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Gruodžio 1 d. bankietas pa
gerbimui Seno Vinco pavyko 
geriau, negu gerai. Tik vieną 
turiu nusiskundimą: Dėl tiek 
svieto vieta buvo per maža, 
šį sykį filadelfiečiai nedakai- 
navo savo jėgų.

Tikiu, jog šis parengimas 
paskatins filadelfiečius smar
kiau bruzdėti. Gerai pasidar
bavo, gerus rezultatus turi.

★

Kai kiekvienas su protu ir 
širdžia žmogus laukia Korė
jos karo pabaigos, Chicagos 
kunigą Draugas (lapk. 30. -d.) 
reikalauja, kad mūsų valdžia 
tuojau panaudotų atominę 

z / bombą, o mūsų lėktuvams bū- 
įsakyta bombarduoti Kini

jos miestus!
Tai tikras ‘klerikalinis pa- 

> siutimas. Tą dienraštį reda-
guoja ir kontroliuoja bešir-

t džiai sutvėrimai.
< ★

Naujo karo kurstytojai nu- 
< svilo nagus. Jie manė, kad su 

ta propagandine už karą žur
nalo “Collier’s” laida jie pa- 

t kels savo pres&žą. Dabar iš 
visų Europos kampų eina ži- 

' nios, kad visur žmonės pasi
piktinę ta šlykščia propagan
da. Visur dabar žmonės sako: 
Tie komunistai sako tiesą, kad 
amerikiečiai ruošia naują ka
rą. žiūrėkite, ką jie kalba ta
me piktame žurndle...

Amerikos prestižui suduo
tas smūgis. Karo kurstytojai 

' per daug plačiai išsižiojo.

Farmerių unijos konvencD 
. joje lyderiai norėjo užgniauž

ti taikos balsą. Bėt ne visai 
Jems tas pavyko. Konvencijos 
pabaigoje vienas po kitam de
legatai kalbėjo už taikos re
zoliuciją ir reikalavo baigti 

1 trumaninį karą Korėjoje. Tie
sa, vadai neleido taikos rezo
liuciją balsuoti, bet juk ir tas 
parodė, kad farmerių tarpe 

* . sentimento už taiką esama la
bai didelio.

Per šį savaitgalį Chicago j e 
įvyks jubiliejinė Amerikinio 
Sveturgimiams Ginti Komiteto 
konferencija. Bus suėję lygiai 
dvidešimt metų, kaip šis ko
mitetas gyvuoja ir veikia. Iš
varyta didelis naudingo dar
bo baras.

šiandien pat komitetas turi 
ant rankų desėtkus bylų. Jis 
gina teismuose ir lietuvius vei
kėjus Vincą Andrulį ir Leoną 
Pruseiką.

štai daviniai tiesiai iš Wa
shington©. Amerika, Anglija, 
Prancūzija ir kitos kelios ša
lys, kurios dalyvauja Korėjos 
kare su armijomis, jau turi 
108,621 jaunų vyrų užmuštais, 
ir sužeistais. Pietinė Korėja 
jau turi 212,544 nuostolių.

O kur civiliniai žmones, 
mūsų lėktuvų užmušti abiejo
se Korėjos dalyse ? Kur anos 
pusės karo aukos? Ten irgi 
nuostoliai yra pasiekę šimtus 
tūkstančių.

Tai ot, ką davė Amerikai ir 
pasauliui mūsų prezidento 
“policinis žygis” Korėjoje.

Turkijos fašistinė valdžia 
nutarė mirčia bausti komunis
tų vadus. Tai esą reikalinga 
įstojimui į šiaurinio Atlanto 
Sąjungą.

Smetona irgi šaudė komu- 
■ rietus. Visi žinome, kokio ga- 

lę jo viešpatavimas susilaukė. 
Heleriui irgi ne geriau pasise- 

B kė. Tik asilai įsivaizduoja to- 
{ įApmis priemonėmis sulaikyti 

Idėjas. 1
★

Pakistane 1949 metais 
Jungtinės Valstybės, Anglija 
ir Tarybų Sąjunga įsteigė sa-

SOVIETAI PRISIIMTŲ 
KONTROLĘ, JEI BŪTŲ 
UŽGINTA ATOM-BOMBA
Amerikonai reikalauja visųpirm 
suskaičiuot Sovietų A-bombas

ŠIAURINE KORĖJA SIŪLO
PENKIS PAŠALINIUS
PALIAUBŲ TEMYTOJUS
Sako, reikėtų sulaikyti tiktai 
naujų karinių jėgų [gabenimus

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, derybose 
su Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos atstovais, pareiš
kė:

Tuojau turėtų būti už
drausta atomines bombas 
naudoti ir gaminti; tad So
vietai leistų Jungtinių Tau
tų komisijai kontroliuoti 
atominę gamybą Sovietų 
Sąjungoje. Bet komisija 
turėtų būti Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos žiny
boje. 
---------------------------------

Valdžia dar pakelia 
veršienos kainą

Washington. — Kainų 
valdyba leido 1 iki 2 centų 
pakelti, veršienos kainą ki
tą savaitę. Neseniai pir
miau valdžia pabrangino 
jautieną.

Amerika neįsileidžia 
garsaus mokslininko

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė jau an
trą karta atmetė paskubu
sio mokslininko prof. Er
nesto B. Chaino prašymą 
leisti jam atvykti iš Angli
jos. Amerikos valdžia nu
žiūri, kad jis ‘S^al neištiki
mas.”

Chainas ypač pasižymėjo 
kaip išvystytoj as penicillino 
gaminimo. Už tai jis gavo 
ir tarptautine Nobelio do
vaną. Penicillinap yra vie
nas iš svarbiausių naujųjų
vaistu, v

Dulles perša “pasaulinę 
policiją” prieš Sovietus

Detroit. — John Foster 
Dulles, republikonas Tru- 
mano patarėjas, siūlė suda-| 
ryti “pasaulinę policiją,” 
kad visomis pusėmis apsup
tų Sovietų Sąjungą ir drau
giškas jai šalis.

Dulles., Wall Stryto ad
vokatas, kalbėjo biznių 
garsintojų bankiete; sakė, 
jog su komunistais eina jau 
tūkstantis milijonų žmonių 
įvairiuose kraštuose; taigi 
nelengva bus pastot komu
nizmui kelią.

Niekas, turbūt, nesupra
to, apie kokią pasaulinę po
liciją Dulles kalbėjo prieš 
Sovietų Sąjungą.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
nešalta.

vo informacijos centrus. Da
bar Pakistano valdžia tarybi
nį centrą uždarė. Sako: prieš 
komunistines idėjas negali an
glai ir amerikiečiai atsilaikyti 
su sąvo kapitalistinėmis idėjo
mis.

Amerikonai su savo šali
ninkais reikalauja visų pir
ma suskaičiuot ir s.ukon- 
troliuot atominius ginklus 
kituose kraštuose ir tik pa
laipsniui eiti prie atominės 
kontrolės Amerikoje.

Amerikonai taipgi sako, 
atominės inspekcijos komi
sija privalo priklausyti nuo 
Jungtinių Tautų seimo 
(asamblėjos), kur Sov. Są
junga neturi veto (atmeti
mo) teisės. 0 Saugumo Ta
ryboje Sovietai turi tokią 
teisę.

Ugniakalnis pražudė 
iki 2,000 filipiniečių

Manila. — Baisingai išsi
veržė Hibok Hibok ugnia
kalnis (vulkanas) Cam’in- 
gui saloje, netoli didžios Fi
lipinų salos Mindanao. Pa
plūdusi iš ugniakalnio, žė
ruojanti lava ir deginantie
ji pelena.i pražudė bent ke
lis šimtus gyventojų per ke
lias mylias, aplinkui.

Filipinų valdininkai skai
čiuoja, kad taip sudegė iki 
2,000 žmonių.

Filipinų ir Amerikos lai
vai skubotai gabena kitus 
gyventojus iš tos salos. Vi
so joj buvo apie 45,000 žmo
nių.

*

Amerikonai muštruoja 
čiangininkų armiją

Taipei, Formoza. — Ame
rikos karininkai, vadovau
jant generolui Williamui C. 
Chase, lavina pusę milijono 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armijos karui prieš 
Kinijos. Liaudies Respubli
ką.

Jungtinės Valstijos at
siunčia čiangininkams vis 
daugiau naujo vinių ginklų.

Žada sulaikyt jankių 
pinigus karo fronte

Washington.—Karinė val
dyba planuoja perimti be
veik visus pinigus iš daly
vaujančių Korėjos mūšiuose 
kareivių, iki jie grįš iš 
fronto.

Valdyba nori apsaugoti 
pinigus, kad jie netektų 
šiauriniams " korėjieč i a m s 
bei kinams, kuomet ameri
konai būna užmušami, su
žeidžiami bei nelaisvėn pa
imami.

Tel Aviv, Izraelis.—Serga 
ir vis silpnėja Izraelio pre
zidentas Chaim Weizmann, 
77 metų.

Reno, Nevada. — Sudužo 
privatinis lėktuvas, užmu
šant lakūną kapitoną ir su- 
žeidžiant 4 keleivius.

Štai vaizdas Panmunjom šėtroje, kur eina derybos dėl 
paliaubų Korėjoje.Abiejų pusių karininkai studijuoja 
žemlapį dėl nustatymo paliaubų linijos.

Adenaueris Anglijoj perša 
vokiečių armiją; kursto 
prieš Sovietų Sąjungą

London. — Atvyko vaka
rų Vokietijos premjeras A- 
denaueris tartis su Angli
jos valdžia apie vokiečių 
armijos atkūrimą ir apie 
draugiškumo sutarties da
rymą tarp Franci jos ir va
karinės Vokietijos.

Demonstracija prieš jį
Būrys londoniečių de

monstravo prieš Adenaue- 
rį; šaukė: “Važiuok sau 
atgal Vokietijon!” “Heil 
Hitler!”

Policija blaškė, demon
strantus ir areštavo ketu
ris.

Vakarines Vokietijos ministras (f J
garbina nacius; reikalauja
grąžint senuosius rubežius

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos važiuotės 
ministras Hans Christian 
Seebohm garbino buvusiąją 
nacių valdžią už Vokietijos 
“ pakėlimą į istorinę didy
bę” ir ragino sveikinti visus 
ženklus, po kuriais naciai 
krito Antrajame pasaulinia
me kare.

Seebohm kalbėjo Vokie
čių Partijos suvažiavime. 
Klauspvai karštai, trukš- 
mingai sveikino naciškus jo 
pareiškimus.

Ant kalbėtojo platformos 
stovėjo beveik kariniai ap
sirengę “garbės sargai,” 
uniformuoti juodais marš
kiniais, naciškos mados ke
linėmis ir ilgais batais. Sa
lė mirgėjo buvusios kaizeri
nės Vokietijos vėliavomis. '

Kalbėtojas reikalavo su
grąžinti Vokietijai visas že
mes, kurias jinai turėjo 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą, taigi atimti iš Franci jos 
Elzas-Lotaringiją; taip pat 
sugrąžint Vokietijai plotus, 
kurie tapo prijungti Lenki
jai po Antrojo pasaulinio 
karo. . '

'Nacių generolas Hans 
Fresner, pirmininkas Vo
kiečių Kareivių Sąjungos,'

Adenaueris privačiai pie
tavo su Anglijos premjeru 
Churchillu ir užsienio rei
kalų ministru Edenu. Tarė
si apie reikalą vakarinei Vo
kietijai lygybės su kitomis 
Europos valstybėmis.

