
kalbant apie dovanas.
Rosenbergy byla.
Apie Stalingradą.
Mossadegh jau namie.

Rašo R. MIZARA

Tarp Padėkų dienos ir Ka
lėdų mūsų krašte prasideda 
propaganda už pirkimą kalė
dinių dovanų.

šiemet, spėjama, žmonės 
mažiau, vieni kitus apdovanos, 
negu praėjusiais metais, nes 
siąmet pas žmones mažiau 
pinigų.
Galvojant apie kalėdines do

vanas, nereikia pamiršti, jog 
viena geriausių žmogui dova
nų yra geras laikraštis arba 
gera knyga.

Gražij darbą laisvietis pa
darys, jei jis, užuot pirkęs ko
kį menkniekį, užsakys Laisvę 
tam savo prieteliui, kuris jos 
dar neprenumeruoja.

I

Žurnalistas William Reuben 
andai davė laikraštyj Natio
nal Guardian eilę straipsnių 
aiįie Ethel ir Julius Rosenber- 
gus, apie jų bylą.

E. ir J. R'osenbergai, kaip 
žinia, šiuo metu sėdi Sing 
Sing kalėjimo mirties kame
roje.

Formaliai juodu buvo nu- 
smerkti mirti dėl espionažo 
Tarybų Sąjungos naudai, bet 
iš tikrųjų, rašo tasai žurnalis
tas, juodviejų Yiusižengimas 
buvo tik tame, kad laikėsi 
radikalių pazvalgų.

Rosenbergai uždaryti mir
ties kameroje, bet juodu, per 
savo advokatą, dar ir dar pa
reiškė, kad nesą kalti; tą pa
tį juodu sakė iv teisme.

Rosenbergai apeliavo į an
kštesnį teismą, kuris neužilgo 
jų bylą turės svarstyti, o tuo 
pačiu kartu yra įkurtas Nar 
tional Committee to Secure 
Justice iri the Rosenberg Ca
se, — komitetas, trokštąs pa
dėti Rosenbergams parodyti 
visuomenei jų nekaltumą. Lai
kinuoju komiteto pirmininku 
yra tas pats žurnalistas, Wil
liam Reuben.

Amerikinis žurnalistas Jo
seph Clark šiuo metu gyvena 
Tarybų Sąjungoj.

Andai jis parašė “The 
Workeriui” korespondenciją 
iš Stalingrado, to garsiojo sa
vo narsumu1 tarybinio miesto. 
♦ Stalingradas sparčiai atsi
kuria : jau atstatyta 80 pro
centų vokiečių sugriautų gy
venamųjų namų. Pastatyta 90 
naujų mokyklų, du nauji teat
rai, eilė kino teatrų, keturios 
kolegijos, 19 techninių mo
kyklų, 90 vaikų darželių.

Fabrikai jau seniai atstaty
ti ir dirba.

Naujasis Stalingradas bus 
nepaprastai ilgas miestas. Vy
riausioji gatvė, — Stalino 
Prospektas — sieks 37 my
lias !

:$jesa, žymi žurnalistas, 
mieste dar vis matai karinių 
žaidų, bet jos su kiekviena 
diena apgydoįmos.

Turime nepamiršti, kad šis 
miestas karo metu buvo visiš
kai sugriautas.

★ /
Irano premjeras Mossadegh 

sugrįžo namo ir ten abudu ša
lies parlamento butai vienbal
siai užgyrė jo vizitą Ameri- 
Kon ir jo valdžios politiką 
linkui Didžiosios Britanijos.

Tenka priminti, kad Mossa- 
degho apsilankyjmas mūsų 
krašte, jo čia užsilaikymas 
buvo rimtas. Prieš jo atvyki
mą, nemaža komercinės spau
dos bendradarbių manė, jog 
galėsią “iš to liguisto senio” 
skaniai pasijuokti. Bet’Mossa- 
deghas juos nuvylė.

^ūsų krašto valdžia dėjo 
didjžiausių pastangų pakreipti 
Mo«sadeghą britų pusėn, bet 
nepajėgė; senis nepasidavė.

I k grįždamas Iranan, Mossa- 
degnas buvo sustojęs Egipte, 
kur jis dar labiau užsiartavo- 
jo britams neapykanta.

. Ilgai stovėti toje politinėje
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TRYS VAKARU DIDIEJI 
“SUTINKĄ” TARTIS SU 
SOVIETU SĄJUNGA

Čechoslovakija areštavo 
buvusį ministrą Slanskį 
kaip vakarų šnipą

Bet Amerikos delegatas Jungt. 
Tautose abejoja apie pasekmes

Paryžius.—Anglija, Fran- 
cija ir Amerika priėmė ke
lių mažųjų tautų pasiūlymą 
—tartis su Andrium Višins
kiu, užsieniniu Sovietų mi
nistru.

Ernest A. Gross, Ameri
kos delegatas Jungt. Tautų 
seimui, tačiaus, pareiškė per 
radiją:

—Mes nesipriešinsime at
skiriems pasitarimams su 
Sovietų atstovu, jeigu tie

Geležinkeliečiai apleido
Trumano “faktą” komisiją

Washington. — Geležin
kelių Garvežių ir Ugniaku- 
rių Brolijos atstovai aplei
do susirinkimą prezidento 
Trumano paskirtos komisi
jos. Pareiškė, jog komisi
ja užtaisyta prieš geležinke
liečius.

Ta geležinkeliečių Brolija 
buvo nusitarus streikuoti 
lapkričio 8 d., reikalaujant 
sutrumpint darbo savaitę 
nuo 48 iki 40 valandų ir 
mokėti tokia pat algą, kaip 
už 48 valandas.

Tuomet prezidentas 
Trumanas panaudojo Taf- 
to - Hartley’o įstatymą, už
drausdamas streikuoti ir 
paskirdamas komisiją ‘Tak
tams ištirti.” Prezidentas 
tuo būdu sulaikė streiką 
per 30 dienų iki dviejų mė
nesiu.

Jau dveji metai kai kom
panijos išvien su valdžia at
meta minimąjį geležinkelie
čių reikalavimą.

Jugoslavai nekenčia Tito, 
sako kongresmanai

New York. — Sugrįžę iš 
Europos; keli amerikiniai 
kongresmanai pranešė, kad 
Jugoslavijos valdovas Tito 
yra nekenčiamiausias žmo
gus toje šalyje. Tatai jie 
patyrė važinėdami po Ju
goslaviją per kelias savai
tes.

11 JŪREIVIŲ ŽUVO 
SU ORLAIVIU

San Diego, Calif. Nukrito 
jūron karinio laivyno lėktu
vas, pražudant visus 11 jū
reivių.

Tai buvo toks lėktuvas, 
kad “galėjo ir plaukti,” ne 
tik skraidyti.

vietoje, kurioje stovi, Iranas 
negalės: turės ryškiau1 pa
krypti ton ar kiton pusėn.

Spėjama, jog neužilgo ten 
įvyks parlamentariniai rinki
mai.

Jei rinkimai bus pravesti 
laisvai, tai nemažai savo žmo
nių į parlamentą išrinks Tu- 
deh partija, liaudies partija, 
kuri ligi šiol buvo šiurkščiai 
persekiojama.

Tudeh partija —Trano liau
dies viltis.

Richmond Hill 19. N. Y., Ketv., Lapkričio-Nov. 29, 1951 ★ ★ ★ ★

pasitarimai netrukdys ame
rikinio plano dėl nusigin
klavimo.—

Gross abejojo apie naudą 
iš tokių pasitarimų.

Kiti amerikinės delega
cijos nariai sakė, jog sutiks 
tartis su Višinskiu, jeigu 
tatai užgirs politinis Jung
tiniu Tautu seimo komite
tas. Didžioji dauguma to 
komiteto yra Amerikos ša
lininkai.

N. Y. Telegram sako, nusenę 
Amerikos lėktuvai

New Yorko World-Tele
gram dejuoja, kad jau nu
senę didieji Amerikos bom
bonešiai B-29 ir dauguma 
rakietinių (džetinių) lėktu
vų. Sako, rusiški šiaurinės 
Korėjos MIG lėktuvai leng
vai nušauna tokius bombo
nešius, ir tik “naujausi, ge
riausi rakietiniai Amerikos 
lėktuvai F-86 Saberjets te
gali prilygti rusiškiems 
MIG rakietiniams lėktu
vams.”

Kalba eina apie papras
tus, senesnius MIGus, ne 
apie naujesnius, pagerintus.

Wm. Green norėtų pašalint 
Sovietus iš Jungt. Tautų

Washington. — William 
Green, Darbo Federacijos 
pirmininkas, sakė per radi
ją, kad Sovietų Sąjunga tu
rėtų būti išbraukta iš Jung
tinių Tautų, jeigu Sovietai 
atmes amerikinį planą dėl 
nusiginklavimo.

Tokiame atsitikime Green 
piršo pašalint iš Jungtinių 
Tautų ir Lenkiją su Čecho- 
slovakija, kaip Sovietų 
draugus.

Išsigelbėjo lakūnai iš 
degančio bombonešio

Riverside, Calif.—Ore už
sidegus bombonešiui Ų-29, 
išsigelbėjo visi 12 lakūnų, 
su parašiutais nušokdami 
žemyn.

Paskui bombonešis nu
krito ir supleškėjo.

SVARSTYS SOVIETŲ 
SKUNDĄ PRIEŠ 
AMERIKĄ

Paryžius. — Vadovaujan
tis Jungtinių Tautų seimo 
komitetas sutiko svarstyti 
Sovietų skundą, kad Ameri
ka paskyrė 100 milijonų do
lerių teroristams, veikian
tiems iš vidaus prieš Sovie
tų Sąjungą ir naująsias de
mokratijas rytų Europoje.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir netaip šalta.

Pragau— čechoslovakijos 
vyriausybė areštavo Rudol
fą Slapskį, buvusį prem
jero pavaduotoją. Slans- 
kis yra kaltinamas, , kad 
šnipinėjo Amerikai bei An
glijai prieš Čechoslovakijos 
demokratinę respubliką. Sa

Valdžia planuoja 
įsiskolinti iki 
275 bilijonu dolerių

W ashington. — Jungtinių 
Valstijų iždas dabar turi 
daugiau kaip 258 bilijonus, 
204 milijonus dolerių sko
los. Bet valdžia išleidžia 
apie 10 bilijonų dolerių per 
metus daugiau, negu taksais 
surenka. Todėl prašys Kon
gresą, kad leistų užsitraukt 
naujų vidujinių paskolų, 
taip kad valdžia galėtų įsi
skolinti viso iki 275 bilijo
nų dolerių, kaip praneša 
United Press. Bilijonas gi 
yra tūkstantis milijonų.

Milžiniška dauguma visų 
valdžios pajamų yra gin
klavimuisi išleidžiama.

Ginklų gamyba pakilo 
300 procentų

Washington. — Apsigyni
mo mobilizuotojas Charles 
E. Wilson pranešė, kad 
Jungtinės Valstijos dabar 
300 procentų daugiau gin
klų pasigamina, negu pirm 
korėjinio karo.

Wilsonas sakė , šiandien 
nauji ginklai daromi tokiu 
smarkumu, kaip ir Antra
jame pasauliniame kare.

Didėja reikalavimai 
baigt Korėjos karą

New York. — Pranešimai 
iš visų valstijų rodo, kad 
vis daugiau darbo unijų, 
taikos organizacijų ir pro
gresyvių visuomenės veikė
jų reikalauja tuojau daryt 
paliaubas Korėjoje ir už
baigt karą iki Kalėdų.

