
Tiek lietuvių išviso nebuvo. 
Žuvę kare, pasitraukę, 

repatrijuoti.
Dr. J. J. Kaškiaučiaus 

seservaike.
Rašo R. MIZARA

Associated Press paskelbė 
keistą “žinią”. Girdi, vado
vaują dipukai Washingtone 
surinko “tikrus davinius” apie 
išvežtuosius i Sibirą žmones.

Iš Estijos išvežta 60,000, iš 
Latvijos — 100,000, o iš Lie
tuvos — net 2/225,000!...

Kad meluoti, tai jau storai 
meluoti!

Abejojame, ar iš viso Lie
tuvoje po karo pasiliko lietu
vių daugiau, kaip 2,225,000.

Jeigu tiek yra išvežta, tai 
Lietuvoje nepasiliko nei vie
no lietuvio!

O jeigu taip, tai kam tuo
met Voice of America radijas 
kasdien transliuoja Lietuvai 
lietuvių kalba programas? 
'Kas gi jų ten klausys, kuomet 
“lietuviai išvežti į Sibirą,” o 
jų vietas užėmė “mongolai, 
burliokai, kirkizai ir kalmu
kai”?!...

Tuo pačiu) kartu Lietuvoje 
gyvenimas eina savu keliu, 
nežiūrint to, ką plepa įvai
rios rūšies dipukų lyderiai 
Washingtone.

Arti pusė milijono lietuvių 
tautos sūnų ir dukrų, — vaikų 
ir suaugusio jaunimo, — šiuo 
metu lanko mokyklas.

Lietuvoje veikia apie 12-ka 
pastovių lietuviškų teatrų.

Lietuvoje spausdinama dau
gybė lietuviškų knygų — 
daugiau negu kada nors pir
miau.

Lietuvoje išeina daugybė 
lietuviškų laikraščių: Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir po vieną lietuvišką 
laikraštį kiekviename rajoni- 
tdame mieste. O rajoninių 
iRetuvoje miestų šiuo metu 
yra arti šimtas!

Net ir klerikalų ir menšej 
vikų spauda pripažįsta, kad 
Lietuvos žemę apdirba patys 
lietuviai valstiečiai, kurių virš 
90 procentų jau yra kolekty* 
viniuose ūkiuose.

Miestuose, miesteliuose ir 
net daugelyj kolūkių vetkia 
lietuviškieji liaudies chorai ir 
teatrinės grupės.

Niekad mūsų tėvų krašto 
istorijoje kultūra taip nekles
tėjo, kaip šiandien.

Štai, kaip yra Lietuvoje!

Lietuvos vyriausybės ap
skaičiavimu, antrojo pasauli
nio ^aro metu hitlerininkai 
žmogėdros, padedami lietu
viškų nenaudėlių, išžudė apie 
300,000 Lietuvos gyventojų.
Apie 80,000 Lietuvos gyven

tojų buvo hitlerininkų išvary
ti arba patys pabėgo (pabė
giai — visokie lietuvių tau
tai nusikaltėliai) “į vakarus”.

Pridėkit tuos 380,000 prie 
2,225,000 ir jūs matysite, kad 
Lietuva tiek gyventojų prieš 

• karą neturėjo.
Be to, reikia atsiminti, kad 

po karo virš 100,000 lenkų iš 
Lietuvos persikėlė gyventi 
Lenkijon.

Štai, kaip melagiai nusime- 
luoja!
Keista, kad Associated Press 

tokias nesąmones skelbia.

Laisvėje neseniai buvo pa
skelbta daugybės Lietuvos 
mokytojų vardai ir pavardės, 
.kurie buvo apdovanoti ordi
nais už šaunų darbą.

Tarp kitų skambėjo: Ta- 
mulioniene Elena, Petro Gied
raičio duktė, mokytojaujanti 
Miroslavo septynmetėje mo- 

I kojoje...
Elena Tamulionienė-Gied • 

raitytė — Dr. Jono Kaškiau- 
E Čmiu sesers duktė. Kai ji pati 

lankė mokyklą, daktaras jai 
nekartą siuntė piniginių dova
nėlių.

Galime įsivaizduoti, . kokią 
paguodą ir džiaugsmą žinelė
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Egipto valdžia grūmoja 
siitraukyt diplomatijos 
ryšius su Anglija
Anglai visiškai suardė egiptenų 
kaimą,, išvydami jo gyventojus

Kairo, Egiptas. — Egip
to užsienio reikalu minis
terija pranešė, kad planuo
ja sutraukyti diplomatijos 
ryšius su Anglija. Protes
tuoja, kad anglų kariuome
nė visiškai suardė egiptenų 
kaimą, išvejant jo gyvent- 
tojus. Paskui anglai ant 
greitųjų pravedė savo vieš
kelį per kaimą linkui Su- 
ezo.

Egipto valdžia taip pat 
ruošia Jungtinėm Tautom 
protestą prieš tą anglų žy
gį- 1

Raportuos Jungi. Tautom skirtumus tarp 
Sovietų ir vakarų kas liečia atom-bombas

Paryžius. — Meksikietis 
dr. Luis Padillo Nervo, 
Jungtinių Tautų seimo pir
mininkas, šį • antradienį 
duos “pataisytą” savo ra
portą politiniam seimo ko
mitetui apie derybas dėl nu
siginklavimo tarp Keturių 
Didžiųjų — Sovietų užsie
nio ministro Andriaus Vi
šinskio ir Amerikos, Angli
jos ir Franci jos atstovų.

Dr. Nervo pirmininkavo 
toms deryboms ir pagamino 
raportą pereitos savaitės 

,pabaigoje, kad Keturi Di
dieji susitaria tūlais klausi
mais. Amerikonams nepa-’ 
tiko tas raportas. Jie pa
reikalavo taįp pataisyti ra

Mirė advokatas F. J.
Bagočius

Praėjusią savaitę mirė 
plačiai Amerikos lietuviams 
žinomas adv. Fortūnatas J. 
Bagočius.

Palaidotas pirm a d i e n į, 
gruodžio 10 d.

Per ilgą laiką Bagočius 
nesveikavo, bet pastaruoju 
laiku buvo sakyta, kad jo 
sveikata pasitaisiusi ir jis 
ryžosi ir vėl kandidatuoti 
SLA prezidento vietai.

Bagočius buvo apie 6^ 
metų amžiaus.

Washington. — Aemrikos 
valdžia bara anglus ir ki
tus vakarinius europiečius, 
kad jie nepasigamina užten
kamai anglies.

Anglija teisinosi, kad 
“per mažai mainierių.” Bet 
anglų valdžia atmeta pra
šymus priimti 200,000 atei
vių iš Italijos, kurie norėtų 
kasyklose dirbti.
apie. Elenos apdovanojimą 
medaliu suteikė dėdei, dabar 
esančiam nelaisvėje!

Beje, Dr. Kaškiaučius, gir
dėjau, šiuo metu mokytojau
ja: moko kalinius anglų, lo
tynų, italų, rusų kalbų ir ari
tmetikos.

Taigi jo didis talentas visur 
suranda plyšių prasiveržti i! 
visuomenei patarnauti.

I
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Kuomet anglų “buldoze
riai” naikino kaimą, visur 
aplinkui buvo pristatyta jų 
tankų ir patrankų, ore gi 
skraidė jų lėktuvai.

Anglai skelbia, kad egip- 
tėnai nužudė du anglų ka
reivius ir pavojingai sužei
dė trečia. Tie kareiviai bu
vo atėję į Ismalijos miestą 
pasilinksminti.

Egiptėnai kaltina anglus 
už bombų mėtymą iš kari
nių trokų į civilinius Egip
to žmones.

portą, kad parodytu visus 
skirtumus tarp anglų-ame- 
rikonų ir Sovietų, ypač kas 
liečia atominį nusiginklavi
mą.

Sovietai siūlo, kad Jung
tinių Tautų'seimas tuojau 
priimtų rezoliuciją, uždrau- 
džiant atom-bombas ir pas
kui įvedant atominę kontro
lę visose šalyse.

Amerika reikalauja pii>, 
ma suskaityti atominius 
ginklus Sovietų Sąjungoj, 
įsteigti griežtą atominių 
darbų ir medžiagų kontro
lę kitose šalyse ir tik pa
laipsniui eiti link atominių 
bombų uždraudimo.

Tnimanas tarsis apie 
karą ir taksą sukčius

Washington.—Prez. Tru- 
manas netikėtai parskrido 
iš Key West, Fla., vakaci- 
jų, ir pirmadieni tarėsi su 
karinių štabų galvomis apie 
Korėjos karą ir suklimpu- 
sias ten derybas dėl paliau
bų.

Paskui prezidentas tarsis 
su Howardu McGrathu, 
generaliu Jungt. Valstijų 
prokuroru. Manoma, svars
tys griežtesnius veiksmus 
prieš valdininkus, kurie už 
kyšius numušinėjo' taksus 
visokiems bizniams,

Tyrinėjančioji kongres- 
manų komisija pirmadienį 
vėl pasišaukė kvosti Lama- 
rą Caudle, buvusį vyriau
sią generalio prokuroro pa
dėjėją taksams iškolektuo- 
ti.

Caudle, tarp kitko, gavo 
$5,000 “dovanų” už tai, 
kad vienam taksu sukčių 
agentui padėjo nupirkt or
laivį. Pirmesniame tardy
me Caudle tvirtino, kad 
pats generalis prokuroras 
McGrath “iš anksto užgyrė 
tą dovaną.”

ORAS. — Giedra ir šal
toka.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
________________________________________________ ■ -■

RYTU VOKIETIJA SAKO, JUNGTINES Amerikonai- reikalauja, kad
TAUTOS NETURI JOKIOS TEISES 
KIŠTIS I VOKIETIJOS RINKIMUS

Šiaurine Korėja tuoj duotų 
atsakymą apie belaisvius

Rytinės Respublikos atstovai aiškins Jungtinėm Tautom

jos pažiūras į laisvus rinkimus Vokietijoje

Šiauriečiai siūlo pirma sudaryt 
neutralią paliaubą inspekciją

Paryžius. — Atvyko ketu
ri atstovai rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respu
blikos. Jie dalyvaus svars
tymuose pasiūlymo, peršan
čio, kad Jungtinių Tautui 
komisija ištirtų, kaip gali
ma būtų surengti laisvus 
rinkimus, ištisoje Vokietijo
je.

Rytinė Dembkratinė Vo
kiečių Respublika buvo pa
kviesta Jungtinių Tautų 
seimo • politinio komiteto, 
kad atsiustu valdinius savo 
atstovus į tuos ^varstymus.

RYTIN VOKIETIJOS 
PAREIŠKIMAS

Demokratinės Vokiečių 
Respublikos premjeras. Ot
to Grotewohl gruod. 8 d. 
pasiuntė Jungt. Tautom te-” 
legramą, sakančią, kad:

l

—Jo valdžios atstovai išdės
tys savo nuomones kas lie
čia komisijos skyrimą tyri
nėti galimybėms laisvų bal
savimų (dėl rytinės ir va
karinės Vokietijos suvieni
jimo).

Demokratinės Vokiečių 
Respublikos valdžia laikosi 
tos nuomonės, kad laisvi 
steigiamojo seimo rinkimai 
visoje Vokietijoje (rytinėje 
ir vakarinėje) yra vidujinis 
pačių vokiečių reikalas.

Jungtinių Tautų komisi
jos. paskyrimas tyrinėti, ar 
galima būtų įvykdyt laisvus 
rinkimus Vokietijoje, tai 
būtų pašaliečių įsikišimas 
į tokius Vokietijos žmonių 
vidujinius reikalus; tatai gi 
prieštarauja Jungtinių Tau
tų principams, o ypač prieš
tarauja pamatinei tautų 
apsisprendimo teisęi.