Adenaueris kalbėjo ir An
glijos seime. Pasakojo, kad 
vakarinė • Vokietija turi at- 
steigti vokiečių armiją ir 
išvien su kitais vakarais 
laikytis prieš Sovietų Są
jungą. Jeigu vakarų vokie
čiai nuošaliai stovėtu, tai, 
pasak Adenauerio, Sovietai 
“prarytų” visą Vokietiją ir 
įsiveržtų Į Franci ją.

neseniai reikalavo paliuo- 
suoti visus karinius naciu 
kriminalistus. Sakė, j o g 
amerikonai, anglai Ir kiti 
talkininkai “neteis i n g a i 
juos baudžia.”
PROTESTAS

Francija, Jungtinės Vals
tijos ir Ąnglija užprotesta
vo prieš hitlerine kalbą va
karinės Vokietijos minis
tro Seebohmo. Protestas 
buvo Franci jos valdžios pa
gamintas.

Kuomet Amerika reika
lauja negaišuojant atgai
vinti vokiečių armiją vaka
rinėje Vokietijoje ir Įjung
ti juos į tarptautinę ka
riuomenę prieš Sovietų Są
jungą, tai Franciia bijo ka
rinės vokiečių galybės atgi
jimo.
ADENAUERIO 
“DEMOKRATIJA”

Vakarinės Vokie t i j o s 
premjeras Konradas Adę- 
naueris kalba už “demokra
tiją,” sutikdamas atkurti 
vokiečių armiją. Bet jis 
laiko savo valdžioje kelis 
šimtus nacių.

New Yorko Times kores
pondentas Drew Middleton 
rašo,,kad naciai knibžda ir

Korėja, gruod. 5. — Ko
rėjos liaudininkai pasiūlė 
penkis sekamus pašalinius 
(neutralius) kraštus kai]) 
busimųjų paliaubų inspek
torius — Č e c h o Slovakiją, 
Lenkija, Šveicariją, Daniją 
ir Švediją.

Pasiūlymas sako:
Inspektoriai privalo žiū

rėti, kad nebūtų įgabenama 
jokių naujų karinių jėgų iš 
kitur į Pietinę Korėją nei į 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką. Bet inspekcija 
n e t u r i sulaikyti lėktuvų

Kariai studentai
silkele riaušes

Lexington. Va.— Visi <900 
Virginijos Karinio Institu
to studentų sukėlė maištą, 
]) r o t e s t uodami prieš per 
griežtas jiems taisykles.

Studentai išbeldė šimtus 
langų, sudaužė bei sudegino 
baldus savo patalpose ir 
oficierių kambariuose, iš
plėšė telefonų ir radijų vie
las, padegė kai kuriuos rū
mus ii’ užplukdė vandeniu 
įvairias patalpas. ,

Instituto viršininkai bau
džia studentus, versdami 
juos per naktį skubotai 
maršuoti, duodant tik porą 
valandų miegui.

Dusas užmušė 23 angly 
karinius mokinius

Chatham, Anglija. — Bu
šas, važiuodamas naktį 7 i
prastai apšviesta gatve, 
mirtinai suvažinėjo 23 matu
šavusius. eile karinės moky
klos mokinius; sužeidė 19 
kitų. Tai buvo vaikai nubs 
10 iki 14 metų amžiaus.

Angly-egiptėny kovoj 
užmušta dar 20

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė Suezo srityj 
nušovė dar 20 egiptėnų po
licininku ir civiliniu žmo
nių. Egip tenai sužeidė vie
ną anglų oficierių ir'vieną 
kareivį. Anglai kaltina egip- 
tėnus kaip užpuolikus.

10,000 ęgiptėnų studentų 
ir kitų piliečių demonstra
vo, reikalaudami “anglų 
krauju atkeršyt už egiptė
nų kraują.” Egiptinė poli
cija vaikė demonstrantus 
ir kelis sužeidė.

Paryžius. — Albanija at
siuntė Jungtinėm Tautom 
skundą, kad Graikijos lėk
tuvai ir kareiviai dar 19 
kartų buvo prasiveržę per 
sieną į Albaniją.

pačioje Adenauerio Krikš
čionių Demokratų Sąjungo
je.

aikščių taisymą bei staty
mą nei vienoj nei kitoj Ko
rėjos pusėj. Galėtų eiti ir 
kiti karinės statybos dar
bai, kaip Šiaurinėje, taip ir 
Pietinėje Korėjoje.

, Amerikonai pakartojo, 
kad turi būti sustabdyta 
lėktuvų aikščių taisymas ar 
naujų statymas.

Šiaurinės Korėjos kores
pondentai sakė, daug kari
nės statybos darbų ten at
liekama požemiuose bei kal
nuose iškaltose landose. 
Taigi amerikonai nori suži
noti ir tas vietas, visur 
siunčiant inspektorius.

Trečiadienį amerikonai 
kaltino šiaurinius korėjie
čius už “dalykų maišymą'’ 
ir pranešė, kad derybos te
bestovi toj pačioj vietoj, bet 
jos vis dar bus tęsiamos.
KARO VEIKSMAI
Amerikonai viduriniame 

fronte atmušė šiaurinių ko
rėjiečių atakas.

Pranešama, kad oro mū
šyje virš šiaurvakarinės 
Korėjos rakietiniai Ameri
kos lėktuvai numušė 5 šiau
riečių rakietinius lėktuvus 
ir sužalojo Kitus 5. Visi ' 
amerikiniai lėktuvai sveiki 
sugrįžo. ‘My,-,

Amerikos marlrifrikai iš
vien su anglų “komando
mis” vėl Įsiveržė į šiauri
niai rytinę Korėją, apnaiki
no kai kuriuos įrengimus ir 
sugrįžo į Pietinę Korėją.
ŠIAUR. KOReJOS 
PRANEŠIMAI - f

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai per radiją pranešė, 
kad nuo spalio 26 iki lap
kričio 25 d. jie ir kinaLuž- 
mušė, sužeidė bei suėmė 
39,859 amerikonus ir jų tal
kininkus; pagrobė L050 
šautuvų, ’360 kulkosvaidžių 
ir daug amunicijos; sunai
kino 131 amerikinį tanką, 
91 patranką' ir 162 lėktu
vus; nuskandino vieną ka
rinį laivą naikintuvą ir 11 
mažesnių laivų; pagrobė 3 
amerikinius laivus. 

—-----
Karinė Syrijos diktatūra 
pasižada* remi “vakarus”

Damaskas, Syrija. — Nu
vertęs liaudininku valdžią, 
pulkininkas Adyb Šisekly 
paskyrė Syrijos valdžios 
galva pulkininką Favzį Šilo 
ir pasižadėjo remti Ameri
kos ir kitų vakarų “apsigy
nimo” planus.

Išvaikę seimą, karininkai 
veikia kaip diktatoriai.

NESMERKTAS LENKAS 
KAIP NACIŲ ĮNAGIS

Varšava.—Piotr Banczyk, 
buvęs lenkų valstiečių va
das, karo metu išdavė'na- 
ciams 25 žmones kaip įta
riamus komunistus. Dabar 
teisme jis prisipažino kaltu 
ir .tapo nusmerktas mirti. •

»
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ATSISAKEI
AUKŠČIAUSIAS ŠALIES TEISMAS atsisakė 

svarstyti trijų, nusmerktų kalėjiman už “teismo paže
minimą,” asmenų bylą. Jais yra rašytojas Dashiell Ham
mett, Frederick Vanderbilt Field ir Alpheus Hunton. 
Visi trys buvo trustistais - globėjais fondo, esančio prie 
Civil Rights Congress, iš kurio buvo bėluojamį įkalintie
ji žmonės, veikėjai.

Jie buvo nusmerkti 90 dienų kalėjiman už tai, kad 
atsisakė išduoti vardus ir pavardes tų žmonių, kurie mi
nėtam fondui skolino ar aukojo pinigų. Jie atsisakė iš
duoti, nes gerai žinojo, jei išduos, tai tie žmonės bus 
puolami, persekiojami, panašiai, kaip jie. Dėl to žemes
nysis federalinis teismas nusmerkė juos trims mėne
siams, kalėti. Federick Fieldui, vėliau,-teismas dar “pri
dėjo” pusę metų kalėjimo!

Du teisėjai, tačiau, balsavo prieš daugumos teismo ta
rimą; jais yra: Hugo L. Black ir William O. Douglas. 
Garbė jiems už tai! Bet teismo dauguma, atsisakydama 
svarstyti šias bylas, parodė, kad jai rūpi ne civilinių lais
vių palaikymas, ne žmonių teisių gynimas, o politika— 
reakcinė politika, kuri šiandien viešpatauja Washing
tone.

Du paminėtieji asmenys — Hunton ir Hammett, — 
šiomis dienomis bus išleisti iš kalėjimo, atbuvę savo 
bausmę. Field turės sėdėti dar šešis mėnesius. Pa
starasis, beje, padavė aukščiausiam teismui apeliaciją 
dėl savo antrosios bausmės. Žiūrėsime, ką teismas tuo 
reikalu pasakys.

Visiems yra žinomas faktas, jog mūsų krašto aukš
čiausio teismo dauguma visuomet ėjo pavėjui, taigi ji 
ir šiuo atveju ten pat pakrypo.

TEBEGALVOJA APIE KRIZĘ
JEI NE KARAS KORĖJOJE, tai mūsų kraštą butų 

supurčiusi didžiulė ekonominė krizė dar praėjusiais me
tais. Tai pripažįsta kiekvienas, kuris seka ekonominį 
mūsų krašto vystymąsi.

Kai tik karas Korėjoje prasidėjo, tuojau visa komer
cinė spauda pradėjo džiaugtis, kad jis, karas, nustums 
tolyn ekonominę krizę! Tai buvo žiaurus džiaugsmas, 
liet komercinė spauda to nepaisė. To nepaisė mūsų 
krašto valdytojai; to nepaisė Wall strytas!

.* Karas Korėjoje visuomet, tačiau, nesitęs. Jis turės 
anksčiau ar vėliau baigtis. Jis turėtų baigtis tuojau ir 
baigsis, jei žmonės reikalaus, kad jis baigtųsi, kad būtų 
liautasi be jękio reikalo žudyti žmones.

Bet karui , dar nesibaigus, o jau tūla komercinė spau
da, tūli biznio žinovai jau ir vėl pradeda kalbėti apie 
krizę. .Produktų pagaminta yra daug; žmonės nebe
gali jų įpirkti, nes neturi perkamosios pajėgos, neturi 
pinigų.

Tiesa, karinė pramone dirba pilnu garu. Ten nedar
bas nejaučiamas. Tačiau nedarbas jaučiamas kitose 
pramonės šakose: statyboje, avalų pramonėje, tekstilės 
pramonėje, ir tt. Rūbų siuvimo pramonėje nedarbas 
taipgi platus.

Kai žmonės negauna algų, jie mažai teperka daiktų. 
Kai daiktų mažiau išperka, jų tampa perviršius. Na, 
ir tai daro sąlygas krizei.

