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Daily Compass” redaktorius 
ir leidėjas, tvirtina, kad rei
kalavimas inspekcijos laike 
paliaubų Korėjoje yra kvai
las dalykas. Kur, girdi, tokia 
inspekcija gali prasidėti ir pa
sibaigti? Šiam karui mobili
zacija iš Amerikos pusės 
prasideda su Washington!!- ir 
pasibaigia su Pusanu.

Šis redaktorius turi daug 
tiesos. Daug praktiškesnis 
reikalavimas, tai kad visos už
sienio jėgos tuojau pradėtų 
kraustytis laukan iš Korėjos.

Tegu. Korėja pasilieka ko
rėjiečiams! Tegu jie patys 
sprendžia savo šalies likimą! M Jokios teisės mes neturėjo
me į vidinius reikalus kištis.

★

Kai mūsų komercinė spau
da kalba apie “Europos gy
nybą,” tai ji turi mintyje gy- 

; nybą nuo Europos žmonių. 
Niekas iš lauko pusės Europai 
negru moja.

Europos kapitalizmas nebe
gali išsiversti. Europos žmo
nės nebegali kapitalizmo naš
tos panešti. Verkia francūzai 
ir italai. Tie patys anglai 
puodą maino ant katilo, o ge
rovės nesulaukia.

Štai kame visas reikalas. 
Mūsų armija ir ginklais nori
ma išgelbėti Europos kapita
lizmo kailis.

400 unijų atstovų nutarė 
smarkiai pasidarbuoti už 
taiką Korėjoje iki Kalėdų
Šimtai tūkstančių amerikiečių 
pasirašė pareiškimus del taikos

New York. — Daugiau 
kaip 400 darbininkų delega
tų iš unijii ir fabrikų, susi
rinkę konferencijon dėl tai
kos, vienbalsiai nutarė 
smarkiai, neatlaidžiai dar
buotis, kad būtų užbaigtas 
Korėjos karas iki Kalėdų.

Thomas Richard s o n a s, 
p i r m i n inkas Amerikiečių 
Taikos žygio, pranešė, jog 
visose valstijose didėja 
žmonių reikalavimai daryti 
taika. Jau surinkta šimtai v

Jau turime “JAV Lietuvių 
Bendruomenę.” Ji gimė New 
Yorke lapkričio 18 d.

Raketieriams bus darbo ir 
naujų įplaukų. Senomis prie
monėmis nebesiseka kraustyti 

'Amerikos lietuvių kišenius ir 
galvas. Gal gi kas nors ir už
kibs ant naujos meškerės.

Kad raketieriams iš ALT ir 
VLIKo nebesiseka, tai tame 
pačiame New York o “seime” 
išplepėjo Mikas Vaidyla, 
ALT iždininkas. Girdi, turė
jome finansinį vajų, bet tik 
40 proc. pasibrėžto tikslo te
pasiekėme.

Blogai. įplaukos serga džio
va. Gal “Bendruomenė” išgel
bės.

Grigaitis pasikvietė “Bibli
jos tyrinėtojus” ir atidarė 
jiems Naujienų špaltas. O tie 
“tyrinėtojai” tvirtina, kad už
tenka Biblijos “mokslo” sura
dimui kelio į “dangaus kara
lystę.” Visi kiti mokslai, jų 
tarpe ir Grigaičio menševiz
mas, yra tik šėtono padaras, 
ly šėtoną jie rašo iš didžiosios 
raidės, lygiai, kaip ir dievą.

Juk visos paskutinių trejeto 
t desėtkų metų menševikų pra

našystės nuėjo vėjais. Gal 
daugiau laimės grigaitiniai 
“Biblijos tyrinėtojai.”

Jokiu būdu nesutinku su 
smetonininku Karpium, kai 

J * jis reikalauja, kad popiežius 
duotų Amerikos lietuviams 
vyskupą.

Mums pilnai užtenka kuni
gų ir prelatų. Dar vienas di
delis dykaduonis ant .Ameri
kos lietuvių sprando būtų per
sunki našta.

*
M. Biržiška pasimojo pa

plūsti didįjį rusų poetą Puški- 
. na.'Puškinas buvęs tik “mas

kolių” poetas, “maskoliams” 
j ik, tik rašęs, “maskoliams” 
jis tik tarnavęs ir tik “masko- 
lUd” jo poeziją bandą įbruk- 

t trfietuviams.
Apart visos aibės kitų “kva

lifikacijų”, M. Biržiška užsi
pelnė dar vienos, atseit, mo
kyto burnotojo. Maskoliuotis 
jis moka gerai.

Vokiečiai nusigandę 
bombą siuntiniu

Bremen, Vokietija. — Po
licija čia kasdien gauna tu
zinus išgąstingų atsišauki
mų, kuriais vokiečiai prašo 
patikrint at s i u n č i a m u s 
jiems per paštą pundelius 
bei dėžes. Bijo, kad siun
tiniai nebūtu bombos.

Bremenas yra anglų už
imtame Vokietijos kampe.

Pereitą savaitę susprogo 
dvi paštu siųstos bombos; 
užmušė 2 žmones ir sužeidė

Bulgarija sulaiko 
turky iškeliavimą

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia jau sustabdė 
bulgariškų turkų krausty
masi Turkijon.

Po karo buvo padaryta 
sutartis, kad Bulgarija leis 
turkams savo gyventojams 
persikelti į Turkiją. Bet kai 
bulgariški turkai važiavo 
Turkijon, tai turkų valdžia 
skelbė pasauliui, kad Bulgar- 
rija juos “varu ištremia.”

Bulgarijos valdžia dabar 
todėl ir panaikino sutartį 
dėl turkiškos kilmės gyven
tojų išleidimo į Turkiją.

4-ri Didieji tariasi 
apie nusiginklavimą

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalu ministras An
drius Višinskis tariasi su 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cijos atstovais apie nusi
ginklavimą. Pasitarimams 
pirmininkauja meksikietis 
dr. Luis Padilla Nervo, 
Jungtinių Tautų seimo pir
mininkas.

Svarstoma amerikiniai ir 
sovietiniai pasiūlymai kas 
liečia ginkluotų jėgų maži
nimą ir atominį nusiginkla
vimą.

Iki gruodžio 10 d. turės 
būti raportuota Jungt. Tau
tų seimui apie pasitarimų 
pasekmes.

Washington. — Valdžia 
ragino farmerius bent 4 
procentais daugiau grūdų 
užauginti.
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Sovietai privertė amerikinį 
lėktuvų nusileist Vengrijon; 
sako, jis buvo šnipų gabentojas

tūkstančių amerikiečių pa
rašų po atsišaukimais., ragi
nančiais suruošti penkių di
džiųjų valstybių konferen
ciją dėl santaikos. Tikima
si surinkt jau milijoną to
kių parašų iki 1952 metų 
sausio.