JUNGTINĖS TAUTOS 
UŽKIRSTŲ KELIĄ 

s RINKIMAMS

Siūlymas paskirti tokią 
tyrinėjimų komisij ą reiškia., 
kad visos Vokietijos rinki
mai būtų tolyn nustumti ir 
atidėti neribotam laikotar
piui. ' Šis siūlymas išreiškia 
abejojimą, ar būtų bent ga
lima ir reikalinga suruošti 
visuotinus Vokietijoj rinki
mus. Tuo būdu jis rimtai 
kenkia reikalui atkurti Vo
kietijos vienybę, sudaryti 
vieningą demokratinę, tai
kingą ir nepriklausomą vo
kiečių valstybę.

Klausimą apie sąlygas, 
kuriomis galima būtų laiky
ti laisvus rinkimus Vokie
tijoj, šį klausimą niekas ki
tas negali spręsti, kaip tik 
tys Vokietijos žmonės ir at
stovaujančios juos įstaigos, 
jeigu jie to nori.

Demokratinės Vokiečių 
Respublikos valdžia, plačiai 
apmąsčius, priima šį Jung
tinių Tautų seimo politinio 
komiteto pakvietimą, kad

galėtų išaiškinti savo pa
žiūras linkui to pasiūlymo.- 

Rytinės Demokratinės Vo
kiečių Respublikos premje- 

. ras Grotewohl, kartu prime- 
Ina, kad jos seimas jau rug
sėjo 15 d. š. m. išleido atsi
šaukimą, raginant suruošti 
laisvus steigiamojo seimo 
rinkimus visoje Vokietijoje.

ATSTOVAI

Demokratinės Vokiečių 
Respublikos ministrų kabi
netas pasiuntė sekamus stf- 
vo atstovus į Jungt. Tau
tų seimo politinį komitetą:

Dr. Lothar Blatz, premje
ro pavaduotoją ir atkūrimo 
darbu ministrą, Tautinės V 4-7

Demokratinės Partijos pir
mininką;

Otto Nuschke, bažnytinių 
reikalų komi si o n ie'rių , 
K r i k š č i oniu • Demokratu 
Partijos pirmininką;

Friedrich Ebert, rytinės 
Berlyno dalies majorą, De
mokratinės Vokiečių Res
publikos seimo prezidiumo 
narį;

Anton Eckermann, užsie
nio reikalų ministerijos se
kretorių ir pilnateisį amba
sadorių. *

t

Ar Keturi Didieji galėtų 
prižiūrėti visos Vo
kietijos rinkimus?

Rytinės Vokietijos Res
publika pirmiau sakė, kad 
tiktai Keturi Didieji galėtų 
tvarkyt visuotinus Vokieti
jos rinkimus — Amerika, 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Francija, bet jokiuvbūdu ne 
Jungtinės Tautos.

Kaip . Sovietai, taip ir 
kiekvienas didysis turi ve
to teisę — gali apmesti kitų 
frijų didžiųjų nutarimą kas 
liečia Vokietiją. • >

Vakarų Vokietijos vadai 
prašo J. Tautų įsikišimo

Paryžius. — Vakarinės 
Vokietijos atstovai atsišau
kė i. Jungtines Tautas, kad 
būtinai paskirtų komisiją, 
kuri turėtų ištirti, ar gali
ma būtų įvykdyti laisvus 
rinkimus rytinėje ir vakari
nėje Vokietijoje tuo pačiu 
laiku.

Vakarinė Vokietija yra 
kontroliuojama Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos, o ry
tinė Vokietija yra Sovietų 
žinyboje.

Vakarinės Vokietijos at
stovai tvirtino, kad rytinė
je Demokratinėje. Vokiečių 
Respublikoje “nėra jokios 
pilietinės laisvės,” todėl tik
tai Jungtinių Tautų įsaky
mai "galėtų ten \ įvykdyti 
laisvus rinkimus.”

Korėja, gruod. 10.—Ame
rikonai griežtai pareikala
vo, kad šiaurinė Korėja iki 
šio antradienio atsakytų, ar 
sutiks svarstyti klausimą 
apie apsikeitimą kariniais 
belaisviais.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pirmadienį pakarto
jo, kad visų pirma turi bū
ti išspręstas klausimas apie 
paliaubinę inspekciją.. Jie 
sako, inspekcija privalo bū
ti sudaryta iš šalių, neda
lyvaujančių kor ė j i n i a m e 
kare, ir turi tėmyti tiktai

Kokias algas gauna 
valdžios tarnautojai

Washington. — Civilinės 
Tarnybos Komisija pranešė, 
kad 1,004,624 valdžios tar
nautojai 'gauna po $8,952 
metinės algos, vidutiniai 
skaičiuojant.

Raštininkams ir valdinin
kėliams vidutiniai mokama 
po $4,066 per metus. Tre
čios - ketvirtos rūšies val
dininkai g'auna iki $14,800.

V aidžios samd o m į e m s 
amatininkams ir sargams 
mokama nuo $1,870 iki $4,- 
498 per metus.
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Žymiai numušta belą 
11 Calif, komunistą

Los Angeles, CaliL—Fe- 
deralis srities apeliacįjų 
teismas įsakė griežtai nu
mušti užstatus vienuolikai 
komunistų. Jie buvo po 
$50,000 kiekvienas išlaikyti 
136 dienas kalėjime, nega
lint gauti tokių didelių bė- 
!ų.

Apeliacijų teismas nu
sprendė, kad penkiems turi 
būti numušti užstatai, viso 
iki $5,000 kiekvienam, o 
Williamui Schneidermanui 
ir penkiems kitiems iki 
$10,000 kiekvienam.

Nepaisant apeliacinio teis
mo įsakymo, federalis. ap
skrities teisėjas Wm. Ma
thes ir Washingtono teisin
gumo departmentas, tačiau,' 
tebelaiko kalėjime aštuonis, 
nors ir siūloma dabar nau
josios belos uz juos. Palei
do tiktai tris.

Visi 11 yra kaltinami pa
gal Smitho įstatymą už 
“suokalbiavimą s.kelbti, kad 
reikėsią nuversti Amerikos 
valdžia.” b-

KULTŪRINE kinų PA
SIUNTINYBĖ BURMOJ

Rangoon, Burma.—Iš Ki
nijos Liaudies Respublikos 
atvyko grupė artistų, muzi
kų, įvairių dailininkų ir 
mokslininkų, kaipo kultūri
nė kinų pasiuntinybė. Jie 
per 12 dienų lankysis Bur
iuos mokyklose, teatruose 
ir kitose kultūros įstaigose.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

vieną dalyką, — kad nebū
tų įgabenama jokių naujų 
karinių jėgų nei į Šiaurinę 
Korėją, nei į Pietinę po to, 
kai t bus paskelbtos paliau
bos.

Amerikonai siūlo mišrią 
savo ir šiaurinių korėjiečių 
inspekciją, kuri sulaikytų 
bent kokius naujus karinius 
pasiruošimus ten pat Šiau
rinėje ir Pietinėje Korėjo
je, bet amerikonam turėtų 
būti leista įgabenti naujus 
savo kareivius vieton grąži
namu namo. ;v

į Anglijai stokuo ją 
400,000 darbininkų

London. — Anglijos, dar
bo ministras Walter Monck- 
ton dejuoja, kad trūksta 
400 tūkstančių darbininkų 
būti n i a u s i e m s darbams. 
Vien ginklu fabrikams sto- 
kuoja apie 200,000 darbinin
ku, v . »

Angliakasyklose taip su
mažėjo darbininkų skaičius, 
kad Anglija turi pirkt dau
gybę anglies iš Amerikos. 
Už perkam^anglį išmoka 
pusę pinigų, kuriuos Ame
rika duoda AnglĮjbi1 pagal 
Marshallo planą. V’’ų

Anglų valdžia planuoja 
įstatymą, kad ’galėtų pri-. 
versti darbininkus eiti j ka
rines pramones, traukiant ’ 
juos iš vadinamii nesvarbių 
civilinių darbų.

Atominiai nuodai jau 
pasiekė ir Franciją

Paryžius.—Clermont-Fnr- 
rand Franci ja.. — Vidurine* 
je Francijoje plačiai pri- 
snigta tokio sniego,. kad 
“spraginęja” atominių dul
kių nuodais. Vėjai atnešė 
nuodingąsias dulkes iŠ Ne- 
vados valstijos, kur neseniai 
buvo šprogdinam'os naujos 
amerikinės atom-bombos.

Cleveland, Ohio
Gruodžio 6 d. staiga mi

rė Frances Kruger’ienė, 986 
East 79th St., Clevelande. Į 
šermenis atskrido sūnus Al
bertas ir Edwardas. Velio
nė buvo sesuo Fr. Kuncy
tės.

Kūnas pašarvotas Wilke- 
lio Funeral Home, 6202 Su
perior.

Laidotuvių apeigos įvyks 
šį antradienį, gruod. 11, 2 
vai. popiet.

Wilkelis Funeral Home.

Korėja. — šiauriniai ko
rėjiečiai padarė 5 atakas 
prieš amerikonų^. Ameri
konai atmušė jas.
i
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Kas Ką Rašo ir Sako
as

Ar žinote šiuos žodžius?
j.il Hį.i.lin.ii’r

SANDARA NEPRIIMA 
DIPUKŲ!

Amerikoje gyvuoja džio
va serganti organizaciją, 
vadinama Sandara, kurią 
sudaro apie pora, šimtų na
rių su keliomis kuopomis. 
Tai Albino Rimkos pirmojo 
pasaulinio karo metu suor
ganizuota “vidurinės sro
vės politinė partija/’ Ši or
ganizacija leidžia švakai 
apdirbtą savaitraštį Sanda
rą. Jos redaktorius ir San
daros lyderis yra M. Vai
dyla.

Dabar, kaip paaiški iš 
“N. Lietuvos” 

i aprašymo, 
Čikagoje gyveną dipukai 
“veikėjai” pasiryžo į San
darą įstoti ir, matyt, ją už
kariauti, išmetant Vaidyla 
iš redakcijos ir vadovybės. 
Pasiskaitykite:

Būrys veiklių naujųjų atei
vių dar praėjusiais metais ren
gėsi tęsti Lietuvoje ir tremty
je sėkmingai dirbtą visuome
ninį darbą ALT Sandaroje.

DAR APIE NEPILIECIŲ TEISES
MES GAVOME kitą advokato George W. Crockett, 

Jr., straipsnį apie nepiliečių teises mūsų krašte. Pa
duosime kai kurias to straipsnio ištraukas, kad skaity
tojas galėtų pats žinoti ir kitiems pasakyti.

“Kai Kongresas (ir visos, kitos federalinės įstaigos) 
pateikia Įstatymus prieš, nepiliečius, tai mūsų krašto 
konstitucija draudžia atimti nepiliečiams laisvę kalbėti 
ir susirinkti; konstitucija draudžia daryti neteisingas 
kratas ir kokių daiktų paėmimus iš asmenų bei namų; 
draudžia atimti iš nepiliečių bent kokius dokumentus...”

Bet visa tai pareina nuo aplinkos, nuo apystovų. Ad
vokatas, tarp kitko, duoda pavyzdžių: 

f ’ 

“Pastaruoju laiku Immigration and Naturalization
Service įstaiga siuntė laiškus daugeliui nepiliečių, reika- Dalis buVo priimti į Chica- 
laujant, kad jie, nepiliečiai, ateitų pas ją pasiaiškinti apie gos 25-ją kuopą, bet dides

niam būriui paprašius priimti 
nariais — atsirado kliūčių. 
Pats p. M. Vaidyla pasiūlė iš
rinkti komisiją iš p. Gulbinie
nės, Šiliaus ir Valiuko patik
rinti šiuos kandidatus... Kan- 
■didatai į narius naujo tikrini
mo neprisiėmė, sako: iki at
važiavome Amerikon bent 10 
kartų buvome tikrinami, tai 
kokių dar tikrinimų reikia? 
Esame padorūs lietuviai, su 
Sandaros programa sutinka
me, statutas nenumato tikri
nimo komisijos, tai ko dar 
reikia ?

