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Klerikalų spaudoje pasiro
do vis daugiau dejavimų dėl 
to, kad naujai atvykusieji 
(dipukai) pradeda pamiršti 
savo, Vokietijoj esant, duotus 
pažadus.

Tie, kurie atsivežė iš Lietu
vos kapitalo, perkasi namus, 
automobilius, biznius ir jau 
pradeda suamerikonėti ir su- 

, materijalistėti.
Jie netiki klerikalų skelbi

mu, būk greit ateis trečiasis 
pasaulinis karas, būk atomo 
bomba “išlaisvins Lietuvą’’ ir 
jie galėsią grįžti ten ir pona- 
voti, kaip ponavojo praeityj.

Ir tokių žmonių atsiranda 
vis daugiau ir daugiau.

Yta dipukų biedniokų, sun
kiai dirbančių ir dėl to galvo
jančių apie stojimą į darbiniu- 

V ^kiškas organizacijas. .
Visa tai gąsdina klerikalus 

ir menševiku lyderius.
★

Tąip yra ne tik' Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje; taip 
yra net ir tolimojoje Austra
lijoje, kur apsigyveno keletas 
tūkstančių dipukų.

Australijoje, Sidney mieste, 
gyvena kadaise buvęs “pa
žangus“ žurnalistas Pulgis 
Andriušis, kuris dabar bend
radarbiauja Čikagos marijonų 
Draugui.

Savo eilėrašty j P. Andriu
šis šitaip dejuoja:
Štai jau draugas koją mina, 
Girdi, reikia vitaminų.
Čia atvykom laukti karo, 
Bet užkliuvome už baro. 
Paskolinę pusę svaro, 
Puntam vyną, kol išvaro...

Toliau:
Nei laikraščio, nei namų, 

y—Oi, tautiečiai, neramu!
-*Tad pašokim guggy-muggy, 

Kad nebūtum taip surūgę.

Kaip danguj. taip ir ant 
žemės,-kaip Amerikoje, taip ir 
Australijoje. Netekę vilties, 
kad greit bus trečiasis pasau
liais karas, jie patys nežino,, 
ką bedaryti, už ko griebtis.

Pas daugelį tų, kurie manė, 
jog karas tuojau' užsiliepsnos, 

• dabar viešpatauja neviltė ir 
visų galų suirimas.

Tenka pasakyti, jog kleri-
• kalai ir menševikai buvo pa
siryžę su dipukų talka pa
smaugti pažangiųjų lietuvių 
darbininkų judėjimą Ameri
koje.

Bet nepavyko jiems ir tai pa
siekti. Sąžiningesnieji, kultū- 
riškesnieji dipukai atsisako 
klerikalų ir menševikų klau
syti, neina pikietuoti kultūri
nių parengimų.

„ Visa tai nervina reakcinin-
' JWs ir jų sėbrus, socialistų ly

gi A, -gėrius.
★

Mūsų bendradarbis, felje
tonistas Paulius gyvena Bal
timore j e.

A . Šių metų spalio 28 dieną 
to miesto Progresyvių Mote- 

į rų Klubas suruošė gražų paž- 
monį Pauliui pagerbti, nes 
jam šiemet sukako *75-ri me
tai amžiaus! •

75 metai —‘ilgokas amžius, 
per kurį gerbiamas mūsų 
bendradarbis atliko daug 
naudingų darbų.

Ir Paulius dar.vis drūtas ir 
pilnas energijos. Plunksna 
jam dar tebėra paklusni ir 

- z gražiai tarnauja. Dėl to jam 
yra dėkinga ne tik mūsų re
dakcija, o ir visi (skaitytojai!

Gyvuok ir dirbk, drauge 
įguliau, (far per ilgus metus!

metų gruodžio mėnesio
1 dieną švęs savo gimtadienį 

rašytojas ir veikėjas 
. ’ Senas Vincas.

Jam sukako 70 metų am
žiaus. Tam įvykiui atžymėti 
philadelphiečiai ruošia gražų 
bankietą su koncertine prog-
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AMERIKA GREITAI TURES 
3,500,000 KARIUOMENĖS

DAUGYBEI AMERIKIEČIŲ 
NEPAKILO ALGA, NORS 
VISKAS PABRANGO
Kainų kilimas prispaudė ypač 
22 milijonus darbininkų

New York. — Nuo 1950 
metu sausio iki 1951 metu 
birželio mėnesio maistas ir 
kiti reikmenys pabrango 
daugiau kaip 10 procentų, 
bet uždarbiai 22 milijonam 
darbininkų tebestovi toj 
pačioj vietoj arba tik mažą 
biskeli tepakilo, — sakė M. 
J. Tobin, Jungt. Valstijų 
darbo direktorius.

Tobinas kalbėjo CIO uni
jų suvažiavime ir pareiškė, 
jog kainų pakilimas pra
lenkė algas 45 procentams 
Amerikos darbininku, tai- 
yra, beveik pusei viso jų 
skaičiaus.
' Tuo būdu jie buvo nu

T

Vakariniai europiečiai 
nenori ginkluotis

New Yorko World-Tele
gram rašo, kad vakarų Eu
ropos kraštai “letargiškai 
apsnūdę” kas liečia ginkla
vimąsi ir savo armijų ruoši
mą karui prieš Sovietų Są
jungą.

Dėl to nusiminęs genero
las Eisenhoweris,’ vyriau
sias tarptautinės vakaru 
armijos koma.ndierius prieš 
komunizmą, sako World- 
Telegram, pasiremd amas 
United Press ir Associated 
Press pranešimais.

Amerikiečiai taksų mokė
tojai klaidingai įsivaizduo
ja, kad būk vakariniai euro
piečiai daug prisideda prie 
“Europos gynimo” nuo So
vietų, kaip perspėja tas 
laikraštis.

Klausimas, ar Trumanas 
kvietė Ike kandidatuot

Washington.—Prez. Tru
manas, išvykdamas Flori- 
don į 5 savaičių vakacijas, 
užginčijo New Yorko Times 
korespondento Art. Krock’o 
pranešimą, kad Trumanas 
siūlė generolui Eisenhowe- 
riui būti /demokratų kandi
datu į prezidentus li952 m.

Bet Times koresponden
tas vėl pakartojo, kad iš 
“labai įžymaus” asmens su
žinojo apie toki Trumano 
pasiūlymą Eisenhoweriui.

rama. Ęankietc bus daininin
kų ir iš Niujorko.

Philadelphijoj Senas Vin
cas veikia per apie 40 metų. 
Jis pradėjo rašyti kur kas 
pirmiau.

Štai, kodėl philadėlphiečiai 
ryžtasi Vincą gražiai, pagerb
ti jo gimtadienio proga.

Beje, kitas Vincas, — Vin
cas Paukštys, buvęs Laisvės 
redaktorius, — šiemet savo 70 
metų gimtadienį šventė Mia
mi mieste, Floridoje, kur jis 
gyvena.

Ilgiausio ir jam amžiaus! 

skriausti trimis tūkstančiais 
‘milijonų dolerių per pusan
trų metų, pastebėjo valdinis 
darbo sekretorius Tobinas. 
O tai todėl, kad valdžia ne
turi Įstaigos, kuri galėtų 
priversti pakelt uždarbius 
tiek, kiek pragyvenimas pa
brangsta.

Nuo kainų kilimo ir algų 
stovėjimo toj pačioj vietoj 
daugiausia nukentėjo, neor
ganizuoti darbininkai ir va
dinami baltakalnieriai—raš
tinių tarnautojai, mokytojai 
ir kt. Todėl jie blogiau minta, 
prasčiau apsirengia ir ma
žiau visko perka. 0. tatai 
puldys ir visokius biznius, 
kaip įspėjo Tobinas.

Valdžia kelia kainas 
fabrikų dirbiniams

, Washington.^—Kainų val
dyba leido pakelti kainas vi
sam ketvirtadaliui įvairiu v v
fabrikinių dirbinių, tarp 
kurių yra namų baldai 
(fornišiai), automobiliai, 
skalbiamosios mašinos, gu
miniai dirbiniai ir daugybė 
kitu daiktų.

0 jau pirmiau Mike Di- 
Salle, kainų kontroliuotojas, 
davė leidimą pabranginti 
jautiena, avieną ir veršiena. 

DiSalle teisinasi, kad kai
nas kelti reikalauja pats 
įstatymas dėl jų kontrolės.

Per laivo gaisrą žuvo 
6 jūrininkai

Seattle, Wash.— Per gais- 
amerikinio laivo ' George 
Waltono žuvo šeši jūrinin
kai. ♦

Laivas gabeno grūdus In
dijai ir užsidegė Pacifiko 
Vandenyne, už kelių šimtų 
myrių nuo Californijos.

Egiptas nepirksiąs 
anglišką produktą

Kairo, Egiptas. — Egipto 
ministrų kabinetas tarėsi 
užgint pirkti bet kokius an
glų dirbinius bei produktus 
ir “kitais būdais” varžyt 
anglų biznį.

Bet, karaliui Farukui rei
kalaujant, ministrų kabine
tas atidėjo armijon mobili
zavimą 18 iki 50 metu am
žiaus vyrų kovai prieš an
glus. •

N. Jersey indžionkšinas 
prieš laivakrovius

Jersey City. — New Jer
sey valstijos teisėjas Tho
mas J. Stanton davė in- 
džionkšiną - įsakymą, baus
tinai uždrausdamas laiva- 
kroviams streikuoti Jersey 
City ir Hobokeno uostuose.

New* Orleans, La.—Gene
rolas J. Lawton Collins pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos greitai turės jau pus
ketvirto milijono vyrų ar
mijoje ir kitose ginkluotose 
jėgose.

Kalbėdamas Tulanę Uni
versitete Collins, armijos 
štabo galva, ragino negai
šuojant įvesti verstiną kari
nį lavinimą visiems jaunuo-

Generolai reikalauja 
daugiau orlaivią 
atom-bomboms

Chicago. — Generolas 0- 
mar Bradley pareiškė, jog 
Amerika turi jau šiemet 
pasistatyti daug daugiau 
karinių orlaivių, ypač tokiu, 
kurie galėtų nešti ‘ atomi
nes bombas per tūkstančius 
mylių. Jie turėsią mėtyti 
atom-bombas “į širdį prie
šu, valdančiu didžiulius že-Cz 7 V

mes plotus.”
Taip nutarė visų karinių 

štabų viršininkai Wash
ingtone, sakė gen. Bradley, 
vyriausias jų vadas.

Jis kalbėjo susirinkime 
.Amerikos Petroleum (naf
tos) instituto ’ ir tvirtino, 
kad lėktuvas tebėra geriau
sias įrankis atominiams 
ginklams naudoti.

Šiuo pareiškimu gen. 
Bradley sumušė skelbimus, 
būk Amerika jau galės iš 
patrankų šaudyti atominius 
sproginius.

Nuvežta lavonynan, 
“numirėle ’ atgijo

San Francisco.—Daktaras 
pripažino Theresa Butler’- 
ienę mirusia, ir jos “kūnas” ’ 
po dviejų valandų buvo at
vežtas į lavonyną. Bet, pir
ma negu “numirėlė” buvo 
padėta į šaldytuvą, jinai at
gijo. Tuomet ji nugabenta 
į ligoninę. '

Miestinis daktaras-koro- 
neris, vežant Butlerienę į 
lavoninę, taipgi nepastebė
jo, kad ji dar gali būti gy
va.

Įvairios
Kairo, Egiptas. — Angli

ja gabena streiklaužius i 
Suezo ruožtą, kur įgiptėnai 
streikuoja prieš anglus.

Įvairios Žinios

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad jų lėktuvai nušo
vė 3 rakietinius šiaurinės 
Korėjos lėktuvus.

London. — Pranešama, 
kad Iranas sutinka parduot 
Anglijai 10 milijonų tonų 
aliejaus per metus.

London.—Per papildomus 
rinkimus tapo išrinktas An
glijos Seiman dar vienas 
darbietis. Taigi Churchillo 
konservatoriai turės tiktai 
16 atstovų daugumą.

liams, pradedant nuo 18 
metų amžiaus.

Daugelis profesorių ir 
mokytojų priešinasi versti
nam jaunuolių muštravi- 
mūi, nes tatai trukdys stu
dentu mokslą.- v v

Tokiems generolas Collins 
atsakė, “yra ir daugiau pri
verstinų dalykų, kaip kad 
taksai ir Įvairūs įstatymai.”

Valdžia uždraudžia 
įrankius naujiems 
civiliams dirbiniams

Washington. — Valdžia 
užgynė naudoti mašininius 
Įrankius darymui naujų mo
delių automobilių, skalbia
mųjų mašinų, šaldytuvų, 
televizijos imtuvų ir -kitų 
civilinių dirbinių, prade
dant nuo 1952 metų vasa
rio 1 d. Nes reikią vis dau
giau mašininių įrankių ka
riniams lėktuvams ir Įvai
riems kitiems ginklams ga
minti.

Taigi civilinių daiktu fa
brikantai galės gauti įran
kių tiktai seniesiems dirbi
nių modeliams gaminti, 
kuomet nusidėvės dabarti
niai jų įrankiai. *

Tas įsakymas nekliudo 
vadinamųjų “1952 * metų” 
automobilių modelių, kurie 
jau per 18 mėnesių iš anks
to daromi.

✓ 
Sulaikytas eilinią 
laivakrovią streikas

New York. — Pranešama, 
kad eilinių Federacijos lai- 
vakrovių vadovybė sustab
dė jų streiką po derybų su 
New Yorko valstijos darbi
ne komisija.

Dar nepaskelbta, kokio
mis sąlygomis streikieriai 
grąžinami darban New 
Yorke, Brooklyne ir Bosto
ne.

Streikas tęsėsi 25 dienas. 
Laivakroviai streikavo 
prieš blogą unijos viršinin
kų padarytą sutartį su kom
panijomis.

Žinios
Paryžius. — Arabų vadai 

skundžia Anglija Jungt. 
Tautoms, kad anglai terori
zuoja ir deportuoja egiptė- 
nus iš Suezo kanalo ruožto.

Maskva. — Mirė 'Alekse
jus Badajevas, 68 metų, įžy
mus Sovietų pramonės va
dovas, vienas seniausių bol-

Manila.—Per riaušes tarp 
įvairių partijų politikierių 
rinkiminiame vajuje užmuš
ta jau 74.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžios tarnautojai ruo
šiasi sustreikuot ateinantį 
sekmądienį.

ORAS.-—Giedra ir šilčiau.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

VIŠINSKIS RAGINA DARYTI TAIKĄ 
KORĖJOJ, UŽGINTI ATOM-BOMBAS, 

PADARYTI 5 DIDŽIŲJŲ SUTARTĮ
Jis taipgi siūlo Jungt. Tautom 
šaukt pasaulinę konferencijų 
dėl karinių jėgų sumažinimo

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, Sovietų delegatas 
Jungtinių Tautų seimui, pa
reiškė, kad amerikinis pla
nas dėl paprastų ir atomi
nių ginklų suskaitymo ir 
apribojimo yra “apgavin- 
gas,” “falšyvas” ir “juok
dariška nesąmonė.”
SOVIETINIS VIŠINSKIO 

PLANAS
A Višinskis, Sovietu užsie- 
nio reikalu ministras, iš sa
vo pusės, pasiūlė, kad Jung
tinių Tautų seimas privalo:

1. Pareikšti, jog ameriko
nų vadovaujamas “užpuoli-

%

Amerikonai nesutinka 
pertraukti mūšius

Korėja.—Amerikonai “ga
lutinai” atmetė planą — 
pertraukt mūšius paliai. da
bartinį karolfrontą, kol bus 
per derybas nustatytas ne
karinis paliaubų ruožtas. 
. Amerikonų generolai sa
ko, jei sustabdytume mū
šius, tai nebūtų kuom šiau
riečius pribausti, kad jie su 
mumis derėtųsi.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai kartotinai atakavo 
amerikonus vaka r i n i a m e 
fronte, bet amerikonai at
mušė atakas.

Prašo panaikint bylas 
prieš 17 komunistą

New York.’ — Advokatai 
17-kos apkaltintų vadovau
jančių komunistų prašė fe
deral} teisėją Edwarda Ą. 
Congerį panaikint bylas 
prieš juos. Advokatai nu
rodinėjo, kad priešingas 
konstitucijai yra pats Smi- 
tho įstatymas, pagal kurį 
jie teisman traukiami.

Tie komunistai kaltina
mi, kad “suokalbiavę mokyt 
ir skelbt, jog reikėsią nu
verst Amerikos valdžią per 
jėgą bei prievartą.”____ ,_____ <

Sudužo 2 kariniai lėktuvai, 
užmušta 12 lakūnų

San Antonio, Texas. — 
Besileidžiant aikštėn, sudu
žo ir sudegė milžiniškas 
bombonešis B-29. Žuvo 8 
lakūnai.

Anchorage, Alaska.—Prieš 
pat nusileidžiant žemyn, 
nukrito karinis lėktuvas, 
užmušant 4 lakūnus. Du 
kiti pavojingai sužeisti.

Istanbul, Turkija.—Turkų 
valdžia aklinai uždarė savo 
rubežių su Bulgarija.

kiškas” Atlanto kraštų są
ryšis yra priešingas joms 
padaras, nesutampantis su 
naryste Jungtinėse Tautose.

