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Garsi kadaise buvo Meldą*

Richmond Hill 19, N. Y., Penkt., Gruodžio (Dec.) 7, 1951No. 239žio salė Čikagoje. Joje, tarp 
kitko, 1930 metais gimė Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mui kurti idėja.

Pastaruoju metu toji salė 
ir visas namas buvo perėję j 
dipukiškų elementų rankas ir 
buvo pavadinti “Tremtinių 
namais.”
Bet Keleivyje skaitome, kad 

tie namai neseniai buvo užda
ryti. Girdi:

“Per keletą metų Tremti
nių Namai buvo pusėtinai po
puliarūs. Ir (jie) užsidarė ne 
dėl bizniško susmukimo, o dėl 
netekimo gero vardo... ten 
ėmė spiestis netvarkingas ele
mentas. O savininkas neisten- 

'( gė ar nesistengė tą elementą
1 Išlaikyti tvarkoje...”

Matyt, namiH uždarė val
džios pareigūnai ir’tremtiniai 
pasiliko “benamiais.”

★

Čikagos pranciškonų Drau
gas vėl išspausdino žiupsnį 
melų apie Lietuvą.

Girdi, “50 nuoš. Lietuvos 
kunigų jau esą likviduoti,” o 
Kretingoj “bolševikai pakorė 
pranciškoną.”

Aišku, tai eilinis to laikraš
čio melas.

Kadaise Draugas rašė, būk 
Lietuvoje nebelikę nei Vieno 
vyskupo, o štai, neseniai vys
kupas Paltarokas pasirašė po 
peticija, reikalaujant, kad 
penkios didžiosios valstybės 
sudarytų taikos paktą!...

• '' Beje, o kaip gi to “pakar
tojo” pranciškono vardas ir 
pavardė ?

Į SLA iždininkus kandida
tuoja adv. Gūgis, Trečiokas ir 

Ginkus. ■! ‘ '
Mums rodosi, bus išrinktas 

Gugis.
Prezidento vietai kandida

tuoja Laukaitis. Bagočius taip- 
' gi stato savo kandidatūrą.

Gegužis pareiškė, jog nekan
didatuos.

★
■ \

Naujienos andai išspausdi
no (pirmajame puslapyj) iš
trauką iš feljetono, tilpusiu 
vilniškėje Tiesoje.

Bet feljetonas sudarkytas, 
užmautas ant naujieniškio 
kurpalio, todėl iš jo išeina ne
sąmonė.

- Tiesoje ir kituose Lietuvos 
laikraščiuose telpa nemaža 
kritikos įvairiems pareigū
nams. Toji kritika reiškiama 
straipsniais, pastabomis ir 
feljetonais. Po kritikos, iškel
tos spaudoje, tie netikslumai 
klojau tampa pašalinti.
y Naujienų rašeivoms to ne

suprasti !
» n

Keleivyje skaitome:
“Višinskis galutinai atme

ta nusiginklavimo planą.”
Aišku, tai ne tiesa: Višins

kis reikalauja, kad tuojau bū
tų sunaikintos visos’ atominės 
bombos. Ar tai nebūtų nu
siginklavimui gera pradžia?

\ ★
“Jeigu su Dievu kalbėti, tai 

tik lietuviškai, arba lotyniš
kai!” — išdidžiai įsakė pro
fesorius Kazys Pakštas Det
roito ateitininkams.

Čikagos marijonų Draugas 
didžiuojasi savo profesoriaus 
išmintimi ir drąsa.

Bet, tebūva leista paklausti 
profesoriaus: o jeigu kuris 

Į žmogus nemoka kalbėti loty- 
mskai arba lietuviškai, tai 
Ka^r jam tenka daryti? '

Antra: nejaugi Dievas te- 
qfpranta tik dvi kalbas: lietu- 

ir lotynų ?
Beje, o ką gi lenkai, sužino

ję, apie tai pasakys: lenkai 
Šovinistai skelbia, kad Kristus 
temokėjęs kalbėti tik lenkiš
kai !

VALDŽIA ĮSAKE PAKELT 
KAINAS TŪKSTANČIAMS 
ĮVAIRIU PRODUKTU
Pabranginama mesa, drabužiai, 
pienas, čeverykai, vaistai ir kt.

Washington.— Kainų val
dyba išleido įsakymą, kuris 
leidžia pakelti kainas an
gliai, drabužiams,. mėsai, 
avalams, cigaretams ir tūks
tančiams kitų prod u k t ų. 
Sako, tatai reikalinga, kad 
fabrikantai bei kiti versli
ninkai galėtų gauti tinka
mus pelnus pagal išlaidų 
padidėjimą nuo Korėjos ka
ro pradžios. ,

Valdžia teisinasi, kad to
kio kainų pakėlimo reika
lauja pats įstatymas.

Tarp dirbinių - produktų, 
kuriems dabar kainos pake
liamos, yra šie:

Čeverykai, gyduolės, pie
nas, konservuoti (kenuoti) 
valgiai, audeklai, šaldyti 
vaisiai, gazolinas, kūrena
masis aliejus, medžiai, ta
boka, įvairūs chemiką-

Pasitraukė valdinis 
taksy advokatas

t

Washington.—Vyriausias 
valdžios taksų advokatas 
Charles Oliphant pasitrau
kė iš vietos; pareiškė, kad 
negalįs daugiau “pakęsti 
šmeižtų” prieš ji: todėl ap
leidžia šią tarnybą su $14,- 
S00 algos, per metus.

Čikagiškis advokatas 
Charles Teitelbaum liudijo 
tyrinėjančiam komrresma- 
nų komitetui, kad Oliphan- 
tas priklausė valdininkų 
“šaikai,” kuri ėmė kyšius 
už' skundų panaikinimą 
prieš taksų sukčius.

Teitelbaum sakė, kad ta 
šaika per savo bičiulius 
gemblerius. reikalavo pusės 
milijono dolerių iš jo; už 
tai žadėjo panaikinti val
džios bylą prieš Teitelbau- 
mą. Jis buvo kaltinamas, 
kad nesumokėjo $250,000 
valdžiai priklausomų taksu.

Apart Oliphanto, Teitel- 
baumas įtarė dar šiuos šai- 
kos narius:

Th. Lamar Caudle, buvu
si generalio prokuroro pa-Į 
dėjėia; Jessą Larsoną, ge
neral į valdinių tarnybų ad
ministratorių, ir buvusius 
taksu komisionierius Geo. 
J. Schoenemaną ir Josephą 
D. Nunaną.

lai, daugybė visokių fa
brikinių dirbinių, automobi
liai, alus ir kiti alkoholiniai 
bei saldieji gėralai, ir tt.

Negana to. Kainų kon
troliuotojas Michael V. Di- 
Salle įspėjo, kad toliau dar 
labiau pabrangs maistas ir 
kiti kasdieniniai reikmenys. 
Jis pasižadėjo taip kainas 
tvarkyti, kad joks biznis 
nenukentėtu, v

101,688 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Apsigyni
mo departmentas gruodžio 
5 d. paskelbė, jog Korėjos 
mūšiuose iki šiol nukentė
jo “daugiau kaip 101,688 
amerikonai,” būtent:

Užmušta 17,275, sužeista 
71,857, be žinios dingo 17,- 
988, nelaisvėn pateko 175, 
ir tt. ,

Tokiu nuostoliu skaičius 
' per savaitę padidėjo 805.

Egipto valdžia ardo 
demonstracijas

Kairo, Egiptas. — Val
džios įsakymu, policija su
ardė 10,000 studentų ir ki
tų egiptėnų demonstraciją 
prieš Angliją. Susidūri
muose tarp policininkų ir 
•demonstrantų sužeista 19 
asmenų. Areštuota 31.

Valdžia išleido įsakymą, 
uždraudžiant bent kokias 
demonstracijas, ir uždarė 
universitetą ir kitas moky
klas neribotam laikui.

■Per susikirtimus tarp an
glų ir egiptėnų pirmadienį 
ir antradienį buvo užmušta 
31 asmuo, daugiausia egip- 
tėnu. v

Kiek pakilo Kanados 
gyventojų skaičius

i ■ --------------

Ottawa, Kanada. — Val
dinis Statistikų Biuras ap
skaičiavo, kad dabar Kana
da turi 13,893,208 gyvento
jus. Tai yra 2,386,553 dau
giau negu 1941 metais.

ORAS.—Dalinai apsiniau- Penkta bomba išsprogdinta 
kę ir šiltoka. . v ■ ..

pnes Argentinos valdžią
Kaip neimsime, profeso

riaus Pakšto nieks nesuby-* 
tins. Jis — tikras sorkininkas.

k
1952 metų kovo 4 dieną su

kaks lygiai 100 metų, kai mi
rė vienas žymiausiųjų rusų ra
šytojų, N. V. Gogolis.

Tam įvykiui atžymėti yra 
sudarytas platus iš rašytojų, 
mokslininkų ir menininkų ko
mitetas. Sukakties atžymėji- 
mas bus pravestas per visas 
tarybines respublikas, bet ryš
kiausiai jis bus atžymėtas Ru
sijoje ir Ukrainoj ę.

Buenos Aires, Argentina. 
—Sprogo bomba, užtaisyta 
tarpduryje Laivyno Klubo, 
sostinės Buenos Aires cen
tre. Ten didžiausiomis iš
kabomis garbinama Perono 
fašistų valdžia.

Bomba apardė klubą ir 
sutriuškino langus aplinki
niuose namuose.

Tai buvo jau penkta pa
staruoju laiku išsprogdin
ta bomba prieš fašistų val
džios įstaigas.

Šiaurinėje Italijoje patvino upe Po ir pridarė baisiai 
daug nuostolių. Apie du šimtai tūkstančių šeimų turėjo 
apleisti savo namus. Čia parodoma vaizdelis, kaip žmo
nės žemę pylė i maišus ir bandė jais užtverti patvinusią 
upę.

EGIPTAS ATMETA ANGLŲ- 
AMERIKONŲ SIŪLOM/ 
SUTARTĮ PRIES SOVIETUS

Paryžius. — Egipto, užsie
nio reikalų ministras Salah 
EI Din, delegatas Jungtinių 
Tautu seimui, atmetė an- 
glų-amerikonų peršamą kar 
vinį sąryši . prieš Sovietų 
Sąjungą. Pasikalbėjime su 
spaudos atstovais EI Din 
pareiškė, jog Sovietai ne
grasina Egiptui jokiu pa
vojum. Jis pridūrė, kad ir 
visi kiti arabiški kraštai 
įsitikinę, kad Sovietai ne
užpuls jų.

Jungtinės Valstijos sugal
vojo Viduriniu Rytų ko
mandą - sąryšį, ypač egip- 
tiniam Suezo kanalo ruož
tui “ginti” nuo Sovietų Są
jungos. Prie tos komandos

Įvairios Žinios
Washington. — Valdžios 

Statistikų Biuras paskelbė, 
kad 14 procentų pabrango 
maistas ir kiti reikmenys 
nuo Korėjos karo pradžios. 
O dolerio vertė taip nupuo
lė, kad dabar reikia mokėti 
$2.31 už pirkinius., kurie 
1939 metais buvo gaunami 
už vieną dolerį.

Korėja.— Amerikonai ne
sutinka su Šiaurinės Korė
jos pasiūlymu, kad penkios 
nedalyvaujančios šiame ka-

William Green užgina
Įstatą prieš komunistus

Washington.—Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wil
liam Green atsišaukė į jos 
narius, kad neremtų judėji
mo, reikalaujančio panai
kint Smitho įstatymą.—Pa
gal tą įstatymą areštuojami 
ir baudžiami komunistų va
dovai.

Rašydamas federaciniame 
laikraštyje A. F. L. News- 
Report, Greenas tvirtina, 
kad Smitho įstatymas “vi
sai nekenkia unijoms.”

Jis taipgi ragina Federa
cijos narius “nepristoti” 
prie žmonių, kurič reikalau
ja taikos.

[jau prisidėjo Anglija, Fran- 
cija ir Turkija. Anglai - 
amerikonai kartotinai kvie
tė Egiptą prisidėti, bet jis 
atmetė kvietimus.

Dabar gi užsieninis E- 
gipto ministras EI Din už- 
reiškė:

—Anglų - amerikonų ko
manda mojasi įtraukti E- 
giptą į pragaištingą karą, 
kur Egiptas neturi jokio 
reikalo. Sovietų Sąjunga 
jau ne sykį yra pareiškus, 
kad neturi jokių užpuolimo 
intencijų prieš Vidurinius 
Rytus. Tarp Egipto ir So
vietų nėra jokių prieštara
vimų, dėl kurių jie norėtų 
mus užpulti.— 

re šalys sudarytų inspekci
ją, kuri žiūrėtų, kad per 
paliaubas nebūtų įgabena
ma naujos karines jėgos nei 
į Šiaurinę Korėją nei į Pie
tinę.

Amerikonai perša suda
ryti mišrią inspekciją iš 
abiejų kariaujančiųjų pu
sių. Sako, tokiai inspekci
jai turėtų būti leista ke
liauti po visą Pietinę ir 
Šiaurinę Korėją ir tėmyti,’ 
kad nebūtų didinamos jo
kios karinės jėgos per pa- 
liaubinį laikotarpį.

Fort Worth, Texas.— Su
grįžo iš Morokkos šeši di
džiausi Amerikos bombone
šiai B-36, atlikdami 5,000 
mylių kelionę, nenusilei- 
džiant niekur žemyn. 

__ i____
Bridgeport, Conn.—Teis

mas pripažino nekaltu dak
tarą Donaldą F. Gibsoną.

Gibsonas buvox kaltina
mas, kad nuodingais vais
tais pagreitinęs mirtį sen
mergės Elizabethos M. Ay
res, kuri užrašė jam savo 
turtą—$65,000 iki 100,000.

Pusan, Korėja.—Pietinės 
Korėjos tautininkų valdžia 
pradėjo- ofensyvą prieš 
liaudies partizanus. Ketina 
“išnaikint 8,000 partizanų.”

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

FRANCUOS VALDŽIA 
TIKISI, KAD AMERIKOS 
A-BOMBOS APGINS JA
Prancūzų politikas nesutinka 
tuojau uždraust atomų bombas

-----------L.

Paryžius.—Franci jos val
džia atsideda ant ameriki
nių atom-bombų, kad jos 
apsaugos Franci ją nuo So
vietu.

Francijos atstovas Jules 
Moch todėl Keturių Didžių
jų derybose atmetė Sovietų 
užsieninio ministro A. Vi
šinskio pasiūlymą — tuojau 
uždrausti atominiu bombų 
vartojimą bei darymą ir

Kaip Churchill pelnosi
iš lenktynių arkliu

London.—Anglijos, prem
jeras Winston Churchill 
pairdavę vieną lenktyniškų 
savo arklių už $20,580. Be 
to, šis arklys davė Chur- 
chillui $30,000 pelno, daly
vaudamas lenktynėse per 
dvejus metus.

. Churchillas jau seniai pel
nosi iš arklių lenktynių. 
Anglijos įstatymai neuž- 
draudžia “betus” ant jų.

Sužeista 100 iraniečių 
per demonstraciją

Teheran, Iran. — Demon
stravo 7,000 studentu ir 
darbininkų prieš Angliją ir 
Ameriką. Reikalavo gint 
Irano teises nuo anglų-ame- 
r ikonų, v

Policija ir kariuomenė 
blaškė demonstrantus. Su
sikirtimuose sužeista apie 
100 žmonių iš abiejų pusių.

Valdžia kaltina komunis
tus už demonstracijos, su
ruošimą.

Pasitraukė du valdinės 
aliejaus (naftos) komisijos 
nariai, protestuodami, kad 
valdžia ketina pardavinėt 
aliejų Sovietams ir jų drau
gams.

Kinijos žmonės gausingai 
aukoja ginklams

Peking, Kinija. — Kinijos 
žmonės sudėjo jau apie 200 
milijonų dolerių (skaitant 
amerikiniais pinigais) lėk
tuvams, tankhms ir patran
koms. Tie ginklai skiriami 
kovai prieš amerikonus Ko
rėjoje.

CIO vadas ragina smarkiau 
gaminti ginklus

Washington.—Emil Rieve, 
CIO unijų politinio komite
to pirmininkas, kritikavo 
valdžią, kad jinai dar “per 
lėtai” ginklus gamina. Ra
gino sukrusti.

Rieve taip pat yra CIO 
Audėjų Unijos pirmininkas.
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įsteigti tarptautinę inspek
cija, kuri užtikrintų, kad 
uždraudimas vykdomas.

Moch spėjo, kad Jungti
nės Valstijos turi daugiau 
atom-bombų negu Sovietai, 
ir sakė, jeigu tuoj būtu už
ginta jas naudoti, tai būtų 
paaukota atominė Amerir 
kos pirmenybė. Antra ver
tus, pasak Mocho, “negali
ma pasitikėti” Sovietu žo
džiu, kad jie susilaikytų 
nuo atom-bombų gaminimo 
ir vartojimo, nepaisant
tarptautinės inspekcijos.

Panašiai argumentavo ir 
Amerikos ir Anglijos atsto
vai.

Keturi Didieji turės, duo
ti gruodžio 10 d. pranešimą 
politiniam Jungtinių Tautų 
seimo komitetui apie savo 
pasitarimus kas liečia ato
minį nusiginklavimą ir įvai* 
rių ginkluotų jėgų mažini
mą. I.