Darbininkų Taikos Tary
ba pagamino tūkstančius 
atviručiu su kalėdin i a i s 
sveikinimais prez i d e n t u i 
Trumanui ir raginimais už
baigt Korėjos karą.

Kodėl Clarkas paskyrė 
Caudle valdininku 
taksams kolektuoti? 

t

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas John 
W. Byrnes reikalavo ištirt, 
kodėl Tomas C1 a r k ’ a 'S, 
Aukščiausio Teismo teisė
jas, paskyrė 1947, metais 
Lamarą Caudle valdžios 
prokuroru dėl taksų iško- 
lektavimo. Clarkas tada bu
vo generalis Jungt. Valstijų 
prokuroras.

Caudle tik paskutiniu lai
ku tapo pašalintas iš tarny
bos, kai pasirodė, kad jis 
globojo sukančias taksus 
kompanijas, imdamas už tai 
kyšius iš jų.

Dabar taipgi paaiškėjo, 
kad Clarkas su Caudle do
vanai skraidė biznieriaus T. 
Whiteheado lėktuvu, o 
Whitehead jau 1947 m. bir- 
želyj buvo kaltinamas už 
taksų suktybes.

Amerika duos Francijai 
600 milijoną doleriy

Paryžius. — Jungtinės 
Valstijos pasižadėjo duoti 
Francijai 600 milijonų dole
rių per 7 arčiausius mėne
sius.

200 milijonų dolerių pa
skirta paprastiems Franci- 
j'os reikalams, o 400 milijo
nų ginklams gaminti .

Irako atstovai prašo 
padėt sutvarkyt Syriją

------- \
Bagdad, Irak. — Aštuo

niolika Irako seimo atstovų 
kreipėsi į savo valdžią, kad 
padėtų įvesti tvarką Syri- 
joj. P raižymas sako, taip 
dažnai karininkų daromi 
perversmai Syrijoj kenkia 
visiems arabiškiems kraš
tams ir grasina pražudyt 
pačios Svrijos nepriklauso
mybę. Tie perversmai taip 
pat kankina Syrijos žmones 
teroristiniais veiksmais.

Irako seimo nariai ragina 
valdžią tuojau sušaukti A- 
rabiškų šalių Sąryšio komi
tetą, kad apsvarstytų, kaip 
galima būtų rimčiau sutvar
kyti Syrijos dalykus.

London. — Sovietų žinių Rumuniją bei Čechoslovaki-
agentūra TASS pirmadieni 
pranešė, jog sovietiniai 
lėktuvai privertė karinį 
amerikonų lėktuvą nusileis
ti žemyn Vengrijon lapkri
čio 19. Tada vengrų vyriau
sybe areštavo visus keturis 
jo lakūnus kaip įtariamus 
šnipus.

Sovietinis pranešimas sa
ko :

Amerikiniai lakūnai pla
navo imti iš Jugoslavijos 
šnipus bei sabotažuotojus ir 
parašiutais nuleisti juos į 
Sovietų Sąjungą ir į drau
giškas jai šalis — Vengriją,

Vakari] Vokietija sustabdė 
prekybą su rytų Vokietija

Berlin. — Vakarinės Vo
kietijos valdžia visiškai su
stabdė prekybą su rytų Vo
kietijos Demokratine Res
publika. Iki šiol prekyba 
buvo vedama mainais, kur 
vakarų Vokietija mainyda
vo savo dirbinius už ryti
nės Vokietijos produktus.. 
Prekybos apyvarta siekda
vo 1 milijoną, 750 tūkstan
čių dolerių per savaitę.

Anglų - amerikonų ragi

Nauja, karine Syrijos valdžia 
remia anglų-amerikonų politikų

Damaskas, Syrija.' — Sy
rijos-prezidentas Hašem al- 
Atassi pereitą šeštadienį pa
skyrė naujuoju premjeru 
Hamedą el-Chudžą, anglų - 
amerikonų politikos šalinin
ką, t. r

Ketvirtadieni buvo nu
versta premjero Marufo 
Davalibio valdžia, kuri sto
jo už draugiškus ryšius su 
Sovietų Sąjunga ir arabiš
kais kraštais prieš ameri
konus ir anglus. Pervers
mą padarė aukštieji kan
ninkai, vadovaujant pulki
ninkui šišekly’ui. Jie areš
tavo “senąjį” premjerą Da- 
valibį, visus jo ministrus ir 
daugelį šalies seimo narių— 
liaudininkus ir nepriklauso
muosius. Taip karininkai 
apsidirbo su Davalibio val-

Eisenhower atsisako paaiškint 
savo politikų Darbo Federacijai

dakcija.
Gen. Eisenhoweris atsisa

kė parodyti savo nuomones; 
esą, “aš nesikišu į nami
nės politikos klausimus.”

Bet savo kalbose 1948, 
1949 ir 1950 metais Eisen
howeris peikė tokius įsta
tymus bei valdinius apdrau- 
dos planus, v kurie “užtikri
na žmonėms gyvenimą nuo 
lopšio iki grabo.”

Washington. — Darbo Fe
deracijos žurnalas Americ
an Federationist kvietė ge
nerolą Eisenhowerį paaiš
kint, kaip jisai žiūri į bedar
bių pensijas, senatvės ap- 
draudą, į valdžios paramą 
apšvietai ir į valdinę svei
katos apdraudą.

Eisenhoweris yra “gali
mas kandidatas” į Jungti
nių Valstijų prezidentus; 
todėl 8 milijonai Federaci
jos narių'nori žinoti jo nuo
monę tais reikalais, sakė 
American Federationist re-

ją. Tuo. tikslu lėktuvas tu
rėjo daugiau parašiutų ne
gu lakūnų.

Lėktuve taip, pat buvo 
rasta sovietinės Ukrainos,
Čechoslovaki jos, Rumun i j os 
ir Vengrijos žemlapiai, pa
slėptas radijo duotuvas-im- 
tuvas ir kiti šnipams reika
lingi daiktai.

(Amerikos valdininkai sa
kė, tas lėktuvas skrido su 
“diplomatiniais” siuntiniais 
iš Vokietijos į Belgradą, Ju-' 
goslavijos sostinę, bet nety
čia nuklydo kelis šimtus my
lių Į Vengriją ir Rumuni
ją-)' 

nama, vakarinė Vokietija 
dabar sustabdė šią prekybą 
protestui prieš Sovietus. 
Protestuoja dėl to, kad So
vietų vyriausybė neleidžia 
be savo inspekcijos išgaben
ti dirbinius bei medžiagas 
iš Berlyno į vakarų Vokieti
ja.

