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Ižiai.
Prasiradęs redaktorius.
Kalbant apie denunciacijas.

Iš Kinijos pranešama, kad 
ten, per šių metų rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesius, liaudies 
priešai užmušė ar sužeidė “37 
komunistus, o 1.000 kitų nu
nuogino.”

Matyt, žmogžudžiai gauna 
pagalbos iš tų $100,000,000, ' 
kuriuos mūsų Kongresas pa
skyrė “tautų kovoms dėl lais
vės,” anot Naujienų.

Gerai: jeigu liaudies prie
šai per du mėnesiu nužudė 
tiek žmonių, tai kas bus, kai 
liaudies ranka juos sučiups !

O žmogžudžiai bus sučiup
ti ir anksčiau ar vėliau už sa
vo darbelius bus pabausti.

Andai Naujienų redaktorius 
parašė, būk kaž kokie Lais
vės štabo nariai kažin kada 
Jrtūntę tūlam laikraštukui 
“The Hour” “denunciacijas“ 
prieš Naujienas.

Šioje pačioje kolumnoje ra
šiau, jog tai ne tiesa; joks 
mūsų štabo narys niekad nie
kam ir prieš nieką jokių de
nunciacijų nesiuntė.

Dabar Grigaitis atšauna, 
kad, girdi, “Mizara dažnai 
meluoja, tai nedaug vertės 
teturi ir šis jo užsigynimas...“

i

Dėl to
tuo ir

melais 
žino ir

Amerikos lietuvių visuome
nė gerai žino, jog melagio or
dino yra užsitarnavęs p. Gri
gaitis. Tai jo profesija, 
jis: kuo pats kvepia.
kitą tepia.

Kad p. Grigaitis yra 
pasižymėjęs, gerai
tie, su) kuriais jis šiandien iš
vien politinę smalą verda, bet 
jie tyli, nes,,jei prasižiotų, su
bliūkštų jų vienybė.

Jei p. Grigaitis laikytųsi 
dęmentariniii laikraštinės eti- 
‘•r>s dėsnių, tai jis: (a) arba 
Laisvės atsiprašytų už netei
singą apšmeižimą, (b) arba 

.faktais įrodytų, kad mūsų į- 
staiga užsiimdinėja kaž ko
kiomis prieš Naujienas de
nunciacijomis.

Bet Naujienų
užuot padaręs vieną ar 
operuoja “melagiais“!

Ir tai parodo, kad jis 
meluoja.

Na, ir ką tu jam padarysi’

redaktorius, 
kitą,

pats

Man rodosi, nežiūrint viso
kių politinių pažiūrų skirtu
mų, laikraščių redakcijos tu
rėtų laikytis tam tikro pado
rumo dėsnių.

Kalbant apie denunciaci
jas; ką gi Naujienų štabo 
žmonės atliko Vinco Andrulio 
byloje?!

šį rudenį Brooklyne ir apy
linkėje įvyko daug pramogų 
ly visos jos buvo sėkmingos.
' šį savaitgalį bus dar dau
giau pramogų, apie kurias 
verta nors trumpai prisiminti

Gruodžio 1 d. PhiladelpU-
joje įvyks bankietas Senam 
Vincui pagerbti. Philadelphi- 
jos ir apylinkės pažangioji vi
suomenė raginama bankiete 
būti.

Gruodžio 2 d. Newark, N. J. 
Sietyno Choras rengia koncer
tą; taipgi bus suvaidinta ir 
operetė “Sudrumsta širdis.“ 
Dėl sėkmingumo šios pramo
gos vyriausia

' krinta ant New Jersey valsti
jos pažangiosios visuomenės.

Gruodžio 2 d. Lietuvių Kul
tūriniame Centre, 
Hill, N. Y., įvyks 
ja demokratinių 
mo klausimu.
1 Vėliau: pietūs
Justinai Stanislovaitienei pa
gerbti. Dar vėliau : jos kūri- 
tvy paroda ir prelekcija apie 
fcną.

l<aip matome, savaitgalis 
bus tirštas.

atsakomybe

i

Richmond 
konferenci- 
teisių gyni-

dailininkei

Lapkričio 28 d. Newark e ’----------- -------------------------- r
buvo palaidotas ilgametis Lai-1 j as parašys korespondentas.

TRUMANAS SAKO, JOG 
KARAS KORĖJOJE DAR 
TURI BŪTI VEDAMAS
Komanda kaltina “nesupratimą” 
už karo veiksmų pertraukimą t

Key West, — Prezi- 
dentas Trumanas sakė ko
respondentams, kad ameri
konai su savo talkininkais 
turi daryti nuolatinį karinį 
spaudimą, kad priverstų 
šiaurinius korėjiečius ir ki
nus. padaryti “teisingas pa
liaubas.”

Prezidentas užtikrino, 
kad nedavė jokio įsakymo 
sulaikyt mūšius.

Korėja.— Amerikinės ar
mijos vyriausias komandie- 
rius gen. James Van Fleet

Karas laikinai pakėlė 
japoną biznį

Tokio, Japonija.— Finan
sinis Amerikos valdžios pa
tarėjas Joseph M. Dodge 
sakė, japonų atliekami ame
rikonams kariniai darbai 
smarkiai pakėlė bizniška 
Japonijos gerovę. Bet tai tik 
laikinis biznio pakilimas.

Dodge, amerikinis banki
ninkas, todėl patarė Japoni
jai iš anksto susitvarkyti, 
kad išvengtų susmukimo po 
to, kai užsibaigs Korėjos 
karas.

Eksplodavo Korėjos 
tautininkų arsenalas

Pusan, Korėja. — Sprogi
mai ir gaisrai Pus.ane su
naikino Pietinės Korėjos 
tautininkų ginklų sandėlį ir 
fabriką; sudegino 40 namų; 
pražudė 4 žmones ir sunkiai 
sužeidė 6.

Prancūzai sakosi užmušę 
vietnamiečių vadovų

Saigon, Indo-Kina.—Fran- 
cūzai skelbia, kad jų karei- 

| viai užklupo ir nušovė Ngu- 
yeną Binhą, Vietnamo tau
tiečių vadovą. Sako, Bin- 
has buvo “grynas tautietis,” 
bet įstojo į Vietnamo Ko
munistų Partiją, norėdamas 
išvien su komunistais ir 
liaudininkais kovoti - prieš 
francūzus.

N. J. valdininkas apkaltintas 
už kyšius iš gemblerių

Hackensack, N. J.—Vieti
nė grand džiūrė apkaltino 
buvusį Bergen apskrities 
prokurorą Walterj G. Win- 
ne už tai, kad jis, imdamas 
iš gemblerių kyšius, leido 
gembleriauti. 
pirmiau jis 
vietos.

Dėl to jau 
pašalintas iš

svės skaitytojas ir rėmėjas 
Petras Kazakevičius. Laidotu
vės buvo didelės. Plačiau apie

pareiškė, jėg žemesnieji 
oficieriai “nesuprato jo par- 
tvarkymų,” todėl jie buvo 
laikinai sustabdę mūšius 
trečiadieni.

Bet Van Fleet nė dabar 
nepaaiškino, kokie tai buvo 
patvarkymai. -

Keli amerikonų ir anglų 
korespondentai matė net 
rašytus įsakymus kapito
nams, majorams bei leite-'^ 
nantams “šaudyti tiktai ta
da, jeigu komunistai ata
kuos amerikonus.” Iš to gi ' 
buvo padaryta išvada, kad 
mūšiai sulaikomi.

Caudle gavo $5,000 
iš taksą sukčių
Washington—Buvęs Jung

tinių Valstijų generalio pro
kuroro padėjėjas L a m a r 
Caudle gavo aplinkiniais 
keliais $5,000 iš dviejų biz
nierių, traukiamų . teisman, 
už taksų suktybes.. Už tai 
jis tris kartus atidėjo teis
mą prieš juos. Šis kyšis 
buvo Caudie’ui duotas neva 
už patarnavimus dėl lėktu
vo pardavimo. Lėk t u v ą 
pirko sukčių agentas Lar
ry Knohl. Caudle tada 
buvo taksų iškolektavimo 
viršininkas.

Tatai parodė tyrinėjantis 
kongresmanų komitetas..

Syrijos karininkai 
įkalino ministrus

Damaskas, Syrija. — Pul- 
• kininkui Adybui Sikšekli’ui 
vadovaujant, Syrijos kari
ninkai nuvertė naująją 
premjero Marufo Davalibi’o 
valdžią ir įmetė kalėjiman 
jį ir visus jo ministrus.

Prem. Dvalibi, Liaudiško
sios Partijos vadovas, stojo 
už artimesnių ryšių sumez
gimą su Sovietų Sąjunga ir 
arabiškais kraštais prieš 
anglus-amerikonus.

Thailand© generolai 
pakeitė valdžią

Bangkok, Thailand.—Gru
pė Thailando (Siamo) ge
nerolų ir admirolų ketvirta
dienį nuvertė premjero Pi- 
bulo Soriggramo valdžią to
dėl, kad jinai “neišnaikino 
komunizmo.”

Ant rytojaus jie sudarė 
naują ministrų . kabinetą, 
kurio pirmininku paskyrė 
tą patį Pibulą Songgranlą...

Thailandas yra pietiniai- 
rytinėje Azijoje.

Jeruzalė. — Stokuoja Iz
raeliui svarbiųjų valgių. 
Leidžiama žmogui pirkti tik 
4 uncijos mėsos ir 15 kiau
šinių per mėnesį pagal ra- 
cionavimo kortelę.

(talijos potvyniai padarė 
milžiniškus nuostolius

Roma. — Italijos valdžia 
raportavo savo seimui, kad 
Po ir kitų upių potvyniai 
šiaurinėje šalies dalyje pa
darė milžiniškus nuosto
lius:

Vanduo užplūdo 270,000 
akrų dirvų, sunaikino ja
vus 195,000 akrų ir vaisius 
sodų 5,000 akrų; pražudė 
5,500 karvių, 600 arklių, 8,- 
000 kiaulių ir 400,000 vištų.

Šiaurinė Korėja užginčija 
pranešimus apie tariamą 
belaisvių žudymą”
Paryžius. — Šiaurinė Ko

rėja savo pareiškime Jungt. 
Tautoms griežtai užginčijo 
paskalus, kad šiauriniai ko
rėjiečiai bei kinai “išžudę 
tūkstančius paimtų nelais
vėn amerikonų.”

Užginei j imas, atsiųstas 
Jungtinių Tautų seimo pir
mininkui, sako:

Amerikos karininkai tyčia

TRUMANAS NEŽINO, AR SOVIETAI NUŠOVĖ 
: “NEKALTĄ” AMERIKINĮ LĖKTUVĄ

Key West, Florida.—New' 
Yorko Times koresponden
tas užklausė . prezidentą 
Trumana, ar Sovietų lakū
nai iš tikrųjų nušovė ame
rikinį žvalgybos lėktuvą už 
kelių dešimčių rtiylių nuo 
sovietinio Sibird krantų.

Trumanas atsakė, jog ne
žino, ar tai būtų tiesa, ir 
dar negavo oficialaus pra
nešimo apie tai.

Bet Washingtono valdi-

Vėliausios Žinios
Paryžius. — Pranešama, 

kad Jungtipių Tautų seimas 
pertrauks savo posėdžius, 
kol nuošaliai tarsis Ameri
kos, Anglijos, Sovietų ir 
Franci jos užsieniniai minis
trai.

Korėja.—Amerikonai pra
nešė, kad jų lėktuvai nukir
to 10 Šiaurinės Korėjos lėk
tuvu, o amerikiniai lėktuvai 
visi sugrįžo iš mūšio.

Karo frontas buvo apti
lęs ir tik kur-nekur žval
gai susidūrė.

, Amerikonai iš oro paste
bėjo, kad daugiau kaip 9,- 
000 šiaurinės Korėjos trokų 
važiuoja su pastiprinimais 
linkui fronto.

Karachi, Pakistan. — Ba
das prispaudė Khulną ap
skritį, rytiniame Pakistane. 
Badauja pusė milijono žmo
nių.

.Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai vėl atmetė ameri
konų pasiūlymą siųsti miš
rias inspekcijos komisijas 
per visą Korėją, kad nebū-

Potvyniai taipgi sunaikino 
2,000 farmu namu, 10,000 
tonų cukraus, 1,500 tonų 
kviečiu, 700 traktorių ir už- 
liejo 11 miestų, miestelių 
bei kaimų.

Potvynių nuostoliai skai
čiuojami šimtais milijonų 
dolerių.

Per potvynius žuvo bei 
dingo keli šimtai žmonių.

p a s k leidė “gramėzdiškus 
melus apie belaisvių žudy
mą.” Tuo jie bandė sutruk
dyti derybas dėl paliaubų, 
“mulkindami” pasaulio 
žmones.

Sovietų delegatams rei
kalaujant, tas Šiaurinės Ko
rėjos pareiškimas buvo nu
kopijuotas ir paskleistas 
tarp visu 60 Jungtiniu Tau-I ,i°s iki šiol sugrąžinta 145,-
tų delegacijų.

ninkaj jau seniai smerkė 
Sovietus už amerikinio lėk
tuvo sunaikinimą su 10 la
kūnų “virš tarptautinių jū
rų, toli nuo Sibiro.” 

vyriausybė, yra 
kad Amerikos 
įsiveržė i sovie- 
orą, netoli Vla- 
Sovietu lakūnai v

Sovietu 
paskelbus, 
bombonešis 
tinį Sibiro 
divostoko.
apšaudė jį, ir bombonešis, 
lėkdamas šalin, dingo virš 
jūros.

tų didinamos karinės jėgos 
po. to, kai bus paliaubos pa
sirašytos. . Tokia inspekci
ja būtų kišimasis i viduji
nius šalies reikalus, 
šiauriniai korėjiečiai.

sake

London.—Anglijos prem
jeras minėjo savo 77 metų' 
amžiaus sukaktį.

Syracuse, N. Y. — Už 
suktybes t a p o pavaryta 
taksų kolektorė Mary Cook.

JUNGT. TAUTŲ 
ŽINIOS MASKVOJE

Paryžius. — Gerai veikia 
Jungtinių Tautų Informaci
jų centras Maskvoje, kaip 
pranešė Ben. A. Cohen, 
Jungtinių Tautų žinių se
kretorius. Daug maskvie
čiu lankosi skaitykloje, kur 
laikoma Jungtinių Tautų 
dokumentai. J. Tautų cen
tras taip pat duoda savo ži
nias sovietiniam radijui ir 
spaudai.

ORAS. — Giedra ir vis 
šiltoka.

VIŠINSKIS SUTINKA 
TARTIS SU AMERIKA, 
ANGLIJA, FRANCIJA
Reikalauja užgini alonihombas. 
kritikuoja amerikinį, planą

Sovietu užsienio 
ministras, • priėmė

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis) 
reikalų 
trylikos Jungtinių Tautų 
pasiūlymą, kad Keturių 
Didžiųjų užsieniniai minis
trai “privačiai” tartųsi dėl 
santaikos.

Keturi Didieji yra Jung
tinės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija ii’ Francija. 
Visų jų užsienio reikalų mi
nistrai dalyvauja Jungtinių 
Tautų seime (asamblėjoj), 
bet jie nuošaliai nuo seimo 
tartusi.

Jiems tartis visųpirm pa-

Korėjos veteranai 
platina maliariją

Washington. — Iš Korė

1000 amerikonų, ir 9,000 jų 
apsikrėtę maliarijos drugio 
perais.
‘ Daugelyje valstijų buvo 
visai išnykus maliarija. Bet 
pradėjus grįžti ameriko
nams iš Korėjos, jau kelio
lika šimtu civiliniu žmonių 
susirgo maliarija ir tose 
valstijose. Suprantama, kad 
jie apsikrėtę nuo korėjinių 
veteranų.

Kariniai daktarai svarsto, 
kaip sulaikyt maliarijos pli
timą šioje šalyje.

Eisenhower sako, “be 
vokiečiu nelaimėtum”

Roma. — Generolas Ei
senhower ragino būtinai ir 
negaišuojant rekrutuot vo
kiečių armiją vakarinėje 
Vokietijoje.

Kalbėdamas Atlanto kraš
tų konferencijoje, Eisen- 
howeris sakė, kad jo ko
manduojama tarp ta utinė 
armija tiktai suklimptų vie
toje, bandydama sulaikyti 
Sovietus ir be vokiečių ne
galėtų “tikrai laimėtą”

Naujas vieškelis jungs 
Budapeštą su Maskva

Budapest, Vengrija.—šie
met bus užbaigtas naujas 
didžiulis plentas, kuris 
jungs Vengrijos sostinę Bu
dapeštą ir kitus miestus su 
Kijevu ir Maskva.

Plentas tarnaus prekybai 
ir kariniam apsigynimui.

BURMOS SUKILĖLIAI 
PAGROBĖ DU ANGLUS 
BIZNIERIUS

London. — Sukilėliai Bur- 
moje pagrobė augius Sam 
Edwardsa ir W. J. Richard- 
są, gumos plantacijų virši
ninkus. Reikalavo $10,000 
atpirkimo! už jų paleidimą.

Anglų gumos kompanija 
Londone nutarė sumokėti 
atpirką.
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” vadindamas jį ' 
Taipgi kritikavo 

pasiūlymą dėl 
kontrolės ir įta- 
A m e r i k a nori

sau

siūlė Irakas, Pakistanas ir 
Syrija; paskui tatai parėmė 
Indija, Izraelis, Graikija, 
Turkija, Brazilija, Čilė ir 
kt.

