
“Bijokite” gerų žmonių.
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Plepalas.
Protestuoja.
Zionistų galvos.

Rašo A. BIMBA

Visas pasaulis ištroškusiai 
laukia Korėjos konflikto pa
baigos. Laukia ir tikisi. Tikisi, 
kad su Naujaisiais Metais ta
me pasaulio kampe užviešpa
taus taika ir ramybė. Tai bū
tų geriausia Trumano dovana 
Amerikos žmonėms.

Nepamirškime, jog jokio 
karo mes ten neturime — tu
rime tiktai prezidento Truma
no “policinį žygį.” Tai bent 
žygis. Vien tik amerikiečių 
nuostoliai jau gerai prašoko 
šimtą tūkstančių jaunų vyrų.
Raktas į taiką mūsų valdžios 

rankose. Visas pasaulis tai ži
no.

★

Praėjusį sekmadienį vėlai 
, vakare iš stoties CBS radijuš- 

ninkas Elmer Roper plačiai 
' kalbėjo apie tai, kodėl mes 

turime bijoti tų “nelabųjų” 
komunistų. Ar žinote, kodėl? 
Ogi todėl, kad jie yra tikrai 
geri žmonės!

Tokia susidarė išvada iš 
Roper komentacijos. Jis pasa
kojo apie tai, kaip pernai per 
90 dienų šiaurinės Korėjos 
komunistai valdė Pietinės Ko
rėjos sostinę Seoul. Jie su 
žmonėjnis elgėsi labai gražiai, 
labai draugiškai. Jie tuojau 
visoje apylinkėje bežemiams 
davė žemės. Tuojau išlaisvino 
moteris. Suorganizavo jauni
mą. Pristeigė visokių komi
tetų, kurie įvedė visur pavyz
dingą tvarką.

Tai visa, «ako Roper, tapo 
specialės Jungtinių Tautų ko
misijos patirta iŠ pabėgėlių, 
kurie bijojo komunistų ir pa
bėgo pas pietiečius.

Ot, sako Roper, kas tuos 
komunistus ir padaro tokiais 
“pavojingais.” Jie su žmonė
mis elgiasi gerai, gražiai, ne 
tik jiems daug prižada, bet 
daug ir duoda. Taip jie laimi 
žmones savo, pusėn. Kur už
tikrinimas, kad tokiu savo ge
rumu vieną kurią dieną Ame
rikos komunistai nelaimės 
Amerikos žmonių ?
< Roper patarimas: Budėkite 
ir saugokitės!

Bet tokia jau žmogaus pri
gimtis: Jis nebijo ir nesisaugo 
gero žmogaus.

Prašau perskaityti Lietuvių 
Literatūros ‘ Draugijos 7-tos 
Apskrities konferencijos pro
tokolą. Iš jo sužinosite, kaip 
gerai ir gražiai mūsų organi
zacijos vadai ir nariai praėju- 
tiįiis metais veikė. Naujojoje 
Anglijoje.

Yra kuo pasigirti ir pasidi
džiuoti. Aš tik vėlinu jiems, 
kad jie taip konstruktyviškai 
ir protingai -praleistų ir 1952 

•/ ' inetus.

\ Tribune korespondentas Ed
ward Tomlinson rašą iš Ar
gentinos sostinės. Jis ten'( pa
siustas studijuoti 
mą.” 
dfūta: 
mingo 
be pertraukos Argentiną tem
pia linkui komunizmo!

f Iš Tomlinson išeina tik dide
lis plepalas. Jis jokio suprati
mo neturi apie komunizmą. 
Ne linkui komunizmo, bet lin
kui fašizmo diktatorius Pe- 
ronvtempia nelaimingą Argen-

peroniz- 
Jo išvada trumpa ir 
Diktatorius Juan Do- 

Peron sistematiškai ir

įgypto valdžia protestuoja 
prieš mūsų valdžią, kam jinai 

ikanti Anglijos imperia
ls politiką Egypte. Tas 

protestas turi rimto pamato.
Be Amerikos paramos ang

lai taip nestraksėtų. Jie Egyp
te drąsūs, tik tupėdami už A- 
merikos ginklų.
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Valdžia ruošiasi užkirst 
kelių gręsiančiam plieno 
darbininkų streikui
Gali pavartot Tafto-Hartley’o 
įstatymą prieš plienininkus

Washington. — Cyrus 
Ching, valdinės Taikymų 
Komisijos direktorius, pa
šaukė CIO Plieno Darbinin
kų Unijos vadus ir plieno 
k o m p a nijų viršininkus į 
Washington;}. * Įsakė jiems 
derėtis ir susitaikyti, kad 
išvengtų visuotino plieno 
darbininku streiko.

Unijos komitetas yra pa
skelbęs streiką, pradedant 
nuo naujųjų metų dienos.

Chingas grasindamas pa
reiškė, jog streikas labai

Maskva sako, amerikonai nuleido 
2 rusus šnipus į Sovietų žemę

Maskva. — Amerikonų 
lėktuvas pereitą vasarą 
nakties laiku nuleido para
šiutais du rusus šnipus, 
kenkėjus - teroristus į so
vietinę Moldavų respubliką,- 
kaip rašo Maskvos laikraš
čiai.

Tiedu šnipai, A. I. Osma
novas ir I. K. Sarancevas, 
buvo suimti, nuteisti ir, pa
gal iaus, sušaudyti.

Teisme jie ,prisipažino

Japonijos karalius 
vaišina amerikonus

Tokio. — Japonijos kara
lius Hirohito pasikvietė į 
nalocių J. F. Dullesą, ke
liaujanti Trumano ambasa
dorių, ir du Washington© 
senatorius, demokratą 
Johną Sparkmaną ir repu- 
blikoną Alexander} Smithą. 
Hirohito davė jiems pietus, 
kuriuose dalyvavo ir Jung
tinių Valstijų ambasado
rius Wm. J. Sebald ir Japo
nijos premjeras Šigeru Yo- 
šida.

Anglai neis į vakarų 
armiją, bet rems ją

Paryžius.—Franci j os vai
zdžia ir generolas Eisenhow- 
eris prašė atvykusį Angli
jos premjerą Churchillą, 
kad įtrauktų anglų kariuo
menę į tarptautinę vakarų 
armiją prieš Sovietų Sąjun
gą

Churchillas nesutiko 
įjungt anglus į tarptautinę 
armiją, bet pasižadėjo rem
ti ją. Sakė, anglų oficieriai 
padės lavinti tos armijos 
lakūnus ir tankistus.

ORAS. — šalta, apsiniau
kę ir sniegas.

Izraelio premjeras Gurion 
labai aštriai pakritikavo ame
rikoniškus zionistų (žydų na
cionalistų) lyderius. Jie' čia 
sėdėdami, girdi, “galvą guldo 
už Izraelį,”' bet kol kas dar 
nė vieno neišimigravo, padėt 
Izraelį pastatyti ant kojų. Be
veik niekas iš Amerikos ton 
pažadėton žemėn nevažiuoja. 
Izraeliečiams nepatinka.

pakenktų “šalies gynimui.” 
Leido suprasti, kad prez. 
Trumanas gali pavartot ir 
Tafto- Hartley’o įstatymą, 
baustinai uždraudžia n t 
streikuoti per 80 dienų.

Kompanijos atsisakė bent 
kiek pakelti plieno darbi
ninkams algą, jeigu valdžia 
iš anksto nenutars plieno 
kainas pakelti.

Kainų direktorius Mike 
DiSalle jau sutinka pakelti 
plieno kainas “tiek, kiek 
įstatymai leidžia.” 

kaltais, ir liudijo, kad ame
rikonai parinko juos iš di
pukų stovyklos vakarinėje 
Vokietijoje. Kariniai ame
rikonų agentai pralavino 
juos šnipinėti ir sabotažo 
bei teroro žygius daryti 
Sovietų Sąjungoje.

Sovietų saugumo polici
ja/ užtiko nukritusius ame
rikinius šnipų parašiutus; 
pas šnipus rado padirbtus 
dokumentus, taip pat gin
klus ir žemlapius.

Kuba žada suvalstybini 
anglų geležinkelį

Havana, Kuba. — Kubos 
valdžia planuoja perimti į 
savo rankas Havana Unit
ed geležinkelį, kurio savi
ninkai yra anglų kapitalis
tai. Ketina atmokėti jiems 
renkamais už cukru tak
sais.

Amerikonų nuostoliai . 
Korėjos kare

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apsigynimo de- 
partmentas gruod. 18 d. pa
skelbė, kad amerikinė ka
riuomenė Korėjos fronte 
iki šiol nukentėjo 103,009 
tokius nuostolius:

15,692 užmušta, 74,513 
sužeista in 12,804 be žinios 
dingę.

Per savaitę nuo pirmes
ni© oficialio pranešimo to
kie nuostoliai pad a u g ė j o 
433.

Rolandų valdžia pašalina 
kairesnius tarnautojus

Haga, Holandija. — Ho- 
landijos valdžia uždraudė 
savo raštininkams ir ki
tiems tarnautojams pri
klausyti prie Komunistų 
Partijos, prie Darbo Unijų 
Vienybės sąryšio ir kitų 
vadinamų komunistinių or
ganizacijų.

Valdžia taipgi ragino Ho- 
landijos provincijų ir mies
tų valdybas pašalinti iš tar
nybų visus minimų organi
zacijų narius.

--- ,------------------ -----------------------
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CIO United Steel Workers unijos derybos su United 
States Steel korporacija dar nedavė jokio susitarimo. 
Tose derybose darbininkus atstovauja unijos preziden
tas Philip Murray (kairėje), o plieno korporaciją jos 
vice-prezidentas John Stephens.
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SIAURINIAI KORĖJIEČIAI
ATGRIEBĖ TRIS SALAS

Korėja. — Šiaurinės Ko-1 
rėjos liaudininkų radijas į 
praneša, kad jie per kelias 
paskutines dienas atkaria
vo tris salas nuo ameriko
nų ir Pietinės Korėjos tau
tininkų. Tos salos, yra į va
karus • nuo Šiaurinės Korė
jos. Sakoma, kad liaudi
ninkai užmušė bei suėmė 
apie 400 amerikonų ir jų 
talkininkų, iki atgriebė sa
las.

Šiauriniai korėjiečiai taip

Anglai grąsina ardyti Egipto 
miestą dėl naujo sau plento

Kairo, Egiptas. — Anglų 
valdyba Suezo kanalo ruož
te grūmojo praardyt egip- 
tinio Ismailijos miesto vi
durį ir pravest naują plen
tą per jį. Sako, plentas 
reikalingas greitesniam an
glų kariuomenės persiunti
mui prieš egiptėnus, kurie 
dažnai užpuldinėja anglus.

Neseniai anglai visai su
naikino vieną egiptėnų kai
mą ir pravedė karinį sau 
vieškelį per jį.