2. Pripažinti, jog dalyvau
jančio*? korėjiniame kare 
šalys turi negaišuojant su
stabdyti karinius- veiksmus, 
padaryti pertaiką ir per 10 
dienu atitraukti savo ka
riuomenę nuo 38-tos parale
lės (senojo rubežiaus tarp 
Šiaurinės ir Pietinės Korė
jos), o per tris mėnesius 
privalo būti iš Korėjos iš
traukta visa svetimųjų ka
riuomenė ir savanorių jun
giniai.

3. Atsišaukti j visas pri
klausančias Jungt. Tautoms 
valstybes, taipgi ir į kitas 
valstybes, kurios dar nėra 
Jungtinių Tautu nariai, kad 
sueitu į pasaulinę konfe
renciją į r plačiai apsvarsty
tų, kaip galima būtų sėk
mingai ir žymiai sumažinti 
ginkluotas jėgas; kokiais 
praktiniais veiksmais gali
ma būtų uždrausti atomi
nius ginklus ir. sudaryti 
tarptautinę kontrolę už
draudimui vykdyti. Jungt? 
Tautų seimas taipgi priva
lo patarti, kad tokia tarp
tautinė konferencija būtų 
sušaukta greičiausiu prak
tiniai galimu laiku, bent ne 
vėliau kaip 1952 metų bir
želio 1 d.

4. Atsišaukti į Jungtines 
Valstijas, Angliją, Franci] ą, 
Kiniją ir' Sovietų Sąjungą, 
kad tarp savęs padarytų 
taikos sutartį; taip pat at
sišaukti į visas kitas taiką 
mylinčias tautas ir valsty
bes, kad stipriai remtų to
kią sutartį.

Višinskis savo kalboje, 
atsakydamas Amerikos 
valstvbės sekretoriui Dea- 
nui Achesonui, kaltino Ame
riką už Korėjos karo tęsi
mą ir už trečio pasaulinio 
karo kurstymą. Kartu jis 
pabrėžtinai reikalavo už
gint atomines bombas ga
minti bei naudoti ir ragino 

i sunaikinti • jau padarytas 
atom-bombas.

INDIJOS KOMUNISTAI
SUSPENDAVO
JĖGOS ŠALININKUS

New Delhi, Indija.—Indi
jos Komunistų Partijos su
važiavimas suspendavo bu
vusį jos sekretorių B. T. 
Ranadive ir tris kitus va
dus. Nes jie piršo naudo
ti jėgą prieš buržuazinę val
džią.

Suvažiavimas p a r eiškė, 
reikia eiti į minias,'traukti 
jas savo pusėn ir ramiais 
būdais kovoti už darbo žmo
nių reikalus; atsiminti, kad 
Indijos žmonių dauguome- 
nė priešinga jėgos vartoji
mui.

i
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PAŽADAI IR JŲ
VYKDYMAS GYVENIMAN

RINKIMINĖSE KAMPANIJOSE buržuaziniai politi
kieriai, kandidatuodami į tą ar kitą valdinę vietą, duoda 
daug žmonėms pažadų. Pažadai, aišku, nėra brangūs, 
pirkti nereikia, o su jų pagalba kandidatas tikisi pasi
gauti (ir pasigauna) iš žmonių balsų.

Štai, praėjo 1 miestavi rinkimai Niujorke. Prieš rin
kimus tiek demokratų, tiek republikonų, tiek liberalų 
kandidatai žadėjo žmonėms daug ko, tik tegu šie juos 
išrenka. Miesto tarybos pirmininko vietai, kaip žinia, 
tapo išrinktas liberalų kandidatas Mr. Halley—tai buvo 
vyriausias postas šiuose rinkimuose.

Mr. Halley taipgi žadėjo daug dalykų, tarp kitų, jis 
žadėjo kovoti prieš taksus, imamus miestui už pirkinius 
(sale^tax). Jis žadėjo kovoti prieš važiuotei fėro pakė
limą. Jis žadėjo daryti tą ir kitą.

Dabar, kai šis žmogus tapo išrinktas, tai visų pilie
čių pareiga daboti, kad jis vykdytų gyveniman tai, ką 
žadėjo.'

Nesvarbu, ar jūs balsavote už Mr. Halley ar ne, bet 
svarbu, kad jūsų, kaip piliečio, kaip didmiesčio gyvento
jo, pareiga daboti, kad jis vykdytų gyveniman savo pa
žadus. (

Rinkimuose, kaip matėme, buvo užduotas didžiulis 
smūgis Tammany Hall politikieriams, kai jų kandidatas, 
Mr. Sharkey, prakišo. Užduotas smūgis ir republiko- 
nams. Abi šios partijos maudosi kyšystėje, abi jos po
litiniai nusibankrutavusios, abi jos nešvarios, todėl ir 
jų kandidatai buvo atmesti.

Mr. Halley yra “švarus vyras,” skelbė jo šalininkai. 
Girdi, ką jis žada, tą ir vykdo.

Gerai, žiūrėsime, ką Mr. Halley vykdys ir kaip vyk- 
’ dys. Žiūrėsime, ar jis neis Mr. O’Dwyerio keliu, — gi 

O’Dwyer, atsimename, kadaise taipgi buvo davęs gražių 
pažadų, kuriuos, deja, jis pamiršo taip greit, kaip greit 
įėjo Į miesto rotušę ir atsisėdo miesto majoro kėdėn.

SKAIČIUOTI AR SUNAIKINTI?
PREZIDENTAS TRUMANAS, praėjusį trečiadienį 

kalbėdamas į mūsų krašto žmones per radiją ir televi- 
.ziją, siūlė, kad būtų suskaičiuoti visų tvirtesnių kraštų 
ginklai, jų tarpe ir atomo bombos.

Panašų sumanymą padarė mūsų valstybės departmen-
< tas bendrai su Anglija ir Francūzija Jungtinėms Tau
toms ir reikalaus, kad tasai sumanymas būtų įdėtas į 

..asemblėjos darbų dienotvarkį.
Taigi šis klausimas, aišku, bus asemblėjos plačiai de- 

'batuotas, svarstytas. • .
Prisipažinsime/ mes tikėjomės ko nors daugiau iš 

prezidento Trumano. Mes galvojome, kad jis iš tikrųjų 
ką tai tokio sumanys, ką tai tokio pasiūlys, kas atimtų iš 

' 'Tarybų Sąjungos rankų “taikos kortą.”
Nieko panašaus neįvyko.
Siūlymas, kad būtų suskaityti ginklai, nieko konkre- 

’.taus ir džiuginančio neįneša. Turime atsiminti, kad, 
jei tie ginklai ir būtų skaičiuojami, tam užimtų labai 

7. daug laiko.
Argi ne geriau stovėti už tai, kad, sakysime, atomo 

... bombos, bus jų daug ar maža, būtų nuįstatymintos, bū
tų sunaikintos, būtų uždraustos vartoti bent kokiame 
konflikte?

Tas pats ir su kitais ginklais.
• ••• Atomo bomba yra civiliniams žmonėms naikinti įran- 
“■ kis, tad nesvarbu, kiek kuri šalis tų bombų turi,—jos 

yra pavojingos, neša pragaištį, todėl jos turi būti sunai- 
^dkintos.

Mums neatrodo, kad ši prezidento Trumano kalba, šis 
sumanymas, padarys pasaulio žmonėse tos įtakos, kokios 
jis tikėjosi.

I •

TENKA PRIMINTI, kad tuo pačiu laiku, kai preziden
tas T m m anas sakė savo Įkalbą, Vierlnoje baigė savo po
sėdį Pasaulinė Taikos Taryba.

Pastaroji taipgi pasisakė už tai, kad būtų pravestas 
ginklų suskaičiavimas, bet ji tolydžio pasisakė už tai, 
kad tuojau būtų eita prie nusiginklavimo, ši Taryba 

” siūlo, kad ne vėliau, kaip sekamais metais, būtų suma
žintas ginklavimasis apie vienu trečdaliu.

Ši Taryba, beje, reikalauja, kad tuojau būtų sulaiky
tas karas Korėjoje, kad į Jungtines Tautas būtų tuojau 
priimta Kinijos Liaudies Respublika, kad penkios di- 

...džiosios valstybės—Kinija, Amerika, Tarybų Sąjunga, 
..Anglija ir Francūzija,—sudarytų taikos paktą, taiką 

užtikrinančią sutartį.
Kaip matome, čia yra konkretūs sumanymai, kurie 

visi turi bendro su taikos išlaikymu.
v- Vien tik ginklavimosi sumažinimas dar negarantuoja 

taikos pastovumą. Tenka išspręsti tam tikros kitos pro
blems, — sakysime, Kinijos Liaudies Respublikos priė- 

'‘mimas į Jungtines Tautas. Tik tuomet bus padėti tvirti 
pagrindai pasaulinei taikai.

MŪSŲ DOLERIS
Washingtone išeina mėne

sinis žurnalas “Changing 
Times,” leidžiamas Kiplin- 
gerio. Lapkričio mėnesio 
laidoje šis žurnalas, tarp 
kitko, šitaip raišo:

“Doleris, kuri jūs padėjote 
prieš dešimt metų, šiandien 
tėra vertas tik 60 centų. Tie 
doleriai, kuriuos jūs padėjote 
prieš penkeris metus, šiandien 
tėra verti tik po 82 centu. 
Netgi ir tie doleriai, kuriuos 
turite nuo praėjusios žiemos, 
tėra 96 centų verti...”

Taip nyksta žmonių su- 
taupos, taip kyla infliacija, 
kirsdama darbo žmonėms 
smūgį po smūgio!

Kas visa tai padaro?
Nereikalingas ginklavi

masis, leidimas bilijonų do
lerių kariniams reikalams.

| nutarė organizuot platų liau
dies veikimą už apgynimą at- 
siekimų, kovoti prieš antide
mokratinį Duplesio “Spynos 
įstatymą”, už atšaukimą 
priešliaudiškos Carsono įsta
tymo pataisos ir už žmonių 
teisių bilių. Tolimesnio veiki
mo vadovavimui išrinko ko
mitetą‘iš 80 asmenų ir nutarė 
plėsti Sąjungą Demokratinėms 
Teisėms Ginti, kaipo narinę 
organizaciją. .

Kongrese nuo lietuvių da
lyvavo torontietis A. Gali
na itis.

I
SUMATERIALĖJO

Vienas žmogus rašo Čika
gos menševikų laikraštyj 
korespondenciją iš Cleve- 
lando dipuku mitingo, ku
riame tūlas Stravinskas pa- 

. sakęs, jog tarp dipukų—
“...pasireiškią sumaterialė

jimo, šykštumo ir pernelyg 
siauro susigrupavimo nuotai
kų ženklai kenkia visam 
darnumui.”

Kitais žodžiais, dipukai 
atsisaką klausyti Stravins
kų; jie gyveną ir norį gy
venti taip, kaip nori.

KIAULYSTĖ
L. Prūseika rašo Vilnyj:
Poetas dipukas Faustas Kir

ša pasakė “Lietuvių Dienų” 
korespondentui: “Esu sotus,
kaip ir visi amerikiečiai. Apie 
kūrybą nėra kalbos, kaip ir 
visiems amerikiečiams. Spar
ta ir biznis žėri ant visų idė | ĄpjE ATOMO BOMBĄ 
iii Toin iv l- n i n vn-

PRANCIŠKONAI

Gyvename keistą 'laiko
tarpį, labai įtemptų nervų 
laikotarpį. Vieniems atro
do, kad tik jie yra teisingi 
ir geri, o visi kiti yra ne
teisingi ir blogi.

Mūsų-lietuviškame gyve
nime irgi visako įvyko. Tie,

minės bombos dar tobulina-j 
mos. Ir paskutiniai bandymai I 
Nevados dykumoje parodė, j 
kad galima trenkti taip smar
kiai, jog žemė drebės už ke
lių dešimtų mylių. Ar nedre
ba dėl to žmonių širdys?

Pranciškonų
parašė daug tiesos, 
prileidžia, “kad ji (atomi-j 
nė bomba) padės daug kam 
susijungti kapinėse.”

Reikėtų daryti visa, kad 
taip neįvyktu. Pirmiausiai 
reikia žmonėms reikalauti, 
kad atominė bomba nebūtų 
naudojama jokiame kare, 
kad ji visur būtų nuįstaty- 
minta ir sunaikinta, 
to. tenka darbuotis už tai
ką, už ilgametę taiką, 
šitaip veikiant, tik to šie-1 
kiant, bus galima ramiai 
gyventi.

Deja, pranciškonai dėl tai- Ku. 
kos nekovoja; jie laukia ka
ro, jie vis mano, jog tik 
karas išgelbėsiąs kapitaliz
mą ir sunaikinsiąs komu
nizmą. Bet tai yra bloga 
politika. Žmonijos laimė 
glūdi taikoje, o ne kare.

laikraštis! kurie valdė Lietuvą, o da- 
Jis net bar išsimėtę po visas pasau

lio dalis, kremtasi savu li- 
| kimu. Juk buvo ponai, o 
dabar turi dirbti, ir dar tu
ri dirbti tokį darbą, kuris 
jiems nepatinkamas.

Jiems į pagalbą yra atė
ję net Amerikos piliečiai, 
kurių užduotis yra nesikišt į 
kitų tautų vidujinius reika
lus.

Tam tikslui yra susiorga
nizavę net keletas komite-

Prie

Tik

tuviškai reiškia: apgaudi
nėti, gązdinti, neteisybę! say 
kyti. ! ,

Na, ar ne tą viską ta or
ganizacija skelbia?

Na, dabar paimkime žodį 
Vlikas. Čia irgi klaidingai 
sudėtas žodis. Tikriausiai 
tinka Vilkas.

O kad tas tiesa, tai tos 
organizacijos nariai iš ti
krųjų yra vilkai, kurie tik 
staugia be paliovos prieš 
Lietuvą ir jos liaudį, kuri 
tiek daug nukentėjo virš 
šešeri metai tam atgal.

Jie vėl geidžia matyti 
Lietuvą ir jos žmones krau
juose pasriuvusią, bile tik 
vėl ten grįžti ir valdyti 
vargstančią liaudį.

Tai tikri vilkai pilnoje to 
žodžio prasmėje!

ių... Taip ir sukuosi, kaip vo
verėlės narve... Svarbu rau
menys išlaikyti.”

Taip pats save apibūdinęs 
Faustas Kirša staigiai viauk
telėjo, kad Lietuvos rašytojai 
nekuria, bet vemia.

Besarmatis.

Kiršos dūsėjimai — ne
laimingo žmogaus dūsėji
mai. Atsiskyręs nuo savo 
tautos, palikęs ją, išbėgęs 
su josios priešais, dabar, at
sidūręs skurdan, jis, užuot 
apgailėjęs savo “žygius,” 
niekina tuos, kurie liko Lie
tuvoje. Tokią kiaulystę te
gali atlikti tik nekultūrin
gas žmogus.

KONGRESAS DEMO
KRATINĖMS TEISĖMS 
GINTI KANADOJE

Liaudies Balsas rašo:
Spalio 26-28 d. Toronte įvyko 

Nacionalis Kongresas Demo
kratinėm Teisėm Ginti. Kong
rese dalyvavo apie 300 dele
gatų iš visų Kanados provin
cijų. Jie atstovavo septynias 
amatų unijas, dešimt kuopų 
Sąjungos Demokratinėms Tei
sėms Ginti, daug kultūrinių ir 
pašalpinių organizacijų.

Kongresas, peržvelgęs liau
dies kovas U'ž civiles bei de
mokratines teises, vieningai

Pranciškonu
Brooklyne šitaip rašo apie 
atominę bombą:

Kai pirmos atominės bom-1 
bos susvilino du Japonijos sa
lų miestus,’ visu žemes rutu
liu nuėjo ne tiktai jų skardus 
garsas, bet ir šiurpus drebu
lys sukrėtė žmones: karšta 
pasidarė net buvusiems toli 
nuo Japonijos krantų. Bikini 
salų bandymai, be žmonių j 
aukų, praėjo jau kiek šalčiau, 
bet vienas anglų ekspertas, 
matęs milžiniškus atominius 
debesis kaip jie su ugnimi 
skrodė dangų, sukąstomis lū
pomis prasitarė: “Kad tai 
žmonija žinotų, kokią baisią 
gamtos jėgą ji pasigavo. Ar 
besuvaldys ?”

O sakoma tai buvo dar tik 
šautuvo šūviai prieš patranką, 
palyginus su tuo, kaip sprogs
ta dabar atominės ir vande
nilio bombos. Jos ir mažesnės 
ir keliariopai stipresnės, 
turi ir ne vienas kraštas, 
jei kas neturi ar slepia, 
už gerus pinigus suras ir 
vo metu parodys. Nebuvo 
tokio išradimo, 
apėjęs viso

Atominė 
Amerikoje, 
liavusi, gali 
be viešnia, o priešu. Jam- pa
sitikti žmonės mokomi, o ato-

KUI^.DINGO TIE 
PAVEIKSLAI?

Vienas asmuo' pranciško- 
1<ias 1 nu laikraštyj ieško Mindau

go paveikslų ir kitų “me- 
|no šedevrų.” Jo žodžiais: 

šių metų pradžioje su įdo- 
(mumu skaitėme, kad Mindau
go krikšto sukakties proga 
mūsų dailininkai nupieš net 
keletą paveikslų. Buvo posė
džiauta, nustatyta net temos 
— Mindaugo gyvenimo ryš
kesnieji momentai, buvo su
rasti net mecenatai, kurie 
pasižadėjo remti šį sumany
mą. Tikrais tai buvo džiugi ži
nia, nes nauji kūriniai turėjo 
praturtinti gana, skurdžią is
torinę tapybą.

