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KRISLAI
Be medaliu ir be garbės.
Paremiu protestą.
Prakeiktoji viltis.
Dar apie tas karves.
Linkėjimai su išlyga.

Rašo A. Bimba

Pateko i rankas pirmas siu 
metu “Kario” numerys. Ji lei
džia buvęs smetoniniai kari
ninkai.

šiame numeryje svarbiausia 
4 vieta suteikta budeliui Plecha

vičiui.
Koks buvo didelis ir garsus 

prie Smetonos! žiūriu į pa
veikslą ir šalti šiurpuliai nu
eina per nugarą. Ta jo barzda 
juoda, o ta jo krūtinė tiesiog 
lūžta nuo medaliu.

O dabai*? Dabar šitas buvęs 
Lietuvos žmonių skerdikas 
valkiojasi be vietos ir be gar
bės stumdomas i]- pajuokia
mas.

Tarpe klerikalu P. Stravins
kas skaitosi dideliu ir garsiu 
žmogumi.

Stravinskas smarkiai pro
testuoja. Kam. girdi, mus va
dina “tremtiniais?” Prašau:

. . mes, savo apsisprendi
mu apleidę tėvynę, negalime 

‘vadintis tremtiniais, nes gi 
niekas mus iš ten neištrėmė...”

Taip pat, sako, vadinimas 
“dipukais” yra paniekinantis 
ir įžeidžiantis vadinimas. Prieš 
toki pavadinimą, girdi, mes 
turėjome sukelti protestą, bet 
prisiėmėme be protesto.

Tai kas gi “mes” esame ?
“Mes esame politiniai pa

bėgėliai,” sako Stravinskas 
(Draugas, gruodžio 9 d.).

Aišku: niekas ju netrėmė iš 
Lietuvos. Pabėgo savanoriškai.

Tai už ką Stravinskas ir 
jo kolegos taip dantį griežia 
prieš tą Lietuvą ?

Ar žinote, kodėl lietuviu re
akcinė spauda taip stoja už 
atsteigimą Vokietijoje niilita- 
rizmo ?

Ogi todėl, kad tada, girdi, 
tikrai iškils naujas karas ir 
tame kare “mes išlaisvinsime 
Lietuvą!”

Tiktai' tame ir liekanti “Lie
tuvos viltis.”

Bet tai ne Lietuvos viltis, 
ale pakvaišusių sutvėrimų, ku- 
•*ie seniai sutraukė visokius 
saitus su lietuvių tauta.

Neseniai lietuvių reakcinėje 
spaudoje pasirodė ilgokas be
rods smetoninės “Eltos” 
straipsnis apie lietuviškas kar
ves. Anais senais “gerais” lai
kais jų buvę daugiau.

Tegu ir taip. Man atsimena 
tie “geri” laikai. Mūsų tėvas 
buvo valakininkas. Kartais tu
rėdavo iki dešimt “melžiamų” 
karvių. Kas pavasarį keletas 
jų negalėdavo savo pajėgomis 
atsikelti.

Vasarą kiek atsigaudavo. 
Bet ateidavo žiema ir vėl tos 
pačios tų karvių kančios.

Viena gerai šeriama ir už
laikoma karvė kolūkyje šian
dien duoda daugiau ir geres
nio pieno, negu anos vargšės 
visos dešimt.

Arba paimkime kiaules. 
Atsimenate taip vadinamas 
žiemkentes ?

Iš bado jos pasiųsdavo, pa
virsdavo laukinėmis. Niekur 
nuo jų ibūdavo nepasislėpsi, 
nuo jų neapsiginsi. Susičiupg

(Tąsa 4—tame puslap.)

i 30 milijonu dolerių 
Į išleista vien karinėm 
lėšom apskaičiuoti

Washington. — Gynybos! Sykiu ragina uždrausti atomniu ginklų vartojimų 
departrnentas išleido apie . ----------------------- _z?_ 6
30 milijonų dolerių vien tik 
apskaičiavimui, kiek bilijo
nu doleriu reikės sunaudo
ti kariniams dalykams jrv* 
12 mėnesiu nuo 1954 metų 
liepos iki to pat 1955 metu 
mėnesio.

Skaičiavusiems tas išlai
das pareigūnams išėjo po 
pustrečio dolerio algos už 
kiekvieną valandą, viduti
niai imant.

Viso tam praleista 12 mi
lijonų valandų, sudėjus vi
sų skaičiuotojų laiką.

Italijos premjeras 
grasina pasitraukti

Roma. — Italijos prem
jeras Pella grasino pasi
traukti iš valdžios, jeigu 
kairesnieji krikščionys de
mokratai seime vėl balsuos 
prieš jo sumanymus.

Kai kurie krikščionys 
demokratai išvien su kitų 
partijų ; atstovais atmetė 
Pellos raginimą formaliai 
įtraukti Italiją Į vakarinės 
Europos šalių anglies ir 
geležies trustą, pagal Ame
rikos planą. <

Lewis remia senąją 
laivakrovių uniją

New York. — Didžiojo 
New Yorko laivakroviai 
balsuoja, katrą uniją pa
sirinkti kaip savo atstovą— 
ar senąją ILA ar naująją 
Am. Darbo Federacijos lai
vakrovių uniją. Balsavi
mus prižiūri valdžios at
stovai.

Jungtin. Mainierių Uni
jos pirmininkas John L. 
Lewis remia senąją uniją, 
kuriai žadėjo ir $50,000 fi
nansinės paramos.

Senosios unijos naujasis 
prezidentas Wm. V. Brad
ley tarėsi Washingtone su
Lewisu įtraukti ją į mišrų
jį Mainierių Unijos skyrių, 
kuriam priklauso visokių 
amatu darbininkai.

Pastarasis Darbo Fede
racijos suvažiavimas iš
braukė senąją laivakrovių 
uniją todėl, kad jai vado
vauja tokie raketieriai, 
kaip Joe Ryan, buvęs jos 
pirmininkas; Anastasija ir 
visokie gengsteriai.

Kalėdinės jankių dova
nus vaikams Europoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos kareiviai vaka
rinėje Europoje sumetė vi
so $300,000 kalėdinių dova
nų vaikams Franci jo j, Va
karinėje Vokietijoje- ir Ita
lijoje.

Hanoi, Indo-Kinija. — 
Prancūzai sakosi “iššlavę” 
Vietnamo liaudininkų ba- 
talijoną iš Raudonosios 
žiočių. c

I Sovietų vyriausybė sutinka Sartis su 
j Amerika apie tarptautinį ainiam fondą

'A

Maskva. — Sovietu Sa-I v c-

junga sutiko tartis su Jun-
I gtmėmis Valstijomis apie 
įsteigimą tarptauti no ato- 

j minių medžiagų fondo, 
Į kuri globoti] Jungtin. Tau- 
į tos. Jos dalintų tas me- 
i džiagas dar neturintiems 
Į atominių medžiagų kraš- 
■ tams ir duotų jiems rei- 
1 kalingų žinių, kai]) iš\ysty- 
: ti atominę jėgą pramonei, 
į gydymui bei kitiems civi- 
i liniams reikalams.

Sovietų vyriausybė pri
pažino Eisenhowerio pa
siūlymą svarbiu pradiniu 
žingsniu į atominės jėgos 
vartoj i mą kasdieni n i ams 
gyvenimo reikalams, — ne
skiriant atominių išradimu 
vien tiktai karui, kai]) iki 
šiol.

Sovietų Sąjunga, tačiau, 
sykiu ragino užginti ato
mines bei hydrogenines

c

Dean spėja, kad jau 
nebus panaujintas 
karas Korėjoje

Washington. — Specialis 
Amerikos pasiuntinys Ar
thur Dean, laikinai sugrį
žęs iš Korėjos, teigė, kad, 
jo supratimu, nebus panau
jintas karas Korėjoje, net 
jeigu niekuomet neįvyktų 
politinė taikos konferenci
ja.

Kalbėdamas per radiją. 
Dean pripažino, kad šiau
rinės Korėjos komunistai 
nenori karo. Jis netiki, 
kad Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidentas Syng- 
man Rhee drįstų pats vie
nas panaujinti karą prieš 
Šiaurinę Korėją.

Dean taip pat lėmė, kad 
Šiaurinė Korėja, tur būt, 
pasiliks savistovi šalis, ne
paisant Rhee šauksmų pri
jungti ją Pietinei Korėjai.

5,000 arabų krikščionių 
prašosi į Betliejų

Jeruzalė. — Apie 5,000 
arabų krikiščionių prašo 
leisti jiems iš Izraelio ke
liauti į kalėdines pamaldas 
Betliejuje, kuris yra ara
biškame Jordane.

Atkaklūs anglų konser
vatoriai reikalauja lai

kytis Sueze
London. — Daugiau kaip 

40 konservatorių Anglijos 
seimo narių reikalavo ne
vesti jokių derybų su Egip
tu dėl anglų armijos iš
traukimo iš Suezo kanalo 
ruožto. Jie peikė valdžią 
už vedamas dėl to derybas.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia sutiko sumegzti 
diplomatijos .ryšius su Al
banijos Liaudies Respubli
ka.

bombas ir kitus urminio 
žudymo ginklus.

Sovietinis pareiškimas i 
mandagiai atsiliepė apie 
minimąjį pasiūlymą ir va
dino Eisenhoweri “įžymiu 
Antrojo pasaulinio karo va
du.”

Be to, Sovietų vyriausy
bė sakė:

— Eisenhowerio pasiū
lyme yra neaiškių punktų, 
nes pasiūlymas nenumato 
reikalo užginti atominius 
ginklus; todėl Sovietų Są
junga laukia reikalingų pa

Buvęs Irano premjeras nuteistas 
3 metus kalėti; studentai vėl 
demonstravo už ex-premjera

Teheran, Iran. — Karinis 
teismas nuteisė buvusįjį 
Irano premjerą Mossadegh 
trejus metus pavieniui 
kalėti. Mossadegh, 72 me
tų amžiaus, baudžiamas už 
mėginimus išvyti karalių 
Rizą Pahlevį.

Pirm teismo sprendimo, 
karalius atsiuntė teismui 
laišką, ragindamas pasi
gailėti Mossadegho, atsime
nant senuosius jo nuopel
nus tėvynei.

Mossadeghas sušuko, 
“man nereikia jokio kara
liško pasigailėjimo!”

Kai tik sužinota apie tą 
karaliaus laišką, studentai 
tuojau išsivertė į gatves 
demonstruoti. Jie šaukė: 
“Mirtis anglams! Mossa

Spaudos ryšiai tarp 
Jugoslavijos ir Sovietu

Belgrad, Jugoslavija. — 
Eina derybos tarp Jugo
slavijos ir Sovietų Sąjun
gos siųsti valdinių žinių 
agentūrų korespondentus 
iš vienos šalies i kita. I t

Kaip vakarai “užtikrins” 
Sovietus nuo Vokietijos?

Paryžius. — Jungt. Val- 
sitjų, Anglijos ir Francijos 
valdininkai parašė planą, 
kaip jie “užtikrins Sovie
tų Sąjungą nuo užpuolimo 
iš vokiečių pusės.” Visi 
“užtikrinimai” tebelaiko
mi slaptybėje.

Planas bus parodytas už
sieniniam Sovietų minis
trui per konferenciją su 
Amerikos, Didžiosios Bri
tanijos ir Francijos mini
strais Berlyne kitą mėnesį.

London. — Per dieną su
dužo 6 rakietiniai Angli
jos ir Kanados lėktuvai. 
Žuvo 2 lakūnai.

Dunkirk, N. Y. — Berū
kant lovoj, sudegė Frede
rick D. Smith.

aiškinimų iš Jungt. Valsti
jų pusės...

Sovietų Sąjunga, tačiau, 
priima Eisenhowerio pa
tarimą tiesioginiai (konfi
dencialiai) arba diplomati
niai tartis tuo klausimu ir 
pareiškia pasiryžimą daly
vauti tokiose derybose.