Sutikdamas su tuo pasiū
lymu, Višinskis savo kalbo- • 
je politiniame s.eimo komi
tete užreiškė, jog pirmu
čiausias reikalas yra už
drausti atomines bombas ir 
įvesti tarptautinę atomų 
jėgos kontrolę su tinkama 
inspekcija visose šalyse.

Višinskis peikė amerikinį 
plana dėl “laipsniško nusi
ginklavimo, 
delsimu, 
amerikinį 
atominės 
re, kad 
nevaržomai gaminti 
atominius ginklus, iki ame
rikonai visur kitur užvaldys 
atominius darbus. O kas 
liečia karines jėgas apskri
tai. tai Amerika su savo 
talkininkais turi antra tiek 
daugiau kariuomenės, negu 
Sovietų Sąjungą, sakė Vi
šinskis. Jis ragino visu 
trečdaliu sumažinti ginkluo
tas jėgas penkiose didžiau
siose valstybėse.

........    -— ---- ,

Mirė Senatorius Wherry
l i1 *

--------------- • I ;

Washington. — Nuo plau
čių uždegimo po vidurių 
operacijos mirė republiko- 
nas senatorius Kenneth 
Wherry iš Nebraskos. Jis 
buvo 59 metų amžiaus ir 
vadovavo tiems republiko- 
nams, kurie priešinosi per 
dideliam valdžios kišimuisi 
į svetimus kraštus.

N. Yorko bankietas Izraelio 
prezidentui pagerbti

New York. — Du tūks
tančiai newyorkiečių daly
vavo bankiete Waldorf-Ai- 
toria viešbutyje, minėdami 
77 metų amžiaus sukaktį 
dr. Chaimo Weizmanno, Iz
raelio prezidento. Kiekvie
nas sumokėjo po $250 už bi
lietą. Pelnas ski r i-amas 
Moksliniam Izraelįo Insti
tutui.

Pats Weizmannas yra 
įžymus chemijos mokslinin
kas.

Paštu siunčiamos bombos 
užmušė 2 vokiečius

Bremen, Vokietija.—Spro
go bomba, per paštą atsiųs
ta Adolfui Wolfarui, Bre
men Nachtrichten laikraščio 
redaktoriui; užmušė Wolfa- 
rą ir sužeidė du kitus as
menis.

Kita bomba sprogo pačia
me Fystrup pašte; užmušė • 
vieną paštinę tarnautoją ir 
sužeidė 10 kitų žmonių.
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Atviras laiškas
Jonui Baltušnikui, 
gyvenančiam Argentinoje

Tėvynės Balse tilpo įdo
mus “atviras laiškas,” ku
rį mes žemiau perspaus
diname, nes jis bus įdo
mus ypač daugeliui tų 
amerikiečių, kurie yra ki
lę nuo Raguvos.—Laisves 
Redakcija

•LAIMINGA, NORS IR ‘KLAIDINGA”
- PRAĖJUSIS TREČIADIENIS Korėjos fronte buvo 
didžiai laiminga diena.

Nebuvo tą dieną fronte iššautas nei vienas šūvis. Vieš- 
> patavo tyla, ramybė ir, aišku, kariai tuo džiaugėsi.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinoma, kokiu būdu, kaip 
ten visa tai įvyko. Nesurandama, kas įsakė karininkams 
liautis šaudžius!

Gen. James A. Van Fleet, Aštuntosios armijos koman- 
dierius, sakosi, kad jis nedavė jokių įsakymų mūšiams 
sulaikyti. Generolas Matthew B. Ridgway sako tą patį.

Vienas, tačiau, žinomas faktas: trečiadienį buvo su
laikyti mūšiai. Kaip dabar atrodo, jie buvo sulaikyti 
per klaidą. Kiekvienas taiką mylįs žmogus norėtų, kad 
tokia klaida viešpatautų visuomet: kad nebūtų mūšių, 
kad karas būtų sulaikytas, kad mūsų kariai galėtų grįžti 
namo, nes jie namų labai pasiilgę.

Trečiadienio vakarą mūsų krašto dienraščiai dėjo di
džiules antraštes, skelbiant: “Mūšiai Korėjoje sulaikyti!” 
Žmonės laikraščius pirko ir godžiai skaitė. Skaityda
mi, jie labai džiaugėsi. Bet tas džiaugsmas tęsėsi ne
ilgai. Ant rytojaus radijas paskelbia iš Korėjos žinią: 
mūšių sulaikymas įvyko per klaidą; gen. Ridgway įsakė, 
fronte esantiems kariams pradėti šaudymą...

Netenka nei sakyti, kaip didžiai žmonės nusivylė, iš
girdę “klaidos pataisymą.”

Ir dabar vėl tęsis mūšiai, vėl tęsis šaudymais!. Už ką? 
Kam visa tai ?!

Brangus dėde!
Jūsų laiška, kupiną ge

riausių linkėjimų gimtajai 
padangei, Tėvynės ilgesio, 
gavome. Tik parvažiavau į 
Raguvą atostogų, ir atneša 
laiška. Mums labai malo
nu, kad nepamiršote mūsų, 
gimtosios Raguvos. J u k 
prabėgo tiek metų. Lietuvą 
palikote dar prieš pirmą 
pasaulinį karą. Daug, la
bai daug vandens Nevėžiu 
nubėgo. Praūžė' pirmasis 
karas, atėjo ir “savųjų” po
nų vergija. Prieš vienuoli
ka metų mūsų kraštui nu- 

i švito laisvė. Paskui vėl tre
jus metus siautė hitlerinin
kai. Dabar mes laisvi am
žinai.

Ir per visus tuos metus, 
kai Lietuvoje siautė prie
spauda, švito laisvė ir atėjo 
gyvenimas, Jūs, dėde, toli
moje nesvetingoje šalyje iš
saugojote krūtinėje gimto
jo krašto meilę, palikote ti
kruoju lietuviu. Esate se
nas žmogus. Tačiau kaip 
nesidžiaugti skaitant jūsų 
laišką, kuriame žadate jau
no sakalo sparnais grįžti į 
tėviškę ir tai, kas liko gy
venti, pašvęsti mylimai Lie
tuvai. Svetimus kraštus p'a-

KYŠYSTES, ŠELMYSTES
WASHINGTONE

r- | VU.. V... ---------- j -

MISSOURI GENGe, kuri šiandien viešpatauja1 mūsų'gimtojo krašto skui- 
vyriausybėje, yra tiek sugedusi, kad kur tik paliesi pirš
tu, ten paliesi morales piįvėsenas, morali sugedimą, šel- 

‘iftystes, kyšystes.
. ■,, Štai, buvo paliesta Bureau of Internal Revenue, — 
įstaiga, pro kurios rankas eina valstybės iždinėn tak
sai už pajamas. Ką matome?

Užtenka pasakyti, kad jau virš 50 asmenų yra atleis
ta iš pareigų dėl_to, kad jie buvo susitepę rankas ky- 

jšystėmis.
Justicijos departmento sekretoriaus asistentas, Theron 

’'Lamar Caudle, buvo pastatytas bausti tuos, kurie ne
teisingai atlieka savo pareigas taksų už pajamas ėmimo 
reikale. Kas gi pasirodė?

Pasirodė tai, kad pats Caudle yra su nešvariomis ran
komis. Kyšiai iš čia, kyšiai iš ten. Už ką? Už tai, kad 
jis padėjo stambiesiems kapitalistams išsisukti nuo mo
kėjimo taksų!

Į šį nešvarų biznį yra įvelti kiti aukšti pareigūnai ir 
net senatoriai ir kongresmanai.

Kongresas praleidžia įstatymą, pagal kurį korporaci
jos ir pavieniai asmenys mokėtų už pajamas tam tikras 
pinigų sumas. Tuomet iš valstybės iždinės asmenys imą 
algas, pareigūnai, už kyšius padeda stambioms korpo
racijoms nuo mokėjimo išsisukti! ,
’• -Lupamas kailis tik biedniems žmonėms, tik tiems, ku-’ 
rie" dirba už algą, ypatingai pačiam biedniausiam žmo
nių sluoksniui.

’ Kada bus padarytas tam galas? |
Abejojame, ar kapitalistinėje sistemoje kada nors bus 

padarytas tam galas. Visokie savanaudžiai, kyšininkai, 
visokie prasiradėliai, imdami kyšius, tarnaudami liau
dies priešams, norėdami tai nuo žmonių akių nuslėpti, 
nuolat rėkia apie “komunizmo pavojų.” 

’• Prisidengę tuo, jie plėšiasi, kiek tik gali!

do verčiamas.' Dabar gi 
gimtasis kraštas' prisikėlė 
po. visų negandų, baigia už
gydyti svetimųjų ir “savų-

$5,000,000!
SENATINIAME KOMITETE, kuris tyrinėja rinkimi

nes išlaidas, padarytas kajididatų, iškilo senatoriaus 
Tafto išrinkimo klausimas.

Kaip žinoma, 1950 metų rinkimuose’Taftas buvo iš
rinktas antram terminui į senatą, nors daugelis manė, 
kad jis nebus išrinktas.

Buvęs Tafto oponentas kandidatas Joseph T. Ferguson 
pareiškė senatiniam komitetui, kad Taftas ir jo šalinin
kai rinkiminėje kampanijoje išleido $5,000,000!
" Vadinasi, išrinkimas į sena.tą kaštavo penkis milijonus 

‘dolerių.
'Kitas dalykas paaiški: demokratų politikieriai buvo su

sitarę balsuoti už republikoną Taftą,—vadinasi, kita po
litine šelmystė Ohio valstijoje.

Kada tokias dideles sumas kapitalistų partijos leidžia 
rinkimuose, tai galima įsivaizduoti, kaip sunku yra dar
bini ūkiškom "partijom dalyvauti rinkimuose!’

žinojome, 
boję užkišta pradinė moky-' 
k]a pramokusį rašyti pa
leisdavo į tamsų gyvenimą. 
Gimnazija, keletą metų gy
vavusi, 1937 metais ' buvo 
uždaryta, O ’ tuos metus 
lietuviškieji fašistai garbi
na kaip “klestėjimo ir kul
tūros” metus. Panevėžio 
gimnaziją pažinojo kelių 
Raguvos ponų vaikai. Liau
dies vaikams tebuvo pradi
nė mokykla, ir tai ne vi
siems.

Ar jūs pamenate gimtąjį 
Juostininkų kaimą? Daug 
kaimo žmonių anais laikais, 
panašiai kaip jūs, paliko 
gimtuosius namus ir pasi
leido į platų pasaulį.

Juostininkų jaunimas ne
matė gimnazijų, universite
tų. Iš viso kaimo vien di- 
džiažemis Sargautokas mo
kėsi Panevėžio gimnazijoje. 
Visi kiti skendo tamsiame 
kaime.

Raguvos miestelis ir Juos
tininkų kaimas per keletą 
metų pajaunėjo, sunku ir 
beatpažinti. Raguvoje pa
statyta daug naujų namų. 
Yra elektra, miestelio gat
vės apsodintos medžiais, iš
vesti šaligatviai.

Tarybiniais metais mūsų 
miestelyje atidaryta ambu- 

• namai, 
įsteigta vaistinė, vaikų dar
želis. Mokslas tapo prieina
mas visiems. Tuoj po karo 
buvusiuose policijos namuo
se, kur 1941 m. hitleriniai 

i budeliai nužudė mano tėve
lį, o jūsų brolį Kazį, Tary- 

I bų valdžia įsteigė gimnazi
ją. Joje gausiai mokosi 
{ jaunimas.- Šią gimnaziją 
i baigiau ir aš. Tais pačiais 
j metais buvo įsteigta suau- 
i gūsių progimnazija, kurią 
{baigė keliasdešimt darbi- 
i ninku, valstiečių. Kiti mo-

• i kosi kituose miestuose. Štai, 
stogus , *•" i praeitais metais Vilniuje
mais šiaudais. yj ; dvimetę juridinę mokyklą

baigė buvęs bernas Bernar
das Šamavičius. Jis 1947 m. 
baigė Raguvos suaugusių 
progimnaziją.

Miestelyje veikia kultū
ros namai, klubas - skaity
kla,, gausi knygomis bibli
oteka, 
mokosi įvairiose 
kos aukštosiose mokyklose. 
Kartu su manimi gimnazi
ją baigusi, Marytė Janany- 
tė studijuoja Kauno žemės 
ūkio akademijoje, kolūkie
čio Svaldenio vaikai 
ir Veronika mokosi 
institutuose.

Miestelis tapo 
apylinkės kultūros ir švie
sos centru. Vasaros atosto
gų metu Juostininkų kaime 

‘susirenka 25 aukštųjų' mo
kyklų studentai ir busimie
ji • pedagogai. Juostininkų 
“Tarybinės juostos” kolų-

jų” priešų padarytas žaiz
das ir tapo turtingesnis už 
turtingiausią kraštą svetur. 
Trybų Lietuvoje viskas—že
mė, fabrikai, mokslas pri
klauso liaudžiai. Puiki ir 
džiaugsminga dabartis lau
kia jūsų tėviškėje.

Mielas dėde!
Po našių mokslo metų at

ėjo atostogos. Dabar aš Vil
niaus Valstybinio universi
tetų geologijos fakulteto an
tro kurso studentė. Turė
dama daugiau laisvo laiko, 
nusprendžiau parašyti, pa
pasakoti apie naująjį Ragu
vos gyvenimą. Jūsų kraš
tuose visokie poneliai daug 
įvairių nesąmonių apie mū
sų kraštą skleidžia. Visi jie 
panašūs ir kalba vienodai. 
Vieni jų okupacijos metais 
nužudė mano tėvelį, daugelį 
tautiečių, nekaltų žmonių, 
kiti pardavinėjo mūsų kraš
tą, tautiečius hitleriniu- 
kams. Kadangi šių ponų 
veidai mums visiškai aiš
kūs, tai jų pliauškalai per 
“Amerikos balso” mikrofo
ną ir įvairius laikraštpalai- 
kius 'mumyse teiššaukia tik 
panieką jiems. Teisingai, 
dėde, viename laiške rašėt,
kad “čia jų daug atsibeldžia 
ir visi sako esą nekalti avi-i 
neliai.”

Jūs pamenat mūsų mažą 
miestelį šalia Ukmergės-Pa-| 
nevėžio vieškelio? Po pir-' 
mojo pasaulinio karo Ra-1; 
guva paliko, kaip žmonės 
sako, velnio nešta ir pames
ta. Keliasdešimt nuskuru
sių trobų su keliais restora-' 
nais ■.— štai ir visa mieste-; 
lio .pažiba. Ne. ką mūsų1 
miestelyje pastatė ir smeto-^ 
nininkai. • Keletas trobel-1 
ninku*caro laikų šiaudinius

Kas Ka Rašo ir Sako
SUSIMUŠA

Naujienos apverkia žydų 
“persekiojimą Rusijoje.” 
Tarp kitų primetamų Rusi
jai antį - žydiškų griekų, 
Naujienos mini:

Komunistų “taikos demon
stracijose’’ yra kviečiami kal
bėti pravoslavų, katalikų, liu
teronų ir mohametonų bažny
čių atstovai, bet, niekad nėra 
kviečiami žydų rabinai.

Šiomis dienomis Maskvo
je įvyko visos Tarybų Są
jungos taikos šalininkų tre
čiasis suvažiavimas. Niu
jorko Times koresponden
tas Maskvoje, rašydamas 
apie tą suvažiavimą, mini, 
kad jame dalyvavo ir daug 
dvasiškių, tarp kurių buvo 
žydų rabinai.

Tai, jei no/it!

APIE JU SUVAŽIAVIMĄ
Neseniai įvykęs Amerikos 

Lietuvių Tarybos praplės
tas susirinkimas Niujorke 
kleri kalų ir menševikų 
spaudos labai palankiai 
įvertintas, tarytum ten iš 
tikrųjų kas nors naudinga 
ir gera buvo atlikta..

Pasak klerikalų Praugo, 
ten dalyvavę '“didi Lietuvos 
mylėtojai.” Kas gi tie “Lie
tuvos mylėtojai”? Dalyva
vo vyskupas V. Brizgys, 
kuris, kai vokiečiai buvo ve
jami iš Lietuvos, pats, pa
kėlęs uodegą, pabėgo pas 
Hitlerį. Tai “mylėtojas”! 
Dalyvavo Sidzikauskas, — 
kitas savanaudis ir lietuvių 
tautos priešas; dalyvavo ten 
visa eilė smetonininkų, di
džiai nusidėjusių mūsų tau
tai.

0 tačiau net ir tuomet, 
kai jie ten susirinko, nėjo 
viskas sklandžiai. Pasiskai
tykite, ką sako Dirva;

Iškeliamas klausimas—kur.- 
gi diskusijos, įvertinančios 
pereitų metų veikimą, kur 
ateinančių metų darbų pla
nas, sąmata, kur Tarybos na
rių pasiūlymai, pageidavimai? 
Juk visa tai turėtų būti me
džiaga rezoliucijų komisijai. 
Be viso to — rezoliucijų ko
misija neturi kuo pasiremti. 
Kaip ji gali atspėti suvažiavi
mo valią?

Ne, sako pirmininkas, kas 
turi kokių sumanymų, pasiū
lymų — neškit rezoliucijų ko
misijai. Posėdyje kalbėti tuo 
reikalu balsas neduodamas...

Kaip matome, susirinko, 
ten vieno troškimo žmonės 
—troškimo, kad' greičiau 
kiltų karas, kad Lietuva bū
tų “išlaisvinta” ir kad jie 
galėtu grįžti ten ir vėl lup
ti kailį lietuvių tautai.. Bet 
net ir šis bendras noras jų 
nesutaikė: balsas buvo už
gniaužtas,. diskusijos neleis
tos.