Ir kiti menininkai buvo pa
kviesti į šią sukaktį. Poetai 
žadėjo parašyti tekstus kanta- 

dramaturgai nutekinti 
dramą, o muzikai su-1 
didesnį muzikinį veika-

Vieną tokį komitetą va
dina BALFu, o kita—VLI- 
---- Žinoma, tai organiza
cijų vardai.

Bet man rodosi, kad bū
tinai reikėtų pakeisti tūlas 
raides tuose žodžiuose. Ta
da mes galėtume padaryti 
tinkamesnę išvadą, kam tos 
o rganizaci jos tarnau j a.

Paimkime žodį Baltas. 
Vietoj jo, turėtųi būti Bla
tas! Na, ir mes turime ti
krą to žodžio reikšmę. Nes 
angliškai žodis blatas lie-

Kolumnistas Drew Pear
son graudžiai verkia savo 
kolumnoj, kad 2,000 vyrų, 
kurie dirbo Belgijos maino- 
se, nusitarė visi kartu grifz 
ti į savo tėvynę, tai yra, 
“geležinės uždangos.”

Ot, kokia nelaimė vaka- v 
rams! ♦

O, kiek tų pabėgėlių, 
skaudžiai nusivylusių, norė
tų grįžti ten, iš kur juos gy
venimo bangos karo metu 
išstūmė! Pranas.

J Michigan valstijos ir kitus 
žmonės atsišaukimas

iš pašalinių,

•tai, 
kokią 
kurti

Pora metų atgal buvo Mi-'kias pasakas 
chigan valstijoje priimtas kad išgauti ką ant kelių 
lojališkumo įstatymas, ku- žmonių dėl jų persekiojimo, 
rio reakcionieriai negalėjo Du lietuviai veikėjai jau tą- 
įkūnyti. Paskui tik per ne-|somi po teismus, kad išgau- 
susipratimą visai j—---x- --- ----1 y-yl- ti---—

dauguma tapo priimtas pa-Į 
taisymas, duodantis tam pinga finansinė parama.1 
įstatymui teismišką galią.
Detroito miestas, pasire- Į sas ,taip lygiai ir Komitetas 
miant tuo valstijiniu įsta- Sveturgimiams Ginti gSji 
tymu, pataisė savo čarterį. vesti kovą su reakcija tik 

, gaunant 
pasiremiant tuo mos iš visur, 

daromi dideli puo-

maža 1 ti iš jų judošišką liudijimą.
To viso atmušimui reika-

Civilinių Teisių Kongre-

ir Įvedė į galią.
Dabar,

įstatymų,

finansinės para-

O 
tai 
sa- 
dar 

kuris nebūtų 
žemės rutulio.

bomba, gimusi 
bet svetur nukc- 
čia grįžti jau ne-

Na, kaipgi su tuo viskuo 
Jy atsitiko? Tegu tas pats ra

šytojas pasako:
Kur dingo visi dailininkų 

užsimojimai, padaryti projek
tai ? šen bei ten pasiteiravus, 

paaiškėjo, kad kai kurie me
cenatai jau ir pinigus sumokė
jo, nes dailininkai nerimavę. 
Tačiau gavę honorarą, jie vi
sai aprimo ir nutilo. Nūnai 
jau1 baigiasi metai, norėtųsi iš
girsti apie naujus darbus ir 
juos pamatyti.

Tad šiuomi atsišaukiame 
Urnai ant visų, kurie nesu- į visus ateiti su finansine ' 

, japoniška pagalba atmušimui to vieno 
su reakcingiausių akto, kuris 

gyvuoja tik Mieliigano vals
tijoje.

Banko čekius arba money 
orderius išpirkite J. Gugas 
vardu, bet siųskite laišką su 
aukomis sekamu adresu: F.. 
Gustaitis, 9515 Cardoni 
Ave., Detroit, Mich.

Civiliniu Teisiu ir 
Sveturgimių Apgynimo 
Lietuvių Komitetas

tinka su įvesta 
minčių kontrole, arba 
fašistinėmis pažiuro m i s 
tam tikru žmonių valdiško
se sferose.

Pirmutinis pradėjo puldi
nėti Detroito miestas vei
klius unijų vadus, kurie 
randasi jiems ant kelio slo
pinimui darbininkų.

Deportavimo bylų yra 
virš 30, dauguma iš Detro
ito miesto.

Pastaruoju laiku pradėjo 
šnipinėti ir pulti taip lygiai Pirm. K. Nausėda

Prezidentas Trumanas ir jo duktė Margaret. Juos 
sveikina Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Wil
liam Green. Green pribuvo Washingtonan dalyvauti 
ceremonijose, kuriose viena aikštė tapo pavadinta Sa
muel Gompers aikšte. Kaip žinoma, Samuel Gompers 
beveik be pertraukos išbuvo Federacijos prezidentu nuo 
1886 metų iki pat mirties. Kai Gompers numirė* Wil-
liam Green buvo išrinktas Federacijos prezidentu. Juo- 
mi ir dabar tebėra.

Užsakymai duoti, pinigai 
sumokėti, o paveikslų kaip 
nebuvo, taip ir nebėra! Ra
šytojas dar vis tikisi, kad 
atsiras dailininkų, kurie 
griebsis už teptuko ir pa- 

I letės ir nupieš Mindaugą, 
I tad jis pataria jiems pada
ryti Mindaugą gražų, 'gra
žų, kaip lėlę, kad jį vaikai 
mylėtų. To rašytojo žo
džiais :

Visi mūsų dailininkai yra 
pasidavę senai tradicijai, kuri 
Mindaugą, kaip ir kitus ka
riautojus kunigaikščius, vaiz
duoja su šalmu ir kardu. Juk 
Mindaugas buvo karalius, tai 
kodėl neparodyti jo karališ
kumo, jo puošnaus vainiko. 
'Šita prasme, vaizduojant Min
daugą karaliumi, dailįninkam 
atsirastų kur kas didesnės ga
limybės: pačioje aplinkumoje 
galėtų išieškoti ’ jo didybę. 
Reiktų ir karaliaus -Mindaugo 
portreto, kuris eitų į visas 
mokyklų knygas, nes tas barz
dotas su kalaviju karys, tik
rai nepatrauklus jaunimui.

Washington. — Gen. Ei
senhower, po slaptų karinių
pasitarimų su Trumanu, iš
lėkė į Paryžių. .

ir lietuvius, landydami po 
namus ir rankiodami viso-

Sekr. F. Gustaitis 
Ižd. J. Gugas.

SKAITYTOJU BALSAI <
Laisvės Redakcijai

Čia rasite iškarpą iš an
gliško laikraščio, kur, ma
no supratimu, yra gerų fak
tų, kaip vakarinės Europos 
Žmonės žiūri į Amerikos 
karinę isteriją.

Pasirodo, kad vakarinės 
Europos žmonės, išskyrus 
militaristus ir kelis kapita
listinius politikierius, nebi
jo Sovietų Rusijos nei ry
tų komunizmo “puolimo” 
ant jų. Jau jeigu kurie iš 
jų bijo komunizmo, tai jie 
bijo savojo - naminio ko
munizmo.

Vakarinės Europos žmo
nės aiškiai mato ir supran
ta, kad jeigu Sovietų Rusi
ja būtų norėjusi užkariauti 
vakarinę Europą, tai per 
praėjusius 6 metus ją būtų 
galėjusi nušluoti ir pasiim
ti, o ne laukti iki Amerika

i pati apsiginkluos ir kitus 
apginkluos prieš Rusiją.

Ernie Hill raportai iš 
i vakarinės Europos parodo, 
kad Amerikos propaganda 

i už karą prieš Rusiją ir ko- 
i munizmą labai prastai vyks
ta.

Užtinki' ir komercinėj 
j spaudoj kai kada šiek tiek 
i teisingesnių faktų bei pra- 
I nešimų, bet ar tie nabagė
liai mūsų žmonės susiran
da ir skaito tokias žinias?

i Nereiks tų baikų.
Nežinau, gal jūs randate 

ir kituose laikraščiuose ir 
daug pirmiau negu kas jum 
prisiunčia ar praneša ir gal 
jūs šia iškarpa ftei nepasi
naudosite. Na, tai jūsąJja- 
lykas, ir jūs žinosite,'** ką 
reikia daryti. Pasimatysi
me Laisvės koncerte.

Draugiškai,
V. Žilinskas

2 pusi.—Laisvė (Liberty)*Šeštadien., Lapkritis-Nov. 10, 1951
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A. ČECHOVAS. ‘

GYVOJI CHRONOLOGIJA
Valstybės patarėjo šaramikino saloną 

gaubia maloni prieblanda. Didelė bron
zinė lempa su žaliu gaubtu žaliai nuda
žo a la “ųkrainiška naktis” sienas, bal
dus, veidus ... Retkarčiais gęstančiame 
židinyje sužioruoja rusenanti plauska ir 
akimirksniui nutvieskia veidus gaisro 
pašvaistės spalva; bet tas negadina ben- ' 
droš šviesos harmonijos. Bendras tonas, 
kaip sako dailininkai, išlaikytas.

Prieš židinį, krėsle, tik ką .papietavu
sio žmogaus pozoje, sėdi pats Šaramiki- 
nas, pagyvenęs ponas žilomis, valdinin
kiškomis žandenomis ir romiomis, mėly- 

' Y nomis akimis. Jo veide pasklidęs švelnu-
* mas, lūpos sudėtos į liūdną šypseną. Prie 

jo kojų, ištiesęs kojas prie židinio ir tin
giai rąžydamasis, sėdi ant suoliuko vice- 
gulfernetorius Lopniovas, tvirtas vyras, 
metų keturiasdešimt. Šalia pianino žai
džia Šaramikino vaikai: Nina, Kolia, 
Nadia ir Vania. Pro truputį praviras 
duris, vedančias į ponios Šaramikinos 
kabinetą, baikščiai skverbiasi šviesa. 
Ten už durų, už savo rašomojo stalo, sė
di Šaramikino žmona, Anna Pavlovna, 
vietinio ponių komiteto pirmininkė, ju
dri ir pikantiška poniutė, metų trisde-

* šimties su magaryčiomis. Jos juodos, 
žvitrios akutės skrajoja pro pensnė po 
prancūziško romano lapus. Po romanu 
guli suglamžyta pernykščių metų komi
teto ataskaita.

— Anksčiau mūsų miestas šiuo at
žvilgiu buvo laimingesnis, — kalba Ša- 
ramikinas ,merkdamas romias savo akis 
p rusenančias žarijas. — Nei vienos žie
mos nepraeidavo be to, kad neatvažiuotų

• „.kokia nors žvaigždė. Apsilankydavo ir 
Ą garsių artistų, ir dainininkų, o dabar...

velniai žino kas! Be fokusininkų ir var
gonėlių sukėjų niekas neatvažiuoja. Jo
kio estetiško malonumo ... Gyvename, 
kaip miške. Taigi... O ar atsimenate, 

~ jūsų ekscelencija, ta italą tragiką...
Kaip jis ten? toks briunetas, aukštas ... 
kad jį kur, pamiršau... Ak, taip! Lui- 
dži-Ernesto de Rudžijero ... Įstabus ta
lentas . .. Jėga! Vieną žodį pasakys, bū-* 
davo, ir teatras ūžte ūžia. Mano Aniu
točka labai daug jam padėjo! Ji jam ir 
teatrą išrūpino, ir bilietus dešimčiai Vai
dinimų išpardavė... Jis ją už tai dekla
macijos ir mimikos mokė. Nuoširdus 
žmogus. Buvo atvažiavęs jis čion ... kad 
nėsumeluočiau .. . prieš dvylika metų... 
Ne, meluoju... Mažiau, prieš kokią de
šimtį metų ... Aniutočka, kiek mūsų Ni
na metų?

— Dešimtu! — rėkia iš savo kabineto 
Anna Pavlovna. — O ką?

— Nieko, mamyte, aš tik taip sau... 
dainininkų geru atvažiuodavo... At- 

" ysimenate “tenore di gražia” Prilipčiną?
a Koks nuoširdus žmogus! Kas per išvaiz

da! Blondinas. .. veidas toks ryškus, pa- 
ryžietiškos manieros... O koks balsas, 
jūsų ekscelencija! Viena tik bėda: kai 
kurias gaidas pilvu dainavo ir “re” fis
tula imdavo, o šiaip — viskas gerai. ‘Pas 
Tamberliką sakėsi mokęsis ... Mes su 
Aniutočka išrūpinome jam salę visuo
menės namuose ir, atsidėkodamas už tai, 
jis, būdavo, mums kiauras dienas ir 
naktis dainuodavo ... Aniutočka dainuo
ti mokė... Buvo atvažiavęs jis, kaip da
bar atmenu, gavėnioje, prieš kokius dvy
lika metų. Ne, daugiau... O tai atmin
tis, kad ją kur dievai! Aniutočka, kiek 
mūsų Nadečka metų?

— Dvylikos! z
—Dvylikos . .. jeigu pridėsime dešimt 

mėnesiii... Na, taip ir bus ... tryli
ka!... Pirmiau pas mus mieste kažin 

'Ucaip ir gyvybės daugiau buvo... Imki- 
į June, pavyzdžiui, nors ir labdaringus va- 

Karus. Kokie puikūs, pas mus būdavo 
pirmiau vakarai. Kas per žavumas! Ir 

A^ainuoja, ir vaidina, ir skaito... Po ka
ro, atmenu, kada čia belaisviai turkai 

; stovėjo, Aniutočka rengė vakarą sužeis
tųjų naudai. Surinko tūkstantį šimtą

I rublių... Turkai karininkai, atmenu, 

iš galvos ėjo nuo Aniutočkos balso ir vis 
jai ranką bučiavo. Che-che... Nors ir 
aziatai, o dėkinga nacija. Vakaras taip 
nusisekė, kad aš, ar patikėsite, į dieno
raštį įrašiau. Tai buvo, kaip dabar pri
simenu ... septyniasdešimt šeštais ... 
ne, septyniasdešimt septintais... Ne! 
Palaukite, kada pas mus turkai stovėjo? 
Aniutočka, kiek mūsų Kolia metų?

— Aš, tėte, septynių metų! — sako 
Kolia, tamsaus veido berniukas juodais 
kaip anglis plaukais.

— Taigi, pasenome ir energijos tos 
jau nebėra!... — sutinka Lopniovas, 
atsidusdamas. — Šit kur priežastis... 
Senatvė, broliuk! Naujų iniciatorių nė
ra, o seni pasenom . . Nebėra tos ugnies. 
Aš, kai buvau jaunesnis, nemėgdavau, 
kad draugija nuobodžiautų... Aš buvau 
pirmas jūsų Annos Pavlovuos padėjė
jas ... Ar reikėdavo vakarą labdarin
gam tikslui surengti, ar loteriją, ar at
važiavusią garsenybę paremti — viską 
mesdavau ir prūdėdavau triūsti. Vieną 
žiemą, atsimenu, aš tiek prisilaksčiau ir 
prisirūpinau, kad net susirgau... Ne
užmiršiu tos žiemos!... Atsimenate, ko
kį spektaklį mes suruošėme su jūsų An
na Pavlovna padegėlių naudai?

— Kuriais gi metais tai buvo?
— Nelabai seniai... Septyniasdešimt 

devintais . .. Ne, aštuoniasdešimtais, ro
dos! Palaukite, kiek jūsų Vasia metų?

— Penkerių! — rėkia iš kabineto An
na Pavlovna.

— Na, vadinasi, tai buvo prieš šeše
rius metus ... Taip,, broliuk, tokie tai 
buvo dalykai! Dabar jau nebe tas! Ne
bėra tos ugnies!

Lopniovas ir ŠaPamikinas susimąsto. 
Smilkstąs pagalys plykstelia paskutinį 
kartą ir apsitraukia pelenais.

1885.

LMS News and View
By MILDRED STENSLER

OPERA YEAR — 1951. \
Sometime back in April of this year, 

the LMS 3rd district initiated an “Ope
ra Festival” to re-awaken interest in 
that particular phase of the Fine Arts. 
This was followed up by a general 
pledge of the 3rd district, and a call to 
the other gręater communities to make 
greater efforts in bringing operatic per
formances to the Lithuanian public. 
1951 LMS Opera Year!

Well, 1951 is almost over. Let us re
view our accomplishments. Following 
the “Opera Festival,” we saw the birth, 
in New York, of a brand new original 
Lithuanian operetta, “SUDRUMSTA 
ŠIRDIS.”

In Chicago, the LKM Chorus had 
translated into Lithuanian the beautiful 
Straus operetta, “WALTZ DREAM,” 
and were credited with a Very success
ful performance. The Straus melodies 
must have captured the hearts of the 
LKM’ers because they immediately ar
ranged for a translation of another 
Straus (this time Johann) opera, “DIE 
FLEDERMAUS”' — now in rehearsal.

While the LKM Chorus this yeąr is 
bringing out two new operettas in Li? 
thuanian, the Roseland Aido Chorus is 
staging a revival of the old favorite, 
“PEPITA.” A very happy blerid of ope
ratic fare is in store for the midwest- x 
erners.

