos ratelis, ku
riame dalyvauja apylinkės 
kolūkinis jaunimas. Jau kele
tą kartų ratelis pasirodė apy
linkės kolūkiečiams su turi
ninga programa. Meno vado
vės Škėmienės vadovaujamas 
ratelis pastatė pjesę. Apylin
kės kolūkiečiai gausiai lanko
si meninės saviveiklos ratelio 
rengiamuose vakaruose.

R. Rušinskas

NAUMIESTIS, X. 5 d. —- 
Rajono sustambintame kol
ūkyje “Nova” dviejuose klu- 
buose-skaityklose yra 900 
knygų. Kolūkyje užsiprenu
meruota apie 30 egzempliorių 
laikraščių bei žurnalų. Kol
ūkiečių tarpe platinamos kny
gos.

Ypač gerai dirba pirmosios 
brigados klubas-skaitykla. 
Vien šio klubo-skaityklos ve-

1 dėja Kurienė išplatino knygų 
už 400 rublių. Vakarais klu- 
be-skaitykloje renkasi kol
ūkiečiai : skaito laikraščius, 
keičia perskaitytas knygas. 
Prie klubo-skaityklos suorga
nizuoti meninės saviveiklos ir 
liaudies šokių rateliai. Arti
miausiu laiku kolūkiečiai per
sikels į naują gyvenvietę, kur 
bus įrengtos naujos patalpos 
ir klubui-skaityklai, Klubas- 
skaitykla dar labiau galės iš
plėsti savo, veiklą ir aktyviai 
dirbti kolūkiečių tarpe kultū- 
rinį-masinį darbą. A. Stanaitis

Mokytojų ekskursija
KLAIPĖDA, X. 5 d. —Klai

pėdos srities pradinių ir sep
tynmečių mokyklų mokytojai, 
vadovaujami mokytojų kvali
fikacijai pakelti kursų vadovo 
Adomaičio, aplankė Telšių 
kraštotyros muziejų ir “Mas
čio” trikotažo fabriką. “Mas-

NewYork(k^/6^/g7lnl(H
Unijistai - darbuosis už 
taiką pirm Kalėdų

Masine demonstracija už
apsaugą negrams

New Yorke įvykusioje New 
Yorko Darbininkų Konferen
cijoje Taikai 13 Astor PI., šeš
tadienį, dalyvavo 400 unijų ir 
šapų atstovų.

Visą dieną unijistai posė
džiavo planuodami, kaip sėk
mingiau išvystyti kampaniją 
taikai ir sudaryti galimybes 
visiems taikos pageidaujan
tiems žmonėms už tai pasisa
kyti.

Kad taikos troškimas dar
bininkuose yra didelis, tuomi 
abejoti netenka. Kalbėtojas 
po kalbėtojo, daugelis jauni 
žmonės, su jaunamečiais sū
numis jau Korėjoje arba draf- 
te, ar artėjant draftui, jie ne
turi kantrybės laukti taikos. 
“Kiekviena diena reiškia ma

Iš Kriaučių Susirinkimo
Lapkričio 28 d. įvyko lie

tuvių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje. Buvo skai
tymas laiškų: vienas tų buvo 
A. Jonaičių šeimos iš Vokieti
jos, atsišaukė pas kriaučius 
pagalbos. Jų dukra, 11 metų, 
prarado regėjimą. Gydytojai 
apsiima pagydyti, bet reika
lauja didelės sumos pinigų. 
Be jokių diskusijų kriaučiai 
paaukavo $300.

Sekė nominacijos kandi
datų į lokalo valdybą ateinan
tiems metams.

Pirmininku apsiėmė dabar
tinis lokalo pirmininkas V. 
Zaveckas, o antrasis, kaipo 
naujas, J. Zerulis.

• Į kasieriuš — dabartinis 
kasierius, o jo oponentu P. 
Montvila.

Į Joint Board apsiėmė da
bartiniai J. Petersenas ir St. 
Jackus, o naujas, trečias, ap
siėmė Dainauskas.

Į Trade Board apsiėmė C. 
Thamas (Tamasionis), ' St., 
Gudas, F. Vaitukaitis.

Į Trade Executive Board, 
išrinktas vienabalsiai, M. Naz- 
veckas.

Į Lokalo pildomosios tary
bos sekretorių vienbalsiai iš
rinktas Ch. Kundrotas.