Sovietų vyriausybė su
tinka įvesti tarptautinę 
atomų jėgos kontrolę, taip 
kad ta jėga būtų naudoja
ma tiktai civilinams rei
kalams, o ne karui.

Amerika nuo seniai kar-

degh yra laimėtojas!”
Kariuomenė, blaškė stu

dentus, kai kuriuos sumu
šė ir pustuzinį areštavo.

Anglija jau atsiuntė 5 sa
vo diplomatus — panau
jinti ryšius su Iranu ir de
rėtis dėl Irano naftos pra
monės grąžinimo anglams. 
Anglijos pasiūti n.iai buvo 
tirštai apstatyti karei
viais, žandarais ir detek
tyvais, kad saugotų ang
lus nuo Irano patrijotų.

(London. — Net kai ku
rie anglų laikraščiai rašo, 
jog buvęs Irano premjeras 
tapo nuverstas ir teismui 
atiduotas iš tikrųjų tiktai 
todėl, kad jo valdžia atėmė 
Irano naftos pramonę iš 
anglų.)

Vengrija šiltai pasitiko 
Jugoslavijos ambasadorių

Budapest, Vengrija. — 
Atvyko naujas Jugoslavi
jos ambasadorius Veng
rijai. Aukšti Vengrijos 
valdininkai pokilyje pakėlę 
tosto taures, linkėdami 
draugiškumo tarp Jugo
slavijos ir Vengrijos. At
siliepdamas ambasadorius 
pageidavo tvarkingų, nor
malių santykių tarp tųdvie
jų šalių.

Popiežius davė Frankui 
aukštos pagarbos medalį

Roma. — Popiežius Pijus 
suteikė Ispanijos diktato
riui Frankui Aukščiausiąjį 
Kristaus Ordiną — didžiau
sios bažnytinės pagarbos 
medalį iš. visit, kurie tik 
skiriami “pasauliečiams.”

Tokius ordinus yra ga
vę tiktai trys kiti — Aus
trijos karalaitis Eugenijus, 
Luksemburgo valdovas 
kunigaikštis Feliksas ir 
buvęs Italijos karalius 
Umberto.

ORAS. — Vėsiau; gal bus 
lietaus ar sniego.

toja, kad pirma reikia 
griežtai sukontroliuoti ato
minę jėgą visuose kituose j 
kraštuose, ir tvirtino, kadį 
kol tokios kontrolės nėra, i 
tai tuščias būtų dalykas, 
jeigu Jungt. Tautos užgin
tų atominių ginklų varto
jimą.

Sovietų pareiškimas į tai 
atsako, primindamas sėk
mingą tartptautinę sutar
tį, uždraudžiančią ligų bak
terijas naudoti kaip gin
klą, — nors dar ir nebuvo 
tarptautinės kontrolės ba-į 
kterijoms.

DULLES TIKISI GE-
, RŲ PASĖKŲ

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Du
lles pareiškė, kad galima 
tikėtis sėkmingų pasitari
mų su Sovietų Sąjunga kas 
liečia atomų jėgą.

Jankis nuteistas už 
į kitą jankiu šaukimą 
i į Rytinę Vokietiją

Berlin. — Amerikinis ka
ro teismas davė kareiviui 
Robertui D. Blevensui 13 
metų kalėjimo už perbėgi
mus į Rytinę Demokrati
nę Vokiečių Respubliką ir 
už Smitho įstatymo laužy
mą.

Jis buvo kaltinamas ypač 
už tai, kad ragino ki'iD 
lankius bėgti i Rvtinę Vo
kietija pas komunistus.

Bleven pirma svki perbė
go Rytinėn Vokietijon va
saryje ir išbuvo ten iki ba
landžio mėnesio. Kada 
sugrįžo pas amerikonus, 
buvo įmestas kalėjimam. 
Bet vokietuke jo mergina 
įšmugeliavo pjukliuką, ku
riuo jis prapjovė geleži
nes groteles, ištrūko iš ka- 
rinio kalėjimo ir vėl pabėgo
į rytinį Berlvno ruožtą. • kėjimai.

Paskui Bleven sugrįžo į
vakarinio Berlyno dalį, ku
ri francūzų užimta, ir vėl 
tapo suimtas.

Bleveno mergina Ingrida 
Jonek nuteista 6 mėnesius 
kalėti už pjūkluko įšmuge- 
liavimą jam.

Bulgarai išrinko čer- 
venkovą, norintį ry

šių su Amerika
Sofija, Bulgarija. — 

Bulgarijos liaudies seimo 
rinkimuose, tarp kitų, vėl 
išrinktas premjeras Čer- 
venkov, kuris nori panau- 
Jint diplomatijos ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Syracuse, N. Y. — Už nu
šovimą pabėgusios pačios 
Stanley Smith nuteistas 
bent 20 metų kalėti.

Manila. — Nuo karo už
silikęs sproginys užmušė 5 
žmones.

Vietnamo liudininkai 
paleidžia šimtus 
francūzŲ kalinių

I Hanoi, Indo-Kin. — Viet- 
' nemo liaudininkai - komu
nistai išlaisvino šimtus 
francūzų ir šiaurinių afri
kiečių kalinių. Tuo būdu 
suteikė jiems kalėdinę do
vana.

Franci ja naudoja šiau
rinius afrikiečius iš savo 
kolonijų kaip kareivius 
prieš Vietnamo liaudinin
kus.

Paleisdami tuos imtinius, 
liaudininkai pareiškė per 
radiją:

— šis mūsų veiksmas yra 
dar vienas įrodymas, jog 
mes trokštame taikos.

Rhee vis grasina pult 
Šiaurinę Korėją

Seoul, Korėja. — SyngV 
manas Rhee, Pietinės Ko-\ 
rėjos tautininkų preziden- - 
tas, pakartojo kad jis pa
silaiko sau teisę daryti 
tam tikrus žygius nrieš 
Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respubliką 1954 metų 
sausio gale. Nes tada is- 

; sibaigs paliaubinis laiko
tarpis, per kurį politinė 
valstybių konferencija bū
tų turėjus ramiais būdais 
suvienyti Korėją — pri
jungti Šiaurinę Korėją > 
prie Pietinės, kaip sako 
Rhee.

Kareiviai nusukę valdžiai . 
180 milijonu doleriu

Washington. — Armijos 
valdyba suranda, kad ka
reiviai neteisėtai išgavo iš 
valdžios daugiau kaip 180 ‘ 
milijonu doleriu neva ar- x 
timiems savo giminėms 
užlaikyti, nors tie giminės j 
galėjo savo įeigomis bei f 
ištekliais pargyventi.

Už tą suktybę kai ku- v 
rie kareiviai bus teisman 
patraukti, o kitų giminėms 
sustabdyti valdiniai primo-

Valdžia užgina dirbtuvėse % 
kalbėti už uniją

Washington. — Valdinė 
darbo santykių komisija 
pakeitė savo tarimą iš 1951 
metų. Tas tarimas leido 
ne tik fabrikantams, bet ir 
unijų atstovams tiek pat 
laiko kalbėti darbavietėse 
pirm balsavimų, kur dar- , 
bininkai pasisakytų, ar no- 
ri unijos ar ne.

Dabartinis komisijos 
nutarimas leidžia tiktai 
fabrikantams darbavietėse 
agituoti, kad darbininkai 
atmestų uniją; bet užgina 
unijos šalininkams kalbėti 
kompanišku laiku.

Taegu, Korėja. — Kalė
dinėm dovanom paleista 
95 amerikinai kareiviai 
iš kalėjimo.
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PREMIJOS TIEMS, KURIE
DIRBO TAIKAI SUTVIRTINTI

ŠIEMET TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė pasky- 
re dešimt premijų tiems asmenims, kurie praėjusiais 
metais energingai darbavosi tarptautinės taikos reika
lui sutvirtinti.

Minint Stalino 70 metų amžiaus sukaktį 1950 metais, 
Tarybų Sąjungos vyriausybė tuomet nutarė paskirti pre
mijas pasižymėjusiems kovoje už taiką, nežiūrint jų 
tautybės, nežiūrint, kurioje šalyje jie begyventų.

Taigi šiemet, gruodžio 21 d.,—Stalino gimtadienį,— 
ir buvo paskirta dešimt premijų, stalininių premijų.

Premijų gavėjai:
Howard Fast, amerikinis rašytojas.
Prof. Ę. Bernai, anglas mokslininkas.
Kunigas Andrea Gaggiero, italas.
Isabelle Blume, Belgijos parlamento narė.
Leon Kručkovski, lenkų rašytojas.
Pablo Neruda, Čilės poetas.
D r. Andrea Andreen, švedas.
Nina V. Popova, Tarybų Sąjungos visuomenininke.
Majoras gen. Sir Sahibsingh, indusas.
Pierre Cot, Francūzijos visuomenininkas.

Kiekvienas premijuotasis gauna, be kitko, 25,000 do
lerių dovaną.

Vadinasi, stalininės premijos, duodamos už taiką, 
liečia daugiau žmonių negu Nobelio premija,—ten tik 
viena tokių. Ir reikia pasakyti, stalininės premijos tai
komos tiems, kurie iš tikrųjų uoliai darbuojasi tam, kad 
taika gyvuotų.

KĄ DARYTI SU ŽULIKAIS?
NESENIAI New Yorko valstijoje buvo pravesti kai 

kurių “labdaringų” organizacijų bei įstaigų viršininkų 
apklausinėjimai. Juos atliko speciali komisija, paskirta 
New Yorko valstijos seimelio.

Apklausinėjimai parodė, kokių nedorų darbų atlieka 
tūlos pasivadinusios gražiais vardais organizacijos,—t. v. 
labdaringos organizacijos bei jų viršininkai.

Yra įstaigų, pasivadinusių gražiais vardais, kurios 
tegyvena tik iš aukų. Aukos renkamos “švenčiausiems 
tikslams”; visuomenė duosniai aukoja. Bet kaip greit 

■ ji suaukoja, taip greit įvairūs žulikai, tų įstaigų virši- 
į, ninkai, jas iššvaisto: sau algoms ir kitokiems dalykams.

Tūlos tų organizacijų “pasiskolina” yardus ir pavar
des įvairių žymių asmenų ir jas naudoja savo intere
sams.

Milijonus ir milijonus dolerių įvairūs žulikai kas me- 
» tai išplėšia iš duosnios Amerikos visuomenės.

Be abejojimo, tokiam bizniui turėtų būti padarytas 
galas. Tūli New Yorko seimelio nariai skelbia, kad jie 
bengiasi dalykus pataisyti, sukontroliuoti.
:' Reikėtų raketierius pažaboti, bet mes abejojame, ar 
tai bus padaryta. Nauji įstatymai, kuriuos seimelio va- 

; dovai žada išleisti, gali pakenkti nekaltoms, geroms or
ganizacijoms bei įstaigoms, o žulikiškos bus nepaliestos 
arba jos mokės susirasti skylę ir pro ją išlysti.

Raketierius, didžiuosius žulikus suvaldyti būtinai 
f reikėtų. Deja, kas metai jų vis atsiranda daugiau ir dau- 
I giau, nežiūrint visokių įstatymų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sudaromi seklų fondai
JONAVA. — Kovodami 

už gausų ateinančių metų 
derlių, priešakinių žemes 
ūkio artelių kolūkiečiai 
rimtą dėmesį skiria javų 

, kūlimui ir sėklų fondų su- 
pylimui. Stalino vardo, S. 
Nėries vardo ir “Padaigių” 
kolūkiai baigė kulti derlių 
iš sėklinių sklypų ir pilnu

tinai supylė sėklos ir draus- 
tinus fondus. Sėklos čia 
kruopščiai išvalytos, surū
šiuotos ir pagal aktus per- 

'duotos sandėlininkams sau
goti. “Lenino keliu” kolū- 

„ kyje (artelės pirmininkas 
drg. Černodolia, agronomas 

* drg. Leskauskas) visi sėklai 
skirti grūdai perleisti per 
grūdų valymo mašinas ,o 
taip pat patikrintas jų dai
gumas.