Vyrai, kurie valdo Tary
bą (o. kartu ir iždą, į kurį 
dar vis durniai duoda pini
gų),-bijosi,. kad neatsirastų 
už juos gudresnių ir jų pa
čių’ iš ten neišverstų.

Antano Stulginsko duktė 
Julė baigė gimnaziją, kol
ūkių sąskaitininkų kursus 
ir dabar, neakivaizdiniu bū
du studijuodama (Vilniaus 
p,edagoginiame institute, 
dirba kolūkio, sąskaitininke. 
Jos brolis Stasys—Vilniaus 
universiteto studentas. Kol
ūkiečio Dačiulio duktė Ja
ne pereitais metais baigė 
Panevėžio mokytojų semi
nariją ir dirba kaimo mo
kykloje. Buvusių kampi
ninkų, beturčių vaikų gyve
nimas taipo šviesus ir lai
mingas. Derlingi tapo kol
ūkio laukai. Visų pirmiau
sia Panevėžio melioracijos 
stotis nusausino Juostinin
kų laukus. Kur dar tik va
kar veisėsi gyvatės ir var
lės, šiandien linguoja kvie
čiai. Nusausinimo darbai 
atnešė nematytus derlius, 
kuriuos gimdo traktoriai, 
trąšos, agronomai.

Kolūkis įsirengė savo ma
lūną, įsitaisė valcus. Nau
juose namuose veikia klu
bas - skaitykla, biblioteka. 
Šiais metais Juostininkų 
kolūkiečihi prie Juostos 
upės pradėjo statyti elek
trinę.

Ilgais žiemos ir rudens 
vakarais jaunimas mokosi, 
skaito knygas, klube-skaity- 
kloje kultūringai praleidžia 
laiką, buržuazinių tamsių 
laikų papročiai baigia iš
nykti.

Štai kaip gyvena Jūsų 
gimtojo krašto žmonės. Ka
da juos pamatysite — var
gu ar pažinsite. Socialisti
nis gyvenimas jūsų gimto
jo krašto žmones įvedė i 
laimingą ir šviesų kelią.

Trumpai apie mūsų šei
ma.

Senais laikais mums 
mokslas būtų vien svajonė. 
Dabar mes trise — broliai 
Robertas, Zenonas ir aš — 
studijuojame, sesuo Zinai
da aštuntoje, o N a r u t ė 
penktoje gimnazijos klasė
je. Tarybų valdžia mums 
visiems, Lietuvos jaunuo
liams, sudarė visas sąlygas 
mokytis, įsisavinti visa tai, 
ką geriausio žmonija yra 

Raguviečių vaikai sukūrusi. Ramiai dirbdami, 
respubli- mes su begaline neapykanta 

sekame niekšingus karo 
kurstytojų kėslus. Tačiau 
mes žinome, kad jų šaukia
mas karas ne mums, bet 
jiems neša galutinę pražū
tį. Jau niekada mano tė
velio žudikai nešeiminin
kaus Raguvoje!

Neseniai į mūsų kraštą 
grįžo keli lietuviai iš Loty
nų Amerikos.

Tikimės, kad ir Jūs dar 
pamatysite gimtąją Lietu
vos. žemę, savo gimines, pa
žįstamus.

Milda Baltušnikaitč

ALDLD 6-tos Apskrities 
Konferencijos Protokolas

Konferencija atsibuvo 11 (j’-j 
lapkričio, 1951 metų, po nu f 
merių; 715 N. 6 St., Philadel
phia, Pa.

1. ' Konferenciją atidarė Ap
skrities pirmininkas Senas 
Vincas kaip 12:30 vai. ir pa
skyrė mandatų komisijon A. 
Merkienę ir P. Paserskį.

2. Konferencijos pirminin
ku tapo išrinktas Senas Vin
cas, sekr. P. Paserskis.

3. Perskaitytas praeitos 
konferencijos ‘ protokolas, be 
jokių pastabų priimtas.

4. Mandatų komisija rapor
tavo, kad konferencijoj daly
vauja 15 delegatų nuo 5 kuo
pų, kaip tai: 10 ir 141 kuopų, 
Philadelphia, Pa., 15 kp. 
Gibbstown, N. J., 25 kp. Bal
timore, Md., 30 kp., Chester, 
Pa. ir 133 kp., Camden, N. J.

5. Mandatų komisijai pa
teikus raportą, pirmininkas 
pakvietė pakalbėti draugą A. 
žemaitį iš Baltimore, Md. Že
maičiui pasveikinus konferen
cijos delegatus, 
rencijos eiga.

6. Apskrities 
džio,pjrm. Seno
A. Lipčiaus raportai po neku
riu pastabų bei paaiškinimų 
vienbalsiai tapo priimti. Aps
krities ižde randasi $20.54.

7. Išklausius kuopų atst. ' 
pateiktų ‘raportų iš veiklos, po 
trumpų diskusijų raportai ta
po priimti.

8. Skaitytas laiškas nuo 
centrinio org. sekretoriaus D.
M. šolomsko su konferencijai x 
sveikinimais ir tūlais nurody
mais ir padrąsinimu apie or
ganizacijos stovį ir veiklą. 
Laiškas priimtas.

9. Velionies Galkaus reikalu 
palikta darbuotis tai pačiai ko
misijai.

10. Phil. Mot. Klub. atstovė
A. Merkienė pranešė, kad yra • 
rengiama senam Vincui pa
gerbimo bankietas su menine 
programa, atžymėjimui jo 45 
metų literatūrinės darbuotės, 
įvyks šeštadienį,
dieną, 414 Green St., 
Pa. Pradžia 7:30 v.v.

11. Ateinančiais 
Apskr. konf. nutarta 
Baltimore, Md., spalio 
o ne la'pkričio. -

12. Nutarta Apskr. parengi
mų reikaluose palikti Apskr. 
komitetui darbuotis.

13. Apskr. valdybon atei- 
nantiem, 1952 metam, išrinkti 
šie drg. bei drg.: M. Mulokiu- 
tė, A. Lipčius, P. Puodis, A. 
Pranaitis, Senas Vincas, Žal- 
nieraitienė ir Šmitienė.

Alternatais: A. žemaitis, 
Pieta ir A. J. Smitas.

14. Knygas patikrino J. 
Smalenskas ir J. Šmitienė.

15. Konferencijai einanji 
prie pabaigos, kalbėjo šoe 
draugai; P. Paserskis, A. J. 
Smitas ir Senas Vincas.

16. Buvo renkamos aukos 
konferencijos lėšų 
mui.

Aukojo sekamai: 
H. Kušleikienė 
P. Baranauskas 
Smitas 
Baltimorės svečias 
Pieta 
Senas Vincas 
Lipčius 
Puodis 
žemaitis 
Tureikienė 
Merkienė 
žalnieraiticnė 
Šlajus 
Yuškauskas 
Paserskis 
Pranaitis
M. Philadelphietė
N. Griciunieuė

tęsta konfe-

sek. P. Puo- 
Vinco ir ižd.

gruodžio 1 
Phila.,

Jurgis 
Kauno,

plačios

LIETUVIŲ LITERATŪRA 
BALTARUSIŲ KALBOJE

Vilniškis Tėvynės Balsas 
rašo:

Minske paruošta spaudai 
didžiule Lietuvių literatūros 
antologija baltarusių kalba. 
Knygą sudarys geriausieji lie
tuvių prozos ir poezijos kūri
niai, pradedant nuo Donelai- 

' čfo' ir baigiant mūsų dienomis.

Senatorius Henry Cabot Lodge (republikonas iš Con
necticut — dešinėje pusėje) ir senatorius James H. 

, Duff (republikonas iš Pennsylvanijos). jau tiiri ir guzi- 
kiis pasidarę dėl kampanijos už gen. Eisenhowerio 
kandidatūrą j prezidentus. Jie mano, kad tik Eisenho
wer į republikonai galėtų išrinkti prezidentu {prieš Har
ry S. Trumaną.

Viso:
Konferencijos

Senas
Sekretorius Peter

2 pusi.—Laisvi (Liberty)*

metais 
laikyti 
mėn.,

padengi-

$1.00
2.00
2.00
5.00
1.00
2.00
5.00
1.00
2.00 .
1.00
1.00
1.00
3.00
2.50
2
5

Vincas 
Paserskis

šcštadien., GruodU-Dac. 1, 1951
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Lrre RATU RA n
IR flknAS

APIE OPERETĘ “PEPITĄ’’ IR JOS " 
PASTATYMĄ CHICAGO JE

si valdyti- lietuvių kalbą. Tas nemažai 
trukdo vaidinime visame pilnume. Bet 
nežiūrint to, kaipo pradinis vaidintojas 
išpildė savąją rolę su pliusu. , • <

Tai vyriausieji charakteriai < operetės 
“Pepitos.” Be jų, visas, choras papildė 
vaizdus spalvingais Meksikos kostiu
mais, ' meliodingomis dainomis bei šoki
mu. Scenerijos taipgi darė gražų įspūdį, 
kurios buvo pritaikytos tikrajam Meksi
kos peizažui.

Bendrai paėmus, operetė muzikiniu 
atžvilgiu davė publikai nemažo pasiten
kinimo. Paruošimui jos Roselando Aido 
Choras įdėjo nemažai darbo ir lėšų. Sa
vaime suprantama, daug energijos ir 
kruopštaus darbo paaukojo choro diri
gentė ir mokytoja — Daratėlė Yuden.

Kaip atrodė, publika tą gerai įvertino, 
atsilankydama ir gausiais aplodismen
tais. Tą patvirtino ir gausa įteiktų gė
lių kaip vaidintojoms, taip mokytojai D. 
Yuden.

Žinoma, būtų galima surasti šen ir 
ten tūlų netikslumų, kurių ateityje rei
kėtų vengti, bet į smulkmenas nesigilin
sime. Tik norisi pastebėti tą, kad per
traukos tarpe aktų buvo biskį perilgos. 
Be to, kai kurie iš publikos perdaug už
imti kokiais tai reikalais, nuolat šneku
čiuojasi laike vaidinimo, ir tas sudaro 
bereikalingą ūžesį svetainėje. Jei yra ko
kie reikalai ar noras pasikalbėti su sa- 

. vo artimais, tas galima. atliktį pertrau
kose arba užsibaigus perstatymui.

Viliuos, kad šias pastabas priimsite 
būsijiČiūosę ; panašiuose

Po ilgos Roselando Aido Choro ruošos 
prie perstatymo operetės “Pepita,” pa

galiau atėjo toji diena — lapkričio 18. 
Dar ankstokai prieš trečią valandą pu
blika pradėjo rinktis į Sokolų svetainę,' 
ir prasidėjus operetės įžanginei overtū- 
rai aidėti, svetainė prisipildė meno mylė
tojais.

Natūralu, overtūra, kaip ir visa ope
retės muzika ir dainos turi meksikietiš- 
ką motyvą — skambų, energingą, žavin
tį. Orkestras iš šešių ar septynių, diri
guojamas taipgi energingosios Aido 
Choro mokytojos-vadovės Daratėlės Yu- 

JSen, pridavė savitą spalvingumą išpil
dyme operetės.

Operetė “Pepita,” kaip ir daugelis ki
tų, savo turiniu, neskaitant migloto įvy
kinto perversmo Meksikoj per tūlą Ro
mero; keletą bereikšmių frazių apie re
voliuciją, pavaizduoja vyriausiai jaunų 
porų romansavimą ir su tuo supintas in- 
trygas bei juoką iššaukiančius pokštus. 
Trumpai, operetė priklauso prie rtos pa
čios meno kategorijos--“menas menui,” 
kitais žodžiais: muzika, dainos, roman
sai, pokštai ir ... taškas.

Kas. liečia vaidybos, visi tiko savo ro
lėse, pradedant su—

VALDEMARU ŠALNA — CARLOS 
rolėje. Jis buvo tipišku Meksikos senjo
ru.' Kaipo profesionalas dainininkas-vai- 
dintojas, be abejo, galėjo atliktį žymiai 
geriau savo rolę. Tą padarytį jam truk
dė svetima lietuvių kalba, nes kaipo ki- 
tatautis-latvis dažnai ' “prašėsi”, suflįo- 
riaus (Jokubkos) pagalbos., Daipavime .sportiškai ir 1 i( 
pasirodė meistriškai.1 ’ parengimuose > ,.:bū^įmę’; koręktjš.kesnĮ.
.. V. JUDZENTAVtcfuS—PEDRO, nu- . > Tuomi pasitarnausime ir ;?ąu ir .vaidin- 

'Sibankrūtavusio kareiamninko ; rolėje, tojams scenoje,. , , . , Muzikas..
Vaidino pagirtinai. Jo aiški kalba, žestai, 
laisvas užsilaikymas scenoje aiškiai ro
do, kad tai ne pradinis aktorius. . •

NANCY LONG—FILIPA, Pedro
dukters rolėje taipgi ne pradinė. Ji dai
navo ir vaidino kaip tikroji duktė — 
“vienatinis turtas” tėvo Pedro, kurį iš
gelbėjo nuo bankrūto apsivesdama su 
turtingu amerikiečiu.

JERRY YORK—PEPITA, centrinė 
operetės figura-“star.” Jos dainavimu ir 
vaidinimu publika tiesiog žavėjosi. Sce
noje ji jaučiasi kaip namie. Jos meksi
kietiškas vikrumas tikrajai Pepitai taip 
tiko, kad geriau nereikia. Ji nustebino* 
publiką ir dainavimu, skambiu stipriu 
sopranu.

Iš Jerry vystosi nauja talentinga ak- 
torė-dainininkė, daro smarkų progresą. 
Publika ją deramai įvertino gausiais ap
lodismentais keliais atvejais.

Šie pirmieji — kvartetas nepaprastai 
Jsavingai sudainavo vieną dainą “Don’t 
Jyou care,” ir publikai reikalaujant tą 
pačią dainą pakartojo.

JOE NEDVAR—WILSON, amerikie-. 
čio tarno-palydovo rolėje, geresnio sun
ku būtų rasti. Čia jis išdidus, drąsus, 
čia vėl didžiausias bailys, ir visada su
geba vijurkiškai kaiteliotis. Tai vienas 
įgudusių aktorių-komikų, kurį publika 

’ pamilo matyti scenoje.
P. KRAUCHŪNAS — HEPW0RTH, 

turtingo amerikiečio-tūristo rolėje lyg 
ant užsakymo tikrai gyveno joje. Pavaiz
davo tą' tikrąjį amerikietį turtuolį, ku
ris vaizduojasi sau, kad pasaulis jam 
priklauso, bet tuo pačiu sykiu ir jo bijo. 
Įsimyli į Filipą ir kad jos tėvas nesiprie
šintų jų apsivedimui, nuperka už $10,- 
000. Šioje transakcijoje supinta kome- 

' dija ir Krauchūnas vykusiai ją atlieka.
DOLORES PAZAR — JANE, Hep- 

Jyortho sesers rolėje vaidino gražiai. Tai 
os pirmas debiutas scenoje. Teko ir 

Tląįnuoti solo. Jos švelnus balsas malo
niai kuteno žiūrovų ausis. Pas ją gabu- 

Aų nestokuoja.
FRANK MIKUŽIS—Romero, kontra- 

bandi'sto rolėje tiko iš stuomens ir lie
mens. Jojo, i apie septynių pėdų figūra 
scenoje dominamo. Tik, kaip kitiems čia 

j augusiems, taip ir jam nelengvai duoda-

Lietuvaitebusimoji 
kino aktore

,, S. PAULO. — Paskutiniu laiku, tarp 
naujų prekybos bei pramones šakų, Bra
zilijoje pradedama kreipti daugiau atidos 
ir į nacionalinę filmų gamybą. Kadangi, 
ši nauja pramones šaka tebėra tik pa
čioje vystymosi pradžioje, tai ir aktoriai 
yra renkami iš radijo, teatro ir iš paęios 
liaudies tarpo.

Prieš kurį laiką susiorganizavusi nau
ja kinobendrovė “Oceania Films” pri
ėmė į savo aktorių tarpą ir sanpaulie- 
čiams gerai žinomų Norkaičių dukrelę 
Reginą. Reginai šioje meno šakoje yra 
pirmieji žingsniai, bet būdama drąsi, 
gražios fizinės sudėties ir turėdama tvir
tą valią nugalėti visus sunkumus’ tikisi 
tikslą pasiekti.

Šiomis dienomis Reginai sukako 20 
pavasarių. Tąja proga Norkaičių na
muose Vila Zelinoje įvyko gražios vai
šės. Be jos artimų draugių ir jos tėve
lių draugų, dalyvavo ir “Oceania Films” 
direktoriai bei naujosios aktorės kolegos. 

•Kaip Reginos ir jos tėvelių bičiuliui, te
ko dalyvauti ir šių žodžių autoriui, už 
ką tariu prietelišką ačių ir linkiu, kad 
jaunoji ir ryžtingoji Regina netolimoje 
ateityje pasiektų žymios kino filmų ak
torės vietą. Juodpenietis.