Egiptėnai iš pasalų 
užpuldinėja anglus

Kairo, Egiptas. — Anglų 
generolai skundėsi, kad 
egiptėnai pasalomis užpul
dinėja jų kariuomenę Sue- 
zo kanalo srityje. Naktimis 
šaudo anglus, pila deginan
čius chemikalus jiems ant 
veidų ir atakuoja anglus 
darytomis namie rankinė
mis granatomis.

Be to, egiptėnai ištempia 
virš vieškelių plonas plieni
nes vielas, kad nupjautų 
galvas važiuojantiems an
glams.

Prancūzai skelbia, kad už
klupo ir sušaudė 60 Vietna
mo respublikiečių.

koma, jis darė ir kitus ža
lingus respublikai veiksmus.

Kartu Slanskis išbrauktas 
iš Čechoslovakijos seimo.

Jau rugsėjo mėnesį jis 
pašalintas iš vadovybės Ko
munistų Partijai, kurios se
kretorium iki tol buvo.

Vakarų Europa gavo 
daugybę ginklų iš 
Jungt. Valstijų

Washington. — Apsigyni
mo departmentas griežtai 
užginčijo kritikus, pasako
jančius, kad Amerika “per 
lėtai” ginkluoja vakarinę 
Europą.

Apsigynimo sekretoriaus 
pavaduotojas William Fos
ter todėl paskelbė, jog A- 
merika, tarp kitko, prista
tė vakariniams Atlanto 
kraštams tokius ginklų 
kiekius:

6,907 tankus bei šarvuo
tus automobilius, 10,679 pa
trankas, 1,185 lėktuvus ir 
šimtus tūkstančiu mažes
niųjų ginklų.

■ - - >

Kainos pakilo 20 
procentų per metus

New York. — Albertas 
J. Fitzgerald, pirmininkas 
Jungtinės Elektrininkų U- 
nijos, pranešė, jog nuo 1950 
metų spalio mėnesio iki šiol 
bent 20 procentų pabrango 
maistas ir kiti kasdieninio 
gyvenimo reikmenys.

Tatai sūrado unijinė ko
misija, kuri nuolat tėmija 
kainas ir algas.

Eisenhoweris turėsiąs 
3,000,000 armiją

Roma. — Franci j a, An
glija ir trys kiti vakarų Eu
ropos kraštai pasižadėjo 
tiek rekrutuoti kariuome
nės, kad iki 11954 metų bū
tų sudaryta viso 90 iki 105 
divizijos, įskaitant ameri
konus ir busimąją vakari
nės Vokietijos Armiją.

Kadangi karui paruošta 
divizija su papildymais bei 
pavadavimais siekia iki 30,- 
000 vyrų, tai tarptautinė 
vakarų armija prieš Sovie
tus būtų 3,000,000.

Vyriausias jos komandie- 
rius generolas Eisenhowe- 
ris sakė susirinkimui At
lanto kraštų atstovų Romo
je, kad jau šiemet vakarų 
armija bus davaryta iki 43 
divizijų, daugiausia francū-

Eisenhoweris skaičiuoja, 
kad gaus ir 12 divizijų vo
kiečių kariuomenės iš vaka
rinės Vokietijos.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika duos 
Francijai $46,000,000 para
mos karui prieš Vietnamo 
liaudininkus.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl.

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
ATMETA AMERIKONU 
SIŪLOMĄ INSPEKCIJA ■■

I ,.,■■■■ I ■ ■ I ■ ■ .

Amerikonai siūle peržiūrinėt 
karines jėgas ištisoj .Korėjoj

Korėja, lapkr. 28.—Šiau
rinių korėjiečių ir kinų at
stovai atmetė amerikonu 
pasiūlymą: — Sudaryti miš
rias tėmytojų komisijas, su 
lygiu skaičium atstovų iš 
abieju pusių. Siųsti tas ko
misijas per visą šiaurinę 
Korėją iki Mandžūrijos sie
nos ir per visą Pietinę Ko
rėją. Komisijos turi žiūrė
ti, kad nei šiauriniai korė
jiečiai nei Jungtinės Tau-

Pasiustas J. Tautom skundas
C

prieš naikinimą negrų

New York. — Amerikie
čiu Civiliniu Teisiu Kon- 
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gresas pasiuntė Paryžiun 
Jungtinėms Tautoms skun
dą - prašymą, kad užtartų 
Amerikos negrus.

Civilinių Teisių Kongre
sas tame 240 puslapių pra
šyme nurodo tūkstančius 
atsitikimų, kur baltieji už
puldinėjo, kankino, žudė, 
skriaudė bei niekino negrus. 
O tai yra “tautos naikini
mas” (genocide), ką už
draudžia Jungtinių Tautų 
konstitucija.

600,000 tikrų girtuoklių 
New Yorko valstijoj

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoje yra apie 
600 tūkstančių tokių alko
holikų, kurie ir ant rytojaus 
neišsipagirioja; todėl daž
nai išlieka iš darbo.

Tie girtuokliai per metus 
praranda viso 106 milijonus 
darbo valandų šioje valsti
joje, kaip raportavo komi
tetas kovai prieš alkoholiz
mą.

O visose Jungtinėse Vals
tijose girtybė padaro 1,400 
milijonų dolerių nuostolių 
per metus, sudedant krūvon 
darbo laiko praradimą, al
gų netekimą, girtuokliškas 
ligas ir apleistų per girtybę 
šeimų užlaikymą.

Japonai smaige kinus 
belaisvius, lavindamiesi 
durtuvais kovoti

Tokio. — Japonijos kara
liaus brolis kunigaikštis Mi- 
kasa sakė koresponden- 
tams:

—Aš net pasibaisėjau, iš
girdęs, kad kare prieš Kini
ją japonai naudojo kinus 
belaisvius, darydami prati
mus durtuvais kovoti.—

Japonų laikraščiai kriti
kavo Mikasą už pripažini
mą, kad japonai taip sker
dė kinus, miklindamiesi 
durtuvų kautynėms.

NUSKENDO 5 ŽVEJAI
Cuttyhunk, Mass. — Už

plaukęs ant povandeninės 
uolos, žvejinis laivukas pu
siau .sulūžo. Nuskendo 5 
žuvautojai.
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tos nedidintų savo karinių 
jėgų po to, kai bus padary? 
tos paliaubos, sustabdant 
karo veiksmus.

šiauriniai korėjiečiai, at
mesdami šį pasiūlymą, sa
kė:—Užtektu tėmvti tiktai 
patį busimąjį paliaubų ruož
tą, kad nei vieni nei kiti 
nedarytų naujų karinių pa
siruošimų jame.

(Šiaurinės Korėjos lakū
nai nebombarduoja gyvena
mųjų vietų Pietinėje Korė
joje. Amerikonai todėl nie
ko nepralaimės, jeigu leis 
šiauriečiams apžvalginėti 
Pietinę Korėją. Bet amel’i- 
konai inspektoriai galėtų 
pastebėti šiaurinėje Kopė
joje tūlus pastatus, kurių 
amerikiniai b o m b o nėšiai 
dar nesunaikino.
KARO VEIKSMAI T

Amerikonai atgriebė dvi 
pozicijas paliai Pukhanupę. 
Kitur buvo tik žvalgų su
sidūrimai.

Pranešama, kad per dvi 
dienas amerikonų lakūnai 
nušovė 4 rakietinius Šiau
rinės Korėjos lėktuvus ir 
prarado 2 amerikinius lėk
tuvus. 4,
ŠIAUR. KORĖJOS 
PRANEŠIMAI •

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas, sakė, jog per 
5 paskutines dienas jie už
mušė, sužeidė ir nelaisvėn 
paėmė 7,513 amerikonų jr 
jų talkininkų kareivių bei 
oficieriu; pagrobė 43 kul
kosvaidžius, 197 šautuvus; 
92,640 kulkų, 1,247 rankinės 
granatas; sunaikino25ame
rikinius tankus, 11 karinių 
automobilių, 13 lėktuvų; nu
skandino keturis laivus.

“Pavargėlė” su $11,975
Marion, Ill.—Mary King’ie- 

nė, 85 metų amžiaus, susi
žeidė kulšį ir, patekus ligo
ninėn,-dejavo, kas užmokės 
gydymo lėšas. Jinai gyve
no iš miestinės pašalpos 
kaip pavargėlė. ,

Bet kuomet slaugės nu
rengė ją, tai' surado $11,- 
800 paslėptų po apatiniais 
drabužiais pinigų. Be to, 
Kingienė turėjo $175 ran
kinėje mašnelėje.

Valdininkai užklausė, kam 
jinai slepia tiek pinigų. Se
nutė atsakė, “nagi, juoda
jai dienai ateityje.”

didelis lėktuvas
SUDAUŽĖ MAŽĄJĮ

Ocala, Florida. — Didelis 
keleivinis lėktuvas ore susi
dūrė su mažu karinio lavi
nimosi lėktuvu. Mažasis 
lėktuvas nukrito, užmušant 
ir savo vairuotoją kunigą 
Johną Macy.

Didysis lėktuvas paskui 
saugiai nusileido žemyn su 
17 keleivių ir 3 įgulos na
riais. *
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TAISYTI AR ATMESTI?
MICHIGANO VALSTIJOS republikonas senatorius 

Homer Ferguson andai Detroite kalbėjosi su delegacija, 
kurią pasiuntė tos valstijos Komitetas Sveturgimiams 
Ginti..

Delegacija parodė senatoriui, kaip valdžia, pasiremda
ma McCarran Aktu, žiauriai persekioja nekaltus žmo
nes: areštuoja, gąsdina piliečius, priklausančius, sakysi
me, tokioms organizacijoms, kaip IWO, atsisako duoti 
pilietybę nepiliečiams, kai kurie sveturgimiai darbininkų 
veikėjai suimti, išlaikomi kalėjime po keletą mėnesių, 
neišleidžiant jų po bėla, ir tt.

Išklausęs tai, senatorius Fergusonas pareiškė, kad jis 
sutinkąs, jog išdėstytieji valdžios organams kaltinimai, 
“jeigu jie teisingi,” yra įrodymais, jog valdžia nesiskaito 
su McCarran Aktu, jį laužo. Mat, pats senatorius Fer
gusonas yra vienas to akto autorių; jis padėjo jį su
rašyti. Girdi, justicijos departmentas nesuprantąs Mc- 
Carrano Akto, todėl neleistinai elgiasi taip, kaip elgiasi.

Tuomet senatorius patarė delegacijai ir Sveturgi
miams Ginti Komitetui, kad surašytų visa tai, kas rei
kėtų McCarran Akte taisyti. Kai senatorius tuos pasiū
lymus gausiąs, tuomet jis bandysiąs tą bjaurų įstatymą 
taisyti.

Mums, tačiau, atrodo, kad McCarran Aktas reikia ne 
taisyti, bet visiškai iš įstatymų knygų išmesti. Jis yra 
žiaurus, neamerikinis; jis nereikalingas; jis yra anti
konstitucinis. Tai, beje, pripažjno net ir Trumanas, kai 
jis jį vetavo.

Sekamais metais rinkimuose, be abejojimo, bus ryškiai 
iškeltas reikalavimas: atmesti Smitho Aktą, atmesti Mc- 
Carrano akta!

PRIPAŽĮSTA DIDELĮ 
PROGRESĄ LIETUVOJE

Čikagos marijonų dien- 
rąštyj tūlas Pranas Rupei
ka rašo iš Europos:

Šių metų liepos mėnesį gau
tos iš Lietuvos žinios pranešė 
apie didelių ir mažesnių Lie
tuvos upių gilinimą, -uostų 
statymą ir vandens tinklų 
jungimą Į vieną didelę Balti
jos — Baltgudijos — Ukrai
nos — Rusijos sistemą.