Kaip matome, dipukams 
čia , nepavyko prasiveržti 
pro Vąidylos skryningą. 
Bet jie irgi nepėsti. Minė
to korespondento žodžiais: 

Užsklanda 25-je kuopoje, 
tai naujieji ateiviai pašitarė, 
pasikalbėjo, susisiekė su. se- 

| nais jjsandariečiais, kurie jų 
nesiekia tikrinti ir be komisi
jos pasitiki, susirinko ir įkūrė 
naują Sandaros kuopą Čika
goje. Valdybon išrinko pirmi
ninku prof. dr. D. Krivicką, 
vice p. — Jurgį Grybą, sekre
torium — Adomą Šerną, val

savo įvažiavimo šin kraštai! reikalus, kadangi tokie 
reikalavimai dažnai yra žingsnis prie deportacijos, tai 
jau tik tas faktas, kad nepilietis gauna tokį laišką, su
kelia jame neramumų, nors jie gali būti pateisinti, gali 
būti ir nepateisinti.

“Tokie laiškai nėra įsakymai ir, jei nepilietis jų ne
klausys, jo negali už tai bausti. Nepilietis tokiu atveju 
gali parašyti INS laišką, reikalaujant, kad toji įstaiga 
Suteiktų jam aiškesnių davinių, ko jie iš jo nori; arba 

‘jis gali visiškai ignoruoti tokį laišką ir laukti oficiali© 
pašaukimo.

“Nepilietis, tačiau, privalo suprasti, kad, jei jis ne
klausys pirmojo laiško, tai imigracijos įstaigos viršinin
kai gali, manyti, kad jis, nepilietis, turįs ką tokio norimo 
paslėpti. Tuo būdu, nepilietis geriau padarytų, kad jis, 
gavęs tokį pakvietimo laišką, pirmiau negu ką nors da
rys, pasitartų su savo advokatu.

“Kai nepilietis nekreips dėmesio į laišką, tuomet Im< 
migration and Naturalization Service įstaiga gali įteikti 
jam subpoena (reikalavimą). Subpoena yra įsakymas. 
Na, ir čia gali, prasidėti pirmas laužymas nepiliečio 
konstitucinių teisių. Tai yra dėl to, kad subpoena gali 
būti įteikta legaliai ir nelegaliai, tai priklauso nuo ap- i 
linkumos/’

Mr. Crockett nurodo, jog neklausymas subpoena gali 
turėti blogų nepiliečiui pasėkų, nes tuomet INS gali 
kreiptis į teismą.

“Šičia nepilietis gali kontestuoti subpoena legališkumą. 
Jėi teismas, pripažins, kad subpoena yra legaliai išleista 
ir įteikta, tai nepilietis privalo- klausyti ir pasiduoti INŠ 

. apklausinėjimams. Jei jis atsisakytų, tuomet teismas gali 
jį teisti ir nubausti už teismo pažeminimą'... ”
: Šitie klausimai, kurių nepiliečiams šiuo metu pasitaiko 
daug, nėra lengva pačiam nepiliečiui išspręsti, todėl ge
riausia visuomet kreiptis prie teisingo ir žinačio dalykus 
advokato. ,

' ' /
( Kiekviename didesniame mieste veikia Amerikinio 
Sveturgimiams Ginti Komiteto skyriai; į juos turėtų 
kreiptis, kai iškyla reikalas, kiekvienas nepilietis, kurį 
“baderiuoja” INS pareigūnai.

PO DEŠIMT METŲ
GRUODŽIO 7 DIENĄ sukako dešimt metų, kai japo

niškieji imperialistai pasalingai užpuolė Periu Uostą, 
kai mūsų kraštas buvo priverstas stoti į antrąjį pasau
linį kąrą. •

Tuojau po to prezidentas Rooseveltas sakė:
“ši diena gyvuos negarbėje...”

4

• Aišku, tai buvo negarbinga Japonijos viešpačiams
* diena. Tuomet, kai Hirohito pasiuntiniai Washingtone 

tarėsi su mūsų valstybės department© pareigūnais dėl 
taikos, jo, imperatoriaus, aviacija ir laivynas rengėsi 
taškyti amerikinius laivus ir žmones Perlų Uoste, Hava
juose!

Bet šiandien, deja, tas viskas Washingtone pamiršta.
' Imperatorius Hirohito pripažintas demokratu; dėl Per-

- lų Uosto kriminalybių jam nei plaukas nuo galvos ne- 
f nukrito. •

Mūsų vyriausybė daro su japoniškais “.demokratais”' 
sutartis ir vėl bando į jtj rankas įdėti ginklą.

Tuo pačiu sykiu mūsų vyriausybė, pamiršusi tą ne
garbingą dieną, rengiasi karui prieš savo talkininkes., — 
Kiniją ir Tarybų Sąjungą,—su kurių pagalba Perlų Uos- 

Č to kriminalistams buvo pakirpti sparnai!
Sukako dešimt metų, kai mūsų Kongresas oficialiai 

/ - įstojo į karą prieš fašistinę ašį, kuri oficialiai vadinosi 
^ Anti-Kominterno ašimi.

Šiandien mūsų vyriausybė organizuoja anti-kominter- 
ninę ašį su*talka tų, kurie yra atsakingi dėl Perlų Uo'sto 

y Jtriminalysčių!

kanadiškės 
korespondento

dybos nariais —■ Joną Saka
lauską, Miką Simokaitį ir k., 
pasveikino šiitais žodžiais 
Sandaroj Prežidentą Petrą Pi
voriūną ir pradėjo planuoti 
visuomeninę veiklą... Pagal 
įstatus tačiau reikėjo šiai 
veiklai Sandaros Centro Val
dybos liudijimo (čertėrio). 
Patiekta, kas reikalinga, ir 
pradėta laukti. Ilgai laukta ir 
už kelių menesių gautas atsa
kymas: naujoji Sandaros kuo
pa čerterio negaus, nes ir 
taip Chicagoje esą veikia trys 
kuopos ir naujos steigti nėra 
reikalo, o dalis steigiamos 
kuopos narių galinti į 25-ją 
kuopą įstoti...

Nuotaika šių veikėjų neko
kia! Kai senojon kuopon sto
ja, nori tikrinti, naują steigia 
— neregistruoja...

Šitaip Vaidyla išsaugojo 
savo postą ir savo darbą. 
Nes, jei dipukams pavyktų 
ten įsigalėti, tai jie, aišku, 
tuojau būtų pradėję’“veikti 
savaip.” Nesakome, ka<įl jų 
politika būtų kvailesnė ar 
aršesnė už Vaidylos politi
ką, bet faktas liekasi faktu, 
kad ji nebūtų kytresnė ir 
nebūtų geresnė.

Gal dabar tie “veikėjai” 
bandys įstoti į vos kojas 
bevelkančią LSSA kuopą. 
Turėtų bandyti, nes jų visų 
principai šiandien tokie pa
tys. Tik jau tegu jie nema
no, kad galės iš Grigaičio 
pasiimt Naujienas.

Už PROSTITUCIJĄ
L, Prūseika Vilny j
Francūzijos senate prasidė

jo agitacija už legalizavimą 
prostitucijos. Senatorius Jean 
Durand pasišaukė į liudinin
kus ne tik Napoleoną, bet ir 
šventą Augustiną.
Napoleonas būk tai pasakęs: 

“Prostitucija neišvengiama. 
Jei nebus prostitučių, tai vy
rai pradės pulti gatvėse gar
bingas matronas.”

šventas Augustinas būk pa
sakęs, kad
naikinimas bus 
dar aštresniems 
formoms.

Krikščioniškos 
žiedeliai!

Tiesa!

rašo:

prostitucijos pą- 
stimuliąntas 

nemoi’alybės

civilizacijos

“Dingsta iš po nakties”...
Kaip smetonininkai DP dviem lietuviškai besikal- 

stovyklose vakarinėje Vo- bant, pritapo prie mūs jąu- 
kietijoje padorius pabėgę-; 
liūs apgaudinėjo ir norin
čius grįžti į tėvynę terori
zavo, ryškiai parodo Lais
vės Nr. '239 perspausdintas 
iš Vilniaus Tėvynės Balso 
raštas kretingiečio Bene
dikto Zacharkbs. (Panašių 
raštų Laisvėj buvo per
spausdinta iY anksčiau.) ’

Zacharka rašo, kad jis, 
būdamas Hanau stovykloje, 
negalėjo paštu susisiekti su 
savo šeima, palikta Lietu
voje, nes smetoniniai sto
vyklos komitetininkai cen
zūruodavo ir naikindavo 
iš Lietuvos ateinančius ir į 
Lietuvą siunčiamus laiškus. 
Ir tik pažįstamo vokiečio 
antrašu jisai su saviškiais 
Lietuvoje susisiekė. Apie 
norą grįžti į Lietuvą stovy
kloje buvę baisu ir praši- 
tarti. Todėl jiš niekam nie
ko nesakęs iš stovyklos pa
sišalino ir į Lietuvą sugrį4 
žo. Ir dabar, po trejų me
tų nuo sugrįžimo į tėvynę, 
Zacharka džiaugiasi laimin
gu ten savo gyvenimu.

Šis Zacharkoš raštas 
primena man susitikimą ir 
trumputį pasikalbėjimą su 
tik ką atvykusiu iš Vokie
tijos dipuku, apie pora me
tų tam atgal.

Aš ir kitas draugas va
žiavome Jamaicos traukiniu’ 
link Richmond' Hillio. - Mu-

nas vyras, lietuviškai mudu 
užkalbindamas:

—Ir aš kalbu lietuviškai.
—Tai gal esate neseniai 

atvykęs iš Europos? — jo 
paklausėme.

—Taip, — atsakė jis. — 
Pasisakė esąs vardu Simo
naitis.

Keletu sakiniu apsikeitus, 
jo užklaūsėm, ar daugelis 
pabėgusiųjų į Vokietiją 
grįžta į Lietuvą? Atsakė, 
kad jis žinąs tik kelis to
kius. Po to, jo užklausėme, 
ar daromos kokios kliūtys 
norintiems grįžti ? Atsakė, 
kad jokių kliūčių nedaroma. 
Bet norintieji grįžti, pa
prastai, “dingsta iš stovy
klos iš po nakties.”

Taigi, < Laisvėj perspaus
dintas iš Tėvynės Balso Za- 
charkos raštas paaiškina, 
kodėl, norint grįžti į Lietu
vą, tenka pasišąlint iš sto
vyklos “niekam nieko nesa
kius/’ . anot Simonaičio, 
“dingti iŠ po nakties/’

Jeigu norintiems grįžti į 
Lietuvą jokių kliūčių neda
roma, tai kodėl, ponas Si
monaiti, grįžtančiam tenka 
“dingt iš po nakties”?

Tik keletas dienų atgal 
teko kalbėtis apie DP sto
vyklų režimą su vienu Ame
rikos eks-kareivim Jam 
tas D P stovyklų režimas 
buvęs gerai pažįstamas? Kai 
tuoj po karo į DP stovy

(Iš Jubzo Žiugždos žodyrto)

Agdhija (gr.),, galutinė or- 
ganižitio kova su mirtimi, 
merdėjimai

Agata (gr.), senovės Grai
kijoj susiriiikimų aikštė.

Agdtafabija (gr.), atstumo 
baimė.

Agrafija (gr.), negalėjimas 
rašyti, negalėjimas minčių iš
reikšti raštu.

Agraras (lot.), agrarius —1 
prie žemės priklausąs, žem
dirbys, kuris verčiasi žemės 
darbui; stambus žemininkas; 
stambiųjų žemininkų reikalų 
atstovas, gynėjas.

Agresija (pr.), puolimas, 
užpuolimas.

Agriotimija (gr.), ligūstas 
palinkimas žiaurumams, žu
dymams.