Naujos plokšteles 
Uruguajuje

MONTEVIDEO. — Iš mūsų radijo 
pusvalandžio jau pasigirdo naujos, lie
tuvių liaudies dainų plokštelės, kurias 
įdainavo Felicijos Vaitkevičienės, Luci- 
jos Revuckienės ir Petro Lapinsko trio. *

Naujosios plokštelės užsirekomendavo 
visai tinkam'ai ir daro malonų įspūdį. 
Jų dainos visiems pažįstamos, visoje 
Lietuvoje populiarios, dainininkų daina
vimas darnus, balsai švelniai' skambūs, 
ypač F. Vaitkevičienės stiprus ir reikia
mai valdomas sopranas, daug žada dai
nomis neturtingai mūsų kolonijai, jei 
tik dainininkė šioje srityje daugiau pa
sidarbuos.

etnografų EKSPEDICIJA Camden, N. J.
VILNIUS. — Po beveik mėnesį tru

kusios ‘ ekspedicijos Tarybų Lietuvos 
šiaurinių rajonų kolūkiuose sugrįžo Lie-

• tuvos TSR Mokslų, akademijos Lietuvos 
istorijos instituto etnografų grupė, va
dovaujama etnografijos sektoriaus vedė
jo drg. Z Kutorgienės. Jau praėjusių 
metų ekspedicijos patyrimas parodė, kad 
etnografinis kolūkių buities tyrimas yra 
svarbus ir atsakingas, bet drauge ir ne
lengvas uždavinys. Dėl to šių metų eks
pedicijai buvo iš anksto kruopščiai pasi
ruošta. Į numatomus tyrinėti rajonus 
atliktos žvalgybinės išvykos įgalino eks
pedicijos narius iš karto sukaupti dėme
sį į pačių būdingiausių tai vietovei reiš
kinių tyrimą. Daugiausia dėmesio buvo 
kreipiama į šias kolūkinio gyvenimo pu
ses: 1. kolūkio gamybinė buitis ir darbo 
organizacija, 2. kolūkinio kaimo kultūri
nis ir visuomeninis-politinis veidas, 3.

. kolūkiečių šeimos buitis, 4. naujoji tary
binė tautosaka, liaudies menas, tekstilė, 
liaudies architektūra ir t.t.

Pagrindiniai ištyrinėjusi Joniškio ra
jono Stalino vardo kolūkį ir Linkuvos 
rajono Karolio Požėlos vardo kolūkį, be 
to, papildomai susipažinusi su kai kurio
mis būdingomis kolūkinės buities pusė
mis Joniškio rajono Juliaus Janonio 
vardo, “Gegužės Pirmosios,” “Auroros,” 
Mię "Irino vardo kolūkiuose, ekspedicija 
surinko apsčiai medžiagos Šiaulių sri
ties kolūkių buičiai visapusiškai nušvie
sti.

Kaip vieną būdingiausių sustambintų 
kolūkių buities bruožų, reikia pažymėti 
nepaprastą darbo entuziazmą, kurio 
nebuvo ir negalėjo būti buržuaziniame 
kaime. Gamybiniai žemės ūkio'ir gyvu- 

' lininkystės išvystymo planai įvykdomi 
prieš laiką. Už darbadienius gautasis at
lyginimas žymiai viršija ankstesnes pa
vienio valstiečio šeimos pajamas.

Sąryšy su ekonominio gerbūvio paki
limu ekspedicija atžymėjo žymų šių ra-

• jonų kaimo kultūrinio bei politinio lygio 
pakilimą. Kolūkiuose plačiai paplitę ta
rybinė spauda, radijas, kinas, sportas ir' 
meninė saviveikla. Dažnai rengiamos 
ekskursijos į tolimesnes • Tarybų Lietu-

■ vos ir Tarybų Latvijos vietoves. Kai ku
rie’ kolūkiai/.' (Linkuvos rajono Karolio 

'Požėlos vardo) 'ištisai radiofikuojami. Į 
, Muzikas.. ' aktyvų visuomeninį gyvenimą įsijungė

šimtai moterų. Moterys iškeltos į atsa
kingas fermų vedėjų vietas, o dviejuose 
Joniškio rąjono kolūkiuose — Juliaus 
Janonio ir Dzeržinskio vardo — į kolū
kių pirmininkus. Nėm'aža moterų įeina 
į kolūkių valdybas. Moterų darbui pa
lengvinti Juliaus Janonio ir Mičiurino 
vardo kolūkiuose sėkmingai veikia sezo
niniai vaikų darželiai.

Drauge su buities kitėjimu > pastebi
mai keičiasi ir liaudies dainų repertua
ras. Ekspedicija užrašė 347 liaudies dai
nas su melodijomis, kurių tarpe 10 nau
jų kolūkinių daintj. Buvo užrašyta ne
maža pasakojimų apie Karolio Požėlos 
veiklą ir jo įtaką kaimo proletariatui jo 
gimtinėje, dabartiniame Karolio Požė
los vardo kolūkyje, apie šių rajonų dar
bo Valstiečių pasipriešinimą hitleriniams 
okupantams ir t.t.

Ekspedicija suinventorizavo eilę senų 
architektūrinių paminklų, jų tarpe vie
ną 1761 metų pastatą (klėtį), įdomių 
architektūrinių proporcijų ir planų, po
rą 200 metų amžiaus ožinio tipo malūnų 
ir kt. Padaryta 3,000 foto nuotraukų, jų 
tarpe nemaža liaudies’ tekstilės, raštų 
pavyzdžių ir įvairių kitų liaudies meno 
dalykų.

Poilsio dienomis ekspedicijos nariai 
perskaitė Joniškio ir Linkuvos rajorUi 
valstiečiams eilę paskaitų mokslo popu- 
liarizacijos ir žemės ūkio bei gyvulinin
kystės išvystymo temomis. Joniškio ra
jono Stalino vardo kolūkio bibliotekai 
papildyti ekspedicija padovanojo dau
giau kaip 50 vertingų grožinės literatū
ros ir k t. knygų.

Ekspedicija savo darbo metu jautė 
nuoširdžią vietos partinių ir tarybinių 
organų paramą, kuri'žymia dalimi nulė
mė ekspedicijos darbo sėkmingumą.

Remdamasis šiemet ir praėjusiais me
tais surinkta etnografine medžiaga, Lie-

tuvos istorijos instituto etnografijos sek
torius yra užplanavęs 1952 metais pa
rengti mokslinį darbą apie šiaurinių Ta
rybų Lietuvos rajonų kolūkių buitį. Be 
to, remiantis šių ekspedicijų medžiaga, 
bus paruošta eilėz mokslinių pranešimų 
Pabaltijo etnografų konferencijai, kuri 
įvyks šių metų rudenį Vilniuje.

A. Vyšniauskaite.

Kultūrines žinios 
iš Lietuvos

ŽEMAITĖS ALBUMAS
Grožinės literatūros leidykla 

spaudai lietuvių liaudies rašytojos Juli
jos Žemaitės albumą.

Jame bus išspausdintos nuotraukos ir 
portretai iš Žemaitės gyvenimo, pateikti 
vaizdai iš jos gimtojo kaimo, rankraščių 
ir leidinių foto-reprodukcijos ii’ t. t. Al
bumui medžiagą surinko J. Rymantas.

ruošia

TARMIŲ TYRIMO EKSPEDICIJOS
Vilkaviškio, Šakių, Marijampolės, Kaz- 

lų-Rūdos ir kituose rajonuose lankėsi 
Lietuvių kalbos instituto surengtosios 
tarmių tyrimo ekspedicijos. Surinktoji 
medžiaga bus panaudota lietuvių kalbos 
tarmių atlasui sudaryti.

Atvykusioms mokslo darbuotojams- 
lituanistams gyvai talkininkavo 
inteligentija, o ypač moksleiviai.

vietos

insti-VILNIUS. — Vilniaus Dailės 
tūtas ruošiasi plačiai pažymėti 150 me
tines nuo garsaus Vilniaus dailininko K. 
Rusecko gimimo. K. Ruseckas yra vadi
namosios “Vilniaus mokyklos” kūrėjas, 
iš kurios mokėsi vėlyvesniųjų metų lie
tuvių menininkąį.

Jubiliejaus proga numatyta surengti 
didelę K. Rusecko kūrinių parodą. Joje 
bus išstatyta daugiau kaip 100 peizažų, 
portretu, etiudų.

Per ilgą laiką eilė Rusecko kūriniu ne- 
teko savo pirmykščio vaizdo, nubluko. 
Dabar muziejaus restauracijos dirbtu
vėse šie kūriniai atųaujinami. Restau
ruojama didelė drobė “Šerno medžioklė,” 
menininko autoportretas, eilė peizažų.

1000 KAIMO SPORTININKŲ 
MAŽEIKIŲ RAJONE

MAŽEIKIAI. -— šiais metais visuose 
Mažeikiu rajono kolūkiuose (jų čia yra 
21) įsteigti sporto draugijos “Kolūkie
tis” sporto kolektyvai. Į juos nariais 
istojo daugiau kaip 1000 kaimo jaunuo
lių. Rajono kolūkiuose kultivuojamas 
futbolas, krepšinis, tinklinis, lengvoji at
letika, boksas, sunkumų kilnojimas, dvi
račių sportas, stalo tenisas, šachmatai 
ir t.t.

Eks-

MOKSLINĖ EKSPEDICIJA 
KOLŪKIUOSE

VILNIUS.—Mokslų akademijos 
perimentinės medicinos institutas suor
ganizavo mokslinę ekspediciją siekiant 
ištirti kolūkiečių sveikatingumo pakėli
mo klausimus.

Ekspedicijos dalyviai aplankė Telšių, 
Varnių. Plungės, Priekulės ir Šilutės ra
jonus. Telšių rajone vien tik “Naujo gy
venimo,” “Raudonojo Spalio” ir Karlo 
Markso vardo kolūkiuose buvo ištirta 
daugiau kaip 1,000 kolūkiečių sveikata. 
Kolūkiečiai vietoje nemokamai aprūpi
nami vaistais. Ekspedicija dirba trimis 
grupėmis, kiekviena grupė aprūpinta 
kilnojamąja laboratorija.

Kolūkiuose moksliniai darbuotojai pa
skaitė nemaža paskaitų apie užkrečia
mąsias ligas ir kovą su jomis, apie žmo
gaus kilmę ir kitomis temomis.

Buvo vietoje ir harmonizavosi Napo
leono Budreikos akompanimentas, tik 
gal truputį perstiprus ir nepaisąs dai
nos vibracijos atrodė smuikas, bet ir jis 
nesugadino bendrojo gero įspūdžio.

Sveikiname naują mūsų meno pajėgą 
ir linkime vis didesnių laimėjimų. “Te- 
gul skamba mūsų dainos po šalis pla- 

# čiausias.” ’ P. Kdrtagėnas^

GASTROLĖMIS Į UKRAINĄ 
r

VILNIUS. — Liaudies dainų ir šokių 
ansamblis (meno vadovas — .Stalininės 
premijos laureatas J. Švedas) plačiai ži
nomas visoje šalyje. Jis yra gastroliavęs 
Maskvoje, Leningrade, Pabaltijo respu
blikose ir kitur. Per J. V. Stalino septy
niasdešimtmečio minėjimą 'ansamblis 
koncertavo Maskvoje, Didžiajame teat
re.

Neseniai ansamblis gavo pakvietimą 
aplankyti Ukrainą. Gastrolės čia truks 
1.5 mėnesio. Ansamblis ruošia šiai- ke
lionei koncertą “Rinktinė,” kurio pro
gramą sudarys didžiausio pasisekimo 
susilaukę lietuviški šokiai, žaidimai, dai
nos. I

Mūsų vajininkas Camdenie- 
tis susivienijo su Philadelphia 
jos vajininkais ir dabar dirba 
išvien.

Laisvės skaitytojas P. Ka
valiūnas jau treti metai serga. 
Jo liga yra ilga ir sunki, nė- 
valdo kojų, nė rankų. Todėl 
draugai ir draugės nepamirš* 
kiti- aplankyti šitą nelaimirf- 
gą ligonį. (

Lapkričio 24 d.

nepamirš-

apsivedė 
Amelia Patalavičiutė iš Hąd- 
don Heights, N. J. Apsivedė 
su anglų tautybės jaunikiu iŠ 
Villanova, Pa. Jo pavardė 
George Tyler. Vestuvės buvo 
labai iškilmingos. Svečiai su
prašyti net iš trijų tautų. 
Mas, buvusi Patalavičienė iš
tekėjo už rusų tautos vyro. 
Per tai šių vestuvių publika 
pasidarė labai mišri — lietu
viai, rusai ir anglai. Po vestu
vių jaunavedžiai išskrido į 
saulėtą Floridą praleisti • me
daus mėnesį. Paskui parva
žiuos į Villanovą ir apsigy
vens savo naujam name,,.ku
ris baigiamas statyti.

George Tyler turi atsakin
gą vietą prie Philadelphia 
Electric kompanijos. Amelia 
tam pačiam ofise'dirbo už se
kretorę. Matomai, susimylėjo 
ir nutarė apsivesti.

Oras kasdien mainosi, tai 
lyja, tai šalta, tai ir vėl,,.šil
čiau. Bet sniego pas 
dar nėra.

Girdėjau, kad mūsų 
kės lietuviai rengiasi 
vauti bankiete Seno 
pagerbimui, kuris 
gruodžio 1 d., 414 Green St. 
Philadelphia, Pa. Tas Pats

mumis

apylin- 
daly- 

Virico 
atsibus

Cleveland, Ohio
Nesmagi žinia

Mūsų mylima draugė Ago
tėlė Palton sunkiai serga. 'Pa
daryta sunki operacija vidu
riuose. Jau pora savaičių pra
ėjo, o ji vis dar tebėra silpna.

Mes, jos draugės, labai ap
gailestaujame ir ilgimės Ago
tėlės. Sveika būdama ji visur 
būdavo su mumis organizaci
jose. Draugė linksmo būdo ir 
su ja susitikimas ir pasikalbė
jimas visuomet priduodavo 
malonumo. Kiekvienam, kas 
tik pasiskųsdavo savo bėdo
mis, jinai būdavo pasiruošusi 
padėti, kiek tik išgali. - '

šiandien mūsų Agotėlė be
jėgė, parblokšta sunkios ligos. 
Dingo, šypsnis jos veide. ’ Ką 
tik akis atveria, ir vėl turi už
sidaryti. Skausmai kankina.

Kankinasi ir jos gyvenimo 
draugas, kuris ją taip myli, 
bet negali jai padėti jos skau
smuose. Taip ir mes, kurie 
pažįstame Agotėlę, pasiliptu
mėme dalį skausmų nuo jos, 
jei tik būtų galima, kad ;tfk 
jai padėjus prisikelti iš tos 
negeistinos lovos.

Visi mes iš gilumos širdies 
vėliname jai greičiausiai Jpa* 
sveikti. Taipgi draugui Pasto
liui vėliname ištvermės. Turė
kime viltį, kad Agotėlės liga 
praeis, kaip ta baisi audra. 
Vėl prašvis saulutė ir gyveni
mas persimainys, bus links
mesnis. Ir vėl būsime visi kar
tu mitinguose ir sueigose.-

Agotėlė Palton guli Hurąn 
Road Hospital, 13921 Terrace 
Rd., Room 210. Eva Simans

Baltimore, Md.
Klaidos pataisymas

'Lapkričio 17 d. korespon
dencijoje iš šio miesto yra I- . 
vykus klaida. Ten pasakyta, 
kad “dėdė buvo priveistas 
brolvaikį palikti gyventi saVP 
bute” ir t.t. Turėjo gi skam
bėti taip: “Dėdė buvo privers
tas parduoti savo namą, pa
likdamas brolvaikį gyvenanti 
savo name, o pats išėjo gy
venti pas savo sūnų.”