J. Tautų seimas užgyrė Amerikos 
planą dėl nusiginklavimo

Paryžius. — Jungt. Tau
tų seimo politinis komite
tas 44 balsais prieš 5 užgy- 
rė Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos planą dėl “laips
niško nusiginklavimo.” At
metė Sovietų siūlymus tuo
jau užginti atominių bom
bų naudojimą ir kartu su
daryti tarptautinę atomų 
jęgos inspekciją visoms ša
lims. Taipgi atmetė sovie
tinį sumanymą įsteigt nau
ją komisiją, kuri svarstytų 
visus nusiginklavimo klau
simus.

Andrius Višinskis, Sovie
tų užsienio reikalų minis
tras, įtarė, kad amerikinis 
planas užgiria Amerikai 
atominių ginklų monopoli
ją ir siekia tiktai kituose 

gi paskelbė, kad sunaikino 
viena karini amerikonu lai
vą ir sužalojo tris kitus lai
vus.

Amerikonai praneša, kad 
jų lakūnai per dieną bom
bardavo 68 vietas Šiaurinė
je Korėjoje. Šiauriečių pa
trankos nušovė tris ameri
kinius bombonešius.

Pats karo frontas buvo 
aptilęs, apart keleto susidū
rimų tarp žvalgų.

Egipto valdžia išleido pa
tvarkymą, kad civiliniai 
egip tenai būtų lavina m i 
vartot ginklus prieš anglus.

Egiptas kaltino anglus, 
kad jų tankai per 5 valan
das atakavo egiptėnų poli
cijos stoti Ismailijoj. Sun
kiai sužeidė tris policinin
kus.

Kautynėse egiptėnai nu
šovė anglų oficierių ir su
žeidė 3 kareivius.

kraštuose panaikint visus 
atominius darbus, net ir ei- 
vilinius.

t

Valdžios grūmojimas sustab
dė orlaivininku streiką

New York. — Praneša
ma, kad streikavusieii Pan 
American lėktuvu liniios 
stočių mechanikai ir orlai
viu tarnautojai dauguma 
balsu nutarė prižti darban. 
Tain ragino CIO Važiuotos. 
Darbininkų Unijos vadai. 
Pabūgo prezidento Truma
no grasinimo.

Prezidentas grūmojo pa
naudot gelžkelini įstatymą 
prieš lėktuvų streikierius. 
Pagal tą įstatymą, būtu bu
vę vėrstinai' įsakyta jiems

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Amerikonai sako, Šiaurine 
Korėja per mažai parodo 
paimtųjų i nelaisvę
Reikalauja, kad Raud. Kryžius 
patikrintų belaisvių skaičių

Korėja, gruod. 19.—Ame
rikonai nesutinka, su tuo 
belaisvių "skaičium, kurį pa
skelbė Šiaurinė K o r ė-j a. 
Reikalauja, kad būtų leista 
Raudonajam Kryžiui lan
kyti visas belaisvių stovy
klas Šiaurinėje Korėjoje ii' 
patikrinti, ‘kiek ten laikoma 
amerikonų ir jų talkininkų.

Šiaurinė Korėja pristatė 
sąrašus viso 11,559 belais
vių. Tame skaičiuje yra 
3,198 amerikonai, apie 7,- 
000 Pietinės Korėjos tauti
ninkų, i919 anglų ir po ma

Uždrausta filipinams 
kritikuot savo valdžią

Manila. — Aukščiausias 
Filipinų teismas nusprendė^ 
jog kas kritikuos bendrąją 
Filipinų valdžios politiką, 
tai galės būti baudžiamas 
kaip šmeižikas, ir maištinin
kas.

Aukščiausias teismas tuo 
būdu panaujina senovini Is
panijoj įstatymą.

Filipinus valdė Ispanija, 
iki Jungtinės Valstijos už
ėmė juos per karą 1898 m.

_____ !____________________________

Bolivijos valdžia gando 
savo priešininkus

La. Paz, Bolivija..— Boli
vijos valdžia suėmė 30 va
dovų vadinamos Tautinio 
Revoliucinio Judėjimo Par
tijos. Sako, ta (buržuazi
nė) partija suokalbiavo nu
verst esamąją valdžią.

Rolandai statysią 
atominį laivą

Utrecht, Holandija. — 
Holandas profesorius J. M. 
Milatz suplanavo prekinį 
5,000 tonų laivą, kurį vary
tų atominė jėga.

Švedų mokslininkas Odd 
Dahl padarė atominės kros
nies planą tam laivui. Sa
ko, krosnis užims mažiau 
vietos, kaip garinio laivo 
inžinas. /Numatoma, kad 
atominis laivas 1 ė š u o t ų- 
apie tiek pat, kaip papras
tas garlaivis.

(Amerikos valdžia skiria 
65 milijonus dolerių pir
majam atominiam subma- 
rinui pastatyti.)

Chicago. — Apskaičiuota, 
kad per pastaruosius šal
čius žuvo 306 žmonės ryti
nėje Jungtinių Valstijų pu
sėje, daugiausiai ant aple
dijusių kelių.

grįžti darban ir be per
traukos dirbti per 30 iki 60 
dienų.

Valdžia, dabar tarpinin
kaus deryboms tarp kom
panijos ir jos darbininkų.
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žiau turkų, filipinų, frari- 
cūzų, australų ir japonų.

Amerikonai Įtaria, kad 
Šiaurinė Korėja turi daug 
daugiau belaisvių.

Iš savo pusės, ameriko
nai pristatė sąrašus viso 
132,474 paimtų nelaisvėn 
šiaurinių korėjiečių ir ki
nu.

Šiaurinė Korėja kritikuo
ja tuos sąrašus, kad jie 
tiktai angliškai ir gal ne
teisingai parašyti; reika
lauja parodyti sąrašus ko
rėjiečių bei kinų kalbomis.

Trumanas kritikuoja 
Ass. Press redaktorius

Washington. — Neseniai 
Įvykęs. Associated Press 
žinių agentūros redaktorių 
suvažiavimas p a s m erke 
prezidento Trumano uždė
ta cenzūrą civiliniu valdžios 
skyrių žinioms. Reikalavo 
atšaukti cenzūrą.

< Paskui prezidentas kvietė 
Associated Press redakto
rių komitetą duoti nurody
mus, kaip valdžia galėtų at- 
liuosuoti tokių žinių varžy
mą. Redaktorių komitetas 
atsakė, kad cenzūra “pa
dengtų” ir pačius nurody
mus. Pakartojo reikalavi
mą panaikint Įsakymą dėl 
cenzūros.

Už tai prez. Trumanas 
antradienį kritikavo Asso
ciated Press redaktorius, 
kad jie atsisako bendradar
biaut su vajdžia kas liečia 
žinių skleidimą, sulaikant 
tokias, kurios galėtų kenk
ti kariniam Amerikos sau
gumui.

Trys šalys apsiima į 
paliaubą inspektorius

. Washington. — Amerikos 
valdžia užklausė tūlas neu- 
trales šalis, ar sutiktų da
lyvauti busimųjų . paliaubų 
inspekcijoj Korėjoje.

Norvegija, Šveicarija ir 
Švedija atsakė, jog sutin
ka.

Šiaurinė Korėja yra pa
siūlius, kad penkios nedaly
vaujančios kare šalys suda
rytų inspekcija, kuri turė
tų žiūrėti, kad nei ameri
konai nei šiauriniai korėjie
čiai neįgabentų daugiau 
kariuomenės po paliaubų 
sutarties pasirašymo.

Šiaurinė Korėja suminėjo 
kaip inspektorius Daniją, 
Norvegiją, Šveicarija, Len
kiją ir Čechoslovakiją.

FRANKO REMS 
AMERIKOS PLANUS

Madrid. — Ispanijos .dik
tatorius Franko sakė, Ispa
nija visokeriopai padės A- 
merikai “ginti civilizaciją 
nuo komunizmo.”
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• TOKIE PATYS SUKČIAI
. ĮDOMIAI MŪSŲ KRAŠTO žmonės pasisako apie abi

dvi valdančiąsias kapitalistines partijas, demokratų ir 
republikonų partijas. Stebėtinai teisingai jie pasisako.

Neseniai Gallup Poll’o įstaiga, apklausinėjanti žmonių 
tuo ir kitu svarbesniu reikalu, išstatė tokį klausimą:

“Ar jūs manote, kad daugiau būtų korupcijos ir graf- 
to, jei 1952 metais prezidentu būtų išrinktas republiko- 
nas, ar mažiau?” ,

Sis klausimas, aišku, šiandien stovi prieš kiekvieno 
galvojančio piliečio akis. Kadangi demokratų partija 
taip sugedusi, jos pastatytieji valdininkai taip giliai pa
skendę Korupcijoje ir grafte, tai buvo manyta, kad už
klaustieji, pamiršę praeitį, ims ir pasisakys už republi- 
konus, kaip švaresnius elementus.

Ką gi užklaustieji atsakė?
45 procentai užklaustųjų pasisakė, kad rępublikonai 

suktų tiek pat, kiek suka demokratai valdininkai, o 10 
procentų užklaustųjų pasisakė, kad būtų daugiau suk
tybių, daugiau kyšysčių, daugiau korupcijos, jei .repu- 
blikonai. valdytų kraštą.

14 procentų užklaustųjų tuo reikalu neturi savo nuo
monės, o tik 31 procentas mano, kad suktybių būtų ma
žiau. ...... , . b j# •

Ką tai parodo?
Tai parodo, jog mūsų krašto žmonėse pasitikėjimas 

kapitalistinėmis partijomis vis mažėja.
Tai parodo, jog nemaža žmonių gerai supranta, kad 

kapitalistinės partijos yra grafto ir korupcijos partijos, 
sukčių partijos.

Kokia iš to išvada?
Išvada plaukia tokia: amerikiečiai linksta prie tre

čiosios partijos, kaip vienintelės išeities iš tos padėties, 
kurion kraštą pastatė kapitalistinės partijos.

Tiesa, daug žmonių dar taip negalvoja; daug žmonių 
yra abiejų šių partijų įtikinti, jog kiekvienos valdžios 
pastatytuose pareigūnuose yra daug sukčių ir nuo jų 
niekaip nebus galima apsisaugoti, nežiūrint, kokia par
tija kraštą valdytų.

Yra Amerikoje nemažai žmonių,—doriniai sugadintų, 
— kurie sako: jei aš būčiau valdininkas, tai ir aš vog
čiau.

Tie žmonės reikalingi apšvietos, bet apšvieta gaunama 
ne viena diena ir ne vieneriais metais.

Štai, čia ir stovi didelis Progresyvių partijai užda
vinys: 'kaip apšviesti žmones, kaip juos atitraukti nūo 
korupcingų republikonų ir demokratų partijų, kaip juos 
įtikinti, kad jie balsuotų už liaudies partiją, Progresy
vių Partiją.

O tai turi būti padaryta!