Lokalo pildomosios tary
bos narių reikėjo dviejų. Ap
siėmė senasis Ch. Čerka ir J. 
Shukaitis, o jų oponentais ap
siėmė palaikyti kandidatūrą 
Ramanauskas ir Kivyta.

Į board direktorius vienbal
siai išrinktas P. Grabauskas.

Stanislovaitienės 
prelekcija - paroda

Kristinos Stanislovaitienės 
prelekcija apie tapybos dailę 
ir jos kūrinių parodą, įvyku
si gruodžio 2-ros popietį, Li
berty Auditorijoje, suteikė ti
krai* malonų ir naudingą po
pietį galėjusiems atvykti. Gai
la, nemaža grupė žmonių ne
galėjo tuo pasinaudoti, nes 
turėjo išvyką vaidinti-dainuoti 
Newarke.

Apie pačią parodą ir pre
lekcija išsamiau bus rašyta 
Literatūra ir Menas skyriuje.

čio” fabrike mokytojai apžiū
rėjo visus fabriko skyrius: 
dažymo, džiovinimo, mezgi
mo, siuvimo ir kitus. Fabriko 
vyriausias inžinierius supa
žindino mokytojus su fabri
ko gamybiniu planuy

Kraštotyros muziejuje mo
kytojai susipažino su doku
mentais apie liaudies revoliu
cinę kovą dėl Tarybų valdžios 
įkūrimo ^Lietuvoje. Su dideliu 
susidomėjimu mokytojai ap
žiūrėjo muziejuje esančius ko
lūkių statybos planus.

Ekskursijoje dalyvavo 165 
mokytojai. P. Stančikas 

no sūnaus gyvenimą ar negy
venimą,” pasakė su ašaromis 
motina, kuomet jos draugai 
pagyrė ją už gerą kalbą.

Unijistai pasisakė patys dar
buotis ir raginti kitus darbuo
tis už visuotiną nutraukimą 
mūšių Korėjoje pirm Kalėdų 
ir už nuosprendį daugiau nie
kad nebekariauti. Tarpe kitų 
veiksmų yra:

Pasiųsti iš šapų, susiedijų, 
organizacijų prezidentui tūks
tančius atviručių su pasveiki
nimu šventėmis ir prašymu 
taikos. Taipgi rinkti parašus 
po Amerikinės Taikos Kruša- 
dos išleista peticija, kuri rei
kalauja taikos per penkių di
džiųjų susitarimą vykdyti pa
stovią taiką.

Vadinasi, šie visi — Žėruo
lis, Vaitukaitis, Dainauskas, 
Montvila, Kivyta, Ramanaus
kas yra buvydinių glaveck'inių 
pastatyti kandidatais į lokalo’ 
valdybą. Taigi, kriaučiai ir 
kriaučkos, būkite atsargūs. 
Gruodžio 12 d. įvyks balsavi
mas. Paduokite savo balsus už 
pažangesnius žmones, nes mes 
visi žinome, ką tie Buivydo ir 
kitų socialistų paduoti kandi
datai atstovaus. Socialistų 
tikslas pastatyti į lokalo val
dybą sau paklusnius žmones 
ir griauti unijos ir kriaučių 
vieningumą lokalo. Už ką tie 
žmonės, Buivydas ir Vaitukai
tis, neseniai ’ buvo paties Joint 
Boardo viršūnių suspenduoti, 
juk tai už unijos draskymą, 
unijistų kriaučių demoraliza
ciją.

Šis susirinkimas išrinko di
delę komisiją iš visų pažvalgų 
žmonių prižiūrėti gruodžio 12- 
tą d. įvyksiančius balsavimus. 
Balsavimai bus slapti, balo
tais.

Kriaučiai ir kriaučkos, da
lyvaukite visi ir turėkite uni
jos ir social security korteles, 
kitaip neleis jums balsuoti.

—o—
Delegatas Vytautas Ubare- 

vičius raportavo iš lietuviškų 
dirbtuvių stovio. Iš raporto pa
sirodo, kad darbai pas kriau
čius lietuviškose dirbtuvėse ne i 
koki. Kurios dirbo militariš- 
ką darbą, tai jau baigia, n ci
vilinių darbų irgi nėra pilnai. 
Viena dirbtuvė iš lietuviškųjų j 
dirba gerai, tai Mičiulio. J. S.