Here, in the east, the Aido and Siety
no CJhoruses have undertaken to carry 
the banner of Opera for ’51 by bring
ing their latest triumph, “SUDRUMS- 

. TA ŠIRDIS” to Connecticut and Massa
chusetts—and possibly, to other eastern 
states. .

This is the week-end that this full 
dramatic operetta will be presented at • 
Worcester, 29 Endicott St., Saturday . friends and kin-folk, and make merry 
evening, and Sunday afternoon at 2:30 - - .
at 227 Lawrence St., Hartford, Conn.
As one of the Mass, correspondents,

KOVOTOJAS DEL TAIKOS
St. Petersburg, Fla.;

------- o

70 METŲ JAUNUOLIS...
1881-mų metų spalio 25-tą dieną is

panų dailininko Picasso šeimoje, Mala
goje, gimė berniukas, kuris buvo pava
dintas ilgu ispaniško* papročio vardu: 
Pablo Diego Jose Francisco de Paule 
Juan Eepomuceno Crispin Crisiniano de 
la f Santis sima Trinidad Ruiz y Picasso. 
Šiandien jis žinomas sutrumpintu var
du, ir žinomas visame pasaulyje; gal 
plačiau negu bile kitas dailininkas, žino
mas kaip PABLO PICASSO.

Jį žino meno mokyklos mokinys bile 
kuriame pasaulio kampe, bet jį žino ne 
tik menininkai; jį žino indenzas, kuris 
pageidauja taikos, jį žino Liberijos ne
gras, jį žino Čilės angliakasys. Visas pa
saulis žino jo taikos balandį. Visas pa
saulis žino, kiek jis pasitarnavo taikai.

Jis dabar šventė seną amžių, bet visi, 
kurie jį pažįsta, jį vadina jaunuoliu.

Ispanas ir francūzas.
Savo ankstyvoje jaunystėje Picasso 

apleido gimtąją Ispaniją ir ’apsigyveno 
Francūzijoje. Bet jis niekad nenutrau
kė ryšių su savo gimtąja šalimi. Geriau
sias jo piešinys yra “Guernica,” o jis 
buvo nupieštas, kuomet Picasso susijau
dino sužinojęs, kaip brutališkai nacių 
Luftvaffe bombardąvo taikingą Guerni- 
cos miestelį Ispanijoje. Nuo savo anks
tyvos jaunystės Picasso buvo pažangie
tis, nors jo tėvas jį išauklėjo konserva
tyviai. Bet iki antro pasaulinio karo 
pabaigos jis nebuvo galutinai nusistatęs. 
Tik 1945-tais metais jis įstojo į Francū- 
zijos Komunistų ‘Partiją ir pareiškė: 
“Aš atėjau prie Komunistų Partijos, 
kaip ateinama prie šaltinio.” Šiomis 
savaitėmis, švenčiant jo 70-tą 
gimtadienį, Kompartijos generalinis se
kretorius Duclos jam pareiškė: “Mes 
didžiuojamės, turėdami tave mūsų eilė
se.” Atsakė Picasso: “Didžiuojuos tose 
eilėse būti...”

Už taiką
Pakalnėlėj prie upelio 

Lineliai linguoja.
Ir link upės ir link kelio: 

Nuolatos banguoja.
Ant kalnelio ošia šilas 

Didmario bangomis.
Rūstūs aidaip ilte pilas: 

Išeina angomis.
Vis nestoja audros siausti, 

Nenustoja Rūsti;
O kai smūgius tenka jausti, 

Turi pasiskųsti.
Adros supa medį storą

Taip, kaip menką liną.
Purto žemę, visą orą, 

Kuomet priselina.
Nors audros pasiliuosavę 

Žemelę užklumpa,
Bet nustoja jos alsavę, 

Visiškai suklumpa.
* * *

Praū; mūsų laikų vėjai* 
Ir užstos ramumas 

Nugalėti bus engėjai 
___ Klestės teisingumas.

Gi dabar aukščiausi šūkiai 
JVbūna už taiką;
Lai nežlunga nuėstai, ūkiai 

Per šį karą paiką.
V. Žilvitis.
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writing in “Laisve,” so aptly put it... 
“this bringing of the operetta “SU
DRUMSTA ŠIRDIS” to our town is our 
way of proving that opera and operatic 
music is loved afid wanted in our state. 
We invite all Lithuanians from the ma-/ 
ny small near-by towns to come in to 
Worcester on November 10, to help us 
celebrate the Opera Festival.” And cor
respondents from Hartford echo the 
same sentiments from their state, re
minding their people that they celebrate 
Sunday, November 11.

“SUDRUMSTA ŠIRDIS” is a bright, 
tender, romantic operetta, adorned by 
many beautiful and catchy tunes that 
we guarantee will have you humming all 
the way home. In addition, Aidas, Sie
tynas and Laisvės Chorus will give a 
program of new songs and old favorites.

After the show, meet with your many 

with the guests. This week-end will be 
a real Festival^ true to the Lithuanian 
tradition.

Bet didžiavimasis dar ne viskas. Pi
casso nėra partijos narys tik iš vardo. 
Jis veiklus narys, kuris pašvenčia judė
jimui nemažai savo laiko, talento, dar
bo ir, kuomet reikia, pinigų.

Metai po metų Picasso dalyvauja Pir
mosios Gegužės demonstracijose. Kur 
jis nebūtų, ar tai jo nuolatinėje vietoje 
prie Viduržemio jūros, ar užsienyje, 
Pirmai Gegužės jis būtinai parvyksta 

t Paryžiun, kad kartu su darbininkais 
maršuoti senomis Paryžiaus senmiesčio 
gatvėmis link Bastilijos aikštės ...

Kuomet keli metai atgal angliakasiai 
streikavo ir jiems reikėjo, pinigų, Picas
so atvyko į unijų centrą ir paklojo mi- 
lioną frankų.

Prie kiekvienos progos Picasso pabrė
žia, kad jis komunistas. Kiek jis pasitar
navo taikos judėjimui, visi žino. Jo tai
kos balandis dabar žinomas visur. Len
kijoje, Čekoslovakijoje, Tarybų Sąjungo
je ir eilėje kitų šalių tas balandis- at
spausdintas pašto ženkleliuose. Vakarų 
Europoje tas balandis irgi atspausdintas 
ženkleliuose,* ne pašto, bet taikos organi
zacijų.

Aišku, kad Picasso yra giliai neap
kenčiamas reakcininkų ir buržuazijos. 
Bet jie negali paneigti jo talento. Jo 
piešiniai išstatyti viso pasaulio muzie
juose. “Guernica,” pavyzdžiui, randasi 
New Yorko moderniško meno muziejuje. 
Bet jis neapkenčiamas. Britų reakcinis 
meno kritikus Michael Ayrton yra pa
reiškęs, kad “Picasso yra pats Antikris
tas.” Bet lygiai kaip jis neapkenčiamas 
reakcininkų jis yra mylimas pažangie
čių. Kai kuriems jis beveik Dievas. Pa
vyzdžiui, meksikiečių dailininkas Diego 
Rivera yra pasakęs: “Aš netikiu į Die
vą, bet tikiu į Picasso ...” ,

Dievas ne dievas, bet kaip žmogus 
Picasso yra svarbus priedas pažangie
čiams, skaudus smūgis reakcijai.

lietuviamss 
čia išgyvenę

sugyventi ii

Žvelgia žvaigždės
Žvelgia žvaigždės iš padangės 

v Į mūs žemę.
Kas atspės gi kokį rytą 

Jos mums lemia?
Gal jog buria mūsų žemei 

Laimės klotį.
Kad takai mums nebebūtu

Taip migloti?
Gal jos siunčia vėją rūkam 

Išsklaidyti,
Kad rytoj mes jau išvystum 

Giedrią sritį?
žvaigždės žino, kad miglynai 

Mums nubodo.
Jų žvelgimas į mūs žemę— 

Laimę rodo.
Ęi, atodūsiai sunkieji, 

Pasitraukit!
Mūsų ašarų karčiųjų 

Nebelaukit!
. Mes jau matom—žvaigždės lemia 

Naują rytą!
Miglos, rūkai—greit j šalį

Bus nuvyta! '
S. Jasilionis.

Mirė Kastantas Toshalis ;
Spalio 22 d. negailestingoji- 

mirtis išplėšė iš mūsų tarpe 
mūsų visų mylimą draugą- 
Kastantą Toshalj. Kastantai 
buvo labai gerai žinomas vi-s 
siems šio miesto 
Nors draugas
vos septynetą metų, bet jie 
mokėjo gražiai 
susidraugauti su visais vieti
niais lietuviais, ir kas jį paži-i 
no, visi pamylėjo jo dradgiš- 
kuma ir malonumą.

Draugas Toshalis buvo vie
nas iš pirmųjų draugų, kurie- 
padėjo suorganizuoti mūsųi 
LLD 45 kuopą ir buvo tos kuo-e 
pos finansų sekretoriumi' ikį 
kol jam sveikata tarnavo. 1

Man gal daugiausiai teko 
lankyti draugą Toshalį, .’jam; 
sergant per porą metų. Nors? 
gydytojo buvo draudžiąma) 
kalbėti kad ir mažiausiai,, bet- 
draugas negalėjo to išpildyti,- 
nes jam labai rūpėjo šių .die
nų darbininkų gyvenimo ,pa- • 
dėtis ir jų kova už pagerini
mą savo būklės, ir abelnab 
šių dienų darbo klasės perse
kiojimas ir siaučiančidji reak-; 
cija prieš visus susipratusius 
darbininkus.

Draugas Kastantas bekal-1 
bedamas būdavo taip priilsta,* 
jog būdavo priverstas sustoti 
kalbėti. O tas ji daugiausia h* 
vargino, kad jis nebegalėjo> 
veikti ir darbuotis, taipgi ne-' 
begalėjo nei i spaudą nieko- 
parašyti. Mat, būdamas svei
kas draugas dažnai parašyda-: 
vo.

Drg. Toshalis atvyko į šią 
šalį dar jaunas būdamas,- tai 
yra 1904 metais į Pennsylva- 
nijos valstiją. Lietuvoje jis \ 
užsiimdavo kriaučyste, o čia 
atvykęs ne už daug laiko už- < 
aidėjo skutyklą (barbernę). j 
Nors Kastantas dirbo pats 
dėl savęs ir neturėjo boso ant 
sprando, vienok darbininkų 
klasę pažino ir joje nuo jau
nų dienų stovėjo. 
Kastantas apsivedė
minčių mergina, tai ir šeimą 
išaugino laisvai. Draugai To- 
shaliai drauge išgyveno apie 
35 metus vedybinio gyvenimo. 
Gal ilgiausia jiedu išgyveno 
Michigano valstijoje. Todėl 
draugas Kastantas ir likos’ten 
išvežtas palaidojimui.

Kastantas paliko 
me, savo gyvenimo 
Adelę, sūnų Benny, 
Albertą, dvi dukteris
tę ir žentą Lee O’Bryant, ir 
Adelę Toshaliutę. Taipgi pali
ko seselę Elzbietą Bingelienę. 
Taip pat paliko nuliūdime 
daug draugų, kuriems bus la
imi sunku pamiršti tokį bran
gų ir malonų draugą.

Pasigesime mes tavęs, bran
gusis drauge, savo susirinki
muose ir parengimuose, kurių 
tu niekuomet neapleisdavai. 
Bet dabar ilsėkis, malonus 
drauge, šioje šaltoje žemelėje. 
Tavo kelionėA rgai ‘jau 
užbaigti. O mes, pasil dar 
turėsimo daug darbo nuveJktį 
ir vargo privargti, kol ir mū 
sų gyvenimo siūlas nutruks, 
ir mes turėsime keliauti pas 
tave. Mūsų LLD kuopos na-y 
riai išreiškė didelę užuojautą 
draugo velionio šeimynai ir 
nupirko gėlių bukietą.

Iš ^Lietuvos drg. Kastantas 
Toshalis paėjo iš Suvalkų rė- 
dybos, Liškevos parapijos.

Natalia

Kadangi 
su laisvų

nuliudi- 
draugę 
marčią

— Onu-

Ateitis
Taip apsiniaukę mūsų dausos: 
Stelbiamas laisvės švyturys. 
Liaudis rūstingų aidų klausos— 
Net nebegieda vyturys.
Daug liūdniau gaudžia žalias šilas 
Dabar aptemęs kai pirtis, 
O tik staugimai pilte pilas 
Irsiančia kančios ir mirtis.
Tamsybės spėkos taip įšėlę, 
Kad viską, rodos, paskandys, 
Liaudį į priespaudą įvėlę: 
Kruvinai viešpataut bandys.
Bet tahisai nėr’ taip lemta siausti, 
Kad laisvės siekius sunaikyt, 
Kad naują želmenį išjausti: 
Troškimą gero išvaikyt.
Nakties iškeltą rūstų vėją,
Lydinti sąmonė paika, 
Žiaurumo galę, kraujo sąją— 
Pakeis brolybė ir taika.
Tiktai mes rankų nenuleiskim: 
Už taiką kožnas tur’ kovot. 
'Žibinto liaudies neapleiskim— 
Jo neįstengs nieks pakavot. •

V. Žilvitis.

Cleveland, Ohio
LLD 22-ra kp. turėjo .pa

rengimą spalio 20 d. čia yra 
vardai tu, kurie aukavo dėl to 
parengimo:

M. Nikos, M. Gedaminskie- 
nė, E. ir J. Gabriūnai, M. Rau- 
lusevičienė, Mikąlajunienė, 
M. Geibienė, M. Raulynaitie- 
nė, O. Klivingtonienė, J. Kro- 
sen, V. Martišius, D. Lesnik, 
M. Plaush, O. Gendrich, S. 
Stripeikienė.

Tariame širdingą ačiū au
kotojams už gausias aukas: ir 
publikai už atsilankymą ; ir 
parėmimą. Rengimo Komisija

3 pull.-—Laisvė (Liberty)- Šeštadien., Lapkritis-Nov. 10, 1951
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Naujų ateivių tvirtove 
braškėtipradeda

Vėlesni atėjūnai. Kas jie 
per vieni? Ko jie nori?

Kad atsakyti į šiuos klau
simus, būtų atkartojimas 
tų pačių frazių bei sakinių, 
kuriais lietuviški laikraš
čiai per tūlą laiką buvo pri
pildyti. Daug rašė senes
nieji Amerikos lietuviai ir 
jie patys apie jų pabėgimą 
iš Lietuvos, apie jų stovy
klas Vokietijoje, po ameri
konų globa, ir pagaliau apie 
jų atkeliavimą į šią šalį.

Kalbėsime išimtinai apie 
tuos lietuvius ir tas lietu
vaites, kurie laike antrojo 
pasaulinio karo apleido sa
vo šalį ir dabar randasi A- 
merikoje. Visiem yra ge
rai žinoma, jog didelė jų! 
dauguma mintimis nesutin
ka su dabartine Lietuvos 
santvarka; jiems nepatinka 
jos ekonominis ir politinis 
susitvarkymas. ..........
nusprendė atkeršyti už tai,: 
kad neleido jiems kitų iš
naudoti ir pasilikti ponais. 
Deda visas pastangas pa
kenkimui Lietuvos žmonių 
naujajai kūrybai.

Bet kaip pasiekti tą pa- 
sibrėžtą tikslą? Jie gerai 
žino, kad esti toli nuo savo 
tėvynės, todėl aktyviškai 
pakenkti jai yra labai sunku, 
tokiu būdu jiems beliko tik
tai senesnieji Amerikos lie
tuviai. Ilgai nelaukę pasi
mojo skleisti visokias nesą
mones apie Lietuvą ir jos 
žmones. Tiesiog papilti vi
są maišą melų ir tegul žmo
nės jais maitinasi. Tačiau 
jų tos pastangos mažai darė 
efekto. Kiti, pakramtę tuos 
jų nupuvusius melus, spiovč 
tiesiai jiems į veidus.

Paskui griebėsi kito su
manymo, bandydami sulai
kyti progresyvių judėjimą. 
Tuojau suorganizavo būrius 
iŠ jų tarpo ir leidosi pikie- 
tuoti progresyvių koncer
tus ir kitokius parengimus. 
Jie ne tik pikietavo, bet ir 
užpuldinėjo nekaltus žmo
nes, einančius į koncertus. 
Atakavo žymesnius asmenis

šus susirinkimus, pasirodė 
žmonių akyse didžiausiais 
niekšais. Žiūrint į tai na
cių akimis, gal ir nebūtų 
taip bloga, bet Amerikos 
žmonės pasipiktino tokiais 
jų žingsniais. Žiūri į juos, 
kaipo į žemiausius sutvėri
mus, neturinčius nei gėdos, 
nei nuovokos. Paėmus abel- 
nai visus Amerikos lietu
vius, tokių kiauragalvių 
(pramuštgalvių) randasi 
tiktai maža dalis.

Matydami, jog iš tų riau
šių nieko gero nebus, ir su 
senaisiais Amerikos lietu
viais taipgi gerai nesusikal
bės, pradėjo savaime orga
nizuotis. S u s i o rganizavę, 

| pasimojo išleisti savotišką 
laikraštuką. Jų tas laikraš
tis pasirodė esąs labai 
menkos vertės — labai nuo
bodus. Jame telpa šmeiž
tai, visokie sugalvoti melai, 

ir 
j labai liūdni nusiskundimai. 
Iš jų išsireiškimų galima 
aiškiai suprasti, jog jie no
rėtų įsteigti kitą valdžią 
Lietuvoje ir, par vykę savo 
šalin, vėl būti ponais. Jų 
norai ir svajonės vargiai 
kada išsipildys. Jų balsąs, 
šaukiantis atmonijimo, da
rosi vis silpnesniu, girdisi 
lyg užkimęs balsas, šau
kiantis paklydusių girioje.