Vakarinis Berlyno ruož
tas yra anglų, amerikonų ir 
francūzų kontrolėje, o ry
tinis miesto ruožtas — so
vietinėje žinyboje.

džia tik už vienos dienos po 
jos įsikūrimo.

Naujasis premjeras ei - 
Chudža išvien su karinin
kais remia “vakarus” — At
lanto kraštų sąryšį ir an
glų - amerikonų siūlomą Vi
durinių Rytų komandą 
prieš Sovietų Sąjunga. Ta 
komanda žada apginti ypač 
Egipto Suezo kanalo ruožtą 
nuo komunizmo.

Tai jau penktą kartą per 
septynis pastaruosius mė
nesius. tapo pakeista Syrijos 
valdžia.

Syrijos respublika yra 
vakarinėje Azijoje, prie Vi
duržemio Jūros rytinio ga
lo. Turi 66,000 ketvirtainių 
mylių plotą ir 2,883,600 gy
ventojų.

Milan, Italija. — Per po
tvynius šiaurinėje Italijoje 
žuvo 50 žmonių. '

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL 
........... ......... - ......... .

Šiaurine Korėja siūlo, kad 
pašaliniai kraštai darytų 
inspekciją per paliaubas
Amerikonai reikalavo netaisyt 
šiauriečių lėktuvų aikščių

Korėja, gruod. 3. — Šiau
riniai korėjiečiai davė ame
rikonam toki naują pasiū
lymą: Tiktai pašalinių (ne
dalyvaujančių kare) kraštų 
atstovai turėtų tėmyt, kad 
nei šiauriečiai nei ameriko
nai nedidintų savo karo jė
gų po to, kai bus. padary
tos paliaubos.

Amerikonai svarsto šį pa- 
siūlvma. Nenori, kad ir So- 
vietai dalyvautų kaip tėmy-
tojai.

Lotyną amerikiečiai 
reikalauja sau vietos 
Tarptautiniame Teisme

Paryžius.—Brazilija, Mek
sika ir 18 kitų Lotyniško
sios Amerikos kraštu reika
lauja, kad Jungtinių Tautų 
seimas paskirtų Urugua- 
jaus atstovą E. A. Ugoną, 
kaipo lotynų amerikietį, į 
ištuštėjusią vietą Tarptau
tiniame Teisme. Jungtinės, 
Valstijos perša ton vieton 
Indiją. Tatai nepatinka Lo
tynų Amerikai.

Todėl, sakoma, lotynų 
amerikiečiai ši tain ‘/atker
šys” Jungtinėm Valstijom: 
jie remsią sovietinę Baltru- 
siją į i š t u š t ė j u šią vietą 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje. O Was.bingtono at
stovai nori įstatyt Jugosla
viją į Saugumo Tarybą.

Syrijos karininkai 
švedė diktatūrą

Damaskas, Syrija.—Pulki
ninko šišeklio vadovaujami, 
Syrijos karininkai privertė 
prezidentą Hašemą al-A- 
tassi pasitraukti ir uždarė 
seimą, šišeklis tapo Syri-
jos diktatorium.

Dauguma seimo narių bu
vo liaudininkai, palankūs 
draugiškiems santykį a m s 
su Sovietų Sąjunga. .

Ties Graikija manevruoja
Jungt. Valstijų laivynas

» ■
Athenai, Graikija. — Ga

lingas Šeštasis Amerikos 
karinis laivynas ir šimtai 
lėktuvų manevruoja jūrose 
aplinkui Graikiją ir jos sa
lą Kretą. Ypač daro pra
timus, kaip iš laivų įšlaipint 
krantan kariuomenė.

Manevruose dalyvauja ir 
milžiniškas 1 ė k t u v n e š is
Franklin D. Roosevelt, nuo 
kurio pakyla ne tik lengvie
ji lėktuvai, bet ir didieji 
bombonešiai.

Amerika ir Anglija nese
niai įjungė Graikiją ir Tur
kiją į karinį Atlanto kraštų 
sąryšį.
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Pirmiau amerikonai siū
lė tokį plana: Mišrios tėmy- 
tojų komisijos, sudarytos iš 
amerikonų ir šiauriečių, 
žiūrės, kad per paliaubas 
nebūtų taisomos nei stato
mos lėktuvų aikštės Šiauri
nėje Korėjoje. Už tai ame
rikonai užleis šiauriečiam^ 
salas arti Wonsano, šiauri 
niai - rytinėje Korėjoje. 1

Šiauriniai korėjiečiai at| 
metė šį pasiūlymą; sakė, tos'1
aikštės reikalingos pačiam 
šalies aps.igynimui.

| KARO VEIKSMAI
Mūšiai fronte tebėra ap- 

i tilę, apart žvalgų susiduri- 
i mų.

Amerikonai pranešė, kad 
pereitą ‘šeštadienį rakieti- 
niai šiaurinės Korėjos lėk
tuvai nukirto tris • rakieti- 
nius Australijos lėktuvus, ir 
vieną amerikinį. Buvo 'nu
šauta du rakietiniai šiaurie
čių lėktuvai. O sekmadienį 
rakietiniai amerikonų lėk
tuvai numušė 5 Šiaurinės 
Korėjos lėktuvus be nuosto
lių iš savo pusės. . ' 'j 

---------- : ”r

Burma uždraudžia 
priešsovietinį judį 

------------ • x
Rangoon, Burma. — Bur

iuos valdžia užgvnė rodyt 
a m e r i k i n Į judamąjį pa
veikslą “Why Korea” (Kam 
vedamas Korėjoj karas). 
Sako, tas Amerikos valdžios
pagamintas judis yra nu- ' 
kreiptas prieš Rusiją, o I 
Burma laikosi “nuošaliai” I 
nuo ginčų tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun- ! 
gos. Į

Buriuos valdžia taipgi už
gynė rodyti “Devil’s Week” 
(Velnio Savaitė), kitą ame
rikinį judį todėl, kad jis - 
yra “paleistuviškas.”

Iranas atgaivina 
aliejaus gamybą

Teheran, Iran.— Didžiau
sias aliejaus (naftos) ap
dirbimo fabrikas Abadane 
vėl pradėjo veikti. Jis buvo 
užsidaręs po to, kai Angli
ja ištraukė visus savo inži
nierius ir mechanikus.

Dabar jau paties Irano in
žinieriai, meistrai ir darbi
ninkai pagamina po 250 
tūkstančių galiom] kerosino 
ir gazolino per dieną.