Tiesa, Trumano valdžia pasiryžo neprileisti krizės ka
rine pramone, ginklavimusi. Keletas dešimtų bilijonų 
skiriama ginklams. Bet ar tai neprileis krizės? Ar tai 
išgelbės kapitalizmą nuo perijodinės jo ligos,—nedarbo? 
Žinoma, ne! Milžiniškų pinigų sumų įvezdinimas j ka

drinę pramonę tik padės dar didesnius “pagrindus” kri
zei, kuri turės ateiti, kuri yra neišvengiama.

. Išvengti krizės, išvengti nedarbo ilgokam laikui bū
tų galima tik tuomet, jei mūsų vyriausybė ir visa valdan
čioji klasė pradėtų plačią prekybą su tokiais kraštais, 
kaip Kinija, kaip Tarybų Sąjunga. Ten Amerika galėtų 
gauti didžiulių rinkų savo produktams iškišti.
Trumano valdžia kaip tik vengia tai daryti.

Deja,

reikalavo, kad kun. Brau
nas užmokėtų mokesčius, 
nes jis gana neblogai pasi
pinigavęs jŠ Sovietų Sąjun
gos piliečių. t

Jis nurodė, jog jis turį 
diplomatišką neliečiamybę^ 
ir, nelaukęs atsakymo, išdi
džiai išėjo.

(Bus daugiau)

(nors ir Amerikos dvasiš
kis). Šliūbus jis davė skie
puose, miškuose ir kartais 
viešai. Pasitaikė ir paka
synų ir krikštynų.

Visa tik bėda, kad vie
ną dieną jis gavo pavieską. 
Pasitiko jį rusų mergina su 
valdžios išduota suknele dėl 
tokių svarbių progų. Ji pa

torės yra darbininkės, ir 
tos suknelės yra jų pačių.

Bet kaip gi išaiškinti tai, 
iog Jungtinių Valstybių 
kongresmanai, per sukty
bes ar priverstinai, iš savo 
sekretorkų algų išskaito 
tūkstančius dolerių dėl taip 
vadinamos “rinkimų propa
gandos”? Girdėjome tai 
per Amerikos spaudą. Be 
to, kaip gi išaiškinti tai, 
kad Amerikos ('turtingiau
sio krašto) darbininkų vai
kai, kai .jie baigia gimna
ziją, išnuomtioja uniformas 
dėl diplomo gavimo ceremo
nijų? Jei čia yra ne tuš
tybė ir akių muilinimas, tai 
kuo tas yra? 'žinoma, vi
sa tai atsitinka anglo-sak- 
sonų pasaūlyįįe... taigi... 
yra aukščiau slaviškos kri
tikos plokštumos ...

Atėjo, pagaliau, laikas ir 
klausimams. Vienas žmo
gelis paklausė, ar komunis
tų areštavimas mūsų kraš
te yra naudingas?

Kunigas Braunas atsakė, 
kad yra naudingas, apgai
lestaudamas, jog pagal mū
sų krašto įstatymus nega
lima yra suareštuoti tų, ku
rie yra -komunistai • tiktai 
savo mintyse. (Kitaip sa
kant, inkvizicijos dvasia 
Romos katalikų bažnyčioje 
dar tebegyvuoja.)

Antras klausimas buvo 
apie generolą MacArthurą. 
Kunigas Braunas nupiešė jį 
kaip nepamainomą genijų, 
kuris yra istorikas, ekono
mistas, politikierius, geo
grafas, na, ir militaristas. 
žodžiu, aukso žmogus ir

sako, jog prelegentas “by- 
tina apie buŠį.” Norėdamas 
šiek tiek tiesos išgirsti, pa
klausiau ; “Mes išgirdome 
nemažai apie politinę padė
tį Sovietų Sąjungoje, bet ar 
buvo jums leista laisvai 
veikti kaipo dvasiškiui ?’l

Išgirdęs šį klausimą, ku
nigas Braunas j mane aty- 
džiai pažvelgė. Paskui sku
biai pabrėžė, jog tai esąs la
bai geras klausimas. Ma
no klausimą jis porą kartų 
pakartojo, pasiteiraudamas, 
ar Visi jį išgirdo. '

Rodosi, aš gana balsiai 
paklausiau ir nebuvo reika
lo mano žodžių kartoti. Gal 
būt kunigui Braunui reikė
jo kelių minučių, kad kva
pą atgautų.

“Mes girdėjom,” atsiliepė 
kažkas iš publikos. Na, ir 
prasidėjo visa eilė naujų 
pagiežų.

Atvažiavęs į Maskvą, kai
po kapelionas tenai gyve
nantiems piliečiams, jis tu
rėjo parapiją iš 23,000 ru
sų, ukrainiečių, baltarusių 
ir kitų tautybių. (Komer
cinė spauda tą skaičių pa
kėlė iki 25,000.)

Tarp savo parapijiečių jis 
pastebėjo ir vieną merginą, 
kuri užrašinėdavusi jo žo
džius. Kunigas tai pasakė 
su švokščiančia neapykan
ta, bet pirmiau su medum 
pateptu balsu pasakojo, 
kaip jis pats mėgdavęs ap
silankyti į rusų politinius 
Susirinkimus ir jų žodžius 
užrašinėti.

Viskas buvę gerai. Jis 
sau ramiai gyveno Prancū
zijos atstovybės namuose

tik paimti bet kurį mūsų 
krašto vadovėlį ir 'pamaty-' 
sime, jog visi išradėjai be
veik išimtinai yra anglo- 
saksonai, vokiečiai, italai ir 
prancūzai, žodžiu, rasime 
tą pačią istoriją. Mende
lejevas, rusas, sustatęs che
miškų elementų lentelę, pa
prastai yra- tik keliais žo
džiais .paminimas. O juk 
chemija yra šiandien pa
grindinis technikos moks
las, privedęs net ir prie 
atomo perskėlimo.

Broliams Wrightams yra 
duodamas kreditas orlaivio 
išradimo, bet mes visi gerai 
žinome, kad prancūzas pirm 
jų į orą pakilo. Amerikie
čiai tik patobulino tai, ką 
prancūzas išrado. Kiti gi 
tvirtina, jog ir prancūzas 
buvo nepirmutinis lakūnas. 
Kitaip sakant, visi išradi
mai tikrumoje yra vaišius' 
daugelio žmonių darbo. Tą 
patį išradimą dažnai pada
ro du ar keli žmonės skir
tinguose kraštuose, savysto- 
viai ir beveik tuo pačiu' me
tu. Anglo - saksonai visus 
svarbius išradimus savinasi 
,sau, bet tikrumoje daug jų 
priklauso ir slavų kilmės 
žmonėms, neišskiriant ir 
rusų.

O ką čia ir bekalbėti apie 
vieną iš didžiųjų atradėjų- 
Kolumbą. Yra mokslininkų, 
kurie tvirtina, kad jis nebu
vo nei italas, nei katalikas. 
Vienas dalykas yra tikrai 
žinomas: katalikų dvasiški- 
ja Ispanijoje sunaikino daug 
dokumentų apie Kolumbo 
gyvenimą, o kas pasiliko, 
tas yra slaptai laikoma. Ko
dėl?

Gyvendamas Maskvoje, 
kunigas Braunas, tačiau, 
tokiomis smulkmenomis ne
sidomėjo. Jis pasakojo, jog 
mėgdavęs užeiti į politinius 
rusų susirinkimus. Tenai 
jis ypač mėgo kalbėtojų žo
džius užrašinėti, ką jis su 
pasigėrėjimu pabrėžė.

Vieną kartą, girdi, kai 
buvo aiškinama nauja kon
stitucija, vienas Sovietų Są
jungos ’komisaras pasakęs: 
“Jei kas nori savo mirusius 
su religiškomis ceremonijo
mis palaidoti, tai čia jų biz
nis; taipgi, jei l$as nori-sa
vo bulves su religiškomis 
ceremonijomis pakasti, tai 
čia irgi jų biznis.” Pasa
kęs tai, kunigas Braunas 
iškilmingai nutilo,, pažiūrė
jo į publiką, pakartojo žo- 
džius “bulves pakasti,” 
matomai tikėdamasis kokio 
nors sustyrimo. Publika, 
tačiau, ramiai tylėjo.

Ką gi, papasakojo kuni
gas Braunas ir apie tai, kad 
per diplomatiškus balius 
Maskvoje Sovietų Rusijos 
sekretorės pasirodydavo su 
valdžios išduotomis sukne- 
lėmis> su vodkos stikliukais 
rankose. Įdomu, iš kur gi 
kunigas Braunas viską apie 
tas sukneles sužinojo? Ma
tomai, jis su rusėmis <ne 
vieną vodkos stikliuką iš
metė ir staiga susiįdomavo; 
apie jų sukneles.

Kadangi jis Sovietų Rusi
joje buvo karo metu, sunku 
pasakyti, ar daug tame yra

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

PROGRAMA AMERIKAI GINTI
Niūjorkiškis Daily Worker aną dieną pasiūlė 

programą mūsų krašto žmonių interesams apginti:
1. Sulaikyti mūšius Korėjoje.
2. Reikalauti, kad Penkios Didžiosios valstybės su

darytų taikos paktą.
3. Reikalauti ekonomikos taikiam gyvenimui; užti

krinti darbininkams darbą, sutrumpinti jiems darbo va
landų1 savaitę.

4. Atsteigįi Teisių Bilių; padaryti galą politiškiems tiesos, tokios smulkmenos, 
raganų gaudymams, darbininkų judėjimo veikėjų areš
tavimams; apsaugoti konstitucines teises.

5. .Padaryti galą diskriminacijai ir puolimams prieš 
negrus; suteikti lygias teises negrams^ įvykdant 14-tąjį 
Jungtinių Valstijų konstitucijos papildymą - pataisymą, 
taipgi pravedant FEPC.

Mes manome, kad visi punktai yra svarbūs; mes ma
nome, jog visa programa, jei ji būtų įvykdinta gyveni- 
man, didžiai pasitarnautų mūsų krašto žmonių gerbū
viui pakelti.

tokią

paprastai, daug kam galvos 
nekvaršina. Daleiškime, jog 
tai yra tiesa.

Kaip visi žinome, Sovie
tų Sąjungoje viso krašto že
mė ir pramonė priklauso 
darbininkams. Tai yra dar
bininkų kraštas., Jėi jie sa
vo valdžios pareigūnųs_ dj- 
plomatiškiems baliams gra-

ligūstai velnio advokatas, dvasininkas, 
migdolinės liau- kuris, kanonų procesą vyk

dant, įrodinėja nepakankamu
mą duomenų, įgalinančių tą 
ar kitą pripažinti šventuoju,.

Aerodromas (gr.), .žemes 
plotas su trobesiais 'ir visais 
techniškais įrengimais, pa-, 
skirtas lėktuvams pakilti ir 
nusileisti.

Aerofobija (gr.), ligūsta 
baimė gryno oro.

Afagija (gr.), rijimo sutri
kimas.

Afektas (lot.), smarki jaus
minė reakcija į staigius, stip
rius jaudinimus; griežtai pasi- 
relškiąs jausmas.

Aferistas (fr.), žmogus, ku- 
'ris verčiasi aferomis, nešvariu 
bizniu, norėdamas pasipelny
ti.

Afiša (fr.), teatralinis skel-t 
bimas, iškabinamas visų mato
moje vietoje.