Vėliausios žinios praneša 
apie specialių MMS stočių 
(Melioracijos Motorų Stotys) 
naujomis mašinomis aprūpini
mą. šiemet Lietuvoje veikia 
jau penkios MMS stotys, į 
kurias rugsėjo mėnesį atsiųs- 

pramonės 
ckskvato- 
daugiau 
masinu,

GINKLAI IR ŽMONĖS

ta iš Leningrado 
kombinatų apie 30 
rių, 200 buldozerių 
500 Įvairių kasimo 
laivų ir motorinių elektrosto- 
čių.

Ekskvatoriai skiriami kana
lams kasti ir uostams statyti. 
Keli ekskvatoriai jau dirba 
tarp Kauno ir Rusnės.

Matome, net ir klerikalų 
laikraščio bendradarbis pri
pažįsta, kad Lietuvoje vyks
ta didžiuliai darbai, kad mu
su tėvu kraštas smarkiai 
progresuoja. Upės gilina
mos, nauji uostai statomi,- 
kam? Draugo bendradar
bis bando aiškinti, jog tai 
daroma kariniais sumeti
mais. Nesąmonė! Tai da
roma tam, kad juo greičiau 
palengvinti žmonėms gyve
nimą. Kai upės bus pagi
lintos., daugiau naujų uosų 
pastatyta, tuomet perveži
mas ii’ paskaidymas įvairių 
gyvenimo produktų bus pi
gesnis, o tai reikš ir daiktų

ŠIAURINĖ ITALIJA neseniai buvo nusiaubta bai-Į į.tpigimą. 
saus gamtos prajovo: didžiulio potvynio, kokio toji ša-1 _ •/
lis nėra mačiusi. . . i I Lletuv^.. “e?zįgo..ąt-

Upės Po išsiliejimas pražudė nemaža žmonių gyvybių, Į 
sunaikino dar už neapskaičiuotas pinigų sumas turto; 
paliko daugybę žmonių be namų, be pastogės, žodžiu, ši 
katastrofa apnuogino gerą dalį Italijos gyventojų.

Nuo potvynio nukentėjusiems žmonėms, aišku, reika
linga pagalba. Bet kas ją teiks? Turėtų teikti valdžia, 
kuri juk sakosi, kad rūpinasi krašto žmonių gėriu ir li
kimu. Deja, valdžia sakosi neturinti pinigų. Bet ji turi 
pinigų ginklams gaminti.

Ir štai, kaip rašo Niujorko Times korespondentas Ro
moje, Italijos komunistai išstoja su savo programa: jie 
(Togliačio lūpomis) sako: valdžia privalo sulaikyti eik
vojus pinigus ginklavimuisi,—tegu tuos pinigus duoda 
nuo potvynio nukentėjusiems žmonėms.. Kai žmonės bus 
sušelpti, kai padaryti potvynio nuostoliai jiems bus pa
dengti, kai jie atsigriebs, tuomet valdžia lai kalba apie 
ginklavimąsi.

Laikraščio korespondentas pažymi, kad šis komupistų 
vadovo siūlymas italuose susilaukia karšto pritarimo. 
Bet valdžia to nepaiso. Aną dieną, kai į Piazza Della 
Unitą (Romos mieste) buvo šaukta masinis žmonių mi
tingas dėl pagalbos teikimo nuo potvynio nukentėju
siems žmonėms Šiaurės Italijoje, tai valdžios užleisti ka
rabinieriai (policija) susirinkusiuosius žiauriai išblaškė.

Na, krgi tokia savo politika krikščionių demokratų 
valdžia gali susilaukti žmonėse sau pritarimo?!

! jūros, iš Juodosios jūros, 
gabendami žmonėms gery
bes, o iš čia, laivais, viso- 

Kiekvienam .šiandien aiš- grąžint Ameriką prie blai- 
ku, kad Amerikos žmonėms vaus proto. 
Korėjos karas ir ruošimasis | mums reikia

ka-

dau- 
atvi- 
savo

TAI KAM TA ISTERIJA?
ŠIAURĖS ATLANTO TARYBAI, kurios posėdžiai 

šiuo metu vyksta Romoje, buvo pranešta, jog, girdi, 
žvalgybos raportai iš Tarybų Sąjungos byloja, kad toji 
-šalis, Tarybų Sąjunga, šiuo metu nesirengia užpulti “ant 
Vakarų,” nežiūrint to fakto, kad ji turi potencijales ga
limybes tai daryti.

Kitais'žodžiais: Tarybų Sąjunga yra galinga, gali už
pulti “Vakarus,” bet jų neužpuola ir nesirengia užpulti.

Atsiminkime, šios rūšies “žiniomis” mūsų ir kitų kraš
tų žmonės buvo ir tebėra šeriami jau per metų eilę! 
Nuolat ir nuolat buvo mušama į būbną: Sovietai galį už
pulti, bet neužpuola.

Mes nežinome, ar Sovietai “galį” užpulti “Vakarus,” 
ar ne, bet kiekvienam, kuris nori ką nors žinoti, yra 
aišku tas: Sovietai nori taikos ir dirba taikai, nesigailė
dami tam lėšų ir energijos.

# Sovietai paskendę kūrybiniame darbe, reikalingame 
taikaus gyvenimo. Niekad toji šalis neturėjo pasibrėžu- 
si tiek daug ir tokių didelių projektų, kokius šiuo metu 
vykdo gyveniman. Tiems projektams realizuoti rei
kalingi finansai, reikalingi žmonės.

Tuo pačiu kartu Atlanto Pakto kraštai, vadovaujami 
Amerikos, gerai žinodami, kad jų nieks nesirengia už
pulti, leidžia milžiniškas pinigų sumas karo reikalams, 
nepaisydami to, kad jie skęsta skolosna, kad jie. eina 
prie ban kruto.

O visgi anksčiau ar vėliau tų kraštų darbo žmonės, 
Jiepakeldamį skurdo, ir vargo, į kurį, stumią juos gin- 
kląvimasis, tars savo žodį.

trečiajam pasaliniam 
rui jau baisiai įgriso, 
bai džiugu, kad vis 
giau žmonių viešai ir 
rai pradeda išreikšti 
troškimus taikos.

Štai net dvidešimties 
United Auto Workers Uni
jos lokalų Michigano valsti
joje viršininkai pasiuntė te
legramą prezidentui Tru- 
manui. Jie sako:.

“Mes tikime, kad ūmus 
sulaikymas mūšių Korėjoje 

i yra galimas daiktas visų 
. žmonių interesams. Mes ra
giname jus padaryti viską, 
kas tik galima, sulaikymui 
žudynės dabar.”

Tos pačios unijos Toledo, 
Ohio, organas “The Toledo 
Union Journal,” kurį skai
to iki 40,000 organizuotų 
darbininkų, atvirai kalba už 
“Keturių Didžiųjų” konfe
renciją baigimui “šaltojo 
karo.” Laikraštis sako, kad 
juo greičiau tokia konferen
cija įvyks, tuo bus sveikiau 
Amerikai ir visai žmonijai.

Arba štai Worcester, 
Mass., karo paliaubų sukak
ties dienoje visa eile dvasi
ninkų sakė pamokslus už 
taiką. Pirmosios Unitarijo- 
nų Bažnyčios kunigas Wal
ter Donald Kring, Senųjų 
Pietų Kongregacinės Baž
nyčios kunigas Robert 
Campbell ir Pirmosios Bap
tistų Bažnyčios kunigas 
Thomas S her r a r d Roy 
smerkė militarizmą ir kal
bėjo už išlaikymą taikos. 
Kun. Kring reikalauja su- 

kie produktai upėmis bus 
pasiųsti į kitas tarybines 
respublikas.

Kai upių ir kanalų gili
nimo darbai bus baigti, j 
Lietuva, beje, atplauks lai
vai net- ir iš Baltosios jū
ros !

Taip, Lietuvoje darbas 
virte verda: pelkės nusau
sinamos, upės gilinamos, 
žemė tręšiama 'ir geriau, 
negu kada nors, dirbama, 
kad ji teiktų žmonėms juo 
daugiau vaisių.

Visa tai nepatinka tiems, 
kurie trokšta, kad Lietuva 
merdėtų skurde ir atsiliki
me, panašiai, kaip ji mer
dėjo buržuazijai ją valdant.

VIENI TEISINA, 
KITI SMERKIA

Tautininkų Dirvoje andai, 
vienas dipukas rašytojas 
teisino dvipatystę. Dalykas 
tame: nemažas dipukų skai
čius, bėgdami pas Hitlerį, 
paliko Lietuvoje savo žmo
nas, kurios, matyt, buvo 
protingesnės, kurios atsisa
kė sykiu bėgti iš savo gim
tojo krašto.

Dabar tie dipukai, atsidū
rę Amerikon, “pamiršę” pa
liktąsias žmonas, bando 
'vesti naujas, atlieka dvipa
tystę. Na, ir jie per spau
dą ieško tam moralio pasi
teisinimo. Klerikalų Drau
gui tai nepatinka ir tūlas jo 
bendradarbis, Dr. J. Dau-‘ 
gailis, net klausia: “Ar jau 
netikima į grįžimą Lietu
von? ...”

Aišku, kad netikima! Ap
sivedęs' čia su antra pačia, 
koks nors “daktaras” ar 
“profesorius” į L.i e t u v ą 
grįžti jau bijos, nes ten pa
liktoji. žmona (ir gal vai
kai) tokį pasitiktų su gera 
lazda!

Ši a n d i e n 
tokių vyrų,” 

jis pareiškė, “kurie paauko
tų savo gyvybę' kovoje už 
taiką.” Jis smerkia tuos, 
kurie gąsdina mus, Ameri
ką, pavojum ir stumia kraš
tą į naują karą.

Kun. Campbell sako, kad 
šis Korėjos karas yra “ko- 
losališka kriminalystė.” Jis 
sako, kad jis kalba, kaipo 
dvasininkas, tarnavęs Pir
majame pasauliniame kare, 
ir kaipo tėvas dviejų sūnų, 
kurie tarnavo Antrajame 
pasauliniame kare, 
mums nebereikia, 
yra nepateisinamas daly
kas. Amerikonas

Karo 
karas

CIO konferencijoje Philip Murray tapo išrinktas pre
zidentu dvyliktam terminui. Čia jį sveikina kiti darbo 
uniją lyderiai.

Kas labiausia turėtų bijoti 
naujo karo?

Ištisai perskaičiau pra
kalbą, L. P. Berijos pasaky
tą lapkričio 6 d. 34-rių me
tų revoliucijos sukakties 
proga. Berijos pasarga ka
pitalistams, kurie taip nori 
trečiojo karo, ypač atkreipė 
mano dėmesį. Štai kelios 
šio Sovietų krašto veikėjo 
pastabos. Berija sako:

“Jau jeigu kas turėtų bi
joti kito karo pasėkų, tai 
visų pirma Amerikos kapi
talistai ir kiti buržuaziniai 
kraštai. Nes aišku, kad ki
tas karas priverstų žmones 
pagalvoti apie biaurumą 
kapitalistinės santvarkos, 
kuri negali gyventi be karo, 
ir apie reikalą šitą kruviną 
santvarką pakeisti kita san
tvarka, socialistine san
tvarka, kaip kad buvo pa
daryta Rusijoje po Pirmojo 
Pasaulinio Karo ir Liaudiš
kosios Demokratijos šalyse 
Europoje ir Azijoje po An
trojo Pasaulinio karo.”