NUSIŽUDĖ AMERIKOS
PULKININKAS
IIONG KONG’E

Hong Kong. — Viešbuty
je pasipjovė Amerikos ar
mijos pulkininkas John T. 
Yule, 45 metų amžiaus. Jis
afvyko iš Indo-Kinos, kur 
davinėjo francūzams pata
rimus, kaip sumušti Vietna
mo liaudininkus.
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j JŲ KANDIDATAS
j VIS DAUGIAU IR DAUGIAU pasirodo spėjimų, kad 

generolas Eisenhoweris apsiims būti republikonų parti- 
] jos kandidatu prezidento vietai.

Yra net sakoma, kad jis iš dabartinės savo vietos pasi
trauks sekamų metų pradžioje, kad galėtų pradėti vesti 
kampaniją už jo nominavimą ir, žinoma, išrinkimą.

Koks gi Eisenhoweris būtų prezidentas? Kokia būtų 
jo politika?

Į tai, mūsų nuomone, teisingai atsako Daily Workerio 
washingtoniškis korespondentas Rob. F. Hali. Jis rašo, 
kad gen. Eisenhoweris yra patsai tinkapiiausias stam
biajam kapitalui kandidatas į prezidento vietą dėl to, 

Į kad—
1. Užsieninėje politikoje. Eisenhoweris vykdys tai, ką 

vykdo Trumanas.
2. Naminėje politikoje Eisenhoweris vykdys tai, ką 

/• siūlo Taftas.
Jeigu taip, ko daugiau reikia stambiajam kapitalui, ku

ris turi daug pinigų įvezdinęs į Europą? Tiesa, žurna
listas Hali žymi, jog už Eisenhoweri stoja daugiausiai 
rytinių valstijų stambieji kapitalistai. Vidurvakarinių 
valstijų kapitalistai geriau stotų už Taftą, o vakarinių 
valstijų kapitalistai gal labiau stotų už Kalifornijos gu
bernatorių Warren ą. Bet kiekvienam yra aišku, jog 

. rytinių valstijų kapitalistai turi daugiausiai įtakos re
publikonų partijoje.

Kad taip yra, liudija ir 1948 metų įvykiai. Tuomet ry
tinių valstijų kapitalistai buvo smarkiai pasišovę statyti 

* Dewey, na, ir jie laimėjo, Dewey buvo nominuotas.
Jei Eisenhoweris būtų išrinktas, tai, stambusis ka

pitalas gerai žino, jų fabrikai gamintų karo reikmenis, 
kaip gamina, ir juos duotų “Vakarų Europai.” 0 tai 
reikštų jiems milžiniškus pelnus, tai reikštų Trumano 
politikos gyveniman vykdymą.

Jei Eisenhoweris būtų išrinktas, tai stambiajam ka
pitalui būtų aišku, kad jis vykdytų Tafto politiką, kas 

’•reiškia: jis tramdytų darbo unijas, jis pravestų tai, ką 
m siūlo Taftas.

Va, kodėl komercinė spauda, esanti stambiojo kapitalo 
tarnyboje, aukoja tiek daug vietos propagandai už tai, 

F kad Eisenhoweris būtų “draftuotas” kandidatu prezi
dento , vietai!

67-TASIS GIMTADIENIS LAISVĖJE
JIM D.OLSEN, rašant šiuos žodžius atrodo, gali švęs

ti savo 67-tąjį gimtadienį laisvėje.
Kas tas Jim Dolsen?
Tai žymus darbininkų judėjimo eilėse veikėjas. Tai 

žymus žurnalistas. Pastaruoju laiku jis buvo Daily 
Workerio korespondentas Pittsburghe. Ten, prieš tūlą 
laiką, jis, Steve Nelson ir Andy Onda buvo stumti ir 
teisti. Teismas tęsėsti ilgai ir visi trys buvo surasti kal
tais. Bausmė jiems dar nepaskirta.

Nuteistieji apeliavo į aukštesnį teismą.
Bet štai, vos jų teismas baigėsi Pittsburghe, kaip Dol

sen ir kiti tampa areštuoti federalinės valdžios agentų, 
—areštuoti pagal Smitho Aktą!

■ Naujas areštas, naujas Dolseno įkalinimas. Jam pa
skiriama nauja bėla. Pirmiau jis buvo padėtas po $10,000 
belą, dabar pridedama jam dar $20,000 belos suma! Tas 
pats su kitais suimtaisiais.

Dolsenas, tačiau, nekreipia į tai dėmesio. Jis ryžtasi 
būti kalėjime iki teismo. Kai draugai sudėjo pinigų jo 
belai, jis atsisakė nuo jo,s, pareikšdamas: išimkite iš ka
lėjimo kitus, kurie judėjimui reikalingesni, kurių svei- 

! kata silpnesnė, kurie serga, aš čia pabūsiu, pakentėsiu, 
- - nieko tokio.

Ir jis buvo kalėjime nuo siu metų rugpjūčio 17 dienos.
Darbščioji visuomenininke Elizabeth Gurley Flynn at- 

Slšaukė į žmones paramos, kad jię. sukeltų $20,000, kad 
Pplsenas galėtų išeiti iš kalėjimo lapkričio 29 dieną—sa
vo gimimo dieną, nes tą dieną jam sukaks 67-ri metai 
amžiaus.

Žymiosios moters balsas nebuvo balsu tyruose. Iš vi
sos Amerikos geradariai stojo talkon, skolino pinigus 
Dolseno belai, štai, $1,000 gautas “nuo draugų iš Con
necticut,” $3,000 “nuo vieno kovotojo už civilines žmonių 
teises,” ir tt., ir tt. Buvo gauta pinigų iš Illinojaus, iš 
Ohio, iš kitų valstijų ir taip buvo sukelta $20,000.

Visa tai tvirtins dvasią ne tik šito žymaus, ilgamečio 
darbininkų judėjimo veikėjo, o ir kitų, kurie kenčia nuo 

č- žiaurios reakcijos, siautėjančius mūsų krašte!
---------------------------------------------------------------------------------------- --- '

S PATAISOME
MES ANDAI rašėme, jog gruodžio 4 dieną Niujorke 

įvyks didžiulė konferencija, kurio je bus svarstoma, kaip 
praplėsti veikla dėl taikos išlaikymo reikalo.