Iš politiško atžvilgio, jų 
mintys, daugumoje, beveik 
sutinka. , Jie nori laikytis 
vienybėj ir stengiasi palai
kyti savo organizaciją. Bet 

. ekonominės gyvenimo sąly
gos skiria juos į klases, ka- 

! dangi pats gyvenimas eina 
; savo keliu. Iš jų kai kurie 
: buvo valdininkais ir kito

kiais oficialais ir kaipo to
kie jie galėjo prieiti prie 
pinigų. Kada prisiėjo ap
leisti savo tėvynę, išbėgda
mi pasiėmė turto, kiek tik 
galėjo. Dabar jų velnias 
neima. Jie įsigyja nuosa
vybes ir biznius. Tokie, ži
noma, skiriasi nuo tų, ku
rie nieko nepasiėmė ir nie
ko neatsivežė. Tie vargšai, 
sunkiai dirbdami, daro sau

Tūli iŠ iu ’ ougaivuw incici
,. - f • tūlų asmenų pasigyrimai i

ir apdaužė tūlas Įstaigas, mizerną pragyvenimą. Jų
Čia jiems atėjo į pagalbą tū
li senesnieji Amerikos lietu
viai, kurie taipgi nemyli 
progreso. Socialistai ir tau
tininkai norėjo pavartoti 
tuos nelaimingus žmones 
saviems tikslams, bet jiems 
tas nepavyko pasiekti ant 
didelės skalės, kadangi tie 
žmonės greit permatė jų 
nešvarius skymus ir nepasi
davė jiems. Tvirčiausiai lai
kosi savo pozicijose lietu
viai katalikai. Kunigai, va
dovaudami savo parapijose, 
piane padaryti naujus sve
čius ištikimais parapijonais. 
Šis užmanymas irgi dalinai

Trofimas D. Lysenko ir 
jo mokslo vaisiai

MASKVA.—Nedaug pra
ėjo metų nuo to laiko, kai 
Mičiurino idėjos, T. D. Ly
senkos tęsiamos ir toliau 
vystomos, tapo didele moks
lo nuosavybe. Dar prįeš 
kokius penkiolika metu 
morganistai - veismanistai 
išliejo savo pagiežą ir pasi
piktinimą Lysenkos straips
niu, kuris pasirodė žurnalo 
“Jarovizacija” puslapiuose. 
Viešuose pasisak y m u o s e, 
žurnalų ir laikraščių straips
niuose Morgano—Veismano 
pasekėjai įrodinėjo paveldė
jimo savybių nepajudina- 
mumą ir tada dar jauno ty- 
rinėtojo tvirtinimų nepa
grįstumą.

Todėl tuo įdomiau ap
žvelgti Trofimo Denisovi- 
čiaus Lysenkos kūrybinio 
išsivystymo kelią .

ekonominė padėtis nustūmė 
juos į patį dugną, ir, būda
mi nepatenkintais tokiu 
gyvenimu bei suviltais, pra
dėjo kitaip manyti.

Dabar jie ne tik kad min
timis nesutinka su savo bi
čiuliais, kurie skleidžia me
lus apie Lietuvos žmones ir 
dantimis griežia ant jų, bet 
ir nešoka pagal anų muzi
ką. Kaip girdėti, tie suvilti 
žmonės spiečiasi į būrius ir, 
pasirašydami savo vardus, 
duoda valdžiai peticijas, 
idant parvežtų juos atgal į 
jų tėvynę . Jie tai daro ge
rai . apsvarstę, nes kitokio

tebuvo pasiektas, kadangi išėjimo jiems nesimato. Tas
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komandai. Tiesa, jie nesi
priešina bažnyčioms, pripa
žįsta jų reikalingumą drau
gijai ir, lankydami jas, at
lieka visas religiškas prie
dermes . Pagal nekuriu iš
sireiškimus, išeina taip: ši
ta išnaudojimo sistema be 
bažnyčių pagalbos vargiai 
begalėtų egzistuoti.

Tūli kunigai, kviesdami į 
gavo bažnyčias, organizavo 
juos, kiek tik galėjo. Su
rinko Vokietijos nacių pa
sekėjus, sumaišė juos su čia 
gimusiais chuliganais ir 
siundė ant progresyvių 

’žmonių. Tokie juodi dar
bai pasirodė didmiesčiuose, 
vienpk su tuomį nieko ne
pasinaudojo. Patys užpuo
likai pamatė, kad lietuvių 
progresyvių judėjimas yra 
tampriai surištas su tarp
tautiniu Amerikos liaudies 
judėjimu, ir, užpuldami vie-

parodo, kad tarpe naujų at
eivių nebėra stiprios vieny
bės, ir tie, kurie taip smar
kavo, dabar jau pradėjo ap 
siraminti. Persitikrino, jog 
negalėsią aukščiau bambos 
iššokti.

S. B. Purenąs

Iš Lietuvos
Amatų mokyklos auklėtinis—• 
gamybos racionalizatorius

Elektros skaitiklių fabrike 
išaugo eilė gabių ’ jaunųjų 
gamybininkų. Pirmosiose sta- 
chanovininkų racionalizatorių 
eilėse — jaunimas.

Atmatų mokyklos auklėti
nis Selila sukonstravo naują 
prietaisą detalėms apdirbti. 
Šį prietaisą jaunasis darbinin
kas pats ir pasigamino.. Ra
cionalizatoriaus pasiūlymo dė
ka gamyba šiame bare pa
greitinta 1,5 karto.

E. Titovas

Kai Lysenko baigė insti
tutą ir atvyko į Gandžos se
lekcinę stotį, jį paskyrė jau
nesniuoju ankštinių augalų 
selekcijos agronomu.

Jis paklausė: “Kokius 
ankštinius man reikia pra
dėti tirti.” Nuskambėjo 
trumpas atsakymas: “Išsi
rinkite jūs patys, patyrimo 
jokio dar nėra, mes nieko 
jums negalim patarti.” Jau
nuolis mintyse palygino 
Gandžos slėnį su Poltavos 
ir Kijevo žeme, kur jis au
go ir mokėsi. Pirmenybė 
buvo Užkaukazės pusėje. 
Klimatas ten buvo minkš
tas— nei ukrainietiškų ’ šal
čių, nei pūgų. Galima ru
denį ir ankstyvą pavasarį 
auginti ankštinius augalus 
—pašarą gyvuliams ir trą
šas dirvai. !

Lysenko vėlų rudenį pa
sėja kai kurias žirnių rū
šis, o anksti pavasarį nuima 
derlių. Ir pirma, kas nu
stebino jauną tyrinėtoją,— 
^anksti bręstas žirnis čia pa
sidarė vėlyvuoju, o vėliau 
nūnokstąs—ankstyvuoju.

Aštuoniolika mėnesių Ly
senko kas dešimt dienų ban
dymų biržėse sėja kviečius, 
rugius bei miežius ir vėl 
įsitikina, kad pusėjimo lai
kas atlieka nesuprantamą 
vaidmenį, sumaišo ribas 
tarp vasarinių ir žieminių 
kultūrų žymių. Tiktai pa
galvok — vienos kviečių ir 
rugių rūšys prinoksta per 

Į šešioliką - dvidešimt savai 
čių, o kitos — per keturias
dešimt ir daugiau. Pirmuo
sius kviečius sėja pavasarį 
— tai vasarinės kultūros,* o 
antruosius — rudenį. Va
sarinės kultūros sparčiai iš
sivysto, duoda vaisius vieną 
vasarą, o žieminės kultūros 
ilgai driekiasi, žeme, beveik 
nepasikeišdamos per žiemą. 
Sunku surasti pasaulyje ką 
nors tvirtesnio, ir štai kai 
kurios žieminės kultūras, 
pasėtos pavasarį, subrendo 
per vieną vasarą, 
vasarinės kultūros.. Jų vien
metės, pasėtos tiktai 1Q die
nų vėliau, atsiliko ir išsau
gojo savo žieminės kultūros 
prigimtį.

Abejones
Abejonės augo ir sunku 

buvo jose susivokti. Tą$ 
turėjo įtakos jaunojo agror 
nomo elgesiui. Jis vis ma
žiau būdavo stoties patal
pose. Kambarys su parašu 
“Ankštiniu ^sektorius” da
bar būdavo tuščias. Jaunas 
specialistas dienas ir nak
tis praleisdavo. biržėse.

Apie ką gi jis tuomet 
galvojo? Ko ieškojo?

Jis padarė prielaidą, kad 
priklausomai nuo klimati
nių sąlygų augalas gali iš
sivystyti į vasarinę, t. y. 
anksti pribręstančią kultu-

kaip ir

rą, ir atvirkščiai.- Bet kuo 
paaiškinti, kad žieminių , 
kultūrų sėklos, pasėtos 10 
dienų vėliau, negu kitos, 
likdavo žieminėmis kultūro
mis ir netapdavo, kaip tos, 
vasarinėmis. Argi didelis 
10 dienų laikotarpis? Ly
senko priėjo išvadą, kad 
dešimt dienų šalčio ap
sprendė pirmosios žieminių 
kviečių grupės likimą. Šios 
dienos žieminius kviečius 
padarė vasariniais. Žiemi
nių kultūrų rūšys pirmaja
me vystymosi etape reika
lauja žemos temperatūros, 
kuri kaip tik ir buvo tomis 
dienomis. Paprastai numes
ta rudenį sėkla didelę lai
ko dalį guli lauke be nau
dos, laukia naujų sąlygų 
gyventi ir augti .

Ilgą laiką Lysenko kas
dien suvilgo po saujelę žie
minių kultūrų sėklų ir, įriš
tas į mazgelius, palieka 
šaltyje. Praėjus mėnesiui, 
sėklas iš trisdešimt mazge
lių pasėja į lauką. Sėklos 
iš pirmųjų mazgelių, atšal
dytos pirmosiomis ' dieno
mis, leidžia lapelius ir stie
bus, lyg jos nebūtų buvu
sios žieminių kultūrų sė
klos. Likusios, vėlyvesnės, 
šakojasi, driekiasi žeme. 
Bandymas parodė, kad sė
kloms reikia išbūti 20 cjie- 
nų šaltyje. Kitai sėklų rū
šiai užtenka keturiolikos 
dienų, trečiai — trylikos. 
Kiekviena rūšis turi, savo 
terminą, kiekviena žieminė 
kultūra įvairiu laipsniu yra 
žieminė. Mokslininkui da
bar aišku: žieminiai javai 
tapo vasariniais ir pribren- 

j do per vieną vasarą todėl, 
kad jie gavo viską, kas rei
kalinga jų išsivystymui .

Suvažiavime
Genetikų suvažiavime Le

ningrade Lysenko9* pranešė 
apie savo stebėjimus. Va- 
sariškumas ir žiėmiškumas, 
jo manymu, savot iškas 
ankstyvas subrendimas su- 
brandimas ir vėlyvas su
brendimas, yra augalo vegej 
tacinio periodo savybė ir 
daugiau nieko. Šie savumai 
priklauso nuo geografinių 
ir klimatinių sąlygų.

Grįždamas iš Leningrado, 
Lysenko' užsuka į savo gim
tąjį kaimą. Jis sumano tė
vo ūkį padaryti Gandžos 
bandymų stoties filialu. Jis 
įrodys, kad bandymas, nu
sisekęs karštoje Užkauka
zėje, pavyks ir vidutiniška
me Ukrainos klimate. Ir 
metų laikas, ir sąlygos ati
tinka jo sugalvotą eksperi
mentą. Jis sudrėkina žie
minių kviečių sėklas, supila 
jas į duobę ir aplįnkui su
daro sniego pusnį. Pava
sarį šiuos grūdus pasės vie
nu metu su vasariniais ja
vais, ir tegul šis bandymas 
vieną kartą išsprendžia 
klausimą visiems laikąmą.

Atėjo pavasaris. Lysen
kos tėvas pasėją “žiemken
čius,” išlaikytus, sniego pus
nyje, if savo nustebimui įsi
tikina, kad kviečiai vystosi, 
kaip vasariniai.

Sėkmė Karlovkos kaime 
ątnešė Lysenkai pelnytą 
džiaugsmą, tačiau blaivi 
mintis aptemdė susižavėji
mą. Jam pavyko parodyti, 
kad žieminius javus galima 
padaryti vasariniais, bet 
kokia nauda iš šito žemės 
ūkiui?

Ta aplinkybė, kad žiemi
niai kviečiai, pasėti pava
sarį, subrendo, kaip vasari
niai, nedavė ramybės. ^“Ve
getacinis periodas, kitaip 
sakant, terminas, reikalin
gas augalui išsivystyti ir 
subręsti, — sakė jis sau,—

turi pasikeisti eksperimen- 
tatoriaus rankose. Sausrin
game rajone padėti javąms 
subręsti nors diena iki saus- 
vėjų—reiškia išgelbėti - der
liu. Priversti šiuos kviečius 
greičiau pribręsti — tas 
pats, kas nukreipti jų žuvi
mą. Negalima toliau pa
kęsti, kad numestas į lauką

kartą. Dešimt ar penkioli- 
ka metų, metai iš metų sė
damas ir atrinkdamas ge
riausius egzempliorius, se
lekcininkas tęsia savo dar
bą naujai rūšiai išvesti. 
Kviečiai su tvirtais stiebais 
nelauktai parodys netikusią 
savybę: jie yra linkę žūti 
sausroje. Žiemos šalčius pa-

vasarinis grūdas nors aki-'keliantis hibridas parodys
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tymąsi. Sėklos turi ateiti 
į dirvą su šaknelėmis, aug
ti ir vystytis nuo pirmos 
valandos, taip išnaudoti pa
vasario drėgmę, kad nė la
šas jos nedingtų. Vegetaci
nis periodas gali būti su
trumpintas ...”

Atidėlioti savo planus T. D. 
Lysenko negali. Jis sudrė
kina. vasarinių javų sėklas, 
laukia, kol išaugs jų šakne
lės, ir pasėja jas. Praeina 
savaitės, artėja karščiai, 
bet koks derlius? Kokie 
vešlūs javai? Kas patikės, 
kad tai paprastos sudreki- 
nimo procedūros išdava?

Ištikimas savo įsitikini
mui, kad geriausias teisėjas 
tarp jo ir jo reikalo gali 
būti tiktai gamta — gamti
nės laukininkystės sąlygos, 
Lysenko rašo straipsnius 
rajonų ir sričių laikraš
čiams, aprašo savo patyri
mą ir kviečia valstiečius pa
tikrinti jį laukuose. Jis pats 
važiuoja pas juos, pas bū
simus savo teisėjus, tikrina, 
pataria ir budriai seka, kad 
patyrimas nesulauktų nepa
sisekimo kviečių laukuose.

Teisėjai pasirodė dėkingi 
žmonės. Jie užvertė tyrinė
toją laiškais, siuntė jam 
varpas — gyvus liudininkus 
jų pasisekimo, dėkojo ir 
džiaugėsi nauja priemone 
derlingumui pakelti.

Per keletą metų milijonai 
hektarų žemės jau buvo už
sėti šitais vadinamaisiais 
jarovizuotais grūdais. Der 
šim'tis milijonų centnerių 
papildomų grūdų ątnešė že
mės .ūkiui šis tarybinio 
mokslininko atradimas.

Augalų gyvenime yra pe
riodai, — įsitikiną Lysenko, 
—kada be maisto ir oro au
galui yra reikalingas ir šal
tis. Praeis laikas, ir po to 
prasidės naujas etapas. 
Reikalavimai bus kiti: iš
skyrus maistą ir šilumą, au
galas pareikalaus šviesos, 
su pertrauka ar 
traukos, tačiau žinomose 
normos ribose, 
laikas, ir . .šviesa 
vaidmens, užteks trijų va
landų dienos šviesos. Nuo 
naujų reikalavimų priklau
sys brendimo- ir vaisių ne
šimo etapo eiga.

Atradimas
T- D. Lysenko padarė žy

mų atradimą: jis glaudžiai 
priartėjo prje supratimo to, 
kas yra vadinama “vegeta
ciniu periodu,” Vegetacinis 
periodas — .augalo gyveni
mo stadijų suma. Bet kas 
žino, kiek jų iš viso? Kas 
pasakys, kur slepiasi jų es
mė? Iš keletos nežįnomų 
stadijų, visumoje sudaran
čių vegetacinį periodą, Ly- 
senkai buvo žinomos tiktai 
dvi. ..
' Mokslas apie tai, kaip iš' 
dviejų’ netobulų augalu iš
vesti tobulą palikuonį, su
kurti natiją, visais atžvil
giais gerą rūšį — sudėtin
gas ir sunkus. Selekcinin
kas sukryžmina dvi gimi
ningų augalų formas, tiks
liau — vieno augalo žieda- 
dulkėjnis apdulkina kitą au
galą ir ilgai laukia rezulta
tų. Jeigu kviečiai nuo lie
taus išgula, juos reikia su
kryžminti su tvirtastiebiu 
pusbroliu, vėlai bręstan
čius augalus — su anksti 
bręstančiais ir tt. Kryžmi
nimo pasėkoje surinktos sė
klos duoda pirmąją hibridų

be per-

Praeis šis
nustos

kitą trūkumą: miltai, pasi
rodo, blogos kokybės. Iš 
kur selekcininkas galėjo ži
noti, kad toks yra šio kvie
čio paveldėjimas?