Gen. Ridgway prarado 
garbę vakarų Europoj

Paryžius. — Vakarų Eu
ropoje susidarė prasta nuo
monė apie 'generolą Ridg
way, vyriausią ąrųerikonų 
komandierių Tolimuose Ry
tuose. \

Ridgway’o pranešim ai 
apie šiaurinių ' korėjiečių 
žiaurumus patys sau prieš
taravo. “Klampojosi” j o 
įsakymai bei aišk i n i m a i 
apie mūšių atliuoš.avimą 
Korėjos fronte. Dar ir po 
šiai dienai nesuprantama, 
ką Ridgway iš tikrųjų no
rėjo pasakyti. '

Caracas, Venezuela. — 
Sprogo didelis aliejaus 
(naftos) pumpavimo vamz
dis., užmušant 9 darbinin
kus ir sužeidžiant 3 kitus.

Boston, Mass.
Į Apylinkes Konferenciją

šį sekmadienį, gruodžio 9 
d., Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-ta apskritis turės savo 
metinę konferenciją.

Konferencija įvyks So. Bos
tone, po No. 318 W. Broad
way ir'prasidės 11 vai. ryte. 
Suvažiuos iš apylinkės LLD 
kuopų atstovai-delegatai, kad 
aptarti apskrities ir visos or
ganizacijos reikalus.

Kad geresnius tarimus pa
daryti ateities veiklai, reikia, 
kad visos apskrities kuopos 
turėtų savo atstovus suvažia
vime. Taigi, jei kurios kuopos 
dar nepaskyrėte delegatų ir 
nemanėte atstovauti bei daly
vauti konferencijoje dėl savo 
neskaitling'umo, ar ko* kjto, 
tai kad ir pačioj išvakarėj, 
pasitarkite ir paskirkite dele
gatus, ar delegatą, bet daly
vaukite konferencijoje.

Apskrities pirm.
J. M. Karsonas
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j TEISMAI IR ŽMONĖS
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ musų krašto aukščiausias teis- 

ftias vienbalsiai nutarė, jog valdžia neturi teisės skirti, 
r- per aukštas belas pagal Smitho akta įkalintiems žmo- 
k; •jiems.

Šią opiniją (nuomonę) aukščiausias teismas padarė 
'■' specialiai 15-kos asmenų belos reikale—asmenų, įkalintų 

Kalifornijoje.
j.... Kaip žinia, 15-ka darbininkų veikėjų, suimtų dar pra

ėjusią vasarą, buvo įkalinti, reikalaujant užstatyti po 
| -• $50,000 už kiekvieną.

• - Toks valdžios elgesys, aišku, prieštarauja Jungt. Vals
tijų konstitucijai. Be to, sukėlimas tokios pinigų sumos 
buvo neįmanomas. ’ Tad įkalintieji kreipėsi į vietos fe- 

\ deralinį teismą, kuris prokuroro žygy užgyrė. Tuomet 
jie apeliavo į aukščiausi teismą. Pastarasis pasakė: bė- 

■los per aukštos, neatitinka konstitucijos dvasiai, tad jos 
| turi būti sumažintos.

Įkalintieji ir vėl kreipėsi pas teisėją Mathes, reika- 
••• laudami sumažinti belas. Pastarasis, nekreipdamas dė- 
4 mesio į aukščiausio teismo sprendimą, vėl atsisakė su

lk-mažinti!
Vadinasi, žemesnysis teismas nesiskaito su aukščiaų- 

l-'siojo teismo sprendimu!

Į T/\RP ĮKALINTŲJŲ keletas yra negaluojančių, ser- 
'/ gančių širdies liga.

Viena tokių—Bernadette Doyle,—žymi moteriškė vei
kėja. Kai ji neseniai kandidatavo į vieną valdinę vietą 
(mokyklų prižiūrėtojos vietą), už Bernadettę Doyle pi
liečiai padavė 600,000 balsų. Ji plačiai Kalifornijoje ži
noma visuomenininke; Bet ji serga. Net keletą kartų 
buvo rimtai atkritusi nuo širdies smūgių’.

Draugai ir prieteliai šiai veikėjai sakė: mes už jus 
surinksime $50,000 ir jūs privalote išeiti. Tačiau Ber
nadette Doyle draugų siūlymą atmetė, sakydama, jog tai 
laužytų patį principą, jog tai paneigtų- kitus įkalintuo
sius, kurie serga. Tarp įkalintųjų yra dvi vaikų mo
tinos, tad nebūtų gražu man išeiti, jas paliekant.

Tuomet Kalifornijos žmonės pradėjo plačią kampaniją, 
reikalaujant, kad Bernadette Doyle būtų iš kalėjimo iš
leista po bėla. Protestai - reikalavimai buvo siunčiami 

" krašto prokurorui M'cGrathui Washingtone. Na, ir šie 
reikalavimai‘paveikė: Bernadette Doyle tapo išleista iš 

. kalėjimo be jokios belos.
W f * • ___  • _____

.■ AIŠKU, šis B. Doyle išlaisvinimas—didelis žmonių lai
mėjimas, kuris parodo, kad tie, kurie dirba, kurie rei- 

ai kalauja, tai ir laimi.
<. Masinis žmonių pasisakymas tuo ar kitu klausimu vi

suomet atneš savo vaisių.
,Reikalavimai dėl to ąr kito žmogaus išlaisvinimo ga
lima ir reikia siųsti ne tik valdinėms įstaigoms, o ir teis- 

, mams, nes teismai yra dalis tos pačios valdžios.. Juos 
. . sudaro tokie patys žmonės.

Bet šis dalykas parodo dar ir kai ką daugiau: kaip 
..šiandien pas mus žemesnieji teismai nesiskaito su aukš

tesniųjų teismų sprendimais! Bet tie patys teismai nori, 
K kad žmonės, kad piliečiai klausytų visko, ką. teismai 

nutaria-!
Šiuo metu Kalifornijos kalėjimuose dar vis tebesėdi 

14-ka asmenų, įkalintų pagal Smitho aktą. Jie laukia 
teismo. Jiems reikia prie teismo pasiruošti, bet kalėjime 

j (būdamas žmogus niekad gerai nepasiruoš savo bylai 
...ginti.
M|<:rKas bus? Mes nežinome. Vieną žinome: turėtų būti 

pradėtas platesnis darbas, kad priversti žemesniuosius 
teismus pildyti aukščiausiojo teisme patvarkymą!

VISAIP PASITAIKO...
Tautininkų Dirvoje yra 

paduotas laiškas (nežinome, 
ar jis fiktyvis ar tikras), 
rašytas vieno dipuko, kuris 
gyvena 'Amerikoje, savo 
draugui, esančiam Europoj. 
Štai, ištraukėlė:-

Klausi, kaip Aldutė ir Al
gis. O, vžinai, .jie ’ gerokai pa
augo. Leidžiu juos į parapijos 
mokyklą' — geriau išmoks 
angliškai. Abu — Donna ir Al 
(ar negeriau skamba taip su
trumpinus?) ir su mumis pa
sišneka a n g 1 i š k a i. žinai, 
mums, žilstantiems, nebe taip 
jau lengvai apsiverčia liežu
vis, bet jiems? Vieni juokai. 
Už metų kitų bus tikri ameri
konukai. Ir gerai taip. 'Čia juk 
aiškiai liksime gyventi, tad ar 
neverta gerai išmokti valstybi
nės kalbos, neapsimoką prisi
taikinti prie krašto sąlygų, jo 
papročių Be angly kalbos 
mūšy vaikai nepadarys čia 
jokios karjefros.

Laiškas, aišku, būdingas 
dviem dalykais; jo autorius 
jau nebegalvoja apie sugrį
žimą į Lietuvą, — jam jau 
'čia turės būti Lietuva, — 
o tai reiškia, jog karo pro
spektų jis jau nebemato. 
Antra: jam lietuviška kal
ba jau tik niekalas. Lietu
vių kalba jam buvo brangi 
tik tol, kol ji tarnavo jo 
ekonominiams interesams. 
Dabar jam svarbu, kad jo 
vaikai susidarytų čia didelę 
karjerą, — tad turį kalbėti 
tik angliškai.

Tokių dipukų, aišku, jau 
yra nemaža.

VADAI IR VADIZMAS
Po to, kai Vlikas atmetė 

jo pareigūnų sudarytą “tai
kos sutartį” su “šefu” Lozo
raičiu, tarp klerikalų ir tau
tiniu kų prasidėjo gan įdo
mios rietynės.- Tautininkai 
liūsta, o klerikalai — džiau
giasi.

Andai pranciškonų laik
raštis šitaip rašė:

Vlikas apsaugotas nuo Va- 
dizmo. VLIKo posėdyje pa
kartotinai buvo svarstytas su
sitarimo su St. Lozoraičiu pro
jektas ir galutinai atmestas. 
Tuo būdu Lietuvos laisvinimo 
organizacijoje demokratinis 
principas apsaugotas ir vadis- 
tinės pretenzijos atmestas.

“Vlikas apsaugotas nuo 
vadizmo,” reiškia, jis ap
saugotas nuo Lozoraičio, 
turinčio kišenėje “Kybartų 
aktus.” Klerikalai bijojo, 
kad susitarimas s.u Lozorai
čiu ir iš to išplaukiančios 
painiavos galėtų atimti iš 
jų vadovybę Vlike, gi Vli
kas, kaip žinome, skaitosi 
“Lietuvos vadlžia”!

Klerikalai ir tautininkai 
galvoja šitaip; iškils karas, 
Lietuva bus nusiaubta ato
mo bombos, tada į Lietuvą

■ KEISTAS KITO MŪSŲ
-TEISMO SPRENDIMAS
" VAKARŲ VOKIETIJOJE. gyvena 13-kos metų am- 
Žiaus cechų tautos mergaitė Hanerolė Pospisilytė. Ji 
si r at a.

- Hanerolės tėvas buvo paimtas į nacišką vokiečių ar
miją ir praėjusiame kare tapo užmuštas fronte. Našle, 
Jlanerolės motina, ištekėjo už cecho ir šiuo metu gyve- 
na ČechosloVakijoje.

Motina nusitarė savo dukrelę parsitraukti pas save, 
kur jai yra užtikrintas gražus gyvenimas ir mokslas. 
Bet Vakarų Vokieti jos valdžia atsisakė mergaitę išleisti. 

V* Į tai įsikišo Čechoslovakijos valdžia ir dalykas atsidūrė 
okupaciniame Jungtinių Valstijų teisme Vokietijoje.

, . Šiomis dienomis teisėjas William Clark padarė tuo 
reikalu sprendimą, pasakydamas: Hanerolė Pospisilytė 
privalo pasilikti Vokietijoje pas svetimus; motina jos 
negaus, nes motina gyvena komunistinėje Čechoslova- 
-kijoje!

,~..:.Ką tai reiškia?!
Kas gali užgirti šį teismo sprendimą? Ar tai ne dras- 

, kymas šeimų? Ar tai žmoniškas tarimas?!
Kiekvienas žmogus, blaivai pagalvojęs, atsakys, jog tai 

yra žiaurus, jog tži nežmoniškas teismo sprendimas!

Šiuo tarpu Pittsburghe eina derybos tarpe United 
Steelworkers Unijos ir U. S. Steel Korporacijos. Čia 
iš kaires Į dešinę: Philip Murray, unijos prezidentas, 
John A. Stephens, " korporacijos vice-prezidentas/ ir 
David McDonald, unijos iždininkas.

sugrįš Vlikas — “valdžia” 
ir pradės valdyti Lietuvos 
žmones! Tuo būdu, kuri 
srovė valdys Vliką, valdys 
Lietuvą.

Aišku, tai nesąmone, nes 
tokio dalyko Vlikas nesu
lauks, bet “suinteresuotie
ji” taip galvoja ir tu jiems 
nieko nepadarysi.

Į tą pranciškonų laikraš
čio džiaugsmą tūlas Dirvos 
bendradarbis šitaip atsako:

Šia proga norėtųsi Darbi
ninko ir Draugo paklausti:

1. Kas sulaužė Lietuvoje su
tartą Vliko sudėties proporci
ją ir ją stengiasi, nesilaikyda
mi jokių padorumo principų, 
išlaikyti, kad tik galėtų VLI- 
Kui primesti vadistinį katali
kų politinės srovės dominavi
mą ?

2. Kas, prieš visų kitų gru
pių aiškų pasisakymą, atsisa
ko į VLIKą įsileisti Mažosios 
Lietuvos atstovą, kad tik Vli
ke būtų išlaikytas katalikų

' vadistinis dominavimas, ne
žiūrint net į gyvybinius lietu
vių tautos interesus?

3. Kas stengėsi ir stengiasi 
Vliko pirmininko kedėje lai
kytis tik katalikiškųjų grupių 
balsais, kad tik būtų išlaiky
tas Vlike katalikiškųjų grupių 
vadizmas ?

4. Kas į Vienybės sąjūdį 
pasiuntė frontininkų vadą Le-

Į oną Prapuolenį, kad tik būtų 
j išlaikytas katalikiškų grupių 
vadizmas Vlike?

5. Kas tvirtinant Vliko ko
misijos susitarimą su St. Lozo
raičiu, jį pavertė niekais, kad 
tik būtų išlaikytas katalikiš
kųjų grupių vadizmas?

Visi lietuviai žino, kad tas 
kombinacijas, neva Lietuvos 
vadavimo vardan Vlike atlie
ka vieni katalikiškųjų grupių 
atstovai. Jie, norėdami visuo
menę klaidinti, pasirenka to
kius'metodus, kurie pilnai tin
ka pasakymui — “Vagis rėkia 
— gaudykit vagį!”

Kaip matome, vieni gaudo 
vagius ir kiti gaudo vagius. 
Katrie iš jų didesni vagys, 
mes šiuo metu susilaikysime 
nuo sprendimo.

MIRĖ N. YORKO 
TIMES REDAKTORIUS

Mifė Edwin Leland 
James, vadovaujantis New 
Yorko Times redaktorius, 
61 metų amžiaus. Jam už<- 
sitvenkė kai kurios širdinės 
kraujagyslės ir paplūdo 
kraujas į vidurius .

N. Y. Times yra įtakin
giausias kapitalistinis laik
raštis Amerikoje.

Seniau James dirbo Balti
more Sun, Pittsburgh Dis
patch ir Albany Knicker
bocker Press redakcijose.

Tokio, Japonija. — Nu
griuvo kalno viršūnė, už- 
mušant 5 Otsu kaimo gy
ventojus, sužeidžiant 5 ki
tus ir sunaikinant 10 namų.

KRETINGA.-Rašau Jums 
iš savo senos gyvenvietės 
Kretingos miesto. Labai 
norėčiau, kad šį mano laiš
ką paskaitytų visi mano pa
žįstami, s.u kuriais kartu te
ko vargti Vokietijos ame
rikiečių zonoje Hanau a'm 
DP stovykloje, o ypatingai 
brolis Pranas, likes Vaka
rų Vokietijoj. Kaip žinote, 
karo audra nubloškė mane 
į Zalcburgą, žmona su vai
kais pasiliko Kretingoje. Vi
sos mano pastangos susiriš
ti su savo šeima paštu nu
eidavo niekais., nes Hanau 
lagerio vadovybė naikinda
vo laiškus, ateinančius iš 
Lietuvos ir siunčiamus gi
minėms į Lietuvą. Patys 
neleisdami karo nublokš
tiems į svetimus kraštus 
lietuviams susisiekti su sa
vo giminėmis Lietuvoje, re
akcionieriai • skelbdavo me
lą apie tai, kad esą iš Ta
rybų Lietuvos neišleidžiami 
laiškai į užsienį, esą Tarybų 
Lietuvoje neliko lietuvių ir 
panašiai . Reakcionieriai ir 
fašistai net .neleisdavo klau
sytis radijo laidų iš Lietu
vos. Stovykloje tekdavo 
klausyti radijo slapta, pa
našiai kaip vokiečių okupa
cijos metu reikėjo saugotis 
gestapininkų, kad jie nepa
stebėtų klausant Maskvos 
radijo. . 1

Negaudavome mes stovy
kloje ir spaudos iš Tarybų 
Lietuvos, Atskirti nuo Tė
vynės, vis. daugiau ir dau

Namo Bendrovės šėrininkų suvažiavimas
Šiemet lapkričio. 24-tą d. 

įvyko šėrininkų susirinki
mas ir jis atliko daug nau
dingo darbo. Tiesa, neten
ka nuo stogų šūkauti, re
klamuojant bendrovės už
darbius ir šėrininkų pelnus 
praeitų metų versloje, bet 
Lietuviškos Kultūros Cen
tras ne tam ir buvo suor
ganizuotas. Tačiau, imant 
dėmesin*šių dienų aplinky
bes, sudarančias eibes įvai
riausių kliūčių pažangos 
veikloje, tai ir finansinis 
bendrovės stovis nėra blo
gas.