Rūpestingas sėklų paruo
šimas pavasariui taip pat 
suorganizuotas Malenkovo 
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Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

vardo ir “Pergalės” kolū
kiuose,
Keturi milijonai rublių iš 

linininkystės
PLUNGE, lapkr. 12 d.— 

Vakar rajono linų sėklinin
kystės kolūkiai užbaigė 
vykdyti metinį sėmenų pri
statymo valstybei planą. II- 
gapluoščių linų sėklos pri
statyta 3 kartus daugiau, 
negu praėjusiais metais.

Ankstyvi sėjos terminai 
padėjo pakelti linų derlių. 
“Aušros” žemės ūkio arte
lėje, kur linai buvo sėjami 
plačiaeiliu būdu, gauta po 
4 centnerius sėmenų iš 
kiekvieno hektaro 60 hekta
rų plote.

Rajono kolūkių pajamos 
iš linų sėklininkystės šie
met 1.5 kartų didesnės, ne
gu pernai. Tai sudarys 
apie 4 milijonus rublių. Be 
to, produktų mainais gauta 
daug kviečių, cukraus ir sė
lenų.

G. Vitas

TAUTŲ REIKALAVIMAS
Už taikų ginčijamų tarp

tautinių problemų išspren
dimą? Šis Pasaulinės Tai
kos Tarybos raginimas 
išreiškia karščiausius tai
kingųjų tautų troškimus. 
Jis sutelkia milijonus ge
ros valios žmonių jų kovo
je prieš naujo karo ruo
šima, už taika v’ v

Kampanija už taikų gin
čijamų tarptautinių pro
blemų sureguliavimą kas 
dieną plečiasi ir apima vis 
platesnius žemės rutulio 
gyventojų sluoksnius.

Anglijos taikos gynimo 
komitetas paragino vy
riausybę padaryti deklara
ciją dėl taikos ir pareikšti 
apie savo pasirengimą su
tikti uždrausti atominę bei 
vandenilinę bombą ir su
mažinti apsiginklavimo ly
gį; pasisakyti prieš karo 
veiksmų atnaujinimą Ko
rėjoje ir siekti taikaus su
reguliavimo Korėjoje; ne
delsiant paremti Kinijos 
Liaudies Respublikos tei
sėtą reikalavimą priimti ją 
į Jungtinių Tautų Organi
zaciją; nutraukti Vokie
tijos militarizmo atgaivi
nimą ir padėti sukurti tai
kingą Vokietiją; pa nau
doti taikaus sureguliavimo 
metodą savo santykiuose su 
kolonijinėmis tautomis; pa
remti visų šalių teisę pre
kiauti vienai su kita.
Anglijos paprastieji žmo

nės su pritarimu sutiko sa
vo šalies taikos gynimo ko
miteto pasiūlymus. Šefil- 
do esančios mašinų gamyk
los darbininkas Kristofer 
Edvin Loti neseniai parei
škė, kad “Šefildo darbo 
žmonės vis aiškiau ima su
prasti, jog karas neatneš 
jiems nieko, išskyrus ne
suskaitomas nelaimes. Ma
no mieste, kaip, beje, ir vi
soje Anglijoje, -auga judė
jimas už taiką, už savitar
pio susitarimą tarp didžių
jų valstybių.”

Kampanija už taikų gin
čijamų tarptautinių pro
blemų išsprendimą susi
laukė įvairiausių Lotynų 
Amerikos įšaliu gyventojų 
sluoksnių ir grupių karš
tos paramos.

Brazilijoje 189 deputatai 
(absoliuti deputatų rūmų 
dauguma) kartu su kitais 
Brazilijos veikėjais pasi
rašė atsišaukimą dėl tai
kaus neišspręstų tarptau
tinių klausimų išsprendi
mo. Šį atsišaukimą parė
mė daugelis profsąjunginių 
organizacijų.- Priėjo pri
sijungė Rio dežaneiro Stu
dentų sąjunga ir Viduri
niųjų mokyklų mokinių 
asociacijos, Metodistų baž
nyčia, Brazilijos rašytojų 
asociacija ir kiti.

Šiuo metu Brazilijoje 
vyksta visuotinė liaudies 
apklausa. Kaimuose ir 
miestuose, aukštosiose ir 
vidurinėse mokyklose, ei
lėje religinių asociacijų ir 
bažnyčiose pastatytos bal
savimo urnos. Brazilų 
tauta pasisako už taikų 
ginčijamų tarptautinių pro
blemų išsprendimą, reika
laudama galutinai įvesti 
taiką Korėjoje, taikiu bū
du sureguliuoti Vokietijos 
problemą, priimti Liau
dies Kiniją Į Jungt. Tau
tas, užmegzti prekybinius, 
kultūrinius bei diplomati
nius santykius su Tary
bų Sąjunga ir liaudies de
mokratijos šalimis, ap
ginti šalies suverenumą 
nuo užsienio kišimosi. To
kie pat referendumai vyk
sta Uruguajuje, Guate- 
maloje ir kitose Lotynų 
Amerikos šalyse.

Taikos problema jaudi
na visų šalių tautas. Ka
nadoje taikos gynimo ta
ryba Vankuveroje nese
niai įvykdė apklausą, siek
dama sužinoti, kaip gy
ventojai žiūri į idėją tai
kiu būdu sureguliuoti vi
sus ginčijamus klausimus. 
98 procentai visų apklaus
tųjų atsakė teigiamai.

Per apklausą, įvykdytą 
Stokholmo taikos gynimo 
komiteto iniciatyva vieno
je Stokholmo rinkiminėje 
apylinkėje, į klausimą “Ar 
pritariate Švedijos atsto
vo nuomonei, kad Kinijos 
Liaudies Respublikai turi 
būti suteikta vieta ir bal
sas Jungtinėse Tautose?” 
80,7 procento visų apklaus
tųjų davė teigiamą atsa
kymą. Daugelis iš apklau
stųjų prie savo atsakymų 
pridėjo komentarus apie 
Kinijos Liaudies Respubli
kos vaidmenį bei reikšmę. 
Būdingi buvo tokie pareiš
kimai: “Kinijos Liaudies 
Respublika, kurioje gyve
na 450 milijonų taikingų 
žmonių, yra toks fakto
rius, su kuriuo reikia skai
tytis, kai kalbama apie 
taiką,” “Negali būti jo
kios Jungtinių Tautų orga
nizacijos, jeigu joje neda
lyvauja Kinija.”

Plečiasi judėjimas už tai
kų ginčijamų tarptautinių 
klausimų išsprendimą 
Pietryčių Azijos šalyse. Šio 
judėjimo iniciatorius buvo 
Visos Indijos taikos taryba, 
kuri savo sesijoje, įvyku
sioje šių metų liepos mėne
sį Patnoje, kreipėsi į indų 

’ tautą su raginimu parem
ti reikalavimą sureguliuoti 
ginčijamas tarptautines 
problemas taikiu būdu. Už 
tai jau pasisakė daug šim
tų tūkstančių indų. Apie 
tai, kad jos remia atsišau
kimą, pareiškė įvairios 
profsąjungos bei valstiečių 
organizacijos Tami 1 n a d e, 
Vakarų Bengalijoje, Kera- 
lijoje, Pendžabe, Delyje, Bi- 
charoje ir kituose Indijos 
rajonuose bei štatuose.

Azijos šalių tautos atkak
liai reikalauja priimti Ki
nijos Liaudies Respubliką į 
JT. Burines liaudies ma
sės primygtinai reikalauja, 
kad iš šalies būtų išvestos 
Čiang Kai-šeko bandos. Ja
ponijoje, nežiūrint žiauraus 
teroro, visaliaudinį pobūdį 
įgauna judėjimas prieš už
sieniniu kariniu bazių sta
tymą ir užsienio kariuome
nių dislokavimą šalyje, 
prieš šalies militarizavimą 
ir ginklavimosi varžybas, 
už ekonominių bei kultūri
nių ryšių užmezgimą su 
TSRS ir Kinija, prieš Ja
ponijos .pavertimą karo ži
diniu Rytuose.

Vakarų=*Eūropos tautos 
vis intensyviau kovoja prieš 
“Europos gynybinę bendri
ją,” prieš revanšistinio 
“vermachto” atgaivinimą 
Vakarų Vokietijoje.

Belgijos patriotai vis 
ryžtingiau stoja ginti naci
onalinį suverenumą. Taikos 
komitetai vykdo įmonėse 
a p k lauš a s, susirinkimus, 
mitingus, kuriuose tūks
tančiai darbo žmonių pasi
sako prieš antinacionalinę 
Belgijos vyriausybės politi
ką.

Į protesto judėjimą prieš 
Vakarų Vokietijos remili- 
tarizavimą ir Bonos bei 
Paryžiaus karinių sutarčių 
ratifikavimą, už taiką įsi
jungia įvairiausių Prancū
zijos politinių partijų, prof
sąjunginių bei visuomeni
nių organizacijų atstovai. 
Susirinkimuose išrenkamos 

delegacijos ir siunčiamos į
parlamentą, į municipalines 
tarybas. Jau užpildyta šim-
tai tūkstančių “taikos są
siuvinių” ir biuletinių, ku
riuose reikalaujama atmes
ti šių sutarčių ratifikavi
mą.

Didele grupė įvairių par^ 
tijų, profsąjunginių ir vi
suomeninių organizacijų, 
tame tarpe Visuotinės dar
bo konfederacijos, “Pran
cūzijos krikščionių darbo 
žmonių konfederacijos,” ra
dikalų partijos, “Kairiųjų 
respublikiečių susivieniji
mo” ir socialistinės parti
jos narių kreipėsi su ragi
nimu į prancūzų tautą. Ja
me sakoma, jog Prancūzi
joje susidaro dauguma, ku
rią vienija siekimas užkirs
ti kelią vadinamosios “Eu
ropos gynybinės bendrijos” 
sudarymui, pasiekti, kad 
būtų vykdoma nepriklauso
ma užsienio politika.

Už taikų tarptautinių 
problemų sureguliavimą, 

, už taiką ir draugystę tau
tų tarpe nuolat kovoja Ta
rybų Sąjunga. Jos užsie
nio politika — tai tikra tai
kos politika. Apie tai liu
dija daugkartinis Tarybi
nės vyriausybės siūlymas 
apsvarstyti JAV, Anglijos, 
Prancūzijos, Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos atstovų pasita
rime priemones įtempimui 
tarptautiniuose santykiuose 
sumažinti.

Tarybų Sąjunga ranka 
rankon su Kinijos Liaudies 
Respublika ir liaudies de
mokratijos išalimis nuolat 
kovoja už tvirtos taikos 
įvedimą Korėjoje. Tarybų 
Sąjunga yra įsitikinusi, kad 
Vokietijos klausimas gali ir 
turi būti išspręstas taikos 
interesais, atsižvelgus į vo
kiečių tautos nacionalinius 
lūkesčius. Ji siūlo pasi
rinkti tokį kelią: sušaukti 
taikią konferenciją ap
svarstyti klausimui dėl tai
kos sutarties su Vokietija, 
sudaryti laikiną visos Vo
kietijos vyriausybę, įvyk
dyti visuotinius rinkimus 
Vokietijoje ir palengvinti 
įai finansinius-ekonominius 
įsipareigojimus, susijusius 
su karo pasekmėmis.

Kas tikrai siekia suma
žinti tarptautinį įtempimą, 
tas negali apeiti klausimo 
dėl svetimose teritorijose 
sukurtu bazių likvidavimo.c c

Tarybų Sąjunga ne kartą 
kėlė ir dabar atkakliai ke
lia šį klausimą Vakarų 
valstybėms.