JIEMS NEVYKSTA
MŪSŲ FILMŲ INDUSTRIJA, veikdama pagal vals

tybės departmento direktyvas, neretai bando pralenkti 
het ir pačius įžūliausius fašistinius pareigūnus.

Šiuo metu, kai valstybės departmentas siekiasi pa
traukti “mūsų pusėn” vokiečius nacius, kad jie bendra
darbiautų su “Vakarais” kare prieš Tarybų Sąjungą, 
Hollywoodas išleido filmą, pavadintą “The Desert Fox” 
(Dykumų lapė).

Tai filmą, idealizuojanti nacių generolą Rommelį, — 
buvusį Hitlerio satrapą, liaudies priešą.

Dėl jos išleidimo tiesioginė atsakomybė priklauso Dar
ryl Zanuckui, 20th Century-Fox filmų kompanijos vado
vui. Bet Zanuckas teisinasi, kad jis gaminęs minėtą 
filmą su valstybės departmento pritarimu ir koopera- 
ci^:. •.. , ■ ■ —

Viskas aišku!
Bet nei valstybės departmentui nei filmų kompanijai 

nebuvo aišku, kad ši filmą sukels skandalą žmonėse, ku
rie neapkenčia nacių, kurie priešingi fašizmui, kurie 
dar nepamiršo, ką nacizmas ir jo vadovai, tokie, kaij) 
Rommelis, atliko Amerikai ir pasauliui.

Kai ši filmą pasirodė kino teatruose, ji buvo boiko
tuojama ir pikietųojama. Žmonės atsisakė ją lankyti, 
o kurie nuėjo pažiūrėti, išėjo su dideliu pasipiktinimu!

Kai filmą buvo pradėta rodyti Didžiojoj Britanijoj, ji 
ten susilaukė panašaus traktavimo, kokį gavo Ameri-

Vadinasi, ir britai dar nepamiršo, kiek penktadienių 
savaitėje.

Visa tai džiugina kiekvieną anti-fašistą, nes parodo; 
jog žmonės nemiega, kaip galvoja valstybės departmen- 
ias.

Dabar filmos kompanija pasiryžo rodyti šią filmą Va
karų Vokietijoje.

Pasamdė ji Rommelio našlę ir sūnų, kad jie teiktų pa- 
‘ tarimų,-kaip filmą suderinti su Vakarų Vokietijos žmo

nių “skoniu.” Tačiau vienas vokiečių filmų pramonės 
' direktorius pasakė: filmą teks gerokai redaguoti pir

miau nei ji bus galima vokiečiams rodyti.
Bijomasi skandalo. Vokiečiai antifašistai šią nacių 

garbinimo filmą gali pasitikti kur kas žiauriau nei pa-

ka visų mūsų 
priešakyje sų didžiąja 
tauta, nesavanaudiškos, 
liškos paramos 
pramonė pokariniais 
buvo atstatyta 
plėsta ir 
technika, 
pastatyta 
stambių 
Darbininkų skaičius palyginti 
su 1940 m. padidėjo trigubai. 
Vis plečia gamybą fabrikai ir 
gamyklos, kuriose gaminama 
daug naujos, niekada Lietuvo
je negamintos produkcijos.
, Apie tolesni respųb/ikos 

Šios sukaktuvės yra labai pramonės pakilimą liudija 
195Į metų plano vykdymo 
duomenys. Šių metų IĮĮ ket-1 
virčio bendrosios produkcijos 
planą pramonė įvykdė 1Q9%. 
Palyginti sų 1950 m. III ket
virčiu pramonėj bendroji pro 
dųkcija per ketvirtį įšąugo 28 
procentais. Plačiai išsivystė 
socialisjtįųįs lenktyniavimas 
tiek dėl kiekybės, tiek dėl 
produkcijos kokybės, dėl savi
kainos sumažinimą, dėl žalia
vos ir medžiagas taupymo. 
Laiške draugui Stalinui Lietu
vos TSR ’pramonės, transporto 
ir statybos darbininkai, inži- 
nieriniai-technikiniai darbuoto
jai ir tarnautojai pasižadėjo 
metinį visos respublikos pra
monės, transporto ir kapitali
nės statybos planą įvykdyti 
iki 1951 m. gruodžio 21 d.

Gruodžio 21 d., kaip ži
noma, yra Stalino gimta
dienis, — šiemet jam su
kanka 72 metai amžiaus.

Apie Lietuvos žemės ūkio 
pasiekimus Lietuvos prezi
dentas primena šiuos davi
nius:
Tarybų Lietuvos žemės ūkis, 

kuris tvirtai atsistojo kolūki
niais pagrindais, šiais metais 
susilaukė naujų laimėjimų. 
Vis sparčiau vyksta kova už 
aukštą derlių už gyvulinin
kystės produktyvumo pakėli
mą. Valstybinių prievolių pri
statymo planas šiemet įvykdy
tas žymiai pirma laiko, kvie
čių pristatymo planas įvykdy
tas 112%.

Respublikos kolūkiai šiais 
metais padidino galvijų skai
čių 47 % (tame skaičiuje kar
vių — 31%), kiaulių — 27%, 
avių — 42%, arklių — 8%. 
Visuomeninių gyvūlių skaičius 
kolūkiuose nuolat auga. Visa 
eilė gyvulininkystės darbuoto
jų vykdo neatvangią kovą dėl 
gyvulių produktyvumo pakeli-, 
mų. ,

Įvykdžius sustambinimą,

KANADIŠKEI DRAU
GIJAI 40 METŲ

1952 metais sukaks 40 
metų Sūnų ir Dukterų Ka
nados Lietuvių Savitarpi
nes Pašalpos Draugijai.

Liaudies Balso redakto
rius J. Yla, kuris yra įpar
eigotas parašyti apie drau
giją išsamiau, prašo visus 
jos narius suteikti jam me
džiagos. Bus išleista speci
alus leidinys apie Draugijos 
praeitį ir dabartinę būklę.

Tarp kitko, J. Yla rašo:

svarbios sukaktuvės ir reikia 
jas atatinkamai atžymėti. O 
jos bus atatinkamai atžymė
tos tik tuomet, kada visos 
kuopos, visi nariai atkreips 
atatinkamą atydą.

Yra narių, kurie mano, kad 
draugija pasiekė savo augimo 
viršūnę. Girdi, senų lietuvių 
mažai kas nepriklauso, o nau
ji yra nusistatę prieš mus. Tad 
kam čia daug kalbėti, rūpin
tis apie jos ateitį. Kaip yra, 
taip gerai. Tai labai klaidin
gos mintys.

Viena, vert* pasižiūrėti at
gal, pamatyti, ką mes nuvei- 
kėm dėl savo tautiečių labo, 
o kita, draugijai augti yra 
plati dirva, tik reikia iškelti; 
viršun ja, parodyti ją tokią, 
kokia ji yra, o ne' kokią ją 
vaizduoja jos oponentai. Nu
matytas leidinėlis ir yra ge
riausia priemonė.

šią draugiją daugelis lietu
vių pamilo ne vien už tai, kad 
ji rūpinasi ligoniais. Visos pa
laipinės rūpinasi ligoniais.. 
Yra apdraudos kompanijų, 
kurios moka pašalpas susir
gus. Lietuviai pamilo ją dar ir 
dėl to, kad jos dvasia buvo ir 
yra artimiausia kultūringam, 
demokratiškam žmogui, ši or
ganizacija dar daugiau padė
jo lietuviams auklėdama juos 
broliškumo, kultūringumo. 
Ne paslaptis, kad jos nariai 
šiandien jaučiasi kaip vienos 
Šeimos nariai.

Sūnų ir' Dukterų Draugija 
yra nepavaduojama draugija. 
Čia ras sau vietą daugelis ir iš 
naujų lietuvių. Kaip pirmes- 
niųjų ateivių tarpe laikui bė
gant atsirado laisvę, progresą 
mylinčių, taip atsiras ir tarp 
dabartinių.

Kanadiškė Šunų ir Duk
terų Draugija yra stam
biausia tos rūšies lietuvių 
organizacija Kanadoje. ,

aprūpinta 
Atstatyta 

daugiau 
pramonės

šalies tautų, 
rusų 
bro- 

respūblikos 
metais

žymiai pra- 
naujausia 
ii' naujai 
kaip 190 

įmonių.

(Pabaiga)
Anglijos monopolistinės 

bendroves šeimini n k a u j a 
Indijoje taip pat, kaip jos 
šėiminiųĮkavo ir anksčiau. 
Jų kapitalo investicijos In
dijoje sudaro 6 mįlijardus 
rupijų. Gaudami milijonus 
rupijų »pelno, imperialistai 
visaip trukdo vietinės pra>- 
monės vystymą, atsisako 
tiekti Indijai kapitalinius 
įrengimus. Vis labiau ir la
biau j šalį prasiskverbia 
JAV kapitalas. Amerikos 
išnuomoti turtingia u s i e j i 
pasaulyje mangano rūdy
nai.

Saugodama j r gindama 
užsienio monopolijų kapita
lus iri Indijos buržuazijos, 
dvarininkų bei kunigaikščių 
turtus, leisdama išnaudoto
jams didinti ir be to jau 
milžiniškus pelnus, Neru 
vyriausybė tolydžio blogina 
darbo žmonių gyvenimo są
lygas. Nenutrūkstamai ma
žėja realusis darbo užmo
kestis, pirmojo būtinumo 
produktų bei prekių kainos 
nepaliaujamai auga, darbi
ninkai kenčia nuo nedarbo.

Labai sunki yra Indijos 
valstiečių padėtis, Kaime li
gi šiol yra išlikusi feodali
nių išnaudojimo sistema. 
Dvarininkai ir palūkininkai 
milžiniško nuomos mokes- 

(Jidelių procentų pa- 
atima iš valstiečių

...... . i kolūkiai žymiai sustiprėjo
Savo 40 metų jubiliejaus ūkiniu ir organiząciniu požiū- 

proga, ji praves vajų nau- risis. Visa eilė kolūkių pasle- 
jiems nariams įrašyti. As- k.ė žymius laimėjimus. Tūks- 
muo, 'norįs įstoti, jei jis ne- tančiai traktorių, kombainų ir 
turi dar 40 metų amžiaus, 
bus priimtas (vajaus me
tu) be įstojimo mokes ties.

proga, ji praves vajų nau- riais. Visa eilė kolūkių pąsl.e-

J. PALECKIS 
APIE LIETUVĄ

Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis išstojo Vil
niaus Tiesoje su straipsniu, i 
paaukotu 34 metinėms di
džiajai Spąlio revoliucijai1 
atžymėti.

Apie Lietuvos respubliką 
Paleckis šitaip rašo:

Kartu su visomis tarybinė
mis tautomis naujais laimėji
mais ^4-ąsias Spalio reVoliūči- 
jos metines, sutinka. . lietuvių 
tauta, kuriai tarybinė santvar
ka atvėrė plačias laisvo kūry
binio darbo perspektyvas.