Aforizmas (gr.), trumpas, 
dažnai ir vaizdingas nusaky
mas daikto ar reiškinio es
mės; knygiška patarlė, mo
kytų, mokslo žmonių patarlė 
ar taisyklė.-

Afroditė, graikų vaisingu
mo, grožio ir meilės dėivė.
• Agamiškas 
kuris dauginasi 
n i m o.

Agamogonija 
kas
dauginimasis.

Agatas (gr.), kietas 
valas, kvarco atmaina, 
.žiuotas arba sluoksninis chal
cedonas, brangakmenis.

Agenda (lot.), -knygos, kur 
išdėstytas bažnytinių apeigų 
vykdymas. J

Agnosticizmas (gr.), filosOy 
fijos srovė, neigianti galimu
mą pažinti visokią absoliučią 
tiesą 'bei metafizikos dalykus ;• 
šūkis: “ignoramus et ignora-1 
Jbiittus” (nežinome ir nežino
sime). '

(gr.)

(gr.), liaukų vo-

Adenoidal 
padidėjusios 
kos.

Adenoma
tis, atsirandanti krūtų liauko
se, skydinėje liaukoje ir kt.

Adentija (gr.), įgimtas dan
tų neturėjimas.

Adjutantas (fr.), karininkas, 
kuris prie kariuomenės dalies 
vado, štabo, įstaigos ir kt. at
lieka susirašinėjimo ir susisie
kimo pareigas. ;

Adjuvatas (lot.), gydytojo 
ypač chirurgo, padėjėjas.

Adonis (gr/), graikų mituo
se gamtos dievaitis, gražus 
jaunuolis, Afroditės mylima
sis, mirštančios ir prisikelian
čios gamtos simbolis.

Adopcija (lot.), įsūnijimas. 
' Adoracija (lot,), 1. garbi
nimas, dievinimas; 2. ceremo
nijos naujai išrinkto popie
žiaus garbei.

Adresantas '(Vok.), 1. as
muo, paštu siunčiąs laišką ar 
ba siuntinį; 2. asmuo, pasira
šąs vekselį.

Adresatas (vok.), asmuo,, 
kuriam - laiškas ar siuntinys 
adresuotas. ■ , >.

Adrianistai 14-tame amžiu
je buvę sektantai, skelbę, kad 
vaiko iki tam tikro amžiaus 
nereikia krikštyti.

Adventai (lot. adventus *— 
atėjimas), bažnytinių metų 
pradžia (lapkričio m. 30 d.); 
bažnytinis laikas prisirengti’ 
Kristaus atėjimui per Kalė-, 
d as. .

Adventistai, religinės sek
tos Amerikoj, kurių vyriau
sias požymis — tikėjimas vei
kiai įvyksiančiu antruoju 
Kristaus atėjimu.

Advocatus Dei (lot.), Die
vo advokatas, dvasininkas, 
dėstąs"visus tvirtinimus, kurie 
įgalina kanonų procesu pripa
žinti ką nors šventuoju.

Advocatus diaboli (lot.'),

(gr.), belytis, 
be apsiveisi- 1

(gr.), belytiš- 
paprasčiausiųjų gyvių.

mine
dry-

Kaip aš sutikau Saimoną 
Blyną, tai jis buvo markat- 
nas.

—Alau, Saimon!
—Alau, Džimuk,— atsakė 

jis, net nenusijuokęs.
—Ko tokis markatnas, 

kaip tėvą palaidojęs? Gal 
nefylini po dengsgivindei ?

— Dengsgivindei buvo 
okei, ale aš taip sau nefyli- 
nu.

—Ką veikei ant dengsgi
vindei ?

—Buvau su prisiega pas 
savo kūmo dukterį ant pie
tų. Turėjo gerą kalakutą 
su stofingu. Ale paskui s.u 
Džiovu Aliniu užsimanėme 
nueiti ant vienos lietuviš
kos užeigos. Nuėjom, tai 
nuėjom. Kaip atsistojom 
prie baro, tai bartenderis 
klausė: ko nori, Saimon? 
Sakau: tu žinai, ką žmonės 
geria ant dengsgivindei, — 
duok šian snapsą. O ko no
ri ant šaisterio? jis ir vėl. 
Sakau: duok alaus, ba ant 
tautiškos šventės reikia tau
tiškai ir išgerti. Tai ir gė
rėm.

—Vadinasi, tu nefylini dėl 
to, kad maišei snapsą su 
alum.

—Ne, Džim, ne dėl to aš 
nefylinu. "Man rūpi tautos 
reikalai.

—Kas su jais darosi?
—Andai Niujorke buvo 

Amerikos lietuvių tarbos 
suvažiavimas. Kas ten bu
vo !

—Tai ir tu ten buvai?
—Ne, Džiovas Alinis ten 

buvo, tai jis man bajino. 
Ten biednų, tokių, kaip aš, 
neįsileidžia.

—Tai ką tau bajino Ali
nis?

—Jis sakė, velnias iš tos 
mūsų tarbos bus; žmonės 
jau atsisako duoti pinigų. 
Suvažiavimą palaimino vys
kupas Brizgys,' — tas pats, 
kuris iš krajaus su džerma- 
riąis parunino pas Hitlerį, 
o paskui nuo švento tėvo už 
tai velnių gavo. Palaimino 
tai palaimino, ale pinigų vis 
nėra, ba žmonės neduoda.

—Tai kam tie pinigai?
—Kam? Tautai laisvinti.
—Kaip gi tautą tarba 

laisvins, jei Ir turės pinigų, 
kad lietuvių tauta jau yra 
laisva?

—Nugi reikia pavažinėti, 
tairbos viršininkams reikia 
kaip kur nuvažiavus ir pa- 
ulioti. Argi jie leis iš savo 
kišenės? Be to, Vokietijoje 
yra Vilkas, kurį tarba taip
gi šeria. Vilkė nariai va
žinėja po pasaulį, — arėpla- 
nais laksto; jie gi nori būti 
slaunūs vyrai, reikia tautos 
Vardą išgarsinti, kad visi 
žinotų, kur yra kr a jus, kad

per kitą vainą žinotų, kur 
atomo bombą mesti. Va, ką 
daro Vilko nariai, kuriuos 
Amerikos lietuvių tarba še
ria.

—Tai kaip bus?
—Nežinau. Atsiranda ir 

tarboj žmonių, kurie reika
lauja atskaitų. Jie sako vir
šininkams: kur jūs tuos pi
nigus padėjote, ka žmonės 
sudėjo tautai laisvinti? Tai 
viršininkai atsako: ne jūsų 
biznis. Jūs tik duokit, o 
mes žinosime, kur pinigus 
padėti, jūs durniai. Tai 
žmones pradeda širsti ir at
sisako pinigus duoti.

—Aa!
—Šiūr, aa! Dėl to aš ir 

esu markatnas.
—Ar tu į tą tarba įdėjai 

kiek skarbo?
—Kas ten dės, — aš esu 

amerikonas, tai žinau, ką su 
pinigais daryti. Ale yra to
kių, kurie dar duoda, ale, 
aš mislinu, tuo i neduos.

—Žmonės biednėja, ar
ne?

—Šiūy. ba taksai dideli ir 
viskas brangsta. Ale aš 
mislinu. Džim, kad šiandien 
geriausias darbas tai taksų 
kolektoriaus. Tai jie gau
na pinigu! Ar tu skaitei 
anie tą Washington© Ku- 
dlių, kuris gavo daug pi
nigų ir savo pačiai minko 
kauta?

—Šiūr, skaičiau.
—Ar tai negeras džiabas?
—Šiūr, geras, ale tu jo 

negausi. Negausiu nei aš. 
Tokius džiabus gauna tie, 
kurie yra artimi preziden
tui. O argi tu esi artirjas 
prezidentui ?

—Aš nemis.linu. Jis gal 
nežino nei mano pavardės.

—Na, jeigu taip, tai ne
galėsi gauti ir darbo, per 
kurį galėtum daug kyšių iš 
žmonių išplėšti. Ale aš tu
riu eiti toliau, ba jau vė
lus laikas.

—Tai gudbai, Džim, ir 
tenkiū, kad mane surami
nai.

GROMATA
Kaip aš šitą istoriją pa

rašiau, įdėjau konvertap ir 
jau norėjau nešti pačtavan 
baksan, siųsti Laisvės dru- 
karniai, suringino dzvane- 
lis. Nueinu stepsais žemyn, 
ogi pastorius.

—Mister Smot, — sako 
jis man, — va, tau groma- 
ta; gal joje rasi Kalėdavus 

j prezentą. '
Atsiplėšiau k o n v e r t ą, 

perskaičiau gromatą ir pa- 
mislinau $au: geras čia pre- 
zentas. Tai ne prezentas, 
ale man ir Saimonui Blynui 
kritika! Susimislino koks 
nors Giluišokas ir jau ban
do senį šmotą per šerengą 
varyti. Išmoko pėckoti, tai 
jau ir kritikas rašo! Pa
skaitykit:
“Gerbiamas Džimio Šmotai!

“Tu ir tavo f rentas Saimo- 
nas Blynas man labai patin
kate už teisingas žinias. Ir 
kas tik sviete atsitinka, tai 
judu pirmutiniai sužinote 
ir labai teisingai išvirožija- 
te* . . \ .“Bet man geriausia pati
ko jūsų naujienos apie lais
vės koncertą, kuris atsibu
vo lapkričio 4 d. ir (kui i 
prezidento vaiskas pikia
vo. Aš irgi buvau Laisvės 
koncerte, nes Stukauckučio(Tąsa ant 8 puslapio)

2 pusi.-—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Gruodis-Dec. 6, 1951
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Lietuvių tautos 
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CHICAGOS ŽINIOS
Septynių tūkstančių 
darbininkų atsakymas

United Packinghouse Wor
kers, Local 347, CIO, kuria
me priklauso apie 7,000 na
rių, davė gerą pavyzdį Ame
rikos darbininkams ką reikia 
daryti, kada reakcija visokiais 
būdais bando darbininkus pa
naudoti vienus prieš kitus, at
likinėti šnipų rolę.

Keletą savaičių prieš tai 
minimam lokalui iš FBI buvo 
prisiųsta keletas nuotraukų su 
biografijom nuteistų žmo
nių sulig Smitho akto, ir rei
kalavimas jas iškabinėti vie
šose vietose, kitais žodžiais, 
reikalavimas šnipinėti.

Po aplaikymo tos medžiagos 
iš FBI lokalas savo susirinki
me tą reikalavimą pasmerkė 
ir nutarė visą prisiųstą me
džiagą grąžinti atgal ir para
šyti atatinkamą laišką su pa
aiškinimu unijos pozicijos tuo 
klausimu, kas ir tapo padary
ta.

(Tąsa)
Liuterio mokslas atrado gerą dirvą Vokietijoje. Mat, 

Vokietija susidėjo iš mažų savarankių valstybių, kurias 
vienijo vienas iš jų tarpo renkamas imperatorius. Tar
pu imperatoriaus ir mažųjų valdovų ėjo nuolatinė kova. 
Imperatorius stengėsi vis labiau susiai/rinti atskirų ma
žų valstybių savarankiškumą, o pačiam įgyti vis didesnę 
galę. Todėl mažieji valdovai visur kur stengėsi veikti 
prieš imperatorių. Taip atsitiko ir su Liuteriu. Kadan
gi imperatorius palaikė bažnyčios pusę, mažieji valdovai 
laikė sau priederme ginti Liuterį ir palaikyti jo mokslą. 
Šitai jie darė juo noriau, kad Liuterio mokslas reikalavo 
panaikinti vyskupų* sostus ir vienuolynus. Kųnigajkščiai 
tad, kurie sulig Liuterio mokslu tampa ir bažnyčios vir
šininkais, galėjo pasiimti vyskupų ir vienuolynų tur
tus. O turtai tie buvo nemaži.