Į šią painiavą T. D. Ly
senko įneša naują stadijiš- 
kumo atradimą.

Pirmas sunkumas sudė
tingame kelyje — kryžmini
mas, jis ir paskutinis: kaip 
atrinkti tėvų porą, kad bū
tų gautas tobulas hibridas?

Prileiskime, — sako Ly
senko, — mes turime dvi . 
vėlai subręstančių kviečių 
veisles. Viena vėlai žydi to
dėl, kad mūsų rajono są
lygose ilgai vyksta jarovi- 
zacijos stadija,' o kita veis
lė užtęsia šviesos stadiją. 
Abi veislės yra vėlai su- 
bręstapčios, tačiau visiškai 
dėl kitokių priežasčių. Pa
šalinus šiuos trūkumus, 
veislės visiškai geros. Bet 
kaip tai padaryti?

Jis suprato, kad veislės 
vėlus subrendimas reiškia 
blogą kviečių prisitaikymą 
šiai stadijai. Taip pat gi jis 
uupranta perdaug ištęstą 

šviesos stadiją. Ką ir kal
bėti, ir viena, ir kita veis
lė nevykusios, abi su trūku
mais, bet jei jas sukryž
minti, netikėtai nuspren
džia Lysenko, jos duos 
anksti pribręstančius hibri
dus.

Šių abiejų kviečių veislių 
palikuonyse paveldimai su
sivienys tėvo ir motinos sa
vybės— dvi daugiau ir dvi 
mažiau pritaikytos stadijos. 
Viskas priklauso nuo to, ko
kios iš jų paims viršų. Ar 
hibridiniai kviečiai liks dar 
vėlyvesnį, ar teigiamos ir 
vienos, ir kitos veislės sa
vybės duos tobulus palikuo
nis?

Į Šį klausimą gali atsakyti 
tiktai patyrimas. Jis ir pa
rodė, kad hibriduose paims 
viršų tos paveldimos savy
bės, kurios ras savo išsivys
tymui geriausias sąlygas.

Paveldimumas — ne lem
tis, — tvirtina jis, — o jėga, 
paklusni gyvenimo sąly
goms ir aplinkos įtakai. Pa
veldimumas įsitvirtina gi
mus, ne motinos sterblėje, o 
žemėje...

Senatorius Robert Taft, 
paskelbęs, kad jis steng
sis laimėti republikonų 
nominacijas į Jungtinių 
Valstijų prezidento vietą. 
Jis sako, kad jam laimė
jimas yra užtikrintas, 
nes žmonėms, Trumano 
administracija jau labai
dasiėdė.

gumą, ar reikia pakeisti 
medvilnės agrotechnikinės 
priežiūros taisykles, ar rei
kia išvesti ilgaamžių topo
lių veisle miško apsaugi
nėms juostoms, — T. D. Ly
senko atsiliepia pirmasis. 
Karo metu išaugindamas 
koksagyzą, jis tuo pačiu fai- 
ku paruošia lizdinį sodini
mo būdą, kuris yra ypatin
gai svarbus apsauginėms 
miško juostoms sodinti...

“Mokslas, — sako jis, — 
kuris atitrūksta nuo pri
brendusių tarybinio žmo
gaus poreikių. — negali bū
ti laikomas tikrai tarybi
niu.”

Būdamas mokslininkas- 
tyrinėtojas, T. D. Lysenko 
neatsilieka nuo laiko reika
lavimų. Ar kyla reikalas 
pagerinti kviečių rūšį, pra

A. Popovskis
/

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Graikijos motinos protes

tuoja prieš Graikijos 
patrijotų sušaudymą

ATĖNAI, rugp. 27 d. — 
Čia sužinota, kad trijų 
tūkstančių mirti nuteistų- 
ję patriotų motinos nusiun
tė Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacijos sekretoriatui ir 
visų šalių-SNO narių atsto
vams šio turinio telegramą: 
“Nuo 1948 metų kalintasis 
Georgios Iliopulosas, nu
teistas mirti remiantis 
prieškonstituciniu įstaty
mu Nr. 509, rugpjūčio 24 d. 
buvo sušaudytas. Protes
tuojame prieš įvykdytą 
naują nusikaltimą ir prašo
me jus įsikišti, kad būtų pa
naikintas įstatymas Nr. 
509 ir išgelbėta trijų tūks- V • • i • • 1 1 ““ 9%radusią savo aukštą derlin-, tančių mirtininkų gyvybėj?

, Įsigykite 
JONO KASKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaskaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C 17 T HO-12 ATLANTIC AVENUE, 
LAI J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

4 pus!.-—Laisve (Liberty)_• šeštadien., Lapkritis-Nov. 10, 1951
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
VISUOMENĖS LUOMAI ALGIRDO 

IR KĘSTUČIO LAIKAIS.
Jeigu dabar dar kartą atsižvelgsime į tų laikų lietuvių 

valstybės ir visuomenės sutaisymą, pastebėsime štai ko
kią tvarką.

Virš visų stovėjo vienas didysis Lietuvos kunigaikštis. 
Jo vieno priklausė visa Lietuvos žemė ir žmonės, kurie 
ant jos gyveno. Jis valdė Lietuvą.

Žemiau už jį stovėjo viešpataujančios giminės kuni
gaikščiai ir kelios dar išlikusios senovės mažųjų kuni
gaikščių šeimynos. (Raštai dažnai mini Alsėnų ir Gie
draičių kunigaikščius.) Jiems didysis kunigaikštis pa
vesdavo savo vardu valdyti dideles valstybės sritis, maž
daug tas, kurias seniau valdė savarankiai mažieji kuni
gaikščiai. (Šitai darydavo su gudų žemėmis.) Didysis 
kunigaikštis visuomet galėjo savo noru ar pašalinti ar 
kiton vieton perkelti tuos tarnaujančius kunigaikščius.

Po jų ėjo bajorų luomas. Bajorai ne visi buvo lygūs. 
Vieni jų buvo didžiai pralobę ir galingi. Turėjo ne tik 
nuosavius dvarus, bet dar didžiojo kunigaikščio jiems 
pavestus didelius žemės plotus.

Kiti bajorai buvo neturtingi, taip neturtingi, kad nuo 
J paprastųjų žemdirbių skyrėsi tik tuo, kad didž. kuni

gaikščiui paraginus, privalė stoti kariuomenėn. Netur
tingieji bajorai, lygiai kaip ir prasti sodiečiai, priversti 
buvo*savo rankomis šienauti didžiojo kunigaikščio pie
vas,' valyti javus jo dvaruose ir dirbti jam kitus darbus, 
nes neturėjo, kas juos pavaduoja.

Bet ir turtingieji bajorai visiškai priklausė didžiojo 
kunigaikščio. Jis dalijo jiems dvarus ir pilis. Jisai galė
jo atimti juos iš tų, kurie nemokėjo jam įtikti, žodžiu, 
turtais bajorai visiškai priklausė didžiųjų kunigaikščių 
ir priversti buvo visur kur pildyti jo valią: eiti karan, 
duoti maisto kariuomenei, taisyti pilis, kelius ir tiltus, 
mokėti pinigus į didžiojo kunigaikščio iždą ir duoti savo 
žmonių dirbti jo dvarams.

Didžiojo kunigaikščio valia ant bajorų buvo taip dide
lė, kad jie negalėjo be didžiojo kunigaikščio žinios išleisti 
už vyro savo dukters ar giminaitės.

Žemfiau už bajorų luomą stovėjo pilkoji sodiečių minia. 
Jie neturėjo savo nuosavios žemės. Sėdėjo ar didž. kuni
gaikščio ar kurio didžbajorio priklausomoje žemėje ir už 
tai privalė atsilyginti ar darbu ar mokesčiu (činšu), 
duoti duokles ir mezliavas ir eiti talkon. Tačiau patys 
visi jie buvo laisvi, turėjo teisę kada nori persikelti nuo 
vieno bajoro žemės pas kitą. Niekas jų nevaržė. Bet ar 

.šen ar ten apsigyvenę, jie turėdavo atlikti priedermes sa- 
>vo žemės ponui.

Žemiau už visus ir sunkiausiame padėjime buvo ver
gai. Vergais tapdavo visi priešai, paimti karo metu ne
laisvėn. Vergais tapdavo taip pat ir tie laisvieji, kurie 
ar vesdavo vergę, ar ištekėdavo už vergo. Be to, kiekvie
nas laisvas žmogus kai kuriam laikui tapdavo vergu už 
skoląj jeigu negalėdavo atsiteisti. Tapdavo savo skolinto
jo vergu, kol neatidirbs savo skolos. Vergais tapdavo dar 
myriop pasmerkti nusikaltėliai, kuriems būdavo dovano
ta gyvybė.

Vergai būdavo savo šeimininko nuosavybė. Jie dirb
davo savo šeimininkui, kaip dirba naminiai galvijai. 
Šeimininkas galėdavo juos parduoti, kaip parduoda savos 
naminį gyvulį. Žinoma, kad juot galingesnis buvo bajo
ras, juo daugiau vergų parsivarydavo po karo su kaimy
nais; juo turtingesnis, juo daugiau skolininkų savo ver
gais paversdavo.

Tokia buvo Lietuvos valstybės ir visuomenės tvarka 
Gedimino, o ypačiai jo įpėdinių Algirdo ir Kęstučio lai
kais. Vėliau bajorų galybė ėmė smarkiai augti, jie įgijo 
vis didesnės svarbos valstybėje. Drauge su tuo sodiečiai 
vis labiau buvo varžomi, kol galų gale visiškai pavirto 
bajorų baudžiauninkais.

. . TREČIOJI DALIS
? NUO KATALIKŲ TIKYBOS PRIĖMIMO 

IKI LIUBLINO UNIJOS
(1387—1569 m.)

A. Katalikų tikėjimo priėmimas ir 
susivienijimas su Lenkija

i.
KAS VERTĖ LENKUS VIENYTIS SU LIETUVIAIS?

Norint suprasti, kam lenkų didžiūnai vertė savo jauną 
karalaitę Jadvygą tekėti už Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Jogailos, reikia nors trumpai susipažinti su tų laikų 
Lenkijos istorija. x

Kelios buvo priežastys, kurios vertė lenkus susidėti su 
stipriu kaimynu. Iš tų priežasčių svarbiausios: auganti 
kryžiuočių galybė, jų lenkų žemės užgrobimas, taip pat 
auganti vidurinė netvarka, kuri dar labiau palengvino 
kryžiuočiams grobti lenkų žemę.

Pasikviesdamas kryžiuočius ginti Lenkijos nuo prūsų 
užpuolimų, Mozūrų kunigaikštis pavedė jiems Kulmijos 
žemę tiktaj laikinai, taip, kaip tais laikais karaliai pa

prastai pavesdavo žemes bajorams. Kulmija skaitėsi Len
kijos nuosavybė. Bet kryžiuočiai neilgai pildė savo paža
dėjimus. Užkariavę ir apgyvenę prūsų žemę, kryžiuo

čiai apsišaukė save savininkais ne tik užkariautosios 
Įkirūsų žemės, bet ir jiems pavestosios Kulmijos. Maža 

ro. 1309 m. kryžiuočiai užgrobė Pamarį, kuris lig tolaik 
priklausė Lenkijos. Užgrobę Pamarį, kryžiuočiai persi
kėlė savo sostapilę į gulintį ant Vislos upės Marienbur
go miestą. %

Lenkų karalius Vladislovas, pramintas Lokietku, ne-

pajėgdamas atsiimti iš kryžiuočių Pamario, 'apskundė 
juos popiežiui. Dvyliką metų tęsėsi Pamario byla. Galų 
gale popiežius pripažino teisę lenkams ir paliepė, kad 
kryžiuočiai Pamarį sugrąžintų lenkams ir užmokėtų 
dargi 30 tūkstančių išlaidų. Bet kryžiuočiai popiežiaus 
nepaklausė. Nepabūgo net iškeikime, kurį metė ant jų 
popiežius (Jonas XXII, 1324 m.). Priešingai, pinigais 
stengėsi nusipirkti aktus, lyg prirodančius jų teisę Pa
marį valdyti. Be to, pasiėmė dar Dobriniaus žemę ir iš
viliojo iš išlaidaus kunigaikščio Leško už 562 grivinas jo 
priklausomą Mikolavo* žemę.

Iš to viso lenkai aiškiai pamatė, kad tik ginklu tegali
ma atsiginti nuo kryžiuočių gobšumo, kad tik ginklu be
palieka išrišti pakilusius su kryžiuočiais ginčus. Bet visa 
bėda, kad vieni lenkai nebegalėjo nė svajoti nuveikti jau 
per daug įsigalėjusių kryžiuočių. Kad atradus sau pa
galbos, Lokietkas išleido savo dukterį už Vengrų kara
liaus, o Lokietko sūnus Kazimieras vedė Gedimino duk
terį Aldoną. Geri to susigiminiavimo su kaimynais vai-, 
šiai tuojau pasirodė. 1326 m. su lietuvių pagalba Lenkų 
karalius skaudžiai apiplėšė kryžiuočių sėbrą Branden- 
burgijos valdovą.

Bet kryžiuočiai taip pat nesnaudė. Jie pasirūpino pa
traukti prie savęs kelis smulkius lenkų kunigaikščius. 
Jų pagalba kryžiuočiai naudojosi, kad nusilpninus Len
kų karalijos galybę. Be to, kryžiuočiai nepraleisdavo nė 
vienos progos, kad tik uždavus smūgį Lenkijos karali
jai ir aną nusilpninusi Taip, 1329 m., kaip jau žinome, 
buvo suruoštas didelis Lietuvos užpuolimas. Tame už
puolime dalyvavo su savo kariuomene Čekijos karalius 
Jonas. Grįždami namo iš Lietuvos, kryžiuočiai prikalbi
no Čekų karalių užpulti Lenkiją. Mat, Čekų karalius, 
dėliai seniau įvykusio susigiminiavimo su lenkų kara
liais, tarėsi turįs teisės ant Lenkijos sosto. Taigi dabar, 
kryžiuočių pakurstytas, užpuolė Lenkiją, kad atėmus 
jam prigulintį sostą.

Dideliu vargu lenkai atsigynė nuo stipraus užpuoliko. 
Išeidamas iš Lenkijos, Čekų karalius dovanojo kryžiuo
čiams Dobriniaus žemę, Kujaviją ir Pamarį. Tiesa, Do
briniaus ir Kujavų žemes atgavo (1343 m.) atgal Lo
kietko sūnui, Kazimierui, Lenkijos; karalium besant, bet 
ne ginklais, tiktai tuo, kad amžinai atsižadėjo Pamario 
ir dar pavedė kryžiuočiams Kulmijos ir Mikolavo žemes 
ir dar tris pakraštinius miestus.

Lenkai aiškiai matė, jog gintis nuo kryžiuočių, o gal 
ir atsiimti iš jų Lenkijos žemes ir Pamarį, galima bus 
tiktai sujungus Lenkiją su kita kuria stipria kaimynų 
valstybe. Geriausiai tuomet atrodė susijungti su Veng
rija, už kurios karaliaus buvo dargi ištekėjusi Kazimie
ro sesuo. Užtatai Kazimieras, būdamas bevaikis, pasky
rė Lenkijos sosto įpėdiniu savo seserėną, Vengrijos sosto 
įpėdinį Liudviką. Bet apsiriko.

Patapęs lenkų karalium, Liudvikas nesirūpino Lenki
ja. Užimtas Vengrijos reikalais, jisai žiūrėjo į Lenkiją, 
kaipo į šaltinį turtams semtis. Jisai ne tik nesirūpino nu
veikti Lenkijos priešus kryžiuočius, bet atpenč, dargi nu
silpnino Lenkiją, atimdamas iš jos Gudijos dalį (Galici
ją), kurią prisijungė prie Vengrijos. Net pačioj Lenki
joj jisai apsodino vengrais visas aukštesnes vietas. Pat
sai neprisileisdavo prie savęs nė vieno lenko, o visus rei
kalus su lenkais atlikdavo per vertikus. Vengrai labai 
negerai elgėsi su lenkais. Krokuvoj užpuolinėjo lenkus 
prekyvietėse ir dykai ėmė iš jų produktus. Priėjo lig to, 
kad Krokuvoje liaudis pakėlė maištą prieš vengrus ir už
mušė jų apie 160. '

(Daugiau bus)

RUMFORD, ME
Mirė Alena Kilienč, po tė

vais Jurkštaitė, gimusi Lie
tuvoje, Ukmergės apskri
ties Šimoniu kaime. Mirė 
spalio 14 d., palaidota spa
lio 17 d., 1951, 2 vai. po pie
tų, Laisvose Lietuvių Kapi
nėse, be »jokių bažnytinių 
apeigų. Palaidota prie sa
vo vyro Alekso ir sūnaus 
Juozo. Paliko dideliame liū- 
desyj sūnų Balį, seseris 
Mrs. Juzefą Laučienę, Lew
iston, Me., Mrs. Julia Svir
plys, Windsor, Ontario^ Ca
nada, ir rodosi, dar dvi se
seris Tarybų Lietuvoje, ir 
brolį Antaną Jurkštą, Mon
tello, Mass.