-Atsiprašome už klaidą. '
Redakcija
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Lietuvių Kultūrinio Centro
• Reikalai

Suvažiavimo sveikinimai su aukomis
Lietuvių Namo Bendrovės suvažiavimas, įvykęs lap

kričio 24 d., buvo skaitlingiausias iš visų buvusių Na- 
rųo Bendrovės suvažiavimų. Su sveikinimais aukų 
sukelta taipgi žymiai daugiau, negu kituose šios Ben
drovės suvažiavimuose. Viso sukelta $1,208.00. Au

Kinijos Liaudies laimėjimai

/

kavo sekami:
L Jonas Urbonas, Brooklyn, N. Y., 

įstojo į Garbės Narių skyrių........... . . $500.00
Bostonietis įstojo į Garbes narių skyrių , 110.00 
Jonas Gužas įstojo į Garbes narių skyrių 110.00 
Katrina Petrikiene

įstojo į Garbės Narių skyrių .............. 105.00
Elzbieta Duobienė, Rochester, N. Y.,

savo mirusio vyro atminčiai.................. 25.00
Ona Walmus, Brooklyn, N. Y.,

savo mirusio vyro atminčiai .................. 25.00
Maspethietis ..................................................... 25.00
J, Ragauskas, Shelton, Conn................ ..............10.00
J. Deltuva, Hanover, Md.»................... ... 10.00
LDS Pirma Apskritis, Massachusetts valst. 10.00 
L. Tilvikas, Easton, Pa..................................... 10.00
Felix Malkaitis, Easton, Pa............................. 10.00

r Vladas Danielius, Easton, Pa. ...................... 10.00
LDS 103 kuopa, Ridgewood, N. Y....................10.00
LLD 55 kuopa, Ridgewood, N. Y................. 10.00

~ M. ir J. Strižauskai, Waterbury, Conn......... 10.00
J. ir S. Cedronai, Brooklyn, N. Y....................10.00
Valis Bunkus, Brooklyn, N. Y......................... 10.00
Emilija Simanavičienė, Brooklyn, N. Y. 10.00 
S. Sasna. Brooklyn, N. Y................................. 10.00
V. Kancevičius, Haverhill, Mass..................... 5.00
Kultūros Centro rėmėja, Richmond Hill, N. Y. 5.00 
J. J. Gittzus, Bedford, Mass............................. 5.00
J. Raulušaitis, Worcester, Mass.....................  5.00
R. Placenis, E. Toledo, Ohio .........................  5.00
L. Bekešienė, Rochester, N. Y...................... 5.00
Moterų Klubas, Rochester, N. Y........................5.00
Juozas Banaitis, Flushing, N. Y..................... 5.00
LLD 6 kuopa, Brockton, Mass......................... 5.00
K. ir I. Levanaį, Brooklyn, N. Y.......................... 5.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa...............,................... 5.00
A. Lipčius, Eddystone, Pa................................. 5.00

- Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y.........5.00
' Ch. Devetska, Laųrelton, N. J......................... 5.00

* Juozas Steponaitį?, Brooklyn, N. Y............... .  5.00
? Moterų Klubas, Brooklyn, N. Y..........................5.00

LLD 28 kuopa, Waterbury, Conn............. r.. 5.00
V* Yokubonįs, Waterbury, Conn.  ......................5.00
Anskiai,. Brooklyn, N. Y..........’. . . .•.............. 5.00
Jamaįkietis, .............. . . .................   5.00
Peter ir Anne Seder, Canal Fulton, Ohio .... 5.00 
Wm. ir Mary Kūlikai, Brooklyn, N. Y......... 5.00
Antanas Janušonis, Newark, N. J.................  5.00
F, J. Repšys, Hartford, Conn...............................5.00
Mary Kreivėnas, Brooklyn, N. Y........................5.00
L. šalaviejus, Hartford, Conn......................... 5.00

• Petras Zurba, Brooklyn, N. Y.............................. 5.00
P. ir A. Rečiai, Great Neck, N. Y.................... 5.00
Zigmas Gailiūnas, Brooklyn, N. Y................. 5.00

' F. ir M. Imbras, Pittsburgh, Pa..................... 3.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn.................  3.00
P. Bokas, Waterbury, Conn. ................................ 3.00
Jonas Barzdaitis, Brooklyn, N. Y....................... 3.00

. J. Sabaliauskas, Brooklyn, N. Y..................... 3.00
L. Slakis, Rochester, N. Y. .............................. 2.00

■ J. ir K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y...........2.00
' Napoleonas Kisielius. Brooklyn, N. Y...........2.00

M. Grinis, Waterbury, Conn.........................  2.00
z O, Krasnickas, Waterbury, Conn........................2.00
“ V. Krasnickas, Waterbury, Conn........................2.00
; K. Subaitis, Waterbury, Conn......................... 2.00

S, Brusokas, Brooklyn, N. Y............................... 2.00
Gus Diržulaitis, Brooklyn, N. Y..................... 2.00
Visiems aukotojams širdingai ačiū. Tai gausi Lie

tuvių Kultūriniam Centrui parama.
Liet. Namo Bendrovės Valdyba

•■i1

*» Dešinėje pusėje Leon Jouhaux, pirmininkas Francū- 
zjjos HDarbo jėgos,” gavęs Nobelio premiją pž suskal
dymą Francūzijos darbo unijų. Nobelio premijų komi
sija tai paskaitė didžiausiu jo pasidarbavimu “dėl tai- 
kflą.” .39U oomu /ntjuRj • ■ .'.ucr

Kinijos Liaudies Laimėjimai
1949 metų spalio mėnesio 1 

dieną, susirinkusi Pekiųe, 
Liaudies politinė konsultatyvi- 
nė konferencija, išreikšdama 
visos « Kinijos tautų va
lią, paskėlbe Kinijos Liaudies 
Respublikos susikūrimą-ir su
darė Centrinę . Liaudies vy
riausybę su išmėgintuoju kinų 
tautos ir komunistų partijos 
vadu Mao Cze-dunu priešaky
je. Didžiosios kinų tautos gy
venime prasidėjo nauja era, 
nacionalinės nepriklausomy
bės, laisvo, demokratinio vys
tymosi era.

Supuvusio reakcinio gomin- 
daninio režimo, nacionalinės 

išdavystės, feodalinės ir ko
lonijinės priespaudos režimo, 
panaikinimas Kinijoje buvo 
naujas galingas smūgis visai 
kapitalizmo sistemai, rimtas 

i pasaulinio imperializmo pra
laimėjimas. Didžioji kinų tau-, 
tos pergalė prieš jungtines vi
daus reakcijos ir tarptautinio 
imperializmo jėgas turi pa- 
saulinę-istorinę reikšmę, ši 
pergalė ne vien tik nukreipė 
kinų tautos gyvenimą nauja 
vaga, bet ir iš pagrindų pakei
tė jėgų tarpusavio santykius 
tarptautinėje arenoje taikos, 
demokratijos ir socializmo jė
gų naudai.

—o—
Kinijos Liaudies Respublika 

sutinka savo antrąsias meti
nes su milžiniškais laimėji
mais visose ekonominio, poli
tinio ir kultūrinio gyvenimo 
srityse. Didžioji kinų tauta 
per trumpą laiką pasiekė pa
saulinius - istorinius laimėji
mus.

Kinų tauta, sutriuškinusi, 
komunistų partijai vadovau
jant, imperialistinių grobikų 
kariuomenę, pradėjo statyti 
naują gyvenimą labai sunkio
mis sąlygomis. Senoji Kinija 
buvo imperialistinių valstybių 
pusiau kolonija. Feodalinė- 
dvarininkiška santvarka skur
dino ir smaugė varguoimenę 
bei vidutinę valstietiją, stabdė 
ne vien tik žemės ūkio, bet ir 
visos šalies vystymąsi. Per tą 
laiką, kai Kinijoje viešpatavo 
imperialistiniai grobuonys, jos 
ekonomika buvo rimtai su
griauta.

Liaudies valdžia panaikino 
visas imperialistinių valstybių 
privilegijas Kinijoje, konfis
kavo iš stambiosios (kojnpra- 
d orinės) buržuazijos fabrikus, 
gamyklas, bankus, rūdynus, ir 
kitus ekonominius turtus. Ge
ležinkeliai, žymi upių, jūrų ir 
automobilių transporto dalis, 
paštas ir telegrafas tapo vals
tybės nuosavybe.

Sėkmingai naikinama feo
dalinė žemėvaldos sistema.

Finansinio - ekonominio ko
miteto prie Kinijos Centrinės 
liaudies vyriausybės Adminis- 
tratyvinės tarybos duomeni
mis, Kinijos pramonės valsty
binis sektorius 1950 metų pra
džioje apėmė 70 procentų 
anglies iškasimo, 90 procentų 
plieno lydymo, 50 procentų 
ketaus gamybos, 78 procentus 
elektros energijos gamybos, 
70 procentų mašinų gamybos 
ir 50 procentų tekstilės gamy
bos. Tuo būdu Kinijos liaudies, 
valstybė, užimdama' ekonomi
koje vadovaujančias pozicijas, 

turi visišką galimybę regu
liuoti nacionalinės ekonomi
kos vystymąsi reikalinga jai 
kryptimi.

Kinijos komunistų partija 
parengė šalies industrializayi-' 
•.no programą artimiausiems 
10—15 metų. Pirmoji Liau
dies politinės konsultatyvinės 
tarybos sesija paskelbė kursą 
į šalies industrializavimą kaip 
valstybinės ekonominės politi
kos pagrindą, šios išmintingo
sios politikos vykdymas atį- 
tinka pagrindinius visos kinų 
tautės interesus ir yrą karštai 
jos remiamas.

šiuo metu pramonės dalis 
bendrojoje Kinijos nacionali
nės ekonomikos. apinjtyj^. ten <

sudaro apie 10 procentų. Bet 
didvyriškoji kinų tauta smar
kiai spartina tempus ir jau 
yra pasiekusi industrijos iš
vystymo srityje žymius rezul
tatus. 1950 metais pramonės 
produkcija viršijo 1949 metų 
lygį: ketaus — 11,4 kaito, 
plieno — 7,8, cemento — 3,8, 
mašinų gamybos -— 3 kartus. 
Anglies iškasimas 1950 me
tais padidėjo palyginti su
1949 metais 37 procentais, o 
.elektros energijos gamyba — 
30 procentų. Kinijoje plačiai 
išsivystė patriotinis gamybinis 
lenktyniavimas už produkci
jos išleidimo padidinimą ir 
jos kokybės pągerinjmą. Ta
rybinių stachanovininkų pa
vyzdžiu Kinijos patriotai nau
doja priešakinius darbo meto
dus.

Nepaprastai didelę reikšmę 
Kinijos industrializavimo iš
vystymui turi nesavanaudiška 
pagalba Tarybų Sąjungos, 
siunčiančios į Kiniją stakles, 
mašinas, įvairius įrengimus. 
Tarybiniai specialistai pade
da kinų tautai greičiau ir pil
niau panaudoti milžinišką Ta
rybų Sąjungoje sukauptą liau
dies ūkio statybos patyrimą.

Kad kinų tauta galėtų sėk
mingai išspręsti šalies indus1 
trializavimo uždavinį, ji turi 
padaryti galą dvarininkįškos 
žemėvaldos liekanoms ir duo
ti laisvę gamybinėms jėgoms 
kaime. Tai pasiekiama vyk
dant žemės reformą, perduo
dant dvarininkų žemes maža
žemiams ir bežemiams vals
tiečiams.

Šiuo metu žemės reforma 
įvykdyta teritorijoje, kurioje 
gyvena 290 milijonų žmonių iš 
400 milijonų visų kaimo gy-< 
Ventojų. Išskyrus rajonus, ku
riuose daugiausia gyvena na
cionalinės mažumos, žemės 
reforma bus baigta vykdyti 
1952 metais.

žemės reformos įvykdymas 
ir valstybės pagalba valstie
čiams neregėtai pakėlė pasta
rųjų gamybinį, politinį1 akty
vumą. Kinijos kaime auga ko
operatiniai valstiečių susivie
nijimai. Valstiečiai, dirbantie
ji dabar ne dvarininkams, o 
sau patiems, išaugina gausius 
derlius. Palyginti su 1949 me
tais, grūdinių kultūrų derlius
1950 metais padidėjo 14 pro
centų, medvilnės derlius — 
58,9 procento. Išaugo arbat
žolių, džuto ir kitų techniki
nių kultūrų gamyba.
Kinų tauta, kuri išdavikiškos 

Čan Kai-ši klikos viešpatavimo 
metais vilko pusbadį egzista
vimą, dabar ne tik kad apsi
rūpino žemės ūkio produktais, 
bet sugebėjo taįp pat suteikti 
pagalbą badaujančiai Indijos 
liaudžiai. Pagal sutartį, suda
rytą su Indijos vyriausybe, 
Kinija tiekia Indijai 516 tūks
tančių tonų maisto produktų.

Milžinišką reikšmę žemės 
ūkio atkūrimui ir tolesniam iš
vystymui Kinijoje turi liau
dies vyriausybės iniciątyva 
vykdomi darbai užtvankoms 
remontuoti. šiuose darbuose 
dalyvauja milijonai valstiečių 
ir. darbininkų.

, Didelius laimėjimus liaudies 
Kinija pasiekė sutvarkydama 
finansus, vidaus ir užsienio 
prekybą. Nutraukta infliacija, 
stabilizavosi ir pradėjo mažė
ti rinkų kainos. Sėkmingai 
realizuota pirmoji liaudies 
respublikos paskola. 1950 me
tais pirmą kartą per daugelį 
dešimtmečių Kinijos užsienio 
prekybos balansas buvo akty
vus : eksportas viršijo impor
tą 9,5 procento. Pirmųjų vietą 
prekyboje su Kinijos Liaudies 
Respublika užima Tarybų Są
jungą ir liaudies demokratijos 
šalys.

Senojoje Kinijoje 90 pro
centų gyventojų .buvo neraš
tingi. Dabar kinų tauta sėk
mingai likviduoja amžius trur 
kusį savo atsilikimą. Įvestas 
nemokumas apmokymas. 1950 
metais respublikoje dirbo 400 
tūkstančių pradinių bei vidu
rinių mokyklų, kuriose mokė
si apie 31 milijonų žmonių. 
Nau joj o j e Kinij oj e . • yra ■ 801

aukštoji mokykla; jose moko
si daugiau kaip 128 tūkstan
čiai studentų. Milijonai dar
bininkų ir valstiečių mokosi 
miesto ir kaimo vakarinėse 
mokyklose neraštingumui lik
viduoti, bendrojo lavinimo 
kursuose.

Kinijoje dirbamas didelis 
darbas liaudies sveikatos ap
saugai išvystyti, šiuo metu vi
suomeninių ligoninių skaičius 
išaugo palyginti su gominda- 
nininkų viešpatavimo laiko
tarpiu daugiau. kaip pustrečio 
karto. Daugiau kaip 80 pro
centų visų Kinijos apskričių 
yj’a ligoninės ii' sanitariniai 
punktai. Respublikoje įsteig
ta daugiau kaip 20 tūkstančių 
vaikų lopšelių. Auga darbi
ninkams skirtų sanatorijų bei 
poilsio namų skaičius.

Naujojoje Kinijoje sėkmin
gai vystosi literatūra, menas, 
menine saviveikla.

Tapusi savo likimo šeimi
ninku, kinų tauta užėmė dera
mą vietą kovos už taiką, de
mokratiją ir socializmą sto
vykloje. Neseniai Kinijoje pa
sibaigė kampanija parašams 
rinkti po Pasaulinės Taikos 
Tarybos Kreipimusi dėl Tai
kos Pakto sudarymo tarp pen
kių didžiųjų valstybių. Krei
pimąsi pasirašė 343,808,541 
žmogus. Kinų tauta nori tai
kos ir gins ją iki galo. t

Kinų tauta nėra vieniša sa
vo kovoje už taiką. Ji nuolat 
jaučia brolišką paramą bei 
pagalbą galingosios Tarybų 
Sąjungos, su kuria Kinijos 
Liaudies Respublika yra su
dariusi draugystės, sąjungos 
ir savitarpio pagalbos sutartį.

Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
tautų draugystė yra nesu? 
griaunama. Ji sutvirtinta krau
ju kovoje pjrieš bendrąjį prie
šą — Japonijos imperialistus.

V. Akšinskis

Jungtinių Valstybių dis- 
trikto federalinis teisėjas 
Matthew F. McGuire iš
metė valdžios bylą prieš 
Dr. W. E. B. DuBois ir 

1 kitus Taikos Centro žmo
nes. Jis pareiškė, kad val
džios advokatai neįrodė 
kaltinimo, būk tie taikos 
šalininkai veikė kurios 
nors valstybės naudai, 
bei buvo kokios nors sve
timos valstybės agentai. 
Teisėjo McGuire pasiel
gimas skaitoma dideliu 
smūgiu reakcijai.

Lenkijos-Ęulgarįjos 
prekybine sutartis

VARŠUVA, liep. 13 d. — 
Kaip rezultatas derybų, vy-j 
kusių draugystės ir savitar
pio supratimo dvasia, Var
šuvoje pasirašyta Lenkijos- 
Bulgarijos dvejų metų pre/ 
kybinė sutartis 1951-1953 m,

Pagal šią šutartį Lenkija 
tieks Bulgarijai garvežius, 
vagonus, valcuotus dirbi
nius, cinką, koksą, mašinas, 
stakles, metalo dirbinius, 
tekstilės ir kitokias prekes 
bei žaliavas. Bulgarija eks
portuos į Lenkiją spalvuo
tųjų metalų rūdas, odas, ta
baką, ryžius, vynuoges, vy
nus ir eilę kitų prekių.

• 1 - '

Paryžius.—-Politinis Jung
tinių Tautų seimo komite
tas didžiąja balsų dauguma 
ųžgyrė siūlymą priimt Ita
liją. į Jungt. Tautas.

SKAITYK IR MOKYKI
— - — ............... I /

Taip antai, pirminių plėšrių- vinis šuo — durpinis šuo
jų ir pirminių naguočių kū
no sandaras yra giminiškas 
tarp savęs ir su senovės 
vabzdžiaėdžiais. O senovės 
vabzdžiaėdžiai turi daug 
bendrų giminiškų bruožų su 
triaso laikotarpio pirminiais 
žinduoliais, būtent, su senovi
niais sterbliniais gyvuliais.

Stebėdami žinduolių klasės 
istoriją, mes matome, kad 
tos gausios dabartinių gyvu
lių formos išsivystė ir išsispe- 
cializavo palyginti iš nedau
gelio protėvių formų. Tos pro
tėvių formos buvo dar mažai 
specializuotos. Jose glūdėjo 
užuomazgos tų pagrindinių' 
sand aro bruožų, kurie išsiplė
tojo jų įvairiuose ir gausinguo
se palikuonyse. Bendri pradi
niai protėvių požymiai pa
laipsniui darosi sudėtingesni 
ir susiskaido jų palikuonyse. 
Tai atsitinka todėl, kad gyvū
nai prie įvairių gyvenimo są
lygų prisitaiko labai įvairiais 
būdais. Vieni palikuonys pri
sitaiko vienokiu būdu, išvysty- 
dami vienus bruožus, kiti plė
tojasi kita kryptimi. Pagaliau, 
atsirado tie įvairūs kūno san- 
daro požymiai, kurie būdingi 
atskiroms žinduolių rūšims, 
šeimoms ir būriams.