Richmond Hill kuopų 
metinis bankietas

... ...... -

Artinasi šaunioji metinė 
East New York - Richmond 
Hill organizacijų iškilmė-ban- 
kietas. Jis įvyks šeštadienį, 
gruodžio (Dec.) 15-tą, Liber
ty Auditorium, Richmond 
Hill. Vakarienės kaina $2.50. 
Pradžia 7 vai.

Gerų pramogų mėgėjai jau 
žino, kad šių kuopų bankietai 
visuomet buvo vaišingi ir'įdo-* 
mūs. Toks bus ir šis. Tačiau 
svarbu, kad visi bankieto da
lyviai iš anksto sau užsitik
rintų vietą. Tuomi bus pa
tiems geriau ir rengėjams 
lengviau; Užsisakyti galima 
pas komisiją, o taip pat ir Au
ditorijoje.

Serga
Petras Atkočaitis, kriaučių 

kontraktorius, sunkiai susirgo. 
Gale praėjusios savaitės buvo 
nuvežtas į Queens General li
goninę. Buvo spėjama, kad jį 
suėmė aštrioji kvėpavimo or
ganų liga — pneumonia.

Praėjusį šeštadienį Brook
lyn^ sekcijoje, vadinamoje 
Brownsville, įvyko masinė de
monstracija protestuoti prieš 
užmušinėjimą negrų. Gatvėse 
sakyta prakalbęs, taipgi vyk
dyti maršavimai.

Pirm maršavimo masinis mi
tingas įvyko prie kampo Hop- 
kinson ir Pitkin, šimtai - žmo
nių nuolat ten stovėjo pasi
klausyti kalbėtojų, vieni su
stodami valandžiukei eidami 
pro šalį, o kiti išklausyti visos 
kalbos. ,

Priimta rezoliucijos protes
tuoti nušovimą Samuel Shep
pard per Floridos policiją, 
prieš nužudymą John Lester 
Mitchell Louisianoje ir Henry 
Fields pačioje Brownsvilleje. 
Daugelis klausovų verkė, kuo
met stojo kalbėti Mrs. Henry 
Fields, nušautojo darbininko 
našlė, reikalaujant atpildo už 
vyrą, 4 vaikų tėvą.

Paskiau demonstrantai, 
nešini šimtais didžiųjų plaka
tu su obalsiais ir dalindami 
mažuosius lapelius išaiškinti 
publikai faktus maršavo po 
Pitkin Ave.

Bušų darbininkai 
piktinasi bandymu 
uždrausti streiką

Bušų darbininkų ūpas gale 
praėjusios savaitės ir pirma
dienį vis tebebuvo už streiką, 
nežiūrint, kad teisėjas Kauf
man uždraudė streiką. Taipgi 
įsakė unijai būti pasiruošus 
sumokėti $23,000 pabaudos 
už Padėkų Dieną buvusį kilu
sį unijos oficialiai neiššauktą 
(taip vadinamą “wild cat”) 
streiką. Unijai pirmadienį leis
ta buvo dar kartą teisme pa- 
rodinėti, kad ji nekalta.

Streikas buvo kilęs dėl nu
mažintos mokesties už šventa
dienį ir dėl bandymo tūlus 
darbininkus atleisti namo tai 
dienai jau po atvykimo dar
ban.

Darbininkai buvo nusi- 
sprendę pirmadienį susirinkti 
balsuoti streiko klausimą. Tei
sėjas buvo įsakęs, kad jie ne
turėtų susirinkti, bet galutiną 
to sprendimą buvo palikęs tai 
pačiai dienai, kada turėjo į- 
vykti darbininkų susirinkimai, 
gruodžio 3-čiai.

Kapitalistas darbininko vaikui: “Man be galo džiugu, 
kad tu, vaikeli, supranti ir įvertini laisvojo verslo lai
mę.”

Brownsvilles žmonės yra 
labai sujaudinti jiems už vis 
žinomiausia Fields nužudymo 
tragedija. Jis tapo nušautas 
gatvėje dienos metu praėjusį 
gegužės mėnesį, policijai jį 
sustabdžius dėl menkos auto 
nelaimės. Jį nušovusysis poli- 
cistas Appelbaum buvo ištei
sintas, o šeima dar nėra gavu
si atpildo. Bet Brownsville 
žmonės to neužmiršo. Masiniu 
veikimu vadovybėj Civilinių 
Teisių Kongreso ir kitų ko
vingų organizacijų jie tikisi iš
kovoti teisėtumą nuskriaustai \ v
šeimai. T. N.