Prielankūs Liuterio mokslui buvo ir paprastieji kar
žygiai (ritieriai), nes imperatorius kas kartas vis labiau 
varžė jų laisvę kovoti tarp savęs ir kits kitą plėšti. Jiems 
tiko kiekviena proga pakelti sumišimą, kuris, gal būt, pa
dės jiems atgauti senąją laisvę. Be to, karžygiai pavydo- 
mis žiūrėjo į didelius žemės plotus, dvasininkams prigu
linčius. Mat, vienur trečia dalis, o kai kur net pusė 

įmes buvo dvasininkų ir vienuolynų.
Maža to. Dvasininkų luomas skaitėsi aukščiausiu 

karaliaus ir šitai didžiai erzino pasaulinę bajoriją.
Linko prie reformacijos ir miestiečiai, nes dvasinin

kai neklausydavo miestų valdybos ir jų teismų nutari
mų, per daug kišosi į piešto savavaldybės reikalus ir 
varžė miestiečių laisvę. ’

Apie prastus sodiečius nėra ko nė kalbėti. Jie troško 
atmainų ir pagerinimo savo vargingo gyvenimo. Liute
riui pakėlus maištą prieš kunigų valdžią ir apskelbus 
laisvę tikėjimo dalykuose, sodiečiai su ginklais rankose 
sukilo kariauti su savo skriaudikais bajorais, kunigaikš
čiais ir vienuolynais. Jie reikalavo baudžiavos panaiki
nimo, teisingų teismų, laisvo tikėjimo išpažinimo, dešim
tinės panaikinimo ir kitų atmainų. Trumpu laiku jie 
sudegino apie 1000 karžygių pilių ir vienuolynų.

Prielanki reformacijai buvo ir pasaulinė šviesuome
nė. Mat, pirmiau visoje Europoje ir dvasininkai buvo 
apšviesčiausias luomas. Dvasininkai buvo pripratę, kad [ 
visi jų klausė ne tik dvasiniuose, bet ir pasauliniuose 
klausimuose. Bet štai atsirado pasaulinių šviesuolių. 
Dvasininkai senu įpročiu reikalavo iš jų, kad lenktųsi 
prieš jų nuomonę. Iš to kilo neapykanta, kuri stūmė pa-, 
saulininkus linkti prie reformacijos, juo labiau, kad tuo
met tarpu dvasininkų buvo nemaža išklydusių, kurie 
|avo elgimusi sėjo papiktinimą.
' Vis. tai gamino dirvą naujo mokslo išsiplėtojimui, ir 
jis smarkiai plėtojosi.

Liuterio paskėjus dažnai vadina protestantais dėl to, 
kad jo šalininkai, suvažiavę špeiero mieste (1529),. su
statė protestą prieš Vokietijos kunigaikščių seimo nuta
rimą atšaukti anksčiau nutartą suteikimą visiems lais
vės išpažinti kokį kas nori tikėjimą.

II.
KRYŽIUOČIAI IR KARDININKAI PRIIMA LIUTE- 

. RIO TIKĖJIMĄ. REFORMATŲ TIKĖJIMAS.
Įleidęs gilias šaknis Vokietijoje, Liuterio tikėjimas 

prasiplatino ir kitose Europos šalyse.
Kryžiuočių didysis magistras Albertas, atsilankyda

mas Vokietijoje, tyčia nukeliavo pas Liuterį. Mintis pa
versti broliją pasauline valstybe, vesti pačią ir duoti pra
džią naujai kunigaikščių giminei labai patiko kryžiuo
čių magistrui, ir jis sumanė šitai įvykinti. Pasirodė, kad 
tai darbas ne sunkus. Mat, tuo tarpu tarp kryžiuočių 
veikė* jau vienas Liuterio nusiųstas pamokslininkas. 
Naujas tikėjimas atrado daug pasekėjų. Net Pamario 
vyskupas per pamokslą viešai pagyrė naująjį tikėjimą. 

Taigi kryžiuočių magistrui nebuvo reikalo bijoti val
dinių pasipriešinimo, įvedant naują tikėjimą. Visas keb- 

’įbmas buvo, kad naujoms atmainoms įvesti reikėjo gauti 
leidimas is Lenkijos kaialiaus. Mat, nuo 1466 m. kry- kaipo nedemokratiškas, 
žiuočiai, Kazimierio užkariauti, priklausė Lenkijos ir neamerikoniškas ir priešdarbi- 
skaitėsi karaliaus valdiniais.

Lenkijos karalius Zigmantas II nesipriešino kryžiuo
čių magistro sumanymui. Leido jam paversti kryžiuočių 
broliją pasauline valstybe, kuri pasivadino kunigaikštija. 
Pirmutinis Prūsų kunigaikštis Albertas iškilmingai pri
siekė, kad klausys Lenkijos karaliaus. Tai įvyko 1525 
metais.

Kardininkų brolija kiek ilgiau laikėsi katalikų tikėji
mo. 1557 m. kardininkų magistras priėmė su dalim savo 
valdinių Liuterio tikėjimą, užpuolė Rygos arcivyskupą, 
išplėšė bažnyčias ir grūmojo net patį arcivyskupą įme- 
siąs kalėjiman. Šis pastarasis prašė Zigmantą Augustą 
pagalbos. Neįstengdamas priešintis Lietuvos kariuome
nei, magistras priverstas buvo susitaikyti su arciVysku- 
pu ir užmokėti Lietuvai karo išlaidas ir prisipažinti pri
klausąs Lietuvos.

Bet tuo dalykas nepasibaigė. Maskvos caras užpuolė 
kardininkus, kad sau juos pasimušus. Magistras vėl pra
šė pagalbos. Lenkai tęsė. Tuomet pagalbą padavė Lietu- 
vl. Maskvos kariuomenė buvo išvaryta. Kardininkų ma
gistras panaikino broliją ir priėmė Liuterio tikėjimą. 
Letgąlius ir įgauni ją pavedė Lietuvai, o žemgalius ir 
Kuržemę sau pasiliko. Tapęs pasauliniu valdovu, magis
tras pasivadino hercogu ir pasižadėjo amžinai klausyti 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio. 1561 m. visų kardininkų 
hiomų atstovai iškilmingai prisiekė Vilniuje būti didžio
jo Lietuvos kunigaikščio valdiniais.

^Daugiau bus) .

žmones 
nuteistus

žemiau seka tekstas laiško, 
kurį UPW, lokalas 347 pa
siuntė FBI direktoriui J. Ed
gar Hoover’iui:

Lapkričio 15, 1951
“Mr. J. E. Hoover, Director 
Federal Bureau of Investi

gation, Washington 25,' D. C.

Gerb. Pone:
Šiuo mes grąžiname kopijas 

Atpažinimo Sąrašą numeriai 
2432 iki 2439. Mes suranda
me, kad tai yra fotografijos ir 
rekordai, liečiantis 
arba kaltinamus ar 
pagal Smitho aktą,
me jums pagal nutarimą re- 
guliario narių susirinkimo dėl 
sekamų priežasčių :

Per visą egzistavimą jūsų 
agentijos ir mūsų organizaci-* 
jos, mes niekuomet negavo
me iš jūsų medžiagos apie 
kriminalistus, .ar jie būtų 
žmogžudžiai, arkliavagiai, su
kčiai, streiklaužiai ir 1.1. Ne
gavome taipgi panašios me
džiagos, taikomos užmušėjam 
dviejų United Mine Workers 
of American organizatorių, 
neseniai užmuštų,, kurie bandė 
suorganizuoti angliakasius į 
uniją Kentucky valstijoj. Ne
pažinojo mus jūsų 
kada trys skerdyklų 
ninkai tapo užmušti 
streiko metu 1948-tais

Dar nesulaukiame 
prašymo pagalbos suradimui 
kurstytojų ar dalyvių tūks
tančiuose nulinčiavimų, kurie 
žemina mūsų šalį, nei buvo
me pašaukti pagalbon suradi
mui prasikaltėlių sumosime 
Ciceros riaušių.

Mes taipgi surandame, kad 
jūsų įstaiga kokiais tai išroka- 
vimais, matė reikalą prisiųsti 
tą medžiagą Packinghouse 
unijos lokalams tik po to kai 
mūsų oficialiame organe 
“Packinghouse Worker” tilpo 
editorialas, kuriame aštriai 
Pasmerkiamas' nuteisimas li
kos komunistų pagal Smitho

> nedemokratiškas,

agentai 
darbi- 

legalio 
metais.

jūsų

ninkiškas žygis. Mūsų davi
niai rodo, kad jūs prisiuntė! 
savo medžiagą vien tik Pa
ckinghouse unijos lokalams, ir 
todėl prieinamo išvados, kad 
jūsų, intencija yra įbauginti 
mus, o tai yra tipiškas 
darbininkiškas žygis, 
atatinka pareigūnams 
nes valstybės, bet ne 
kratijos.

Mes norime, kad atkreiptu
me! savo dėmesį į rezoliuciją, 
kurią priėmė CIO konvencija 
Smitho akto klausimu, 
dokumentas apšaukė 
aktą

prieš
karis 

polici- 
demo-

Tas 
Smitho 

mirtinu smūgiu Ameri-' 
kos brangiai atsiektai žodžio
laisvei” ir toliau sako:

“Mes stojame už griežtą 
sulaikymą veiksmų espionažo 
ir sabotažo, bet mes pareiš
kiamo, kad persekiojimas 
žmonių už skelbimą įdėjų, 
kokios jos bebūtų, netarnauja 
laisvės tikslui. Sakyti, kad 
mes bijomės komunistų įdėjų 
gali tik susilpninti mūsų pozi
ciją pasaulyje...”

Trumpai, kas viršui pasaky-

I *

Hartford, Conn
ta, yra mūsų nusistatymas 
kaip ir visų darbininkų. Mes 
skaitome Smitho ir McCarra- 
no aktus nekonstituciniais ir 
darysime viską jų atšaukimui, 
kad išsaugoti mūsų demokra
tines įstaigas.

Mes pagaliau reikalaujame, 
kad jūsų agentai liautųsi vizi
tavę ir grasinę mūsų narius 
ryšy su tuo klausimu. Tai ne 
mūsų tikslas šnipinėti ir prisi
dėti prie varžymo demokrati
jos.

Su pagarba,
Leon Beverly, prež.

Local 347, UPWA-CI0.’

Nepaprastas bazaras

Civilių Teisių Kongreso ba- 
zaro rengimo komitetas sako, 
gavęs daug vertingų dovanų 
nuo įvairių biznierių. Bazare 
bus didelis pasirinkimas Ka
lėdoms dovanų ieškotojams.

Bazaras atsidarys šeštadie
nį po piet ir tęsis iki sekma
dienio vakaro. Perkant čia ka
lėdines dovanas netik apdova
nosite savo gimines bei drau
gus, bet kartu prisidėsite prie 
politinių kalinių apdovanoji
mo.