Berija teigia, kad naujo 
karo šalininkai nėra taip 
galingi, kaip išrodo. Gir
di: “Iš pirmo pažiūrėjimo 
atrodo, kad imperialistinė 
kempė atstovauja galingas 
apvieny tas agresy v i š k a s' 
spėkas. Tiesa, nereikia šias' 
jėgas nedakainuoti. Tačiau', 
taikos, kempė daug stipres
nė už karo kempę. Taikos 
kempė apvienyta bendruoju 
siekimu, tuo* tarpu . karo 
kempėje randasi rimti inte
resų skirtumai. Daugelis 
šalių buvo prievarta įtrauk
tos į šitą kempę pagalba jų 
ekonominės priklausomybės 
Jungtinėms, Valstybėms, 
kaipo pasėka to nelemtojo 
Maršalo plano.”

Berija toliau teigia, kad 
tarpe kapitalistinių kraštų 
yra daug rimtų prieštara
vimų: Pamatiniai reikalai 
Amerikos kertasi s.u Angli
jos reikalais tiek Europoje, 
tiek Azijoje. Jis spėja, kad 
tie prieštaravimai su laiku 
dar padidės, paaštrės.

Dar yra vienas svarbus 
faktas, kuris karo šalininkų 
kempę susilpnina. Berija 
nurodo tos kempės “užnu
gario” braškėjimą. Jis kal
ba apie pavergtų žemių ir 
kolonijų žmonių bruzdėjimą 
prieš imperialistus. Visuo
se artimuosiuose ir viduri
niuose rytuose auga revo
liuciniai sąjūdžiai. Imperi
alistai turi bėdos ne tik Ira-

Malajuje, Burmoje, Indone
zijoje ir Indo-Kinoje, taip 
pat Afrikoje.

“Tai toks imperializmo ir 
karo kempės paveikslas/’ 
sako Berija.

Tuo tarpu taikos kempė
je, kempėje demokratijos ir

taikos, jo supratimu, situa
cija visiškai kitokia. “Šios 
kempės spėkos, kurios yra 
laisvos nuo vidinių priešta
ravimų, diena iš dienos au
ga tiek skaičiumi, tiek sti
prumu.” Jis parodo pasku
tiniais metais nepaprastą 
ekonominį sustiprėjimą ne 
tik Tarybų Sąjungos, bet ir 
liaudiškosios demokratijos 
kraštų — Lenkijos, Bulga
rijos, Rumunijos, Čechoslo- 
vakijos ir Albanijos.

Todėl, girdi, “moraliniai 
ir politiniai, taipo pat eko
nominiai, demokratijos ir 
taikos kempė yra suvienyta 
ir nenugalima jėga. Jos pa
jėgumą padidina dar ir tas 
faktas, kad ji kovoja už tei
singą reikalą, už laisvę ir 
tautų nepriklausomybę. O 
tas reiškia, kad jeigu im
perialistinės kempės lyde
riai parizikuotų pradėti 
naują karą, negali būti jo
kios abejonės, jog tas karas 
pasibaigtų paties imperia
lizmo sužlugimu.”

Gal Berijos prakalba ir 
per daug optimistiška. Bet

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

barberšapę ap-

Tu atrodai gra-

barberys biškį

Susitikau Blyną ant Ju- 
nijon avenės.

—Alau, Saimon, kur tave 
dabar, kojos Peša?

—Einu į 
sistrajyt.

—-Kam ? 
žiai.

—Tegu 
pakirps, ba gal reikės eiti 
ant atpusko.

—Kokio atpusko?
—Ant pašventinimo.
—Kokio pašventinimo ?
—Pranciškonai šventins 

savo drukarnią Brooklyne.
—Drukarnią?
—Jes, tą, kur jų gazieta 

drukuojama.
—Tai tu mynini, kad ligi 

šiol jų drukarnia buvo dar 
nešventinta?

—Šiūr, dar nebuvo šven
tinta. Visose pakampėse ten 
velniai kazoką šoka. Žinai, 
kaip esti su nešventintais 
pleisais. Dabar, ant atpus
ko, kunigas, ar kas kitas, 
su krapylu kaip pradės duo
ti, tai velniai per duris ir 
langus strimagalvi lėks, 
kaip Smetona iš krajaus!

—Kada tas bus?
—Desemberio mėnesį.
—Tu ten eisi?
—Jei kunigas lieps, gal rei

kės eiti, ba po smerties ne
noriu atsidurti peklon.

—Pasakyk man daugiau, 
kas ir kaip ten dėsis?

—Va, kaip ten dėsis. Pir
miausia bus atlaikytos baž
nyčioje mišios. Tada visi 
marš į drukarnią, ant Buš- 
viko avenės. Tada prasi
dės pašventinimas, — vel
nių iš drukarnios vaikymas. 
O po to bus bankietas ir, 
aš mislinu, kolekta.

—Kam?
—Pranciškonams. Argi 

jiems nereikia gyventi?
—Kaip velniai iš pranciš

konų drukarnios bus išvai
kyti/ tai kur, tu mislini, jie 

2 pusi.—Laisvė ( Liberty) «Ke t virt., Lapkritis«Nov. 29,1951

ji parodo, kaip į ateitį žiū
ri socialistinio krašto vadai.

Skaitytojas

Iš Lietuvos
Vardan taikos ir tautų 
draugystės

KAUNAS, IX. 27 d. —Mies
to įmonėse, esant dideliam po
litiniam ir gamybiniam darbo 
žmonių aktyvumui, toliau ren
kami parašai po Pasaulinės 
Taikoš Tarybos Kreipimusi. 
“Trikotažo” fabriko kolekty
vo susirinkime sujaudintai 
kalbėjo stachanovininkė mez
gėja Marija Rugienytė. Ji pa
reiškė :

— Tarybų valdžia atnešė 
lietuvių tautai džiaugsmą ir 
laimę. Mes, lietuviai, pažino
me laisvąjį darbą — darbą 
sau, savo liaudžiai. Mes di
džiuojamės, kad mūsų darbas 
tarnauja taikiems tikslams, ir 
nesigailėdami jėgų kovosime 
už taikos išsaugojimą bei su
stiprinimą.

Susirinkimas vieningai nu
tarė baigti metinę gamybos 
programą iki Konstitucijos 
dienos. (

Po susirinkimo visi, kaip 
vienas, pasirašė Kreipimąsi.

tada dėsis? Kur jie bėgs?
—Aš ' mislinu, j Džiovos 

Tysliavos drukarnią, nes ji 
arčiausia.

—Ar tu nemislini, kad jie 
lėks, kaip ledokai, į Lais
vės drukarnią?

—Nosari! Laisvės ’dru
karnia per toli, per daug 
velniams baderio įlėkti. An
tra: velniai dirba pagal gu
bernijas: tie, kurie yra pa
skirti' dirbti Brooklyno gu
bernijoj, negali mūvytis į 
Ričmondhilą. Jie čia kur 
turi susirasti darbo. O tre
čia: namas, kuriame Lais
vės drukarnia yra, jau se
niai pašventintas. Velniai 
bijosi į tą šoną ir pažiūrėti.

—Aš nemislinu.
—Šiūr! Namas, kur Lais

vės drukarnia yra, buvo pa
statytas Naits op Kolombas 
organizacijos, katalikų or
ganizacijos. Tada kunigai 
tą namą šventino ir. taip vi
sus velnius iš ten iššventi- 
no, kad jie sakė, niekad ten 
nesugrįš ir kitiems pasa
kys, kad neitų, i Žinai, vel
niai smart! Jessari, Laisvės 
drukarnia jau seniai yra 
šventa. Aš mislinu, dėl to 
Laisvė ir gerai rašo.

—O ar tu mislini, kaip iš 
pranciškonų drukarnios bus 
išvyti visi velniai, tai jų 
gazieta bus teisingesnė?

—Aš taip mislinu.
—O bažnyčioje kunigai 

ar nemeluoja?
—Šiūr, kaip kada, gal dėl 

fonių.
—Kokios ten fonės!
—Ale aš turiu bėgįi, 

Džim. ‘ \
—Palauk, Saimon! Pa

sakyk tu man, kas tą pran
ciškonų drukarnią šven
tins?

—Dar nežinau. Zokristi- 
jonas man sakė, gal pralo
tas, o gal dipukas vysku
pas, tas, kuriam popiežius 
velnių davė už paruninimą 
iš krajaus.

—Orait!
—Šiūr, orait! Ale aš tu

riu f eiti pas barberį.
—Žiūrėk, Saimon, kad

per daug neapkirptų.
—Šitas barberys nais, tai 

jis gerai apkerpa.
—Aš ne tai myninu: aš 

žinau, • kad barberys yra 
gud vyras ir jis tavęs per 
daug neapkirps. Ale žiū
rėk, kad pašventinimo djjar- 
beriai tavęs* per dang/ine
nuskustų. Vačykis! ab

—Šiūr, vačyšiuos, Džiift! 
Aš jiem nesiduosiu. O da
bar bus gudbai!

—Gudbai, Saimon!
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

VALSTIEČIŲ PADĖJIMAS JOGAILAIČIŲ LAIKAIS.
Lig šiol kalbėjome apie Lietuvos bajorijos iškilimų. 

Parodėme, kaip pirmučiausia įsigalėjo didžioji bajorija 
ir kaip po to palengva iškilo mažieji bajorai. Kaip ilgai
niui mažoji bajorija išgavo teises dalyvauti seimuose ir 
svarstyti ir spręsti svarbiuosius valstybės reikalus.

Visi, kurie buvo žemesni už bajorus, neturėjo teisių ir 
balso. Visos liaudies, visos tautos vardu veikė bajorų 
saujelė. Jeigu ko geidė bajorija, tai sakydavo, kad to no
rinti visa tauta. Mat, prastų žmonių balso niekas tuomet 
neklausė. Į sodiečių, reikalus nekreipė domesio. Jų prie- 
darmė buvo tiktai dirbti ir savo ponų klausyti. Net mies
tiečiai neturėjo balso seimuose. Tiktai vienas Vilnius 
siųsdavo savo atstovus į seimus, bet ir tie turėjo balsų 
tiktai klausimuose, Vilniaus miestų liečiančiuose.

Bet ir prastųjų sodiečių minios padėjimas buvo nely
gus. Buvo tarp jų vergų, buvo įvairios rūšies lažininkų 
(baudžiauninkų), buvo ir laisvų valstiečių.

Blogiausias buvo vergų padėjimas. Jų valdovas galėjo 
^?lgtis su jais, kaip su naminiu gyvuliu.

Pirmuoju statutu, vergu tapdavo kiekvienas belaisvis, 
suimtas kare; taip pat pasmerkti myriop nusikaltėliai, 
kuriems būdavo dovanota mirties bausmė; be to dar, ver
gais tapdavo laisvi vyrai, vedę verges, ir laisvos moters, 
ištekėjusios už vergo. Bet keliolikai metų praėjus, kada 
antra karta spausdino Lietuvos statutų, iš visų vergybės 
priežasčių pasiliko tik viena: būtent, kad vergais tampa 
tiktai kare paimti belaisviai. Tokiu būdu tais laikais 
vergų skaičius Lietuvoje gerokai sumažėjo. Tai padarė 
apšvietimo įtekmė, plačiai, kaip vėliau pamatysime, pa
sklidusio Lietuvoje paskutinių Jogailaičių laikais.

Sodiečių lažininkų padėjimas tais laikais buvo didžiai 
įvairus.

Visa gyvenama žemė buvo suskirstyta sklypais, vadi
namais tarnybomis. Su kiekvienu tokiu žemės sklypu bu
vo surišta kiek priedermių, kokia tarnyba, kurių privalė 
atlikti didžiajam kunigaikščiui, kas sėdėjo ant to žemės 
sklypo. Tos priedermės, arba tarnyba, buvo taip įvai
rios, kaip įvairūs buvo didžiojo kunigaikščio reikalai.

Tas tarnybas galima paskirstyti į du svarbiausiu sky
rių.