Viena iš didžiausių kliū
čių, tai reakcijos siautėji
mas, kurios užnugaryje sto
vi didelės jėgos, nesiskai- 
tančios su teisėmis, galvo
sena ir žmoniškumu. An
tra svarbi kliūtis, tai stoka 
jaunuomenės, kuri, bijoda
ma reakcininkų teroro, ne
pakankamai užpildo retė
jančias eiles veteranų vei
kėjų. Trečia, kurios mes 
neskaitysime kliūtimi, bet 
pavadinsime labai rimta 
priežastimi bendrovės iždo 
skrumnumo, tai kad Namo 
Bendrovės tikslas nėra pel- 
nagrobiauti. Jos tikslas yra 
skleisti ir palaikyti Ameri
kos lietuviuose mūsų tautos 
meną, dailę ir tradicijas, 
kurios kelia žmogaus savi
garbą ir jį tobulina.

Todėl, nesigilinant į 
smulkmenas, kurios disku- 
s.uojant dažniausia susiau
rėja ir aptemdo viršiausią 

^organizacijos tikslą, mes, 
tolimesnių kolonijų šėrinin- 
kai, galime save skaityti 
laimingais, kad prie vairo 
mūsų, bendrovės stovi geri, 
teisingi žmonės. Kiekvie
nu valdininku mes galime 
pasitikėti, kaip savo šeimos 
nariu.. Jis pelno sau pra
gyvenimą kitur ir. dažniau
sia sunkiose darbo žmogaus 
sąlygose. Jis vakarais ir 
nuo darbo atliekamomis 
dienomis pašvenčia daug 
valandų bendrovės reika- 

giau patekdavome į pinkles, 
kurias mums spęsdavo ko- 
mitetininkai, ir jų šeiminin
kai —i imperialistai.

Sužinojęs, kad mano šei
ma gyvena Kretingoje (laiš
ką iš namų gavau vieno pa
žįstamo vokiečio adresu), 
nutariau grįžti namo.

Nelengva buvo ir išvykti 
iš stovyklos į Lietuvą. Kas 
buvo Hanau DP stovykloje, 
žino kokios ten sąlygos bu
vo sudarytos doriems lietu
viams. Ten žmogus nedrįs
davo ir prasitarti apie grį
žimą i Lietuvą. Niekam nie
ko nesakęs, palikau Hanau 
stovyklą ir per Ansbachą ir 
Brandenburgą išvykau į Tė
vynę.

Jau trys metai, kai aš grį
žau į Tėvynę ir gyvenu su 
savo šeima g i m. t a j a m e 
mieste. Namukas m ū s ų 
Kretingoje išliko sveikas. 
Ten ir dabar gyvename. 
Dirbu savo specialybėje, 
kaip dekoratorius. Kartu 
su manim grįžę lietuviai ir
gi gerai įsikūrė ir dirba 
įvairiose įstaigose, Taura
giškis mokytojas Jonas Bic- 
ka, su kuriuo kartu vargo
me Hanau stovykloje, dabar 
yra Griežpelkių septynme
tės mokyklos direktorius, 
Juozas Juška dirba Plungė
je, kiti—kituose Lietuvos 
miestuose. Kaip dekorato
riui, man dažnai tenka dirb
ti Palangoje.

Karo ir hitlerinės okupa
cijos metais Palangos ku

lams, Jis mums tarnauja 
veltui.

Geraširdės moterys mums;
dirba irgi veltui, kaip tai, I Birohito ir privačią! kalbę

net nu-

protauja.

langų uždangų sutvarkyme, 
vakarienių paruošime ir vi
sokiose kitose veiklose, ku
riose vyrai netinka, arba 
kad ir tinka, bet aptingsta. 
Mes galime džiaugtis, 
kad mes turime Liberty 
Auditorium, kuriame, laiks 
nuo laiko susirinkdami, pa
silinksminant ir 
stembame, kad dar liko 
žmonių, kurie
Kitaip propagandos švan
kioje atmosferoje, lyg sil
kių bačkoje, uždustume — 
protiškai apkvaištume taip, 
kaip tie lietuvių tautos iš
gamos, tapę aukomis Lietu
vos amžinojo priešo kryžio
ko, kurie pikietuoja Laisvės 
koncertus ir žemina lietuvių 
tautos vardą amerikiečių 
akyse.

Aš dėkoju bankieto ko
mitetui ir-gaspadinėms, ku
rios už tokią mažą kainą 
taip daug mus privaišino— 
bankiete buvo net trijų rū
šių mėsos, sriubos, daržo
vių, kavos ir kitokių prie
skonių. Draugiškuose pa- 
sišnekuč i a v i m u o s e visi 
linksmai laiką praleidome.

Šėrininkai skirstėsi apie 
dešimtą vai. vakare. Visų 
veiduose matėsi viltis ir pa
sitenkinimas savo darbais. 
Kiekvieno- sieloje šnabždėjo 
švelnutėlis, tykus balsas at
eities: “Po kiekvienos au
dros’saulutė nušvinta; po 
tamsiausios nakties visuo
met rytas brėkšta; po re
akcijos audrų nušvis socia
li© gyvenimo padangė.”

Taip, draugai, tas neiš
vengiama. Gyvenimui su- 
normalėjus, jūs didžiubsi- 
tės savo darbais, kurie sky
nė kelią į šviesesnį ryto
jų — laimingesnį gyvenimą 
tiems, kurie pelno sau duo
ną neišnaudodami kitų.

šerininkas 

2 pusi.—-Laisvė (Liberty)«Penktad., Gruodis-Dec. 7, 19!

rortui buvo padaryta dide
lė žala. Tarybinė vyriausy- , 
be po karo ėmėsi energin
gų priemonių kurortui su- j 
tvarkyti. Sparčiais tempais^ 
buvo atstatyti narnai^ atre-^R 
montupti sugriautieji pasta- Į 
tai, įsteigta dešimtys poil- ’ 
šio namų, sanatorijų, kur il
sisi tūkstančiai darbo žmo
nių. Žymūs darbai sutvar
kant Palangos kurortą bu
vo atlikti šiais metais. Mies
to gatvėse pasodinta daug 
gėlių,' medelių, įrengtas 
naujas skveras, sutvarkytas 
parkas. Kiekvienoje gatvė-, 
je galima matyti dešimtis 
atstatytų poilsio namų, sta
tomi nauji pastatai. • Besi
ilsintieji Palangoje darbo 
žmonės gausiai lankosi nau
jai atstatytame kino-teatre. 
Dekoruojant kino-teatro pa
talpas teko ir man darbuo
tis.

Kinas neseniai aprūpin
tas naujais baldais. Atre
montuoti ir pašto namai. 
Dažymo darbus juose atli
ko mano vadovaujama bri- 
gada. ' ' <

Ištaigingose vilose, kuriui 
anksčiau priklausė kapita
listams, dvarininkams ir 
pirkliams, dabar ilsisi tūks
tančiai darbo žmonių. Dau
gelis įstaigų ir įmonių įsi
rengė savo nuosavus poil
sio namus, kaip “Kauno au
diniai,” Klaipėdos “Gulbės” 
fabrikas, ir tt. Dirbdami 
taikų kūrybinį darbą, mes 
žinome, kad tuo pačiu ko
vojame už taiką visame pa
saulyje.

Benediktas Zacharka

t

Vice-prezidentas džiaugiasi
pasimatęs su Hirohito

Tokio, Japonija. — Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tas Alben Barkley atsilan
kė pas ■ Japonijos karalių 

o ir privačią! kalbę^ 
josi su juo per 1 valandą 
5 minutes. Paskui Barkley 
sakė korespondentams: “Aš 
turėjau malonų, smagų, ir 
labai naudingą pasikalbėji
mą su Japonijos imperato
rium.”

Barkley slėpė, apie ką jie
du šnekėjosi.

Barkley’ui paskui suruo
šė puotas Japonijos premje
ras Šigeru Yošida ir japonų 
seimo vadai.

Pirm keleto dienų Bar
kley su žmona lankėsi Ko
rėjos fronte; pasirašė var
dą ant vieno patrankos šo
vinio ir pats jį iššovė.

/ Californijos valstijos gu-- 
bernatorius Earl Warren 
pareiškė, kad ir jis sieks 
republikonų partijos kan
didatūros j Jungtinių Vai* 
stybių prezidentus. Jis 
mano, kad jis tinkamečy 
nis tai vietai, negu sena-C 
torius Taft arba gen. Er-^. 
senhower. 1948 metų rin
kimuose jis buvo republi- 
konų partijos kandidatu 
j vice-prezidentus.
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Kaip vadinamos “komiškos 
knygos” darko vaikus

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI Žuvis, kuri labai nugąsdino

Kaip sulaikyti blogumus, 
kuriuos platina vadinamos 
“komiškos (juokdariškos) 
knygos”? šį klausimą 
svarsto New Yorko valsti
jos seimelio komitetas.

Tos paveiksluotos knyg
palaikės yra skiriamos vai
kams iki keliolikos metų 
amžiaus, bet jas skaito ir 
milijonai suaugusių ameri
kiečių.

Valstijos seimelio komite
tas pereitą savaitę New 
Yorke pakvietė ir tūlus 
psichiatrus, kad paliudytų, 
kaip komiškos knygelės su 
savo braižiniais “auklėja” 
jaunąją kartą. — Psichia
tras yra daktaras, gydantis 
proto ir nervų ligas.
LYTINIS ŽIAURUMAS

Vienas liudytojų, psichi
atras dr. Frederic Wer- 
tham parodė komišką knyg
palaikę, kur nupiešta pus
nuogė jauna moteris. Ją 
pagriebia “devyngalvis sma
kas” ir suima į savo reples. 
Sekančiuose paveiks. 1 u o s e 
smakas palaipsniui keičiasi, 
iki tampa vyru.

—Kokią mintį, jūs mano
te, tie piešiniai vaikui pa
duoda?—užklausė dr. Wer- 
tham. Tyrinėtojai suprato, 
jog tai bus bloga mintis, 
bet nė vienas neatsakė. Tad 
jis pats paaiškino:;

’ —Šie vadinami komiški 
paveikslai su savo įrašais 
skelbia aršiausią lytini žiau
rumą. Jie rodo, kaip gali
ma žvėriškai grobti mote
ris, kankinti jas, kartu pa
tenkinant lytinį savo gąšlu- 
mą. Vyras tose knygose ne
bučiuoja merginos. Jis ją 
plaką, smaugia ir, lytiniai 
pasitenkinęs, suvažinėja au
tomobiliu. šlykščiausi su
augusiųjų lytiniai įsivaizda
vimai patenka į šias neva 
juokdariškas knygas. Ir 
tie išgamiški įsivaizda
vimai pardavinėjami vai
kams’. Tatai baisiai žaloja 
vaikų dvasią ir auklėja žvė
rišką žiaurumą link mote
riškos lyties. Visajai dar
ko sveiką, padorų lytinį su
pratimą.—
PLĖŠIMAI, PRIEVARTA
VIMAI IR NARKOTI-

VNIAI SVAIGALAI
Komiškos knygpal a i k ė s 

smulkmeniškai parodo pa
veikslais, raštu ir braiži
niais, kaip atliekama viso
kios nedorybės — apiplėši
mai, prievartavimai mergi
nų ir kt. Iš jų vaikai ir jau
nuoliai taip pat sužino, kaip 

, gaunami ir vartojami nuo
dingi narkotiniai svaigalai. 
O pavojingiausias narkoti
kas heroinas yra tuo
se “komikuose” vadinamas 
“džiaugsmo skystimu 7’ Tai 
pagunda vaikams patirti to
kį džiaugsmą.
FAŠISTINIS 
“VIRŠŽMOGIS”

Viena labai paplitusių 
^knygpalaikių vaizduoja 
4“Supermaną” (Viršžmogį), 

feuris sutrempia visus kitus 
Jsmones, ir taip pasiekia sa- 
*vo tikslus. Tai yra ryškus 

naciško “didvyrio” vaizdas, 
pridūrė daktaras Wertham- 
as. Kitos knygpalaikės vi
suomet paveiksluoja pikta
darius kaip svetimtaučius—

I žydus, rusus, negrus ir kt. 
Tokiu būdu jos irgi sklei
džia fašistines mintis.
“ŽABANGAI” VYRAMS

N. Y. valstijos seimelio 
narys James Fitzpatrick 
garsiai perskaitė iš vienos 
komiškos knygos šitokį 
skelbimą merginoms:

—Ar esi nelaiminga? Ar 
per visą savo amžių svajo
jai, kaip galėtum sužadint 
vyro karštį? Tai vartok 
šiuos Žabangus Vyrams 
(kvepalą); tatai sujudins 
vyrą -taip, kad jis griebs ta
ve į rankas ir sakys, “my
liu tave.”—

Valstijos senatorius Ha
roldas. Pankenas pastebėjo:

—O aš mačiau komiškose 
knygelėse . skelbimą, per
šantį pirkt lytinius hormo
nus, kurie “begaliniai pa
didins” lytinį vyro smarku
mą.—

“Komikų” paveikslai ir 
pasiskaitymai pamokina 
vaikus, kaip atlikti įvairias 
nedorybes, o skelbimai nu
rodo įrankius ir būdus, kaip 
tatai . padaryti, sakė dr. 
Werthamas, Queens Gene*- 
ral Ligoninės psichiatras. 
Jis pats dėl patyrimo atsi
liepė į vieną skelbimą, gar
sinantį įrankius, “asmeni
niam apsisaugojimui”: pa
siuntė 93 centus ir už tai 
gavo rankinį peili su 4 colių 
ilgio geležte ir kišeninį pei
li, kuris automatiškai atsi
lenkia, paspaudus mygtuką 
vienoje kriaunų pusėje. Tai 
buvo peiliai, kuriuos varto
ja gengs.teriškos vaikų šai- 
kos. Tokius peilius įstaty
mai uždraudžia, bet “ko
miški” leidiniai vis tiek juos 
•garsina.

80 milijonų komišku 
knygpalaikių kas mėnesį 
išparduodama Jungtinėse 
Valstijose, ir didžioji dau
guma ju dvasiniai žaloja 
vaikus ir jaunuolius. . Jos 
akstiną kriminalinius, nusi
kaltimus, lytines nedorybes 
ir visokias kitas baisenybes.

Tie šlamštai taipgi su
trukdo vaikus nuo naudin
gų skaitymų, pastebėjo dr. 
Wertham.

Italija, Anglija ir tūli ki
ti kraštai uždraudė įgaben
ti tokius šlamštus iš Ame
rikos. Bet Amerikoje jie 
nevaržomai plinta.

Dr. Wertham siūlė išleist 
valstijinį įstatymą, kuris 
užgintų panašią “literatū
rą” pardavinėti jaunes
niems kaip 15 metų am
žiaus vaikams .

Ch. S. Walker’iene, pirmi
ninkė New Yorko Valstijos 
Tėvų ir Mokytojų Kongre
so, sakė reikėtų išleisti įsta
tymą, kad nušluotų bent 
blogiausias komiškas kny
gas., “jeigu įstatymas nesi
priešins konstitucijai.”

Žymėtina, kad New Yor
ko valstijos seimelis jau 
1949 metais nutarė išleisti 
tokį įstatymą. Bet republi- 
konas gubernatorius Tho
mas Dewey atmetė (veta
vo) seimelio nutarimą. 
Dewey tada nupasakojo, 
kad įstatymas prieš gengs- 
teriškas komikų knygas 
“gal būtų priešingas konsti
tucijai.” J. C. K.

Iš New Yorko gene rali o 
pašto išsiunčiama 73 pro
centai visų iš šios šalies ei
nančių užsienin paštinių 
siuntiniu.

________ i

’ George Washington, pir
masis prezidentas,' laimėjo 
1748 metais kumštininku 
čampionatą Virginijos ko
lonijoj. Tada kumštynės 
eidavo nuogais krumpliais 
iki pergalės.

Karinio rekrutavimo 
(Selective Service) valdyba 
praneša, kad iš pašauktų 
kariuomenėn 339,000 stu
dentų, lankančių kolegijas 
ir universitetus, 37 procen
tai buvo fiziškai netinkami 
karinei tarnybai.

Amerikos valdžios Žinių 
Biuras pripažįsta, kad So
vietų Sąjunga kaipo javų 
augintoja užima pirmąją 
vietą tarp pasaulio valsty
bių. _

Dabartinio Anglijos kara

KOKIU KEISTUMU KARTAIS BŪNA
Santiago, Čilė. — Polici

ja areštavo 103° metų, senį 
Juaną Guzmaną už mušty-
nes gatvėje. Jo sumuštas 
28 metų amžiaus vyras ta
po nuvežtas ligoninėn.

Santa Monica, Cal.—Au
tomobiliu važiuodama, Bon
nie C. Hargrove iškišo ran
ką pro langelį, kaip ženklą, 
kad jos automobilis sukasi į 
kairę. Kitas automobilistas 
pravažiuodamas- numovė 
nuo atkištos rankos riešinį 
laikrodėlį, vertą $60, ir nu
dūmė savais, keliais.

Anna Rose n b e r g i o n ė, 
Jungtinių Valstijų karinio 
sekretoriaus padėjėja, lan
kėsi Korėjos fronte ir su
grįžus pasakė: “Aš mačiau 
daugiau kareivių išviečių 
(toiletų), negu bet kuri ki
ta moteris pasaulyje.”

Rhode Islando viešųjų 
darbų valdyba kreipėsi į tos 
valstijos seimelį, kad pa
skirtų pinigų, už kuriuos 
galima būtų nupirkti mag
netus ir pritaisyti prie 
valstijinių trokų. Sako, 
magnetai nurankiotų vinis 
nuo plentų. Primėtyti ant 
plentų vinys dažnai arčio 
automobilių padangas (ta- 
jerius).