Pokarinis penkių.ečio planas 
buvo įvykdytas dar 1949 me
tų ■ ketvirtame ketvirtyje, o 
eilė svarbių plano uždavinių 
viršyta. .Dėka bolšęvikų parti
jos ir asmeniškos draugo Sta
lino pagalbos, rūpinimosi, d.ė-

sitiko amenkieciąi ir britai, i .
Visa tai nervuoją ne tik tuos, kurie filmą pagamino^ 

o ir tuos Washington© ponus, kurie kooperavo su gamin
tojais. ‘ ' •'

Galimas daiktas, kad “The Desert Fox” visai nematys 
Vakarų Vokįetįjos ekrano. L ' . .• '

Tai būtą geriausia! < 7 . ■ 7 . ,f .

čio ir 
vidalu 
beveik visą derlių, kurį jie 
gauna
sklypelių. Trys ketvirtada
liai valstiečių šiuo metu ne
turi nuosavos žemės. Jie 
vis labiau nuskursta. Mais
to produktų ir pramonės 
žaliavos gamyba siaurėja; 
tai veda ir jau atvedė į ka
tastrofinę maisto krizę. Mi
lijonai žmonių miršta badu.

Neru vyriausybė nesiima 
jokių priemonių švietimui 
plėsti. Šalyje, kurios 90 
procentų gyventojų yra ne
raštingi, 80 procentų biu
džeto paskiriama armijai 
ir biurokratiniam apara
tui išlaikyti. Vien tik po
licijai išlaikyti išleidžiama 
daugiau negu švietimui,

Bet kokie mėginimai ko
voti prieš nežmoniškas gy
venimo sąlygas yrą slopi
nami tokių žiaurumu, ko
kio dar niekad anksčiau ne
buvo mačiusi Indija. Pa
žangiosios politinės parti
jas ir grupės yra paskelbia
mos už įstatymo ribų, už
draudžiama . profsąjunginių 
ir kitų liaudies organizaci
jų veikla, pers ,e k j o j a m a 
spauda. Tūkstančiai žmo
nių nužudyti arba įkalinti*

Pragyvenimo brangumas, 
nuolat mažėjantis darbo už
mokestis ir augąs nedarbas 
atsiliepia.' ir viduriniosioms 
klasėms. Nežabota konku
rencija , smukdo smulkius 
pramonininkus bei prekybi-

dami kariniams tikslams.
Šalies padalinimas, įvyk

dytas siekiant sukurstyti 
vaidus tarp indų ir musul
monų, dar labiau susilpnino 
valstybės ekonomiką ir at
vedė į nepaskelbtą karą 
tarp Indijos ir Pakistano.

Indijos 'komunistų parti
ja savo uždaviniu laiko — 
pakeisti antidemokratinę ir 
antiliaudinę Neru vyriausy
bę nauja liaudies demokra
tine vyriausybe, kuri turi 
būti sudaryta visų demo
kratinių, antifeodaliniu ii’ 
antiimperialistinių šalies 
jėgų koalicijos pagrindu. 
Liaudies demokratinė vy
riausybė, at-stovaujan- 
t i liaudžiai ir išrinkta 
ir tiesiogine rinkimine tei
se, slaptai balsuojant,, turi 
užtikrinti, visų pirma, kad 
Indija išeitų iš vadinamo
sios Britanijos nacijų ben
druomenės, kad būtų nacio
nalizuotos visos užsienio 
kapitalo investacijos, kad 
būtų išvystytas šalies in- 
dustriajizavimas, panaikin
ta be jokios kompensacijos 
dvarininkiška ž e m ė v alda, 
kad žemė būtų perduota 
tiems, kurie, ją dirba, kad 
darbininkams ir tarnauto
jams būtų nustatytas toks 
darbo užmokestis, kuris už
tikrina pragyvenimo mini
mumą, kad būtų sukurta 
nacionalinė armija ir būtų 
užtikrinta tikra Indijos

laisvė ir nepriklausomybė.
Šie pagrindiniai principai, 

išdėstyti neseniai paskelbta
me Indijos komunistų par
tijos programos projekte ir 
jos rinkiminiame manifest 
te, atitinka gyvybinius vi
sos Indijos liaudies intere- 
sus. Z. Borisauskas

Šypsenos
Tąrp draugų

Raulas: “Pasakyk, tų. 
man, Pauliau, kaip aš galė
čiau tą merginą prisijau
kinti? Ji tokia graži ir 
gera...” • '

Paulius: “Nei nebandyk, 
Raulai, ją prisijaukintu nes 
ji labai griežta ir niekam 
netikės.”

Raulas: “Na, jau, na! 
Ana, kai aš pas ūkininką 
tarnavau — buvo labai pik
tas šuva ir arkliai buvo la- 
bai baikštūs; bet aš prie jų 
prisiderinau ii' taip prisi? 
jaukinau, kad jie mane net 
pamylėjo.”

Paulius: “Bet supras^-
jog mergina—tai nėra ar- ▼ 
klys, neigi šuva. Kas tiko 1 
aniems, tas merginai gali 
visiškai nepatikti. O mei- ' 
lės ji, veikiausiai, dar vi
siškai nesupranta.”

Skurdena

Tūlos merginos yra ląbai 
malonios akiai, bet labai 
skaudžios piniginei.

Surinko žemaitis

iŠ mažučių žemės

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

kitų žemės ūkio mašinų atėjo 
į pagalbą mūsų kolūkiečiams.

Už gerą darbą apie 700 že
mės ūkio pirmūnų kolūkiečių 
tarybinė vyriąusybė apdova
nojo ordinąis ir medaliais.

Tarybinės Vyriausybės nu
tarimas “Dėt priemonių Lie
tuvos TSR žemės ūkiui toliau 
išvystyti”, . priimtas (įraugp 
Stalino iniciatyva, įpareigoja 
lųū.sų kįtųs res-. _ e>
publikos darbuotojus įtempti i ninkus ir sudaro sąlygas 
savo jėgas ir sumanumą dide- stambiosioms monopolijoms 
liam ir svarbiam uždaviniui—; toliau įsigalėti. Indijai bū- 
per penkerius metus padvigu* tinai reikalingų hidrotech- 
bįnti grūdinių kįiltūrų derlin-, nikihių ir irigacinių įrengi- 
gųmą, žymiai pakelti cukri- mų statybos planai sužlug
nių runkelių ir linų derlių, o 
taip pat žymiai padidinti gy
vulių ir paukščių skaičių ir jų 
produktyvumą, • j /

O;kas gi pasiekta kultū
ros - apšvietos fronte? Pa
leckis rašo: }

Apie spartų kultūrinį augi
mą liudija jaujai, kad mokią, 
skaičius mokyklose prašoka 
pusę milijono. Septynmečių ir-

domi, visi asignavimai ski-.

vidurinių mokyklų mokinių 
dabar 8,4 karto daugiau negu 
1940 m. Aukštųjų mokyklų

• studentų skaičius siekia 14 
tūkstančių, taigi 3 karĮtus dau- 
jgiau, negu 1939 metais. Dide
liais tiražais išeina lietuvių' 
kalba Markso, Engelso, Leni
no ir Stąlino veikalai. Eilei 
•rašytojų ir darbuotojų suteik
tos Stalininės premijos.
’■ Tarybinė santvarką ne tik 
‘panaikino nedarbą ir aprūpi
mo visus darbu, bet ir suteikė 
darbo žmonėms nemokamą 
gydymą, globą senatvėje ir 

i invalidumo atveju, atostogas 
poilsiui.

s ‘ •

—Alau, Džimuk!
—Alau, Saimon. 

jautiesi?
Saimonas pradėjo man 

klumočyti, kad ne viskas 
gerai, ba jis su savo prisie
ga ir vėl turėjo argumentą.

—Aš norėjau į ją tarptau- 
tiškai šnekėti, ale ji nesu
pranta, tai pyksta.

—Ką tu jai sakei, Sai
mon?

—Aš ją pavadinau aero-

)

—Kuo ?
—Aerofobija, sakau. Ar 

tu neskaitai Laisvėje nau
jų,'moksliškų žodžių? Aš 
skaitau ir mokinųosi ant 
pomietės, ba jie susigadinsi 
Aerofobija tai mynina tai, 
kad žmogus bijosi gryno 
oro. Na, o mano prisiega 
kaip tik ir bijosi gryno oro: 
ji vis ką nors namie krapš
tosi ir krapštosi. Net į sto
rą nenori pati nueiti, ale 
mane siunčia. Tai aš ją ir 
pavadinau aerofobija.

—Man rodosi, tu tą žodį 
negerai pavartojai. Tau 
reikėjo sakyti: tu sergi ae- 
rofobijos liga, ba tu bijaisi 
šviežio oro, o tu ją pačią 
pavadinai aerofobija.

—Jes, aš padariau mistei- 
ką. Tai ji kad pradės man 
velnių duoti. Sako, tu, be
žiūrėdamas, kaip vyskupas 
iš pranciškonų drukarnios 
vaikė velnius, pats velniško 
raugo' prisigėrei. šėm on 
jū, sako ji. Eik greičiau į 
štorą sasečių parnešti.

—Vadinasi, tau nepasise
kė su tarptautiškais žo
džiais.

—Abrakadabra! Ko aš 
paisau! Su prisiega^ man 
nepasisekė, ale kaip aš nuė
jau ant lietuviškos užeigos, 
tai pasisekė.

—Kas ten buvo?
—Užeinu ir žiūriu, ką d 

prie baro stovf vienas di
pukas, kuris piktavo Aido 
Choro koncertą. Jis sak& 
si,‘kad krajuj buvo lojąris. 
Tai aš atsistojau prie kito 
baro galo ir sakau bar ten-' 
deriui: ten, ana, stovi advo
katus diaboli. Tai barten- 
deris sako: ką tu čia myni- 
ni, taip sakydamas? Aš ta
vo kalbos nesuprantu. Tai 
aš bartenderiui sakau: už- 
fundyk stiklą alaus, tai pa
sakysiu. Tai jis ir užfundi- 
no, sakydamas: lak, jei jau 
taip nori. Tadą, aš jam sa
kau: advokatus diaboli tai 
mynipa velnio advokatą. 
Tada bartenderis sako: 
okei, Saimon, aš mislinu, 
kad tu jau žinai tiek, kiek 
vyskupas. Ale tuoj sų ta
vim jau nebus galima -susi
kalbėti.

—Tu, Saimon, pasirodei 
labai smart!

—Šiūr, smart! Prof ėd
rius Pakštas įsakė visiems, 
kad melstųsi tik lietuviškai 
ar lotyniškai, ba Dievas ki
tų kalbų nesuprantą. Tai 
aš mislinu išmokti tarptau-. 
tišką kalbą, kad galėčiau vi-.. 
saip kalbėti. Aš dabar ųio- 
kinuosi visus tuos žodžįųs, J 
kuriuos/Juozas Žlugdą iš
aiškino, o Laisvė drujęuoja. 
Aš nenoriu būti ąbderitas.