Bazaras 
d i toriu m, 
avė.

Įvyks People’s Au- 
2457 W. Chicago 

Liet. Komitetas.

LKM Koncertas

Teko girdėti, kad Connie 
i Rimkienė (buvusi Abekienė) 
ketvirtadienį atvažiavo kartu 
su Rimkum ir sustojo pas 
Agotėlę.

, Mat tos dvi dainininkės, 
Connie ir Agotėlė, seniau taip 
tankiai linksminusios Chica
nos lietuvius savo duetais, da
bar ruošiasi vėl pasirodyti 
LKM Choro koncerte gruo
džio 9 d., Lietuvių Auditori
joj.

Estelle Bogdan ir Helen 
Kwain irgi rengiasi duoti pui
kių duetų, y Rep.

Baltimore, Mi
ALDLD 25 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 
gruodžio 10 d., Lietuvių Sve
tainėje, 851 Hollins St. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Tu
rime svarbių reikalų organiza
cijos ir narių naudai aptarti. 
Taipgi turime išrinkti kuopos 
valdybą 1952 metams. Skait
lingai dalyvaudami savo kuo
pos mitinguose, mes suteiksi
me pavyzdį ir kitoms 6-tos 
apskrities kuopoms.

Kuopos užrašų sekr.
P. Paserskis

komisija tyri- 
santykius su 
apgaudinėja 
taksų. Jis,

Californijos reprezen
tantas Cecil R. King nus
tebo, kai išgirdo, kad At
stovų Buto 
nes ir jo 
tais, kurie 
valdžią del
mat, buvo vienas iš pir
mųjų reikalauti ištyrimo 
kitų veiklos. Jis net ap
siėmė būti tos Atstovų 
Buto Komisijos pirminin
ku. King yra kaltinamas 
suteikime patarimo, kaip 
galima išsisukti nuo tak
sų mokėjimo.

Operetes Atbalsiai

Jau praslinko gerokas lai
kas, kai “Sudrumsta širdis” 
Operetė Lietuvių Pil. Svetai
nėje suvaidinta. Bet iš to gra
žaus parengimo žinių iš pačių 
hartfordiečių nesigirdi. Tad ir 
nusprendžiau pridėti savo 
dvylekį, p r a nešant, kaip 
žmonės atsinešė link tos ope
retės.

Moterų Klubas parsikvietė 
svečius vaidintojus iš Brook
lyn, N. Y. Aido Chorą ir iš 
Newark, N. J. Sietyno Chorą, 
kurie suvaidino virš minėtą 
Operetę. Vietos Laisvės Cho
ras vadovystėje Wilma Hollis, 
atidarant programą, sudaina
vo kelioliką gražių dainelių.

Parengimas buvo didelis, 
sutraukta daug žmonių, vietos 
ir iš plačios apylinkės. Ūpas 
pas dalyvius buvo irgi gana 
didelis, tie publikos sveikini
mai vaidintoju, tai jau be 
pertraukos, kai kuriem ir del
nai galėjo įkaisti nuo pliauš
kinimo. Pagaliau dar ir dabar 
susitikus dalyvavusius žmones 
parengime, visi gražiai atsilie
pia apie operetės įvykimą, 
gyvas, gražias dainas ir mė
gėjų puikų atlikimą,'kaip ro
lėse Nastutes, ir besimeilinan
čių prie jos Prano ir Jono, 
pagaliaus vakaruškos scena 
dar labiau jaudino publiką.

Pertraukoje iškviesta K. 
Stanislovaitienė pakalbėti. Ji 
trumpai, bet ryškiai dėstė 
spaudos reikšmę, kviesdama 
neskaitančius dienraštį Laisvę, 
kad ją užsirašytų ir skaitytų, 
nes šioje apylinkėje Laisvė ar
čiausias dieilraštis ir vienas iš 
nelpavaduojamų. Dienraštis 
Laisvė suteikia geras ir teisin
giausias žinias iš dirbančiosios 
liaudies vargingo gyvenimo. 
Dienraštyje randasi nurody
mai, kokie mostai naudojami 
didikių korporacijų - kompa
nijų dar labiau išnaudoti dar
bininkus.

Kalbos eigoje rinkta aukos 
del dienraščio Laisvės para
mos. Iš rinkėjų gauta žinia, 
jog .žmonių atsinešimas del 
laikraščio buvęs gražus ir 
duosnus, aukų sudėta apie 
142.55 d oi. Tai graži parama 
dienraščiui šiuose infliacijos 
laikuose. Aukotojų vardus vei
kiausiai paskelbs spaudoje 
patys operetės rengėjai.

Po viso pasigrožėjimo dar 
daug žmonių susirinko į Lais
vės Klubą prie Hungerford St. 
Čionais buvo skaniai pavai
šinti svečiai vaidintojai ir visi 
kiti, kurie buvo išalkę, galėjo 
sykiu su vaidintojais pasiso
tinti. Po užkandžių dar buvo 
gražaus laiko su tolimais sve
čiais vaidintojais ir kitais pa
sikalbėti.

Iš tų pokalbių sužinota, jog 
Jonas Juška, P. Balevičius ir 
Mildred Steųsler yra įdėję la
bai daug sunkaus darbo iki 
“Sudrumsta širdis” operetė 
stojosi kūnu. Balevičius su Juš
ka daug dirbo iki sukūrė ope
retės žodžius, dainas, muziką, 
o Stensler — iki sumokino ją.

Pagaliau!, jei ne chorai, ši 
operetė nebūtų galima vai
dinti, joje kiekvienas tuiri mo
kėti dainuoti. To dar negana, 
reikalinga ir solistų. Kolonijo
se, kur nėra dainininkų, bei 
choro apie tokį vaidinimą nė 
nesvajok, jis neįvykdomas. 
Aidiečiai su sietyniečiais, nors 
jie visi turėjo prisispaus! ir 
gerokai pasišvęst iki susimo
kė šį kurinį parodyt ant sce
nos žmonėms, pasirodė pu i- Į 
kiai. Malonu tokius dailę pa
milusius žmones pasveikinti, 
kurių būrys irgi nemenkas, vi
so virš 40 ypatų. Munit išrodė, 
jog visi jie atliko sava užduo
tis labai pagirtinai.

Dėl to lapkr. 11 dienos poj 
pietis ilgai, ilgai nebus, užmir
štas pas tuos, kurie netingėjo 
atsilankyti šioje operetėje.

Svečias.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
busite patenkinti.

Bridgewater, Mass
X

Povilas Balčiūnas

Sukako Du Metai.
Gruodžio 5-. d. sukako duGruodžip 5-. d. sukako du metai 

nuo mirties Povilo Balchuno. Nega
liu jo pamiršti ir niekados nepamir
šiu, kol .gyva būsiu. Velionis buvo 
geras dėl rrtanęs ir šeimynos, dėl 
draugų ir kaifnynų bei organizacijų, 
kuriose priklausė.

Jis' mirė 5 d. gruodžio (Decem
ber), 1949 m. Prieš pat mirt j velio
nis su savo žmona Karalina išvyko 
pas savo sūnų į Detroit, Mieli. Jis 
ten vyko pasilsėti ir sveikatą patai
syti. Pagyvenęs apie 8 mėnesius ten 
ir mirė, palikdamas mus dideliame 
nuliūdime.

Velionis Bridgewateryje išgyveno 
nuo 1913 metų, pagelbėdamas su
kurti Lietuvių Kooperatyvę Drau
govę. Jis ten ir dirbo nuo jos jsi- 
steigimo ir gražiai, su visais sugy
veno.

Velionis mylėjo apšvietą, skaitė 
dienrašti Laisvę nuo 1913 m., nuo
latos rėmė darbininkišką judėjimą.

Velionis tapo palaidotas White 
Chapel krematorijoje, Detroit, Mich. 
Jo palaikai sudeginta pagal jo pa
ties pageidavimą. Jis buvo nuošir
dus, laisvas, taip ir norėjo būti pa
laidotas. Jo pageidavimas išpildytas.

Velionis paliko liūdesyje mano, 
sūnų Antaną ir jo žmoną, dvi anū
kes, giminių ir daug draugų ir 
draugių. Ilsėkis amžinai, o mes tę
sime jūsų darbą. Aš, velionio žmona 
didžiai gerbiu jus ir liūdžiu.

Karalina Balčiūnienė.

Norwood, Mass
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 9 kp. pavyzdingas susirin
kimas įvyko 
Lietuvių 
Centro 
išrinkti 
žemės 
išrinkti

lapkričio 23 d.
i Svetainėje. Atlikta 
valdybos balsavimas, 
3 delegatai į Gintarų 

Radio Konferenciją, j 
delegatai į Lietuvių 

Literatūros Draugijos 7-tos 
Apskrities konferenciją. Dele
gatais išrinkti: J. Grybas, M. 
Uždavinis, A. Zaruba, P. Ka
rulis ir F. Preibis. Taipgi nu
tarta, rengti Naujų Metų pa
tikimo gražus kultūriškas va
karas. Įyyks gruodžio 31 d. 
Lietuvių Svetainėje. Bus duo
dama skani kalakutienos va
karienė, bus gera muzika šo
kiams, gražių dainų ir muzi
kos programa. Ir už tą viską 
reikės mokėti tik $2, ypatai.

Todėl, kaip norwoodieciai, 
taip ir iš apylinkės, mylėtojai 
gražių ir kultūrinių pobūvių, 
atvykite į Norvvoodą užbaigi
mui senų metų ir pasitikimai 
naujųjų metui

Prie šio gražaus vakaro su
ruošimo prisideda ir' Norw.oo- 
do Vyrų ansamblis ir Moterų 
Apšvietos Klubas. Todėl, ka
dangi iš anksto žinosite, kad 
Norwood e įvyksta to k is gra
žus, malonus ir linksmas^ pa
rengimas, tai neturėtumėte 
niekur kitur betiksliai nuklys
ti. Žvalgas.

ŠYPSENOS
Atominio amžiaus posakiai

Meilė tai stiprus vaistas, 
todėl tik mažomis dozomis 
ją geriausiai naudoti.

Kuo riebesnė mergina, 
tuo lengviau išslysta ji iš 
vyriškių atminties.

Surinko žemaitis

i DŽIMIS ŠMOTAS
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

radijas labai jį garsino, — 
kitaip nebūčiau nei žino
jęs. Taigi ir aš vačinau su
pleškėjusio prezidento vais
kų ir jo jenerolus marguo
jant.

“Tai tikri skarmaliai. Ale 
tas, Džimuli, ką su penzeliu 
ir popiergaliu prie kiekvie
no einančio i koncertą šo
kinėja ir kažin ką jis ten 
vogroja, tai /gana smart, 
nes aš jį matau visur pi
ketuojant: Newarke, Lin- 
dene, Richmond Hillyj, MJs- 
pethe, Jemaikoj ir visur, 
*kur tik progresyvių paren
gimai įvyksta. Žinai ką, 
Džimuli: pas mus, Lietu
voj, tokius smarkuolius va
dindavom kazionais kui
liais, kurių, kad ir dideliam 
kaime, nedaugiau rasdavosi, 
kaip vienas ar du. Tokiu 
būdu jie būdavo visuomet 
užimti veislės reikalais.