Palaidojus Motiejų 
Zaravičių

Lapkričio 24 dieną mirė 
Motiejus Zaravičius, gyvenęs 
160 Hope St., Brooklyne. Pa
laidotas 28-tą, iš Juozapo 
Garšvos šermeninės, Alyvų 
Kalnelio kapinėse.

Paliko du sūnus Antaną ir 
Joną su žmonomis ir vaikais, 
(anūkais), ir dvi dukteris, 
Magdaleną Daubarienę ir 
Aleną Zuper su vyrais ir vai
kais, (anūkais), žentą Juozą 
Sniečkų ir jo tris sūnus' Juo
zą, Vincą ir Andrių (anukus) 
ir paliko du Juro vaikus (anū
kus). Taipgi pusbrolį Jurgį 
Zaravičių ir daug tolimesnių 
giminių.

Motiejus Zaravičius mirė su
laukęs 89 metų, šioje šalyje 
pragyveno 70 metų. Piliečiu 
šios šalies ' išbuvo 64 metus. 
Labai mažai k'as sulaukia to
kio ilgo amžiaus.

Senelis visuomet buvo lais
vų pažiūrų ir skaitydavo dien
raštį Laisvę, nors neturėjo į 
namus užsirašęs, nes gyven
damas iš miestinės pašalpos 
neturėjo tokios sumos pinigų 
vienu kartu užsimokėti, tačiau 
kasdien pirkdavo. Jisai visuo
met pritardavo darbo klasei.

Lai tau, Motiejau, būna 
lengva šios šalies žemelėje!

Juozas Aleksinas.

Manila, Filipinai. — Kau
tynėse tarp kariuomenės ir 
partizanų arti Manilos tapo 
nukauta 7 partizanai ir 4 
kareiviai, sako Filipinų val
džia. j

Dėmesio LDS 
200 kuopai

Gruodžio (Dec.) 6, Liberty 
Auditorium, rudoj salėj, įvyks 
mūsų mitingas. Prašome at
vykti punktualiai, 8 vai. vaka
re, nes mitingas turi prasidėti 
paskirtu laiku. Būtina kiek
vienam nariui dalyvauti, nes 
tai yra vienas svarbiausias 
metų bėgyje. Bus renkama 
valdyba dėl 1952 metų.

Kp. korespondentė E. B.

Larchmont gyventojų Gilso- 
nų sūnelis, 16 mėnesių, užsili
po ant palangės motinai ne
matant ir nukrito iš 5-to aukš-

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys arba bur- 

das senam vaikinui. Kas turite, tai 
praneškite sekamu antrašu:

Joseph Tamas, 426 So. 5th St., 
Brooklyn 11, N. Y.

(236-237)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokomo Mechaniku

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. TICHNIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York Chy 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S A
UP-TO-DATE * -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai 

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau ( 

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

TELEVISION bv„.XS.T88»
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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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4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Guodis-Dec. 5, 1951

to. Užsimušė vietoje. Motina 
spėjo pagauti to pat amžiaus 
dvynukę dukrytę.

PAMOJIMAI.
Aš Juozas TamaševiČius (Tarnas), 

paeinantis iš Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės apskrities, Aleksoto 
gmino, Dievgalių kaimo, Zapiškių 
parapijos, — pajieškau giminių ir 
pažįstamų. Rašykite: Joseph Tamas, 
1689 Linden St., Box 2, Brooklyn 
27, N. Y. (236-237)
ė. hrdlshrdlu

PRANEŠIMAI
RICHMOND, HILI., N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
ateinanti ketvirtadieni, 6 d. gru
odžio (Dec.), 8 vai. vakaro, Liber
ty Auditorijoj. Bus. renkama kuopos 
lyvaukite. — Valdyba. (236-7)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienį, gruodžio 10 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St. Malonėkite vi
sos narės dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Taipgi turėsime iš
sirinkti kuopos valdybą 1952 me
tams. Kurių duoklės dar nemokėta, 
tai ateikite ir pasimokėkite.—S. W.

237-138)

PEIST LANE
DRUGS, Inc A

405 So. 4th Street
Cor. TIewcs St.

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

—;UŽ griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.«
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta
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