—D ką mynina abderi-i 
tas?

— Tai my^nina siaura
protis, žmogus, kuris yra| 
bis.kelį kukū. Tu pats,'^ 
Džim, turėtai daugiau mo
kytis tarptąutiškų žodžių, 
tai tavo istorijos būtų gi
lesnės ir afektingesnės;

—Gerai, Saimon, mokįiĮr 
siuos ir aš. Ale dabar g 
bai, ba aš turiu eiti p 
ir užsirašyti, ką tu ma
sakei. Jei pavėduočiau, į W 
neatsiminčiau tų mokslįswų 
žodžių. O, jes, Saimon, mė- 
ri krismas tu jų.

Šėm tų jū, Džim!
---------- :-----—«■
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DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Bet dar labiau atšaldė mūsų didžbajorius nuo refor
matų tikybos tas revoliucinis judėjimas, kurį reformaci
jos obalsiai sukėlė Vokietijoj tarp suvargintų sodiečių, 
kurįs pagaliau pasibaigė ginkluotu Vokietijos sodiečių 
sukilimu prieš dvasinius ir pasaulinius valdovus.

Šitai daugiau negu jezavitų agitacija padarė, kad be
šališkas pirm to tikėjimo dalykuose karalius Zigmantas 
Augustas pradėjo rūpintis katalikų tikėjimu, stengėsi 
palaikyti katalikus prieš reformatus. Dėl to tai garsaus 
reformatų globėjo Radvilos Juodojo sūnūs sugrįžo į ka
talikybę, o vienas jų, Jurgis, tapo net kunigu, o vėliau 
vyskupu. Sapiega, Kodkevičius ir kiti Lietuvos galiūnai 
greitu laiku sugrįžo į katalikybę.

Kaip veikiai visa tat atnešė vaisius, matyti iš to, kad 
Zigmanto Trečiojo (Vazos) gyvenimo pabaigoje (apie 
1632 m.) Lietuvos senate (taryboje) nebebuvo jau nė 
vieno reformato, o Zigmanto Augusto laikais (prieš 60 
metų) ten buvo vos tik du kataliku belikę. Didžiūnų pa
vyzdį pasekė žemesnioji bajorija.

Drauge su tuo pradėjo grįžti reformatų paimtos kata- 
bažnyčios ir jų turtai.

Prie to ne mažai prisidėjo ir jezavitų pamokslai, agi
tacija, o labiausiai jų mokyklos. Jau 1570 m. jezavitai 
įkūrė Vilniuje prie šv. Jono bažnyčios savo kolegiją, t. y. 
vidurinę mokyklą, kurion Lietuvos galiūnai pradėjo leis
ti jezavitams mokyti savo vaikus.

Matydami savo mokyklos pasisekimą Vilniuje, jezavi
tai veikiai įsteigė tokias pat kolegijas Kaune, Gardine, 
Kražiuose, Ilukštųje, Dinaburge, Mintaujoje, Polocke, 
Nesyižiuj ir kitose vietose. Mokinių skaičius, o per tai ir 
jezavitų įtekmė greitai augo, bet jezaviįai šituo nepasi
tenkino.

Tuomet tarp Lietuvos didžiūnų buvo jau prasiplatinęs 
įprotis duoti savo vaikams aukštesnį mokslą. Lietuvoje 
nebuvo aukštosios mokyklos, ir didžiūnai priversti būda
vo leisti savo vaikus į užsienių aukštąsias mokyklas 
(akademijas). Ten jie besimokydami užsikrėsdavo refor- 

• macijos dvasia. Jezavitai pasirūpino ir šitai pašalinti. 
Pasirūpino patys įkurti aukštąją mokyklą (akademiją) 
Lietuvoje. Proga veikiai atsitiko.

Antrasis Zigmanto Augusto įpėdinis, karalius Bato
ras, buvo, prielankus jezavitams. Mat, Batoras matė ka
talikybėj, o ypačiai jezavituose, svarbiausius padėjėjus 
pakelti karaliaus galybei ir suvaldyti perdaug įsivyravu
siai bajorijai. Kad įtikus karaliui, jezavitai skelbė savo 
mokyklose, vaikams, kad vienavaldė monarchija geriau
siai 'apginanti laisvę ir valstybę. Apie karaliaus valdžią 
kitaip nesakydavo, kaip “Dievo malone.” Per pamokslus 
peikė politikos laisves ir išrodinėjo stiprias karaliaus val
džios naudą. Batorui, kuris .labai norėjo išaukštinti ka
raliaus valdžią, labai tiko tokis jezavitų mokslas, ir jis 
palaikė juos.
. Pasinaudodami tuo Batoro prielankumu, jezavitai iš
gavo iš jo privilegiją (1578) m.), kuri pakėlė jų kolegiją 
Vilniuj akademija, t.'y. aukščiausia mokykla Lietuvoje. 
Čia jezavitai mokė galiūnų vaikus ir auklėjo juos katali
kybės dvasioje. Mokytojais ten buvo vien jezavitai. Dėstė 
peva visus tuomet žinomus mokslus, išskiriant civilinę 
teisę ir mediciną. Tokius mokslus, kaip istorija, geogra
fija, aritmetika, nors, ir mokė, bet labai mažai ir tai ne 
visus mokinius, nes laikė juos mažiau vertais už teologi-

Jų mokymo pamatu buvo vadinamoji scholastikos fi
losofija, kuri visus savo neva mokslo išvadžiojimus re
mia ne mokslu, bet tikėjimu. Jų logika (filosofijos dalis) 
nebuvo tai mokslas nuosekliai galvoti, bet įnagis gu
driai ginčams vesti.
/i Kad išlavinus savo mokinius logikoje, jezavitai užduo
davo savo mokiniams šitokius antai, klausimus: Ar kal
vis be rankų gali būti geras amatninkas? Ar šuva gali 
į>ūti ožka? Ar tiesa gali būti melas? Į tokius klausimus 
blokiniai privalydavo duoti atsakymus visokiais suktais 
išvadžiojimais, arba žodžiais, paimtais iš švento rašto, 
Į klausimą antai “ar žmogus paprastu būdu gali būti 
patsai savo tėvu?” mokinys privalydavo atsakyti: ne! 
Bet šitai gali atsitikti stebuklu! “Ar visas didesnis už 
savo dalį?” Atsakymas: ne visuomet, nes šv. Trejybė, 
kaip mokė šv. Augustinas ,ne didesnė už Dievą Tėvą.

Tvirtai atsistoję Vilniuje, jezavitai atkreipė atidžią į 
kitas Lietuvos vietas. Visur, kur tik buvo galima, jie 
stengėsi įsteigti savo mokyklas ir rūpinosi panaikinti re
formatų. Net kunigams pijarams darė visokių kliūčių, 
.neleisdami įsisteigti savo mokyklų Vilniuj ir kituose 
miestuose, kur buvo jezavitų mokyklos. Apie reformatus 
nėra ko nė kalbėti. Zigmanto III laikais reformatai no
rėjo įsteigti Lietuvoj kitą aukštąją mokyklą, bet, kara
lius, jezavitų patariamas jiems to neleido.

Jezavitai stengėsi, kad visos mokyklos Lietuvoje būtų 
ju^rankose. Yra žinių, kad 1686 m. jezavitai turėję Lie
tuvoje 39 mokyklas, kurių 13 buvę žemaičiuose. Visos 
to# .mokyklos buvo įst'eigtots jezavitams prielankių tur- 
Slių ir jy globai pavestos. Tose mokyklose mokėsi vien

; bajorų vaikai. Mokslas buvo išguldomas lenkų galba. 
Sitai didžiai prisidėjo prie dar didesnio lenkų kalbos 
išplatinimo tarp bajorų ir galutino jų atstūmimo nuo lie
tuvių kalbos.

Jezavitai atkreipė atidžią ir į sodžius. Matydami, kaip 
reformatai platino savo įtekmę Lietuvos liaudyje su pa-,

ALDLD Reikalai WORCESTER, MASS Įvairios Žinios

Protokolas
Liet. Darbininkų Literatū

ros Draugijos 7-to Apskričio 
metinės konf., laikytos gruo
džio 9 d. 1951 m., 318 Broad
way, So. Boston, Mass.

1. Konf. atidarė Apskričio 
org. J. M. Karbonas 11:45 
vai. ryte.

2. Dienotvarkis šiai konf. 
buvo perskaitytas per org. ir 
priimtas su pataisymu.

3. Paskirta komisija dėl su
tvarkymo mandatų iš Usevi- 
čiaus įr Zarubos.

4. Prezidiumo rinkimas. Di
džiuma balsų išrinktas pirmi-

| ninku J. Skliutas, pagelbinin- 
ku Šimaitis, sekr. Jaskevičius.

5. Mandatų Komisija rapor
tuoja, kad ši konf. atstovauja 
8 kuopas su 28 delegatais, su 
narių skaičium 405. Kitos 
kuopos ne prisiuntė delegatų 
nei raportų iš savo veiklos. 
Konf. dalyviai tatai apgailes
tauja tokį apsileidimą.

6. Seka kuopų delegatų ra
portai iš visų metų veiklos. 
Pasirodė, kad visur buvo vei
kiama gerai. Tą faktą liudija, 
kad buvo visur rengiami įvai
rūs parengimai, kurie davė 
gerus rezultatus. Iš raportų 
pasirodė, kad šiemet Worces- 
terio vyrų ir moterų kuopos 
labai pavykusiai pravedė fi
nansinius vajus sukeldami fi
nansų dėl spaudos ir gynime 
civilinių 
•kad buvo 
dais arti 
dolerių. 
Montello,
ton, pravedė vajus gerai. Ki
tos kuopos darbavosi, kiek 
joms aplinkybės leido. Pasiro
do, kad šios 8 kuopos, kurios 
dalyvauja šioj konf., per vi
sus metus sukėlė įvairiems 
tikslams aukomis $2,175.

Užbaigus kuopų raportus, 
raportai priimti su dideliu pa
gyrimu.

7. Raportas Apskričio. Ko
mitetas raportavo, kad buvo 
surengtas pavasarinis .pikni
kas bendrai su kitais apskri- 
čiais. Piknikas pavyko gerai ir 
davė gražaus pelno.

8. Spaudos pikniko komite
tas pateikė raportą. Rengtas 
“Laisvės” piknikas nepavyko, 
kaip tikėtasi, iš priežasties 
lietaus. Tad ant greitųjų pa
sikalbėjus, nutarta surengti 
kitą spaudos pikniką — Mon- 
telloje, kuris davė gerus re
zultatus, ir pavyko palyginant 
su pereitų metų pikniku.

teisių. Raportavo, 
sukelta įvairiais bū- 
penkiolikos šimtų

Kitos kolonijos —' 
Lowell ir So. Bos-

Taipgi komitetas raportavo, 
kad dėl ateinančių metų, 1952 
m., dėl dienraščio “Laisvės” 
pikniko parkas jau užimtas ir 
piknikas įvyks liepos 4 d. 
Maynard.