Kai kurios bendro pradinio 
žinduolių kamieno šakos išny
ko iš žemės paviršiaus, nepa- 
likusios palikuonių, pavyz
džiui, daugybė pirminių plėš
riųjų ir pirminių naguočių. 
Kitos šakos, leisdamos ir prisi
taikydamos, rodo vis daugiau 
ir daugiau įvairių formų ir 
duoda pradžią vis naujoms ir 
naujoms jaunoms bei gyvy
bingoms šakoms. Pagaliau, 
trečiosios,, nors ir išliko iki 
mūsų laikų, bet jau seniai su
stojo savo raidose ir nyksta 
mūsų akyse — jos neišlaiko 
besikeičiančių gyvenimo sąly
gų spaudimo, žinduolių tarpe 
mes žinome tokių nykstančių 
šakų, “gyvų iškasenų” pa
vyzdžių. Tai kloakiniai ir 
sterbliniai, šis betarpis senovi
nių žinduolių kamieno tęsinys 
yra labai brangi mokslui me
džiaga; jų pažinimas atiden
gia praeities uždangą ir pade
da spręsti daugybę gyvulių 
raidos klausimų.

—0—
97. Naminiai gyvuliai.

Naminiais gyvuliais vadina
mi tokie žinduoliai, kurie ne 
tik iš senovės buvo žmogaus 
prijaukinti, bet ir reguliariai 
veisėsi žmogaus ūkio sąlygo
se. Laukiniai gyvuliai nelais
vėje veisiasi nereguliariai, o 
kiti ir visai nesiveišia.

Naminiams gyvuliams labai 
būdinga didelė veislių įvairo
vė; vieną ar kita gyvulio rū
šis (karvė, arklys ir kt.) skai
dosi į visą eilę smulkių, jai 
priklausančių, veislių.

žmogus, ilgesnį laiką at
rinkdamas veisles su smul
kiais, bet pastoviais, pąveldėji- 
mo keliu perduodamais nu
krypimais, sugebėjo gauti vie
no ar kito gyvulio daugelį 
naujų veislių. Kol atranka bu
vo daroma nesąmoningai, 
naujų veislių formavimas 
trukdavo labai ilgai. Tačiau- 
po to, kai žmogus suprato at
rankos proceso esmę, naujų 
veislių išauginimas pasidarė 
greitesnis ir lengvesnis. Išmo
kęs naudotis atrapkos proce
su, žmogus gali kai kuriais at
vejais (pavyzdžiui, vištas) iš
auginti naują veislę tiesiog 
“pagal užsakymą” ir labai 
trumpu laiku.
Auginant naujas ir gerinant 

senas veisles, gerų rezultatų 
duodama tinkamas gyvulių 
kryžiavimas.

—o—
Šunies kilmė, šuo buvo pirmuti
nis naminis gyvulys. Jį prijau

kino žmogus, būdamas dar bas 
tūnas-medžjotojas. Kultūrinio 

gyvenimo prądžioje šuo buvo 
pirmasis žmogaus palydovas. 
Senovinio šunies protėvis bu
vo, matyt, vienas iš senovinių 
vilkų-šakalų — nedidelis plėš
rus žvėris. Iš šakalo kilo send-

4 Ufove

buvo plačiai paplitęs Ein 
j e dar naujajame akr •
amžiuje, špicas, nedidelis 
smailu snukiu ir užriesta i 
štyn uodega, yra vienai iš 
timiausių durpinio šunies, 
dinasi, ir senovinio šakį 
palikuonių.

Kasant Ladogos perka 
rasta liekanų ir kitos sene 
nio šunies veislės. Jis bu 
stambesnis, negu durpinis ši 
ir kilęs, greičiausia, irgi iš p; 
jaukinto vilko. Iš dabartin 
šunų veislių artimiausi jai 
bus skalikai, eskimų šunys i 
kai kurios kitos šiaurinės šunį 
veislės. Vilkas, kaip manoma 
yra protėvis ir aviganio šu
nies, kuris saugojo bandas 
dar labai senais laikais. Ta
čiau naujausiais duomenimis 
reikia manyti, kad visos įvai
riausios naminio šunies veis
lės yra • kilusios iš vėlybesnio- 
jo tretinio periodo šunies pro
tėvio, kuris yra šių laikų vil
kų protėvis.

Šunį lengva išdresiruoti: jis 
turi jautrią uoslę ir yra lakai 
sumaningas. Tos jo savy^B 
įgalino panaudoti jį labai įvai
riems tikslams. Tam pavyz
džiu1 gali būti medžiokliniai 
šunys, važiuojamieji, aviga
niai, sarginiai, kurie ne tik 
saugoja bandą, bet ir žiūri 
tvarkos joje. Paskutiniu laiku 
plačiai buvo pradėti naudoti 
šunys-sekliai. Naudojami šu
nys ir karo reikalams. Čia jie 
eina sanitaro-žvalgo pareigas: 
suieško sužeistuosius ir jiems 
atneša tvarstomųjų priemo
nių. šuo gali būti panaudotas 
ir ryšių reikalams (lauko paš
tui).

—o—
Stambiųjų raguočių kilmė.

Stambieji raguočiai buvo pri
jaukinti senų senovėje, bet 
daug vėliau,, negu šuo. Dau
gybė stambiųjų raguočių veis
lių galima suskirstyti į kelias 
grupes. Kiekviena grupė yra 
kilusi iš savo laukinio protė
vio. Prieš dešimtį tūkstanftų 
metų Vidurinės Azijos gyv^ty- 
tojai prijaukino tenykštį lau
kinį jautį. Tas jautis davė 
pradžią vadinamiesiems trum- 
paragiams galvijams. Azijos 
pietuose ir dabar tebegyvena
laukinis to jaučio giminaitis— 
bantengas. Jis gyvena ten ir 
kaip naminis gyvulys. Iš ban- 
tengo išvaizdos galime iki tam 
tikro laipsnio spręsti ir apie 
senovinio laukinio jaučio — 
Azijos tauro — išvaizdą. Lau
kinis Europos tauras davė 
pradžią kitai stambiųjų ra
guočių veislių šakai — vadi
namajai pirminei raguočių 
veislei. Savo laiku laukiniai 
taurai buvo labai paplitę Eu
ropoje. Dabar jų nebėra, jie 
išnaikinti. Paskutinysis tauras 
buvo užmuštas 1627 metais. 
Labai panašūs į pirminius ra
guočius, vadinasi, ir į taurus, 
yra Ukrainos pilkieji ilgara- 
giai galvijai.

Tuo būdu, yra pagrindo 
tvirtinti, kad visų stambiųjų 
raguočių veislėms pradžią 
davė du laukiniai protėviai. 
Azijoje — Azijos tauras, Eu- ; 
ropoję — feuropos tauras.

Svarbiausios stambiųjų ra
guočių veislės buvo augina
mos trimis pagrindinėmis 
kryptimis: pieninės, mėsinės 
ir darbinės. Iš pieninių veis
lių daugiausia yra paplitusios 
olandų karvių veislės, duo
dančios iki 300 kibirų pieno 
per metus. Iš rusų veislių ar
timiausios joms yra cholmogo- 
rų karvės, kurios veisiamos 
pas mus šiaurėje. Produktin- 
ga ir jaroslavinė veislė, kuri 
duoda vidutiniškai apie 200
kibirų pieno per metus. Iš mė
sinių labiausiai žinoma šort- 
horno veislė, šioji veislė gr 
tai užauga, greitai nusipeni 
duoda aukštos rūšies mės$ 
dabartiųjų veislių Ukraii 
plačiai paplitę pilkieji Ukr 
nos galvijai. Tąi stajnbūs, ų 
dele galva ir ilgais ragais gy 
vuliai, labai stiprūs ir ištver-
mingi.



DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
istorija

. y (Tąsa)
tž pasipriešinimą ponui buvo baudžiama aštriai. Lie

tuvos Statute pasakyta, kad tarnui, sužeidusiam savo po
ną, nukirsti ranką, o tarną, užmušus j poną, suplėšyti į 
4 dalis.

Štai kaip didžbajoriai sunaudojo Kazimiero jiems 
duotas privilegijas!

Jau kelioms dešimtims metų praėjus nuo tos privile
gijos išgavimo, valstiečių baudžiauninkų padėjimas taip 
sunkus pasidarė, kad jie, nebegalėdami ištūrėti, pradėjo 
kelti maištus prieš ponus.

Yra žinių, kad 40 metu po Kazimiero privilegijos 
(1483 m.) Merkinės valsčiaus Trakų pavieto valstiečiai 
baudžiauninkai sukilę prieš ponus, reikalaudami laisvės. 
Jų vadu buvęs kokis Leisis. Maištas nepavykęs. Bajoras 
Rimvydas su kariuomene sumušęs juos ir paėmęs jų va
dą. Už tai bajoras gavęs iš didž. kunigaikščio Kazimiero 
Merkinės valsčiuje dvarą.

Pasistengsime gi dabar sužinoti, kodėl tais laikais Lie
tuvos didžbajoriai taip ėmė spausti savo valdinius, kas 
ragino juos užmesti ant valdinių kaskart vis sunkesnę 
baudžiavą.
V 'Ligų atsižvelgsime į tų laikų vakarų Europos gyveni
mo bėgį, pastebėsime (apie tai bus žemiau kalbama), 
kad tuomet Europoje smarkiai pakilo apšvietimas tarp 
turtingesniųjų, o drauge augo ir noras geresnio gyveni
mo ir ištaigų. Iš ten tas gyvenimo smagurių noras pa
plito ir tarp Lietuvos didžbajorių. 'Bet geram gyvenimui 
reikalinga pinigų, o Lietuvoje gauti pinigų galima buvo 
tiktai parduodant javus ir kitus ūkio produktus. Taip 
ir suskato daryti.

Pirmiau, kada Nemuno ir Dauguvos įplaukos buvo 
kryžiuočių rankose, Lietuvos prekyba javais ir šiaip 
ūkio produktais buvo didžiai apsunkinta, nes tiedvi upės 
tai lengviausias buvo kelias Lietuvos prekybai su užsie
niais. Užtatai Lietuvos ponai sėdavo tiktai tiek javų, 
kiek vietiniams reikalams būdavo reikalinga; apie par
davimą į užsienius niekas nesvajojo.

Bet štai po Žalgirio mūšio, nusilpę kryžiuočiai men
kai bekliudė Lietuvos prekybai. Nuo 1466 m. Lietuvos 
prekyba Nemunu visiškai laisva pasidarė, nes, mat, Ka
zimieras, bebūdamas Lenkijos karalium, užkariavo kry
žiuočius ir privertė juos pasiduot Lenkijai.

Dar labiau palengvėjo ir padidėjo Lietuvos prekyba 
nuo 1566 m., kuomet Lietuva užkariavo kardininkus ir 
Dauguva atsidarė Lietuvos prekybai.

Liętuvos javai ir ūkio produktai lengva buvo išsivežti 
į ^sienius ir gauti iš ten pinigų pertekliaus dalykams ir 
ge?am gyvenimui. Juo geresnio gyvenimo ponai troško, 
juo daugiau pinigų reikėjo. Todėl stengėsi, juo daugiau 
javų į užsienius parduoti; tam tikslui reikėjo skubiai di
dinti ariamų dirvų plotą, o baudžiauninkus versti juos 
išdirbti ir tokiu būdu krauti ant jų vis sunkesnę bau
džiavą.

Be to, tais laikais didžiai sumažėjo vergų skaičius, 
kurie seniau buvo svarbiausia darbo jėga ponų ir kuni
gaikščio dvaruose.

Vergais, kaip jau žinome, galėjo būti tiktai kare pa
imti belaisviai, o karai kas kartas vis darėsi nelaimin
gesni; gerai, kad Lietuvos kariautojai patys iš karo su
grįždavo, apie belaisvių atsigabenimą nebebuvo ko nė 
svajoti.

Už vergus tad turėjo atidirbti baudžiauninkai.
Štai kodėl tais laikais taip smarkiai užaugo baudžia

vos sunkenybė! Štai kodėl Lietuvos didžioji bajorija pa
sirūpino susiaurinti lažininkų teises, kad paėmus juos 
į savo rankas, galima būtų juo daugiau naudos sau išsi- 
spausti.

Maža kiek tegeresnis buvo valdinių padėjimas ir didž. 
kunigaikščio dvaruose. Juos skriaudė ir plėšė dvaro 
valdytojai ir viršininkai. Ne be reikalo didž. kun. Zig
manto išleistuose (1529 m.) “dvarų įstatymuose” tarp 
k^kita reikalaujama, kad valdininkai neskriaustų ir ne
plūstų savo valdinių.

Kad su lažininkais ir kunigaikščio dvaruose nebuvo 
priprasta švelniai elgtis ,matyt iš tų pačių “dvarų įsta
tymų,” kuriais už baudžiavos apleidimą pirmą kartą 
baudžiauninką bausdavo pinigine pabauda, antrą kartą 
paimdavo aviną, o jeigu tatai nepadeda, plakti rykštė
mis, o praleistą laiką atidirbti.,
•Nepalyginamai geresnis buvo padėjimas laisvųjų nuo 

baudžiavos valstiečių arba vadinamųjų tarnų. Nors jie 
neturėdavo nuosavios žemės, tik sėdėdavo ant tarnybų, 
tačiau ponai neturėjo ant jų tokios valios, kaip ant pras
tųjų lažininkų.

Jų padėjimas buvo matomai neblogas. Daugelis jų bu
vo gerokai praturtėję. Šitai matyti iš to, kad daugelis 
tokių praturtėjusių valstiečių prašydavo didž. kuni
gaikščio, kad atleistų juos nuo kitų priedermių, o leistų 
jiems atlikti tiktai bajorų pareigas, t. y. tarnauti kariuo
menėje.

Be to, Žemaitijoj buvo įėję į paprotį, kad praturtėję 
valstiečiai už pinigus pirkdavos bajoro vardą. Tokių 
ba^rų ilgainiui daug atsirado ir jie pradėjo gauti valdi
ni Jkų vietas. Šitai, žinoma, netiko senajai bajorijai. Jie 
pagavo šaukti ir jau Aleksandro laikais išsiderėjo sau 
privilegiją, kad did. kunigaikštis nekeltų prastų žmonių 
ąi^ščiau už bajorus, t. y. kad valdininkų vietas duotų, 
tiktai bajorams.

Kad padarius aiškias ribas tarp senosios bajorijos ir 
iškilusios iŠ valstiečių, sulig bajorijos noru buvo paliep
ta (1529 m.) didž. kunigaikščio Trakų, Vilniaus ir Že
maitijos naujai bajorijai, užuot tarnavus kariuomenėje,

moketi činšą už. sodybą ir eiti kas metai po 12 dienų tal
kon.

O apie žemaičių bajorus, kurie už pinigus turėjo bajo- 
rybę nusipirkę, nutaria buvo laikyti bajorais tiktai tuos, 
kurie įsigavo į bajorus iki 1532 m. Kurie vėliau į bajori
ją įsipirko, nelaikyti bajorais.

Tokiu būdu bajorai pastatė aiškias ribas tarp bajori
jos ir praturtėjusių valstiečių, uždarydami jiems kelią 
geresnėms teisėms įgyti. Nuo to laiko iš žemesniojo luo
mo tiktai retkarčiais kuris bebūdavo didž. kunigaikščio 
iškeliamas bajoru.

Šitai atsitikdavo dažniausiai su didž. kunigaikščio 
tarnais, kurie turėdavo nuolatos progą savo ponui įtikti. 
Taip antai 1529 m. did. kunigaikštis pakėlė bajoru ir 
davė herbą Kurklių tarnui Gaidamavičiui; 1547 did., ku
nigaikštis pakėlė bajoru savo vežėją — Sobolį ir vyriau
sią liakojų Altuchovičių1533 m. gavo bajorybę didž. 
kunigaikščio tarnas Čižas; Zigmantas Augustas pakėlė 
bajoru savo kirpėją Lukošių Volfą ir dovanojo jam am
žinai du kaimu Alytaus apylinkėje: Motlaukį (34 vala
kai žemės) ir Buktą (17 valakų), pridėjęs prie to dar 
15 valakų girios ir 2 valaku pievų.

Be to, Zigmantas Augustas suteikė bajorų teises vi
siems Lietuvoje apsigyvenusiems totoriams.

Pagaliau reikia pasakyti dar keli žodžiai apie tų laikų 
Lietuvos miestus ir jų gyventojus — miestiečius.

Jogailaičių laikais prekyba Lietuvoje smarkiai pakilo, 
o drauge su prekyba kilo ir augo Lietuvos miestai. Di
dieji kunigaikščiai vienas po kito dovanojo savavaldybę 
net mažiems Lietuvos miesteliams.

Teisės ir gero pelno viltis traukė į Lietuvos miestus 
ateivius: vokiečius ir žydus. Ypačiai daug žydų apsigy
veno Lietuvoj Jogailaičių laikais. Didieji kunigaikščiai 
suteikė jiems atskiras teises, jų skaičius vis augo ir jie 
vis labiau ėmė į savo rankas Lietuvos prekybą. Jiems 
pavesdavo paprastai rinkti muitus ir čyžės.

Drauge su tuo prasideda ir skundai ant žydų. Taip 
vienas Zigmanto III laikų rašytojas guodžias ant žydų, 
kad jie paveržiu prekybą iš krikščionių, padirbą prekes, 
monetas, ženklus ir antspaudus. O per Liublino seimą 
bajorija skundėsi ant “didelės nelaimės” nuo žydų, kad 
jiems Lietuvoj atiduoti nuomon muitai, čyžės, turgaus 
rinkliavos, selyklinės, malūnai ir kitos iždo pajamos.

Streikuojančių Harmar kasyklos (Harmarville, Pa.) 
, mainierių žmonos apsupo skebą ir reikalauja, kad jis 

grįžtų namo. Kadangi patiems mainieriams uždrausta 
pikietuoti, tai pikietuojd jų kovingos žmonos.