Boston./ — Raymondiehė 
Blois’ienė gavo teisme per
skyras nuo vyro, kuris ją 
“dvasiniai kankino.” Kan
kinimas buvo toks, jog kai 
pramogose muzika grodavo 
valcą, tai vyras visuomet 
šokdavo polką.

Detroit. — Vienas vyras 
taip drožė kumščiu polici
ninkui sprandan, kad par
trenkė jį ant gatvės. Areš
tuotas, aiškino teisėjui: — 
Aš norėjau tik bitę’ užmušt, 
kad neįgiltų policmanui į 
kaklą.

Philadelphia.—Buvo areš
tuotas senbernis, kad 35 sy
kius šovė iš revolverio į sa
vo kambario lubas ir sienas. 
Jis teisinosi daręs pratimus, 
kaip nusižudyti.

New York. — Profesorė 

liaus Jurgio VI privatinis 
turtas apskaitliuojamas 10 
milijonų svarų sterlingų. 
Tai 28 milijonai doleriu 
amerikiniais pinigais, pagal 
dabartine vertę.

Tai tokie, kurie nei sėja 
nei pjauna, bet aruodus pri
sikrauna.

lowos valstijoj 1941 me
tais Harrons su savo žmona 
minėjo 80 metų vedybinio 
gyvenimo jubilėjų. Tai il
giausias iki šiol vedusiųjų 
poros, išgyventas laikas 
J u ngtin ėse V aisti jose.*’

Abudu jubiliantai buvo 
vienmečiai. Susituokė bū
dami 16 metų amžiaus.

Kiek 1940 metų pradžioje, 
prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą, 'gaudavai pirkinių už 1 
dolerį, tai dabar už tiek už
mokama $1.92. Reiškia, be
veik dvigubai.

1871 metais Wisconsin 
valstijoj įvykęs miškų gais

Florence, Hunters (mergi
nų mokytojų) Kolegijos vir
šininkė, aiškino, kodėl pra-
dinoms mokykloms, reikia 
daugiau vyrų mokytojų: 
“Mokiniai dažnai prašo vy
rus mokytojus,' kad jiems 
drabužėlius s u s e g iotų — 
vengia moteriškių mokyto
jų.”

AR ŽINAI, KAD?
SVETIMOS ŠIRDYS

Medicinos mokslininkai 
Chicagoj bandė įdėti nau
jas širdis 22 gyvuliam. Ban
dymai dalinai pavyko de
šimtyje atsitikimų, kur sve
timos širdys, tvaksėjo per 48 
valandas.

MAISTAS IR AMŽIUS
Maitinant liesu maistu 

žiurkes . laboratorijoje, jų 
amžius buvo pailgintas vi
su trečdaliu.

Kuomet vaisinės musės 
buvo maitinamos tam tyčia 
parinktu maistu, tai jos gy
veno dveja tiek ilgiau, ne
gu paprastai.

AMERIKIEČIU AMŽIAUS 
ILGĖJIMAS

Didžioji amerikinė Metro
politan Gyvybės apdraudos. 
kompanija apskaičiavo, kad 
žmonės šioje šalyje gali ti
kėtis gyventi iki 68 metų ir 
4 mėnesių amžiaus.

Vidutinis toje kompanijo
je apsidraudusių amerikie
čių amžius 1900 metais bu
vo 43 metai.

Pasitikrino pirmesnieji 
kompanijos padaryti ap
skaičiavimai apie jos kostu- 
merių amžių.

Bet milijonai varginges
niųjų amerikiečių nebuvo ir 
nėra apsidraudę.

MANKŠTA IR GIJIMAS
Hollywood, Calif.—Nellie 

Andersonienė, 84 metų am
žiaus, ilgai sirgo nugarkau
lio nervų uždegimu ir nega
lėjo paeiti. ' Pagalinus, jai 
buvo patartą kiek įmanant 
mankštytis ir net šokti mo
kytis. Šokių mokytoja 
Kathryna Etienne jau tiek 
išmankštino Andersonienę, 
kad senųtčLne,. tik pųęių;ų 
bet ir pašoka. N. M.

ras visiškai sunaikino Pesh- 
ting miestelį ir sudegino 
virš milijoną akru miško. 
Gaisre žuvo 1,152 žmonės.

Tai didžiausias bet kada 
buvęs gaisras Jungtinėse 
Valstijose.

Federalės valdžios proku
roras praneša, kad yra 
įtraukęs i “subversive” .— 
neištikimųjų sąrašą 624 or
ganizacijas ir 204 laikraš
čius bei žurnalus.

O pagal republikono se
natoriaus McCarthy spėlio
jimus, tai ir prezidentas 
Trumanas ir visa Demokra
tų Partija turėtų būti “sub- 
versyviai.”

Henry Dodge iš Wiscon
sin valstijos ir jo sūnus Au
gustas Dodge, gyvenęs To
wns valstijoj, 1848 . metais 
abudu buvo išrinkti į Jung
tinių Valstijų Senatą ir 
abudu 1855 metais pralai
mėjo rinkimus.

Kazys Bevardis

Senovinės Anglijos kara
lius William Rufus 1087 me
tais išleido įsakymą, kad
jeigu nusmerktas mirti pik- 
tadaris paskaitys tūlus 
Psalmių posmus ir įrodys 
mokąs skaityti, tai bus do
vanota jam gyvybė.

London. — Didžiojo An
glijos rašytojo Geo. Bernar
do Shaw’o žmona savo tes
tamente pirm mirties užra
šė 263 tūkstančius doleriu 
fondui, kuris turėtu mokvti 
airius mandagiau elgtis.. 
Vengti “grubijoniškumų” ir 
gramatiškiau kalbėti. Jinai 
mirė 1944 metais.

Anglų teismas Londone 
dabar sprendžia, ar užgirti 
tą palikimą, skiriamą ai
riams kultūrinti. Vyriau
sias teisėjas pastebėjo, kad 
tai būtu įžeidimas airiams. 
Sako:—Na, o ką anglai ma
nytų, jeigu kas. įsteigtų fon
dą jiems mandagumo moky
ti bei kultūrinti.

Middletown, N. Y. — Dvi 
moterys šiame mieste įtal
pino laikraštyje apmokamą 
skelbimą, kuriame dėkojo 
piliečiams, kad neišrinko 
jųdviejų vyrų į valdininkus. 
Nes dabar “vyreliai” turės 
pabūti namie, o jeigu būtų 
pątekę į valdininkus, tai 
negalima būtų jų sugaudy
ti. Vis sakytų, kad valdi
nės pareigos neleidžia jiem 
laiku namo grįžti.

Fargo, N. Dakota.—Po
licininkai a;tė j o s a 1 i ū n a n 
areštuot du girtuoklius. Su
ėmė vieną, o kitas paspru
ko. Paskui policininkai ra
do pabėgėlį pasislėpusį pa
čiame jų automobilyje.
“PASIDAVĘ” 576 ČIANGO 

PRIEŠININKAI
Taipei, Formoza. — Čiang 

Kai-šeko kinų tautininkų 
valdžia Formozos saloj pa
sakoja, kad jai, pagalinus, 
pasidavė 576 žmonės.. Tau
tininkai juos medžiojo kaip 
Čiango priešininkus,

Čiango valdžia buvo pa
sižadėjus nebaust jų, jeigu 
jie patys pasiduos per 70 
dienų.
^oĘažįų a,£ištesės pasižadė
jimą. ,

besimaudantį prez. Trumaną
Neseniai žuvis smarkiai 

nugąsdino prezidentą Tru
maną, besimaudant jam jū
roje prie Key West, Flori
doj. Tai buvo nepaprasta 
žuvis.

Slaptosio's policijos agen
tai, susėdę valtyje, saugo
dami prezidentą, sušuko, 
kad atplaukia būrys* bara
kudų! Tad Trumanas su 
savo bičiuliais urmu ir dū
mė iš vandens. Ir nedyvai.

Barakuda yra stambi, la
bai žiauri, kraugeriška žu
vis. Jinai pavojingesnė be- 
simaudantiems net už ryklį- 
šarkį.

Barakudos lankosi apie 
Florida ir kitu šiltu vietų 
jūrose.

Kai kurie šposininkai 
greit sudarė ir nemandagų 
juoką apie prezidento iš
gąstį. Sako, Truma.no marš
kiniai taip “žiauriai” ker
ši, margi ir keistai lapuoti, 
kad, rod oš, jie būtų galėję 
nubaidyt šalin net baraku
das. ..

Barakudų būna iki 10 pė
dų ilgio. Jų snukis ilgas, 
apatinis žandikaulis atsiki

Ką daryt su nukritusia 
nesprogusią A-bomba?

Dvylikos ' metų mergaitė 
Barbara Bair parašė moky
klini straipsni apie civilini 
apsigynimą. Bet savo rašte 
statė klausima:—Ką reikė
tų daryti, jeigu nukristų 
atominė bomba ir nesprog; 
tų ?

Klausimas, buvo perduotas 
artimaia4 civilinio apsigyni
mo valdybai Trentonef New- 
Jersey. Vienas apsigynimo 
direktorius bandė duoti 
greitą atsakymą:

—Jeigu rusai numestų ne
sprogusią atomų bomba, 
tai mes pašauktume kari
nius inžinierius iš New 
Yorko. Jie žinotų, kur ją 
padėti, kad' bomba niekam 
nekenktų. Mes. gi pašalintu
me gyventojus per penkias 
mylias. į visas puses nuo 
vietos, kur atom-bomba bū
tų palaidota.

Bet Atominės Jėgos Ko
misijos raštinė New Yorke 
tik nedrąsiai pareiškė:

—Mes p a s i t e i rausime; 
gal kuris mūsų štabo, narys 
sugebės atsakyti šį klausi
mą.

O 'vienas Princetono Uni
versiteto atominis moksli
ninkas dar mažiau drąsos 
parodė. Jisai sakė:

—Gal reikėtų sugaišti ke
lias savaites, iki galėtume 
duoti atsakymą į tą keblų 
klausima.

AR GALIMA BŪTU 
ĮVEIKT SOVIETUS ATO
MINĖMIS BOMBOMIS?

Canberra, Australija. — 
Anglų generolas Horace Ro
bertson, sakė Australijos 
seimo nariams:

—Negalima būtų atominė
mis bombomis sėkmingai 
atakuoti Rusiją. Nes ją sti
priai saugo greitieji rakie- 
tiniai lėktuvai ir radarų 
tinklai. O tie rusiški lėk
tuvai geresni, negu vakari

nių kraštų lėktuvai.— 

3 pusi.—Laisve (Liberty)* Penktad., Gruodis-Dec. 7, 1951

šęs ir pilnas aštrių, “kaip, 
britva,” dantų. Barakuda 
yra smarki plaukikė — gali 
nuplaukti iki 30 mylių per 
valandą.

Barakuda vienu kandimu; 
gali nukąsti žmogui ranką; 
ar koją. Buvo atsitikimų, 
kad barakudos mirtinai nu-į 
kirto net arklius lėkštuose 
pakrančių vandenyse.

Jeigu besimaudančiam, 
nukandama ranka ar koja, 
už tai kaltė paprastai sii-j 
verčiama ant ryklio-šarkio. • 
Bet tikrasis kaltininkas 
dažnai būna barakuda.

Barakuda yra daug drą
sesnė ir plėšresnė negu Šar
kis, kuris daugelyje atsiti
kimu net šalinasi nuo žmo
gaus. Barakuda visuomet 
vejasi ir nukanda bėgančią i 
koją net pačioje lėkštoje 
pakrantėje, tik kelių colių 
gilumo vandenyje.

Jau pirm 296 metų fran- 
cūzas gamtmoksl i n i n k a s 
Sieur de Rochefort rašė:

“Barakuda yra vienas iš 
pavojingiausių jūrinių siau- j 
būnu, godžiai ieškančių 
žmogaus mėsos.”

J. C. K.

Visokią rašytoją ir 
politiką pareiškimai j

" "■" 111 . r

Jei kas nori pajudint pa
saulį, tai pirmiausiai, jis 
pats turi pasijudinti.

—Sokratas.

Labai reikalingas šiai ša
liai geras, penkių centų 
vertas penktukas—nikelis.

—Ed. Wynn.

Beveik yra nustatyta^ 
kiek žmogus gali sunaudot, 
bet nėra nustatyta ribų, 
kiek jis gali išeikvot ir iš
mėtyk

—Kenneth Burke.

Net dūmai savo namuose 
yra daug geriau, negu’ug
nis kaimyno grįčioje. *

—Ispanų patarle.

Baime yra užmokami1 pro
centai tiems, kurie pasisko
lina blogumus.

—G. W. Lynn.

Nė vienas vyras neturi 
bijoti, kas bus ateityje, jei
gu turi gerą moterį užnu
garyje.

—Marcelene Cox..

Egipto vidaus reikalų mi
nistras Fuad ei Din Paša 
sakė:— Vakarinis imperia
lizmas yra didesnis pavo
jus Egiptui, negu komuniz
mas. ‘ ’

Spartakas. *

PUSRYČIAI IR MOKSLAS
Norvegijos gydytojai ir 

mokytojai surado, kad dau
guma mokinių iš ryto blo
giausiai mokosi todėl, kad 
tik ant greitųjų buvo už
kandę menkų pusryčių.

Įvedus tinkamus pusry
čius vaikam pačiose pradi
nėse mokyklose, pagerėjo 
vaikų mokslingumas.

Manila. — Pasakojama, 
kad “pasirodę Sovietų sub- 
marinai” arti Filipinų.

Truma.no


KITO AKYJE MATO IR KRISLĄ, O SKAITYK IR MOKYKIS
SAVO AKYJE NEMATO

(Pabaiga)
Amerikos ambasadorius, 

tačiau, jam pareiškė (čia
kunigas Braunas išreiškė 
gilų apgailestavimą), jog jis 
atvyko į Maskvą ne kaipo 
diplomatas, bet kaipo pa
prastas pilietis, amerikiečių 

I kapelionas, ir kaipo toks jo
kios diplomatinės neliečia
mybės neturėjo. Be to, jis 

' jam patarė mokesčius už- 
: mokėti ir iš tenai išsikraus- 
i tyti. Ambasadorius taipgi 

nustebo, kad kunigas Brau- 
’ nas gerai kalbėjo rusiškai, 
į kas atrodė visai nereikalin

ga amerikiečių kapelionui.
i Kai antra pavieska atėjo, 
Į jį pasitiko ta pati mergina 

su ta pačia specialiai jam 
pasitikti valdžios išduota 
suknia, bet klausinėjo jį jau 
komisaras. Parodė jam ir 
laišką iš aukštesnių valdi
ninkų, pagal kurį buvo aiš
ku, jog kunigas Braunas 
tubėjo užmokėti mokesčius 
ir palikti Sovietų Sąjungą.

Jis ir antrą kartą išdi
džiai atsisakė mokesčius 
mokėti, pasiūlydamas ko-

Rašo Juozas šiaurys 
duojami” (techniškų buka
galvių šalyje!). Ambasado
riaus duktė atsakiusi, jog 
ji dirbanti. Rusai (logikos 
genijai) to nesupratę ir vis
kas gerai išėję. Jis savo 
pasą įbruko su diplomatij 
pasais ir Sovietų Sąjungos 
valdininkai jį praleido...

Mano klausimas, tačiau, 
dar nebuvo atsakytas. Man 
jau buvo aišku, jog jis buvo 
daugiau negu laisvas. Ti
krumoje, jis rūpinosi ne A- 
merikos piliečių sielomis, 
bet įsivėlė į Sovietų Rusijos 
politiką, jis pats pripaži
no, jog surinko labai daug 
informacijų apie Rusiją.

Bet to jam neužteko. Jis 
nukrypo į karą. Su panie
kinančiu rankos numojimu, 
jis pasakojo, kaip vokiečiai 
užėmė Minską, Pinską ir ki
tą kokį ten “inską.” Taip, 
su panieka tuos žodžius iš
tarė amerikietis kunigas, 
kuris gyrėsi turėjęs 23,000 
rusų parapijiečių, su ku
riais jis. gražiai sugyvenęs... 
Įdomu, ką tie rusai (klausi-

misarui visus reikalus pa- mas, ar tiek daug jų buvo) 
siųsti į Amerikos pasiunti-' manytų, jei jie galėtų da- 
nybę. Tai buvęs blofas, nes; bar pamatyti, kaip kunigas 
jis žinojęs, jog paprastas Braunas su neapykanta 
pilietis tokių teisių neturė- ranka numoja jų tėvynės 
jo. Nelaukęs atsakymo, jis miestų vardus ištardamas, 
ir vėl sau išmaršavo.

Ką gi, “geležinė uždan
ga” kunigui Braunui buvo 
tikrumoje šilkinė.

Anksčiau jis pabrėžė, kad 
Molotovas ir kiti Sovietų 
Sąjungos pareigūnai yra lo
gikos ir minties genijai, su 
kuriais Jungtinių Valstybių 
pareigūnai negali lygintis 
’(čia jis atsiprašančiai ap
gailestavo), bet kaip gi čia 
dabar išėjo, kad jo blofas į 
gerą jam išėjo... žodžiu, 
Maskvos valdininkai ’ neži
nojo, kokios jo, kaip pa
prasto . piliečio, buvo tei- 

t sės... Tuo tikėti jau nega- 
j Įima.