K Mes sakėme, jog konferencija įvyks Hotel Capitol, 
New Yorko mieste. Dabar konferencijos šaukėjai pra
neša, kad lįotel Capitol viršininkai, kažin kieno paveik
ti, atsisakė hotelio salę šiai konferencijai išnuomuoti,

MASKVA. — Platus preky- 
binių-ekonominių santykių iš
vystymas įvairių valstybių 
tarpe turi svarbią reikšmę 
stiprinant ir plečiant tautų 
bendradarbiavimą, užkertant 
kelią naujam karui ir stipri
nant taiką visame pasaulyje. 
Dalykiniai prekybiniai- 
ekonominiai santykiai padeda 
suartėti valstybėms, padeda 
sudaryti savitarpio pasitikėji
mo atmosfera, v

Lygiateisio ir savitarpio 
naudingo tarptautinio ekono
minio bendradarbiavimo pa
vyzdžiu gali būti prekybiniai- 
ekonominiai santykiai tarp 
Tarybų Sąjungos ir liaudies 
demokratijos šalių. Tai yra 
visiškai naujas, anksčiau isto
rijoje nebuvęs tautų, ištrūku
sių iš kapitalistinės vergovės, 
santykių tipas, santykių, pa
grįstų proletarinio internacio
nalizmo principais, lenininės- 
stalininės užsienio politikos 
principais. Internacionalisti- 
niai tarptautinių santykių 
principai remiasi pilnutinio vi
sų valstybių ir tautų, dideliu 
bei mažų, lygiateisiškumo pri
pažinimu, broliška savitarpio 
pagalba jų tarpe ir bendra 
kova už socializmo pergalę.

Kasdien vis stiprėjančiuose 
TSRS ir liaudies demokratijos 
šalių draugystės bei broliško 
bendradarbiavimo santykiuose 
žymią vietą užima glaudūs 
ekonominiai ryšiai. Jie apima 
užsienio prekybą, kreditų tei
kimą ir mokslinę - technikinę 
pagalbą. Vis besiplečią TSRS 
ir liaudies demokratijos šalių 
ekonominiai ryšiai padeda 
sėkmingai vystyti liaudies de
mokratijos šalių liaudies ūkį 
industrializacijos keliu, socia
lizmo statybos keliu. Teikda
ma visokeriopą ekonominę 

: pagalbą liaudies demokrati
jos šalims, tarybinė liaudis 
; tuo pačiu atlieka savo inter
nacionalinę pareigą, padeda 
augti ir stiprėti taikos ir de
mokratijos stovyklai.

Prekių apyvarta tarp liau
dies demokratijos šalių ir Ta
rybų Sąjungos laikotarpiu po 
antrojo pasaulinio kąro pa
baigos padidėjo kelis kartus. 
Antai, prekių apyvarta tarp 
Lenkijos ir TSRS per tą laiko
tarpį padidėjo penkeriopai. 
Prekių savitarpio tiekimų su
sitarimais bei protokolais, ku
rie pasirašyti 1951 metais su 
Lenkija, Čekoslovakija, Bul
garija, Vengrija, Rumunija, 
Albanija, Kinijos Liaudies 
Respublika, o taip pat su Vo
kietijos Demokratine Respub
lika, numatoma toliau vystyti 
TSRS glaudžius ekono.minius 
santykius su šiomis šalimis.

Tarybų Sąjungos dalis liau
dies demokratijos šalių užsie
nio prekyboje tolydžio didė
ja. Tarybų Sąjunga tiekia 
liaudies demokratijos šalims 

Ekonominis Stabilizatorius JEric Johnston* prisiekdiną 
t teisėją Justin Miller piy^nininkų algų stabilizacijos ta

rybos. Mjlleris taip pat .yra advokatas National Asso
ciation of Radio & TV Broadcasters.

■........................... . .............................. ................ ...................■■........................................................................... . .................... .......................... ........................... .............. ................... ........... .............................................

panaikindami sudarytą, sutartį. . Todėl :konfereheija įvyks 
tą pačią , dieną, .8 vai. vak.,, Fra temai; Clubhouse salėje, 
110 W. 48th St., New Yorke.

įvairius įrengimus metalurgi
jos, tekstilės, statybos, kalna
kasybos pramonės įmonėms, 
automašinas ir traktorius, že
mės ūkio mašinas, trąšas, 
medvilnę, naftos produktus, 
rūdą, o taip pat maisto pro
duktus bei kitas prekes.

Iš Tarybų Sąjungos impor
tuojamų eilės prekių, konkre
čiai, 1,’ūdos, medvilnės, maši
nų įrengimų ir kt.,-kiekio at
skiroms liaudies demokratijos 
šalims beveik pilnutinai už
tenka savo reikmėms paten
kinti.

Tai, kad Tarybų Sąjunga 
tiekia liaudies demokratijos 
šalims naujausius įręngimus, 
Liudija apie milžiniškus lai
mėjimus, kuriuos yrą pasieku
si mūsų socialistinė industrija, 
tarybine mašinų gamyba, pil
nutinai patenkinanti' sparčiai 
didėjantį staklių bei įrengi
mų pareikalavimą tarybinėje 
pramonėje bei. didžiosiose ko
munizmo statybose ir tuo pat 
metu tiekianti dideliais kie
kiais šiuolaikinius įrengimus 
liaudies demokratijos šalims, 
padėdama joms aprūpinti 
technika pramonę bei žemės 
ūkį.

Tuo pat metu liaudies de
mokratijos šalys randa Tary
bų Sąjungoje plačią rinką sa
vo prekėms realizuoti, tiekda
mos jai elektrinių bei jėgai
nių įrengimus (Čekoslovaki
ja), tabaką, cementą (Bulga
rija), anglį (Lenkija), naftos 
produktus, miško medžiagą, 
cheminius produktus (Rumu
nija), geležinkelių įrengimus, 
lengvosios pramonės dirbi
nius, kai kurias maisto pro
duktų rūšis ir kitas prekes.

Įvairios pramonės prekės ir 
žemės ūkio produkcija, kurias 
liaudies demokratijos šalys 
tiekia Tarybų Sąjungai, teikia 
papildomu^ resursus Tarybų 
Sąjungos ekonomikai vystyti.

Prekyba tarp Tarybų Są
jungos ir liaudies demokrati
jos šalių vyksta teisingomis 
kainomis, kurios yra nusta
tomos remiantis lygiateisišku
mo ir savitarpės naudos prin
cipais. Tai yra vienas pagrin
dinių jos skirtumų nuo kapi
talistinių šalių prekybos. 
Amerikos milijardieriai ir mi
lijonieriai, siekdami pasauli
nio viešpatavimo, vykdo tarp
tautiniuose prekybiniuose san
tykiuose įžūlaus diktato poli
tiką, ekonominės agresijos po
litiką, politiką skirtą priklau
somoms, silpnoms šalims pa
vergti sudarant vergovines su
tartis bei susitarimus, prime
tant žemas kainas žaliavai 
bei maisto produktams, nu
statant netolydžius mainus.