Tautu kova už taika duo
da naudingus rezultatus. 
Tarptautiniuose santykiuo
se pasireiškęs įtempimo su
mažėjimas byloja, jog karo 
šešėlis šiandieną mažiau 
gresia žmonijai, negu va
kar. Kliūtys, kurias taikos 
priešai daro tarptautinio 
saugumo sustiprinimo kely
je, sutinka vis didėjanti 
tautų pasiryžimą apginti 
taiką pasiekti, taikų tarp
tautinių ginčų sureguliavi
mą. I
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ŠYPSENOS
FARMERIAMS PAGALBA

Nukentėję nuo sausros ir 
kainu numuši m o, farmeriai 
kreipėsi į federalę valdžią pa
galbos. Senatorius McCarthy 
tuoj pasisiūlė jiems pagalbą 
teikti sekamu būdu:

—Sudaryti special] komitetą 
subversyviam veikimui tarp 
farmerių tyrinėti.

Pas akių gydytoją
Ištyrimui akių gydytojas 

paduoda senyvai, moteriškei 
kortą ir sako:

—Paskaitykite ją.
Moteriškė:
—Prašau jus man ją per

skaityti, nes mano matymas 
nelabai geras.

MOTERŲKAMPELIS
Indėnų moters rankdarbiai 
ir baduoliškas gyvenimas 
“Nenoriu daugiau girdėti apie rankomis austus 

ar siuvinėtus bargenus”
Taip pareiškė turistas 

Nathaniel Buchwald po ap
silankymo Guatemaloje. Jis 
ten matė įvairiausius liau
dies meno kūrinius Chichi- 
castenango fėruose. Jis ste
bėjo, kaip jie buvo kuriami, 
kokiu būdu ten pristatomi 
ir už kiek parduodami. Jis 
rašo:

“... 0, taip, Maya gen.tės i 
tautiniai kostiumai buvo, 
nuostabiai gražūs. Bet į 
juos sudėta skurdas, ligos, 
alkis ir sugyvulinto žmo
gaus darbas... Tikriausia, 
toji keramika atrodytų gra
žiai ant bile kurios ameri
konų lentynos. Bet vaiz
das sulinkusio žmogaus po 
nesuskaitoma daugybe puo
dų, kuriuos jis ant savo ku
pros nešė mylių mylias į 
Chichi, nebuvo gražus...”

Greta puodžiaus ir kitų 
panašių liaudies dailininkų 
jis atžymi ir moterų meną:

“Ten yra daug išsiuvinė
tu audiniu. Chichi fėruose 
juos gali pirkti beveik už 
nieką. Bet aš mačiau Lake 
Atitlan kaime indėnę su 
adatos galu skaitant siūlus 
ir iš naujo veriant adaton 
skirtingų spalvų siūlus kas 
keli diksniai. Po to neno
riu daugiau girdėti apie 
rankomis austus, siuvinėtus 
ar kitaip darytus bargenus.

“Tas rankomis išsiuvinė
tas rankšluostis siūlomas už 
vieną ąuetzal’į (prilygsta 
amerikoniškam doleriui, 
kuris Guatemaloje perka 
dar už mažiau, negu Jung
tinėse Valstijose). Tačiau 
galop jis parduodamas už 
50 centavų. Tai tikrai ža
vus rankdarbis, bet jis at

Šeimininkėms
Obuolių su spanguolėmis 

ir trupiniais kepinys
4 puodukai minkštų duo

nos .trupinių
3 rūkštiniai, nepernokę 

obuoliai
puodukas rudojo cukraus 

(kimštinai pridėtas)
biskelis tarkuoto nutmeg 

(muskatinio riešučio) prie
skoniui.

3 šaukštai sviesto.ar ki
tų gerų riebalų

2 puodukai spanguolių
Biskį pagruzdink trupi

nius, bet neapdegink. Nu
luptus, išvalytus obuolius 
plonai supiaustyk. Apie pu
sę sudėk į pateptą kepamą 
indą. Apibarstyk su puse 
cukraus ir nutmeg. Išdės
tyk ant viršaus pusę rieba
lų. Užberk pusę trupinių 
ir visas spanguoles. Pa
kartojant sudėti antrąją 
pusę, trupiniai ir riebalai 
turi pasilikti paskutiniai, 
riebalus apdėstyti ant tru
pinių.

Kepk vidutiniu karščiu 
(350 F) apie 1 valandą. Pa
duok karštą. Skanu be prie
dų, bet tinka ir įvairūs 
saldrūkščiai sosai. Vienas 
tų, citrininis, nebrangus, 
darosi taip:

šaukštas cornstarch (ku
kurūzų krakmolo)

pusė puoduko cukraus 
šaukštas tarkuotos citri

nos žievės
žiupsnytis druskos 
puodukas vandens 
2 šaukštai sviesto ar mar

garines.
Sumaišyk krakmolą, cu

stovauja gal apie savaitę 
jos darbo.

“O kita indėnė, matomai, 
rankdarbių artistė, turėjo 
praleisti ištisus mėnesius 
ausdama ir siuvinėdama tą 
gražuolišką tautinę bliuze. 
Ta bliuze parduodama už 6 
ąuetzalius.”

Autorius žymi, jog patys 
inlėnai tų gražmenų nepir
ko. Jiems per brangūs. Tą 
brangų darbą pigiai super
ka užsieniečiai prekybinin
kai ar jų agentai. Parvežę 
į miestus parduoda su dau
geriopų pelnu. Gi tie, ku
rie visą tai pagamino, ba
dauja.

Pasiskaičius, kilo disku
sijos, ar toks darbas yra 
meno kūryba. Išvada:

Vergų sąlygose daromas 
ir menas tampa vergų dar
bu. Alkana, negalinti gau
ti pelningesnio užsiėmimo, 
indėnė yra priversta knai
byti tuos siuvinius, nors 
jie ir aršiausia būtų įgrisę. 
Tai vergo darbas. Jei ta 
pati moteris ir į tokį pat 
darbą įdėtų tiek pat laiko 
ne alkio spiriama, bet iš to 
sau įvairumo ar grožio ieš
kodama, tas pats daiktas 
būtų laisvos meno kūrybos 
padaras.

Guatemalos visa santvar
ka iki paskiausių laikų bu
vo kontroliuojama ameriki
nės United Fruit Co. Pa
staruoju laiku ten valdžia 
įsigalėjo demokratiškesnė, 
bando vykdyti šiokias to
kias reformas. Dėl to da
bar prieš tą valdžią girdime 
daug riksmo mūsų šalies 
komercinėje spaudoje ir 
oro bangomis. M. G.

krų, žievę ir druską. Dali
mis įmaišyk vandenį. Pa
lengva, nuolat maišant, pa
virink iki sutirštės. Ge
riausia virti dubeltavame 
puode, virš verdančio van
dens, nes krakmolas greit 
prisvildo viralą. Pavirus 
apie 5 minutes, dadėk ci
trinos sunką ir sviestą.

PALIKO PRIE 
ALTORIAUS
Francūzijoje Andrius Did- 

deau pasiruošė vestis. Ap
eigų dieną jos giminė ir j r. 
pabrolys su pamerge susi
rinko bažnyčion. Atvyko ir 
jaunoji. Bet jaunojo nėra.

Kai ilgas laukimas paro
dė, jog ji palikta prie alto
riaus, jaunoji pravirko. O 
tūli nuėjo pažiūrėti, dėl ko 
jaunasis taip padarė. To 
jie niekad nesužinojo, nes 
jaunąjį rado skiepe pasiko
rusį.

Amerikonų yra priimta 
naujavedžius sveikinant 
nuotakai linkėti laimės, jau
nąjį sveikinti su laimėjimu. 
Tas jaunikis, matomai, įvy
kio nepripažino laimėjimu.

Springfield, 111. — Valsti
jos valdžia laikinai uždrau
dė valstijiniams knygy
nams priimti ar skaityto-r 
jams duoti bent kokias ly-

Rangoon, Burma. — 
Pranešama, kad Burmos 
kariuomenė nušovė 15 ko
munistų partizanų.



A. Čechovas

PERPETUUM MOBILE
tės, štai ir visas suprati
mas.

— Keista, kad jūs tokios 
blogos nuomonės apie šią 
esybę ir apie mane.

— Mesk filožofavęs! — 
supyko Grišutkinas. — Ne
jaugi tu gali dar svyruoti? 
Juk tai cinizmas!

Jis ilgai tikino daktarą, 
pyko, maldavo, net klaupė
si ant kelių ir baigė tuo, 
kad garsiai nusikeikė, nu- 
sispiovė ir griuvo į patalą. 
Bet po ketvirčio valandos 
staiga pašoko ir pažadino 
daktara. v

(Tąsa)
— Laimingas jūs, dakta

re, kad šitokią naktį galite 
miegoti! — tarė Nadiežda 
Ivanovna, atsisveikindama 
su daktaru. — Aš negaliu 
miegoti, kai lietus barbena 
į langus ir kai dejuoja ma
no vargšės pušys. — Eisiu 
tuojau ir nuobodžiausiu 
prie knygos. Aš negaliu 
miegoti. Aplamai, jeigu 
koridoriuke, ant lango, 
priešais mano duris, dega 
lemputė, tai reiškia, kad 
aš nemiegu ir mane grau
žia nuobodulys...

Daktaras ir Grišutkinas 
jiem skirtam kambary ra
do du didžiulius guolius, 
paklotus ant grindų iš duk
nų. Daktaras nusirengę, 
atsigulė ir užsiklojo net 
galvą. Tardytojas nusi
rengė ir atsigulė, bet il
gai vartėsi, paskiau atsikė
lė ir ėmė vaikščioti iš kam
po į kampą. Tai buvo ne
ramiausias žmogus.

— Aš vis apie poniutę 
galvoju, apie našlelę, — ta
rė jis. — Toks puikumėlis! 
Gyvybę atiduočiau! — 
Akys, pečiai, kojytės su lie- 
jinėmis kojinaitėmis... ug
nis boba! — Boba — oi, oi! 
Tai tuojau matyti! Ir šitoks 
grožis priklauso velniai ži
no kam — teisininkui, pro
kurorui! — Tam gyslotam 
glušui, panašiam į anglą! 
Nepakenčiu, brol, aš tų tei
sininkų! Kai tu su ja apie 
nujautimą kalbėjai, jis ko 
nesprogo iš pavydo! Ką čia 
kalbėti, puiki moteris! 
Nuostabiai puiki! Gamtos 
stebuklas!

— Taip, pagarbos verta 
kalbėti, puiki moteris! 
asmenybė, — tarė dakta
ras, iškišdamas galvą iš po 
antklodės. — As m enybė 
jspūdnga, nervinga, jautri, 
tokia budri. Mes štai su 
jumis tuojau užmigsime, o 
ji, vargšė, negali miegoti. 
Jos nervai nepakenčia to
kios audringos nakties. Ji 
pasakė man, kad per kiau
rą naktį nuobodžiaus ir 
skaitys knygą, Vargšelė! 
Tikriausiai pas ją dabar 
dega lemputė...

— Kokia lemputė?
— Ji pasakė, kad jeigu 

prie jos durų, ant lango, de
ga lemputė, tai reiškia, kad 
ji nemiega.

— Ji tau tai pasakė? 
Tau?

— Taip, man.
— Tokiu atveju aš tavęs 

nesuprantu! Juk jeigu tau 
tai pasakė, tai reiškia, tu 
laimingiausias iš visų mir
tingųjų! Bravo, daktare! 
Bravo! Giriu tave, drauge! 
Nors ir pavydžiu, bet gi
riu! Ne taip, brol, dėl ta
vęs džiaugiuosi, kaip dėl 
teisininko, dėl to rudojo ne
naudėlio! Džiaugiuosi, kad 
tu jam ragus prilipdysi! 
Na, renkis! Marš!

Grišutkinas, kai būdavo 
girtas, visiems sakydavo 
“tu.”

— Išsigalvojote jūs. Agie- 
jau Aleksiejičiau! — Die
vai žino ką, iš tiesų... —dro
viai atsakė daktaras.