9. “Laisvės” vajaus prave- 
dime buvo gyvos diskusijos, 
kurias pravedė vajininkai, 
suteikdami įvairias informaci
jas, bei savo patyrimus, kaip 
geriau gauti skaitytojų. Vaji
ninkai reikalavo, kad reikalin
ga visų “Laisvės” skaitytojų 
ir draugijos narių pagalba. 
Visi pasižadėjo padėti vaji- 
ninkams gauti naujų skaityto
ją.

10. Buvo įnešta, kad būtų 
surengtas prakalbų maršrutas 
ir pageidaujama, kad gauti 
kalbėtoją iš Centro.

7-to Apskričio konferencija 
pasisakė griežtai prieš depor
tavimą sveturgimių nepiliečių, 
kurie nėra papildę jokios kri- 
minalystęs bei piktadarystės, 
ir už atšaukimą Smith ir Me- 
Carran Aktų, kurie paneigia 
netik sveturgimių nepiliečių 
teises, bet kartu yra pavojin
gi abelnai Amerikos žmonių 
civilinėms teisėms ir laisvėms.

Buvo įnešta, kad bendras 
Apskričių pavasarinis pikni
kas būtų surengtas birželio 13 
d. Buvo pasiūlyta dvi vietos— 
Haverhill ir Lawrence. Leis
ta per balsus. Didžiuma balsų 
piknikas turės įvykti Haver
hill. Tas, darbas įvykdyti pa
likta Penkauskui — susitarti 
su Haverhill draugais.

Antras rudeninis spaudos 
piknikas nutarta surengti 
Montelloj. Darbas pavesta Ši
maičiui.
Apkalbėtas nebaigtas reika

las rudeninio pikniko, įvyku
sio Montelloj. Buvo- užsilikusi 
bila už maistą nemokėta.' Nu
tarta bilą apmokėti iš Apskr. 
iždo, $13.00. . '■

Apskričio iždininkas rapor
tavo, kad ižde randasi $221.-

Iš LLD 11 kuopos susirin
kimo gruodžio 16 d.

Finansų sekretorius J. 
Dovidonis iš priežasties li
gos mūsų metiniame susi
rinkime negalėjo dalyvauti,, 
bet mes visi su linkėjimais 
laukiam greito jo pasveiki
mo, kad ir vėl su mumis 
veikime galėtų dalyvauti.-

Drg. D. G. Jusius, Lais
vės. vajininkas, išdavė gera 
raportą. Jis rūpinas, kad 
vajus būtų pasekmingas. 
Draugai yra raginami gau
ti jam naujų skaitytojų ii* 
atnaujinti senus prenume
ratorius.

Mūsų kuopos skaitlinga 
delegacija dalyvavo Ginta
rų Žemės' radijo metinėje 
konferencijoje. Išdavė gra
žų raportą iš konferenci-. 
jos. Joje dalyvavo veikėjai, 
kurie sudaro galimybę, kad ‘ 
radijas gyvuotų. Daugiau
siai nuopelno prik lauš o 
draugams Zaiviams už su
tvarkymą ir perdavimą 
gražios programos per ra
diją kas sekmadienio rytą. 
Todėl jie likosi išrinkti ves
ti tą gražų darbą ir ant 
toliau.

Drg. J. Skliutas išdavė

riais, įsirašykite ir skaity
kite LLD išleistas knygas 
ir žurnalą, tik už $2 me
tams. Senieji nariai esate, 
raginami įrašyti s.avo drau
gus ir gimines. Tai bus 
gražiausia žiemos švenčių 
dovana.

Kuopos valdyba likosi 
aklamacijos būdu išrinkta 
ta pati, būtent: organizato
rium A. Pilkauskas, finan
sų sekretorium J. Dovi do - 
nis, protokolų sekretorium 
J. M. Lukas, kasierium J. 
Jaškevičiųs, korespondentu

Meksikos visuotinės 
darbininkų-valstiečių 
sąjungos suvažiavimas

PR AG A, spal. 31 d.—Te- 
lepress agentūros korespon
dento pranešimu iš Meksi
kos, čia spalio 26 d. teatro 
“Arbeu” patalpose prasidėj 
pirmasis Visuotinės darbi
ninkų - valstiečių sąjungos 
nacionalinis suvažiavimas, 
vykstantis šūkiu “Darbinin
kų ir valstiečių veiksmų 
vienybė.” Visuotinė darbi
ninkų - valstiečių sąjunga 
įeina į Lotynų A m e r i kos 
darbo žmonių konfederaci
jos ir į Pasaulinės profsą
jungų federacijos sudėtį.

Suvažiavime pranešimą 
apie Visuotinės darbininkų- 
valstiečių sąjungos vykdo-

kevičius.
Pirmiau mano rašytoje 

korespondencijoje įvyko 
netiksli klaida dėl aukoju- _____ _
šių L. Prūseikos bylos ve-J mojo komiteto darbą nuo 
diiiio reikalams. Neįrašyti , jos sukūrimo 1949 metų bir- 
šie vardai: J. Dovidonis ir ~ ” “ * ” ’ ’
J. Jaskevičius aukojo po $1. 
Vietoje $30, turėjo būti pa-

Apskrities metinės konfe
rencijos, kuri įvyko gruo
džio 9 d., So. Bostone. Iš 
jo raporto pasirodė, kad 
narių stovis dar vis nepuo
la. Nors? iš priežasties mir
ties pasidaro spragų, bet 
nauji įsirašydami jas užpil
do. Kurie dar nesate šios 
garbingos d r a u g i j os na-

Dabar, draugės ir drau
gai, čia noriu atkreipti jū
sų atydą, kad gruodžio 23 
d., t. y. šventadienį, 5 vai. 
po pietų, įvyksta nepapras
ta kūčių vakarienė. Ren
giama bendrai abiejų LLD 
kuopų, 29 Endicott St. sve
tainėje. Visi esate kviečia
mi gražiai praleisti laiką ir 
paragauti tam vakarui pa
juosto maisto, kaip kadaise

gydavom. Mūsų draugės 
gaspadinės ruošiasi, kad vi
si svečiai gautų gardžiai 
užtektinai pavalgyti ir 
s.igevti. Būkim visi.

J. M.

at-

Elizabeth, N. J. BINGHAMTON, N. Y.

želio mėnesį dienos padare 
generalinis sekretorius Au
gustinas Gusmanas.

Gusmanas nurodė, kad 
visuotinė darbininkų - vals
tiečių sąjunga įsteigė 23 
vietinius skyrius, 
gai surengė didelį 
streiku.

Savo pranešime

sėkmin-
skaičių

Nutarta ant. vietos paauko
ti iš iždo po ■ $25 Laisvei; Vil
niai, svetimkalbių . spaudai, 
Knygų fondui ir Civilinių TeL 

. * -. ' ’ ■. t .t ' t

siu; gynimui; $15 Liaudies 
Balsui ir Darbui $10. Viso iš- 
aukota $150^ K ' ' '

Sekantiems metams t.y., 
1952 m., konf. užgyrė-vien
balsiai tą pat valdybą.

Konf. užsibaigė’ 4 vai. po 
pietų.

Konf. Pirm. J. Skliutas, 
Sckr. J. Jaskevičius

tar

kad 
liga

Nelaimė patiko d-gę Verą 
Kaps.on - Kapičiauski c n ę . 
Gruodžio 10 d., einant jai i 
darbą skersai gatvę, koks 
ten 19 metų vaikėzas, va
žiuodamas greit, užgavo ją 
ir labai sužeidė
ranką. Ji greit buvo nu
vežta į ligoninę policijos 
ambulansu. Nuėmė X-ray

koj as ir

Admirolas Ben Moreel (kairėje), Laughlin Steel kor
poracijos galva, ir James G. Thimmes,, United Steel-- 
workers unijos vice-prezidentas, dalyvauja Pittsburgh© . 
biznierių suruoštame kalėdiniame parade. ŠitokjS ka
pitalistų ir darbo unijos vadų broliavimasis organizuo
tiems darbininkams ant gero neišeis. / : 1 -1
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galba lietuviškų raštų, ir jezavitai suskato leisti knygas 
lietuvių kalba. Iš jezavitų lietuvių raštijoje tuomet pasi
žymėjo . širvydaą. Svambiausias jo/ raštas —: tai 1629 m. 
išleisti “Punktai Sakymų.” 'Kitas svarbus •jo veikalas— 
lenkiškai-lotyhiškai-Jietuviškas žodynas, pirmą kartą iš
leistas 1629 metąis, 4-tą kartą 1677 m. Kitas jezavitas 
Jachnavičius tuo pat laiku parūpino lietuvišką evangeli
ją, katekizmą ir dvasiškas giesmes. Jeigu prie išito ,pri
dėsime, kad taįs ląikais jezavitas Kojalavičius išleido1 lo
tyniškai parašytą Lietuvos istoriją', tai .bus maždaug vi
sa, ką tų laikų jezavitai padarė lietuvių raštijoje.

{Daugiau bus)! _

Gusma
nas kalbėjo apie sąjungos 
dalyvavimą Amerikos kon
tinentiniame kongrese tai
kai ginti, įvykusiame 1949 
metais, ir 2-jame pasauli
niame taikos šalininkų kon
grese, įvykusiame Varšuvo
je 1950 metais, o taip pat 
apie Visuotinės darbininkų- 
valstiečių sąjungos narių 
vaidmenį renkant parašus 
po Stokholmo atsišaukimu 
ir po Pasaulinės Taikos Ta
rybos Kreipimusi dėl Tai
kos Pakto sudarymo tarp 
penkių didžiųjų valstybių. 
Gusmanas ragino stiprinti 
organizaciją, kaip kovos už 
darbo žmonių teises ginklą.

Antrąją suvažiavimo dar
bo dieną pranešimą padarė 
Lotynų Amerikos darbo 
žmonių konfederacijos pir
mininkas ir Pas aulinės 
p r o f s ą jungų federacijos 
pirmininko pavadų otojas 
Visente Lombardo Toleda
no, pabrėžęs būtinumą užti
krinti darbininkų vienybę.

Savaite laiko atgal Laisvės 
reporteriui teko kalbėtis vie
noje sueigoje su geru Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios parapi
jom! apie įvairius. įvykius 
pe vietos lietuvių.

Iš jo kalbos sužinojau, 
gana sunkiai serga nervų

Kasper.
išardė |----- z..----—• ----------

])aveikslus. Kaulai nėra su
laužyti, tik išnarinta per 
kelienį dešinė koja. Jau ji 
randasi savo Ramuose, 77 
Colfax Ave.