Agfologijd (gr.), mokslas 
apie dirbamų žemių pažinimą.

Agronomas (gr.), žemės 
ūkio specialistas, baigęs aukš
tuosius žemes ūkio mokslus.

Ahasferas (hebr.), 1. amži
nas žydas, pasmerktas klajoti 
iki pasaulio pabaigos; 2. nu- 
keltine prasme — amžinai 
klajojąs, nerandąs sau pasto
gės žmogus.

Aigejus (gr.), legendarinis 
Atėnų karalius, Tezėjaus 
(Theseuso) tėvas.

Aisbergas (vOk.), ledų kal
nas, poliarinių sričių ledynų 
galinės atlaužos.

Aisčiai, taip mokslininkas 
K. Būga vadino prhsų, lietu
vių, latvių, jotvingių, kuršių, 
žiemgalių ir sėlių tautų ir jų 
kalbų grupę indoeuropiečių 
kalbų šeimoje; kiti mokslinin
kai minėtąsias tautas ir jų 
kalbas vadina balty vardu.

Aitvaras, 1. viena senovinio 
lietuvių tikėjimo būtybių, Vai
zduojama kaip slogutis ir kaip 
lekiąs padaras, nešąs lobį; 2. 
vaikų žaislas, keturkampis 
popierių i aplipdytas rėmelis, 
kuris, pririštas ilgu stipriu 
siūlu ar virvele, leidžiamas 
pavėjui kilti aukštyn.

Akacija (lot. gr.), mediš 
arba krūmas iš mimozinių gi
minės; žydi baltais arba gel
tonais kvapiais žiedais.

Akademija (gr.), 1. senov 
vės Graikijoje Platono mo
kykla; 2. dabar aukštoji mok
slo ar meno mokykla arba 
mokslininkų draugija mokslo. 
darbui varyti; 3. susirinkimas 
kuriam norsr mokslo įvykiui 
paminėti ar mokslo vyrui pa
gerbti.

Akalcpsija (gr.), nesugebė
jimas suprasti, abejojimas.

Akalalik&i . (gi4.-), krikščio
nys nekatalikai.

tinimas.
Akcentas (ir.), 1. kalboje 

ir muzikoje kirtis, pabrėžia
masis išskyrimas atskiro gai
so arba akordo; 2. tos ar ki
tos tautos tarenos ypatybės.

Akcininkas, asmuo, kuris 
turi akcinės bendrovės akcijų.

Akcizas (lot.), netiesiogi
niai mokesčiai, kuriais apde- 
damos įvairios prekės, pvz., 
degtinė, tabakas, spiritas,

pritarimą į 2. vteribalsis bet 
kurio klausimo išsprendimas, 
neskaitant balsų, bet visuoti
niu pritarimu.

Aklimatizacija (lot.), prisi
taikymas, pripratimas prie ki
toniškų gyvenamosios aplin
kumos sąlygų. *

Akme (gr.), viršūnė; aukš
čiausias išsivystymo

Aknč (gr.), odos 
balinių odos liaukų 
trias.

Akolitas (lot.),
gavęs aukščiausią ketiirių že
mųjų katalikų bažnyčios šven
timų laipsnį.

laipsnis.
figa, rie-

Uždegi-

klerikas,

Aklamacija {lot.), 1. sušu
kimas, dažfiiaušiai reiškias

Akompanuoti (fr.), pritarti 
daina arba muzikos instru
mentu.

Akordas (fr.), 1. darnus 
sąskambis; 2. sutartis, licčfan- \ j 
ti kurį nors darbą ir už jį liio- 
karną atlyginimą.

Akorija (gr.), sotumo stoka 
pavalgius, ligūstas alkis.

Akras (angį.), žemės plo
to matas Anglijoj, JV ir kt.? 
1 akras maždaug lygus 5.0 
hektaro.

Akredituoti (fr.), įgalioti 
diplomatinį atstovą veikti ki
toje valstybėje savo valstybės 
vardu.

Akriminacija (lot.), skun
das, kaltinimas.

Akrobatas (gr.), 1. vikrus 
gimnastas, vykdąs cirke sun- • 
kiaušius gimnastikos prati
mus; 2. apskritai vikrus, savo 
vikrumą parodąs žmogus.

PASTABOS
Dipukas aktorius Henri

kas Kačinskas nuėjo pas ru
sus, prieš kuriuos dipukai 
kovoja, vaidinti. New Yor
ke jis vaidins veikale 
“Svirplys Užkrosnyje.”

Kačinskas, pabėgęs iš lie
tuvių tarpo, surado vietą 
rusų užkrosnyje ir dabar 
ten svirpliaus.

Spalių 20 d. Drauge tilpo 
straipsnis tūlo T. Brunono 
Markaičio, kuriame jis ra
šo, kad Jėzus paėmęs miru
sią mergaitę už rankos ir 
prikėlęs. Toliau autorius 
sako:

“Šiandien mada kalbėti 
apie dalykus, apie kuriuos 
nedaug teišmanoma. Mada 
pasiskelbti autoritetu arba 
pranašu ir niekinti kitaip 
manančius bei darančius.

Ir savo straipsnį 
gia:

“Kad aklos mūsų širdys 
praregėtų, paimk f f • 1L *

n 
užbai-

mus, 
Viešpatie, už rankos ir pri
kelk.”

Aš gi, būdamas Markai- 
čiu, sakyčiau:

Paimk, Viešpatie, tokius 
keikūnus ir kitaip manan
čių plūdikus, kaip pralotas 
Balkūnas it jam panašūs, 
už liežuvių ir sulaikyk juos!

Bet, veikiausiai, ir Mar- 
kaitis netoli bėgęs nuo Bal- 
kūno ir jo kolegų.

Kas gali vėplioti, kad lie* 
tuviai socialistai bedieviai? 
Jie net speciales maldas 
siųs į aukštybes už ŽUVU- . 
šiųjų vėles, o Balkūnas įsą-* 
kys sukalbėti po penkias ta- * 
jemnyčias rožančiaus!

Kunigėlių Drauge tūlas 
P. Dailidė rašo:

“... Prezidentas T r u ma
nas, prieš kurį laiką turėjęs 
prie Šv. Sosto asmeninį at
stovą, negalėjo neįsitikinti, 
kad žūtbūtinėje kovoje su 
bolševizmo Užmačiomis Ka
talikų Bažnyčia yra vertin
gas sąjungininkas, galįs žy
miai sustiprinti idėjinį fron
tą prieš bedievišką mokslą.” 
(Draugas, Nr. 251.)

Tuo tarpu 253-me nume
ryje Draugas dejuoja:

“...Pasakodamas apie Kat. 
Bažnyčios padėtį Kinijoj tė
vas Brown pareiškė, kad 
Kinijos komunistai Bažny
čią laiko pirmuoju savpt 
priešu, ir jų neapykanta 
katalikams, ypač misionie
riams nuolat auga.”

Patys pripažįsta, kad ka
talikų bažnyčios galva—po
piežius yra “vertingas są* 
jungininkas” tų, kurie visais 
galimais būdais kovoja prieš 
komunizmą ir tuo pačiu sy
kiu dejuoja, kad komunistai 
katalikų bažnyčią ir jos at
stovus skaito savo priešais.

Čia jau Draugo redakto
rių paklydęs protas klajoja 
po laukus, ir nesuranda savo 
buvusio lizdelio.

i

Draugo korespondentas iš 
Portugalijos rašo, kad mal
dos ir Kalimoj pasirodymas 
Marijos jau duodąs vaisių, 
nes buvęs Anglijos “Daily 
Worker” redaktorius Doug
las Hyde ir portugalas An
tanas Judice, buvę komunis
tai, atsivertę prie šventos 
vieros. Pastarasis vis kal
bąs: “O, Marija, nekaltai ką, liks tik gražiai pariš- 
prasidėjusi, melskis už mus, tas kaklaryšis ir tuščia vie- 
kurie į Tave kreipiamės.”

Dabar turėtų taip šauktis 
Simučiai, Grigaičiai, ’ 
vos ir visi Lietuvos vaduo
tojai, tuomet gal ir Lietu
vos komunistai atsiverstų 
šventon vieron ir Lietuvą 
"jiems pavestų.

Naujienose Petras Pane- 
mtmiškis rašo apie Dirvos 
redaktorių Rastenį ir sako, 
kad poetas Kazys Binkis 
pasakęs: “Atimkit iš Ras- 
tenio pamokslus ir polemi-

ta.” v z v;
Aš gi sakyčiau: Trūkusšauktis As gi sakyčiau: i rukus 

Tyslia- molinė puodynė, surišta ka- *
klarvšiu. .

klas atvykdavo tarybiniai 
atstovai ragint pabėgėlius 
grįžti į tėvynę,- tai jei
gu kas ■ išdrįsdavęs . nors 
šio to pas tarybinį atsto
vą paklausti, tai,tik to už
tekdavę, kad toks žmogus 
būtų nakčia užpultas ir su
muštas, o' paskui vokiečių 
policijai apmeluotas, būk 
jis, girtas būdamas, sukėlęs 
muštynes.

Kam teko prisižiūrėt į tų 
mūsų tautos išmatų pikie- 
tininkų elgseną čia, Ameri
koje, darosi aišku, kaip pa
dorus lietuvis turėjo jaustis 
jų tarpe DP stovykloje, ir 
kaip Lietuvos liaudis būtų 
terorizuojamą, jeigu tokie 
-Lietuvos Vaduotojai” ją 
“išvaduotų”!

Maksimiškis

Naujienose skaitau:
■ “Dr. Grinius suprato, kad 
tiktai sąmoningas ir laisvas 
lietuvis gali būti naudingas 
savo tautai,savo tautai,—tvirtina Olis.”

Taip, taip! Grinius, Šle
ževičius ir; kompanija su
prato, kad jie nesąmoningi 
ir savo tautai nenaudingi, 
todėl ir perleido valdžią 
Smetonai. ■

Naūjienų korespondentė 
iš Los Angeles rašo, kad 
dabar ten randasi net pen
kiolika dipukų teisininkų, 
kurie bando susiorganizuo
ti ir lietuviams patarnauti.

Dabar reikės suorgani
zuoti speciali būrį agentų, 
kurie lietuvius agituotų 
bylinėtis, nes kitaip tų “tei
sininkų” patarnavimas bus 
nereikalingas.

Naujienų Nr. 251 skai 
tau:

“Lapkričio mėn. 23 d. mi
nėsime Lietuvos kariuome
nės įsikūrimo sukaktį. Ta 
proga specialiomis pamaldo
mis siusime Aukščiausiajam 
•maldas, prašydami mūsų 
kritusiųjų karžygių vėlėms 
amžinosios ramybės.”

Mūsų valdžia vis dides
nius ir didesnius takstts kė
lia ir žmonės moka. Dabar 
per spaudą ir visokios {štan
gos šaukia, kad žmonas 
kraujo 
sykiu barasi, kad m^Sai 
duoda.

Ar tik nereikės išlepti 
įstatymą, kad kiekvienas 
pilietis, taksus mokėdamas, 
ir kvortą kraujo duotų.. .

švenčioiuškis

duotų, ir tuo pa

2 puti.—LąuvS (Liberty)'Antradien., Cruodi^Oec. 11, 1051
, :• ■■ ‘ r- į a- *
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Lietuvių tautos 

istorija
Pasikalbėjimas su Laisves 
skaitytojais, kurie turi 
nuosavus namus

Gerai išsikalbėjus su jais, 
teko pastebėti, kad didžiuma 
jų pyksta ant Laisvės, kam 
dienraštis pritaria nuomų 
kontrolei. Sako, viskas bran
gu, o nuomų negalima kelti.

Brangūs draugai: jeigu 
Laisvė pritartų nuomų kėli
mui, tai ji turėtų pritarti vi
soms kapitalistų užmačioms. 
Tada Laisvė prarastų savo li
niją ir pasidarytų priešdarbi- 
ninkiškas laikraštis. Mes ži
nome, kad Laisvę skaito są
moningi darbininkai. Laisvė 
turi ginti darbo žmonių reika
lus.