— 'Na, na... nekalbėk, 
daktare! Renkis ir marš... 
Kaip yra dainuojama “Gy
vybėj už carą”? Ir meilės 
kelyje dienelę mes skinam 
lyg gėlelę... Renkis, širde
le. Nagi! Timoša! Dakta
re! Nagi, galvijau!

— Atleiskite, aš jūsų 
nesuprantu.

— Ko gi čia nesuprasti! 
Astronomija čia, ar ką? 
Apsirenk ir eik prie lempu-
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— Paklausykite! Jūs ga
lutinai atsisakote eiti pas 
ją? — paklausė jis griežtai.

— Ak... ko aš eisiu? 
Koks jūs neramus žmogus, 
Agiejau Aleksiejičiau! Su 
jumis važiuoti į skrodimą 
tai baisu!

—Na, tai velniai jus 
griebtų, aš einu pas ją. Aš... 
aš neblogesnis už kokį nors 
teisininką arba už bobą 
daktarą. Einu!

Jis skubiai apsirengė ir 
nuėjo prie durų.

Daktaras klausiamai pa
sižiūrėjo į jį tartum nesu
prasdamas, paskiau pašoko.

— Jūs, manau, juokauja
te? — paklausė jis, užsto
damas Grišutkinui kelią.

— Nėr kada man su ta
vim kalbėti... leisk!

— Ne, aš neleisiu jūsų, 
Agiejau Aleksiejičiau. Gul
kite... Jūs girtas!

— Kokią tu turi teisę, 
eskupale, neleisti manęs?

Teisę žmogaus, kurs jau
čia pareigą apginti garbin
gą moterį. Agiejau Alek
siejičiau, atsipeikėkit, ką 
jūs norite daryti! Jūs se
nis. Jūs turite šešiasdešimt 
septynerius metus!

— Aš senis? — įsižeidė 
Grišutkinas. — Koks ne
naudėlis pasakė tau, kad aš 
senis?

— Jūs, Agiejau Aleksie
jičiau, išsigėręs ir susijau
dinęs. Negerai! Nepa
mirškite, kad jūs žmogus, o 
ne gyvulys! Gyvuliui tinka 
pasiduoti instinktui, o jūs 
—gamtos viešpats, Agiejau 
Aleksiejičiau!

Gamtos viešpats parau
do ir susikišo rankas į ki
šenes.

— Paskutinį kartą klau
siu: leidi tu mane ar ne? — 
staiga jis sušuko veriančiu 
balsu, tartum būtų šaukęs 
lauke vežėjui. — šunsnuki!

Bet tuojau jis pats nusi
gando savo balso ir pasi
traukė nuo durų prie lan
go. Nors jis ir buvo girtas, 
bet jam pasidarė gėda dėl 
savo veriančio šauksmo, 
kurs, 'tur būt, prikėlė na
muose visus. Kiek patylė
jus, prie jo priartėjo dak
taras ir palietė jį už peties. 
Daktaro akys buvo apsi- 
blaususios, skruostai de
gė.

— Agiejau Aleksiejičiau! 
—tarė jis drebančiu balsu. 
— Po aštrių žodžių, po to, 
kai jūs, užmiršęs bet kokį 
padorumą, pavadinote ma
ne šunsnukiu, sutikite, mes 
jau nebegalime pasilikti po 
vienu stogu. Jūs mane 
baisiai įžeidėte... Leiskime, 
kad aš kaltas, bet kuo aš 
iš tikrųjų esu kaltas? Da
ma — garbinga, tauri, ir 
staiga jūs leidžiate sau pa
našius išsireiškimus. Do
vanokite, mes daugiau ne
be draugai.

—Ir gerai! Nereikia man 
tokių draugų.

(Bus daugiau)

Fotoengreiveriai streiko metu pikietuoja N. Y. Times namą.

ALDLD Reikalai
PROTOKOLAS

Liet. Darbininką Literatūros 
Draugijos 7-tos Apskrities me
tinės konferencijos, laikytos 
lapkričio 29 d., 1953 m., 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

1. Konferenciją atidarė Ap
skrities organizatorius 11:30 
vai. ryto.

2. Dienotvarkis perskaitytas 
ir priimtas.

3. Sutvarkyti mandatus pa
skirti Beniulis ir Galgauskas. 
Laike sutvarkymo mandatu 
buvo iškviesti pakalbėti dele
gatai Stigienė, Jusius, Shi- 
maitis ir K arsenas.

1. Mandatu kom. raportuo
ja, kad ši konf. atstovauja 7 
kuopas su 26 delegatais ir 362 
narius.

5. Konf. pirmininku išrink
tas Jusius, pageli) i n m k u Shi- 
maitis, sekr. Jaskevičius.

6. Skaitytas protokolas iš 
pereitu metu. Priimtas su pa
staba.

7. Seka kuopų raportai iš 
visų metų veiklos. Iš raportų 
pasirodė, kad visos kuopos, 
kurios dalyvauja konferenci
joje, veikė gerai ir turėta ge
rų pasekmių pravedimui fi
nansinių vajų dėl spaudos ir 
gynimo civilinių teisių ir sve- 
turgimių gynimui. Pasirodė, 
kad šiems svarbiems reika
lams per šias septynias k uo
lias tapo sukelta virš trijų 
tūkstančių dolerių.

Taipgi ir kitos kuopos, ku
rios negalėjo prisiųsti delega
tų j šią konferenciją, irgi ne 
mažai prisidėjo prie jiravedi
mo finansinio vajaus.

8. Apskrities Komitetas ra
portavo iš .jo veiklos, kad visi 
darbai, kurie buvo palikti at
likti, tapo atlikti kiek galima 
ir aplinkybės leido. Buvo su
rengta apskrities ribose trys 
piknikai. Apskrities naudai 
piknikas įvyko Lawrejice ir 
davė 50 dol. pelno. Taipgi di
džiulis Laisvės piknikas Mon
tviloje buvo pasekmingas. O 
ir rudeninis piknikas, kuris 
Įvyko Wore estery,)’e, ir. buvo 
pasekmingas. /

Apskrities Komitetas rapor
tavo, kad buvo aplankytos ne- 
kurios kuopos, kaip antai: 
Bridgewater kuopa, kuri turi 
18 narių; Stoughton — 12 na
rių, Gardner — 15 . Tik Hud
son 103 kuopa jau likviduota, 
liko tik 5 nariai, kurie pri
klausė pavieniai. Labai apgai
lėtina, kad tokia kolonija, 
kaip Iludsonas, pakriko. Buvo 
veikli, praeityje atliko daug 
gerų darbų apšvietus skleidi
me ir surengime didžiulių pik
nikų Maynarde. Konf. apkal
bėjo Iludsono likimą ir kad 
dar yra galimybių kuopai 
veikti, nors jau žinoma, kad 
103 kp. daug narių yra iš
mirę ir kiti apleido tą koloni
ją.

Bet Iludsono dar liko gerų 
veteranų ir su gerais norais 
yra galmybių kuopai gyvuoti. 
Todėl ši konf. ragina hudso- 
niečius pasitarti su senais šios 
garbingos organizacijos vete
ranais ir vėl padėti Hudsoną 
ant žemlapio. Apksrities Ko-1 
mitetas yra pasiryžęs pagel
bėti hudsoniečiams.

9. Padaryta pertrauka pie
tums, kuriuos surengė darb
ščios sobostonietės.

10. Antra sesi.ja prasidėjo 
2 vai. po pietų, su vardošau- 
kiu. Visi delegatai dalyvauja.

11. Skaityta laiškai ir svei

kinimai. So. Bostono Moterų 
Skyrius sveikina šią konf. su 
auka penkių dolerių, taipgi 
155 kp., moterų, su penkiais 
doleriais.

Skaityta laiškas su sveikini
mu nuo LLD Centro Komiteto.

Skaityta laiškas nuo Lietu
vių Komiteto Sveturgimiams 
Ginti. Ragina-kviečia, kad ši 
konf. prisiųstų delegatą i na- 
cionalę konf. gruodžio 12-13, 
Chicago, 111. Laiškas priimtas, 
apkalbėtas, ir vienbalsiai nu
tarta siųsti delegatą, ir ant 
vietos išrinktas delegatu Pen- 
kauskas. Jam kelionę ir su
gaišti apmokės apskritis. 
Taipgi nutarta kartu su dele
gatu; pasiųsti konf. pasveikini
mui šimtą dolerių. Ir ant vie
tos tarpe delegatų ir svečių 
sukelta $45.50. Prie šių aukų 
prisidėjo S. Bostono . Moterų 
Skyrius su $17.50. Tai yra li
kęs pelnas nuo delegatų pietų. 
Taipgi delegatai pasižadėjo 
parvažiavę į savo kolonijas su
kelti likusius iki šimto dolerių.

12. Buvo atsilankęs delega
tas bostoniškio skyriaus gyni
mui sveturgimių. Kalbėjo ii 
ragina vest kovą už atšaukimą 
McCarran Akto, kuris yra 
blėdmgas dėl sveturgimių.

Nauji sumanymai
įnešta ir paremta, kad 

būtų surengti 3 piknikai: Ap
skrities naudai piknikas birže
lio men., Lawrence: didžiulis 
spaudos piknikas Montello,jc 
liepos 4 d., ir rudeninis pikni
kas Worcesteryje.

Prakalbų maršrutą, jei bus 
galima, palikta naujam komi
tetui.

Taipgi a pa l beta žurnalo 
šviesos leidimas, ar yra nau
dingas, ar ne. Apdiskusavus šį 
klausimą, prieita prie išvados, 
kad žurnalas Šviesa yra mūsų 
draugijos nariams reikalingas, 
nes mūsų organizacijos na
riai ne visi skaito mūsų dien
raščius.

Kaip pirmiau, taip ir šioje 
konf., neužmiršta darbinin
kiškos įstaigos. Nutarta iš ap
skrities iždo paaukoti. Išauko- 
ta Įvairiems reikalams $56.

Naujos valdybos rinkimas

Išrinkta sekami: org. Kar
bonas, sekr, Jaskevičius, ižd. 
Penkauskas, fin. sekr. Lukas. 
Komiteto nariais: Jusius, Be
niulis, Shimaitis, Blažonis ir 
žakonienė.

Konf. užsibaigė 5 vai. po 
pietų.

Konf. pirmininkas Jusius
Sekr. Jaskevičius

Boston, Mass.
NEDORĖLĖ MOTERIS ŠNIPĖ

Sutvėrimas vardu Anthony 
Manni pasiųstas kalėjimai! ant 
dvylikos mėnesių. Bausmę jis 
atlieka ant Deer Island. Nu
baustas už nemorališką pasiel
gimą su nepilnamete mergaite.

Įdomu štai kas. šitas Manni 
dabar didžiuojasi savo jauna 
žmona, kurios pavarde yra Ann 
Ruth Steinberg. Jis sako, kad 
jis ją padarė tokia, kokia jinai 
dabar yra. O ji yra šnipė. Man
ni sako, kad jis su Steinberg 
apsivedė 1951 metais. Tuojau 
jis sužinojęs, kad jo jauna žmo
na yra veikli narė pažangios 
jaunimo organizacijos Labor 
Youth League. Jis tuojau ir 
pradėjęs raginti ir reikalauti iš 
jos, kad jinai taptų lygos iš
davike ir pranešinėtų FBI apie

įvairios Žinios
KINIJOS MAŠINŲ GAMYBOS 

PRAMONĖS LAIMĖJIMAI
PEKINAS. — Kinijos maši

nų gamintojai mėnuo iš mėne
sio įsisavina vis sudėtingesnių 
mašinų ir mechanizmų gamybą. 
Kaip praneša laikraštis “žen- 
minžibao,” Šanchajaus, Czina- 
nio ir kitų Kinijos miestų ma
šinų, elektros motorų gamyklos 
ir laivų statyklos šiais metais 
įsisavino Įvairios tarybinio pa
vyzdžio pramoninės produkci
jos gamybą. Pradėtos gaminti 
sudėtingos metalo apdirbimo 
staklės, galingi elektros moto
rai, generatoriai, transformato
riai, įvairių rūšių elektros 
įrengimai, elektros suvirinimo 
aparatai, garo katilai, krovini
niai baidokai ir tt. Dabar Ki
nijos Įmonėse gaminamos tary
binio pavyzdžio mašinos ir me
chanizmai, pažymi laikraštis, 
pasižymi aukštu našumu ir di
deliu pajėgumu.