Išbėgo jis pagalba amba
sadoriaus Harrimano duk- 

i terš. Kai per telefoną jos 
klausė apie vietą orlaivyje, 
tai klausė apie muilą. Mat, 
visi pasikalbėjimai Maskvo
je “automatiškai užrekor-

tiktai švokštė švokščia, akis 
varto ir rodos iš širdulio 
perplyš.

Hitleris, esą, dar prieš 
karą pastatė rusišką kate
drą Vokietijoj ir prisipirko 
šilko dvasiškiems drabu
žiams. Čia kunigo Brauno 
balsas vėl buvo lyg medum 
pateptas.

Kada vokiečių kariuome
nė ėjo per Rusiją, jie visus 
tuos šilkus su savimi nešė
si . Priėję miestelį ar kai
mą, jie paklausia, ar yra 
pas juos popas. Jei nėra, 
tai vokietys užkomanduoja 
achtung! ir popas iš rikiuo
tės iššoka. Jei trūksta re
ligiškų indų ar drabužių, 
tai čia ne bėda — vokiečiai 
viską turi. Karo orkestras 
užpila Rachmaninovo muzi
ką ir prasideda mišios. Vi
su tuo kunigas Braunas aiš
kiai gėrėjosi.

NĖ RASTO

Čia viskas dar nepasibai
gė. Atsibažijęs moteriškos 
lyties klausytojų, kunigas 
Braunas papasakojo taipgi, 
jog tai dar buvo ne viskas, 
ka vokiečiu kariuomenė su 
savimi nešėsi. Jie turėjo ir 
šilkinių neminimų dalykėlių 
(reikia suprasti, šilkinių 
moteriškų kelnaičių) popų 
žmonoms, jei kur rado ve
dusį popą. Tuos dalykėlius 
popų žmonos griebte iš
griebdavusios.

Čia jau buvo aiškus nu
krypimas nuo mano klausi
mo. Pasidarė vėlu ir pa
skaita buvo užbaigta.

Vienas dalykas buvo aiš-. 
kus: Jei Sovietų Sąjungos 
pilietis, komunistas, taip 
pasielgtų su Amerikos mo
kesčių rinkėjais, tai mūsų 
auksinė uždanga jam nebū
tų šilkinė... Jis būtų areš
tuotas ir deportuotas.

Daug dar norėjau ir klau
simų paklausti. Pirmiausia, 
kodėl gi dabar dar negirdė
ti, jog dvasiškis būtų nužu
dytas Rusijoj, Kinijoj, Ven
grijoj, Čekoslovakijoj, Len
kijoj ar Lietuvoj? Kodėl 
gi Amerikos dvasiškis būtų 
turėjęs būti “pirmoji au
ka?”

Pagaliau, ar Rachmanino
vo muzika ar šilkinės mo
teriškos kelnaitės daugiau 
atvertė rusų į krikščionybę 
(jei jų atvertė)?

Nieko, tačiau, kunigas 
Braunas nepaminėjo, kaip 
jam sekėsi mišias laikyti ir 
spaviedoti amerikiečius... 
Juk tai buvo jo vienintelės 
legalios pareigos... Aišku, 
niekas jo nebaderiavo.

Kai dėl rusų ir kitų So
vietų Sąjungos piliečių, tai 
rusų valdininkai daugiau* 
negu išlaikė jų komisaro 
žodžius, kuriuos kunigas 
Braunas pats citavo: “Jei 
'kas nori savo bulves su re
ligiškomis ceremonijomis 
pakasti, tai čia irgi jų biz
nis.” Kunigo Brauno pa
stangos publikai akis ap
muilinti tiktai įrodė, jog tie 
komisaro žodžiai daug, pil
niau ir į mano klausimą at
sako.

IŠ BRAZILIJOS LIETUVIŲ KOLONIJOS
PERSPĖJIMAS
VILANASTAZIEčIAMS

S. PAULO. — Kaip žino
ma, San Paulyje tebegyvuo
ja vienintelė demokratiniu 
būdu išlaikoma ir tėvų ko
miteto globojama lietuvių 
ynokykla Vila Anastazijoje. 
Tai Dr. J. Basanavičiaus 
vardo mokykla. Be portu
galų kalba dėstomų pamo
kų yra ir lietuviškos, ku
rioms vadovauja prieš kiek 
laiko atvykęs iš Vokietijos 
DP — Stasys Kubiliūnas.

Niekam nepaslaptis, kad šis 
asmuo yra dabartinės Lie
tuvos santvarkos priešas. 
Visi gerai prisimena perei
tų metų motinos dienos mi
nėjimą, kurioje jis, kaip mo
kytojas, skaitė paskaitą 
apie motiną, ragindamas 
motinas išauklėti savo vai
kus tokiais, kokiais neva 
esą “dabartiniai Lietuvos 
miškų partizanai.”

Jau nuo tos dienos daugu
mai vilanastaziečių šis mo
kytojas pasidarė neapken-

čiamas žmogus. Laikui bė
gant, iš paties mokytojo na
mų pasigirsta štai kas: 
“Kubiliūnas esąs negeras 
žmogus; jam žmogų užmuš
ti, tai taip, kaip musę,” ir 
tt. Kadangi daugelis užsie
nyje gyvenančių D P yra 
kuo nors , prasikaltę * mūsų 
tautai, tai, girdint tokius 
žodžius iš paties mokytojo 
šeimos narių, kyla klausi
mas: Ką ten yra padaręs 
Stasys Kubiliūnas.? O kad 
jis nėra “šventu,” ir kad 
yra pagrindo manyti, kas 
kalbama apie jį, tai galima

Jungtinių Valstybių sekretorius (kairėje) Paryžiuje 
-•nekasi -stuXarybu .Sąjungos atstovais------ Maliku
ir užsienio reikalų ministru Andrium Višinskiu.

spręsti ir iš to:
Vieną sekmadienio popie

tį Kubiliūno kaimynab-Jš- 
girsta riksmą: “Žmonė^ 
gelbėkite, Stasys nori mane, 
paplauti!” Subėga kaimy
nai ir randa apdraskytą po-
no mokytojo uošvę ir apsi
kruvinusį patį mokytoją. 
Po didelių intervencijų, po 
triukšmo, ponai ir, ponios 
tapp numalšinti. /Bet vila- 
nas.taziečiai pasitiko nera
mūs.

Ar galima toliau patikėti 
savo vaikučius tokiam “pe
dagogui”? ‘Ar iš tikrųjų 
jis yra toks “šventas,” kaip 
teisinasi? Vilanastaziečiai, 
dėmesio! J. K.

Šmugelis iš cemento
S. PAULO. — Brazilijoje 

jau 8 metai kaip cementu 
šm u g e 1 įau j am a juodojoje, rin-. 
koje. Dėl to labai nukenčia

Avių kilme. Yra įvairių a- 
vių veislių. Jos kilo iš įvairių 
laukinių protėvių. Labiausiai 
paplitusių avių veislių protė
viais laikomi — muflonai, ar- 
karai ir argaliai.

Muflonas gyvena Vidurže
mio jūros salose. Tai trumpa
uodegių avių protėvis. Rusų 
romanovų avis, žinoma savo 
kailiu, kilusi iš muflono.

Arkaras — stepių avinas. 
Jis prisitaiko Užkaspijo kraš
te. Iš jo yra kilusios karakuli
nės avys, taukuodegės, volo- 
šinės avys ir kt.

Argaliai — stambūs avinai 
su stipriais užsuktais ragais. 
Jie gyvena Vidurinės Azijos 
kalnuose. Plonavilnės ir meri- 
nosų avys yra argalio palikuo
nys.

—o—
Namines kiaulės kilme.

*
Kiaulė prijaukinta labai se
niai. Naminių kiaulių protė
viais laikomos dvi laukinių 
kiaulių rūšys: Europos šer
nas ir Indijos kiaulė. Pirmiau
sia buvo prijaukintos Rytų 
Azijos kiaulės. Iš Kinijos jos 
pateko į Vakarų Europą. Ry
tų kiaulės lengvai nupenimos, 
bet jos lepios ir neveislingos. 
Europos šernas buvo vėliau 
p r i j a u k i n t a s. Iš jo 
naminės kiaulės paveldėjo 
veislingumą ir patvarumą. 
Geriausios kiaulių veislės 
(jorkširai, berkširai) gautos 
sukryžiavus Europos ir Azijos 
kiaulių veisles. Atrankos ke
liu pavyko jose sujungti ver
tingiausias abiejų kiaulių ypa
tybes.

Naminio arklio kilmė.

Arklys prijaukintas vėliau, 
negu kiti naminiai gyvuliai. 
Naminio arklio veislės skirsto
mos į dvi grupes: rytų arklys 
ir Vakarų Europos arklys. Ry
tų arklys lengvesnės kūno su
dėties ir miklesnis, o Vakarų 
Europos arklys stambus ir 
sunkus.

Mongolijos dykumose ir 
sunkiai prieinamose stepėse 
ir dabar dar sutinkamas lau
kinis arklys — “Przevalskio 
arklys”. Tai nedidelis arklys, 
gogo srityje turįs apie 1,3 m 
aukščio, trumpu ir storu kak
lu, didele galva ir plonomis 
kojomis. Jis sviėsiai bėras, 
uodega ir karčiai juodi, išil
gai nugaros eina siaura juoda 
juosta. Tą arklį daug kartų 
gaudė ir vežė į Europą. Jis 
sunkiai prijaukinamas, bet 
lengvai kryžiuojamas su na
miniais arkliais. Dar prieš ke
lis šimtus metų mūsų pietų 
rytinėse stepėse pasitaikyda
vo didelės bandos laukinių 
arklių, — tarpanų. Dabar tar- 
pstnų jau> nebėra — jie išnai
kinti.

Senų senovėje Vakarų Eu
ropoje — dabartinėje Vokie
tijoje, Prancūzijoje ir Ispani
joje — taip pat veisėsi lauki
niai arkliai.

Šie laukiniai arkliai ir yra 
mūsų naminių arklių pirma- 
takai. Rytų laukinis arklys 
(“Przevalskio arklys” ir, gal 
būt, tarpanas) yra rytų na
minio, arklio pirmatakai. Rytų 
naminis arklys — lengvos kū
no sudėties, greitas. Jo pali
kuonys — arabų arklys, mūsų 
stepių arkliai: kalmukų, kir
gizų ir Dono arkliai. Anglų 
•jojamasis arklys taip pat pri
klauso šitai grupei. Sunkusis 
Vakarų Europos laukinis ark
lys yra “sunkiųjų” arklių pir- 
matakas. Pavyzdžiu gali būti 
sunkieji važiuojamieji arkliai. 
Ypačiai ryškus to arklio tipas 
yra belgų sunkusis arklys.

smulkioji statyba.
Cementui lupikaujama ir 

pačios policijos tarpe. Antai, 
vienas cemento pardavėjas 
man sakė:, “Dabar gausiu ce
mento pardavimui ir aš. Turiu 
pažįstamą policijos valdinin
ką, kuris juodojoje rinkoje 
suėmė didelį kiekį cemento.’” 
Ir paaiškino, kaip policija 
slaptoje rinkoje konfiskuotą 
cementą pati jį vėl šmuge- 

< liaujas Jupdama »• didžiausias 
kainas. . • Varguolis

Kryžiuojant rytų ir vakarų 
arklius, gauta daug naujų 
veislių, pavyzdžiui, garsūs 
Oriolo bėgikai.

—O— '
Triušio kilmė. Triušiai au

ginami <ĮeI skanios mėsos ir 
kailiukų. Triušis labai vislus, 
nelepus, todėl jo auginimas 
labai lengvas ir patogus.

Laukinio triušio tėvynė — 
Pirėnų pusiausalis. čia jis pri
jaukintas ir iš čia išplito po 
visą pasaulį. Tai įvyko labai 
neseniai — viduriniais am
žiais. Dabar turime visą eilę 
vertingi] naminio triušio veis
lių : flandrai — labai ilgu lie
meniu, stipraus kūno sudėji
mo (mėsinė veilė), žydrieji 
Vienos triušiai — gražaus kai
lio, šinšilai — gražaus ir ver
tingo kailio, Angoros triušiai, 
duodantieji daug gerų vilnų.

—o—
98. Ūkinė žinduolių reikšmė.

Gyvulininkystė. Naminių 
žinduolių veisimas — gyvuli
ninkystė — yra labai svarbi 
ūkio šaka. Jos -yra kelios ša
kos: galvijų ūkis (pieno ir 
mėsos), avių ūkis, kiaulių 
ūkis, arklių ūkis, triušių ūkis.

Gyvulininkystė turi didžiu
lę reikšmę mūšų socialistiniam 
ūkiui. Gyvulių produktai — 
mėsa, pienas, sviestas — po 
javų yra reikalingiausi ir ver
tingiausi. Greitas gyventojų 
skaičiaus augimas pramonės 
centruose, gerėjanti medžia
ginė darbininkų ir kolektyvi
nių ūkių valstiečių padėtis 
reikalauja skubaus visų gyvu
lininkystes šakų plėtojimo. 
Daugeliui gaminių reikalinga 
gyvulinė žaliava — oda, kai
liai, šeriai, kaulai ir kt. Gyvu
liniai produktai reikalingi ir 
eksportui.

Mūsų Sąjungoje yra visos 
reikalingos sąlygos gyvulių 
ūkiui tarpti. Paremta tarybi
niais ir kolektyviniais ūkiais 
gyvulininkystė virsta stambia 
planinga gamyba, kuri duoda 
žymią prekių produkciją.

—o— .
Medžioklinis ūkis. Didelę 

reikšmę šiuo metu turi ir lau
kiniai žinduoliai. Daugiausia 
verslinių žinduolių medžioja
ma dėl jų kailių. Tik nedau
gelis iš jų duoda mėsą ir tau
kus. Gana svarbią vietą mū
sų eksporte turi kailiai. Mū
sų Sąjungoje apstu įvairiau
sių verslinių žvėrių. Visoje 
eilėje mūsų šiaurės rajonų 
medžioklė sudaro pagrindinį 
gyventojų verslą. Svarbiau
sios medžioklės sritys:

Voverių medžioklė. Voverė 
plačiai paplitusi Europos ir 
Sibiro miškuose, žymi gauna
mų kailių dalis eksportuoja
ma į užsienį.

Kiškių' medžioklė. Kiškiai 
medžiojami ne tik kailiui, bet 
ir mėsai. Mūsų krašte kiškis 
labai paplitęs. Pagal gauna
mą kailių kiekį jis užima po 
voverės antrą vietą.

\ Lapių medžioklė. Brangiau
sias kailis sidabrinės lapės. 
Šita lapė labai reta.

šiaurinių lapių medžioklė 
yra pagrindinis verslas mūsų 
Tolimoje šiaurėje, tundrų ,sri
tyje. Labiausiai branginama 
vadinamoji žydrioji šiaurinė 
lapė, nes jų labai reta.

Vertingi kailiniai gyvuliai 
yra kiaunė, audinė, ūdra, šeš
kas, šermuonėlis ir Vpač sa
balas, kuris dabar, labai retas 
žvėrelis. Verti dėmesio ir to
kie žvėreliai, kaip kurmis, 
staras, žiurkė. Irklakojai — 
jūrų vėplys, ruonis — gaudo
mi svarbiausia dėl jų taukų.

Iki revoliucijos kailiniai 
žvėrys buvo medžiojami gro- 
buoniškiausių1 būdu. Pasek
mės buv'o tos, kad daug pačių 
brangiausių • kailinių žvėrių 
buvo beveik išnaikinta. Labai 
retį beliko vertingi jūrų kati
nėliai, upiniai bebrai, jūrų 
ūdros (Kamčatkos bebrai), 
žydroji šiaurinė lapė, saba
las, 'sidabrinė lape. Tarybų 
vyriausybė išleido medžioklės 
taisykles ir nustatė medžioji
mo laiką, šios taisyklės drau
džia, grobuonišką medžiojimo 
būdą, kuris masiškai naikina
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Short Stories in the Eng- 
lish Language.” ' \

Knygos autorium paduo
damas tūlas komikas akto
rius Joe Miller, gimęs An
glijoje 1648 metais. Ta
čiaus jo bendralaikininkai 
pasakodavo, kad Milleris 
buvęs visiškai ne juokdarys, 
bet buvęs menkas aktorė- 
lius, kuriam lyg ant pajuo
kos duodavo komiškas ro
les vaidinti; jis gi iš prigim
ties buvęs susiraukėlis ir 
nuobodžiausias bendras su
eigoje, kuris niekuomet ne
būtų pataikęs bent kokį juo
kelį sumanyti. Savojliuos- 
laikį, kurio jis daug turėda-* 
vęs, Milleris praleisdavęs 
daugiausiai viename Londo
no saliūne, vadinamame 
Juodasis Džekis. Net ir 
prie stiklelio jisai buvęs 
toks nuobodus bendras, kad 
jo drauggėrikai, jį erzinčiau 
mi, visus mieste girdėtu^? 
juokus ir saliūninius anek
dotus priskaitydavo jam. 
Milleris numirė 1738 m., pa
siekęs 90 metų amžiaus ir 
palikdamas savo šeimyną 
dideliame varge. Tuomet 
vienas jo bendras, drama- 
tistas John Mottley, surin
ko, Sutvarkė ir išleido vie
noje knygoje visas tas pa
sakaites Joe Millerio vardu, 
būk tai jis buvęs visų jų au
torius. Įeigos už parduo
damą knygą ėjo šelpimui 
mirusiojo našlės ir vaikų. 
Dabar ta knyga skaitoma 
didele retenybe. Joje būvo 
surinkta 247 juokingos isto- 
rijėlės, bet dabar tik maža 
dalis jų tegalima naudoti 
spaudoje bei radijuje, nes 
daugelis jų laikomos pej* 
daug vulgarėmis ir nešva
riomis. Betgi apmatai-rė^K, 
:mai ten surinktųjų istorijėjR 
lių dar ir dabar vartojami, 
kitaip juos ataudžiant.