Aukštesnė buvo laikoma tarnyba pancierinė, arba ka
rinė. Buvo tai priedermė, didžiajam kunigaikščiui parei
kalavus, stoti kariuomenėn paskirtoje vietoje su arkliu, 
rae mažiau kaip 5 kapomis skatikų brangumo, ir^su sun
kiais ginklais: pancieriu, šalmu, durtuvu ir kardu. Tų 
tarnybų pildė paprastai bajorai. Kadangi ta tarnyba bu
vo gana sunki, tai jai neuždėdavo kitų priedermių ir 
duodavo daugiau žemės, negu lažinei tarnybei. Viena 

. pancierinė tarnyba gaudavo tiek žemės, kiek astuonios 
lažinės, t. y. apie 8 valakus, arba 240 margų.

Prie kito tarnybų skyriaus prigulėjo lažinė tarnyba. 
Tai tarnyba dėmesnės rūšies, už tai jų galėjo,pildyti tik
tai prastieji žmonės, ne bajorai. Ta tarnyba buvo dide
liai įvairi. Vieni privalė eiti kiek dienų dirbti didžiojo 
kunigaikščio laukų ir valyt javų jo dvaruose; kiti, ku
riems stigo darbo dvaruose, mokėjo pinigais, treti vėl 
atsiteisdavo savo amato darbu.

Žemės sklypas, su kuriuo surišta buvo viena lažinė 
tarnyba, buvo lygus maždaug, vienam lietuviškam vala
kui (30 margų arba 20 dešimtinių) arba dviem dūmam.

(Iš tikrųjų, žemės sklypai, tarnybomis vadinami, ne
buvo matuoti, tiktai XVI šimtm. Zigmantui Augustui 
paliepus, didžiojo kunigaikščio dvaruose visa žemė buvo 
surėžyta sklypais, lygiais vienam valakui. Ant tų sklypų 
susodino valstiečius, vietoj buvusių pirm to tarnybų.)

Tokiam žemės sklype paprastai gyvendavo kelios šei
mynos ir visos jos iš vien atlikdavo vienų tarnyba.

Be to, ant kiekvienos lažinės tarnybos gulėjo prieder
mė duoti duoklę: rugiais, kviečiais, avižomis, šienu ir ki
tais ūkio vaisiais, arba dar mesti mezliavų: veršiais, avi
mis, kiaulėmis. (Duoklės ir Činšų didumas ne visur buvo 
lygus; tai pareidavo nuo žemės gerumo ir vietinių pa
pročių. Tiktai suskirsčius valakais, paskyrė visiems vie
nodus činšus ir duokles. Nuo geros ,antai, žemės valako 
činšo paskyrė 21 skatikų; nuo vidutinės — 12 sk.; nuo 
menkos — 8 sk.; nuo labai menkos, smėlio ar pelkių — 
6 sk. Geresnės žemės valakas privalė duoti duoklės 2 
bačkas avižų ir kitų javų (menkesnės tik po 1 bačkų), 
vežimų šieno; be to, po žųsį, 2 vištas, 20 kiaušinių. Nuo 
kiekvienų 30 valakų turėjo duoti vienų karvę ar 2 avis.)

Buvo dar tarnybų, kurios buvo atliekamos kokiu nors 
tam tikru darbu. Vieni už žemę privalė kasti druskų, 
kiti — rūdų, treti — deginti’anglius; buvo vėl tarnybų, 
kurių priedermė buvo auginti vebrus, laikyti bites, gau- 

' dyti kiaunes arba atidirbti tam tikru amatu: dailidės, 
kalvio ar kitu kokiu.

Visos tos tarnybos prigulėjo prie lažinių tarnybų, ir 
. ant jų sėdėjo tiktai prastieji žmonės. Jeigu jų imdavosi 

bajoras, tad jisai nustodavo bajoro teisių.
Ant.šitų tarnybų taip pat buvo uždėta pareiga mokėti 

cįuoklė ar mezliava. (Lietuvos Metrikoje yra tokių di-
> lUiojo kunigaikščio paliepimų: “iš dviejų vėbrininkų tar

nybų imti vienų duoklę: iš anglininko—vienų meitėlį.”)
■ 'i Kad'visa tai vaizdžiai pasiaiškinus, perskaitykite dar 

kartų patilpusį 112 puslapyje didžiojo kunigaikščio įsa
kymų Medininkų dvaro laikytojui. Iš jo aiškiai bus ma
tyti, kaip vieni sodiečiai už žemę privalė eiti lažų, tai la- 

• žininkai; kiti,, kuriems darbo dvare neatsirasdavo, pri
kalė užsimokėti pinigais — tai činšininkai; treti atstly-i

Philadelphia, Pa

ir 
at-

Seno Vinco pagerbimui 
rengiamas bankietas

Gruodžio 1 diena artėja 
į šį parengimą rengiasi
vykti net iš tolimesnių kolonu* 
jų svečiai pasveikinti Seną 
Vincą; pamatyti jį asmeniš
kai, sulaukus 70 metų am
žiaus. Daug žmonių mylėjo jo 
raštus skaityti. Senas Vincas 
yra LLD 6 apskrities komi
teto nariu. (Tik ką atsibuvusio] 
6-tos apskrities konferencijoje 
delegatai pasižadėjo organi
zuoti mašinas ir atveštiz daug 
svečių.

Tai bus pirmas toks paren
gimas užsitarnavusio literato 
pagerbimui. Iš Brooklyno- 
New Yorko apylinkės rengia
si atvykti seni veteranai, Phi- 
ladelphijos ilgamečiai visuo
menininkai, bendrai veikėjai 
bei simpatikai.

Kurie negales dalyvauti as
meniškai, jie pasveikins Seną

įvai-

ska-
Ant

Vincą laiškais ir per spaudą.
Lyros Choras rengia prog

ramą : bus solistų dainininkų, 
šokikų, komikų ir naujų 
rybių.

Banketo vakarienė bus 
ni su įvairiais gėrimais,
rytojaus bus sekmadienis — 
poilsio diena. Mes, rengėjai, 
nuo savęs patariam bendrai 
publikai susirinkti kad ir dar 
anksčiau, negu skelbiame 
7:30 vakare, R. U. B. A. Hali, 
414 Green St., Phila., Pa., nes 
programa prasidės minėtu 
laiku.

Kelrodis: atvykę į Phila. iš 
toliau ir nežinanti vietos, va
žiuokite iki Spring Garden ir 
ja važiuokite iki 5th St., sukit 
iš West po kairei, o iš East 
po dešinei, ir pirmas 
bus Green St. 414.

Prašom “Laisvės” 
jų dalyvauti šiame 
me parengime.

Lawrence. Mass

Puikiai pavyko LLD 37 kp. 
ir LDS 125 k p. bankietas. 
Svečių turėjome iš aplinkinių 
kolonijų. Visi buvo užganėdin
ti vakariene. Draugės gaspa- 
dinės gerai pasidarbavo. Jo
mis buvo E. Kralikauskienė, 
A. Chuladienė, E. Kodienė ir 
S. Penkauskienė. Joms buvo 
daug darbo prirengti tokį 
b'ankietą. Garbė joms už gra
žų pasidarbavimą geram tiks
lui. Abiejų kuopų vardu tariu 
joms širdingai ačiū.

—o—
Charles NcNeil, Jr., nuteis

tas elektros kėdėje mirti už 
nužudymą apdraudos. agento 
Leo F. Monfet už $500. Nu
gabentas mirties kameron su
kėlė riaušes, matydamas, kad 
iš jos nebeišeis. Jo brolis irgi 
bus teisiamas už žmogžudys
tę ir už keliolika apiplėšimų 
ateinantį mėnesį.

—o—
Kongresmanas Lane

testuoja Baltajam Name prieš 
apsigynimo departmentą, kam 
jis nori atiduoti darbus užsie
nin, kuomet Lawrence siaučia 
didelė bedarbė. Čia beveik vi
sos audinyčios uždarytos.. Ap
sigynimo ponai turbūt nori 
blynų gauti iš užsienio fabri
kantų. Gerai, kad kongreshia- 
nas Lane iškėlė tuos dalykus 
aikštėn. Kaipgi Amerikos 
žmonės turės darbų, kuomet 
valdininkai atiduoda net teks
tilės darbus kitur?

—o—
CIO unijos iokalas 227 iš

rinko delegatus į konvenciją, 
kuri atsibus Bostone. Daugu
ma delegatų yra priešingi Rie
ve klikai. Atrodė, kad kon
vencijoje bus barnių, nes vie
ni stos
Baldanzį, o kiti už preziden
tą Emil Rievę. Unijai nesvei
ka, kuomet darbininkai pešasi 
už tu'ščią maišą. Fabrikantai 
tik to ir laukia. Tie vadai tu
rėtų užsiimti unijos drūtinimu, 
o ne peštis už šiltas vietas. ' 

—o—
The A. Lee kompanija ga

vo iš miesto užsakymą dėl ru
pios druskos. Turės pristatyti 
60 tonų. Tonas kainuoja $20.- 
79. Miestui kainuos $1,247.40. 
Druska bus barstoma ant gat
vių žiemos metu. Manoma, 
kad taip bus pigiau, negu nu
valymas sniego.

; —o—
Bostono svaiginančių gėri-

pro-

už vice-prezidentą

blokas

skaityto- 
istorinia- 

Rep.

mų valdžios agentai apstatė 
visus rubežius sargais, kad 
niekas negalėtų įvešti snapso 
iš New Hampshire valstijos. 
Taip pat ir cigaretų. Mat, 
prieš šventes N. H. valstijoje 
tie daiktai daug pigiau par
duodami. Ten valdžia kontro
liuoja dektinę. žmonės gi per
ka ten, kur patogiau ir pigiau.

šalia Methueno miestelyje 
Salem, N. H., randasi “packa
ge” storas. Apsisaugokite, ten 
stovi agentai ir tėmija maši
nas. Bostono raketieriai užsi
manė Kalėdoms pasidaryti 
ekstra pinigų.

—o—
čionai atsiranda pusėtinai 

daug plėšikų. Jie landžioja į 
mažas vietas vidurnakčiais. 
Turbūt ieško kalakutų dėl 
švenčių, bet jų neradę, pasi
ima pinigus. Tai blogas užsi
ėmimas. Bet tokioje bedarbė
je visko galima tikėti^. Val
džiai nerūpi darbininkų gyve
nimas. Jai tik rūpi, kaip daug 
taksų susikolektuoti.

Miesto aldermanas pasiūlė, 
kad žiemos laiku būtų leista 
laikyti automobilius lauke 
vienam gatvės šone. Bet alie
jaus kompanijos protestuoja. 
Sako, kad joms geriau priva
žiuoti prie stubų, kai nėra 
automobilių. Aldermano Jo
seph Turrisi sumanymas ge
ras. Tas darbininkams sutaur 
pytų daug pinigų. Garažinin
kams būtų biskį nosis nušluos
tyta, nes kaip tik ateina gruo
džio mėnuo, tai jie kiša maši
nas į visokias skyles ir už jas 
plėšia didelius pinigus.

Sueinu su draugu S. Ben- 
kum. Pasikalbėjus keletą mi
nučių, žiūriu, kad jis krapšto
si po kišenę. Išsitraukė pen
kinę, ir sako: Ve penki dole
riai dėl Laisvės. Vėliau duo
siu ir kitą penkinę, nes, matyt, 
kad dienraščiui reikalinga pa
rama. Negalėdamas nuvažiuo
ti Brooklynan pats “pasvei
kinti” Smetonos kavalierius, 
kurie pikietuoja Laisvės pa
rengimus, aukoju penkinę. 
Tegu laisviečiai ten juos pa- 
murdo, ypač kokį ten išromy
tą. “generolą”, kuris pikietuo- 
damas rėkauja.