Liaudies demokratijos ša
lių užsienio prekybą sų Tary
bų Sąjunga yra viena ypatin
gai svąrbių priemonių, užtik
rinančių šių šalių vystymąsi 
keliu į socializmą ir jų poli- 

tines bei ekonominės nepri
klausomybės stiprėjimą. Ta
rybų Sąjungos tiekimai padė
jo liaudies demokrątijoą ša
linis ęreįtąį įveikti, pokarinius 
ūkio atkūrimo sunkumus ir 
užtikrino sėkmingą šių šalių 
liaudies ūkio planų įvykdymą.
* V ‘

Pokariniu laikotarpiu liau
dies demokratijos šalys, Tary
bų Sąjungos padedamos, žy
miai viršijo prieškarinių metų 
pramonės gamybos lygį, pa
siekė stambius laiipėjimus at- 
k virdamos bei išvystydamos 
žemės ūkį, keldamos materia
linį ir kultūrinį darbo žmonių 
lygį. Lenkijoje vieno gyvento
jo vidutiniškai sunaudojamos 
pramones produkcijos kainą 
viršijo prieškarinį lygį 3,6 
karto. Čekoslovakijoje bend
roji pramonės gamybos apim
tis 1950 metų pabaigoje virši
jo prieškarinį lygį 50 procen
tų. Vengrijos fabrikų bei ga
myklų pramonė 1950 metais 
pądidino produkcijos išleidi
mą palyginti su prieškariniais 
1938 metais daugiau kaip dvi
gubai. Pramonės gąmybos ly
gis, pasiektas 1950 metais 
Bulgarijoje, viršijo prieškari
nį lygį daugiau kaip trigubai.

Apibūdindamas Tarybų Są
jungos ekonominę pagalbą, 
Rumunijos Liaudięs Respubli
kos Ministrų tarybos pirminin
kas V. Luką pažymėjo: 
“Spartūs mūsų socialistinės 
industrijos vystymosi tempai 
ir stambūs laimėjimai, kuriuos 
mūsų pramonės įmones yra 
pasiekusios visose gamybos 
srityse, būtų neįmanomi be 
Tarybų Sąjungos pagalbos, 
pasireiškiančios tuo, kad Ta
rybų Sąjunga mums tiekia 
moderniškiausias stakles bei 
pramonės įrengimus, žaliavą, 

i tiekia mums technikinę bei 
j mokslinę pagalbą ekonominio 
bendradarbiavimo tarp liau
dies demokratijos šalių ir 
TSBS tvarka”.

Be užsienio prekybos, tarp 
TSRS ir liaudies demokratijos 
šalių vystosi mokslinis-techni- 
kinis bendradarbiavimas. Į šį 
bendradarbiavimą įeina Tary
bų Sąjungos mokslinės - tech
nikinės pagalbos tiekimas: į- 
monių projektavimas, naujau

sios technikinės dokumentaci
jos perdavimas, specialistų ir 
darbininkų iš liaudies demo
kratijos šalių apmokymas ta
rybinėse įmonėse.

• Tarybų Sąjungos raokslinė- 
technikinę, pagalba įgalina 
liaudies Jemokratijos šalis 
sparčiai diegti į pramonės ga
mybą naujausius mokslo bei 
technikos pasiekimus. Rerada- 
mosios šia pagalba, liaudies 
demokratijos šalys sukuria ei
lę naujų pramonės šakų ir į- 
sisavina naujus mašinų tipus, 
štai, Lenkijoje naujai sukurta 
sunkiųjų ir specialiųjų stak
lių, sunkvežimių gamyba, pra
monės įrengimų metalurgijos, 
chemijos ir kitoms pramonės 
šakoms gamyba. Rumunijoje 
pradėti gaminti keli metalo 
apdirbimo staklių tipai, že
mės ūkio mašinos, garo kati
lai ir kitos labai svarbios ma
šinų rūšys.

Visokeriopas draugiškų po
litinių ir ekonominių ryšių sti
prėjimas tarp TSRS ir liau
dies demokratinių valstybių 
sąlygojo TSRS užsienio pre
kybos monopolio funkcijų 
išplėtimą. .

Planingo suderinimo prie
monės visų pirma yra sudaro
mieji ilgalaikiai susitarimai 
dėl prekių apyvartos, kreditų 
ir mokslinio-fechnikinio bend
radarbiavimo. šie susitarimai, 
numatyti eilei metų, derinami 
sų valstybiniais liaudies ūkio 
pląnais. Pavyzdžiui, Tarybų 
Sąjungą sudąrę ilgąlaikį susi
tarimą sp Lenkija dęl prekių 
savitarpio tiekimo 1953-19’58 
mm. laikotarpiui ir susitari
mą dėl pramonės įrengimų- 
tiekimo Lępkijąi kręųitan 
1951-1958 mm. pereitų metų 
lapkričio menesį; buvo pas i ra
šytas ekono-minis susitarimas 
penkeriems metams tarp Ta

rybų Sąjungos ir čekoslovaki 
jos. šių metų pradžioje buvo 
sudarytas susitarimas tarp 
TSRS ir Albanijos dėl pramo
nės įręngimų tiekimo Albani-
jai kreditan 1951-1955 mm. 
ir dėl technikinės pagalbos 
tiekimo Albanijai. Šių metų 
rugpiūčio 24 dieną buvo pasi
rašytas ilgalaikis susitarimas 
dėl pramonės įrengimų tieki
mo ir technikinės pagalbos 
Rumunijai, o taip pat dėl žy
maus savitarpės prekių apy
vartos išplėtimo 1952-1955 
mm. laikotarpiui.

Naujoji ekonominių santy
kių tarp TSRS ir liaudies de
mokratijos šalių sistema — 
aukštesnio tip6 sistema — su-

MARGOS MINTYS
Kai “Trys Didieji” pa

skelbė, kad jie nori įtraukti 
Vakarinę Vokietiją į Atlan
to Pakto sistemą, tai vokie
čiai nosis užrietė, sakyda
mi: Tegu alijantai mus ap
gina.

Bonn parlamento atsto
vai, kurie sutinka įeit į Eu
ropos apginklavimo tarpą, 
sako, kad 70 proc. vokiečių 
yra priešingi įstojimui į 
minėtą paktą .

Gi Amerikos generolas, 
atskridęs iš Europos, ra
portavo apie sunkumus at- 
steigime militarizmo Euro
poje. Jis pareiškė, kad 
'žmonės yra pavargę dar 
nuo pęręito karo. Girdi, 
“jie beveik greičiau pasi
rinktų užkariavimą, negu 
naują karą.”