29 METAI NUO MLR 
PASKELBIMO DIENOS

ULAN-BATORAS. — Lap
kričio 26 d. mongolų tauta pa
žymėjo 29-ąsias Mongolijos 
Liaudies Respublikos paskelbi
mo metine.

Vedamajame straipsnyje, 
skirtame šiai Įžymiajai datai, 
laikraštis “Umėn” rašo:

Mongolijos Liaudies Respu
blikos paskelbimas buvo mūsų 
šaliai didžiausias istorinis Įvy
kis. Jis reiškė, kad Įgyven
dinti plačiųjų darbo žmonių ma
sių siekimai jų kovoje už lais
vę ii’ nepriklausomybę. Jis tapo 
galimu dėka iškovojimų, ku
riuos pasiekė mūsų liaudies re
voliucija, Įvykdyta liaudies re
voliucinei partijai vadovaujant.

ŽEMĖS ŪKIO KADRŲ 
PARENGIMAS LENKIJOJE

VARŠUVA. — Liaudies de
mokratinėje Lenkijoje skiria
mas didelis dėmesys žemės ūkio 
specialistų rengimui, šiuo me-

Chicago, Ill.
Iš LDS 53-čios kp. susinkime

G rudžio 2 d. Įvyko LDS 53 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Nors dėl prasto oro ne- 
daugiausiai narių susirinko, 
bet susirinkimas ėjo skland
žiai ir kuopos dalykai atlikta 
labai draugiškai ir sėkmin
gai.

Pramogų komisija raporta
vo, kad kuopos žaislų vakaras 
Įvyks sausio 17 d., Mildos Sve
tainėje ir paragino narius ko
misijai padėti bilietus platinti. 
Ką gražus skaičius narių pa
darė, pasiėmė tikintų platini
mui.

Kuopos pirm. George Mon 
vtilas - pranešė, kad Mildoje 
kuopos susirinkimams tėra 
liuosa diena pirmas ketvirta
dienis mėnesio. Susirinkimas 
vienbalsiai pasisakė laikyti 
kuopos susirinkimus kas pir
mą ketvirtadieni* mėnesio. 
LDS 53 kuopos nariams tėmy- 
tina, kad kuopos susirinkimai 
su sausio mėnesiu, 1954 m., 
bus laikomi Mildos svetainė
je, 3142 So. llalsted St.

Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad serga trys na
riai, tarpe kurių yra Jonas Jo- 
kubka, kuriam Billings ligoni
nėje lapkričio 28 d. padaryta 
sunki operacija.

Atlikus kuopos reikalus ei
ta prie rinkimo kuopos valdy
bos būsiantiems metams. Džiu
gu žymėti, kad dabartinė kuo
pos valdyba apsiėmė kuopai 
tarnauti 1954 m. Ji užgirta su 
aplodismentais.

Nutarta metiniame susirin
kime turėti pasivaišinimą. Su
sirinkimas atsibus ketvirtadie
nį, sausio 7 d., 1954 m., tuo 
pačiu laiku.

Kuopos Koresp.

jos veiklą. Taip jo žmona ir 
sutikusi padaryti. Ir dabar Ann 
Ruth Steinberg (Mrs. Manni) 
W a s h i n gtone liudija prieš 
Youth League. Justicijos De- 
partmentas ir FBI nori Lygą 
padaryti “fronto”, organizacija, 
“subversy  viską” organizacija.

Rep.

tu šalyje veikia penkios aukš
tosios žemės ūkio mokyklos. 
Šiemet buvo atidaryta aukšto
ji žemės ūkio mokykla Kroku
voje ,turinti tris — žemdirbys
tės, zootechnikos ir miškinin
kystės—skyrius.

Didelį vaidmenį rengiant že
mės ūkio kadrus vaidina tech
nikumai, ruošiantieji agrotech
nikos, zooveterinarijos, me
chanizacijos, hidromelioracijos, 
daržininkystės ir žemės ūkio 
statybos vidurinės kvalifikaci
jos specialistus. Lenkijoje da
bar yra apie 155 žemės ūkio 
technikumai. Nuo 1950 metų 
iki šiol jie išleido daugiau kaip 
14 tūkstančių specialistų.

Be to, šalyje veikia eilė pra
dinių žemės ūkio mokyklų.. Jos 
ruošia Įvairių žemės ūkio sri
čių specialistus. Pernai tas mo
kyklas baigė daugiau kaip 2 
tūkstančiai valstiečių-praktikų.

žemės ūkio darbuotojų kva
lifikacijos kėlimo kursus vien 
per pastaruosius trejus metus 
baigė apie 50 tūkstančių žemės 
ūkio darbuotojų.

Pernai Lenkijoje buvo pa
ruošta daugiau kaip 6 tūkstan
čiai traktorininkų, 1,500 maši
nų - traktorių stočių traktori- 
nių brigadininkų, 300 MTS me
chanikų, o taip pat daug kom
bainininkų ir kitų žemės ūkio 
specialistų, šiemet paruošta 7 
tūkstančiai traktorininkų, dau
giau kaip 800 MTS traktorinių 
brigadų brigadininkų, daugiau 
kaip 300 MTS mechanikų ir tt.

KINUOS PRAMONĖJE
PEKINAS. — Kinijos pra

monės Įmonėse vis labiau ple
čiamas gamybinis lenktynia
vimas. To dėka nuolat didėja 
produkcijos gamyba, gerėja jos 
kokybė ir mažėja savikaina.

Kaip praneša laikraštis “žen- 
minžibao,” spalio mėnesį teksti
lės pramonės ministerijos įmo
nės palyginti su rugsėjo mė
nesio užduotimi pagamino 10 
procentų daugiau pagrindinių 
rūšių produkcijos, žymius lai
mėjimus pasiekė lengvosios 
pramonės darbininkai ir tar
nautojai : jie viršijo ankstesnio 
mėnesio popieriaus gamybos 
lygį 10 procentų, cigarečių — 
10 procentų, guminės avalynės 
—7 procentais ii’ tt. Valstybi
nės šachtos jau per pirmąsias 
20 lapkričio mėnesių dienų da
vė šaliai 7.4 procento daugiau 
anglies, negu spalio mėnesį.

Laikraščiai taip pat praneša, 
kad labai stambios šalies Įmo
nės pirma laiko Įvykdė metinį 
gamybinį planą.

PASIKEITIMAI PRAGOS 
SRITYJE

PRAGA. — Čekoslovakijos 
telegramų agentūra praneša, 
kad pastaraisiais metais Pra
gos srities veidas neatpažįsta
mai pasikeitė. Per pastaruo
sius šešerius metus srityje pa
statyti nauji hidrotechnikos 
Įrenginiai, naujos elektrinės ir 
pramonės Įmonės, išaugo nau
jos darbininkų gyvenvietės.

Pragos srit.yje pasididžiavi
mas yra didelis baigiamas sta
tyti hidrotechnikos Įrenginys 
Slapuose. Slapų hidroelektrinė 
aprūpins elektros energija Pra
gos Įmones ir darbo žmonių 
butus.. Pagal Vltavos upės tėk
mę dešimtis kilometrų nusidrie
kė busimasis ežeras, ant kurio 
krantų bus pastatyti darbo 
žmonėms poilsio namai ir sa
natorijos.

Daug kas pasikeitė Kladno 
gyvenimo. Buržuazinės san
tvarkos metais Kladno miesto
gyventojai ilgą laiką kentėjo 
dėl geriamojo vandens stokos. 
Penkmečio metais Kličavos 
upėje buvo pastatyta užtvan
ka, kas Įgalino aprūpinti miestą 
vandeniu. Mieste plečiamas ir 
tobulinimas vandentiekio ir ka
nalizacijos tinklas.

Pragos srityje pastatyti nau
ji šliuzai Labos upėje ir dvi 
naujos hidroelektrinės.

Stambios sumos asignuotos 
kalnakasybos Įrengimams ge
rinti ir naujoms šachtoms sta
tyti. Pagal paskutinį techni
kos žodį Įrengta šachta “Vac
lav Nosek” (Kladno rajonas), 
pastatytos naujos, šiuolaikine

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

MEAT CUTTER, fully exp. for one 
man dept. Steady work, good work
ing conditions. Apply in person or 
phone 78 W. Madison Ave., Clifton 
Heights, Pa. Madison 6-2897 or 
Madison 6-0186.

(250-252)

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions.

Vacation with pay. Bonus. Apply:
SPECK—CADILLAC—OLDS.

148 Garrett Rd., Upper Darby, Pa.
or call AL. 4-1522

(250-256)

HELP WANTED FEMALE

CLERK. A.sst. to Office Mgr. Gen. 
Office detail, typing, etc. Exc. opp. 
for advancement. 5 day wk. Center 
Citv. Apply in person or phone 
Mr. Meil. KEYSTONE READERS 
SERVICE, 411 Finance Bldg., 
LO. 7-2388. (250-252)

YOUNG WOMAN. Not over 35. 
Sleep in. Pleasant, clean and con
scientious. Asst, with hswk and 
cooking. St. position and gd home 
for right woman. BA. 3-2779 for 
interview. (250-252)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SERVICE STATION 
FOR LEASE

Major Oil Co. has for lease a new 
Service Station in Phila. and Chest
er areas. Excellent opp. in growing 
community for a young man 
mechanically inclined, desiring a 
good future. Moderate rental. In
vestment of $3.000 required. For 
more information phone Mr. M. 
Swenson, Cumberland 9-2190.

(250-252)

1’OR SALE

TURKEYS, live or dressed. Nichols 
& Christie Chicks. Palionim clean 
BECKS HATCHERY, MT. AIRY 
116, MD.

(250-7)

Puppies for Sale
KATH-MAE KENNELS. Pedigreed 
Collies. Puppies from Paradcr and 
Bell Haven lines. Champion and 
Point winning stud. Phone Newtown 
Square 117-1.

(250-252)

Puppies for Sale 
MELLO’S KENNELS

English Cocker Spaniels. Pups for 
show and for pets. Puppies avail
able in the Spring. Stud Service.
MR. & MRS. MARTIN MELCHER

Conestoga Rd., Malvern, Pa.
t »<>•;. RD No. 1

Malvern 2595
(251-252)

technika aprūpintos kalnakasy
bos šachtos.

Srityje išaugo naujos pramo
nės Įmonės — linų apdirbimo 
fabrikai Kacove, statybinių . 
pusfabrikačių gamybos Įmonės j 
prie Brandyso miesto ir Gysko- 
ve prie Berouno miesto, išplės
ti stiklo fabrikai Podebraduose 
ir tt.

SOFIJA. — Bulgarijos te
legramų agentūra praneša, kad 
teatro menas Bulgarijoje gyve
na didelį pakilimą. Dabar ša
lyje veikia 22 valstybiniai dra
mos teatrai, kai tuo tarpu iki 
Bulgarijos išvadavimo buvo 10 
teatrų. Liaudies valdžios me
tais buvo Įkurti taip pat 9 
profsąjunginiai dramos teatrai , 
kaimo liaudies teatras, jaunime / 
teatras ir trys lėlių teatrai, j

Dideli laimėjimai pasiekti 
taip pat operos meno vystymo 
srityje. Iki išvadavimo Bulga
rijoje buvo vienas valstybini, 
operos teatras, dabar jų yra š 
Be to, įsteigtas saviveiklinis 
operos teatras ir valstybini: 
muzikinis teatras.

g CHARLES W. KACHAUSKAS V- 
E FUNERAL HOME f 
g *

Extends Season’s Greetings g 
g 703 McHenry St. MU. 5-8617 8 
g 637 Washington Blvd. LE. 9-5714 g 
g PHILADELPHIA, PA.