, —o—
Geri mano pažįstami drau

gai Karpičai, kurie gyvena 
West Lynn, Mass., turėjo pa-

gindavo savo amatu (kalviai, dailides), dar kiti tam 
tikru savo darbu (druskininkai, vėbrininkai).

Prie to reikia dar pridėti, kad visos šitos nebajorų tar
nybos rūšys be skyriaus privalė dar eiti talkon į dvarus 
apie 12 kartų per metus; be to dar, reikalui atsitikus, 
privalė eiti nepaprastan darbap arba, kaip aktuose va
dina, “gvoltan,” ir šienauti dvarų šieno. (Tais laikais bu
vo paprotys kviesti talkon: 3 dienoms pūdymo arti, 3*— 
kartoti, 3—rugių plauti, 3—vasarojaus ir šieno piauti.)

Be to, privalė dar duoti stotis didžiajam kunigaikš
čiui, t. y. maitinti jį su visu jo dvaru keliaujant tomis 
vietomis: duoti arklių jo pasiuntiniams; suvežti jo gėry
bes: medų, kiaunes ir 1.1. į jo paskirtas vietas.

{Daugiau bus)

Jonas Burba atsiskyrė iš mūsų tarpo
(Rašo Dr. J. F. Borisas)

Beširdė mirtis išplėšė iš 
mūsų Bostono apylinkės prog
resyvių Lietuvių šeimos dar 
vieną draugą Joną Burbą. Jo
nas Burba gimė birželio 9 d., 
1889 metų, Lietuvoje, Suvalki
joje. Mirė lapkr. 17 d. 8:30 v.v. 
1951 m. Holbrook, Mass. 
Holbrook randasi apie 15-16 
mylių nuo Bostono, ne per to
li nuo Norwoodo ir Brockto- 
no. Tikrai negaliu pasakyti, 
kaip ilgai Jonas Burba gyve
no Holbrook, rodosi, apie 5-6 
metus. Jis su savo šeima išsi
kraustė iš South Boston, į 
Holbrook sveikatos išroka- 
vimais, tačiau daugiausia jis 
ir jo šeimos nariai dirbo Bos
tone. Jonas buvo 62 metų am
žiaus. Tai, žinoma, yra aišku, 
kad jis atsiskyrė iš mūsų dar 
daug per jaunas. Gamta su 
žmogaus metais visai nesiskai
to. Ji dažnai išplėšia iš 
šeimų tokius narius, 
vienokiu arba kitokiu 
yra labai dėl šeimos ir 
visuomenės reikalingi, 
buvo ir su Jonu Burba.

mūsų 
kurie 
būdu 
visos 
Taip

Visų pirmiausiai Jonas Bur
ba buvo ištikimas darbininkų 
klasės sūnus, ir labai geros 
valios žmogus. Pažinau Joną 
Burbą, rodosi, nuo 1916 me
tų dar gyvendamas New Yor
ke ir Brooklyne, Tais laikais 
Jonas dirbo Brooklyne kaipo 
kriaučius, nes jis šį amatą iš
moko dar gyvendamas Lietu
voje ir geras buvo jo meiste
ris. Jonas dirbdamas siuvyklo
se, kaip tūkstančiai Brookly- 
no kriaučių, taipgi priklausė 
kriaučių unijose ir darbavosi- 
sulig savo išgalės, ypatingai 
streikuose jis daug tais lai
kais dirbo. Apart kriaučių 
veikimo, jis priklausė pažan
giosioms Amerikos lietuvių 
darbininkų organizacijom. Jis 
buvo jų veikėjas, darbuoto
jas. Kuomet apsigyveno su 
šeima Bostone, čionai Jonas 
Burba per daug metų buvo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 62 kuopos sekr. ir orga
nizatorius, rūpinosi, augino 
mūsų • naujai susitvėrusį 
Susivienijimą. Ir šiam visuo
menės darbui jis labiausiai 
tikdavo, nes jis mokėjo prie 
žmonių prieiti, susipažinti ir 
sykiu suprantamai išaiškinti 
darbininkams reikalingumą 
priklausyti prie Susivienijimo.

Auka industrinės ligos

Nors Jonas fiziškai buvo 
stiprus vyras, tačiau per ke
letą metų jis dažnai sirgo. Jį 
suėdė taip vadinama indus
trinė alergija, dulkės susime
tę į krūtinę neleisdavo gerai 
jam išsikvėpuoti, sudarė 
bronchinę slogą, kuri jį labai 
kankino. Lėta bronchinė slo
ga išplėšė iš mūsų Simoną Ja- 
nulį-Usonį, taipgi ji maž daug 
panašiai išplėšė iš mūsų tarpo 
ir Joną Burbą. Bronchinė slo
ga gadino jo visus kūne audi
nius, silpnino visą kūno orga
nizmą, sykiu, žinoma, ir jo 
širdį. Dėl negalėjimo kvėpuo
ti susignybo įvairios bronchi
nės dūdelės, lėtai jo visam 
kūne vyko sklerozas (arterijų 
kietėjimas) ir šitaip fiziškai 
stiprus žmogus pasiliko be jė
gos, auka mažyčių bakterijų. 
Tokia tai buvo Jono Burbos 
nelaimė, apie kurią mes tik 
galime spėlioti ir ieškoti prie
žasčių, kad ateityje industri
jos mokėtų geriau apsaugoti 
savo darbo žmdnes.

minėjimą savo vedybų 25 me
tų sukaktuvių. Tai buvo sida
brinis jubiliejus. Turėjo daug 
svečių. Linksmai visi paūliavo- 
vojo. . '

Draugai Karpičai yra geri 
Laisvės patriotai ir rėmėjai. 
Jie niekados nepamiršta Lais
vės reikalų. Linkiu draugams 
sulaukti kitų 25 metų sukak
ties ir apvaikščioti auksines 
vestuves. - . ■ . >

šio pokylio surengime pasi
darbavo taipgi geras mano 
pažįstamas W. Aliukonls, 
Karpičų geras draugas.

S. Penkauakas

Jonas buvo visų gerbiamas 
ir mylimas draugas. Geras 
jis buvo dėl savo žmonos El
sies (Jakelaitės), sūnaus Jono 
ir jo žmonos, taipgi ir dėl sū
naus berniuko Richardo, kurį 
jis labai mylėjo, dėl dukters 
Lillian ir jos vyro, jo žento 
Davca (rodos, čekų kilmės). 
Velionis buvo ilgametis “Lais
ves” skaitytojas, bendradarbis 
ir nuoširdus darbininkiškos 
spaudos rėmėjas, nes jis ge
rai suprato, jog be spaudos 
negali būti gero judėjimo. To
dėl Jono Burbos mirtis nėra 
nuostolis tik dėl jo šeimos, ku
ri šiuo kartu sunkiai liūdi: ji 
yra nuostolis dėl mūsų visų 
Amerikos progresyvių lietu
vių.

Lapkričio 
—Red.) rytą, 
dą, susirinko 
šyvių lietuvių
laidotuvių > šermeninėje ir iš 
čia, po vadovybe direkto
riaus Zaletsko, mes visi Joną 
Burbą palydėjome į Memo
rial Park, Canton, Mass., kur 
dėl jo palaikų-vieta‘jau buvo 
paruošta anksčiau. čionai 
drg. Antanas BarČius pasakė 
trumpą prakalbėlę, nurodyda
mas dėl būrio lietuvių, kad 
Jonas buvo mūsų visų artimas 
draugas. Prie pabaigos laido
tuvių direktorius Zaletskas iš
reiškė Jono žmonos, sūnaus, 
jo žmonos, dukters ir žento 
padėką atsilankiusiems 
palydėti į amžinastį.

Nors rytas buvo saulėtas ir 
mums aišku, kad gamtoje 
niekas visiška] nepranyksta ir 
viskas tik nuolat keičiasi į 
skirtingus pavidalus, tačiau 
mums aišku, kad Jono jau nė
ra mūsų tarpe. Taip pat aiš
ku, kad mirtis nepaujiena — 
visi mirsime, aukaudami gam
tai savo gyvybes, kad nuolati
nis tobulinimas eitų pirmyn. 
Gražios gėlės draugų pasiliko 
ant kalnelio su Jono palaikais, 
o jo gražūs darbai dėl mūs 
atminties. Ilsėkis, drauge Jo
nai, ramiai!

(kurią dieną? 
kaip 10 valan- 
didokas progre- 
būrys Zaletsko

nenuomoti svetainių progresy- 
viškoms organizacijoms dėl 
parengimų. /

Buvo gauta svetainė negrų 
kvartale. Lapkričio 15 d. įvy
ko masinis susirinkimas. Suėjo 
apie trys šimtai žmonių. Įžan
gos nebuvo.

Pirmininkas M. Goldmanas 
paaiškino šio susirinkimo svar
bą. Paskui perstatė kalbėto
jus. Pirmutinis kalbėtojas bu
vo vietinis veikėjas R. Wood. 
Jis kalbėjo neilgai,, bet aiš
kiai. Paskui perstatyta kalbėti 
iš Baltimorės Frankfildienė, 
kuri yra paleista iš kalėjimo 
po kaucija. Ji paaiškino pub
likai, kaip juos suareštavo ir 
kaip, žiauriai su jais elgėsi.

Laisviečių choras, susidedąs 
iš baltų ir juodų žmonių, ku
ris neseniai susiorganizavo, 
labai gražiai padainavo šešias 
liaudies dainas, publika labai 
šiltai pasveikino chorą ir ant 
vietos keliolika įstojo į Chorą.

Paskui pirmininkas perstatė 
kalbėti iš New Yorko dienraš
čio “Compass” kolumnistą I. 
F. Stone. Publika jį sutiko 
karštu delnų plojimu. Jo kal
bos tema buvo: “Piliečių Ci
vilinės Teisės.” Prakalba buvo 
įdomi, žmonės klausėsi su di
dele atida, 
valandą. Ji 
pamokė.

Pabaigęs
prašė aukų civilinių 
nimui. žmonės sudėjo septy
nis šimtus dolerių.

Paskui buvo statyta daug 
svarbių klausimų. Į visus bu
vo atsakyta labai aiškiai.

Atlikę naudingą darbą ir 
praleidę smagiai vakarą, pa-, 
žangiečiai išvyko namo.

Steponas Yoniškietis

Kalba tęsėsi visą 
daug patarė ir

kalbėti, Stone pa
teisiu gy-
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IŠ BRAZILIJOS

Washington, D. C
Vietinės Progresyvių Parti

jos nariai pradėjo reikalauti 
' daugiau veikimo iš centralinės 
administracijos. Jie sako: Da
bar yra labai svarbus laikas. 
Pasaulyje didelis neramumas. 
Karas Korėjoje nesibaigia. 
Nuostoliai dideli. Kainuoja 
neapsakomai ‘ daug pinigų. 
Čia reakcija vis didėja. Kai
nos ant visokių produktų be 
paliovos tebekyla. Norime ži
noti, kame priežastis?

Tie visi klausimai ir daug 
kitų yra Svarbiausi. Progresy
vių Partijos veikėjai prispaus
ti prie sienos. Buvo sukvies
tas posėdis iš atstovų. Po il
goko svarstymo buvo nutarta, 
kad jau laikas vėl imtis už 
darbo. Reikia žmonėms išaiš
kinti
duoti patarimą, kokiu

.gintis prieš tamsiosios reak
cijos siautėjimą.

Nutarta sušaukti susirinki
mą ir duoti progą pažangiems 
žmonėms išsireikšti savo nuo
monę įvairiais klausimais. 
Bet pas mus sostinėje labai 
sunku gauti vietą dėl kokio 
nors progresyvių parengimo. 
Kaip matyt, svetainių savinin
kai bijo, o gal turi įsakymus

Mirė A. Stepanavičienė
S. PAULO. — š. m. rugpiū- 

čio 6 dieną širdies liga mirė 
Antonina Grigaliūtė - Stepa
navičienė, sulaukusi 64 metų 
amžiaus. Velionė iš Lietuvos • 
kilusi iš Šiaulių miesto. Pa
liko giliame nuliūdime seserį 
Mortą šeškovą, brolį Roką 
Grigalių ir kitus gimines.'