Draugės, aplankykime li
gonę arba ■ atvirutę pasiųs
kime. Ji sveika būdama ir
gi aplankydavo ligonius. Ji 
yra Moterų- Klubo pare. 
Laisvės skaitytoja ii’ rėmė-

“Mūsų 
gruodžio

vietinis kunigas A. 
Tai tas pats, kuris 
“Aušros” spektaklį 
Gyvenimo žaizdos” 
11 dieną 1949 metais vien tik
dėl to, kad to veikalo auto
rius kunigui A. Kasperui “ne- 
košer”.

Jau tada kunigas A. Kasper 
man atrodė nervuotiškame pa- 

Į dėjime. Kalbėdamas su “Auš
ros” draugijos rengimo komi
sija ir vietinės Laisvės salės 
direktoriais. Kaip rodos, kad 
tas būtų "šiandien, atsimenu, 
kaip kunigas A. Kasper rėka
vo iš visos gerklės, tartum vi- 
si susirinkę žmonės būtų bu
vę kurti, ir labai labai įtūžu
siai daužė stalą kumštimis, 
kad net vienas iš dalyvių tą 
jam pastebėjo.

Pas vieną gi parapijoną li
žėjęs butan ragino, kad tasai 
savo vaikus siųstų į vietinę pa
rapijinę mokyklą; bet tam at
sisakius tai 
A. Kasper 
taip trenkė 
visas namas
buvo jo pykčio ir įtūžimo bei 
nervų sukrikimo ..parodymas.

šiandien suėjo jau lygiai 
dveji metai nuo to nelemto 
pasielgimo iš kunigo A. Kas
per pusės.

Dėl’ to parengimo sutrukdy
mo finansiniai nukentėjo ne 
turtingi žmonėš, bet paprasti 
darbininkai lietuviai, kurie 
priklauso “Aušros” Draugijai 
ne dėl politikos bei kokios 
nors ideologijos, bet dėl pa
prastos pašalpos ligoje bei 
apdraudos, jei šeimoje įvyksta 
mirtis.

y Tada tas kunigas džiaugėsi 
laimėjęs didį mūšį. Laikas ei
na savo keliu. Viskas keičiasi. 
Nervuotis nereikėjo, nes tas

padaryti, kunigas 
išeidamas iš buto 
durimis, jog net 

sudrebėjo. Tai

Velijame greit pasveikti 
jums, Vera’

Josephine Nelesh
*

neina sveikatom
Jr sulyg mano gero parapi

jom) sakymo: Aš nenoriu ma
tyti bile žmogų sergantį, nes 
suprantu, ką reiškia būti ligo
niu, nes pats esu sirgęs, bet 
šiuo atveju visagalis dievulis 
nubaudė kunigą A. Kasperą 
už blogus pasielgimus.

Laisves Reporteris

FAKTAI ir SKAIČIAI

1949 metais “Šešupės” kol
ūkyje buvo:

žiemkenčių — 73 ha 
Cukrinių runkelių — 12 ha 
Pašarinių žolių — 21 ha 
Grūdinių kultūrų derlingu

mo vidurkis iš hektaro — 11 
centnerių

Galvijų — 37
Kiaulių — 36
Kolūkio pajamos siekė — 

234,763 rublius.
Kapitalinių statybų kolūky

je nebuvo.
1951 metais kolūkyje yra: 

žiemkenčių — 185 ha 
Cukrinių runkelių — 52 ha 
Pašarinių žęlių — 83 ha 
Grūdinių kultūrų derlingu

mo vidurkis iš hektaro 17 
centnerių. v

Galvijų — 141
Kiaulių — 198
Kolūkio metinės pajamos 

sudaro — 825,751 rublį.
Kapitalinėms^ statyboms iš

leista — 630,000 rublių.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusl.~Laisve "{Liberty)* KetvirtacL, čruocHs-Ueč." 20, 1'951



ŽINIOS IS LIETUVOS J "
Baltijos žvejams NewWto^g^feAnlo* New Yorke tikimasi 

taksy skandalo
GARSINKITES LAISVĖJ'

Užrašyk! t I-alsvę Savo Draugui.

’ KAUNAS, X. 7 d. — Kau
no medžio apdirbimo kombi
natas pradėjo masinę naujų 
padidintos kvadratūros stan
dartinių namų gamybą.

Naujieji, patogiai ir jaukiai 
įrengti gyvenamieji namai 
skirti Baltijos žvejams. Kiek
vienas namas yra astuonių 
butų.

Įmonės kolektyvas, stojęs į 
stachanovinę taikos sargybą, 
žymiai anksčiąĮi nustatyto lai
ke — ligi spalio* 'mėnesio 3 
dienos pagamino klaipėdie
čiams 5 standartinius aštuo- į barnių ir piktumų, atidavė sa- 
niabučius namus. Juose apsi
gyvens 160 Klaipėdos žuvies 
pramonės darbininkų ir tar
nautojų.

Iki metų galo Klaipėdos 
žvejams bus pagaminta ir iš
siųsta dar 15 tokių namų.

Kombinate plačiai įsisavin
ta dar viena gamybos sritis —■ 
standartinių pramoninių pre
kių parduotuvių gamyba. 60 
naujųjų parduotuvių pasiųsta 
į įvairius šalies naftos pramo
nės darbininkų miestelius.

Kriaučių žinios
Gruodžio 12 d. įvyko lie

tuvių kriaučių 54-to skyriaus 
(lokalo) pildomosios tarybos 
ir pirmininko rinkimai. Balsa
vimai prasidėjo 4 po pietų ir 
tęsėsi iki 9 vai. vakaro. Buvo 
slapti/ balotais, kriaučiai ga
lėjo sau laisvai pasirinkti už 
kurį jam patinka atiduoti sa
vo balsą. Tai yra geriausias, 
tvarkingiausias būdas. Kiek
vienas, kiekviena, be jokių

vo balsą už tą, katras jam ge
riau patinka.

Čia paduosiu visų kandida
tų, iš abiejų pusių, balsus:

Į pirmininką senasis (esa
masis) V. Zaveckas gavo bal
sų 118, o jo oponentas J. žė
ruolis 63 balsus.

Į kasierius esamasis, jau
nuolis, 112 balsų, o jo oponen
tas P. Montvila 60 b.

J. Petersonas
109, W. Dai-

Kolūkio medelynas

sa-VILNIUS, X. 7 d. — Šią 
vaitę buvo paskelbtas Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos nu
tarimas dėl sodų dešimtadie
nio surengimo Lietuvos TSR 
kolūkiuose, šimtai respublikos 
kolūkių užveis naujus sodus, 
praplės esamus, sujungs smul
kius, išmėtytus įvairiose vieto
se sodus.

Eilė kolūkių plačiai išvystė 
pas save sodininkystę. Šioje 
srityje pasižymi Ramygalos 
rajono “Vienybės” kolūkis. 
Jis turi ne tik didelį sodą, bet 
ir medelyną, kuriame augina
ma veislinė medžiaga.

“Gražiai žaliuoja, puošda
mas apylinkę, “Vienybės” kol
ūkio medelynas, — rašo skai
tytojas M. čiplys. 
daugiau kaip 40
obelaičių, kriaušaičių ir kito
kių jaunų vaismedžių. Mede
liai susodinti 1,5 metro pločio 
lysvėse, čia jie ravimi, ištiesi
nami, tręšiami mineralinėmis 
trąšomis. Šiais metais į mede
lyno lysves išberta 1,5 tonos 
trąšų — zuperio, kalio drus
kos ir kitų.

šiuo metu paūgėję medeliai 
persodinami plačiau į kitą 
vietą. Iš viso bus persodinta 
15 tūkstančių medelių. Tą 
darbą atlieka sodininkai bro
liai Kazys ir Jonas Rankelės. 
Artimiausiomis dienomis du 
tūkstančiai medelių bus per
sodinti j naujai užveisiamą 
dą. ' .

- čia auga 
tūkstančių

Į Joint Board 
118, St. Jackus 
nauskas 53 b.

Į Trade Board St. Gudas 
113, Kazys Thamas (Tama- 
sionis) 95, P. Vaitukaitis 71 b.

Į lokalo pildomąją tarybą 
reikėjo 2, o kandidatų buvo 
4. Balsų gavo: Kazys čerka 
91, Juozas Shukaitis 92, J. 
Kivyta 66, A. Ramanauskas 
66 b.

Pažangiųjų kriaučių pa
duoti visi kandidatai laimėjo 
rinkimus su dideliu kaupu 
balsų. Kriaučiai dar kartą 
parodė, kad buivydinių ir 
glaveckinių socialistų politika 
kriaučių lokale yra kvaila. To
kiems Montvilams ir Vaitu- 
kaičiams reikėtų jau susipras
ti, jog netinka išstoti prieš 
jaunuolius, yra negražu ban
dyti užimti jų vietas. Jūs jau 
atbukote kriaučių unijoje 
dirbti, duokite progą jaunie
siems dirbti ir tvarkytis, čia 
jūs, įsikabinę į Buivydo ir 
Glavecko socialistų skvernus 
ir tąsotės, kaip ta višta su sa
vo viščiukais. Gyvenkite savu 
protu, neimkite socialistų pro
to.

Reikalauja leisti vėl 
kelti telefono kainas

SO-

Lietuviska medžiaga 
pastatams apdailinti

VILNIUS, X. 7 d. — Broliš
kųjų respublikų statybose, ša
lia marmuro ir granito, pla
čiai naudojamos vietinės sta
tybinės medžiagos pastatams 
apdailinti.

Technikos mokslų instituto 
poskyrio vedėjas doc. F. Bie- 
linskis praneša apie šio insti
tuto surengtą išvyką, siekiant 
surasti minėtam tikslui vieti
nę, lietuvišką medžiagą. Eks
pedicijoje taip pat dalyvavo 
Kauno statybinio ir architek
tūrinio projektavimo organi
zacijų darbuotojai, 
lankyti šiauriniai 
publikos rajonai.

Tiriant Karpėnų
karjerus, buvo paimti esančių 
čia kalkių padermės ’ akmens 
klodų pavyzdžiai. Pirmieji 
tyrimai parodė, kad šios pa
dermės gali tikti naujiems pa
statams apdailinti. Ši statybi
nė medžiaga palygini lengvai 
mechaniniu būdu apdirbama. 
Savo fizinėmis savybėmis ji 
artima keramikos plytoms, 
tačiau palyginti su jomis turi 
daug gražesnį pilkai-gelsvą 
atspalvį.

Atliekami tolesni tyrimai 
parodys, kokiu mastu ši me
džiaga galės būti naudojama 
naujose Tarybų Lietuvos sta- 
tybom. • ! ..k.: ?