“Ir man rodosi, mielas 
Džimuli, kad tavo frentas 
Saimonas Blynas gal ir ne 
visai teisingai apibajino 
apie tą Smetonos šokinėjan
tį jenerolą, kad jj būk Hit
leris išromino.
Hitleris išpjovė 
smegenų iš

Tiesa, gal 
gerą dalį 

jo galvos, o 
šiaip jau kiti dalykai gal 
pasiliko neliesti, ir už tai 
jis dar yra toksai krabras. 
Ach! koksai jis būtų laimin
gas, kad jis būtų keturkojis 
kazionas kuilys, nes .čia, A- 
merikoje, fafmeriai irgi ne
turi jų per daug.

“Beje, girdėjau, kad ir 
kitam, dar aukštesniam, 
Smetonos jenerolui atsitiko 
dar baisesnė, nelaimė, nes 
bemaršuojant prisigadino 
kelnes ir užteršė - apsmar- 
dino saidvokus taip, kad 
policmanai ilgiau pakęsti 
negalėjo ir visus maršuoto
jus išvaikė, o klyning de- 
partmentas turėjo daug 
tr’uhelio iki saidvokus nu- 
klynino. Giluišokas”

Gerai, ponas Giluišokai! 
Aš su tavim perdaug nesi- 
sprečysiu. Saimonas Blynas 
ir aš sakome, kad tam slau- 
nam Smetonos jeneroljįi 
piktuotojui Hitleris viską 
išpjovė, o tu atsivožini sa
kyti, kad dar kai kaą jam 
ir pasiliko. Tai kaip mes 
galėsime surasti teisybę? O 
ji reikia surasti. Aš migli
nu, kad geriausia būtų tą 
jenerolą nuvesti prie far- 
merio kiaulės, o tada maty
tum, kaip ten su juo yra. 
Kaip sueisiu, aš apie tai pa
sakysiu ir Saimonui, tegu 
ir jis pamisima. O dabar, Gi
luišokai, gudbai! Tu mane 
gali kritikuoti, kiek nori, o> 
aš kaip buvau Džimis Šmo
tas, taip ir būsiu; kaip ra
šiau istorijas, taip ir rašy
siu, ir tu man nieko nepa
darysi, ba visi žmonės sako, 
kad aš esu spravedlyvas vy
ras ir labai daug žinau.

O mano kritikai turi užsi
daryti savo armoniką, ba aš 
jiems padarysiu taip, kaip 
prezidentas Trumanas ža
dėjo padaryti Margaretes 
kritikui!

Understand, mister Gi
luišokai? !

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
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Žinios iš Lietuvos
Kinijos filmų festivalio 
pasisekimas

VILNIUS, X. 5 d. — “Per
galės” kino teatre toliau vyks
ta Kinijos Liaudies Respubli- 
kos kino festivalis. Jis suruoš
tas Kinijos Liaudies Respubli
kos paskelbimo antrųjų me
tinių proga.

Festivalis susilaukė didelio 
vilniečių susidomėjimo, šią sa
vaitę kino teatrą jau aplankė 
daugiau kaip 6 tūkstančiai 
žmonių. Gausiai žiūrimas 
Dumbėjaus kino studijos išlei
stasis meninis filmas “žiloji 
mergaitė,” kuris demonstruo
jamas dviejuose Vilniaus ki
nuose. Vakar buvo demonst
ruotos spalvotos kino apybrai
žos: “Kinijos pietuose” ir 
“Naujasis Pekinas”.

Prieš kino seansų pradžią 
festivalio lankytojams, skaito
mi pranešimai apie Kinijos 
Liaudies Respublikos pasieki
mus. Jau perskaitytos 6 pa
skaitos iš ciklo “Demokrati
nių Kinijos jėgų, vadovauja
mų komunistų partijos, kova 
už Kinijos išlaisvinimą ir su
stiprinimą.”

Kino teatro orkestras kon
certų salėje atlieka kinų kom
pozitorių kūrinius.

Vestibiuliuose žiūrovus pa
traukia ekspozicija apie Kini
jos darbo žmonių pasiekimus 
įvairiose liaudies ūkio srity
se.

Nauja filharmonijos 
programa

VILNIUS, X. 5 d. — Lietu
vos Valstybinės filharmonijos 
kolektyvas paruošė naują 
programą “Mes už taiką.” 
Koncerte dalyvauja filharmo
nijos solistai ir choras, diri
guojamas K. Kavecko, Vil
niaus rusų dramos teatro ar
tistai. Choras pirmą kartą at
liks K. Kavecko dainą “Tai
kos keliu” ir A. Budriūno 
“Stalininė statyba.”

Po pirmojo koncerto, kuris 
įvyks filharmonijos salėje, 
programa bus pakartota eilė
je Vilniaus įmonių klubų.

NcwYorfai'^/WaZliiloi
Prisiminus Agotą 
Klimienę

Gruodžio 6-tą sueina treji, 
metai nuo mirties Agotos Kli- 
mienės, Richmond Hill gyven
tojos, kurios palaikai 
Alyvų Kalnelio kapinėse, 
re 1948 m.

Liūdi jos netekę vyras
duktė Emily 
Algirdas ir 

sesuo Uršulė 
bro-

Nepaprastu, šiurpių 
dalykų paskelbė apie 
pajūrio valdovus

Unijos viršininkai 
sutikę prisilaikyti 
teisėjo drausmės

RUOŠKIMĖS
DIDŽIULEI
DRAMAI! •

ilsisi 
Mi-

M o-
tiejus Klimas, 
Krupski, sūnus 
marti Sophie, 
Sinkevičienė su šeima,
liai Radusiai ir kiti artimieji.

Klimienė buvo eilinė šeimi
ninkė, motina, kukli moteris. 
Tačiau ji suprato kiekvieno 
darbo žmogaus prievolę —bū
ti organizuotu. To supratimo 
dėka ji iki mirties išsilaikė 
Lietuvių Literatūros Draugijo
je, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime. Rėmė dienraštį Lai
svę ir kitą darbininkų spaudą. 
Lankė spaudos ir organizaci
jų paramai pramogas. Net 
paskiausiuojui savo amžiaus 
dešimtmečiu, nors apopleksi
jos smūgių sužalota sveikata 
būdama, vis viena stengdavo
si nors retkarčiais į pramogas 
atvykti, jas paremti.

Liūdną- velionės Agotos ne
tekimo sukaktį jos našlys Mo
tiejus Klimas atžymi teikimu 
paramos toms įstaigoms, ku
rias jiedu abu brangino, ypa
tingai dienraščiui Laisvei. 
Darbais visuomenei, tuo gra
žiausiuoju; mirties atskirtiems 
mūsų mylimiesiems paminklu, 
jisai pagerbia Agotos Klimie- 
nės atmintį ir palaiko šeimos 
tradiciją gyventi organizuotai 
ir pažangiai. D-e.

Newyorkiecio laikraščio 
“The Daily Compass” rašyto
jas Richard Carter sekmadie
ninėje laidoje pradėjo ir kas
dieniniame laikraštyje tebe- 
leidžia tąsomis eilę raštų, apie 
tai, kas ii* kaip valdo New 
Yorko uosto prieplaukas.

Prisipažinsiu, šiurpas nu
krėtė perskaičius apie tą gau
ją visokių parazitų, kurie mi
to, latravojo, milijonus krovė 
(ir tebekrauna) išnaudojimu 
pajūriečių kol jie leidosi de
vynis kailius lupami. Jų pasi- 
purtymas praėjusiu streiku 
daug ką nugązdino.

Ar laivakroviai pajėgs vi
siškai atsipalaiduoti nuo mu
šeikų ir raketierių galios ant 
jų? Rašytojas spėja, kad jie 
bandys ir kad prieplaukų 
laivų 
taipgi 
viams

ir 
kompanijų s a v i n i n k a i, 
valdžia turės laivakro- 
bent kiek ^nusileisti.

Newyorkieciai siunčia 
prezidentui atvirutes 
su prašymu taikos

Padėkos žodis
Lietu-

Federaliam teisėjui Samuel 
II. Kaufman uždraudus Tran
sportininkų Unijai šaukti na
rių mitingą streiko klausimui 
svarstyti; unijos viršininkas 
Quill sakė reporteriams, kad 
susirinkimai įvyks skirtu lai
ku. Tačiau jis atsisakė pa
reikšti, ar tuose susirinkimuo
se bus vykdytas balsavimas 
streikuoti, ar nestreikuoti.

Antradienio rytą jau buvo 
skelbiama, kad Quill sutikęs 
streiko klausimo nebalsuoti. 
I3et dar nebuvo aišku, ką pa
sakys susirinkę 8,000 darbi
ninkų, dirbantieji mieste kur
suojančių autobusų privatiš- 
koše linijose.

Jų mitingai ' turėjo įvykti 
antradienį.

Unijistai reikalauja 40 va- 
savaitės ir kitų pageri- 
Jie dabar dirba 48 
savaitę.

landų 
n imu. 
landų

va-

Didžioji Schillerio drama 
“Klasta ir Meilė” bus pasta
tyta Lietuvių Kultūriniame 
Centre jau tik už mėnesio 
laiko—sausio 6 d. Geros 
vaidybos mėgėjams jau lai
kas rezervuotis sau vietas 
salėje. Rezervuotų bilietų 
kaina $2.00 ir $1.50. Jų ga
lima. gauti pas šiuos asme
nis: V. Bovinas, Kaz. Bal
čiūnas, Eva Mizarienė, Mi
sevičienė, M. Klimas, great- 
neckiškė Bėčienė, K. Jan
kaitis, J. Juška, A. Rainie
nė, ir Laisvės” raštinėje.

' Skleiskime plakatus
Turime atspausdinę mažų 

kortelių veikalui skelbti. 
Visi Liaudies Teatro nariai 
ir rėmėjai esate prašomi pa
siimt jų į kišenę ir, progai 
pasitaikius, paskleist.

Veikalo pastatymas labai 
iškaštingas. Visų talka rei
kalinga. V •

James Mason ir Ava Gardner.
Filmą vaizduoja individua- 

lo gyvenimą per tris šimtme
čius. Už nuodėmes tapęs pa
smerktu1 liktis nemirtingu, jis 
niekur negalėjo rasti ramybės 
iki susitiko moteriškę, kuri 
atiduotų už jį savo gyvybę.

Nors apysaka gavo pradžią 
prieš tris šimtus metų, tačiau 
vaizdu o j am a m o d ern i šk o j i 
meilė tebepasilieka tokia pat, 
kaip anų laikų.

Filmą gera tuo, kad yra 
skirtinga nuo šiandieninių 
kurstančių į karą. Įgauni po
jūtį, kad yra kitų reikalų, pa
saulyje. 

—o—
Stanley Teatre

Nuostabioji muzikališka ta
rybinė filmą apie žymųjį mu
ziką Mussorgskį vėl sugrįžo Į 
šį teatrą. Muzikos, dainos ir. 

. liaudies šokių mylėtojams 
verta nedelsiant pamatyti, nes 
ji dar per ilgą laiką nebus 
rodoma kituose teatruose.