Cleveland, Ohio

(Daugiau bus)

MONTREAL, CANADA
Reikalauja pakelti algas

Montrealo miesto darbi
ninkai, atstovaujami The 
Canadian Brotherhood of 
Municipal Employees Uni
on- (CCL), pradėjo derybas 
su miesto viršininkais dėl 
atnaujinimo dviejų metų 
kontrakto. Unija atstovau
ja' apie 4,000 Organizuotų 
miesto darbininkų.

Kartu su atnaujinimu 
kontrakto, unija reikalauja 
savo nariams pakėlimo al-

sidarys penktadienį, gruo
džio 21 d., iki ketvirtadie
nio, sausio 3 d.

Katalikų mokyklos turės 
ilgesnį švenčių laikotarpį. 
Vyresniųjų aukštesniosios, 
mokyklos užsidarys gruo
džio 14 d., o atšidąrys sau
sio 7 d. Jaunesniųjų ir pra
džios mokyklos užsidarys 
gruodžio 21 d. iki sausio '7 
dienos..

Katalikų mokyklų vyres
nieji mokiniai gauna ilges
nį laikotarpį švenčių per-

gų 53 c. į valandą (kadan- trankai, kad gauti progą 
gi miesto daibmmkai nega- iaįkinai padirbėti. Vn inkrn nlfrn nūhohmn noi* » c •, <.vo jokio algų pakėlimo per 
paskutinius du metu, nežiū
rint, kad per tą laikotarpį 
pragyvenimo kainos, gana 
daug pakilo) ir trijų savai
čių apmokamų atostogų po 
10 metų tarnybos.

Miestas skundžiasi, kad 
neturi pinigų tokiems uni
jos reikalavimams išpildyti. 
Derybos tęsiasi.

šauks audinyčių 
unijas pasitarimui

Atsižvelgiant į tai, kad 
audinyčių išdirbysrės (tex
tile industry) darbdaviai 
veik visoj Kvebeko provin
cijoj ir su visomis unijomis 
(su kuriomis turi kontrak
tą) atsisako kolektyviniai 
tartis išpildymui darbinin
ku r e i k a 1 a v i mų, United 
Textile Workers of Ame
rica (AFL) unija planuoja 
šaukti bendrą konferenciją 
visų audinyčių unijų, kaip 
tai: Canadian Congress of 
Labor (CIO) ir National 
Catholic Syndicate, kad iš
statyti visom$ unijoms %su
vienytu frontu reikalavi
mus. '

Šį pranešimą padarė uni
jos direktorius 
R. Kent Rowley, 
kas, nei 1-----
rencijos smulkmenos nepra 
nešta.

Lawrence, Mass.
Bedarbė pas mus vis . dar 

didėja, vieton mažėti. Pacific 
Mill dirbtuvė atleido iš darbo 
ant visados 500 darbininkių. 
Veža mašinas į pietus.

Ka tie darbininkai dabar 
darys? Seniems darbininkama 
vilties nėra, nes kur tik nuei
na, pasako, jog turinčiam pen
kiasdešimt metų amžiaus dar
bo nėra.

Tai tau, brolau, ir devinti
nės. Jeigu esi senas, tai eik ir 
pasikark, arba badu mirk.

—o—

Protes
tonų mokyklų mokiniai, 
mat, gauna ilgesnes atosto
gas laike Velykų švenčių. 
Tada katalikų mokiniai 
gauna tik tris dienas, o tuo 
tarpu protestonai —10 die
nu. V

Ruošiasi sutikimui
Naujų Metų

Neoficialiai teko nugirsti, 
kad didžioji Montrealo Lie
tuvių Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinė Draugija ruošiasi 
linksmam baliui dėL sutiki
mo Naujų Metų. Plačiai 
kalbama, kad jau rezervuo
ta tam ir svetainė ant De 
La Salle Avenue.

Jei taip, tai kas mylės, 
turės progą linksmai paūž-1 
ti, gražiai sutikti Naujuo
sius Metus.

Susilaukė sūnaus
Kuris laikas atgal, Mr. & 

Mrs. Edward Chernis , (po 
mergina T. Skruibiūtė) su
silaukt sveiko ir gražaus 
sūnelio.’ Naujagimis ir mo
tina jaučiasi gerai. Tęvai 
abu linksmi.

Serga
' . Nei lai-Į Juozas Deksnys,. vilasalie- 

i kitos tokios konto-' tis, buvo sunkiai susirgęs.
1 Dvi savaiti išgulėjo lovoj.. 
Dabar jau vaikštinėja, nors 
dar nesijaučia gerai.

M. Jonikienė, verdunietė, 
irgi buvo susirgusi. Dabai1 
jau išsveikus.

Taip pat serga K. Juode- 
lienč, o šiomis dienomis su
sirgo G. Šarksis ir N. Nor- 
■keliūnienč.

švenčių

autoritetai pra- 
visos protestonų

Mokiniams 
pertrauka

Švietimo 
nešė, kad
mokyklos Montreale ir apy
linkėj Kalėdų šventėms už-

Pagautas, norėjęs pasinaudoti ’ jr atiduotų tam 
iš širdgėlos

Nenorėtum 
kad ii’ tarpe 
rastųsi tokių 
pasikėsintų i 
darbo žmogų 
jo praeities 
Tai silpnaprotiškas darbas.

Dalykas dėjosi taip: Robert 
Potts šeima, gyvenanti 11304 
Linnet Ave., augino jau turin
čią 10 metų dukrelę Beverly, 
kuri praeito rugpiūčio 24 d. 

• pavakary j išėjo į artimą nuo 
namų parkutį pažaisti su kai
mynų vaikais. Bet nuo to jos 
išėjimo tėvai savo dukrelės 
Beverly nematė iki šiai die
nai — lyg ugnyje būtų dingu
si. Tėvai pradėjo ieškoti, ir 
kaimynai prisidėjo, policijai 
tapo pranešta, visi ieškojo per 
naktį be pasekmių. Niekas iš 
kaimynų jos nematė einant 
link parkučio, nei Bevėrly pa- 
žistami nematė jos, parkutyj. 
O ryte, kada laikraščiai pa
skelbė apie jos tokį misteriš
ką dingimą, visi miesto žmo
nės susirūpino Beverly suradi
mu. Unijos ir laikraščiai pa
skyrė tūkstančius dolerių tam, 
kuris suras Beverly, 
iki šiai 
išėmus 
skaudi 
sados, 
jau buvo 
apie Beverly dingimą.

Beverly tėvas Robert Rotts 
dirba Allen teatre ir jam 
esant darbe, lapkričio 9, pa
šaukia jį telefonu jam nežino
mas žmogus ir klausia, ar jis 
norėtų matyti savo dukterį 
Beverly. Tik už jos atgavimą 
nepažįstamas žmogus reika
lauja $25,000. Potts nepažįs
tamam atsakęs, kad jis ati
duotų, ką jis turi už grąžini
mą jo dukrelės, bet 25,000 
dolerių negalįs jokiu būdu su
kelti. Tuomet, nepažįstamas 
pareikalavo, kad Potts atkeis- 
tų savo namų telefono numerį 
ant to, ką yra telefonų, kny
goje, kad jis galėtų susisiekti 
per telefoną namuose. (Potts 
turėjo pakeisti telefono nume
rį už tai, kad daugybė simpa- 
tikų ir šiaip žingeiduolių ne
davė Pottsams ramybės.) Potts 
atkeitė numerį ir pranešė po
licijai. Nepažįstamasis, gavęs 
progą pasišaukti Beverly mo
tiną ant telefono, sakęs jai, 
kad x Beverly esanti sergantis 
kūdikis ir už tai ji turinti ‘pasi
stengti ją atsiimti, kaip grei
tai jai galima..Taipgi nepažįs
tamasis pasisakė, kad jis esąs 
ne vienas tame darbe ir visi 
esą gerai įgudę, ir už tai įsa
kęs nemėginti pranešti polici
jai, nes jos dukteriai būsią 
perpjauta gerklė ir jų namas 
būsią iŠbombarduotas. Nepa
žįstamas niekšas tai per namų 
ir Potts darbe telefonus pasi
šaukdamas Potts nusileido iš
pirkimą Beverly iki $5,000 ir 
įsakė Beverly motinai, kad ji 
atneštų tą sumą pinigų, po 
$5-10 ir 20 popieriniais, lap
kričio 15, 5 :30 v. ryto,' prie 
750^Prospeot'Avė. tuščio namo

žmogus tikėti, 
darbo žmonių 

beširdžių, kurie 
nuskriausti kitą 
į, pasinaudodami 

baisia skriauda.

Niekas 
dienai jos nesurado. Ir 
tėvus, kurių širdyse ta 
žaizda pasiliks ant vi- 
Clevelando gyventojai 

pradėję pamiršti

vyru.i, kuris 
pomosikuos skepetaite. Ta 
suma pinigų .turinti būti sudė
ta į popierinį krautuvės mai
šiuką ir kada jis suskaitys pi
nigus iki doleriui, ir už kokių 
3-jų valandų paleisiąs Beverly 
priešakyje Terminal Tower.

Per visas 6 dienas to silpna
pročio niekšo derybų su Potts, 
prie abiejų, darbe Ir namuo
se, telefonų klausėsi detekty
vai ir ta vieta, į kurią Beverly ; 
motina turėjo, atnešti pinigus, 
jau buvo iš anksto apsupta 
detektyvų tinklu. Dar prieš pa

skirtą laiką, lapkričio 15 ryte, 
detektyvas apsirengęs moti
na atvažiavo takse į paskirtą 
vietą ir pradėjo dairytis mo
sikuojančio su skepetaite. Iš 
karto pamatęs žmogų mosi
kuojant skepetaite su nuleista 
ranka į šonus. Bet “motina,” 
lyg dar nesuprasdama to sig
nalo, nesijudino eiti. Tik kada 
tas pats žmogus pradėjo ant
ru kartu mosikuoti į viršų ir' 
žinoma, 
pinigų” 
kada ji 
pradėjo 
vietos, o
ra pėdų iš paskos. Bet niekšas 
pastebėjęs vyrą ateinant sker
sai gatvės, pradėjo baimintis, 
tuomet “motina” įrėmė šau
tuvą į šoną ir griebė už nie
kšo kalnieriaus.

Mūsų prezidentas negaUjo 
savo plano pravesti be vakaci- 
jų. Sumanė iš Washingtono iš
važiuoti per tūlą laiką. Vaka- 
cijas leisdamas, pagamino pa
liečiams kalėdinę dovaną, tai 
yra, reikalauja daugiau taksų 
mokėti. Mat, pinigų reikia. 
Neužilgo atvažiuos Anglijos 
premjeras Churchill. Bus pas 
prezidentą Trumaną. Veltui 
tas sutvėrimas nevažinėja. 
Kai mūsų prezidentą jis- pa
baugins komunizmu, tai gaus 
desėtkus milijonų dolerių. Q 
jūs, piliečiai, tik taksus mokė
kite ir Europos kapitalizmą 
gelbėkite.

Teko kalbėtis su Juozu Ęge- 
riu, našviečiu. jis gerai dar
buojasi Laisvės vajuje Našvė- 
je. Sakėsi apvažinėjęs visus 
savo kaimynus ir visi atsinau
jino Laisvę.

Bravo, našviečiai, kad dar
buojatės.

Neteko kalbėtis su V. Vii- 
kausku. Bet, matyt, kad ir jis 
nemiega,-o darbuojąsi.

Gerai, draugai, tvirtinkite 
darbininkų spaudą.

“motina” su “maišu 
pradėjo eiti link jo ir 
priėjo arčiau jo, jis 
eiti link tamsesnės 
“motina” sekė jį po-

Pagautasis pasirodė esąs 
Frank D. Davis, apie kurį po
licijos recordai rodė, kad jis 
buvęs areštuotas dar vaiku 
būdamas ir 11 kartų, kada 
jis jau buvo suaugęs,,© apie 
Beverly žinąs tik iš laikraš
čių, kad ji dingo. Tik dabar 
jam esą reikalinga $600. Da
vis turįs žmoną ir dar neišmo
kėtą namelį. Jo žmona sakiu
si policijai, kad iš vakaro sa
kiusi savo vyrui, kad šiandien 
reik< užmokėti morgičiaus 
už stubą $80. Vyras prižade-' 
jęs šiandien parnešti pinigų.

Davis palikęs savo darbą 
prie kasimo, kad per tas 5 
denas pašvęsti visą savo laiką 
išgavimui iš Potts pinigų, kiek 
jam bus galima gauti. Rep.

American Woolen, kompa
nija gavo iš valdžios užsaky
mą dėl 250,000 jardų audek
lo. Pirmiau buvo pranešta, 
kad gavo užsakymą dSl g,* 
450,000 jardų. Pasirodė', jog 
buvo neteisybė. Tie ^50,000 
jardų yra tik menknieki^. Jęi- 
gu paleistų darban ir Wood 
Ayer ir Shawsheen Mill dirb
tuves, tai neužtektų nė vienai 
savaitei. Pasirodo, kad darbi
ninkai veltui apsidžiaugė. <.<

LLD 37 kuopa turėjo susi
rinkimą. Apsvarstė draugijos 
reikalus. Išrinkti delegatai "į 
apskrities konferenciją, kuri j- 
vyks gruodžio 8 d. So. Bbsto- 
ne. Delegatais išrinkti šie as
menys : S. Penkauskaš, B. 
Chulada, V. Kralikauskas, E. 
Kralikauskienė ir D. Sukac
kas. Gera delegaciją. - J ,

Gal bus ne pro šalį pastebė
ti draugams, kurie apsiėmė 
padirbėti Laisvės vajui. Labąi 
gaila, kad susirinkime apsi
ėmė padirbėti, o paskui pa
miršo. Turėtumėte savo priža
dą išpildyti.* Jeigu* mes savo 
prižadų nepildysime, tai kaip 
galima reikalauti, kad demo
kratai ir republikonai savo 
prižadus pildytų ? Draugai, 
pameskite tinginystę, paauko
kite nors vieną vakarą ant sa
vaitės geram dąrt>ui dėl dar
bininkiškos spaudos. ;

/ —o>— •«

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

, Datg skaitytojų jau atsi
naujino savo prenumeratą. 
Daugelis, atsinaujindami pre
numeratą, dar po dolerį kitą 
paaukojo Laisvės paramai, 
žinonia, taip padaro geri Lais* 
vės patriotai. S. P«nkauakąs

T,., ■■Tu ■■  «■> ■ *■■■■— ■■

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTQRIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie.manęs dieną 
ar nakti, greit suteiksime. modei'pi$ką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų, patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti. . *• . ,

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Kas nauja Lietuvių 
Kultūros Centre? 

t

Visi laukia šimto 
pokilių viename

Liberty Auditorijai paskel
bus, jog šiemetinis Naujųjų 
Metų laukimas bus tokioje pat 
formoje, kaip pernai, žmonės 
sujudo pernagrinėti savo as
meniškas ir visokiausias šei- 
myniško-draugiško pobūdžio 
sukaktis ir šventes.

Jie visi atsimena Liberty 
Auditorijoje pernai įvykusius 
daug pokilių viename. Vieni 
ten minėjo gimtadienius, kiti 
varduves, dar kiti • vedybinio 
gyvenimo metines ar daugme- 
tines. Iš anksto užsisakytus 
stalus kiekviena grupė savaip 
rėdė, savotiškas vaišes ant jų 
dėjosi.

Tai nereiškia, kad Audito
rijoje nebūtų galima vaišių 
nusipirkti. Restauranas veiks 
visais garais, su geru pasirin
kimu šventiškų valgių visiems 
prieinamomis kainomis. O iš 
anksto užsisakius galės ir 
skaitlingas grupes aprūpinti 
speciališkais valgiais. Tačiau 
niekas neskersakiuos į tuos, 
kurie matytų reikalą paįvai
rinti savo stala iš namu atsi
neštomis šventiškomis praš
matnybėmis ar nors ir papras
čiausiu sandvičių.

Auditorijoje Naujųjų Metų

'KLASTA ir MEILĖ’ 
JAU NETOLI

PRAŠOME APSIRŪPINTI 
BILIETAIS

Režisieriaus Jono Valen- 
čio vadovybei, sausio 6 d. 
Brooklyno Lietuviu 1 Liau
dies Teatras statys didžiąja 
Johanno Sčhillerio'*drahią 
“Klasta ir Meilė.”

Vieta—Liberty Auditori
ja, Richmond Hill.

Šios dramos pastatymas 
reikalauja daug lėšų ir di
delių nastangni. ir, rengėjai 
tam visa tai deda.

.Bilietai jau pardavinėja
mi. Rezervuotom vietom 
kaina $2.00 ir $L50; nere- 
zervuotom—$1.25.

Prašome peros vaidybos 
mėgėjus tuojau apsirūpinti 
bilietais. Ju jau yra išduo
ta šiems platintojams: V. 
Bovinui, Kaz. Balčiūnui. E- 
vai Mizarienei. greatneckie- 
tei Bėčienei, Mot. Klimui ir 
Misevičienei. Kam patogu, 
galite gaut bilietų ir Lais
vės raštinėj.

Liaud: Teatro Valdyba

Bažnytinėje salėje 
kalbės apie taiką

O ■■■-

Turintieji porą valandų lai- 
* ko šio sekmandienio vakarą, 

gruodžio 2-rą, turės progą iš
girsti labai įdomią kalbą te
moje: “Azija ir 'Pasaulinė 
Taika.” Kalbės Mrs. Welthy 
H. Fisher, amerikone, vado
vaujanti metodistų bažnyčios 
darbuotoja vyskupo Fisher 
žmona. Jai teko gyventi Kini
joje ir mokyti kiniečius dar 
senosios imperijos laikais, ir 
taipgi matyti Dr. Sun Yat 
Sen’o vadovybėje užgimstant 
Kinijos respubliką. Ir 7 kar
tus apkeliavusi pasaulį. Yra 
parašiusi eilę knygų.