Surinko žemaitis
i. u.   .. .n—_i 

4 pusl.***Laisvė (Liberty). Penktad., Gmodia-Dec. 7, 1951
' ‘ . . .. V $ ¥

JUOKDARIŲ BIBLIJA

Įvairūs juokai bei juokin
gieji anekdotai, paprastai, 
eina iš lūpų į lūpas, iš 
laikraščio į laikraštį ir — 
nuolatos paįvairinami—kar
tojasi šimtais atvejų. Taip 
pat ir visokios juokų kny
gelės pripildytos, pamati
niai, tais pačiais juokais, 
kartkartėmis kitaip perre
daguotais, pritaikant juos 
laikui ir aplinkybėms.

Tačiaus yra viena knyga, 
kurią galima vadint visų 
juokaunųjų leidinių motina 
arba biblija, nes ji atsirado 
pirmiausiai— bent jau an
glų kalboje. Daugelis net 
ir dabar teatruose, radiju
je bei televizijoje girdimųjų 
juokelių, sakoma, esą blan
kios anoje knygoje tilpusių- 
jų kopijos.

Tos knygos istorija gana 
įdomi. Ji išleista Londone 
1739 metais. Trumpai kny
ga vadinama “Juozo Mille- 
rio Pokštai,” bet štai kokis 
iškilnus buvo jos titulas an
glų kalboje: “Joe Miller’s 
Jests, or The Wit’s Vade- 
mecum—Being a Collection 
of the Most Brilliant Jests, 
the Politest Repartees, the 
Most Elegant Bons Mots, 
and the Most Pleasant

verslinius gyvulius. Išleisti 
medžioklinio ūkio nuostatai. 
Pagal šiuos nustatus visi lau
kiniai žvėrys ir paukščiai su
daro valstybinį medžioklės 
fondą. Medžioklė mūsų Są
jungoje paverčiama planinga 
liaudies ūkio šaka.

Didėlę reikšmę gyvulių glo
bai turi rezervatai. Šiose vie
tose medžioklė uždrausta. Gy
vuliai, čia besiveisdami, pripil
do ir gretimus miškus.

1
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

* Tuo būdu Lietuva rados iš dviejų pusių apsupta že
mėmis, kuriose viešpatavo Liuterio tikėjimas. Šitai ne
pasiliko be įtekmės į lietuvių tautą.

Kadangi Lietuvoj didžiausią pasisekimą turėjo refor
matų tikėjimas, tai čion pasakysime kelis žodžius apie tą 
tikėjimą.

Reformatų tikėjimas kilęs iš mokslo dviejų garsių ti
kėjimo reformatorių Cvinglio ir Kalvino, kuriuodu veikė 
daugiausia Šveicarijoje. Gyveno juodu tuo pačiu laiku, 
kaip ir Liuteris. Jų mokslas skiriasi nuo Liuterio mokslo 
tuo, kad Liuteris, pasiremdamas šventuoju raštu, susta
tė savo tikėjimo dogmatus, kuriuos visi jo pasekėjai pri
valo priimti. Cvinglis ir Kalvinas nepripažino jokių dog- 
matų: jie pataria žmonėms savo tikėjimą ir darbus rem
ti vien šventuoju raštu ii- tikėti taip, kaip kurio protas 
išneša. Jie reikalavo taip pat, kad bažnyčia būtų taip 
įrengta, kaip pirmuose krikščionybės metuose, t. y. baž
nyčioj. neprivalą būti nei šventųjų stovylų, nei paveikslų,

i altorių. Vietoj altorių turi stovėti stalas su šventuo- 
____  Be to, Kalvinas mokė dar, kad žmogus gimstąs 

jau turėdamas paskirtą sau likimą, ar eiti į dangų ar į 
pragarą.

Iš tų dviejų reformatorių mokslo kilo reformatų tikė
jimas, kuris, kaip vėliau pamatysime, plačiai buvo pa
sklidęs Lietuvoje.

Štai reformatų mokslo pamatai:
1) Vienintelis tikėjimo šaltinis — tai šventasis raštas. 

Ko nėra šv. rašte, tai neturi vertės. 2) Dievas yra vie
nas. Jį vieną reikia mylėti ir garbinti. Taigi reformatai 
negarbina nei Marijos panos, nei angelų, nei šventųjų, 
nei relikvijų ir 1.1. 3) Jėzus Kristus Dievo sūnus. Išga

nymo gavimui palengvinti Kristus įstatė du sakramen- 
e tu: šv. krikštą ir šv. vakarienę. Šv. vakarienės duona ir 

vynas nepavirsta Kristaus kūnu ir krauju, kurių kūniš
kai žmogus valgyti negali. 4) Reformatai nepripažįsta 
popiežiaus bažnyčios galva, nei kunigų tarpinirrkaiš tarp 
Dievo ir žmonių. Tarpinikas yra vien Kristus, o kunigai tik
tai tikėjimo mokytojai. 5) Bažnyčia susideda iš klystan
čių žmonių ir pati klysta; taip pat ir kunigai ir sinodai 
klyąta. §) Dięvas vienas Trejybėje. 7) Išganymą gali 
gauti visi,, kurie į Dievą tiki ir- dievobaimingai, teisingai 
gyvena šiame pasaulyje. 8),. Gyvenimas po mirties yra 

. arba gyvenimas pas 'Dievą (išganymas)L arba pragare 
' -V- nėra skaistyklos.' ' ’

Nu'o Kalvino reformatų, mokslas skiriasi tuo, kad at- 
. meta Kalvino predestinaciją, t. y. išpažinimą, kad žmo

gus-gimstąs su paskirtu jau jam Dievo likimu. Atmeta 
taip pat aštrią Kalvino paklusnybę. Vyriausia reformatų 
tikėjimo įstaiga, sinodas, susideda iš kunigų, mokytų- 
pasaulininkų (vadinamų kuratoriais) ir parapijų atsto
vų, po vieną iš kiekvienos parapijos pačių parapijonų iš
rinktų. Sinodo nutarimams išpildyti renkama kolegija 
trejiems metams.

Taigi reformatų tikėjimas leidžia dįdelę nuomonių 
laisvę ir remiasi plačia savavaldybe.

' ■ • III. -
REFORMACIJA IR APŠVIETIMO IŠSIPLATJNIMAS 

/į ., LIETUVOJE.*
Matėme jau, kaip tikėjimo reformacija,, besiplatinda

ma po Europą, pasiekė Lietuvos kaimynus kryžiuočius ir 
kardininkus. IŠ čion naujas tikėjimas ėmė platintis ir 
Lietuvoje. Kitaip ir negalėjo būti. Lietuvos miestai: Vil
nius, Kaunas ir kiti turėjo dažnus prekybos susižinoji
mus su Ryga ir Karaliaučium. Taip pat nemaža pirk
lių ir amatninkų iš Prūsų ir Pabaltmario, jau priėmusių 
Liuterio tikėjimą, atkeliaudavo ir apsigyvendavo Lietu- 
«Į>jė. Todėl Liuterio tikėjimas platinosi daugiausia thrpu 

/Miestiečių. Bajorija taip pat nemaža prisidėjo prie re- 
; formacijos išplatinimo Lietuvoje. Tais laikais Lietuvos 

bajorija mėgdavo leisti vaikus. mokytis į užsienių uni
versitetus, arba samdydavosi mokytojus iš užsienių. Už
sikrėtusi reformacijos dvasia nuo savo mokytojų, jauno
ji karta išplatindavo aną po Lietuvą.

Pirmu Liuterio tikėjimo platintųjų Lietuvoje buvo 
Abromas Kulvietis, lietuvis, teologijos daktaras. Jo tėvai 
gyveno Kulvos dvare netoli Kauno. Aukštuosius mokslus 
ėjo užsieny j ‘(Krokuvoj, Vittenberge, Leipcige, Belgijoj 
ir Italijoj). Vittenberge klausė garsiojo Melanchtono ir 
Erazmo Roterdamiškio paskaitų. ' -»

Gavęs teologijos daktaro laipsnį, sugrįžo Lietuvon į 
< Vilnių, kub karalienei Bonai padedant įsteigė (1539 m.) 

aukštesnę mokyklą, kurioj mpkė didžiūnų vaikus. Pa
galiau jis paliko viršininku vokiškoms mokyklos Vilniuje. 
Mokė jisai tikėjimo ir doros mokslo. Bemokytojaudamas, 
ėmė platinti naują tikėjimą tarp vokiečių jaunuomenės.

Vilniaus vyskupas, sužinojęs jo atskalurtią, tuojau, pa
šalino jį ndo, mokykloj ir prašė karaliaus, kad atiduotų 
jį dvasininkų teismui nubausti. Kulvietis, suprasdamas, 
k3s jo laukia, tuojau išbėgo į Prūsus, kur gavo profeso-; 
rfaųs vietą tuomet įsteigtame Karaliaučiaus universite-

'•

xAstuoneriems metams praėjus, Vilniuje vėl atsirado 
jwujas Liuterio mokslo platintojas — Vinkleris. Bebū
damas kunigu prie šv. Onos bažnyčios, Vinkleris pradė
jo per pamokslus sėti naują sėklą. Vyskupas, išgirdęs 

tai, užgynė jam ne tik sakyti pamokslus, bet ir įeiti
Kmžnyčią

^Daugiau bus)

MONTREAL, CANADA
Kiek Verdune gyventoją?

Kelios savaites atgal čia kL 
lo neaiškumų, kiek Verduno 
mieste yra gyventojų, nes 
Ottawa, Federal Bureau of 
Statistics, pasiremdama cenzi- 
niu surašinėjimu 1951 m., pa
davė vieną skaičių; o Verduno 
paties miesto surašinėjimas 
skelbė visai kitą skaičių. Ta-< 
čiaui padarius patikrinimą 
Ottawoje, pasirodė, kad ten 
buvo pasiremta tik pirmais 
apskaičiavimais ir todėl skai
čius nebuvo teisingas.

Suvedus abiejų statistikų 
apskaičiavimus - surašinėji
mus į krūvą, galutinai nusta
tyta, kad Verduno mieste yra 
78,000 gyventojų.

Prie to reikia pridėti, kad 
šią savaitę į Verdu na atsikėlė 
gyventi Jonas ir Jane Vil
keliai, tai dabar jau bus 78,- 
000 ir 2 gyventojai...,

—o—
Traukia teisman policijos 
viršininką

Spauda praneša, kad Len 
Starkey, Darbo-Progresyvės 
Partijos organizacinis sekreto
rius Kvebeko provincijoj, 
traukia į Aukštesnįjį Teismą 
Verduno policijos viršininką 
Pierre’ Gatineau.

Dalykas kilo iš to, kad kiek 
laiko atgal Lėni Starkey’o na
muose policija dare kratą. 
Krata buvo atlikta pasire
miant spynos įstatymu. Len 
Starkey išleido lapelius, ku
riuose buvo išaiškinta, kad jo 
namuose policijos krata buvo 
daryta paties premjero Dup- 
lessio įsakymu, už tai, kad 
Starkey vedė ir veda stiprią 
kovą už rendauninkus prieš 
netikusį provinciali rendu į- 
statymą. Lapeliai nebuvo leis
ta dalyti žmonėms be leidi
mo. O kuomet pas policijos, 
viršininką buvo atsikreipta 
leidimo, jis, kaip pranešimas 
sako, atsisakė išduoti tokį lei- 1 • d ima.

Tuo tikslu Starkey ir trau
kia viršininką į teismą, kad 
šis atsisakė duoti leidimą. Ki
tais žodžiais sakant, 
minavo, kaip savo 
oponentą.

—o—
Tikisi nesusipratimų 

.šeštadienį
Kaip žinia, Montrealo mies

to taryba pravedė įstatymą, 
kurio patvarkymu tam tikro
mis katalikų ’ šventėmis visos 
krautuvės turi būti uždarytos, i 
Viena iš tų švenčių bus šį šeš
tadienį — Panos Šventos Ne
kalto Prasidėjimo. Kadangi 
šių specialių švenčių .įstatymo

jį diskri-
politinį

šj

naują narį įrašo.
Konferencija iškirto špo

madieniams, todėl, kaip mies
to autoritetai iš turimų žinių 
teigia, su šiuo įstatymu yra ne

aiškumų ir daugumas versli
ninkų’ nežino — jųjų parduo
tuvė turi būti uždaryta ar ati
daryta.

Keletas parduotuvių, kurios 
nors žino, kad jos įeina į už
darymo įstatymą, bet, sako, 
visvien planuoja palikti atda
ros, kad išbandyti reguliacijų 
legališkumą. Net yra kalba
ma, kad keletas firmų mano 
imtis teismo priemonių įrodys 
mui, kad miesto pravestas įsta
tymas prievarta uždaryti vi
sas verslo įstaigas Rymo kata-? 
likų švenčių dienomis, yra ne
legalus.
Kaip nebūtų, daugumas ma

no, kad šį šeštadienį, rugsėjo 
8 d., įvyks daug nesusiprati
mų. Vienok, jei kurie ir prasi
kals prieš įstatymą, tai už tai 
pabauda negali būti aukštes-. 
nė kaip $40, o negalint užsi
mokėti, ne daugiau, kaip 2 
mėnesiai kalėjimo. Tačiau 
manoma, jog atsižvelgiant, 
kad pirma tokios šventės die
na, tai įstatymų sulaužytojai 
nebus bausti, o tik perspėti.

—o—-
Mire V. Mikna

Lapkričio 25 d., po ilgų ne
galavimų, mirė Vincas Mik
na, sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Palaidotas

Velionis 
.Šalčininkų 
valsčiaus,
kuities. Į Kanadą atvyko 1927 
m. Apsigyveno ( Montreale, 
paskui persikėlė per upę į 
Longueuil. Ten įsigijęs farmu- 
kę, būdamas darbštus žmo
gus, per savo sunkų darbą 
gražiai įsigyveno.

Velionis Mikna buvo malo
nus, draugiškas, progresyvus 
žmogus. . Visas 'laikas skaitė 
Liaudies Balsą, priklausė prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos. 47 kuopos.

Miręs paliko našlę žmoną 
Oną (Zailskiūtę) ir dukterį 
Matildą Tautkuvienę.

—o—
Netikėta staigmena

Artimų bičiulių iniciatyva, 
lapkričio 24 d., Rosemounte, 
Dūdonių namuose, Vincui ir 
Elenai Macijauskams buvo | 
surengta netikėta staigmena--! 
jų pagerbimui 20-ties vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių pro
ga.

O gruodžio 1 d., vilasalįe- 
čiams Povilui Palubinskams 
irgi buvo surengta tokia pat 
staigmena — jų 20-ties metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu-

są Apskrities komitetui, ir 
štai jis. Komiteto nariai 
buvo palikę vieno svarbaus 
parengimo klausimą išrišti 
konferencijai,’ Ir pirma, ne
gu eita prie Apskrities ko
miteto rinkimo, konferenci
ja nutarė, kad toks paren
gimas turi būti suruoštas 
pagerbimui Apskrities ko
miteto narių už jų gerą ir 
nenuilstantį Apskrities ri
bose. darbą. Parengimas - 
bankietas įvyks vasario 9-

Waterbury, Conn. naudos. Komisija širdingai 
dėkavoja tiems draugams už 
tas aukas.

lapkričio 28 d.
kilęs iš Lietuvos, 

kaimo, Krosnos 
Marijampolės aps-

patvarkymas neprilygsta šek- vių pagerbimas.

NEW JERSEY NAUJIENOS

Darbi-
Tre-

LDS APSKRITIES 
KONFERENCIJA

Metinė Lietuvių 
ninku Susivienijimo 
čios Apskrities konferenci-
ja,' kuri, įvyko 18-tą dieną 
lapkričio, Harrison, N. J., 
buvo visapusiai sėkminga. 
Reikia a 
mūsų draugėm 
kurios sudarė delegatų di
džiumą. Vyrai iš visų kuo
pų serga tingėjimo liga. 
Bet, kaip ir visada, vyrai 
buvo kalbėtojai, didžiuma iš 
jų, taipgi ir gera dalis mo
terų rišo klausimus rimtai.