Amerikos laikraštininkai 
nustebo, kad Sovietų laik
raščiai ignoravo Princess 
Elizabeth ir Duke lankymą
si Kanadoje ir Amerikoje.

Sovietų ląikraštininkai ir 
visi jų žmonės labai gerai 
žino, kiek jiems įkyrėjo ka
rališkos ypatos. Jie dar 
atsimena, kaip jie kadaise 
turėjo vargti ir poterius 
kalbėti už carą .

Kiekvienas buržuazinis - 
kapitalistinis kalėdininkas, 
atvažiavęs Amerikon, gau
na gerą almužną, žinoma, iš 
mūsų kišenių.

Atvyko / Italijos premje
ras Alcide de Gasperi ir tol 
sėdėjo Washingtone, kol 
gavo šimtą milijonų dole
rių.

Jis gąsdino mūsų šalies 
valdovus, sakydamas: “Jei
gu mes turėtumėme pini
gų, tai italai turėtų darbo 
ir ųebūtų komunistų.” To 
ir. užteko mųsų valdovams 
de Gasperį pasigailėti.

Irano premjeras Moham
med Mossadegh atvažiavo 
su aliejaus reikalais. Jis 
jau gavo $8,750,000 kredito 
ir dar prąšo daugiau.

Churchill žada atvykti 
ateinančiais metais. Irgi 
tikisi gauti pinigų. Yra 
sakoma, kad jis pareikalaus 
apie dviejų bilijonų dolerių. 
Ar skaitytojas manai, kad 
jis negaus? Churchill su
grįš į Londoną su pilna tar- 
ba.

Bet klausimas, ar ilgai 
amerikiečiai gąlės palaiky
ti viso pasaulio kapitalisti
nius ubagus? Mes patys 
galime pavirsti didesniais 
ubagais už eurępięčius .

Antrojo pasaulinio karo 
laiku mūsų šalies valdžia 
prisidirbo tiek daug meda
lių, jog nebegalėjo suvarto
ti. Liko 776,406 svaru me- 
dalių. Jie užima 23,320 ke
turkampių pėdų vietą san
dėlyje ■ Philadelphijoje ir 
valdžia moka per metus 
2 pusi.—Laiave (Liberty)’Antradien., Gruodi«-Dęc. 4, 1951

kurta draugo Stalino iniciaty
va. Ji užtikrina brolišką ben
dradarbiavimą ir draugišką 
ūkinių planų koordinuotumą.-

N. Čeklinas 
I. Ikonikovas r r f

Buvusiose rinkiminėse
apylinkėse t

ŠIAULIAI, X. 4 d. — Gau
su žmonių šiomis dienomis ge- i 
ležinkelininkų klube. Jame 
susirenka daug transporto 
darbininkų, namų šeiminin
kių, pensininkų pasiklausyti 
paskaitų bei pranešimų apie 
tarptautinę padėtį, paskaityti 
literatūros naujienų ir perio
dinės spaudos.

$17,500 rendos už vietą.

Keturi Benedictine monks 
(kapucinai) įsisteigė farmą 
Elmyra, N. Y. Jie. turi dvi 
karves, 50 vištų, tris far- 
miškus namus, “jeepą” ir 
500 akrų žemės. •

Man atrodo, kad jiems 
dar trūksta keturių ožkų-^į 
būtu dubeltavas kvartetas;v

Cordoba, Ispanijoje, buvo 
toks atsitikimas: 35 svarų 
turke (kalakutas) ir 175 
svarų kuilis. pradėjo maitin
tis viename puode ir susiar- 
gumentavo. Kuilis nustū
mė turkę ir pasiėmė viską 
sau. Turke supyko, skrido 
ir užkliudė elektros vielą ir 
ją nukirto. Viela nukrito 
tiesiai ant kuilio ir jį už
mušė. Kas buvo likę mais
to, atiteko turkei...

Washingtone sėdintis, “di
plomatas” Adair, republiko- 
nas iš Indiana, sako, kad 
laivynas moka už “jeepus” 
po $3,083, o armija tiktai 
po $2,702.

Jei taip yra, tai galima 
būtų sakyti, kad pirkėjai iš 

'laivyno pusės gal gavo ky
šiu... ., XK

Nellie Taylor Ross, pinigų 
dirbimo direktorė, paskelbė, 
kad Washingtone trūksta 
centų.

Laimingas Washingtonas, 
kad jam tik centų tetrūks
ta. Apie 75 proc. piliečių 
trūksta doleriu, v

Britanijos Sun and Bath
ing Association nariai, 50,- 
000 skaičiuje, nutarė pra
vesti penkių metų planą, tai 
yra, panaikinti maudymosi 
siūtus, pakeičiant juos 
“gamtiniais.” Maudymosi 
drabužiai užteršią prūduo
se vandenį. Turbūt jie tų 
drabužių niekados neskal
bia.

Iš Addis Ababa, Ethiopi- 
'jos, žinios sako, kad eta
pai neperka as.ilų su nu
pjautomis uodegomis.

Kuomet turčiai išsiųsdayę 
tarnus su asilais nunešt ta«- 
voru, tarnai grįždąmi par
duodavę asilus .ir sugrįžę 
sakydavę, kad asilas nukri
to nuo kranto į vandenį ir 
užsimušė. Taip besitęsiant, t 
vienas, turčius pareikalavo: 
“Jei asilas užsimušė, atnešk 
man jo uodegą.” '

Tarnai, norėdami būt gu
dresni už turčius, vienas 
nupiovė asilo uodegą iki 
stimburio ir manė parduo
siąs asilą be uodegos, o uo
degą pristatys savo ponui. 
Bet niekas nepirko asilo be 
uodegos, nėra turgaus.

Pagal pranešimus išįE- 
gipto, Indijos ir Vokietijos, | 
man duodasi suprast, rkąd 
toms šalims Europos apgin
klavimas atrodo taip, kaip, . 
Ethiopijos pirkliams asilas | 
be uodegos.

Spartakas :
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D. Tikėjimo reformacija

Lietuvių tautos 
istorija

MOKSLO ATGIJIMAS IR TIKĖJIMO 
REFORMACIJA EUROPOJE.

Čion trumpai nurodysime tas atmainas, kurios įvyko 
Europoje 15 ir 16 šimtmetyje, t. y. maždaug nuo Vytau
to iki Liublino unijos Lietuvoje (1430—1569 m.). Tais 
laikais vakarų Europoj įvyko itin svarbių atmainų, ku
rios, kaip tuojau pamatysime, turėjo be galo didelės 
įtekmės lietuvių tautai.

Pirmučiausia reikia pažymėti įvykusį tais laikais 
mokslo ir dailės atgijimą.