. Toji žymi lektorė ir autorė 
kalbės daugeliui lietuvių žino
moje Holy Trinity bažnyčios 
salėje, 157 Montague St., 
Brooklyne. Pradžia lygiai 
8:30 vakaro.

Kaltinamų ryšiuose su. geb- 
leijais policistų departmenti- 
niame teisme keliami įtari
mai, kad desėtkai aukštesnių
jų policistų esą įvelti, bet pra
leisti nejvardinti. 

lauktuvės tam ir vadinasi 
Šimtas Pokilių Viename, kad 
kiekvienas galėtų prie savo 
stalo jaustis pilnu šeimininku, 
kaip namie, tiktai erdviau ir 
linksmiau, gerų draugų būry
je ir be baimės, kad kas ims 
belsti į grindis ar lubas ir sie
nas dėl to, kad mūsų linksmy
bė kaimynams jau perdaug 
girdisi.

Visi Auditorijos prieteliai 
kviečiami čion susitikti Nau
juosius Metus. Kam galima, 
užsisakyti ir stalus iš anksto. 
Nors vietos čia niekad nesto- 
kuoja, tačiau užsipildžius di
džiajai salei, tūliems vėles
niems gali tekti tenkintis ša
lutinėmis salęmis.

šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras.

—o— 
Dovanos-dovanėlės

Nekalbant apie pinigines 
dovanas, kurias atvežė-at- 
siuntė šėrininkai (jos bus 
skelbiamos atskirai), norisi 
priminti daiktinės:.

Jonas Marcinkevičius iš 
Newark dovanojo naują peilį 
ir šakę virtuvei.

Jonas Semėnas iš Belmore 
ūtvežė nuostabiai didelį, savo 
darželyje prie namų išaugin
tą kopūstą. Ar.

Teisėjas patarė 
kompanijai traukti 
uniją teisman
Federalis teisėjas Samuel H. 

Kaufman patarė traukti Trans
portininkų Uniją teisman dėl 
buvusib ’ sustabdymo darbo 
Padėkų Dieną.

Stebėtojai tame įžiūri spe
ciali bauginimą unijos nuo 
skelbimo streiko gruodžio mė
nesį. Prieš unijistus pastatoma 
miesto valdžia, kompanijos ir 
teismai. O kad unijistai neke
tina atsisakyti savo reikalavi
mo 40 valandų savaitės, tas 
rodo, kad kompanijos ir val
džia bandys problemą išrišti 
pakėlimu fėro iki 15 centų.

Kompanijoms užsispyrus su 
darbininkais nesiskaityti, uni
ja paskelbė dar reikalavimą ir 
po 10 centų mokesties priedo 
per valandą. Ir sakoma, kad 
šapų steward ai stoja už su
stabdymą darbo tuojau po su
sirinkimų ateinantį antradie
nį, gruodžio 4-tą. Tą dieną ir 
vakarą unijistai susirinks 
svarstyti streiko klausimą.

Brooklyne teisiami du buvę 
policistai. Juos kaltina, kad 
jie iš garažo savininko paėmę 
po $20 už pranešinėjimus jam 
apie reikalingas nutraukti nuo 
kelio mašinas.

Tony Martin moko Ja
net Leigh kaip greičiau 
pasiekti “Two Tickets to 
Broadway,” kuris dabar 
matomas New Yorko Pa
ramount Teatre.

Primename,
Kristinos Stanislovaitienės 

kūrinių parodėlė ir prelekcija 
apie dailę įvyks jau šį sekma
dienį, gruodžio (Dec.) 2-ra, 
Liberty Auditorijoje, Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill, N. Y. Įėjimas nemoka
mas.

Prelekcija prasidės 3 :30, 
bet svečius kviečiame atvykti 
pirm 1-mos valandos, nes 1- 
mą sėsime prie kuklių (vienos 
mėsos), bet sveikų ir sočių 
pietų, ruošiamų susitikti vieš
nią prelegentę iš Waterburio,Filmos-Teatrai
Veikalas “The Fourposter” 
Ethel Barrymore Teatre

S
Žymiausioje rolėje Jessica 

Tandy ir Hume Cronyn. Vei
kalą parašė Jan de Hartog. 
Gamintojas ir direktorius Jo
se Ferrer.

The Cast - Aktorių Sąstatas 
Agnes Jessica Tandy
Michael Hume Cronyn 
Taip, tiktai tiek ten yra ak

torių — tik Jessica Tandy ir 
Hume Cronyn. Ir, žinoma, 
ten dar yra ir lova, tikra ne
kilnojamoji iš vietos keturko
jė, rakandas taip reikalingas 
miegui, gyvenimui, mirimui, ir 
užgimimui.

Ne, tai nėra kokia keisty
bių ar išdykavimų miegama
jame komedija. Tai yra rim
ta drama, kurios visi veiksmai 
dedasi dviejų vidurinės klasės 
asmenų miegamajame nuo 
apsivedimo iki dienos, kuo
met jie apleidžia lovą, miega
mąjį ir namus persikrausiant- 
į apartmentą. Tas apima lai
kotarpį 1890 iki 1925.

Gal autorius galvojo, jog 
žmonės persirengdami į nak
tinius sykiu nusirengia savo 
polinkius ir pretenzijas. Savo 
kambaryj’e vyras ir žmona 
yra visiškai vieni; jie ten gali 
diskusuųti savo svarbesniąsias 
problemas sykiu su tuo, ką 
jie rytoj valgys pietums. Tad, 
natūralu, nereikalingi asme
nys nesimaišo scenoje ir teat
ro lankytojas mato ir girdi 
tiktai jų krizes, supratimus ir 
nesusipratimus, ašaras .ir 
džiaugsmus, visai taip, kaip 
Agnes ir Michael gyvena ir 
disk-usuoja juos ruošdamiesi 
lovon'.

Kaip minėjau aukščiau, nie
ko čia neparodoma gašlaus. 
Tai yra aiški ir • paprastumu 
gera, sveika porinio gyvenimo 
drama: nėra žemos komedi
jos nei aukštos tragedijos. 
Kas atsitinka jiems dviem, ga
lėjo atsitikti bile kuriai vidu
rinės klasės porai.

Jie yra literatiški, .inteli
gentai žmonės ir jų pokalbiai 
gudrūs ir sukelia juoko. Mi
chael siekiasi į autorių ir jam 
pavyksta. Jų problemos nėra 
ekonominės. Atrodo, jog jie 
turi gana ištekliaus ir'vis tur
tėja, nes miegamasis darosi 
vis daugiau išdabintu- ir gra
žesniu.

Man atrodė, kaęl Agnes su 
Michael, būtų jie amerikonai 
ar europiečiai, išimtinai liko
si nepaliesti ekonominių kri
zių. Jų nepalietė nei'vaizduo
jamuoju laikotarpiu įvykę du 
ar daugiau karų. Ta linkme 
veikalas atrodo, atskirtas nuo 
gyvenimo: istorija ar ekono
mija į juos neveikia nei palie
ka ant'jų žymės. Jie pastato
mi kokioje tai belaikėje tuštu
moje, tiktai požymiais prog
ramose ir kostiumuose pažy
mint jų veiksmo laiką.

Vienok, pasvėrus gerą prieš 
blogą: šis veikalas yra kai 
kuo nepakankamas,, bet'tik
rai smagus lengvai liuoslai- 
kiui praleisti. Ir jį reikia skai
tyti stipriai sėkmingu tuo at
veju, kad jam tereikia tiktai 
dviejų aktorių ir vienos scene- 
rijos pilno ilgio trims aktams, 
pavaizduojantiems porinį gy
venimą bėgiu 35-rių metų.

prašome!
■ u..... ■■ ■ I

ir, gal, kai ką iš jos šeimos 
(laukiama, kad atvyktų ir 
Dr. Stanislovaitis, bet tas dar 
neužtikrinta).

Po pietų eisime apžiūrinėti 
jos atsivežtus apie 30 jos kū
rinių, kuriuos jinai padertions- 
truos vėliau, paryškinti savo 
prelekcijai.

Pietūs bus prieinamai vi
siems. O jei kas iš to liktų, eis 
taip pat gražiems tikslams. 
Kviečiame ateiti ir prašome 
pribūti laiku. Rengėjos.

O Jessica Tandy ir Hume 
Cronyn, abu atsakingi akto
riai, puikiai atliko darbą ir 
verti pasveikinti už ištvermę, 
kadangi abu randasi ant es
trados veik ištisoje veikalo 
eigoje.

—o—.
Paramount Teatre

New Yorko Paramount mi
ni savo 25 metų sukaktį. Ta 
proga, 21-mą- lapkričio, pra
dėjo rodyti “Two Tickets to 
Broadway,” technispalvę.

Scenoje taipgi turtinga pro
grama.

Per 25 metus gyvenimo te
atras turėjo virš šimtą milijo
nų lankytojų. Ir skelbiasi “at
radėju” daugelio žymių ta
lentų, .kaip Bing Crosby, 
Frank Sinatra, Ginger Rogers, 
Betty Hutton. To atsiekta ne
sibijant į savo programas į- 
leisti jaunus, dar nesuspėju
sius išgarsėti talentus, sako 
teatro vedėjai.

—o—
Roxy Teatre

Mitzi Gaynor, žvaigž
dė naujoje technispalve- 
je muzikaliskoje filmoje 
“The Golden Girl,” da
bar rodomoje Roxy Teat
re, New Yorke.

Antra savaitė rodoma fil
mą “Golden Girl,” su Mitzi 
Gaynor, Dale Robertson, 
Dennis Day ir James Barton. 
Filmą yra technispalvė, muzi- 
kališka.

Scenoje ’ The Blackburn 
Twins, Pam Cavan, Jan Au
gust, dainos enšamblis, šokė
jos, orkestras.

Darbiečiai sako, jog 
skelbimas vardą 
nesustabdys alkio

Amerikos Darbo Partija 
per savo sekretorių Arthur 
Schutzer kritikavo pasiūlymą 
skelbti vardus asmenų,r reika
lingų miestinės labdarybės 
paramos. Tuomi, sako jie, bus 
bandoma nelaimių prislėgtus 
žmones pažeminti, bet nepa
naikins alkio, kurį kenčia 
šelpiamieji dėl .perihažų gavi
mų ir pakilusių kainų.

Malioriai užtarė jaunimo vadą
Newyorkietis AFL maliorių 

Lokalas 905 pasiuntė genera- 
liam prokurorui McGrath pra
šymą išlaisvinti Roosevelt 
Ward Jr., vadovaujantį jau
nuolį, įtartą' vengime drafto. 
Malioriai sako, kad jie yra įsi
tikinę, jog Wardui sudarytie
ji kaltinimai “yra neteisingi.”

Suspendavo traukinio 
vairuotoją

New York Central gclžke- 
lių firma paskelbė, jog vai
ruotojui New Haven gelžke- 
lių traukinio James D. Taylor 
uždraudžiama bent kada vai- 

! moti traukinį miestan įvažiuo- 
jamUoju turteliu. Jo paties 
samdytojai kol kas savo nuo
sprendžio nepaskelbė. Abi fir
mos bendrai operuoja tunelį.

Taylor vairavo tą ekspresi
nį traukinį, kuris, paskiau išė
jęs iš stoties New Yorke, įrė
mė- šonan pirmiau išėjusio 
traukinio dėl ko Įvyko nelai
mė Padėkų Dieną.

Del ko i nepribuvo 
ambulansas?

Miestinis ligoninėms komi- 
sijonierius Kogel paskelbė ty
rinėsiąs, " dėl ko ambulansas 
užtruko 50 minučių pribūti 
pas 8 metų berniuką Roger 
Rush, praėjusį šeštadienį. 
Kuomet, pagaliau, ambulan
sas pribuvo, vaikutis mirė ke
lyje į ligoninę, šeima gyvena 
951 Prospect PI. Sujudusios 
susiedijos protestai iššaukė 
tyrinėjimą. Visi pasipiktino. 
Juk galėjo taip atsitikti bile 
k eno vaikui.

Komisijonierius ta pat pro
ga apsiskundė miestiečiams, 
jog budžeto komisija atmetė 
jo prašymą paskirti $60,000 
įrengti ambulansuose radio 
aparatus, kurie galėtų priimti, 
o taip pakjr paduoti praneši
mu s\ •

Third Avenue linija 
reikalauja užgirti 
15 centą fėrą

Third Ave. Transit Corp., 
operuojanti Manhattan e še
šias ir Bronxe 43 autobusų li
nijas, turinčias po apie milijo
ną keleivių kas dieną, jau į- 
teikė miestui reikalavimą leis
ti pakelti fėrą iki 15 centų.

Suteikus leidimą tai firmai, 
aišku, seks visos kitos. Būtų 
visame mieste pakeltas fėras.

Kalbama, kad tarp valdi
ninkų, ypačiai tarp valdančių
jų partijų lyderių yra pagei
davimas, kad miestas tuos 
pakėlimus leistų juo greičiau. 
Nori, kad publika dabar pri
prastų mokėti pakeltą fėrą ar 
lapnoti po daugelį blokų pės
čia. Kad greičiau publika už
mirštų, kas tame kaltas ir 
ateinančiuose rinkimuose vėl, 
užsimerkę, žmonės balsuotų 
už tuos pačius to aplupimo 
kaltininkus.

Minėta firma samdo 3,700 
darbininkų, yra didžiausioji 
privatinė busų firma visame 
mieste. Ir jinai pastaraisiais 
ketvertais su virš metais gavo 
tris pakėlimus fėro. Ji grąsi- 
na, kad miestas turįs tuojau- 
leisti kelti fėra, arba turėsiąs /atpirkti visas linijas.

Buvusio gaisragesybos ko- 
m i s i j on i e r i aus pa vad u oto j o
Moran prašymas jo bylą leisti 
perkelti iš New Yorko kitur 
tapo atmestas.

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 4 d., 8 v. vak. 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Broęklyn, N. Y. Skaitlin
gai dalyvauki!, šiame susirinkime, 
nes turėsime perrinkt valdybą dėl 

11952 metų ir pasižiūrėkit į mokes
čių knygelę, gal jau reikės užsimo- 
kėt, sykiu palengvinsi! ir Centro 
Valdybai suvest apyskaitą pirm 
naujų metų. — P. Babarskas, sekr.

(234-235) , .

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 Kuopos Priešmetinis 

Susirinkimas.
Antradienį, gruodžio 4 d. įvyks 

LDS 1 kuopos priešmetinis susirin
kimas A. L. Piliečių Kliubo svetai
nėje, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. vak. Viso? 
ir visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes šiajne susirinkime turėsim per
rinkt kuopos komitetą dėl sekančių 
metų. Taipgi turėsim pasitart kas 
link vakarienės, kuri turi būt su
rengta ' pradžioj sekančių, metų. — 
Prot. Sekr. (234-236)

(1-4)

Halley pareikalavo 
prašalinti du valdininku
Rudolph Halley įteikė Mies

to Tarybai rezoliuciją, kuria 
reikalauja atstatydinti miesto 
iždininko pavaduotoją Harry 
Brickman ir trafiko depart- 
mentui specialį patarėją Hugo 
Rogers dėl jų arti'mų ryšių su 
gemblerių tūzu Frank Cos
tello.

Demokratai, kurie sudaro 
taryboje didžiumą, spėjama, 
tą rezoliuciją paves komisijai, 
o Loji padžiaus lentynom

Pasiūlymas ar propaganda?
Theodore W. Kheel, taip 

į vadinamasis bešališkas pirmi- 
i ninkas privatiškajai transpor- 
jtacijai, sakėši pasiūlęs unijos 
' viršininkams nešaukti streiko, 
i reikalą pavesti tarpininkams, 
l Bet tas jo pasiūlymas pirma 
paduotas spaudai, kol unija 
to pasiūlymo nebuvo gavusi.

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 anglį) kal
bose.

- Direktorius
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOTAM 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 Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
•* f 

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

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

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

TELEVISION E Vergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS Į
T IR t
i VINCAS SODAITIS i
| Pertvarke ir pagerino savo ♦

f BAR & GRILL
t 32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. JI
f Telephone EVergreen 4-8174 t

6 pusi.—Laisve (Liberty)— šeštadien., Gruodis-Dec. 1, 1951

Pataisa
žinioje apie Charles ir Kon

stancijai Kreivėnams pagerb
ti pokilį rašiau, jog nuo rejp 
gėjų įteikta “kukli dovanėle.*^ 

■Tik dabar sužinojau, jog ten 
j būta no taip jau kuklios dova- 
’ neles — visas 72 gabalų se- 
' tas porceleninių stalavų indų, 
kaip sakytų amerikonai: “Fit 
for a king.” Rep.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar and Restaurant, 

tik alaus laisniai, gerai įsteigtas 
biznis, komercinė ir rezidencinė sek
cija. gera proga porai; kaina $1,600; 
randa $35.00 į mėnesį. Ilgų metų 
lysas. Kreipkitės bile laiku. Frank’s 
Bar & Restaurant, 68 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (234-235)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga slaugė, namų prižiūrė
toja prie invalidės molinos, duktė 

Įdirba; guolis vietoje. BO. 8-4279.
(234-236)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc? .1

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

Matthew A.
BUYUS .

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St7
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