Nors buvo darbo diena, 
bet žmonių daug prisirinko 
atiduoti paskutinę pagarbą, 
ir daugybė žmonių palydėjo 
į kapines. Buvo giminių ir 
iš Massachusetts valstijos.

Draugė Alena Kilienė mi
rė po sunkios operacijos ir 
skaudžios ligos, vos sulau
kusi 63 metu amžiaus. Pri
klausė prie L. Dukterų 
Draugystės, LDS 28 kp., 
ALDLD 34 kp. Buvo dien
raščio Laisvės skaitytoja 
nuo pat atvažiavimo į šią 
šąli. Mirė būdama pirmi
ninkė ALDLD 34 kp.

Netekome darbščios drau
gės, kuri nuo pat atvažia
vimo į šią šalį suprato dar
bo liaudies vargus ir dirbo 
dėl jos, kiek jai aplinkybės 
leido. Tokių draugių ma

CHICAGOS ŽINIOS
Tik darbininkų solidarumas 
ir išmintis laimėjo

Goodman Mf«g. Co. 850 
darbininkų pakišo liepsną po 
Wage Stabilization Board ir 
atšildė užšaldytas algas, sako 
Local 1150, United Electrical 
Radio .& Machine Workers 
unijos viršininkai.

Kitaip negalėdami įtikinti 
kompaniją, jog jie nesiliaus 
kovoję pakol iškovos sau di
desnes algas, darbininkai pra
dėjo lėtinti darbą, pravesti 
“stoppages” ir siųsti masines 
delegacijas pas Wage Stabili
zation Board, ir pagaliau 
WSB pripažino, kad reikia 
darbininkams pakelti algas 
6 centais į valandą. Ir tai yra 
6 centai virš WSB-do algų 
formuilos.

“Darbininkai turėjo įtaikin
ti valdžią ir kompaniją, jog 
jie nejuokauja,” sako Local 
1150 prezidentas Pat Amato.

Kova pasiekė čiukurą, kada 
Goodman darbininkai pasiun
tė du atstovus į Washingtoną 
stoti prieš WSB. Kompanija 
buvo priversta pasiųsti savo 
atstovus ir ten jie sutiko pa
kelti darbininkų algas.

Senatorius Paul H. Doug
las ignoravo darbininkų ats
tovus ir atsisakė su jais ma
tytis, bet sen. Everett Dirksen 
ėjo karta pas WS13.

Tuom tarpu Goodman Ša- 
i poj įvyko stopidžius ir 700
Goodman darbininkų nužy
giavo į WSB vietinę raštinę, linta kurstanti lapeliai. 
Pamatęs tokią masinę delega
ciją, WSB direktorius Sam 
Edes pašaukė policiją. Jis pa
šaukė Washingtoną ir per te
lefoną maldavo WSB parei
gūnų : “darykite ką nors —aš 
turiu 700 darbininkų ant sa-

Ivo sprando”.
Tai taip Goodmano darbi

ninkai atšildė užšaldytas al
gas. Jie pataria ir kitų įmo
nių darbininkams sekti jų 
pavyzdį, nes tik vieningai ko* 
vojant galima įtikinti darb
davius, jog darbininkai ne
juokauja.

Algų pakėlimas ' Goodman 
darbininkams prasideda su 
kovo 5 d. Tai reiškia, kad jie 
gaus bent po $100 už išdirb
tą laiką. L. M.

—o—
Už atsteigimą demokratijos

Cicero patalpoj, 6000 W. 
Cermark, penktadienį, lapkri
čio 9 d., 8-tą vai. vakare.

Mes lietuviai, suprantanti 
tokio judėjimo svarbą, irgi 
turime dėtis prie tokios orga
nizacijos, kuri veiks, kad Ci
cero mieste viešpatautų tikra 
demokratija.

>—o—
Miesto gyventojų prieauglis

Sulyg paskutinio valdžios 
cenzo oficialiai paskelbta, 
kad Chicagoje gyventojų ran
dasi 3,620,962,“arba 224,154 
daugiau negu 1940 metų, še
šiose apskrityse Chicagos met
ropolio srityje gyventojų, su
lyg 1950 m. cenzo, yra 5,495,- 
364, arba 669,837 daugiau 
negu 1940 metais.

aikš-

Sulyg įteikto prašymo pra
dinių mokyklų mokytojams 
duotų algų pakėlimo $150 
per pirmus penkis metus; 
$260 sekančiais penkiais me
tais.

Aukštesnių mokyklų moky
tojai gautų po $180 daugiau 
mėnesinių pajamų per pirmus 
penkis metus; $312 sekančiais 
penkiais metais.

Prašo mažesnių klasių
Mokytojų Federacija taipgi 

reikalauja, kad mokytojai bū
tų paliuosuoti nuo pareigų lai
ke pietų mokyklų kafeterijo- 
se. Prašo, kad pradinių mo
kyklų klasėse nebūtų daugiau 
kaip 35 mokiniai, aukštesnėse 
po 32 mokiniai. Tik pradėjusių 
lankyti mokyklas nori, kad 
būtų nedaugiau kaip 30.

Teko girdėti iš vienos mo
kytojos, kad dabar kai kur 
klasėse randasi nuo 45 iki 50 
mokinių. Aišku, kad mokyto
jai tokias dideles klases nega
li tinkamai prižiūrėti.

Prašoma, kad apsirgus mo
kytojams būtų mokama alga 
ir taipgi lankantiems mokyto
jų apšvietos konferencijas.

Chicagos Mokytojų Fede
racija veikia nepriklausomai 
ir neišduoda narių skaitlių.

Kita mokytojų unija, The 
Chicago Teachers Union, Lo-

Stoja kovon prieš 
fašistinį chuliganizmą

Šiomis dienomis iškilo 
ten, kad Baltasis Ratelis
(White Circle League), vado
vaujamas rasisto Joseph Be- 
auharnais, kursto Grand Cros
sing apylinkės gyventojus 
prie riaušių, panašių įvyku
siom Ciceroj liepos mėnesį, 
šlykščios propagandos pilni 
lapeliai dalinami apie 72nd J 
ir Dorchester. Grand Crossing.8,000 narių 
Property Owners Improve
ment Association sušaukė ma
sinį’ mitingą, kuriame buvo 
kalbama, kad negrai rengiasi 
ir čia apsigyventi. Mitinge 
dalyvavo 2,000. čia irgi da-

žai galima rasti, su tokiu; 
tvirtu pasiryžimu. Ji vi
sur sunkiai dirbo, prisiėjo 
vienai pabaigti auginti sū
nus ir į mokslą leisti. Tik 
gaila, kad negalėjo pasi
džiaugti savo sųnum, kuris, 
baigė University of Maine 
kaip inžinierius. Vos spė
jo iš mokyklos išeiti, tuojau 
paėmė į kariuomenę ir ten 
tiek sunkiai turėjo mokytis, 
kad gavo smegenų uždegi
mą ir mirė už keliu diemį. 
Tai tokią patieką motinoms 
suteikia šiandieninė san
tvarka. Labai gaila visų 
motinų, kurios augina sū
nus, labai gaila . draugės 
a. a. Kilienės. Buvau su 
ja, kai gavo telegramą, kad 
jos sūnų Juozą, 1st Lieu
tenant U. S. Army, parveža 
negyvą. Rodėsi, kad ji ne
išlaikys to širdies skausmo. 
Tas ir pakirto-jos sveikatą.

Dar rugsėjo mėnesį Cicero.) 
piliečiai susiorganizavo civilių 
komisija: Cicero Civic Com- 
mission, kuri ves vajų prieš 

; tokias riaušes, kokios įvyko 
| čia praėjusį liepos mėnesį ir 
darbuosis, kad atsteigus mies* 
tui gerą vardą ir nuplovus tą 
dėmę, kurią tos riaušės už
traukė ant mūsų gražaus 
miesto.

Minėta komisija praneša, 
kad jau turi 6,000 narių už
simokėjusių duokles, 
jos pirmininkas yra 
Chelboun, sekretorius 
Jecman, iždininkas 
Soffer.

Komisija šaukė masinį mi
tingą First National Bank of

Komisi- 
Stanley 
Anton
Harold

Baltasis Ratelis atvirai vei
kia ruošdamasis prie riaušių, 
neatsižvelgiant į tai, kad fe
deralinė grand žiūrė tyrinėja 
Ciceros riaušių reikalą.

Prieš Baltojo Ratelio veiklą 
ir prieš rasistines riaušes lap
kričio 25 d., Coliseum didžiu
lėj patalpoj ruošiama masinė 
demonstracija. Manoma, kad 
Chicagos ir aplinkinių miestų 
piliečiai užpildys tą didžiulę 
salę, kurioje telpa 12,000 
žmonių.

Demonstracijos rengimui 
pirmininkauja advokatas al- 
dermanas ir kiti žymūs asme
nys. Jie sako, kad tokioms 
riaušėms, kokios įvyko Ciceroj, 
turi būti užduotas paskutinis 
smūgis. O kad tą smūgį užda
vus, patys piliečiai turės išsi
judinti į veiklą, nes vien teis* 
maras negalima atsiduoti. Tad 
komitetas atsišaukia į visus 
demokratiškai nusistačiusius 
Chicagos žmones remti ren
giamą demonstraciją, mobili
zuojant savo kaimynus daly
vauti Coliseum mitinge lap
kričio 25 dieną.

Lietuvių Taikos ir Civilių 
Teisių komitetai darbuojasi 
sutraukimui lietuvių į tą de
monstraciją. 

>—o—
Chicagos mokytojų reikalai 
ir reikalavimai

Chicagos Mokytojų Federa
cija įteikė Apšvietos Tarybai 
prašymą pakelti mokytojų 
algas nuo 10 iki 30 procentų. 
Kartu įteikė iv kitus reikala
vimus.

Federacija pasiuntė laišką 
Apšvietos Tarybos preziden
tui William B. Traynor, ku
riame reikalauja $3,600 meti
nių pajamų pradėjusiems mo
kyti elementarėse mokyklose; 
$4,320 aukštesnių mokyklų 
(high, school) pradiniams mo
kytojams.

iš 13,500 Chicagos viešųjų 
mokyklų mokytojų. Ši unija 
pridavė Apšvietos Tarybai rei
kalavimus praėjusį mėnesį. Ši 
unija prašo pradinių mokyklų 
mokytojams už pirmus metus 
po $3,700 metinių pajamų 
$4,440 aukštųjų mokyklų mo
kytojams.

Dabartinės mokytojų algos 
yra po $2,700 iki $4,549 pra
dinėse ir nuo $3,200 iki $5,- 
445 aukštesnėse mokyklose.

Anekdotas
Nesutinka su kritikais
Grįžtant iš ganyklos, vie

nas ožys sako kitam: “Šian
dien ganyklos pakraštyje, 
paūksmėje, sėdėjo dvi mer
ginos, pasidalydamos skai
tė kažkokią knygą ir kal
bėjosi, kad visi žymūs kri
tikai tą knygą labai išpei
kę.”

“O kas tai do knyga?” 
klausė antrasis ožys.

“Nežinau,” sako pirmasis, 
“nes knygos vardo jos ne
minėjo. Paskui, debesims 
užėjus, bijodamos sulyti, jos 
taip skubiai nuėjo, jog net 
tą knygą patvoryj paliko. 
Prisitaikęs, aš įsitraukiau 
tą knygą pro tvorą ir visą 
ją suvalgiau.”

"Tai kokia gi tavo nuomo
nė apie ją?” paklausė an
trasis ožys.

“Mano nuomone, tai labai 
gera ir gardi knyga,” bai
gė pokalbį pirmasis ožys.

Surinko žemaitis

rei. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSHB
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

seserim ir

Antrą sūnų, Balį, taipgi 
leido į mokslą, ir jis buvo 
Ispanijoje savanoriu Ispani
jos liaudies kovoje dėl švie
sesnio rytojaus. Taipgi bu
vo ir antrame pasauliniame 
kare. Jis laimingai išliko 
gyvas ir sveikas, bet mo
tinos sveikata tapo pakirs
ta. Balis gyvena San Fran
cisco, Gal., bet nuo pat mo
tinos susirgimo parvažiavo 
į Rumfordą ir buvo prie jos 
iki pat mirties. Tas jai su
teikė daug linksmumo jos 
sunkiose kančiose. Abi se-

serys irgi buvo su ja, kiek 
tik aplinkybės leido, nors 
viena ir labai toli • gyvena. 
Mažai galima rasti tokių 
seserų, kad tiek užjaustų 
seserį kančiose. Jos per 
naktis nemiegodavo. Dide
lė garbė abiem 
sūnui Baliui.

O mūsų visų pasilikusių 
pareiga kovoti 
kiek kuris galime, kad iš
gelbėti milijonus motinų iš 
tokių pat kančių, ar jos bū
tų korėjietės ar afrikietės, 
visos motinos ir, visos var
ge augina sūnus ir visos 
lygiai kenčia.

Gaila, kad velionė nega
lėjo sulaukti progos pama
tyti Tarybų Lietuvą, ko ji 
labai .troško.

Ilsėkis, drauge Alena, o 
mes jūsų tvirto pasiryžimo 
niekados-neužmiršime.

M. Gružinskienė

uz

i

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty)* šeštadien., Lapkritis-Nov. 10, 1951
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LLD NARIAMS
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2-ros Apskrities kon
ferencija ivyks šį sekmadie
nį, lapkričio 11 dieną, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill. Pradžia 10 
vai. ryto.

Delegatai prašomi pribūti 
laiku. Prašome užeiti ir ne 
delegatai, kuopų nariai ir 
valdybos. Komitetas.

PAŠTAS PRANEŠA .

Ateinantį pirmadienį, 12-tą, 
minint Armistice Day (pirmo
jo pasaulinio karo paliaubų 
dieną) central in is paštas ir 
jo skyriai bus uždaryti.

Kas, kaip gina 
sveturgimius
' Vieną vakarą vėjas mane į- 
pūtė į Kultūrinį Centrą. Ste
biu, prisirinkę žmonių. Pakra
tęs vienam kitam dešinę, įsi
traukiu į pokalbį.

Adomas Dagis, kepšnoda- 
mas man per petį, klausia:

— Ar tu imi L. Prūseikos 
gynimo reikalams .pinigus?

—Taip, — greit prisipaži
nau jam.

— Gerai, štai, du doleriai 
Povilo Papievio ir nuo manęs 
$3.

— Labai ačiū, geri žmonės, 
už paramą, — tariau priimda
mas.

Ten pat, Laisvės koncerte, 
susitikau d. Devetsko. Jis įtei
kė d u dolerius.

Štai Kearny d. V. Žilinskas 
spaudžia į delną $8 ir pridė
jo — Kearny draugų sukelta 
suma. Ji bus ne paskutinė. 
Kearniečiai dažnai aukoja. 
Netenka abejoti, kad jie pa
žadą ištesės.

Dvidešimtmetinę Jubilieji
nę Konferenciją pasveikino su 
$1: V. Bunkus, A. Gilmanas, 
P. Kapiskas, J. Rušinskas, A. 
Velička. K. Petrikienė — $2. 
Konvencija įvyks gruodžio 
8—9 dienomis, Chicago, Illi
nois.

Va, kaip mūsų geri žmonės 
reaguoja į persekiojimus. 
Toks draugų atminėsimas stip
rina dvasią paliestųjų šio ne
garbingo McCarran įstatymo.

Ačiū už gautas aukas. 
Lauksime daugiau. J. E. G.

Išrinktieji teisėjai
Vyriausieji naujai išrinkti 

valdininkai jau buvo minėti. 
Tenka pridėti, jog dar buvo 
renkami ir teisėjai.

New Yorko Aukščiausiojo 
Teismo aštuoniems teisėjams 
išrinkti iš šios apylinkės de
mokratai ir republikonai bu
vo sudarę bendrus sleitus, 
abieji statė tuos pačius kandi
datus.

Bendri abiejų partijų buvo 
ir kandidatai į daugelio kitų 
teismų teisėjus. Tad niekas 
nei neabejojo apie jų išrinki
mą, nes dar daug vandenėlio 
turės Hudsonu nutekėti į At- 
lantiką iki darbo žmonės iš
moks balsuoti už savo, ne už 
ponų kandidatus.

Išrinktais yra:
Iš Manhattan ir Bronx: 

Charles D. Breitel, Edward J. 
Glennon, Irving II. Saypol, 
Martin M. Frank. Pirmieji du 
jau buvo tose pareigose, tik
tai perrinkti.

Iš Kings ir Richmond aps
kričių : James S. Brown, Ma
ximilian Moss, Jr.; Charles N. 
Cohen, George A. Arkwright. 
Pastarasis jau buvo teisėju.

IŠ Queens, Nassau ir Suf
folk apskričių: Percy D. 
Stoddart, esamasis teisėjas.

Taip pat\ bendrai buvo sta
tytas ir išrinktas Bronx aps
kričiai teisėjas Eugene G. 
Schulz, Queens teisėjai Al
fred J. Hofman, John F. Sci- 
leppi ir teisėjas William P. 
Wiener, taipgi Manhattan Ci
ty Court teisėjas Solomon 
Boneparth.

NPhYoilo^/Wa7lnl(>i
Demokratai pralaimėjo 
kitą svarbią vietą

Ta vieta yra Richmond 
apskrities prokuratūra. Ten 
buvusysis prokuroras Herman 
Methfessel tapo skaudžiai 
supliektas. Jo oponentas Sid
ney O. Simonson, republiko- 
nas, tapo išrinktas su 30,822 
balsais. Metįfessel gavo tik
tai 14,770 balsų.