Dabar grįžkime prie nuomų 
kontrolės. Pagalvokite, drau- 
gąi, jeigu nebūtų nuomų jo-t

I kios kontrolės, tai spekuliantai 
iškeltų tokias nuomas, kad 
kur dabar mokama po $30, 
reikėtų mokėti po $50. Kas iš 
to būtų? Būtų taip, kad kur 
dabar už namuką reikia mo
kėti $10,000, reikėtų mokėti 
$50,000. Būtų taip, kaip buvo 
po pirmojo pasaulinio karo. 
O kas atsitiko, kai atėjo blo
gi laikai? Beveik visi darbi
ninkai prarado savo nuosavy
bes.i , .

Man rodosi, kad kurie turi 
savo kokį namuką, visgi savo 
neprideda, kad ir nepadaro 
pelno. Išeina lygiomis.

Bet man rodosi, kad čia 
yra draugų sirgimas pinigo li
ga. Pastebėjau net tokius, ku
rie pirmiau kalbėdavo už “iš- 
sidalinimą turtų”, dabar pa
tys apsirgo pinigo liga. Jie 
bėga pas kontrolės komisiją, 
meluoja, kad tik kokį dolerį 
pakelti nuomos. Man rodosi, 
kad tas tai jau yra negražu.

Bet yra ir gerų draugų. -Aš 
čia nė vieno nenoriu įvardin
ti. Kurie šias pastabas skaity
site, tai žinosite, kas kuomi 
yra.

Štai tos skaudžios ligos, ku
rių mes turime saugotis, nes 
jos gali mus labai skaudžiai 
nuplakti! Pirma liga — alko
holis. Antra — pinigų liga. 
Trečia —' tingėjimo liga.

O pas mumis yra draugų, 
kurie serga šiomis visomis li
gomis. Pažiūrėk į tą žmogų, 
kuris iš vakaro buvo labai gir
tas. Jo akys užsimerkę, jis 
galvą trina, nosis raudona, ne
nori su nickuomi kalbėtis, su
rūgęs, aptingęs, vaikščioja 
galvą nuleidęs, susmukęs. 
Jam rodosi, kad viskas “ge
rai” : veikimas nereikalingas. 
Susirinkimų jis nelanko. Ma
no, kad “prieš vėją nepapū
si.”

Turtingas žmogus visuomet 
užsimąstęs, susirūpinęs. Jam 
vakarienių tikietai per bran
gūs. Jis nenori susirinkimus 
lankyti. Paimsime pavyzdį iš 
lapkričio 10 d., kai buvo su
lošta operetė “Sudrumsta šir
dis.” Suvažiavo iŠ visų koloni
jų draugai. Gražu, . malonu, 
visi džiaugiasi. Po operetės 
susėdame7 prie stalų. Viskas 
gražiai sutaisyta. Gaspadinės 
už vieną dolerį duoda gerą 
vakarienę. Apsidairau, kas 
.čia iš • worcesteriečių sėdi? 
Nematau nė vieno mūsų ba- 
gotyrio. Po vakarienės bandafl 
klausti, kodėl nesėdote prie 
stalų ? Atsakymą gaunu : Gū
di, vieną vakarą nori du kai
liu nulupti. Kiti atsako: Gas
padinės nepatinka. Betgi, ro
dos, gaspadinės buvo labai 
geros ir joms didžiausia garbė 
už pasidarbavimą.

Ant rytojaus sueiname bū
rys draugų išleisti svečius. 
Vėl pokalbiai. Vėl bučiavimas 
vieni kitų.

Dvyliktą valandą sueiname 
draugai ir atlaikome 11 kuo
pos susirinkimą, - susirinkimas 
šį kartą buvo truputį skait- 
lingesnis. Bet pastebėjau, kad 
keletas draugų buvo svetainė
je, tačiau susirinkime nedaly
vavo. O tas negerai. Dar kar
tą prašau draugų lankyti su
sirinkimus. Kad ir nenorite 
apsiimti į komisijas, bet būki-

(Tąsa)
Lietuvos liaudis, baudžiauninkų minia, maža tedaly

vavo tame judėjime. Didžiuma jų senoviškai paliko ka
talikais. Jeigu jie mainė tikėjimą, tai daugiausia dėl to, 
kad taip liepdavo jiems ponas.

Svarbiausias reformatų tikėjimo rėmėjas Lietuvoje 
buvo turtinga ir galinga Radvilų giminė. Iš jų, kaipo re
formatų globėjas, labiausiai pasižymėjo Vilniaus vaiva- 
da kunigaikštis Mikalojus Radyila (iš Nesvižiaus), pra
mintas Juoduoju, ir jo brolis, Biržų Radvila, pramintas 
Ruduoju. Radvilai, kaip ir kiti tų laikų bajorai, priėmė 
reformatų tikėjimą besimokydami užsieniuose.

Vilniuje Juodasis Radvila atvirai palaikydavo refor
matų mokslo platintojus, atvykstančius čion iš Prancū
zijos, Belgijos ir Vokietijos. (Jis turėjo didelę galybę 
Lietuvoje, nes jo sesuo Barbora Radvilaitė buvo ištekė
jusi už Zigmanto Augusto, Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio ir Lenkijos karaliaus.) Jo namuose ilgą laiką buvo 
laikomos reformatų pamaldos ir sakomi pamokslai, kol 
neįsitaisė sau tam tikros bažnyčios. _ __

Kaip greitai platinosi reformacija Lietuvoje, matyti 
to, kad vos 25 metams praėjus nuo pirmutinio jos pa

sirodymo, Žemaičiuose, antai, bebuvę pasilikę vos 6 kata
likų kunigai (1566 m.). Prie reformacijos platinimo pri
sidėjo ne tik pasauliniai, bet ir daugelis kunigų. Trau
kė juos naujiena ir didesnė laisvė. Vienur katalikų kuni
gai, priėmę reformaciją, vedė pačias ir vertė katalikų 
bažnyčias reformatų maldos namais. Kitur vėl patys pa- 
rapijonys, priėmę reformatų tikėjimą, pašalindavo kata
likų kunigą, atimdavo bažnyčios turtus ir pačią bažnyčią 
reformatų maldos namais paversdavo. Vienur vis tai ap
sieidavo ramiai, kitur gi kildavo peštynių ir liedavosi 
kraujas.

Didysis Lietuvos kunigaikštis Zigmantas Augustas ti
kėjimo klausimuose laikėsi bešališkai. Jis reikalaudavo 
tiktai, ka^ nebūtų peštynių tarp įvairių tikėtojų. Jis ne
sipriešino, kuomet 1563 m. Vilniaus seimas nutarė su
lyginti visų tikėjimų teises, kuomet kiekvienam krikščio
niui be tikėjimo skirtumo: katalikui, reformatui ar sta
čiatikiui, buvo leista būti atstovu seimuose, taryboje ir 
užimti valstybės vietą.

Katalikų dvasinė valdžia, matydama taip vargingą 
savo bažnyčios padėjimą, kaip įmanydama stengėsi, jei
gu ne visiškai panaikinti, tai bent sutūrėti reformacijos 
platinimąsi Lietuvoje. Tam tikslui grūmojo reforma
tams prakeikimu, šaukė juos į dvasininkų teismus, ne
leido laidoti pašventintuose'kapuose. Vilniuje neleido at
skilėliams samdytis butų*kapitulai ir dvasininkams pri
gulinčiuose namuose. Žemaitijoje kunigų suvažiavime, 
įvykusiame 1555 m., Žemaičių vyskupas Brzostovskis bu- 
Vd net pakėlęs klausimą apie įvedimą Lietuvoj inkvizici
jos. Bet vis tai nieko nepadėjo. Reformatai nepaisė ku
nigų grūmojijno, niekino dvasininkų teismų nusprendi
mus, ties turėjo stiprią paramą galingose bajorų šeimy
nose.

Matydamas taip didelį pavojų katalikų bažnyčiai, Vil
niaus vyskupas Protasevičius 1569 m. atsikvietė Lietu
von jezavitų broliją, kuriai pavedė kovą su reforma
tais.

Kaip ir su kokiu pasisekimu jezavitai kovojo su refor
matais, kiek vėliau kalbėsime. Dabar pasakysime trum
pai, kaip didžiai ta tikėjimų kova ir ginčai prisidėjo prie 
apšvietimo išsiplatihimo Lietuvoje.

Esame jau kalbėję, kad tais laikais Lietuvos bajorija 
mėgo leisti savo vaikus mokytis į užsienius, nes Lietu
voje nebuvo aukštosios mokyklos. Iš užsienių bajorų 
jaunuomenė parsinešdavo Lietuvon ne tik reformacijos 
dvasios, bet ir tuometinio Europos apšvietimo ir mokslo 
žinių. O mokslas tuomet Europoj jau gerokai buvo pa
kilęs. Vis tai darė gerą įtekmę į atsilikusią tuomet Lie
tuvos visuomenę.

Be to, nuolatiniai ginčai tarp įvairių tikėjimų daug 
prisidėjo prie žmonių išlavinimo ir apšvietimo praplati
nimo. Naujo tikėjimo platintojai, kad geriau laimėjus 
ginčus ir patraukus savo pusėn visuomenę, stengėsi pa
tys įgyti juo daugiau apšvietimo, juo aukštesnio mokslo.

Kad visuomenė galėtų suprasti jų ginčus, kad įsteng
tų atskirti vieną nuo kitos kartais labai mažai besiski
riančias tikėjimo atskalas, jie priversti buvo rūpintis 
nors kiek apšviesti ir išlavinti Lietuvos minią. Apšvie
timas buvo jiems tiesiausias ir trumpiausias kelias savo 
pažvalgoms išplatinti.

Tam tikslui reformacijos šalininkai labiausiai rūpi
nosi pristeigti Lietuvoj pradedamųjų ir vidurinių mo
kyklų. šitame dalyke stropiausiai darbavosi reforma
tai. Prie reformatų bažnyčios Vilniuje jie tuojau įsteigė 
pradedamąją mokyklą. Vilniaus pavyzdį tuojau kiti pa
šėke, ir mokyklų skaičius greitu laiku užaugo. Prie kiek- 
Viėnos reformatų bažnyčios būtinai buvo įsteigta ir pra
dedamoji mokykla. Tais laikais Lietuvoje (neskaitant 
Gudijos) buvo reformatų įsteigta apie 60 pradedamųjų 
nMkyklų. .

Be to, Mikalojaus Radvilos ir kitų turtingų reformatų 
rūpesniu ir lėšomis buvo įsteigtos vidurinės mokyklos 
i^įhnnaZijos): Vilniuje, Kėdainiuose, Biržuose ,ir Šidla- 
toje, neskaitant įsteigtų Gudijos miestuose: Nesvižiuje, 
Nfcujapilėje, Slucke ir kituose.

Liuterio pasekėjai irgi stengėsi neatsilikti nuo refor
matų, nors pavyti jų toli neįsteigė. Liuteriai turėjo savo 
mokyklas: Kaune, Merkinėj ir kitose vietose.

^Daugiau bus)

Hart, Mick
šių metų vasarą čia pas 

vieną pasiturintį ūkininką— 
sodauninką buvo • atvežta 17 
negrų: vyrų ir moterų dar
bams. Vyšnių rinkimas 
ėjo prie užbaigos ir prasidėjo 
agurkų rinkimas, ir sekė o- 
buolių skynimas.

Man buvo žingeidu, iš kur 
jie čia atvyko ir kokiomis iš
lygomis jie dirba. Pradėjau 
vieno kito klausinėti, bet vel
tui. Vienok vienas atsirado 
sukalbamesnis, iš kurio šį tą 
sužinojau.