£***W**W***WWV«V«*, 

: MATTHEW A. < 
; BUYUS \
J Ų (BUKAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ •
{ DIREKTORIUS 1

> +ksh+ « 
J 426 Lafayette St. J 
J Newark, 5, N. J. *
J MArlnt 2-8172 «
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Moterys kviečia Į 
Kūčių vakarienę

Gruodžio 17-tos vakarą Mo
terą Klubas Įvykdė paskutini 
siu metą susirinkimą. Sėkmin
gai perrinkome valdyba —ap
siėmė ta pati. Išgirdome pra
nešimus apie buvusius darbus 
ir finansini raportą. Nesame 
turtuolės, bet visuomenės rei
kalams pinigu visuomet atsi
randa.

Tarpe artimiausiu būsimu 
darbą yra Kūčių vakarienė, 
kurią rengiame Auditorijoje 
šio ketvirtadienio vak.. gruo
džio 24-tą. Vakarienę duosime 
lygiai 7 vai. Kainuos ši.m). 
Moterys kviečia visus sykiu 
valgyti Kūčių vakarienę. Ji 
bus paruošta tikrai lirttiviš- 
kai. () prie vaišiu girdėsime 
kai ką apie Kūčių tradicijas 
ii’ prisiminimus. Nauda, kiek 
jos bus, dalinsimės pusiau su 
namu.

Vyrai tikrai šauniai 
pavaišino moteris

Energingai ir greit ėjosi ta
rimai. nes visoms rūpėjo, ką 
čia bus mums iškepę vyrai. 
Praėjusi susirinkimą jie buvo 
prižadėję mus pavaišinti šia
me. Na ir vaišino, tarsi vestu
vėse ar nauju metu baliuje.

Po vaišiu sužinojau, kati net 
22 vyrai tam susidėjo. Ne biie 
vvrai. bet iš veikliausiąją, pa
tys verti gerai pamylėti. Tad 
visai nenuostabu, kad jie mo
torą darbštumą Įvertino.

Laike vaišiu visai netikėtai 
turėjome Įdomią dainą ir kal
bu programą. Atvyko Melodi
ja, vadovaujama Bronės Su
kackienės. Suzana Kazokytė 
atsinešė mandoliną pianui už- 
vaduoti. Jos dvi, taipgi Eva 
Mizarienė ir Sylvia Pužauskai- 
tė sugiedojo-su dainavo dau
gelį tradiciniu giesmių, dainą. 
Pirm to kelais žodžiais, bet 
nušviečiamai, Mizarienė pasa
kė Kalėdą ir ją minėjimo reik
šmę, .taipgi perskaitė Ingerso- 
soll’io raštą apie Kalėdą lin
kėjimus. Raštas neseniai tilpo 
Laisvėje.

Klubo pirmininkė K. Petri- 
kienė papasakojo apie savo vi
zitą ir pobūvius su draugėmis 
Clevelande, Detroite ir Chica
go je. Pasakojo apie ją dar
buotę. Visur turėjo labai drau
giškus ir smagius susitikimus.. 
Draugės davė gerą pažadu 
kooperuoti visiems bendruose 
ateities darbuose.

Rep.

Mažieji turėjo labai 
smagų pobūvį

Nemažas būrys mažamečiu 
lietuviu linksmai pradėjo ka
lėdinį sezoną. LDS 200 kuo
pos surengtame jiems pobūvy
je Liberty Auditorijoje jie 
linksmai krykštavo, bėginėjo, 
šokinėjo. Organizuotai žaidė 
įvairiausias žaismes. O pro
tarpiais įvykdė ir atskilą as- 
meną talento programėles. 
Gabią ir jau prasilavinusiu 
esama vaiką, nors dauguma 
čia buvo visai maži. Jie dai
navo, šoko, eiles sakė. Paskui 
visiems išdalino dovanėles- 
žaisliukus. Visus pavaišino.

Garbė kuopai, kuri tai Įvyk
do!

Komisijoje darbavosi Ruth. 
Bill, kitas komisijos narys, bu
vo susirgęs. Darbe su Ruth 
gražiai kooperavo Use, Anne, 
jos sesuo Carolyn, Elenore ir 
tūli kiti.

Pašaliniams irgi buvo sma- 
g stebėti mažuosius ir tą jų 
vadovių gabią komandą.

Dal.

Kiekvienas Laisvės ben
drovės dalininkas turi būti 
savo bendrovės suvažiavi
me vasario (Feb.) 7 d.

K

fe

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkiu visiems
LIETUVIU KULTŪRINIO CENTRO ReMeJAMS

taipgi visiems
Dienraščio LAISVeS Skaitytojams

MOTIEJUS KLIMAS
FAIRLAWN, N. J.

Kūčiomis turėsime ir draugų

«

Globičiu
Ona ir Vincas Globičiai už

kelią dienu apleis Richmond 
Hill. Jie išvyksta apsigyventi Į 
Pennsylvanijoje. kur jie yra 
gyvenę seniau. Jie abu jau tu
ri ir čia Įsigiję nemažai pažin
čių. Dažnus dalyvavimas Lie
tuviu Kultūrinio Centro dar
buose tas pažintis suteikė. 
Globičienė taipgi veikliai da
lyvauja ir Moterą Klube.

Moterą Klubas norėjo su
rengti pobūvi vien tiktai ją 
išleistuvėms. Tačiau ją išvykai 
pataikius į švenčiu ir daugy
bės pramogą sezoną, atskiram 
pobūviui nelieka progos. Tam

Aido pramogoje visi 
buvome (laineriais

Gruodžio 19-tos vakarą visi 
buvome kviečiami ir būrys 
pribuvome Į Aido Choro drau- 
kišką vakarą, Auditorijoje. 
Aidiečiai pavaišino labai ge
rais ir sveikais valgiais ir ka
va. Gi svečiai nenorėjo liktis 
skoloje, kiekvienas pagal nuo
žiūrą atsiteisė už vaišes.

Choro pobūviai (tai sma
gesni už kitus, kad visiems yra 
proga kultūrintis dainą paži
nime ir patiems dainuoti, šį 
kartą irgi ‘buvo dainą. Moky
tojos Mildred Stensler užko- 
mandupti dainavome visi. Po 
dainą mokytoja, taipgi cho
ristas Jonas Grybas kvietė vi
sus, jaunus, viduramžius ir se
nus ateiti j chorą dainuoti. 
Choras šį pavasarį statys ope
retę “Pepitą,” tad būtinai no
ri padidinti chorą ir tas reikia 
padaryti dabar, tuojau.

Tūli dolyvią pasižadėjo a- 
teiti į sekamą pamoką, kuri 
įvyks tuojau po švenčiu, sau
sio 8 d., Liberty Auditorijos 
patalpose.

Choras prašo ir lankia, kad 
ir visi bent kada buvusieji 
choristai sugrįžtą. Būtą mil
žiniškas choras, .jo daina ga
linga. Puikiai išeitą operetės 
pastatymas. Choras visuomet 
praktikuojasi p e n k ta dieni u
vakarais, 8 vai. Dauguma

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6125— PETER GUSTAITIS, JR., M. D. x
MODERNINES MARINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thura. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
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išleistuves
pasinaudosime tiktai Kūčių 
vakaru, Liberty Auditorijoje.

Tad —
Visi, kurie norite Kūčių va

karą praleisti tradiciniai lie
tuviškai. būkite Liberty Audi
torijoje gruodžio 24-tos va
karą. Čia susitiksite ir dd. 
(Jlobičius.

Prašome nesivėluoti. Vaka
riene bus duodama 7 vai. Kai
na $1.50. Pelnas bus naudoja
mas pusė namui ir pusė Mot. 
Klubo’ visuomeniškiems reika
lams.

Nek.

Makartizmui teisti
' masinis mitingas

Darbo Uniją Veteraną Ko
mitetas žada masiniame mi
tinge pateikt parodymus, kaip 
sen. McCarthy karo laiku gel
bėjo pronacį Pelley. žada ir 
kitais daviniais parodyti ma- 
karti'zmo fašistini veidą. 

i l
Tam tikslui rengiamas ma

sinis teismas sausio 6-tą, St. 
Nicholas Arenoje, 66th St ir 
Broadway, New Yorke. Nepa
prastai žymūs kalbėtojai. 
Tūli tie asmenys jau buvę pa
šaukti pas McCarthy.

Mažai laivakroviu 
tegali balsuoti

Gruodžio 22 ir 23 dd. New 
Yorke vykdomi laivakroviu 
balsavimai pasirinkimui uni
jos. Iš 42,286 dirbusią, tiktai 
19,056 teturės teisę balsuoti. 
Kiti nebuvo turėję progos bė
giu metu išdirbti virš 74)0 vai.

Laisvės banketas bus va
sario (Feb.) 7 d., 1954 m. 
Ar Tamsta jau turi banke
to bilietą? Kaina tik $3.00.

žmonių šeštadieniais nedirba, 
lengva, gražu ir smagu penk
tadienio vakarą praleisti dai
nuojant.

Rep.

Jau sugrįžo namo 
Antanas Stripeika

Dienraštyje buvo žymėta 
apie labai skaudžią auto ne
laimę, kurioje baisiai tapo su
žalotas Antanas Stripeika, gy
venantis Elizabeth, N. J. Po il
go laiko išbuvimo ligoninėje, 
jis grįžo pas dukterį Mrs. Pau
lauskienę, kuri yra slaugė. Jos 
priežiūroje pabuvojęs keletą 
savaičių turėjo vėl eiti į ligo
ninę, nes negalėjo pa lanksty
ti kairiosios rankos, turėjo ją 
operuoti. Po operacijos ranka 
eina geryn.

Jam taipgi buvo labai su
laužyta koja. Per kelį ir iš 
kuisęs sanariai buvo išmušti v
iš pozicijos. Ilgą laiką ligoni
nėje koja buvo ištempta ir pri
rišta prie lovos. Ligonis tik 
ant nugaros tegalėjo gulėti. 
Kaip pasakojo pats Stripeika, 
tai pergyvenęs baisius skaus
mus. Ant nugaros atsivėrę 
žaizdos, kaulu ir sąnariu gė
limas buvęs neapsakomai 
skaudus.

Dabar Antanas Stripeika 
jau vaikštinėja ir jau gyvena 
savo rezidencijoje, 265 Second 
St., Elizabeth. N. J. Ranką 
iau palenkia iki veido, bet ji 
dar labai skaudi ir per alkū
nę, po operacijos, dar pūliuo
ja. Koja dar sustingusi, bet 
jau vaikštinėja be lazdos. Tik 
laiptais lipdamas naudojasi 
lazda. Pas daktarą lankosi 
pats, aišku, draugą nuveža
mas automobiliumi. šiaip jis 
linksmas, pajuokauja, tikisi 
susigydyti ir vėl gristi prie sa
vo lengvo darbo i Singer Sew
ing Machine Co.

Antanas Stripeika prašė pei 
spaudą perduoti nuo jo ge
riausius linkėjimus švenčių 
proga jo draugams, Laisvės 
skaitytojams ir visiems jo pa
žįstamiems. Apgailestavo, kad 
atvirutėmis savo parašu nega
lėsiąs šiemet visų pasveikinti.

Stripeika yra labai draugiš
kas žmogus, turi plačią.pažin
ti su lietuviais ne tik New Jer
sey, bet po šią plačią Ameri
ką. Myli susirašinėti, palaiky
ti pažintį ir draugiškumą su 
žmonėmis.

Visas Laisvės štabas linki 
jums, Antanai', linksmų šven
čių, greito sustiprėjimo po 
taip skaudžios nelaimūs ir 
daug laimingesnių už šiuos 
naujų metų.