Tačiau negalima praleisti 
nepastebėjus, taix kad 13-ta 
kuopa, Richmond Hill, N. 
Y.,-kuri randasi mūsų or- 
ganizacijos centre, jau an
tri metai nedalyvauja kdn- 
ferencijose. Na, jeigu to
liau nuo LDS centro gyve
nančios kuopos taip į daly
kus žiūrėtų ir organizaci
jos problemas rištų, tai 
mums nereikėtų turėti nei 
apskričių o r g a n i zacijose, 
nei jų suvažiavimų. Ba- 
yonnės LDS 26-ta kuopa 
miega saldžiu miegu;, visi 
pirmiau buvę mūsų veikėjai 
paseno, ‘'surimtėjo” ta vi
sas organizacines proble-

mas riša namie tūnodami. 
Patersono LDS 123-čia 
kuopa išsibraukė iš organi
zacinio judėjimo ir atsisvei
kino ne tik su apskrities 
veikimu, bet pamiršo ir vi
są mūsų lietuvišką judėji
mą. Hillside kuopa mažute

atiduoti kreditas;J1 niekuomet konferenci- 
I jose nedalyvauja. New Yor- 
ko LDS 159 kuopa, mirus 
drg. Vazniui ir buvusiam 
kuopos finansų sekretoriui, 
konferencijoje nedalyvavo.

moterim,

Richmond Hill, N. Y., se
kamais metais. Ir reik pri
mint, kad nekurie komi
teto nariai eina Apskrities 
komitete pareigas nuo or
ganizacijos įsikūrimo. Aiš
ku, komiteto nariai nenorė
jo jiem tos garbės bei pa
rengimo. Bet jie buvo ma
žumoje. Komisija išrinkta 
iš penkių, ir visos moterys...

Apskrities iždas yra ge
rame stovyje. Pereitais, me
tais apskrities komitetas 
išaukojo $60. Gi šioje meti
nėje konferencijoje paskirta 
$50. . Tai į metus geriems 
tikslams paskirta viso $110.

Apskrities komitetas pa
rūpino delegatams pietus 
veltui-' Draugės, harrisonie- 
tės turėjo padirbėti, kol jos 
.pavalgydino 40 delegatų. 
Ačiū joms.

Pereitų metų metinė kon
ferencija buvo nutarusi pa
didinti Apskrities komiteto 
narių skaičių nuo 7-nių iki 
9-nių. šių metų konferen
cija' atšaukė pereitų metų 
konferencijos tarimą ir pa
liko komiteto narių skaičių 
pagal Apskrities taisykles., 
iš 7-nių narių. Apskrities 
komiteto raporte delegatai 
patyrė, kad pereitais me
tais jie neteko dviejų komi
teto narių. Petras Vaznys 
mirė. » Petkevičienė, cliff si- 
diėte, jauna' moteris, pasi
traukė/. Gaila mirusio, bet 
gaila ir Petkevičienės, iš 
gurios, apskrities komitetas 
manė, išsivystys gera vei
kėja. Bet dalykai virto ki
taip, negu buvo tikėtasi.

Į Baigiantis konferencijai, 
i Stakovas padarė pastabą 
Apskrities komitetui, kad 
jisai rimtai susidomėtų ir 
ragintų Apskrities ribos.e 
kuopas rimtai dalyvauti 
nominacijose ir rinkime į 
centro valdybą. Jo pasaky
mu, jeigu mūsų centro val
dybos rinkimas eis tokia 
procedūra, kokia buvo per 
paskutinius dvejus rinki
mus, kuomet balotuose bū
na tik po vieną kandidatą į 
kiekvieną urėdą, tai toki 
rinkimai nėra ' rinkimai. 
Apskrities komiteto buvo 
atsakymas, kad mūsų orga
nizacijos konstitucijoje jo
kio paragrafo tuo klausimu 
nėra ir kad komitetas neno
ri kištis į centro valdybos 
reikalus. . Tačiau, pagalvo
jus rimčiau, gal ir nėra blo
ga drg. Stakovo pastaba, ir 
reikėtų kreipti Apskrities 
'komitetui domę.

Yes, Apskrities komite
tas, einantis tas pareigus 

metai iš eiles, 
pasiliko tas pats. Konfe-, 
rencija padarė .pastabą vie
nu svarbiu klausimu mūsų 
Centro valdybai. Pastaba 
rimta ir draugiška.

Apskrities ribose naujų 
narių vajus eina silpnai ir, 
kaip pasirodo, 2-roji' (Chi- 
cagos) apskritis laimės nau
jų narių gavime kontestą su 
3-čią j a apskritimi, nepai-, 
sant, kad iš komitetą meti
nio raporto pasirodė, jog 
mūsų Apskrities komitetas 
pamoka daktaro, egzamina- 
cijos mokestį už naujus na
rius <ir dar- prideda 50 Gen*. 
tų tam va j intakui, kuris

jau kelinti

Pilietis

ŠYPSENOS
Atominio amžiaus posakiai

Senbernis tai vyriškis, 
kuris nei kartą tos pačios 
klaidos nepadaro.

• Jis išrodo taip nelaimin
gas, kaip nuogąlis atviram 
lauke krušos pagautas.

Merginą permatyt leng
viau negu vaikiną (nes ji 
ploniau apsirengusi).

Moteris, kuri nuolat gi
riasi kalbanti tą, ką manan
ti, paprastai nieko įdomaus 

nepasako^i - HIWI i r ....
Surinko žemaitis

Pirmu kartu mūsų mieste 
yra rengiama meno paroda 
lietuvių menininkų. Bus išsta
tyta ant parodos apie.30 su 
viršum piešinių Kristinos Sta- 
nislovaitienes ir nekurie dak
taro Jono Stanislovaičio pie
šiniai ir rankų darbai, iš odos 
padaryti.

Bus žingeidu mums visiems 
pamatyti tuos piešinius ir ran
kų darbus. Kaip žinome, 
draugė K. Stanislovaitienė yra 
mokinusis braižymo Rochester 
Institute of Technology ir ta
pybos Waterbury Art School. 
Ji yra jau atsižymėjus su sa
vo piešiniais. Jos piešiniai jau 
yra laimėję dovanas šioje 
apylinkėje. Bethlehem, Conn., 
Fair parodoje ir kitur.

Taipgi bus ir kitų rankų 
darbų išdėta parodoje, kaip 
tai: drg. Mikalina Kukėnienė 
išdės 3 staltieses, rankų dar
bo, draugė Klementina Yen- 
keliunienė išdės 1 staltiesę 
rankų darbo, ir svederį, kuris 
yra atveštas iš Lietuvos ir la
bai gražiai numegstas. Drau
gė Monika Raskauskienė išdės 
vieną staltiesę, išsiuvinėtą ran
kų darbo, ir kitokių mezginių. 
Draugė M. Svinkūnienė išdės 
gražius lininius karpinius 
(cut work). Taipgi draugas 
Jonas Butkus iš Bethlehem, 
Conn., išdės savo rankų dar
bus, įvairių spalvų divonėlius 
(rugs).. v

Vietinės gaspadinės rengia 
daug gardžių namie pagamin
tų valgių, pyragų, tortų, gry
bų, farmerskų sūrių ir kitokių 
valgių. Bus ir natuąalistų vai-- 
gių ir gėrimų, kaip tai, Vigo- 
rost ir Soy Cheze, kurie uži
ma mėsos vietą. Soy noodles, 
wheat germ, joyana, soy-pow
der, fiego (kuris užima kavos 
vietą), alfalfa-tea (kuri uži
ma paprastos arbatos vietą).' 
L. Končiaus bičių medaus, ve
getable salt (kuri užima bal
tos druskos vietą).

Taipgi bus ant parodos ma
šina, kuri išima iš daržovių 
sultis ("Vegetable juicer”).

Visi valgiai .ir gėrimai ir 
mašina bus išdėta ant parda
vimo. Kurie norėsite, galėsite 
nusipirkti ir parsinešti namo.

Šitas parengimas įvyks 
gruodžio (Dec.) 12 dieną, tre
čiadienio vakare, svetainėje 
Venta Hali, 103 Green, St. 
Waterbury, Conn. . Pradžia 
6:30 vai. įr tęsis iki 11:30 p. 
m. Įžanga į parodą veltui.

Mes kviečiame visus ir visas 
atsilankyti į šitą naujo būdo 
parengimą ir pamatyti ką 
naujo, ko jūs pirmiau dar ne
sate matę. t

Kviečia Meno ir Kultūros 
Komitetas.

★
Papildymas

Dar vienas dalykas, kuris 
buvo praleistas ir būtinai rei
kalingas priminti. Praeito rug
sėjo 22 d., kada įvyko parėn- 
gimas dėl Laisvės naudos Wa
terbury, Conn., tai draugas 
George Peleckas iš Higga
num, Conn., aukavo dėl to pa
rengimo 2 sūrius, 2 svarus 
sviesto, ir '2 kvortas saldžios 
grietinės. Taipgi draugai J. 
Jasulevičiai iš Waterbury, 
Conn., kurie tuomet buvo sa
vininkai Park Bakery, aukavo 
dėl to parengimo keksus prie 
kavos ir vieną labai didelį 
tortą. Tortas ant vietos buvo 
išleistas ir buvo sukelta ne
maža suma pinigų dėl Laisvės

Lawrence, Mass.
Žinelės

« Sudegė ties Allied Mill ' 
Work, Inc., nuosavybė. Pada
rė daug nuostolių, net už 
$100,000. Taipgi kaip tik ta* 
po išgelbėta šalia gyvenanti 
Šeimyna su dviem vaikučiais. ' 
Vienas jų serga paralyžiumi.

Rekordai parodo, kad šie
met gaisrai pridarė daug nuo
stolių. Gaisras Alexander B* * 
Bruce mokykloje padarė nuo
stolių už $552,730, B. L. Mc
Donald Co. už $4,308.

—o— ’ į
• * 4.* * I

Aldermanas J. Turrisi rei* 
kalauja $25,000 dėl pagerini-- 
mo vandens. Gerai, kad rūpi
nasi gyventojų sveikata.

—o—
Iš American Woolen kom- ’ 

panijos 11,000 darbininku ; 
jau nebegauna “social secufi- ; 
ty” 2,000 darbininkų. Bedar
biai daug nukentės. Daugelis 
šeimynų išsikraustė į kitus 
miestus. Bet dar randasi Law- . 
rence 13,000 bedarbių.

—o—
Kongresmanas Kennedy 

kalbėjo JY. M. C. A. auditori
joje. Jis apvažiavo Europą ir . 
Aziją, padarydamas 10,00Q - 
mylių kelionę. Parsivežė labai * 
blogą įspūdį. Pareiškė, kad 
amerikonų nemyli nė viena s 
šalis. Amerikonų prestižas la,- -1 
bai nupuolęs. Sakė, komuniz
mas labai plėtojasi po visas 
šalis. Amerikonai kada nors 
turės nešdintis iš Europos, 
taip pat ir iš Azijos. Sako, 
“Amerikos Balsas”, kuris va
ro propagandą per radįją, 1 j 
niekam naudos neneša,-nes 
ten žmonės jo nesikląuso. Sa- 
kė, mes Europos šalims jau ‘» 
įdėjome 30 bilijonų dolerių ir 
jokios naudos neturime. Ant- v 
rajam karui pasibaigus, sako;, 
amerikonai turėjome ptijauti-/ 
mą. Bet kaip paskelbėm šal
tąjį karą, tai Europos žmonės ;; 
labai pasipiktino. Girdi, dabar 
Rusija laimi šaltąjį karą. Jei
gu mes norime laimėti, tai tų- 7 
rime žmonėms duoti valgyti, ' 
o ne “Balsą.” \ .

Amerikos Jungtinės Valsty* 
bes, sakė kongresmanas, pra
randa žmones net. pietinėje 
Azijoje. Ten žmonės palinkę 
prie komunistų. Kongresma- - 
nas parsivežė kelias brošiū* » 
ras, komunistų išleistas dėl 
propagandos. Sako, brošiūros 
labai gudriai sudarytos ir 
žmonės myli jas skaityti.

Guvo paklausta, kodėl 
Amerika siunčia svetur karei
vius, kuomet jai negrumoja '• 
pavojus. Atsakė, kad šis ka- - 
ras Korėjoje yra Trumano 
karas. Bet kariuomenė siun- 
čiama ir kitur apsiginti nuo .r 
komunizmo.

Sakė, kad visos pastangos 
išnaikinti komunizmą yra vel
tui. Mes patys turėsime neš
dintis laukan iš svetimų kraš
tų, ypač iš Europos ir Azijos.

Kongresmanas Kennedy pa- / 
sakė pusėtinai daug teisybės. ' 
Bet ar mūsų ponai pasimo- 
kins? Vargiai. Jie savo blogą 
darbą varė ir varys...

S. Penkauskas

Laisvės įstaigoms visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

t

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 PRANEŠIMAI

Stadionų taurės

VILNIUS, X. 5 d. — šiais 
metais Vilniaus stadionai pa
rode gražią iniciatyvą. Sie
kiant populiarinti atskiras 
sporto šakas, šalia sporto ka
lendoriuje numatytų varžybų 
rengiami įvairūs turnyrai sta
dionų taurėms laimėti. Pirma
sis savo turnyrą surengė vals
tybinis stadionas, čia eina į 
pabaigą krepšinio taurės tur
nyras. Pradedamas Jaunimo 
stadiono tiklinio taurės turny
ras. Tinklinio varžybas suren
gė taip pat Vilniaus miesto 
kultūros ir poilsio parkas, pa
skirdamas nugalėtojui taurę.

Iki švenčių — 11 mėnesių 
planą

N.. VILNIA, X. 5 d. — Na
mų statybos kombinato darbi
ninkai ir inžinieriai-techniki- 
niai darbuotojai įsijungė į so
cialistinį lenktyniavimą Di
džiojo Spalio 34 metinių gar
bei. Įmonės kolektyvas įsipa
reigojo 11 menes, planą įvyk
dyti iki lapkričio 7-osios ir 
pagaminti vieną 10 butų na
mą iš sutaupytos medžiagos. 
Namų savikaina turi sumažėti 
3 procentais daugiau, negu 
nustatyta plane.

„Pavyzdinga apylinkės taryba 

j , NAUMIESTIS, X. 5 d. — 
Vienas geriausių Naumiesčio 
rajono kolūkių yra “Katilių” 
kolūkis. Šis kolūkis visuomet 
laiku ir sėkmingai įvykdo vi
sas valstybines-ūkines užduo
tis.

Didelę pagalbą kolūkiui tei
kia Katilių apylinkės taryba, 
kurios deputatus nuolatos-ra
sime svarbiausiuose darbo 
baruose “Katilių” kolūkyje. 
Apylinkės taryba savo sesijose 
Visados apsvarsto klausimus 
dėl kolūkio pasiruošimo vie
nai ar: kitai ūkinei- kampani
jai, gerai- susipažįsta su padė
timi jame.< Atskiri .deputatai 
gauna -įpareigojimus padčti 
kolūkio . valdybai ir brigadi
ninkams, dirbti aiškinamąjį 
darbą, kontroliuoti.valstybinių 
užduočių vykdymą. Griežta į- 

-i pareigojimų vykdymo kontro
lė ir planingas tarybos darbas 
užtikrina .sėkmingą visų už
duočių įvykdymą. Tarybos 
deputatai asmeniškų darbu 
rodo pavyzdį kolūkiečiams: 
deputatai Onusaitis, Martišius 
ir kiti yra pavyzdingi koTūkie- 
čiat

Nuolatinės apylinkės tary
bos pagalbos dėka “Katilių” 
kolūkis pirma laiko baigė 
žiemkenčių sėją ir toliau sėk
mingai vykdo kitus ūkinius 
darbus.

V. Baronas,
K. Masait>s

Veisliniai gyvuliai iš 
broliškųjų respublikų

VILNIUS, X. 5 d. -- Siek
dami toliau išvystyti aukšto 
produktyvumo gyvulininkys
tę; Lietuvos tarybiniai , ūkiai 
Šiemet iš . broliškųjų respubli
kų atsiveža didelį kiekį gryna
veislių gyvulių.

Apie 3,000 pusplonės vilnos 
avių apvežta iš Rostovo ir O- 
riolo sričių tarybinių ūkių, šių 
veislių avys duoda didelį kie
kį aukštos kokybės vilnos. Su
augusi avis per metus viduti
niškai duoda apie 4 kilogra
mus vilnos. Atvežtosios avys 
išskirstytos Aluntos, Krikonių, 
Aknystos, Pogojaus, Piktupė
nų Skaraitiškio, Naradavos ir 
Gataučių tarybiniams ūkiams. 
Drauge su avimis atvežta 30 
veislinių avinų-reproduktorių.

Iš Latvijos ir Estijos gauti 
45 veisliniai Latvijos dvylųjų 
ir Estijos juodmargių veislių 
buliukai. Penki neseniai iš
vestosios kostrominės veislės 
buliukai atvežti iš žinomojo 
šalyje “Karavajevo” tarybinio 
ūkio.

Iš Maskvos srities tarybinių 
ftkių gauta didžiųjų baltųjų 
kiaulių. i i

NewYorto*zM02fe?lni(H
Kas, kaip gina 
sveturgimius
Sveikino įstaigą, kuri apgynė 
sveturgimius per 20 metų

Išgirdę, kad gruodžio 8 ir 9 
dienomis Chicagoje įvyks 
Amerikos sveturgimiams gin
ti konferencija, lietuviai taip
gi matė reikalą ją pasveikinti. 
Tam tikslui ant blankų ar 
šiaip įteikė pasveikinimus:

' Po $1: A. Anskis, A. Bal
čiūnas, A. Bimba, V. Globich, 
A. Jocis, K. Milenkeviče. A. 
Skairius; M. Stakovas, J. X.