Farmerio sūnus dideliu tro- 
ku atgabeno tuos vargdienius 
čia darbams. Jie atvyko iš 
Missouri valstijos. Tani veži
kui su žmona ir mažu vaike
liu buvo duota ‘'‘šantelė” gy
venti, o negrai: vyrai, mote
rys patalpinti garažiuje.

Tuo metu buvo nuo me
džių nuimami maži obuoliu
kai — “crab apples” vadina
mi, iš kurių daroma “dželė.” 
Už priskynimą bušelio vieti
niams —- baltiems darbinin
kams buvo mokama 50 centų, 
o negrams mokė j i tik 40 cen
tų. 10 centų nuo kiekvieno 
bušelio pasiimdavo atvežu- 
sis juos čia. Jeigu vienas 
žmogus priskiria 10 bušelių į 
dieną, tai jų “bosas” nieko 
nedirbdamas gauna vieną do
lerį nuo to darbininko, o nuo 
17 darbininkų bus 17 dolerių.

Klausiu vieno negro:
— Kaip jis čia jus atvedė?
— Mes turime kiekvienas 

jam mokėti už kelionę į abi 
pusi po 15 dolerių, — atsako 
jis man.

Vėliau išsikalbėjau su neg
rų atvežėju, baltuoju žmo
gum. Jis sakė, kad su tėvu 
jie valdo 400 akrų žemės, iš 
kurių 300 akrų apsodinta va
ta, o 100 akrų “soja” pupelė
mis.

Vienas tų darbininkų man 
sakė, kad turi biskį žemės ir 
vatos augina, o visi kiti tai 
pusininkai. Dar sakė, kad 
jam pas mus Michigane ge
riau patinka,’ nes laisviau 
jaučiasi. Paaiškinau, kad ir 
pas mus būna biaurių įvykių 
ir diskriminacijų. Priminiau 
Ciceros ir prie Jonikų namo 
įvykius Čikagoj. Jis man davė 
savo antrašą, o aš jam įtei
kiau angliškąją Vilnį.

Ką tai vienai negrei darbi
ninkei tas baltaveidis pasakė, 
o ji atšovė: “o kas čia bosas 
ant manęs?” Jis sako: “aš 
esu bosas.” Ji vėl jam atsakė: 
“ne, jūs nesate.” Jis gi vėl 
atsakė : “taip, aš esu”. Su tuo 
pasibaigė jų ginčas.,..

Būdinga yra tai, kad tie 
žmonės, negrai, bėgyje kele
to savaičių čia pabuvę, jau 
kitaip negu pietuose pradėjo 
jaustis, o par vykę į savo na
mus ir kitiems pasakys apie

te susirinkime, nes skaitlingas, skirtingą atmosferą kitoje’ 'be't tdurnamento dienoj reikės 
susirinkimas priduoda dau- valstijoje. Hartietis., būti LDS nariu ar nare, kad’

i giau energijos tiems drau
gams, kurie dar šiek tiek vei
kia.

Po susirinkimo nuvažiavo
me į Lawrence, Mass. Ten 
draugai turėjo pietus. Mat, 
į mūsų parengimą buvo iš 
Lawrence atvažiavęs pilnas 
būsas. Ten mus draugai pri
ėmė labai gražiai ir gerai pa
vaišino, nors vėlai nuvažiavo
me. Pasikalbėjome, padaina
vome, pabaliavojome ir par
važiavome linksmi. Rodos, 
ant širdies geriau, kad atliko
me savo pareigas. Taip ir rei
kia atsimokėti kitoms koloni
joms. Juk mums smagu, kai 
pas mus atvažiuaja draugai. 
Draugai turite geras mašinas, 
nuvažiuokite patys. Nevažiuo
kite pusiau tuščiomis mašino
mis. Sudarykite pilnas maši
nas. Juk draugai, kurie neturi 
savo mašinų, sutiks užsimokė
ti po dolerį už gasoliną. Turė
sime gerus laikus. Nebūsime 
surūgę. Būsime linksmi.

J. Skliutas

Šis tas apie veiklą 
ir kitus dalykus

Lietuvių Moterų Klubas su
rengė bankietą lapkričio 18 d. 
Graži buvo puota. Kuomet 
svečiai vaišinosi skaniais val
giais, pirmininkė pranešė, 
kad parengimas yra paminėji
mui penkių metų klubo gyva
vimo ir kad bus sudainuota 
kelios lietuviškos dainos.

žinant, kad L. M. Klubas 
turėjo chorą ir žinant, kad 
choro mokytojai Andrikienei 
apleidus Rockford ą, choras 
nustojo dainavęs, išgirdęs pra
nešimą, kad choras dainuos, 
taip linksmai pasijutau, many

damas, kad choras atgaivin
tas.

Bet buvo biskį kitaip. Mote
rų choro buvusios dainininkės 
dar nepamiršo drauges-vado- 
vės išlavintų dainų. Tvarkiai 
eilėj sustojo prieš publiką ir 
drąsiai, s u t a rtinai dainavo 
lietuvių liaudies dainas.

Kad tik galima bus gauti 
mokytoją, ir vėl choras raus 
linksmins dainomis. 

—o—.
Geležinė uždanga

Apie geležinę uždangą la
bai dažnai kalbama. Ji tikrai 
yra. “Naujienų” skaitytojai 
nežino kas įvyko rengtam SLA 
65 metų jubiliejuje, kurį čia 
surengė vietinė kuopa spalio 
28 d.

“Vilnyje” buvo aprašyta. 
Ačiū! Apgailėtina, kad taip 
įvyko. Rengėjai nenorėjo to
kio vaizdo matyti. Bet va ka
me priežastis: tie Lietuvos 
gelbėtojai susirinkimuose kal
ba apie tikrą pasaulio eigą, 
kaip yra ir kaip turėtų būti. 
Pas juos kerštas ir neapykan
ta prieš tuos, kurie neina į 
eiles Lietuvos “liuosuotojų.” 
Jie rimtai nestato klausimą, 
kodėl dalis lietuvių neremia 
“liuosuotojus.” Jie kerštu, 
skundais nori priversti tuos, 
kurie ne su jais.

—o—■
Laimėjo

Kurie norit, pasijuokit, ku
rie norit, apgailestaukit. Tai 
jūsų dalykas. Džiaugsmas sto
vi savo vietoj. Lietuvos “liuo- 
suotojai” laimėjo.

Čia buvo didelės rungtynės 
su. lietuvišku prabaščium. Jis 
nepritarė Lietuvos gelbėji
mui: liepė Dievo maldauti, o 
ne pinigus siųsti ten kokiems 
gelbėtojams. Neseniai lietu
viai pribuvę labai stebėjosi, 
kad lietuvis kunigas nesiįdo- 
mauja Lietuva ir lietuvišku
mu.

Į Pagaliau, kaip tai atėjo 
mintis, kad reikia pripažinti 
stoną kunigystės. Užpirko mi
šias. Ir kaip nustebo. Rugpiū- 
čio 8 d* užpirko mišias, rugsė
jo 9 d., sekmadienį, buvo mi
šios atlaikytos ir pavelijo lie
tuviškai pagiedoti laike mišių.

Giedotojai visi tik ką pri
buvę lietuviai (DP). Neturė
kite mintyje, kad visi, kurie į 
mūsų koloniją pribuvo iš DP 
lagerio, giedojo. Ne! Viso 
Rockford e yra virš šimto. Da
lis iš jų dar tiki į prietarus, 
kita dalis svarsto progresyviš- 
kai.

—o—
Laikas pradėti veikimą

Ar ne laikas prbgresyviams 
pradėti veikimą? šitokis klau
simas jau kyla progreso mylė
tojų tarpe. Gal laikinai susto
jusi pirmynžanga vėl eis savo 
keliu. »

Per du, metus lietuvių vi
suomenė čia nėra girdėjusi 
prakalbų. Gerai, kurie skaito 
pažangią literatūrą, bet dau
gelio žmonių protas mulkina
mas atžagareivių laikraščių ir 
žodžiu.

—o—
Bowling tournamenlas

Nutarta Bowling Tourna
mentą turėti Rockfordc gegu
žės mėn., 1952 m. Abi LDS 
kuopos, 95-ta ir 212, sujudo 
veikti. Abiejų kuopų tymų 
praktikos įvyksta šeštadie
niais. Jaunimas labai domisi 
tokiais sporto žaislais. Kurie 
nori, gali prisidėti prie lošėjų,

United Steelworkers Unijos prezidentas Murray pa
reiškė, kad jeigu vedamos derybos tarpe unijos ir plie
no pramones savininkų nepasiseks, tai kils didžiulis 
visoje pramonėje streikas. Šis paveikslas parodo vieną 
iš milžiniškų plieno gamyklų. Ji randasi Gary, Ind.

dalyvauti. O tas lengva. LDS 
priima kiekvieną norintį būti 
tos didelės organizacijos na
riu. *

Apie tournamentą dar bus 
daugiau žinių. Reporteris.

Chicagos Žinios
Didieji vagys ir 
mažosios aukos

, Nepažįstu Stenley Zukows- 
kio, kitaip dar žinomo kaipo 
Stanley Butkus, bet skaitant 
vietinėj spaudoje apie Stan
ley mane net šiurpas nukrėtė.

Iš pavardės, “Zukowskis — 
Butkus” atrodo esąs lietuvis; 
dar jaunas vyrukas, tik 35 
metų ir gyvenąs lietuvių se
niausioje kolonijoje — Town 
of Lake.

Praeitą antradienį teisėjas 
DanieJ Covell i nuteisė. St a pi į 
50 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo. Penkiasdešimt metų!

Už ką? Gal Stanlis nužudė 
žmogų ar apvogė valdžios iž
dą aht šimto tūkstančių dole
rių ? Ne!

Z u k o wsk is-B u tk us praeito 
liepos mėnesio 28-tos dienos 
vakare, vėlai, areštuotas jau 
uždarytoje maisto krautuvėje. 
Kaip jis ten atsirado, niekas 
nežino. Policija ir mūsų teis
mai išsprendė, kad Stanlis 
ten buvęs “su tikslu apiplėšti 
krautuvę.” Įsivaizduokite: tik 
“su tikslu apiplėšti!” Jokios 
vagystės nei apiplėšimo jis tą 
kartą nepapildo. Policija jį 
užtiko pirm, negu jis spėjo 
paimti bent vieną bandukę 
duonos. Bet... jis “turėjęs tiks
lą apiplėšti krautuvę” — 50 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo mūsų vientauČiui Stanliui!

Skaitau šią žinią “respek- 
tingoje” spaudoje: “News,” 
“Tribune,” “Sun-Times” ir 
Hearsto ura-patriotiškame 
dienraštyje — ir prisimena 
man:

J. Parnell Thomas, Andrew 
May — abu Jungtinių Valsti
jų kongrešmanai. Reiškia, ne 
“Toleikos” piliečio Stanley 
bestovį, šiedu kongrešmanai 
ne “pasikėsino” apiplėšti, bet 
apvogė Amerikos piliečius — 
valstybės iždą — ant desėtkų 
tūkstančių dolerių. Ar ir tie
du kongrešmanai patupdyti 
kalėj iman po 50 metų? Nieko 
panašaus!

Abu vagys kongrešmanai 

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusi.—Laisvė £Liberty)< Anti'adien., Gruodis-Dec. 11, 19$ 1

seniai jau laisvi. Dar daugiau, 
•teismas, amerikoniška jurtici* 
ja, neprivertė juos grąžinti 
suvogtus pinigus. Ką reiškią 
pasėdėti tris ar šešis mėnesius 
kalėjime, ypatingai turint daf 
speciales privilegijas, jei būsi 
pasivogęs kelis desėtkus tūks
tančių dolerių ir nereikės jų 
grąžinti!

\ —o— i
Mūsų menininkų veikla 
ir pasimojimai

Lapkričio 28 d. įvyko labai 
geras Lietuvių Meno Sąjungos 
1-mos Apskrities Komiteto su
sirinkimas. Dalyvavo veik visi 
komiteto nariai.