P. Buknys

Apsisaugojimui nuo slo
gų gerkite daug karšto 
vandens ar arbatos su me
dum. Medus gaunamas 
Laisvėje.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 į 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
? Gerai Patyręs Barberis

Sveikino Lamontą
New Yorke gruodžio 15-tos 

vakarą Motel McAlpin susi
rinko pora šimtu parinktinės 
publikos pasveikinti Corliss 
Lamont už jo drąsų išstojimą 
ginti Civilines Teises.

Lamontas, autorius ir moky
tojas, atsisakė atsakinėti Mc- 
Carčiui’ į klausimus dėl to,, 
kad tyrinėtojai žudo mūsų ša
lies Konstitucijos Pirrhąjį A- 
mendmentą. Jis pareiškė, kad 
Konstitucija padalina parei
gas. Kad pagal Konstituciją 
tik teismai turi tas teises, ku
rias dabar savinas) McCarthy.

Atk eršy d a m as La m on tu i, 
McCarthy žadėjo reikalauti, 
kad Kongresas Lamontą pas
merktų kaip paneigė.) ą Kon
greso. Kongresas susirinks 
sausio mėnesį.

Pirm Lamonto, už tokį pat 
atsisakymą paneigti Konstitu
ciją buvo Įkaitintas kitas au
torius Harvey O’Connor. La
montas išstojo žinodamas, kas 
jo laukia. p

Pakviestas tarti žodi, La
montas sakė, jog jis didžiuo
jasi proga išstoti prieš makar- 
tizmą. Kad jis stoja už lais
ves visiems, be išimčių. Ir svei
kino tuos, kurie priešinasi ma
kartizmui, , remdamiesi ir 
Penktuoju Amendments

Princetono Universiteto pro
fesorius H. II. Wilson Įspė
jo, kad niekam gero nedaro 
mušimasis i krūtinę pasakoji
mu, kad “aš nekenčiu komu
nizmo daugiau, negu makar- 
tizmo.” Viena tokių organiza
cijų jis priminė Americans for 
Democratic Action, kuri taip 
daro. Nurodė, kad tas nesu
mažina makartiečių puolimo 
ant jos ir apšaukinejimo jos 
komunistine. Wilsonas ragino 
visiems makartizmo priešams 
kaip nors atrasti bendrą kalbą 
ir bendrą darbą tuo klausi
mu, o įvairius skirtumus ati
dėti.

Rep.

Darbininku laikraštis 
vajaus dar nebaigė

Angliškas darbininką lai
kraštis Daily Worker nusis
kundė, kad finansinio vajaus 
dar negalėjo užbaigti. Buvo 
pasimojęs sukelti $60,000 iki 
gruodžio 1 dienos. Rašo, kad 
Kalėdą savaitę pradeda dar 
stokuojant apie 4 tūks. dol.

Sugrįžo iš ligoninės
Petras Šolomskas sugrįžo iš 

ligonines gruodžio 21 -mą. 
Randasi namie, 265 So. 2nd 
St., Apt. 18, Brooklyne.

Teisėjas Robert Inch atme
tė Mrs. Gerson advokatu pra
šymą panaikinti bylą. Nori ją 
nupilietinti1, atskirti nuo Ame
rikoje gimusio vyro ir vaikų. 
Ji Amerikoje gyvena 31 me
tus, nuo pat vaikystės.

Kolumbo Vyčiai ir Chicagos 
finansinė firma nupirko New 
Yorko sporto aikštę Yankee 
Stadium.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. .

Tel. EV. 7-6288

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ 
SU FONTANU

Bruzdi vieta. Arti parko ir moky
klos. Padaro gerą pragyvenimą. 
Puikus biznis. Parduodame labai 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų. Šaukite savininką.

184 East 7th St., N. Y. C.
' OR. 4-9360

f 248-254)
DAILYDĖS IR STALIORIAUS 

KRAUTUVĖ
Ilgai įsteigta, bruzdi vieta. Geras 
pragyvenimas. Biznis galima padi
dinti. Parduosiu prieinamai iš prie
žasties kitų interesų, šaukite savi
ninką.

AL. 4-3939
(248-254)

SMALL LUNCHEONETTE
Gera veikli sekcija, Murry Hill sek
cijoje. Daro gerą pragyvenimą.
Biznis lengvai padidinamas, žema 
renda — lysas. Ši puikiausia biznio 
proga parduodama labai prieinamai.

Šaukite Attorney:
M U. 3-0351

(250-251)

SPECIALTY STORE
Pardavimui ar i.šrendavojimui. Pil
nai jrengta, puikiausia veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. šią puikiau
sią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
CY. 4-5723

(250-253)
CANDY—FOUNTAIN 

STATIONERY
Gerai jsisteigęs, geras biznis, kam
pine vieta. Pilnai įrengtas. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką 11-3 
P. M.

Beachview 2-9565
(245-251)

RESTARANTAS
Arba priimsime porą kaipo dalinin
kus. Pilnai įrengtas. Gera vieta. 
Po subvčs jojimo. Puiki proga. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties kitų interesų.

A. & A. COFFEE SHOP 
7108 New Utrecht Ave., Brooklyn 

BE. 6-9745
(246-252)

VALYMO-KRIAUCI AVIMO 
KRAUTUVĖ

Gerai įsteigta. Bruzdi kampine vie
ta, priešais subvčs. Moderniški įtai
symai. $300 į savaitę. Biznj gali
ma padidinti. Savininkas parduos 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų.

Sav. SOUTH 8-1645
(249-251)

CANDY—FOUNTAIN
Lengvas užkandis. Žaislai. Pilnai 
jrengta. Bruzdi vieta. $1,000 j sa
vaite. Galima biznj padidinti. 4 
kambarių apart mentas gaunamas. 
'Savininkas parduoda labaį. prieina
mai. '■

RE. 9-9298
(251-257)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kur nors už susparos ii‘ nu
vers nuo kojų!

Ot ir gyvenimas su tuo dau
geliu kiaulių.

O štai Vilniaus Tiesoje ma
tau atvaizdą vieno kolūkio 
kiaulių būrio. Tai bent kiau
lės! Viena atstoja 3-4 tą se
nąją laiką laukines žiemken
tes.

Brooklynečiai netenkame 
dvieju gerų, veiklių draugų. 
Ona ir Vincas Globičiai mus 
apleidžia. Išvažiuoja kur norą 
į Pennsylvaniją.

Nežinau, kaip jie ten įsi
kurs.

Bet prisibijau. Jau ne vie
nas iš geru draugų taip yra 
padarę. Nuėjo į vištų ar į dar
žovių auginimo biznį, Nuėjo 
ir pražuvo. Ant senatvės užsi
dėjo naštą. Niekur jų nebe
matysi. Jr laiko nebeturi, ir 
spėkų nebepalieka.

Atsimenate gerus, veiklius 
draugus Sofiją ir Joną? Jo
nas net ir prakalbas apie svei
katą sudroždavo.

Ar matote juos dabar ko
kiam parengime ar susirinki
me ?

Bent aš nebematau ir nebe
girdžiu. Paskendę darbe. Be
rods su vištomis vajevojasi. . .

Galėčiau suminėti ir dau
giau panašių atsitikimų.

Prašau nesupykti.
Vėliname draugams Globi- 

čiams geriausio pasisekimo, 
bet ne tokio, kad vištos ar 
daržovės juos gyvus palaido
tu, v

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

STENOGRAFISTĖ 

PATYRUSI
Daliai laiko. 1-5 P. M. Darbas at
daras Sausio 2 Maspelhe. Gera alga.

ENctcr 2-3130
(251-255)

REIKALINGA
N AM V DARBININKE

Nuolatinis darbas. Gyventi ant vie
tos. Gera alga. Gražus kambarys, 
mylinti vaikus. Linksma atmosfera. 
Liberališkai laisvo laiko. Privatiniai 
namai Rrooklyne.

m’azinth 3-1124
(251-253)

SALESGIRL FOR PASTRY
Nuolatinis darbas, 6 dienos, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės:
ROMANO PASTRY SHOP 

565 E. 187 St-, Bronx. 
Tel. LU. 4-3558

(250-254)
REIKALINGOS

SKALBYKLAI DARBININKĖS
Patyrusios marškinių lankstytojos 
geroves naudai. Nuolatinis darbas, 
5 dienų savaitė, gera mokestis, links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės: 

GARDENIA LAUNDRY 
596 Court St., Brooklyn

Te). UL. S-4581
(250-522)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi Pilnai mokanti opera
torė. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė. Gera mokestis. Linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės: 
JOAN’S BEAUTY SALON 

144-07 Northern Blvd.
Flushing, L. I.

INdcpendence 8-2412
(247-253)

MALE and FEMALE
PRIŽIŪRĖTOJAI—PORA

Oceanside Žydų Centre. Furnišiuotas 
apartmentas priskaitant $200 j me
nes j. Šaukite 9:30 A.M. iki 4:30 Ų.M.

90 Brow St., Oceanside, L. I. 
RO. 4-4213

(248-254)
~ REAL ESTATE

SU NUOSTOLIU
Trijų šeinių namas ir tuščia krau
tuvė. feiga $135 j mėnesj. Garu 
šildoma. Gera kaimynystė. Pilna 
kaina nužeminta tiktai iki $7,75<y c 
Pinigais $2,500.

Sav. PL. 7-6985
(249-251)

PUIKI ĮEIGŲ 
NUOSAVYBĖ

19 Bungalows priskaitant namą su 
6 apartmentais. Įeiga $7,500. Kaina 
$30,000. Reikia $12,000 pinigais. 
Taipgi 25 kambarių apartmentinis 
namas. Visi modeminiais įtaisymai. 
Tiktai $10,000 (Reikia $5,000 pini
gais).

N. BERKMAN
2075 Grand Concourse, Bronx 

Fordham 5-2207
(246-252)

, SPECIALUS
Su dideliu nuostoliu parduodame. 
4 pastatai, visi tušti. 7 apartmentai. 
1 krautuvė. Garu šildoma. 35 kam
bariai. Tinkama asmeniui, kuris mo
ka visokius darbus prie budinkų. 
Už visus keturis $13,500. Pinigais 
$5,000. Du blokai iki subvės.

Sav. PL. 7-6985
(249-251)

BARGENAS-PIRKINYS 
DIDELIS LAIMĖJIMAS 

East 87th St. ir 2nd Avė.
Tuščias apartmentas. 10 apartmen- 
tų. 60 kambarių. 25x100. įeiga $6,- 
274. Kaina $29,500. Ant rankų, $9,- 
500. Balansas per 10 metų, 5%. Pa
statas gerame stovyje.

Sav. PL. 7-6985
(249-251)

Apgaulinga labdarybė
Tyrinėjime įvairių šmugel-, 

ninku pelnymosi po priedanga 
“labdarybių”’ kas dieną iške
liama aikštėn įdomių dalykų. 
Praėjusį ketvirtadienį, greta 
kitko, liudytojai sakė, kad 
vardan paramos paliegusiemš 
veteranams surinkta arti 22 
milijonai dolerių. O iš to ne
duota nei vienam reikalingam 
pagalbos veteranui nei cento. 
Net 91 proc. padarė “ekspen- 
sais.”

Pinigams gauti skelbę kam
panijos rėmėjais vardus pre
zidento Eisenhowerio, buvusio 
prezidento Trumano ir kitų 
įžymu nu.

Stiprūs vagys
Vagys išnešė saugiąją šėpą 

iš kepyklos, 585 Manhattan 
Avė., Brooklyne. Kai tą šėpą 
savininkai atsigabeno, šėpai 
ten įkelti reikėjo 5 ekspertų 
ir mašininio keltuvo. Vagims 
keltuvo nereikėjo. Bet bandy
dami šėpą iškelti per langą 
sužaloję 18 maišų cukraus.