Per A. Mikalaus:

Kalvaitienė, J, Kunigonis, O. 
Čepulienė, A. PrakeviČia, S. 
V., S. Vinikaitienė. Po 50c.: 
M. Kavaliūnienė, E. Kasmo- 
čienė, J. Marcinkevičius, V. 
Žilinskas^ N. L, S. Titanis 25c.

Šiame sąraše įeina gautieji 
sveikinimai paskutinėje lap
kričio pusėje, bet pirm lapkri
čio 25-tos. Aukos apgynimo 
reikalams bus skelbiamos ki
tame sąraše.

Dėkojant už gautas aukas, 
norime priminti, jog su kon
ferencija reikalas paremti 
sveturgimiams apginti darbą 
nesumažėjo, bet veikla bus 
pastiprinta ir reikalinga tol, 
iki bus sustabdytas sveturgi- 
mių persekiojimas. Todėl visi 
geros valios žmonės esate pra
šomi šventėmis ir visuomet at
siminti persekiojamuosius ir 
jų nukentėjusias šeimas, su
teikti jiems paramos per savo 
(lietuvių) komitetą. J. E. G.

Laikraščių stotelių 
darbininkai atsiekė 
laimėjimų
! Galb i Praėjusios ’ savaitės 
Union* News Co. sutiko pasi- 
Fa^^fi« sutartį šit dirbančiai
siais subways laikraščių stote
lėse darbininkais. Paliečia 
apie- 300 darbininkų.

' Darbininkai, Distributive, 
Processing and Office Wor
kers of America Distrikto 
65-jo nariai, gaus po $4 savai
tinio algos priedo, dar vieną 
šventadienį ir kai kuriuos ki
tus pagerinimus. Jie dabar 
turės septynis šventadienius 
per metus.

Už tuos, reikalavimus darbi
ninkai streikavo ištisą mėnesį. 
Pusantro šimto stočių buvo vi
sai uždarytos.

Buvęs nesusipratimas
Civilinių Savisaugos virši

ninkai pirm visuotinųjų prati
mų savisaugos nuo puolimų iš 
oro buvo paskelbę, kad tuos 
pratimus galės stebėti ir ap
rašyti. tįktai tie reporteriai,- 
kurie bus atlikę spec/ifiškas lo
jalumo priesaikas-išpažintis.

Tų išpažinčių nesirašė re
porteriai New Yorko trijų žy
mių; angly kalba leidžiamų 
laikraščių: Compass’o, Daily 
Worker’io ir Post’o. Jie įsaką 
paskaitė pasikėsinimu atimti 
spaudos laisvę, nekonstitucin- 
gu užsimojimu.

Šiomis dienomis Civilinių 
Savisaugos viršenybė paskel
bė, jog buvęs 
mas,” 
esanti

nesusiprati- 
lojalumo išpažintis 
savanoriška.”

Apdraudy agentai N. Y 
pikietavo raštines

Apie 700 newyorkiečių 
draudų agentų pikietavo 
vietines Prudential Insurance 
Co. of America raštines. Fir
mos agentai streikuoja 32 
valstijose., Paskelbus streiką, 
agentams firma pasiūlė šiokių 
tokių pagerinimų^ bet unija 
atmetė, kaipo nepakankamus.

Liberty Auditorijoje
Sveiksta

Prieš virš savaitę namo ve
dėjas Walter is Brazauskas 
tapo viesulo skaudžiai užgau
tas. Jam dirbant' tarp pastato 
skiepo durų staigus smarkaus 
viesulo pūstelėjimas užtrenkė 
jam ant kojos metalines du
ris. X-spinduliai parodė, kad 
sulaužytas kojos didžiojo 
piršto kaulas. Gydytojas jam 
koją apavė lenta iv įsakė gu
lėti ar kitaip ilsėtis, nevaikš
čioti.
. Koja gyja, jis po biskį vaik
ščioja, bet dar užtruks nema
nai laiko kol visai sugys.

—o— o
Marijona Kulikienė pasiu

vo, dovanojo auditorijos res- 
tauranui 12 “potholderių.”

—o—
Girdisi gražaus susidomėji

mo Naujųjų Metų lauktuvė
mis 1 Liberty Auditorijoje, 
žmonės klausinėja: “Kaip ten 
patekti ? Ar bile kas galės 
ateiti? Kokiomis sąlygomis?”

Auditorijos vedėjai atsako: 
Auditorijoje bus gera muzi

ka, gros Jurgio Kazakevi
čiaus orkestras, šokiai atviri 
visiems, nežiūrint, ar jis-ji bus 
atėję puotauti savo atskiroje 
grupėje, ar pats vienas. Atvi-

i Konferencija pasisakė teisių 
gynimą stiprinti ir plėsti

Lietuvių Komiteto Demo
kratinėms Teisėms ' Ginti su
šauktasis didžiojo Brooklyno- 
Queens ir apylinkių lietuvių 
organizacijų atstovų pasitari
mas, įvykęs gruodžio 2-rą, 
Liberty Auditorijos patalpose, 
svarstė reikalą prisidėti iš
saugoti mūsų Šalyje demokra
tiją, žmonių demokratines 
teises.

Kad tokia veikla reikalinga, 
niekas atvykusiųjų konferen- 
cijon neturėjo' mažiausios a- 
bejonės. Tad visas laikas pra
leista svarstyti, kokiais bū-; 
dais ir kur būtų galima veiklą 
pastiprinti ir plėsti. Pateikta 
nemažai pasiūlymų; tarpe kit
ko, sekami:

PareikštP pageidavimą, kad 
ir apylinkių miestuose ir/ ki
tose valstijose įsikurtų toki 
komitetai. O kur neišgalėtų į- 
kurti komitetą, ten organiza
cijų kuopos ar vietinės drau
gijos turėtų įgalinti bent vie
ną asmenį, kuris varde drau
gijos galėtų skubiai atsikreip-

Bušų vairuotojai 
lauks arbitracijos

Gruodžio 4-tą '• įvykusiuose 
Transportininkų Unijos mitin
guose nutarta streiką atidėti, 
pavesti visą reikalą arbitrato- 
riui spręsti. Nutarta su nepa
sitenkinimu ir ne vienbalsiai, 
tiktai kaipo verstina ir laiki
na nuolaida.

Balsavimas vykdytas aky- 
regyje valdžios organų, grąsi- 
nimo uniją bausti ir unijos 
viršininkų raginimo pa^iduotį 
arbitracijai. Viršininkas Quill 
įtikinėjo, kad reikalavimai 40 
valandų savaitės ir pagerini
mų būsią patenkinti be xstrei- 
ko. Darbininkai sako: “Pažiū
rėsime.”

Pavyz
Ne visi norėjo sutikti net su 

tuo “pažiūrėsime, 
džiui, kuomet buvo pašaukti 
uhijistai balsavimui 
didelės sekcijos 

atsistoti, 
Manhattanap-

26 Center įvykusio mitingo daly
vių sėdėjo, neatsistojo. Ypa
čiai tas buvo žymu, toje sekci
joje, kuri pažymėta Third 
Avenue firmos darbininkams. 
Jų plakatai skelbė, kad jie tu
ri- gauti 40 valandų ir reiškė 
protestą priėš teisėjo Kauf-

ri kiekvienam, kas pasimokęs 
į šokius įžangos $1.50. >

Restauranas bus pasiruošęs 
patarnauti šventiškais ir kas
dieniniais gerais valgiais vi
siems, nežiūrint, ar tie svečiai 
bus ar nebus pirkęsi tikietą į 
šokius. Bet norintieji didesnei 
grupei užtikrinti gavimą pa
sirinkto kokio nors valgio yra 
prašomi iš anksto užsisakyti, 
kokių valgių pageidaus ir 
apie kiek svečių turės savo 
grupėje. Neužsisakiusieji iš 
anksto turės tenkintis tuo, ka 
gaus. ■

Tufiiltieji savo grupes ir sa
vo atskirus stalus savo gru
pėms gali atsinešti iš' namų 
savųjų skantrmynų, nes čia 
sueiga ne bizniui, bet šeimy- 
niškai-draugiškai pasilinks
minti.

Kalbamą,;'kąd šiemet čia 
įvyks daug gimtadienių, vedy
binių ‘sukakčių,! niokyklos bai
gimo, sužadėtuvių ir kitokių 
iškilmių. Kiti žada čia atsi
kviesti savo gimines ir drau
gus viešnagėn. Tai įvyks gruo
džio 31-mos vakarą.

Naujųjų Metų lauktuvės 
Liberty Auditorijoje ištikro 
bus šimtu pokilių viename, sa
ko tos šaunios lietuvių įstai
gos prieteliai. Ar.

tr į vietos lietuvius 'reikalui 
esant ;

Brooklyno ir Queens orga
nizacijų kuopas ir kitas drau
gijas prašyti į paskirti įgalioti
nius, kurie nuolatos koope
ruotų su šios konferencijos iš
rinktu komitefii.’'■ ’

Konferencija - nutarė: .
Pasiųsti savo atstovą Chica

goje įvyksiančion sveturgi
miams ginti konferencijom 
. Priimta rezęliucija, užta
rianti Peter Harisiades. Ame
rikos graikų .darbininkų vadą, 
| kad jis hębūtųt deportuojamas. 
Rezoliucija pasiųsta" preziden
tui Truman,ui ir generaliam
prokurorui Į J. Howard Mc
Grath.

Pasiųsta šalies prezidentui 
ir šioje konferencijoje atsto
vaujamų miesto sričių kon- 
gresmanams rezoliucija su 
prašymu atšaukti Smith ir 
McCarran įstatus, kurie pa
vartojami persekioti sveturgi
mius ir bendrai darbo žmo
nes. Rep.’

Laikraštis jau gavęs 
virš $10,000

kalba 
Daily

. "Newyorkietis' anglų 
darbininkų ; 1 dienraštis 
Worker; skelbia, kad newyor-{ 
kiečiai jau ' sukėlę aukomis 
virš $10,000 jiems skirtos kvę- 
tos. Visašališkoji kvotaH $25,000, kurios' $15,000 
iš newyorkiečių.

“Jeigu newyorkiecia.i 
raščio skaitytojai tuojau .su
teiktų laikraščiui tiktai po $1 
aukų, kvota būtų tuojau 
baigta, sako laikraštis.'

buvo: 
tikisi

laik- /

uz-

su-New Yorke streikuoja 
rinkėjai atmatų nuo komerci
nių įstaigų. Miestinio švaros 
Departmento darbininkai su
renka atmatas tiktai nuo gy
venamųjų namų, komerciniai 
pastatai samdo atmatų išvežė- 
jus.

man uždraudimą balsuoti ir 
prieš paskyrimą jiems valdo
vo. Jie reikalavo amerikinės 
santvarkos, kad ne vienas kas, 
bet d žiūrė spręstų jų reika
lus. Ir kad jie patys galėtų 
laisvai spręsti savo reikalus ir 
vykdyti veiklą.

Menininkui pagerbti 
publika perpildė salę

Gruodžio 1-mos vakarą 
Hunter Kolegijos' auditorijoje 
įvyko koncertas atminti-pa- 
gerbti, velionį Jacob Schaef
fer, chorvedį, muziką, liau
dies prietelių.

Koncertą rengė žydų Mu
zikos Sąjunga. Programą vyk
dė jo paties - įkurtas žydų 
Philharpioniškas Choras su 
savo solistais, vadovaujamas 
Leo Kopf, taipgi žydų Liau
dies Choras 
Mandolinų 
kestras.

Schaeffer 
mą, 1936 m., vos sulaukęs 48 
metų. Jis buvo vienu pirmiau
sių jų-žymių chorvedžių, ku
rio vadovaujamas choras 
pradėjo patarnauti New Yor
ko darbininkų didiesiems mi
tingams su dainų ir muzikos 
programomis. Ir tos 
mos buvo kovingos; atitinka
mos gyvenamojo 
Reikalams.

ir New Yorko
Sim toniškas Or-

mirė gruodžio 1

progra-

momento

Haiti valstybė bando 
gauti turistu

Ame-Pastangose patraukti 
rikos turistų domę, kad jie nu
vyktų praleisti žiemines atos
togas Haiti valstybėje, įsteig
ta biuras New Yorke, 30 Ro
ckefeller Plaza.. Kita tokia į- 
staiga veikia Miami mieste ir 
Kuboje.

Batsiuviai protestuoja 
atleidinėjimus iš 
Miller’io šapos
. Į. Miller & Sons batsiuvyk- 
la neseniai atstatė iš darbo 
80 f darbininkų. Ji teisinasi, 
būk ’ nėra visiems darbo. Savo 
argumentui pastiprinti ir at
statytųjų darbininkų mašinas 
išvežė (darbininkai kalba, 
kad su tomis mašinomis firma 
bandysianti atidaryti šapą ki
tur, kur nėra unijos).

Šapos darbininkai užpro
testavo. Bet Joint Board o ma- 
nadžeris Isadore, Rosenberg 
bandė firmą pateisinti ir iš 
karto jam pavyko,’ taryboje 
lokalų atstovų mažuma (dau
gumai susilaikius) nutarė ne
versti firmos darbininkus susi
grąžinti.
Darbininkai nenusileido.* Jie 

išleido lapelius, parodančius, 
kad, leidus vieniems atimti 
darbu®, liksis nesaugūs ir visų 
kitų darbai. To pasėkoje lo- 
kalai 54 ir 65, sliperinių ir ri
terių, įsakė savo atstovams 
taryboje paremti Millerio dar
bininkus.

Darbininkai pareikalavo 
mašinas parvežti atgal ir dar
bininkams atsteigti darbą. O 
jeigu kada nepakanka darbo 
visiems vienu kartu, darbinin
kai dirba vieni vieną dieną ar 
savaitę, kiti kitą. Darbo pada
linimas yra įrašytas ir firmos 
kontrakte su unija.

Raportuos iš įvykių 
Berlyne

New Yorko jaunimas, kuris, 
nežiūrint visokių skerspainių, 
buvo pasiuntęs savo delegaci
ją j Pasaulinį Jaunimo Festi
valį Berlyne, rengia masinį 
mitingą šį penktadienį. Ir 
kviečia jaunimą ir senimą 
ateiti išgirsti jaunimo raportą.

Masinis mitingas įvyks 
gruodžio 7-tos vakarą, River
side Plaza Hotel, 254 W,. 73rd 
St. (netoli Broadway)', N. Y.

Gubernatorius Dewey reika
lausiąs iš Seimelio $500,000 
valstybinių paskyrų apvalyti 
uostą nuo raketierių.

Mirė Prakevičius
Antanas Prakevičius mirė 

gruodžio 4-tos rytą, ligoninė
je. Pašarvotas Bieliausko šer
meninėje, 660 Grand St., 
Brooklyne. Laidos šeštadieni, 
gruodžio 8-tą, Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Liko liūdesyje dvi dukterys 
Alice ir Evelyn, sūnus Antho
ny, 4 anūkai, dvi seserys Ago
ta Yasvin ir Ona Prakevičiū- 
tė, taipgi kiti gimines. Seimą 
prašo draugus ir pažįstamus 
atvykti į šermenis ir palydėti.

Reiškiame užuojautą velio
nio šeimai ir giminėms.

Virš šimtas negrų ir baltų
jų jaunimo pasitiko atvyks
tantį iš pietinių valstybių 
Roosevelt Ward, Jr., negrą, 
New Yorko darbininkiškojo 
jaunimo vadą. Pasitiko su dai
nomis ir šūkiais.

Automobiliu Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’lu

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

Direktorius
L. TICHNIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

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
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 EVergreen 4-8969

PETRAS KĄPISKAS
IR N

\VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo'

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

Telephone EVergreen 4-8174 . .

DETROIT, MICH.

LLD 188 kuopos priešmetinis su. 
sirinkimas įvyks sekmadienj, t) d. 
gruodžio, kaip 11 vai. prieš pietus!.'J 
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)

HARTFORD, CONN. '
/

LLD G8 kuopos metinis susirinki- 
rrrae; įvyks gruodžio 10 d., Laisvės 
Choro svetainėj. Prasidės kaip 7:30 
vai. vakaro. Todėl draugės ir drau
gai, imkite sau už pareigą lankytis 
į susirinkimus, o labiausia pabaigoje 
metų, kuomet reikia prisirengti pra
dėti naujus metus. — Vienas iš Val
dybos. (239-240)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas iš 

priežasties LLD 7-tos Apskrities 
metines konferencijos 9 d. gruodžio, 
neįvyks. Todėl ‘kuopos susirinkimas 
įvyks 18 d.^gruodžio, 10:30 ryte, 29 
Endicott St. prašau visų nepamiršti, 
visi girdėsit konferencijos raportą. 
Čia bus proga, kurie dar duokles 
nepasimokė jot,, galėsit 1ą padaryti. 
J. M. Lukas, sekr. (239-240)

|PEIST LANE 
DRUGS, Inc.1

405 So. 4th Street
Cor.. Hewes St.

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

•—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. L 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergrecn 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

6 pusk—Laisvė