Iš valdybos raporto pasifo* 
d ė kad Liaudies Teatro gru
pė, kurios komandoj rengia
masi suvaidyti “Tetos Turtai” 
po direktyva Josephine Dori- 
nienės, jau lašėjus surinko ir 
pradės pamokas.

J. Stulgaitis pranešė, kad 
;paminėjimui Bronio Vargšo 
35 metų mirties sukakties bus 
suvaidinta drama “Karo AXtr 
kos”, velionio Bronio Vargšo 
parašyta. Ji bus perstatyta 
kovo 23 d., Liet. Auditorijoj. 
Lošėjai jau veik visi parinkti. 
Režisierius J. Stulgaitis.

—o—
Svarbios problemos

LMS 1-mos Apskrities Ko
miteto susirinkimuose kyla 
svarbūs klausimai, būtent: 
kad sekančiais metais LMS 
1-mos apskrities festivalis tu
rėtų įvyRti Chicagoje apie ru
denį; vasaros didelis meninin
kų suvažiavimas prie vande
nio su puikia programa ir šo
kiais; Meno Mokyklos klausi
mas ir jos įsteigimas.

Kitas svarbus klausimas, tai 
įsigijimas svetainės —- Liau
dies Namo, nes kada mes iki 
šiol daug ką galėjome atlikti 
Lietuvių Auditorijoj, atrodo, 
kad ateityje, kada auditorija 
bus išrenduota kitiems, mums 
bus sunkios aplinkybės.

Kad apdiskusavus šiuos 
svarbius kultūrinius klausi
mus, greitoje ateityje įvyks 
LMS 1-mos Apskrities pla
tus susirinkimas į kurį bus 
kviesti visos chorų valdybos, 
lošėjai ir visi, kuriems apeina 
šie kultūriniai klausimai.

LMS 1-mos Apskrities Ko
mitetas išrinko delegatą į SVe- 
turgimių gynimo Konferenciją 
įvyksiančią gruodžio 8-9 diė» 
nomis, Chicagoje. širdukas.



i Žinios iš Lietuvos
Cukraus gamybą pradedant NewYorko^/z^WZlnliK Kviečia susiedijos 

j jaunimą į sportą
MARIJAMPOLĖ, X. 5 d.— 

Kruopščiai pasiruošė 1951 m. 
gamybos sezonui JVIarijampo- 
lės cukraus-fabriko kolekty
vas*.

Kovoje dėl darbo procesų 
mechanizavimo, ruošiantis 
naujajam gamybos sezonui 
žymų indelį įnešė fabriko ra
cionalizatoriai. Ypačiai ver
tingą patobulinimą padarė į- 
monės šaltkalvis-racionaliza- 
torius Kemeraitis. Jo pasiūly
tu būdu mechanizuųtas pa
grindinio cukraus centrifuga
vimo agregato atidarymas.

Pasiruošiant 1951 m. gamy
bos sezonui, fabriko kolekty
vas ėmėsi kai kurių priemo
nių cukraus kokybei pakelti.

Žymią paramą įmonei sutei
kė broliškosios respublikos, 
aprūpindamos ją naujais į- 
rengimais ir įrankiais. Paruoš
tas darbui iš broliškųjų respu
blikų gautas pajėgus automa
tinis ‘runkelių pakrovėjas, pa
keičiantis dešimties darbinin
kų darbą. 10 geriausiųjų į- 
monės stachanovininkų ir te
chnikinių darbuotojų broliš
kose respublikose mokėsi 
sparčių ir racionalių cukraus 
gamybos metodų, įgijo nema
ža vertingo patyrimo.

1952 metų sąsk/uta

VILKAVIŠKIS, — Rajono 
pramonės įmonių darbuotojai 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 34-ąsias metines 
sutinka su gamybiniais laimė
jimais.

“Pasagos” fabriko kolekty
vas garbingai vykdo prisiim
tus socialistinius įsipareigoji
mus. Grifų cechas metinį pla
ną jau įvykdė ir dirba 1952- 
ųjų metų sąskaita. Metinį pla
ną baigia vykdyti ir pasagų 
cechas. Įmonėje iškilo nauji 
darbo pirmūnai. Merkaičio 
vadovaujamos pasagų presa
vimo brigados darbininkai 
Aušrotas ir Mačiulaitis nuo
lat viršija dienos užduotis.

Rajono pramonės kombina
to baldų cechas, vadovauja
mas Minikevičiaus, taip pat 
jau dirba 1952 m. sąskaiton. 
Pramonės kombinato darbo 
pirmūnai-darbininkai 'Stanke
vičius, Brazys, Dranginis, Mi
kulskis, Liogys, Kilikevičius ir 
eilė kitų dienos užduotis įvyk
do po 125—145 procentus.

Vyt. Kazakevičius

Pirma laiko įvykdė 
garbingąjį užsakymą

KAUNAS, X. 1 d. — Gar
bingą užsakymą pagaminti 
centrinio šildymo radiatorius 
gavo iš Stalingrado hidroelek
trinės statybos valdybos Kau
no “Neries” gamykla. Įmonės 
kolektyvas, stojęs į taikos sar
gybą, įsipareigojo pirma laiko 
jvykdyti užduotį didžiajai ko
munizmo statybai.

Stachanovininkų žodis nesi
skiria nuo darbo. * Pasiauko
jančiai dirbo B. Vaškevičiaus 

' ir komjaunuolio A. Kunicko 
brigados, kurios, formuojant 
bei atliekant detales, kasdien 
įvykdydavo po pusantros nor
mos.

žymius laimėjimus pasiekė 
mechaninis cechas, kuriam 
Vadovauja senas gamybinin
kas Kauno srities Tarybos de
putatas J. Narkevičius. Cecho 
kolektyvas papildomai prie 
rugsėjo mėnesio užduoties pa
gamino 500 kvadratinių met
rų radiatorių. Stachanovinin- 
kas B. Martyncevas, dirbda- 
mas trimis automatais, pamai- 

' /nos normą įvykdydavo 180 
procentų.

Rugsėjo mėnesį Stalingrado 
hidroelektrinės statybos adre
su gamykla išsiuntė du vago
nus radiatorių.

Iš LDS 1-mos kuopos 
susirinkimo

Brooklyn, N. Y. — Gruo
džio 4 d.,L.A.P. Klubo svetai
nėje, 280 Union Avė., atsibu
vo LDS 1 kuopos priešmetinis 
susirinkimas. Narių atsilankė 
neperskaitlingai. Iš komiteto 
raportų pasirodė, kad nariai 
pasimoka mokestis neblogiau
siai, nes susispendavusių tik 
keli nariai.

—o—
Ligonį turime vieną, Kazi

mierą žemaitaitį. Kadangi jis 
ilgas laikas serga, tai ir jo li
gos pašalpa išsibaigusi ir, at
rodo, kad finansiniai nekaip 
stovi. Jis laišku atsikreipė į 
kuopą paramos iš nepapras
tos pagalbos fondo, 
nariai, padiskusavę, 
žemaitaičio prašymą 
kinti, tuojau išpildė 
kuri bus pasiųsta Centro Ko
mitetui.

Kuopa linki K. žemaitai
čiui greičiausia pasveikti.

—o—■
Delegatai raportavo iš LDS 

III Apskrities 
kuri įvyko 18
Harrison, N. J. Ji buvo skait
linga delegatais ir padarė ge
rų tarimų LDS gerovei.

Taipgi delegatai išreiškė 
padėką apskrities komitetui 
ir Harrisono kuopai už pietus, 
kurie buvo skaniai pagaminti 
ir nemokamai.

LDS 1 kuopos bankietas bus 
rengiamas 8-tą kovo, 1952

Stakovas.

Kuopos 
sutiko 
paten- 

blanką,

konferencijos,
d. lapkričio,

m.

Mirė Ignas Zewert ■ 
Zivertas

Gruodžio 5 dieną po ilgo
kos ligos mirė ilgametis Broo
klyn© gyventojas, —- jis gyve
no po num. 27 Stagg St., 
Brooklyn©, — Ignas Zivertas 
(Zewert). Deja, dėl nesusi
pratimų, apie jo mirtį nebuvo 
Laisvėje pranešta, todėl jo 
draugai ir prieteliai, nežino
dami apie Igno mirtį, negalė
jo dalyvauti jo šermenyse nei 
laidotuvėse. .

Ignas Zivertas turėjo 72 
metus amžiaus. Gimė Linku
vos miestelyj, Panevėžio aps- 
krityj. Į Ameriką atvyko 1906 į bena savo PaSal geriausius re- 
metais, po rusų-japonų karo, 
kuriame jis dalyvavo karei
viu. Gyveno Philadelphijoj, 
Chicagoj, Cleveland© ir .apie 
19-ką metų gyveno Brookly
ne.

Buvo ilgametis ■ Laisvės ir 
visos pažangiosios spaudos 
skaitytojas iv rėmėjas.-- Bend
rai, velionis buvo progresyvis 
žmogus, niekad neatsisakęs 
paremti darbininkų judėjimą.

Palijto liūdėsyj sūnų Edu
ardą, marčią ir du anūkus; 
taipgi paliko dukterį Katriną 
Chicagoje. Paliko brolį Juo
zapą Zivertą, su šeima gyve
nantį Riverdale, N. Y.

Prieš mirtį, Ignas Zivertas 
prašė sūnaus, kad jo laidotu
vėse pasakytų kalbą Laisvės 
redaktorius, Rojus Mizara. 
Taigi pastarasis ir kalbėjo ka
pinėse. Palaidotas šeštadienį, 
gruodžio 8 d. Alyvų 
ant aukšto kalnelio, 
vių reikalus tvarkė 
Ballas-Bieliauskas.

Tebūva tau, Ignai, lengva 
Alyvų kalno žemelė!

kapinėse, 
Laidotu- 
graborius

Fabrikantas sako, kad 
mūsų pavojus namie

New Yorke susirinkusių 
Amerikos ir Vakarų Europos 
vadovaujančių industrialistų 
konvencijoje General Elec
tric Co. tarybos .. pirmininkas 
Philip D. Re e d šakė, kad rei
kia riboti pasiruošimą karui. 
Kitaip, sakė jis, mums gręsia 
“infliacija ir vargas.”

Gavo leidimą Union Square 
mitingui už taiką

Užgyrė didžiausią

Po ilgo delsimo, pagaliau, 
policija davė leidimą susirink
ti į Union Square masiniam 
mitingui už taiką. Union 
Square mitinjgams aikštė ran
dasi prie E. 16th 
Broadway ir 4th 
Yorke.

Didysis masinis
Įvyks gruodžio 11-tos prieva
karį, tuojau po darbo, tarp 
5—7 vakaro. Darbininkai
vyks Į mitingą tiesiai iš šapų, 
šeimininkės paliks iškilmingas čia New Yorko 
vakarienes kitai dienai, nu- Konferencija Taikai.

St., tarp
Ave. New

mitingas

East N. Y. - Richmond Hill 
surengia gerus bankictus

East New Yorko ir Rich-1 nerengę bankieto. 
mond Hill lietuviai visuomet Į biskį susirūpinę.

jų bank i etas į-
šeštadienį, gruo-

15-tą, Liberty
Atlantic Avė. ir

buvo ir tebėra dideli savo or
ganizacijų prieteliai. Kur bu
vę, kur nebuvę, bet jau savų
jų bankietų jie neapleisdavo.

Šiemetinis 
vyks jau šį 
džio (Dec.) 
Auditorijoje, 
110 St., Richmond Hill.

Pernai dėl didelio visko 
brangumo jie buvo praleidę,

Darbininkų bazaras jau 
gale šios savaites

Daugelis lietuvių jau įsigijo 
American Labor Partijos ba- 
zaro tikietus, o neįsigij tįsieji 
dar gali jų gauti pas tos par
tijos prietelius lietuvius. Iš 
anksto perkamų tikietų kaina 
50c., tinkami bile kuriam ba
zar o vakarui.