Buvo'ap- 
mūsų res-

kalkinės

I ♦

Šį sekmadienį liberty Auditorijoje
Turintieji mažamečių ir jau- džia 

namečių vaikų, anūkų ar gi
minės ar kaimyno vaikų atsi
veskite juos po pietų į Audi
torijos Brown- Room, čia įvyks 
vaikams Kalėdų Eglaite. Su
augusiems įžanga 55 centai, 
bet įleis tiktai su vaiku. Pra-

3 vai.

ros-Vėliau, vakaro 7 vai., 
thurane, įvyks Kūčios, i 
čiami visi. Atpildas už valgį— 
pagal nuožiūrą. Prašome įsite- 
myti, jog tai įvyks sekmadie
nį, ne pirmadienį.

Klubiečiu žinios
Gruodžio 7 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių. Klubo 
priešmetinis susirinkimas sa
voje patalpoje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Buvo 
skaitlingas nariais, kadangi 
buov šaukiamas atvirutėmis.

VMdinės visašališkosios iž
dinės tyrinėtojai pareikalavo, 
kad newyorkietes taksams su
rinkti raštjnės parodytu savo 
dokumentus už praėjusius 7 
metus. Spėliojama, kad čia 
galima tikėtis ne mažesnių pa
pirkinėjimų ir kitų suktybių 
kaip atrasta kitur, kur jau ty
rinėta.

Pajieškojimai
Pajicškau savo sesers Marijonos 

Grabauskienės, gyvenančios Ameri
koj. Seniau gyveno Bostone. Iš Lie
tuvos paeina iš Kruonio valsčiaus, 
Vaiguvos kaimo. Į Ameriką atva
žiavo 1913 metais, ar apie tą laiką. 
Prašau atsišaukti jos pačios ar kas 
žinote, prašau pranešti, už ką bū
siu labai dėkingas. Pajieško brolis: 
Pranas Morkūnas, 90 Huxley Ave. 
N., Hamilton. Ont., Canada.

(245-249)

17 mėty amžiaus 
“komisaras”

Darbiečiai užtarė 
laivakrovius

CIO
Steel

Tardyme buvusio 
Transport Workers ir 
Workers unijų organizato
riaus Martin Young prieš jį 
liudijęs Maurice Malkin sake, 
kad jis jį pažinęs esant ko
munistu. Jisai būdavęs vadi
namas “komisaru.” Bet Youn- 
g’ą ginantis advokatas paro
dė, kad Young kalbamuoju 
laiku tebuvęs tiktai 17 metų.

Malkinas sakosi pats buvęs 
komunistu. Bet dabar jisai 
pasamdytas immigracijos raš
tinei “patarėju.” 
gerokas centas iš 
eina apmokėti ir 
kius “patarimus,”
berniukai padaromi “komisa
rais,” kad galėtų juos ir jų or-: 
ganizacijas persekioti. Young 
yra unijistas.

Young buvo areštuotas de
portavimui ir kelintas mėnuo 
laikomas Ellis Islande be kau
cijos. Tai jo pasiskundimu 
valdine imigracijos raštinė 
ėjo patirti ir pripažino, kad 
sulaikytieji Ellis Islande kan
kinami įleidimu jų bendrabu- 
tin pamišėlių ir lytiniai išsigi
musių.

Be abejo, 
mūsų taksų 
jam už to- 
ku ri a is pus-

Užvedė bylą prieš 
apdraudų filmą

New Yorko .Telephone Co. 
įteikė valstybės Public Servi
ce Komisijai prašymą leisti ir 
vėl pakelti' telefonų kainas. 
Skundžiasi/ kad pakelti taksai 
ir algos to reikalaują. Sako, 
kad ji turinti gauti 10 milijo
nų dolerių per metus ekstra 
vien tik atpildui už pakeltus] tyje 
taksus.

Trys apsidraud tįsieji
streikuotoje Prudential 
rance Co. asmenys užvedė ci
vilinio ieškinio bylą. Reikalau
ja penkių milijonų dolerių at
pildo. Skunde sako, kad fir
mos viršininkai išeikvoja su
taupąs ir firmos gerą vardą 
laikraščiuose ir per radiją ra
gindami firmoje apsidraudu
sius asmenis veržtis per strei
kuojančių agentų pikieto lini
jas užsimokėti firmai duokles.

Firmos agentai streikuoja 
jau trečia savaite. Reikalauja 
padidinti mizernas algas, 
taipgi davinio kelionių išlai
doms.

PartyAmerican Labor
B'rooklyno skyrius kreipėsi į 
prieplaukoms tyrinėti valdinę 
šios valstybės komisiją, kad ji 
įsakytų firmoms derėtis su 
darbininkais. Kad iš naujo 
persvarstytų tą kontraktą, del 
kurio buvo kilęs laivakrovių 
stre'ikas.

Savo memorandume, greta 
kitko, darbiečiai ragina tary
bą užtikrinti darbininkus, kad 
jie nebus persekiojami dėl bu
vusio streiko; panaikinti “sha- 
pe-up” (laukimą eilėse iki bo
sas pamos arba ir visai nepa
mos eiti į darbą) ; prieplaukų 
savininkus ir pasamdytus vir
šininkus prašalinti iš viršeny
bes ir narystės International 
L o n gshoremen’s Associaci-

uz- 
Insu-

Majoro komitetas siūlė “tau
pyti” $3,367,000 mokyklų sri-

Harleme, varguoliais 
apgyventoje miesto .sekcijoje.

i

Ponų vaikai: “O kitais metais man tėvelis parūpins 
net du asmeninius sargus.0

Kaip paprasta priešmeti- 
niame susirinkime, buvo visos 
valdybos rinkimas. Pašaipinio 

j skyriaus valdyba pasiliko iš- 
i rinkti tie patys, senieji. Biz
nio skyriuje įvyko biskelis pa
kaitų, į board-direktorius Į J. 
Stakvilevičiaus ir Ch. Ne- 
čiunsko vietą išrinkti draugai 
A. šležys ir P. Laurinaitis. 
Knygų peržiūrėtojais irgi iš
rinkta pora naujų prie senojo 
(esamojo) J. Draugelio, da
bar bus 3.

Darbiečiai taipgi atžymėjo 
skundą, kad brooklyniečių lo- 
kalas 968, kurio dauguma na
rių yra negrai, yra diskrimi
nuojamas, jo nariai n e prilei
džiami dirbti.

Brooklyne pasirašo 
už taiką tuojau

Brooklyniečiai rinko para
šus už taiką centraliniame 
Brooklyne priešais vieną di
džiųjų krautuvių. Parašų rin
kliavą vykdė Brooklyn Heigts 
Komitetas Išvengimui Karo.

Prie parašams rinkti stalo 
atvirame ore jvyko masinis 
mitingas, kuriame kalbėjo ku
nigas John Paul Jones, dakta
ras Henry Neuman. Mitinge 
kelios dešimtys asmenų įsigi
jo peticijas su jomis eiti po 
namus, raginti kiekvieną tai
kai pritariantį asmenį pasira
šyti.

Brooklyn Heights Komiteto 
Taikai galvinyje randasi daug 
įžymių visuomenininkų, tarpe 
kitų profesorius I. Fankuchen, 
Mrs. Theresa Held, Dr. Jessie 
Hughan, dvasiškis Dr. John 
H. Lathrop, dvasiškis W. Hoi 
ward Melish, Arthur Miller, 
Montgomery Schuyler ir Mrs. 
Li Ilian D. Stern.

Atidėjo streiką
di-Gręsęs streikas prieš 50 

džiųjų ir puošniųjų miesto 
centre restauranų tapo atidė
tas savininkų atstovams paža
dėjus derėtis su patarnautojų 
unijomis. Kiek ko pažadėta, 
dar nebuvo paskelbta. Darbi
ninkai reikalauja daugiau mo- 
kesties. *

PRANEŠIMAS
WORCESTER, 'MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkime, 
kuris įvyko 10 d. gruodžio, valdyba 
pasiliko ta pati sekantiems metams 
(1952). Abi kuopos — Moterų 155 
kuopa ir vyrų 11 kuopa nutarė su
rengti Kūčių Vakarienę. Turėsime 
skanių ir įvairių valgių (13 skirtin
gų). Įvyks gruodžio 23 d., sekma
dienį. 5 vai. vak., svetainėje 29 En
dicott St. Prašome visus lietuvius 
dalyvauti ir pagerbti senus papro
čius ir linksmai laiką praleisti. Bus 
visokių margumynų ir skanių gėri
mų. — A. W.

Salvation Armi- 
prašąs auką. Pa-

Piliečių Klubo

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokomo Mechaniku 
ir Chauffeur’iu ■r"'? A

vaikščioji-

žino, kad 
ir jam.mo- 
Jie turi fi- 
ir pagelbi- 
pirmininką

Buvo nuo 
jos laiškas, 
aukota $5.

Maspetho
laiškas priimtas ir 10 atsiųstų 
bilietų nupirkta.

Antrojo Pasaulinio Karo 
veteranai, turį savo lietuvių 
postą klube, atsišaukė aukų. 
Klubiečiai paaukavo $15.

Susirinkime kilo biskelis di
skusijų biznio reikalais, bet 
jos pasirodė vėžio 
mir į atbulą pusę.

Klubiečiai gerai 
jie turi gasp a d orių 
ka savaitinę algą, 
nansų sekretorių 
ninką, taipgi turi
biznio skyriuje. Tie visi biz
nio prižiūrėtojai su biznio ve- • 
dejų kas savaitė čekiuoja 
“staką” ir skaitliuoja, kiek į- 
eina pinigų. O board-direkto- 
riai tik sykį į menesį susiren-į 
ka jų raportų išklausyti. Tai 
kaip board-direktorius gali tą 
biznį pagerinti, kad jis jo ne
mato ir nežino, kokiu būdu 
galėtų jį gerinti.

Gerbiamieji klubiečiai, mes 
visi turime prisipažinti kalti
ninkais. Kas trys menesiai į- 
vyksta biznio skyriaus susirin
kimai. Kiek man tenka maty
ti, susirenka viso labo, su di
rektoriais, 10 narių iš netoli 
400 narių. Tai yra sarmata. 
Turėtume visi sueiti. Visų pa
reiga yra tenai biznio klausi
mus diskusuoti, biznį gerinti. 
Pašalpinio skyriaus susirinki
muose. mes negalėsime, tokių 
klausimų diskusuoti biznio pa
gerinimui. J. S.

Keturi 
revolveriais, 
mechanikus
Crystal Cab Co. stotyje anks
ti sekmadienio ryta. Atėmė 
$1,000. -

vyrai, grąsindami 
sustabdė šešis 
ir vairuotojus

Dienraščio “Laisvės”

BANKETAS
Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio - January 27-tą

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienės pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes 
G. Kazakevičiaus orkestro Ynuzika

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

Vakarienes ir šokių biletas $3.00
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

e Ji
išduodame diplo- 
gauti vairutojo

Baigus mokyklą 
mą, padedame 
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. GRamcrcy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. <,

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKĄS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
/ • Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau" 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų 

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

TELEVISION
I

Telefonas
EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtad

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

Telephone EVergreen 4-8174