A. Stepanavičienė, neatsi
žvelgiant amžiaus ir sveikatos 
stovio, neatsisakydavo remti . 
progresyvų judėjimą, ypač 
karo metu prisidėjo prie Rau
donojo Kryžiaus nuo karo 
nukentėjusiems savo tėvynai
niams remti.

Į laidotuves susirinko dide
lis būrys žmonių, ypač lietu
vių moterų, kurios atėjo paly
dėti ir atiduoti paskutinę pa
garbą užsipelniusiai draugei. 
Antonina tapo palaidota Šv. 
Povilo kapinėse.

Tebūna draugei lengva Bra- 
zilijos žemelė. Seserei Mortai, 
broliui Rokui ir kitiems gimi
nėms nuliūdimo valandoj, 
reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių moterų grupe

Baudžia laikraščių

dabartinė situacija ir 
būdu

S. PAULO. — Vietos spau
da rašo, kad bus teisiami 20 
laikraščių pardavėjų, kurių 
tarpe ir vienas lietuvis — Ka
zys Vasiliauskas. Jiems pri
metama kaltė būk už pardavi
nėjimą pornografinių spaudi
nių. Kiek yra tame tiesos, 
sunku pasakyti, nes tie par- \ x 
davėjai platino ir tokį žurna
lą kaip “Ciencia Popular”, 
kurio niekas nęgali priskirti 
prie pornografinių. V.

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

3 puil.~Laiavę(Liberty); Ketvirt., Lapkritis-N o v. 29, 1951)
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r Žinios iš Lietuvos
Liaudies vieningumas

1 PABRADE, IX. 27 d. —Le
nino vardo žemes ūkio artelės 
kolūkiečių susirinkime jaus
mingą kalbą pasakė motina- 
didvyrė Vilkoje.

— Man, daugiavaikei moti
nai, — pasakė ji, — taika 
ypatingai brangi. Aš visą sa
vo motinišką meilę įdedu j 
vaikų auklėjimą tarybinio pa
triotizmo dvasia. Aš noriu, 
kad mano vaikai taptų gabiais 
komunizmo statytojais, sąži
ningai dirbdami, duotų kuo 
daugiau naudos liaudžiai. Iš 
mūsų didelės šeimos dabar 
šešetas dirba kolūkyje. Mes 
visi karštai trokštame taikiai 
gyventi, taikiai dirbti. O. užjū
rio imperialistai grasina pa
sauliui nauju, karu. To nebus! 
Mes priversime agresorius at
sisakyti savo kliedamų planų. 
Aš visa siela pasirašau Pasau
linės Taikos Tarybos Kreipi
mąsi ir raginu visus kolūkie
čius dar labiau dirbti, stiprin
ti savo kolūkį.

Visi susirinkimo dalyviai 
vieningai pasirašė Kreipimąsi. 
O po kelių dienų Lenino var
do kolūkis pirma laiko įvykdė 
metinį grūdų pristatymo vals
tybei planą.

Su dideliu- pakilimu vyko 
susirinkimas “Iljičiaus priesa
kų” kolūkyje. Pirmosios lau
kininkystės brigados brigadi
ninkas Mazurkevičius savo 
kalboje pareiškė:

— Savo parašais po Kreipi
musi mes dar labiau sustip
riname taikos šalininkų visa
me pasaulyje frontą. Visų ša
lių geros valios žmonės vienu 
balsu sako: “šalin karą, mes 
norime taikos!” Bet vien tik 
parašų maža. Mes taip pat 
turime visokeriopai stiprinti 
savo brangiosios socialistinės 
valstybės galią, dar geriau 
dirbti laukuose ir fermose. 
Mano brigados kolūkiečiai 
savo parašus sutvirtina vir- 
šumplaniniais žiemkenčių pa
sėlių hektarais.

“Iljičiaus priesakų” kolūkio 
nariai su dideliu vieningumu 
pasirašė Pasaulinės Taikos 
Tarybos Kreipimąsi.

Newarko lietuviai 
mus kviečia

Didžiojo Brooklyno - New 
Yorko ir apylinkių lietuviai 
kviečiami sykiu su newarkie- 
čiais pasigrožėti jų statoma 
operete “Sudrumsta širdis” ir

EDWARD SKUČAS
Jono rolėje

koncertu šį sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 2-rą, Ukrainų Sa
lėje, 57 Beacon St., Newark, 
N. J. Pradžia 3:30 po pietų.

Koncerto programoje ir vai
dyboje dalyvaus Aido ir Sie
tyno chorai, Aido šokėjos, so
listas Leon Yonikas ir Ukrai
nų Choras. V-s.

Liberty Auditorijoje
Gruodžio. 2-rą čia bus dide

lė diena:
Ryto 10 vai. įvyks demo

kratinėms teisėms ginti pasi
tarimas, dalyvaujant delega
tams iš viso Brooklyno ir prie
miesčių, taipgi iš artimųjų 
New Jersey miestų. Rengia 
brooklynietis lietuvių komite
tas.

Šaukia konferenciją 
apsaugai socialio 
saugumo teisių

New Yorko valstybės CIO 
unijos šaukiamos į konferenci
ją gruodžio 12-tą. Vyriausiais 
jos tikslais yra darbuotis at
šaukti IIughes-Brees įstatą. 
Jisai' leidžia firmoms suma
žinti savo įnašą į darbininkų 
nedarbo apdraudos fondą, 
tuo patimi mažinant darbinin
kų gavinio sumą ir savaičių 
kiekį.

Louis Hollander, organiza
cijos prezidentas New Yorke, 
pareiškė, jog nedarbo apdrau- 
da, darbininkų kompensacijos 
ir ligoje apdrauda turėtų bū
ti ne mažinama, bet didinama, 
kad “prilygtų reikalui dabar
tinių kylančių kainų laikotar
piu.”

Unijos viršininkas stipriai 
pažymi tą faktą, jog tas Hu- 
ghes-Brees įstatas skriaudžia 
ne tiktai darbininką, bet ir 
mažosios šapos ar įstaigos sa
vininką. Jis sako, kad 75 pro
centai tų numažintų firmoms 
taksų eitų naudon tiktai de
šimčiai procentų fabrikantų.

Unijistai, sako jis, turėtų 
griežtai pasipriešinti darymui 
firmoms nuolaidų. O jeigu ne
darbo apdraudos fonde pro
tarpiais susidaro perviršius 
išteklių, tais perviršiais reikia 
pagerinti išmokesčius ligo
niams, iš to fondo mokėti li
goje pašalpas, nebetaksuoti 
darbininkų dėl ligoje pašalpų 
fondo.

Zliiloi SS
“Kaip gali saugoti tą, 
ko nėra,” kalba 
pasipiktinę žmonės

%

Apkaltinta pametime 
motinos kūdikio

Kvočiami penki gelžkelie- 
čiai sąryšyje su Padėkų Dieną 
įvykusia New Yorko tunelyje 

i nelaime. Pašaukti yra abu 
motormanai, du signalistri^ ir

Kultūrinio gyvenimo kronika
SALANTAI, IX. 27 d. —Ta

rybų valdžios metais žymiai 
pagyvėjo rajono kultūrinis gy
venimas. Čia veikia kultūros 
namai, penkios bibliotekos, 9 
klubai-skaityklos. Kasdien 
kaimo darbo žmonėms paštas 
pristato didelį kiekį prenume
ratos leidinių. Visos kolūkie
čių šeimos prenumeruojasi 
laikraščius.

UTENA, IX. 27 d. — Gerai 
dirba “Radeikių” kolūkio me
ninės saviveiklos kolektyvas.! 
Parašų rinkimo po Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimusi 
dienomis ratelis pastatė I. 
Apuškino pjesę “Taikos armi
ja,” kuri nušviečia kapitalisti
nių šalių darbo žmonių kovą 
už taiką ir tautų draugystę. 
Kolektyvo nariai yra pavyz
dingi kolūkiečiai. Dramos ra
telio aktyvistas Garšva išdir
bo 280 darbadienių.

Pranešimas IDS 
159 kp. nariams

Pietų laiku, 1 valandą, į- 
vyks pietūs pagerbti dailinin
kę, prelegentę ir darbuotoją 
Kristiną Stanislovaitienę iš 
Waterbury, Conn.

Tuojau po pietų bus gali
mybė artimai apžvelgti jos 
kūrinius, kurių jinai atsiveš 
gal apie 30.

Po pietų 3 :30 prasidės Sta- 
nislovaitienės prelekcija apie- 
dailę. Įėjimas nemokamas.

Prelekciją ir pietus rengia 
moterys. Kviečia visus. Ar.

Prašo protestuoti 
priešišką filmą

New Yorke įsikūrusio prieš 
antisemitišką filmą “Oliver 
Twist” komiteto pirmininkas 
John Devine atsišaukė į vi
suomenę siųsti raštu- ar tele- 
fonuoti RKO protestus prieš 
rodymą tos filmos.

Atsišaukime skelbia, jog 
firma paėmė tą filmą rodyti 
susiedijų teatruose, kur, gre
ta suaugusiųjų, nuodys ir vai
kus antisemitine propaganda. 
Jis sako: “Jeigu demokrati
niai nusiteikusieji newyorkic- 
čiai susiedijose stipriai pa
reikštų savo priešiškumą tai 
filmai ir tai padarytų tuojau, 
yra galimybių, kad tą filmą 
visiškai sustabdytų.”

Pietūs ir filmos

Sekmadienį, gruodžio 2 d. 
bus kuopos susirinkimas, 1-mą 
vai. po pietų, 209 W. 21 St. 
New York City, Apart. 1 C. 
Bus renkama kp. valdyba. 
Tad visi prašomi dalyvauti. ‘

Valdyba.

LDS1 kuopos nariams
Visi nariai įsitėmykite, kad 

mūsų prieŠmetinis susirinki
mas įvyks antradienį, gruo
džio 4 d., L. A. P. Klubo sve
tainėje, 280 Union Ave., Broo
klyn, N. Y. Pradžia 7:30 v.v. 
Turėsime aptarti daug svar-* 
bių dalykų LDS gerovei. Taip
gi turėsime perrinkti kuopos 
komitetą dėl sekančių metų.

Prof, sekretorius,

Padėkavonės Dieną draugų 
J. Juškų bute, Richmond Hill, 
įvyko kalakutienos ' pietūs. 
Juose dalyvavo būrelis svečių 
ir viešnių, tarp kurių buvo ir 
filmininkas George Klimas. 
Apie vieną valandą po pietų' 
draugė Juškienė vaišino visus 
kalakutiena ir prismokais, o 
vėliau draugas Klimas rodė 
tris gražias filmas: “čigonų 
Gyvenimą,” “Kuprotą Oželį” 
ir “Lietuvos Sportininkų Paro
dą.” Filmų rodymas labai pa
tenkino svečius, nes jose buvo 
daug gražių dainų ir juokų.

Pasirodo, kad ‘filmos gali-
ma rodyti ne tik svetainėse, 
bet ir bute pasikviečiant fil- 
mininkus. Dalyvis.

Aido Choras
Yra svarbu ir būtina vi

siems choro nariams susirink
ti į pamokas šio penktadienio 
vakarą, nes mes esame pa
kviesti ir pasižadėję dainuoti 

'Newarke šį sekmadienį, gruo
džio 2-rą. Moterys malonėki
te ateiti pusvalandžiu anks
čiau, 7:30.