Methfessel figūravo guber
natoriaus Dewey komiteto 
pastaruoju laiku vykdytuose 
vietinės valdžios tyrinėjimuo
se. Kadangi jis nenuteistas, 
sunku pasakyti, kiek ten bu
vo jo kaltės, o kiek tyrinėto
jų propagandos prieš jį. Ta
čiau vienas aišku: piliečiai 
pasipiktinę sukčiavimu. Jie 
norėtų sukčius šluoti lauk, 
jeigu tiktai suprastų, kaip to 
siekti.

Tas išaiškina, dėl ko suk
čiai labai bijo leisti masėms 
apsišviesti ir veikti. T-as.

Filmos-Teatrai
įdomi Filmą

“Decision Before Dawn” 
(Nuosprendis Prieš Aušrą), 
nauja filmą, paimta iš novelės 
“C^ll it Treason,” nufilmuo
ta Vokietijoje. Ji perstato 
antrojo karo laikus ir parodo, 
kaip Jungtinių Valstijų Ar
mijos “Intelligence” vienetas 
panaudojo suimtus vokiečius 
belaisvius šiam darbui pa
siųsdami juos atgal Vokieti
jon surinkimui davinių apie 
Vokietijos Armijos veiklą.

Paveikslas imtas tose vie
tose, kur, sakoma, tikrai šie 
įvykiai dėjosi karo metu, va
karinėje Vokietijoje. Labai 
realių karo scenų sudaryta ir 
žingeidus susidaro veikalas.

Nežinoma, kokiais sumeti
mais herojumi yra vokietys 
kareivis, kuris vienas tų be
laisvių stoja patarnauti Ame
rikos Armijai kaipo jos agen
tu. Jis perstatomas kaipo ide
alistas, demokratinis, geras 
vokietys — nebetoks, kokiais 

»yra visi kiti belaisviai. Sako
ma, jog taip tikrai įvykę — 
gal ir taip.

Filmą išleido 20th Century- 
Fox filmų Corp.

Aktoriai, išskyrus du ame
rikonus, yra Franci jos, Veng
rijos ir Vokietijos paskilbę 
artistai. Savo pareigas atlieka 
pagirtinai. Rep.

—o—
Stanley Teatre

Šią savaitę pakartojamos 
filmos “Chapayev” ir ‘Shors? 
Lapkričio 10-tą pradės rodyti 
naują daugiaspalvę tarybinę 
filmą “Don Miners.” Vaizduo
ja Dono baseine dirbančiųjų 
mainierių tikrąjį gyvenimą. 
Kalbama rusiškai, aiškina an
gliškais užrašais.

—o—
Primintina gerų veikalų 

mėgėjams, jog šį penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį (va
karais) yra paskutinė proga 
pamatyti per 9 mėnesius vai
dintą veikalą “The Candy 
Story”. Vaidina 3200 Coney 
Island Ave., Bringhton Beach.

.—.o—
Gi New Yorke neseniai pra

dėjo vaidinti gražų ir socia
liai svarbų veikalą “Medai 
for Willie.” Vieta: Club Ba
ron, 132 St. ir Lenox Ave.

Juokingiausias judis 
per metus!

“LET’S MAKE 
IT LEGAL’’ 

žvaigždžiuoja
CLAUDETTE COLBERT 

MacDONALD CAREY 
ZACHARY SCOTT 

ir scenoj asmeniškai: 
XAVIER CUGAT 

‘The King of the Rhumba” 
ir jo Pasauliniai Garsus Ork. 

dar ir daug kitų.
ROXY 50th Street ir 7th Avė. 
________ ____________ l_____

Ilgai minėsime šį įdomų 
Laisvės koncertą

Dienraščio Laisvės koncer
tai visuomet būdavo įdomūs. 
Tačiau šiemetinis, įvykęs lap
kričio 4-tą, Liberty Auditori
joje, buvo vienu pačių nuosta
biausiųjų. Programa įvairiuo- 
ta ir graži. Publikos daug. 
Nuotaika šventiška.

Vakaro vedėjui Domininkui 
M. šolomskui paskelbus pra
džią, išstoja Aido Choras. 
Jam vadovauja mokytoja Mil
dred Stensler, akompanuoja 
muzikas Frank Balwood-Ba- 
levičius. Sugiedojęs Amerikos 
himną ir Lietuva tėvynė mū
sų, choras gyvai sudainavo 
Balevičiaus ‘Pušaitės’, Daratė- 
lės Yuden “Gražus miškas,” 
Šimkaus “Tykus buvo vakarė
lis.” Ir prasišalina tebeprašo- 
mas daugiau.

Stasys Kuzmickas iš She-' 
nandoah, ne tik dainininkas, 
bet ir vajininkas Laisvei ir 
darbuotojas organizacijoms, 
dainuoja “Kur-gi tie laikai,” 
“Girios ūžia,” “Š i r d i e.” 
Akompanuoja muzikė Bronė 
Sukackienė (šalinaitė). Mano 
kaimynai kalbasi: “Ot, ga
lingas balsas! Jeigu1 būtų ga
lėjęs jį atitinkamai išlavinti 
ir dainai gyventi, turėtume 
dainos meno retenybę.”

Suzana Kazokytė, Sukac-* 
kienės mokinė, jautriai ir 
skambiai sudainuoja Tallat- 
Kelpšos “Amatininkų dainą.” 
Gruodžio “Visur tyla,” Mus- 
sorgskio “Op, opa, Hopaka.” 
Publika nesutinka ją atleisti. 
Dadeda “Ak, myliu tave.” 
Akompanuoja jos mokytoja.

Norwoodo Vyrų Ansamblis, 
vadovaujamas jaunuoles Ger
da Terhorst, dainuoja Bačiu- 
lio “Anoj pusėj Dunojėlio,” 
“Aušta, aušta,” Retikevičiaus 
“Oi dūda,” Vanagaičio “Pasi
rink,” švedo “Oi žirgeli.” 
Publika šiltai įvertina jų dai
nas ir suteiktų mums talką.

Įvyksta pertrauka-ne-per- 
t r a u k a, nes tuo laikotarpiu 
Rojus Mizara praneša apie 
Laisvės reikalus ir aiškina tas 
aplinkybes, kokiose susirinki
me. Paskelbiama ir įvykdoma 
nuoširdžiai duosni, rinkliava 
dienraščio paramai. Gi Katri
na Petrikienė dar apsako apie 
naujas Auditorijos langams 
užuolaidas ir planus ateities 
darbams. O pirmininkas pa
skelbia dalyvių paduotus pra
nešimus apie būsimas sueigas, 
pramogas.

Išstoja jaunas dainininkas 
Leonas Yonikas. Tūli brook- ę 
lyniečiai kartą jau buvo ji 
girdėję, dauguma vietinių ir 
svečiai iš toliau girdi pirmu 
kartu. Jis sudainuoja Verdi’o 
“Dr Provenza” iš operos’ ”La 
Traviata,” Tallat-Kelpšos ‘ža
lieji laukeliai,’ Mozarto “Ma- 
damina” iš operos “Don Gio
vanni.” Išgirdę gražų ir mu- 
zikališką balsą, žmonės neno
ri jį paleisti. Leonas pridėjo 
bene porą. Viena tų buvo jau 
žinomoji “Saulė teka, nusilei
džia.” Bet, kokia,ji išėjo skir-

‘Atsakominglauaia firma siuntimui 
pundelių j Tarybų Lietuvą, Izrae
li ir kitas šalis su apmokėjimais 
taksų ir garantija pristatymo.

PARCELS TO RUSSIA, Inc.
891 Eastern Parkway, 

Brooklyn 16, N. Y.

Tel. MAIN 2-1771.
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro, o šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

(LICENSED BY U.S.S.R.)
Siunčiame' medikamentus oro 
paštu ir pilnai garantuojame, 

kad gaus.
SKUBINKITE SIŲSTI PUNDE

LIUS IR DOVANAS JŪSŲ 
GIMINĖMS DEL ŠVENČIŲ.

Klausykit Rusų radijo programą 
“PARCELS TO RUSSIA”

Sekmadieniais nuo 8 iki 9 vai. 
ryto per stotį WHOM 

(1480 Klc.) 

tinga nuo tos paprastosios! 
Kokia iškalbi! Kiek daug 
primenanti! Pianu lydėjo Su
kackienė.

Dainuoja Sietyno Choras iš 
Newarko. Vadovauja moky
toja Stensler, Balevičius 
akompanuoja. Labai gyvai ir 
skambiai išėjo jų dainos: 
Walter Žuko “Tai ne me
džiai,” Balevičiaus “Mudu 
du.” iš operetės “Sudrumsta 
Širdis.” šioje dainoje Onutė 
Stelmokaitė-Eicke išstoja so
liste, kaip kad ji. dainuoja 
vaidinime. Choras taipgi su
teikė vieną kitą dainą prie
dui.

Išeina lietuvių lakštutė Bi- 
ruta Ramoškaitė, šiltai pa
sveikinama. Audringai lydi
mos jos dainos. Ji dainuoja 
Žilevičiaus “Mano deiman
tas,” Sarpaliaus “Dukružėlė,” 
Weil’o ariją iš veikalo ‘Street- 
Scene,” Bartlett’o “Sapnas.” 
Vėl ir vėl prašoma daugiau 
dar suteikia porą lietuviškų- 
jy-

Gal būt nėra ribų, kaip 
graži gali būti gražiausioji 
daina. Bent taip atrodo klau
santis Birutos dainų. Kiekvie
nu atveju ją girdint atrodo, 
kad niekas, net nė ji pati, 
nebegalėtų gražiau dainuoti. 
O jinai kas kartas dainuoja 
dar gražiau. Nuostabus ta
lentas ir ryžtas tą talentą to
bulinti.

Paskiausieji programoje 
pasirodo broliai Ukrainai — 
šokėjų grupė Dnipro ir Leon- 
tovičiaus Choras, kuriam da
bar vadovauja Frank Ilchuk. 
Šauniai dainuoja ir jie, turi 
stiprių balsų. O apie jų šokė
jus ir klausti nereikia, jie vi
suomet, pas mus sukelia daug 
linksmybės. Publika užsimirš
ta, kad jau apie trejetą va
landų sėdėjo, vis prašo dau
giau šokių.

Po programos Auditorijo
je įvyko šokiai. Jiems grojo 
Antano Pavidžio orkestras. 
O- skaitlingi svečiai pasklido 
vieni į Auditorijos restauraną 
vakarieniauti, kiti apžiūrinėti 
įstaigos, dar kiti susibūrę į 
grupeles tebekalbėjo apie 
koncertą,t juomi grožėjosi.

Rep.

Skubinant išvengti naujųjų 
taksų, degtinės parduotuvėse 
praėjusį trečiadie
nį dirbo, kaip dieną pirm 
Naujųjų Metų. Ketvirtadienį 
taksai pakilo nuo 26 iki ,50 
centų daugiau už bonką, pri
klausant nuo bonkos kainos.

Ko tik Tamstai reikia, ga
lite pasiekti per Laisvę. Jei 
ieškote darbo ar reikalau
jate darbininkų, pasiskelb
kite Laisvėje ir gausite.

Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
bendradarbiavimui dėl

PASAULIO TAIKOS 
Masinis Sambūris

MININT 34-METINĘ SOVIETŲ VALSTYBES SUKAKTĮ ir 
18-METINŲ AMERIKOS-SOVIETŲ DIPLOMAT. RYŠIŲ SUKAKTĮ 

Mitingą pasveikins Sovietų Sąjungos Ambasadorius
Gerb. A. S. PANIUŠKIN 

ir kiti kalbėtojai:
DR. CORLISS LAMONT MR, PAUL ROBESON
MISS JESSICA SMITH MR. LEON STRAUS

• PROF. HENRY PRATT FAIRCHILD \ 
KUN. RICHARD MORFORD

. Musikalė programa:
. ŽYDŲ LIAUDIES CHORAS, vad. MAURICE RAUCH

Ketvirtadienį vakare, Lapkričio 15 (Nov.) -- 7:30 
RIVERSIDE PLAZA HOTEL

73rd Street, West of Broadway 

Tikietai: 75 centai ir $1.00 (įskaitant taksus). 
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP

114 East 32nd Street — Room 803 — MU 3-2080.

Ryanas skelbia streiką 
baigtu, bet negali 
jo sulaužyti

Praėjusį antradienį “kara
lius” Ryanas vėl skelbė, kad 
laivakrovių streikas esąs kaip 
ir baigtu ir iki galo savaites 
užsibaigsiąs. Jis skelbia, būk 
jau tūkstančiai laivakrovių 
sugrįžę dirbti.

Streikieriai per savo vadus 
atsako, jog nebūtų jokio ste
buklo, kad streikieriai gautų 
sutartį ir strėiką baigtų. Bet 
streikas tebėra ir visuomet 
laikysis visame stiprume iki 
bus patenkinti reikalavimai. 
Kad tas, kas džiūgauja, būk 
streikas savaime pakrikęs, 
tiktai apgaudinėja žmones ir 
save.

Streikas ne krinka, bet stip-' 
rėja. Net New Jersey priep- j 
laukose veik sustojęs darbas., 
Anastasio ten buvo pasiuntęs' 
apie 50 suverbuotų pusberniu- ' 
kų ir kitų asmenų, nemokan
čių ir negalinčių dirbti sunkų 
prieplaukose darbą. Bet nie
kas iš to neišėjo. Ryano leite
nantas Florio, kuris tas gau
jas ten vedė, streikierių aš
triai ir stipriai aprėktas, iš 
prieplaukų-išdūlino nosį nulei
dęs.

Priimti visi 8 
amendments!

Šiuose rinkimuose buvo 
balsuojamos konstitucinės pa
taisos (amendments). Visos 
tapo priimtos dauguma, balsų. 
Daug iausia pasipriešinimo I 
balsų buvo prieš numerį 6-tą, j 
sekamas buvo 4-tasis, gavęs i 
didelį kiekį balsų prieš.

Prieš 4-jį pažangieji agita
vo dėl to, kad jis leidžia di
džiojo vieškelio (State Thru
way) viršenybę išleisti 500 
milionų vertės bonų finansavi
mui to kelio. Ir tai gali dary
ti be jokios išlaukinių val
džios organų kontrolės.

Gal perskaičiuos 
Queens balsus

Queens apskrities pirminiai 
kandidatai į prokurorą užbai
gė lenktynes dabai menku 
skirtumu vienas nuo kito. 
Originaliame balsų suskaičia- 
vime buvo skelbta, kad T. 
Vincent Quinn, demokratas, 
išrinktas 139,432 balsais. O 
jo oponentas George W. TIerz, 
republikonas, gavo 138,820 
balsų.

Kalbama, kad republikonai 
reikalausią “balsus perskai
čiuoti. Apskrities prokuratūra 
perdaug svarbi vieta, o 612 
balsų perdaug mažas skirtu
mas patikėti be patikrinimo, 
sako .jie.

* *
■ Majoras Impellitteri para

gino ponų Stork Klubą pa
skelbti viešai savo nusistaty
mą apie lygybę ar nelygybę 
svečių priėmime. Problema 
kilo dėl to klubo nepatarnavi- 
mo paskubusiai negrei daini
ninkei Josephine Baker.

Laisvės jstaigo*> visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

RANDAVOJ1MAI
RICHMOND HILL, L. I., N. Y.

Pasircnduoja 7V£ dideli kambariai, 
tuojau galima įsimufinti. Aliejumi 
apšildomas namas. Garažas dėl 2-jų 
automobilių.— Kreipkitės: VI 3-4443.

(217-221)

PARDAVIMAI
Ant 40-tos gatvės, G šeimom mū

rinis namas, 1 apartmentas 3 kam
barių, 5 apart, po 4 kambarius. 3-jų 
kambarių apart, tuščias. Vario pai- 
pos, visi moderniniai įrengimai, ran
dų neša $3,135. Kaina $16,500.

Tol. PResident 4-6928.
(2W-220)

Automobiliu Technikos 
MOKYKLA

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

Direktorius
L. TICHNIAVIčrtJS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S ■
UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
. Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi x vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

<♦>
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<f>
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<♦>

6 pusl.--Laisve (Liberty) — šeštadien

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MOTERIS AR
MERGINA |

Pajieškome moterį ar moreną t 
prie namų ir krautuvės darbo. Jei- 1 
gu nenorima dirbti krautuvėje, tai 
mažiausia reikia dirbti 3 dienas ant 
savaitės prie namų. Atsišaukite kad 
ir iš toliau, nes vietos yra pakanka
mai kur gyvent. Kreipkitės: J. A. Be- 
kamps, 502 Chapel Ave., Merchant- 
vile 10, N. J. Phone Merchantville 
8-1082. (217-221)

Reikalinga patyrusi virėja ir na
mų darbininkė, linksmus namai, yra 
darbininkai kitiems darbams, anglų 
kalba nereikalinga .arba sulig susi
tarimo. Tol. RO. 4-3947.

(217-221) *

Reikalingos moteriškės prie vaikų 
drabužėlių ar suknelių. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės: Little Mistress, 
35 W. 35th St., 7-tos lubos, N.Y.C.

HELP WANTED—-MALE
REIKALINGAS DARBININKAS
LaisVės įstaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS ?

426 Lafayette St. (
Newark 5, N. J. '

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

J 221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

>