Išrinkta taip vadinama 
“blue ribbon” džiūrė teisti 
suspenduotą policistą John J. 
Doyle Jr. Jį'kaltina, kad‘jis 
su žiniai areštavęs kitą asmenį 
vieton reikalingojo areštuoti. 
•Užvaduotojas buvęs tam pa-’ 
samdytas.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LLD 188 kuopos priešmetinis su. 
sirinkimas įvyks sekmadienį, 9 d. 
gruodžio, kaip 11 vai. prieš pietus, 
2934 Yemans St. Svetainėje. Visus 
narius ir nares nuoširdžiai prašo
me atsilankyti. Turime labai daug 
svarbių reikalų, kaip tai raportų ir 
valdybos, rinkimą. — Kp. Valdyba.

’ '(238-239)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks 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 valdyba 1952 me
tams. Kurių duoklės dar nemokėta, 
tai ateikite ir pasimokėkite.—S. W.

237-138)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’lu

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

Civiliu Laisvių Unija 
smerkia ragangaudystę 
Brooklyno Kolegijoje

Meno saviveiklos apžiūra 
per radiją

VILNIUS, X. 5 d. — Res
publikinis radijo informacijos 
komitetas Didžiojo Spalio 
garbei ruošia meno saviveik
los radijo festivalį. Jau įvyko 
du festivalio koncertai. Jų 
programas atliko Kauno “In
karo,” “Lituanikos” ir Klaipė
dos “Trinyčių” įmonių, chorai 
bei Telšių “Masčio” liaudies 
ansamblis. Artimiausiu laiku 
radijo klausytojus numatyta 
supažindinti su Vilniaus Pe
dagoginio instituto, Eidukevi- 

, čiaus vardo kombinato ir .kitų 
įmonių bei įstaigų meno savi
veikla.
Sveikatos apsaugos tinklo 
reorganizacija

VILNIUS, X. 5 d. — Vilniu
je reorganizuojamas miesto 
sveikatos apsaugos tinklas. 
Tai daroma siekiant, kad 

• kiekvienas rajonas turėtų sa
vo gydymo įstaigas, o taip 
pat, kad būtų derinamas ra
joninių poliklinikų ir ligoninių 
darbas.

Ligi šiol daugumas miesto 
sveikatos apsaugos įstaigų 
buvo sutelkta Dzeržinskio ra
jone. Dabar visi sostinės rajo
nai turės savo ligonines, o taip 
pat ir kitas gydymo įstaigas.

Tyzenhauseno gatvėje įstei
gta Tarybų rajono ligoninė. 
Šalia jos vyksta gimdymo na
mų statyba. Rajoniniai gimdy
mo namai bus aprūpinti nau
jausiais įrengimais, tarp gim
dymo skyriaus ir palatų fun

kcionuos liftas. Naujoji gimdy
mo įstaiga tūrės 60 vietų.

Kaupo gatvėje įsikūrė Sta
lino rajono ligoninė su terapi
jos, chirurgijos ir vaikų ligų 
skyriais. Subačiaus gatvėje 
pradedama įrengti dar viena 
ligoninė — Lenino rajono.

Drauge su tuo pertvarko
mas ir gydytojų darbas. Dau
gelio gydytojų darbo diena 
jau suskirstyta taip, kad dalis 
jos skirta ligoniams namuose 
lankytį, dalis — darbui rajono 
pdlikiiriikoje ir ligoninėje.

širdingai dėkojame 
vių Amerikos Piliečių Klubo 
komitetui už surengimą mums 
35 m. vedybinio gyvenimo su
kakties pokilio, kuris įvyko 17 
d. lapkričio, klubo patalpoje.

Dėkingi esame V. Bunkui 
už daugiausia pasidarbavimą 
surengimui, taipgi ir klubo 
gaspadoriui Juozui Zakaraus
kui už pasidarbavimą ir už 
gražias dovanas, Zakaraus
kienei už jos pačios rankų 
darbu padarytą paveikslą. 
Tai yra graži atmintis. Dėkui 
už dovaną visiems svečiams. 
Noriu tarti padėkos žodį svo
tui V. Micheląonui ir svočiai 
marčiai 
puotos dalyvių 
skaniu 
gerbiamų svotų už 
darytą klaidą, kad 
sakytoje kalboje 
jau.

Širdingai dėkojąme gaspa- 
dinėms už taip skaniai paga
mintus valgius ir visiems prisi- 
dėjusiems puotą surengti ir 
joje dirbti, taipgi visiems kal
bėtojams už gražias 
linkėjimus ir visiems 
už atsilankymą. Ir 
Laisvei už gražų ; 
pirm pokilio ir po jo. Dėkui 
visiems. Kazys ir Konstancija

Kreivėnai

Newyorkietes Tarybos Tai
kai, 111 W. 42nd St., išleido 
ir, sakoma, baigia paskleisti 
mieste 250,000 atviručių, ad
resuotų prezidentui Truma- 
nui. Jose sveikina prezidentą 
Kalėdomis ir prašo preziden
to taikos Korėjoje pirm Kalė
dų. Taipgi prašo, kad didžių
jų valstybių susitarimu būtų 
užtikrinta taika visame pa
saulyje.

Serga Antanas 
Prakevičius

Amerikos Civilinių Laisvių 
Unija ragino miestinę Aukš
tesniojo švietimo Tarybą at
mesti savo pasidarytas taisyk
les “teisirųui komunistų *lr 
jiems artimų grupių.”

Protestas kilo sąryšyje su 
kolegijos viršininkų uždraudi
mu Jauniesiems Progresy- 
viams veikti kolegijos ribose, 
nes studentų veiklai prižiūrėti 
viršininkai paskaitė organiza
ciją “komunistine ir komunis
tams artima sudentų grupe.” 
Gi jaunieji buvo American 
Labor ir kaipo Progressive 
Party skyriai.

LED 1 kuopos nariams
Priešmetinis susirinkimas, 

svarbiausias bėgiu metų, įvyks 
šio pirmadienio vakaro 7:30, 
gruodžio 10-tą. L. A. Pil. Klu
bo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Kiekvienas narys, 
kuriam apeina organizacijos 
gerove, privalo dalyvauti, nes 
nuo to, kas čia nudirbama, 
daug priklausys kuopos ir vi
sos draugijos gerove per visus 
metus. Sekr.

Direktorius
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. i

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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

tortu. Ir

Susižeidė*

pavaišinimą visų 
gėrimais ir 

a'tsi prašau 
mano pa- 

pokilyje 
nepadėko-

kalbas,
; svečiams

dėkingi
aprašymą

Daktaras Petras Gustaitis 
prieš apie savaitę skaudžiai1 
susižeidė. Nelaimė ištiko nu
ėjus į namus pas ligonį, apy
tamsiame koridoriuje pasitai
kė kaip nors sukliūti kojas ir; 
kristi. Susilaužė dešinę koją ir 
susižeidė ranką*. Koja- sugip
suota, iš buto niekur negali iš
eiti. Tačiau 
ima namie, 
į nafnus kol 
tenkinti.

Daktaras,
tėvai gyvena 87-20 85th 
Woodhaven, L. I., N. Y.

ligonius tebepri- 
Tiktai pašaukimų 
kas negalėtų

o taip pat ir

pa-

jo 
St.,

New York Times vyriausias 
redaktorius Edwin Leland Ja- 
mės, 61 metų, .pirmadienį stai
ga mirė nuo širdies smūgio.

Skaudžiai susirgo Antanas 
Prakevičius, gyvenąs 1202 E. 
96th St., B’rooklyne, ilgų me
tų Laisvės skaitytojas ir dar
bininkų rėmėjas. Jis išvežtas 
i Lutheran ligoninę, kuri ran
dasi East New Yorke, netoli 
elevatorio Atlantic stoties. 
Daktarai' sako, kad bus. reika
linga operacija. Linkėtina 
greitai pasveikti. Draugė.

Brooklyniečiai Mary ir Joe 
DiPierro susilaukė savo pir
magimių trijukų kūdikių. Vai
kai sveiki, tėvai būtų linksmi, 
bet... Jie gyvena 3 ir pusės 
kambariukų bute ir su jais, 
dėl stokos buto, gyvena dar 
kiti du asmenys, jų giminės.

Masinėje demonstraci
joje reikalaus taikos

Darbininkų Konferencija 
Taikai šaukia masinį mitingą į 
Union Square, New Yorke, 
gruodžio 11-tos prievakarį 
tarp 5 iki 7 valandos, tuojau 
po darbo. Mitingo tikslas:

Reikalauti sustabdyti viso
kius karo veiksmus Korėjoje 
pirm gruodžio 27-tos, sutvar
kyti tenai viską taip, kad ka
ras daugiau nebeatsikartotų.

Demonstracijon kviečia vi
sas taikos organizacijas ir 
grupes ir visus taikai prita
riančius asmenis.

Darbininkai tariasi maršuo- 
ti demonstracijon grupėmis 
tiesiai iš darbaviečių.

Istorinis
BANKIETAS

Rengia
Richmond Hill lietuvių kuopos

ŠEŠTADIENĮ

Gruodžio 15 December
Liberty Auditorium

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

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

Būsite pavaišinti skaniausiais valgiais

Įžanga $2.50

Kilo didis sąjūdis 
dėl pasiūlymo 
priversti melstis

New Yorko Valstybinės 
Mokykloms Kontrolės (Re
gents) Tarybai nutarus įsaky
ti, kad vaikai pradėtų kas die
ną pamokas su maldomis, kilo 
audra protestų ir ginčų. Ypa
čiai sujudo to paliestieji —tė
vų ir mokytojų organizacijos.

Bėgiu 24 valandų po to ta- 
Vimo, United Parents Associa
tion. 335 skyriai Didžiajame 
New Yorke, atstovaujantieji 
250,000 narių, paskelbė stip
rų protestą.

Mrs. Ruth Farbman, orga
nizacijos prezidentė, pasmer
kė tą tarybos tarimą, kaipo 
“priešišką amerikinei švieti
mo procedūrai.”

Protestus reiškia žmonės ne 
dėl to, kad jie visi būtų prie
šiški religijai. Daugelis pro
testuojančiųjų patys yra giliai 
religingi. Jie protestuoja dėl 
to, kad įsakas melstis reiškia 
prievartą. Ir kad tai teiktų 
valdančiosioms grupėms galią 
versti kitaip tikinčiuosius ar 
laisvamanių vaikus prisitai
kyti prie valdančiosios. Nepri
sitaikantieji tiesioginiai ar ne
tiesioginiai būtų persekioja
mi — pašiepimais, užgaulioji
mais vieni kitų, paskiau se
gregacija ir muštynėmis. Nuo 
to ne pagerėtų, bet pablogėtų 
moralas. ;

Pažangieji tame įmato dar 
didesnį pavojų. Jie sako, ta
rybos tarimas ateina tuo tar
pu, kai masės visokių , tikybų 
ir politinių pažiūrų žmonių 
pradeda burtis vieningon vei- 
klon kovai už taiką, už dau
giau mokyklų, daugiau darbų

Queens gyventojas Herbert 
Rosenberg sakėsi policijai 
buvęs pagrobtas plėšikų ir 
paliktas surištas jo paties ma
šinoje. Plėšikai nuo jo atėmę 
$1,100 pinigais ir $500 vertės 
žiedą.

Filmos-Teatrai
“Pandora and the Flying 
Dutchman”

Šią naują M-G-M filmą
už ilgo pradės rodyti miesto 
teatruose. Vyriausiose rolėse

EGZAlvIlNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
. ANTANAS LEIMONAS 

Savininkės

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

ne

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-G8G8
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

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 Telefonas
EVergreen 4-8969
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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