Bazaras įvyks gruodžio 13, 
14, 15 ir 16. Darbadieniais 
pradžia nuo 6, šeštadienį ir 
sekmadienį nuo pietų.

Visomis bazaro dienomis 
veiks turtinga valgiais kafe- 
terija. Tą jau žino visi, kurie 
tenai yra buvę? Iš viso miesto 
darbiečių prieteliai restaura
nt! savininkai, duonkepiai, bu- 
čeriai ir šeimininkės ten suga-

ceptus pagamintus skanėstus.
Galima bus daug kas valgo

mo pirktis ir namo parsinešti. 
Pavyzdžiui, viena New Jersey 
farmerių draugija dovanojo 
bazarui šimtą tuzinu kiauši
nių. <■ <;

Norėjo prašalinti 
nepatikusį mokinį

Miesto Kolegijos mokyto
jams paruošti mokyklos pro
fesorius Isaac B. Berkson norė
jo prašalinti iš klasės studen
tą Marvin Sandler’į už tai, 
kad jis pareiškė nesutinkąs su 
tūlomis dalimis profesoriaus 
mokymo. Jis pareiškęs neti
kįs, kad Tarybų Sąjungoje 
būtų vergų, darbo kempės. 
Dėl to jie susiargumentavo.

Berksonas įsakė studentui 
jp klasėn nebeateiti. Jis atėjo. 
Berksonas liepė Sandleriui iš* 
eiti. Jis nėjo. Berksonas krei
pėsi į kitus studentus, kad jie 
paveiktų Sandlerį, bet jie ty
lėjo. Berksonas atleido namo 
visą klasę. Tačiau mokyklos 
viršininkas Egbert Turner nu
sprendė, .kad Berksonas priva
lo mokyti klasę, o sykiu 
Sandlerį.

ir

Įvestieji auto pastatymui 
myteriai, pasirodo, bus geru 
pajamų šaltiniu — pabaudo
mis. Nuo rugsėjo 1-mos moto
ristams įteikti 2,174 pašauki
mai (summons) į teismabutį, 
o iš ten, kaip kad balon puo
lęs, sausas neišeisi. 

vyks į mitingą. Taip padarys 
tos, kurios supranta, kad nuo 
taikos priklauso šeimos laimė 
ir ištekliai žmoniškai pragy
venti šeimoje ir ištekliai visos 
šalies gerovei.

Kalbės dvasiškis Reginald 
Bass, Ewart Guinier iš United 
Public Workers, dvasiškis Ed
ward McGowan, Amerikos 
Moterų Taikai pirmininkė Dr. 
Clementina Paolone ir kiti. 
Mitingą rengia ir visus kvie-

Darbi ninku

Man 
kiti 
jūs

Dėl to jie 
Sako: gal 

žmonės bus mus užmiršę. Aš- 
gi sakau: kas galėtų užmiršti 
tuos vaišingus, gražius ban- 
kietus. Aš neužmiršau, 
rodosi, kad atvyks ir visi 
jūsų prieteliai, jei tiktai 
patys būsite “ant kojų.” 

Tikietų, sakė komisija, 
kas dar galima gauti Liberty 
Auditorijoje. Kaina $2.50. 
Užsisakykite tuojau. ' L W.

kol

Tačiau šis bazaras nesirems 
vien tiktai dovanomis, nors 
jau daug dovanų yra gavęs ir 
dar gaus (priima tiktai nau
jus daiktus). Yra užsakyta 
šimtai kostiumų, ploščių ir ki
tokių drabužių, kad būtų ge
ras pasirinkimas. Turi net 
rakandų, radijų.

Po kiek ko gaunama dova
nų gali būti pavyzdžiu tas, 
kad skrybėliniai pagamino ir 
dovanojo 45 tuzinus skrybė
lių, c*

šiemet darbiečiai planuoja 
savo bazare uždirbti $40,000. 
Pernai uždirbo $30,000. Tai 
dėka tam, kad kas dieną atei
na desėtkai tūkstančių publi
kos, kad gauna daug dovanų, 
kad šimtai darbininkų savano
riai dirba ir kad darbininkų 
partijos prieteliai ateina pas 
darbiečius nusipirkti reikme
nų, pasivaišinti, pasilinksmin
ti. ' D.

Valdininką padarė 
mokytojams caru

Miestinė švietimo Taryba 
savo posėdyje gruodžio 6-tą 
nutarė įgalinti mokyklų virši
ninką Jansen’ą atstatinėti iŠ 
darbų mokytojus, kuriuos ji
sai paskaitytų raudonaisiais. 
Nereikia tyrinėtojų, teismo, 
džiūrės, apeliacijų. Nepatiko 
jam mokytojas, ar kas turė
damas ant asmens pyktįx pa
skundė jį, Jansenas gali jį 
bausti atstatymu iš darbo.

Posėdyje neleido mokyto
jams kalbėti, nors Mokytojų 
Unijos atstovybė čia buvo ir 
prašė leisti kalbėti. Reikalau
jamo viešo posėdžio, kur pilie- 
tija būtų galėjusi pareikšti 
savo nuomonę, mokytojai bu
vo prašę iš anksto. Demokra
tinis procesas to reikalauja, 
bet to nebuvo.

Tarpe prašiusiųjų leisti 
reikšti savo nuomonę ten 
dosi baptistų dvasiškis
Spencer Kennard Jr., seniau 
buvęs misijonieriumi Kinijoje. 
Bet ir jis negavo tos progos. 
Išeidamas jis pastebėjo:

“Mačiau Japoniją ir Vo
kietiją po fašizmu. Ir tas, ką 
aš čionai mačiau dabar, yra 
fašizmas.”

pa
ra-

bu*Ateinančių 1952 motų 
džetui miesto reikalams mies
tinė budžeto taryba numato 
$543,107,525.45 sumą, didžiau 

šią, kokia bent kada nors 
yra buvusi skirta. Tačiau ji 
nepatenkina būti n iausiųjų 
miesto gyventojų reikalų.

Vienu tų būtiniausiųjų yra 
ligoninė Brooklyno biednuo- 
menės apgyventoje Bedford-. 
Stuyvesant srityje, bet tos li
goninės statybai pinigų nepa
skyrė, nors ta ligoninė tos 
srities gyventojams jau seniai 
yra pažadėta. Pirm rinkimų 
kas metai apie tą ligoninę po
litikieriai plepa. Spauda špal- 
tas prirašo apie tai, kokia pui
ki bus ligoninė, o po rinkimų 
pasako, kad miestas “dabar” 
neišgali ligoninę statyti.

Atsilankiusi tarybos posė- 
din moterų delegacija protes
tavo tarybai. Buvęs delegaci
jų lankomas namuose, taipgi 
laiškais ir telefonais prašo
mas veikti, Brooklyno prezi
dentas John Cash more kalbė
jo ir balsavo už paskyras li
goninei. Bet su juo tebalsavo 
tiktai Richmond prezidentas- 
kiti visi tarybos nariai balsa
vo prieš. Ir naujai išrinktasis 
Miesto Tarybos prezidentas 
Rudolph Halley balsavo prieš. 
Jisai ramino delegaciją, saky
damas, kad moterys turi su
tikti su. “ekspertų” nuomone. 
Bet ta “ekspertų” nuomonė 
reikš bereikalingą mirtį šim
tams tos srities vaikų. T-a.

Prašė vyskupo užgirti 
mylimą dvasiškį

Brooklyne 
James P. De 
jų pasirinktą 
dvasiškį. Tuo 
yra kunigas 

Melish, at-

Episkopalų šv. Trejybės pa
rapijos komitetas 
prašė vyskupo 
Wolfe užgirti 
kleboną jauną 
pasirinktuoju
William Howard 
statytojo dvasiškio John Ho
ward Melish’io sūnus.

Vyresnįjį Melish 1949 me
tais vyskupas buvo atstatydi
nęs dėl to, kad jo sūnus, tuo
met buivęs savo tūvui padėjė
ju, buvo skaitomas perdaug 
kairiu. Jis kalbėjo ir veikė už 
taiką. O tėvas atsisakė sūnų 
atstatydinti iš pareigų bažny
čioje, atsisakė jį bausti dėl jo 
veiklos visuomenės gerovei.

Parapijonų dauguma visu 
tuo laiku tebepalaikė savo 
dvasiškius. Tuo visu prasitęsu- 
sios kovos laiku jie neprarado 
vilties, kad jų prašymas kada 
nors bus išklausytas.

Jaunimo koncertai
New Yorko Philharmoniš- 

kas Simfonijos Orkestras šį 
sezoną įvykdys penkis taip 
vadinamus Young People’s 
Concerts, kurių pirmasis su
rengta gruodžio 8-tos rytą, o 
kiti įvyks -sausio 5, vasario 2, 
kovo 15 ir balandžio 12-tą.

Tuose koncertuose išstato
mi dainos ir muzikos įvairių 
instrumentų solistais jaunučiai 
talentai, berniukai ir mergai
tės’, nuo 9 iki 15 metų am
žiaus. Visi įvyks Carnegie 
HalL Atskiri tikietai 90c. iki 
$2.85. Visų 5 koncertų bend
ras tikietas nuo $2.70 iki $13.- 
20,

Adolph Franklin, 74 m., atj 
rastas savo bute uždusęs gasu 
New Yorke.

Mokytojų Unijos atstovė 
Rose Russell, kuriai taipgi ne
leido kalbėti, pareiškė, jog šis 
tarybos elgesys “yra Pearl 
Harbor prieš New Yorko mo
kytojus.”

Mokytojai sako, kad jie vi
somis išgalėmis kovos prieš 
carizmą švietime.

YM ir WHA Įstaiga, užlai
kanti socialiniams veiksmams 
ir sportui puikią Įstaigą prie 
575 Bedford Ave., yra žydų Į- 
staiga. Tačiau ji kviečia ir vi
sos susiedijos jaunimą užeiti 
susipažinti su centro veikla ir 
pagal savo pasirinkimą svei
kai ir tinkamai praleisti liuos- 
valandžius.

įstaigoje yra priemones vi
sokiausioms sporto pratimams 
ir vykdo išvykas Į atvirame 
ore sporto aikštes. Greta* kit! 
ko, yra maudymuisi prūdas, 
prie jo gyvybės sargas ir mo
kytojas plaukioti, taipgi gy
vybę gelbėti. Daugelyje veik
smų galima dalyvauti su nedi
deliais sau iškaščiais.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašyklt Laisvę Savo** Draugui.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokomo Mechaniku
ir Chauffeur’iu

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

Direktorius
L. TICIINIAVICIUS

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbcriai

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

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

PETKAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

!>
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PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos metinis susirinki
mas jvyks ketvirtadieni, 13 d. 'gruo
džio, 7:30 va), vakare, Lietuvių’Sve-^ 
tainėje, 29 Endicott St., Mažojoje 
Svetainėje. Svarbus visiems nariam, 
dalyvauti. Bus du raportai, iš LDS 
1-mos apskrities ir Gintarų Radio 
konferencijų. LDS 57 kp. Koresp.

(241-142)

BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos Moterų Skyriaus 
susirinkimas jvyks keivirtadienj, 20 
d. gruodžio, pas A. Maldaikienę, 16 
Carver St., Binghamton, N. Y? Vi
sas nare prašome dalyvauti. Yra 
svarbių reikalų. Turėsime išsirinkti 
valdybą 1952 metams. — J. K. Na- 
yalinskienė, Sekr. (241-242)

BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 20 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 315 
Clinton St. Bus daug svarbių reika
lų. Bus išduoti raportai ir 
kiti svarbūs reikalai, 
valinskienė, Sekr.

atlikta 
— J. K. Na- 
(241-242)

GARSINKITĖS LAISVĖJ1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. i

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St^ 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

JL

Telefonas
EVergreen 4-8969