Choro prezid.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Paskelbtasis civilinių savi
saugos išbandymas — prati
mai — nei kiek nesustiprino 
saugumo jausmo Brooklyno 
Prospect Place gyventojuose. 
Jie sako: “Tie pratimai, tai 
tiktai eikvojimas miesto iždo, 
kuris galėtų būti sunaudotas 
tikroviškai savisaugai.”

Jų toks pasipiktinimas eik
vojimu turto ir nepasitikėji
mas mūsiške savisauga kilo 
po to, kai praėjusį šeštadienį 
per apie valandą laiko lau
kiant ir nesulaukiant ambu- 
lanso gatvėje mirė 10 metų 
amžiaus Rogeriukas Rush. Jie 
reikalauja, kad kiekvienoje 
policijos stotyje būtų ambu- 
lansas. K-nas.

Niekas neskubina tą 
bylą užbaigti

Lapkričio 27-tą suėjo viene- 
ri motai kai pradėta “suokal
bio ir monopolio” byla prieš 
auksinio Wall Stryto firmą, 
17 Wall St. Pernai tai bylai 
per abi puses — valdžią ir 
firmą — išleista virš trys mi
lijonai dolerių, prirašyta trys 
milijonai žodžių ton pasaky
tais liūdymais. Bet niekas ne
siskubina bylą baigti.

Mrs. Caroline Klaproth, 41 
metų, ir jos duktė Frances 
Gielar, 21 metų, newyorkie- 
tės, stovėjo teisme greta vie
na kitos abi ašarodamos dėl 
savo nelaimių. Jos »buvo kalti
namos, kad jos suokalbiavo 
pamesti motinos “nelegalų” 
kūdikį.

Teisme buvo aiškinama, 
kad Mrs. Klaproth, našlė, raš
tinių valymo darbu auklėjusi- 
auginusi šešis vaikus, lapkri
čio 17-tą susilaukė dukrytės 
neturėdama jai oficialaus tė
vo, neištekėjusi. Gimdžiusi 
namie, tiktai dukters prigelbs- 
tima. Ir po gimdymo tiktai 
dvi dienas teišlikusi iš sun
kaus raštinių valymo darbo.

Lapkričio 18-tos rytą prie 
pamestinukų prieglaudos New 
Yorke, 175 E. 68th St., ant 
laiptų dėželėje buvo atrasta 
naujagimė mergytė. Pagal dė
želę atsekė į Klaprotienės na
mus. Abi areštavo. Jos duktė 
kaltinama, kad jinai kūdikį 
nunešė pas prieglaudą.

Neturinčioms iš ko pasi
samdyti advokatą, Legal Aid 
Society atsiuntė joms nemo
kamu advokatu Benjamin 
Schmier, kuris bandė teisėjui 
išaiškinti jų vargingą gyveni
mą, priveduisį prie tos nema
lonios padėties. Jam pavyko 
tiek, kad teisėjas abi moteris

Miestinė Rinkimų Taryba 
skelbia, kad liberalų partija ir 
dvi nepriklausomos grupės, 
kurios rėmė Halley į Miesto 
Tarybos prezidentą, išleidu
sios rinkimų kampanijai 
$134,065.

Halley jau yra prisiekdin
tas ir eina savo pareigas.

Sharkey, kuris nuo Impelli- 
tterio tapimo majoru ėjo tas 
pareigas laikinai, dabar turė
jo jas apleisti visai.- Kaipo ne
sėkmingą, kalbama, demokra
tai Sharkey ątstatysią ir iš di
džiumos lyderio vietos tarny
boje. Demokratai juomi nusi
vylę. Jie skaitė jį kaip ir iš
rinktu. Rinkimų dienos pasė
kos juos trenkė, kaip griaus
mas iš giedro dangaus.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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. TlCHNIAVIčIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

tikietų išrinkėjas.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 7 kambarių apart- 

mentas, neapšildomas, yra maudy
nės, randa $60 j mėnesi, dubeltas 
apartmentas ant 2-rų ir 3-čių lubų. 
Privatinis įėjimas. Mrs. M. Birn
baum, 191 So. 2nd Si., Brooklyn, 
N. Y. > (232-234)

REIKALAVIMAI
Ieškomas butas mažai šeimai 
bet kokioje miesto dalyje. 
Skambinti Laisvei.

HELP WANTED—FEMALE

Skubiai • reikalinga moteris pagel
bėti ką tik po operacijos iŠ ligoni
nės sugrįžusiai ligonei. Andruškevi- 
čius, 605 Hendrix St., Brooklyne. 
Van Siden stotis ant bile kurios 
subway ar elevated linijos. Telefo
nas: DIskens 5-8157. (232-34)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

• —už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

paleido namo be kaucijos iki 
tardymo.

Sumažino skaičių 
pašalpgaviy

Labdarybės komisijonierius 
McCarthy skelbia, kad gale 
spalių mėnesio bendrasis gau
nančių miestinę pašalpą as
menų skaičius buvo 297,085 
palyginus su 352,770 buvusių 
šelpiaįmais prieš 17 mėnesių.

Minėtame skaičiuje neįeina 
gaunantieji nedarbo apdrau
da, ligonių kompensaciją ąr 
senelių apdraudą iš Social Se
curity fondų, kurie nesiskaito 
biednųjų pašalpa, bet apdrau
da, nieko neturinčia su bied- 
nyste.

Girdės unijistii žodį 
apie tai, kaip dabar 
atrodo Europa

Lapkričio 28-tos vakarą, 
New Yorke, Manhattan Cen
ter (34th St.‘"prie 8th Ave.) 
šaukiamas masinis mitingas 
išgirsti unijistų raportą apie 
dabartinę Europos padėtį. 
Kalbės unijistai, trijų skirtin
gų delegacijų nariai, kurie 
begiu paskiausių jų motų lan
kėsi Europoje.

Delegacijos ten lankėsi pa
kviestos Italijos, Francijos, 
Lenkijos ir Tarybų Sąjungos 
unijų.

Kalbėtojais bus Leon Straus 
iš kailiasiuvių (vakaro vedė
ju), Hector Jacques iš Corru
gated Ijokalo 65-me Distrikte, 
B’ill Wallace iš elektristų, Ju
dy Boudin iš eilinių sukniasiu- 
viu Taikos Komiteto, c

Liaudis galėtą įleisti 
Robesoną į kolegiją

Liaudies laimėjimas DuBois 
byloje galėtų įleisti Robeso
ną kalbėti New Yorko Miesto 
Kolegijos studentams, pareiš
kė Nat Ross, Civilinių Teisių 
Kongreso New Yorko valsty
bėje vykdantysis sekretorius.

“Jeigu visi tie žmonės, ku
rie padėjo DuBois bylą lai
mėti, tuojau parašytų New 
York City College laiškutį, 
raginantį leisti Paul Robeso- 
nui ten kalbėti, tas garsusis 
meno milžinas būtų tuojau 
įleistas,” sako Ross.

Girtumo paseka

New Yorke areštuoti bro
liai George ir William Collins, 
jauni vyrukai. Juos įtaria, kad 
jie apiplėšę jauną aktorę 
Greene Courtney jos bute. 
Ten ją išlaikę per 7 valandas 
grasindami išprievartauti, tuo- 
mi tikėdamiesi išgauti dau
giau turto, nes grobis tebuvęs 
menkas. Vyrukai buvę girti.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

LLD 50 kuopos parengimas įvyks 
8 d. gruodžio (December), 6 vai. 
vakare (šeštadienį), Gedemino sve
tainėj, 575 Joseph Ave. Bus vaka
rienė. Kuopa žada gerai svečius pa- 
vaišyti. Meldžiame visi dalyvauti ir 
praleisti smagiai vakarą. — Komi
sija. (233-234)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras ir pasilinks

minimas įvyks šeštadienį, 1 d. gruo
džio, Lietuvių Tautiško Namo že
mutinėje svetainėje, 8 Vine St. ir 
kampas Main St. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžangos nebus.

Dalyvaus Liuosybės Choras. Mo
kytojas Alb. Potsius turės šokių 
muziką. Dalyvaus Moterų Apšvietos 
Klubas. Bus įvairus parengimas. 
Prašome visus ir visas atsilankyti 
linksmai ir draugiškai praleisti lai
ką. Rengia LLD 6 kuopa. — Geo. 
Shimaitis. > (233-234)

NEWARK, N. J.
Rusų Darbininkų Choras ir šoki

kų Grupė Volga turės lošimus ir 
koncertą, šeštadienį, gruodžio 1 d., 
7:30 vai. vakare, Russian Center, 
53 Broome St. Bus suvaidinta čigo
nų Stovykla, bus gražių dainų ir 
įvairumų. Prašome visus atsilanky
ti. — John Semenovich. (232-233)

PHILADELPHIEČIAI UŽPRAŠO
Atsilankykite ii’ savo draugus at

siveskite į šaunų Banketą ir Kon
certą, kuris įvyks subatoje gruodžio 
(Dec.) 1 dieną, R.U.B.A. Hali, 414 
Green St. Salė atdara nuo 6:30. 
Koncertas -prasidės kaip 7:30. Šis 
puikus pokilis rengiamas dėl pager
bimo sukakties 45 metų literatūri
nio veikimo gerbiamo rašėjo Seno 
Vinco. O jei turėsime ir kiek pelno,

Arti 3,000 pašaipgavių nu
mažino vienu rugsėjo mėnesiu 
šių metų.

Dar penki policistai 
atsisakė liudyti

Policijos Departmento teis
me 29 įtartų policistų praėju
sį pirmadienį dar penki poli- 
cistai atsisakė liudyti. Viso 
tokių atsisakiusių Mindyti jau 
yra 13. Byla dar nepasibaigė.

Policistus įtaria, kad jie tu
rėję ryšius su Harry Gross.

Užruiykit Laisve Savo Draugui.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Tos kolegijos studentų or
ganizacija pakvietė Robesoną 
kalbėti kolegijos^ didžiojoje 
salėje — Great Hall, — bet 
valdininkų sudaryta studentų 
veiklai prižiūrėti komisija nu
tarė Robesoną neįleisti ten 
kalbėti-: Studentija protestuo
ja. . '

tai skirsime dėl apšvietos ir litera
tūros tvirtinimo. Bukime visi! — 
Rengimo Komisija. (232-233)

<♦>

New Yorke atrastas užmuš
tas ir į skrynią subruktas Os
car Kimmel, 40 metų, prieš 
porą metų atvykęs iš Kinijos 
kaipo dipukas. Jis buvęs pa
bėgęs iš Vienos nuo nacių 
1938 m. žmogžudystėje įtar
tas namo prižiūrėtojas, 26 
metų. tl. . j ,

ELIZABETH, N. J.
L. D. P. Klubo Nariams.

Kadangi LDP Klubo susirinkimas 
įvyks gruodžio 2 d. savo patalpoj ir 
tą pačią dieną įvyksta Sietyno Cho
ro operetės .perstatymas “Sudrums
ta Širdis” tai prašome visų LDP 
Klubo narių būti susirinkime būti
nai 1 valandą po pietų, kad galėtu
me tą valandą pradėti susirinkimą, 
o iš tenai važiuoti katrie norės 
Newarkan. — Klubo Sekr.

(232-233)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia Military 

Whist Parę, Lapkričio 30 (Nov.) 
1951, kaip 7:30 vai. vakare, ant 29 
Endicott St. Bus dovanos už atsi
lankymą, ir už lošimą. Choras pra
šo visus atsiląnkyti, o nesigailėsite. 
— Aido Choro Komisija, (232-233)

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<i>

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MAarket 2-5172 

________________________________

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
I

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau ’ 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO AR ALAUS
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

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

TELEVISION EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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