Žinome jau, kad puslaukiniams germanams užkaria
vus Vakarų Romos imperiją, puikios senovės viešosios 
trobos ir šventyklos buvo sugriautos, stovylos sunaikin
tos, knygos sudegintos, mokslas užmirštas. Tiktai kai 
kur išliko vieno ar kito senovės graikų ar romėnų moks
lininko raštas, paliko trobų griuvėsiai, o juose palaidoti 
senovės dailės darbai (stovylos, papuošalai). Bet nebuvo 
kas skaito tuos senovės raštus, nebuvo kas tolyn varo 

V^jęnovėje pradėtus mokslus, nebuvo kas supranta ir bran
gina senovės dailės palikimus.

Mat, romėnai, susimaišę su antplūdusiais germanais, 
patys tapo toki pat tamsuoliai, kaip ir jų užkariautojai, 
kaip medžiaginiame, taip ir dvasiniame gyvenime.

Užsilikusieji senovės raštai pateko daugiausia į vie
nuolynų knygynus ir rinkinius. Dievobaimingiems vie
nuoliams, kurie vieni beveik tais laikais mokėjo kiek 
skaityti, ne kartą pakliūdavi j rahkas ir tie senovės grai
kų ir romėnų galvočių raštai, bet maža atidžios vienuo
liai į juos teatkreipdavo. Tuomet, mat, laikė reikalinga 
užsiiminėti tiktai tikėjimo klausimais. Tuomet viešpa
tavo nuomonė, jog katalikui netinką užsiiminėti žemės 
gyvenimo klausimais. Gera ir naudinga pripažindavo 
tik tai, kas kalba apie Dievą ir dangų ir veda prie dūšios 
išganymo.

Kiek geriau buvo Rytų imperijoje. Ten tarp graikų 
buvo nemaža mokslininkų, kurie skaitydavo ir suprasda
vo senovės raštus ir daugiau užsiimdavo pašaliniais 
klausimais.

Penkioliktam šimtmetyje dalykai pradėjo kitaip virsti. 
Atsirado noro aprūpinti pasaulinius žmogaus dvasios 
reikalus, noro žiūrėti-į žmogų pasaulinėmis akimis. Vis 
tai galima buvo atrasti senovės veikiuose, užtatai atsi
rado reikalo susipažinti ir sekti senovės mokslo ir dąilės 
darbus. Judėjimas prasidėjo pirmučiausia Italijoje, nes 
gyvenimo sąlygos ragino iškilesnius žmones lavintis ir 
tobulintis.

Mat, Italija tuomet buvo pasiskirsčiusi mažomis vals-
* tybėmis. Beveik kiekvienas didesnis ir turtingesnis mies
tas buvo atskira savarankė valstybė. Tose valstybėse 
buvo gana aukštai pakilęs ir išsilavinęs miestiečių luo-

* mąs, kuomet kitose Europos šalyse apšviestesniais buvo 
vienuoliai, pasaulinio palinkimo priešininkai ir karžy
giai, daugiausia užsiėmę karais. Iš miestiečių iškilo ir 
įgijo turtus ir galybę tos šeimynos, kurios pasižymėjo 
savo išsitobulinimu, išminčia ir gudrybe. Į visus darė 
įtekmės ne tik tų iškilusiųjų turtai, bet ir ištobulintos 
geriausios žmogaus ypatybės: šviesus protas, savo prie
dermių supratimas. Visas tas dvasios ypatybes galima 
buvo ištobulinti senovės raštų skaitymu ir dailės darbų 
pažinimu.

Jau 14 šimtmetyje garsūs Italijos rašytojai: Dantė, 
Petrarka ir Bokačio savo raštuose sekė senovės rašyto
jus ir išrodinėjo reikalą pažinti senovės veikalus, atmes
dami tuomet viešpatavusią dvasinę pakraipą, ypačiai va
dinamąją scholastiką.

Daug smarkesnis senovės atgijimas Italijoj prasidėjo 
15 šimtmetyje, kuomet turkai paėmė Kastantinopolį. 
Tuomet daugelis mokslininkų graikų, apleidę Kastanti- 

'n|>polį, atrado sau prieglaudos Italijoje. Turtingosios ir 
galingosios Italijos šeimynos gausiai sušelpė to laiko 
mokslininkus. (Florencijoje tuo pasižymėjo garsi Medi
čių šeimyna, Milane — Viskontų ir Sforcų; Neapolyje 
— Alfonsas Aragonietis; Paduoj — Karrarų šeimyna; 
Man tu jo j — Gonzagų; Ferraroje — Este; Ravenoj — 
Bentivolių; Romoje kai kurie popiežiai, ypačiai gi Mi
kalojus V, kuris įkūrė garsų Vatikano knygyną.) Seno-

* vės veikalų skaitymas ir pakeltų juose klausimų nagri
nėjimas plačiai pasklido Italijoje.

Iš čion pasaulinio mokslo pamėgimas persikėlė į Pran
cūziją, Angliją, Vokietiją ir kitas Eurppos šalis. Visur 
prakilnesnieji vyrai suskato .pažinti senovės veikalus, už
siimti pasauliniu mokslu ir tyrinėti gyvenimo apsireiš
kimus. Judėjimas patraukė ir dvasininkus. Tas judėji
mas vadinasi mokslo atgijiipu.

Atsirado garsių net ir mūsų dienomis mokslininkų ir 
tyrinėtojų. Vesalijus antai pirmas parodė, iš kokių da- 

"y Jių susideda žmogaus kūnas. Kopernikas prirodė, kad 
ne saulė sukasi aplink žemę, kaip pirma to buvo manoma, 
bet žemė aplink saulę. Roterdamo Erazmas ir Reichlinas 

. ištyrinėjo sanovės graikų kalbą ir išmokė skaityti gr'ai-
• kUJ’aštus. Atsirado ir garsių rašytojų, kaip Makijavelis 

irjRablė.
^Drauge su mokslu atgijo ir dailė. Atradę griuvėsiuose 

bdfcrkių senovės stovylų, papuošalų ir viešųjų trobų lie- 
„ kanų, dailininkai ėmė piešti paveikslus, daryti stovyįąs 

jr statyti gražias trobas, sekdami senovės pavyzdžius. 
Kaipo dailininkai tais laikais pagarsėjo Leonardas da

Vikelis Andžęlo ir Rafaęlis, kurių darbais ir šian- 
TOBB dar žmonija tebesigėri.

v

PALAIDOTAS PETRAS 
KAZAKEVIČIUS

Lapkričio 28 diena tapo 
palaidotas Petras Kazake
vičius. Velionis buvo kilęs 
iš Daukšių kaimo, Kalvari
jos apskrities. Jis buvo 67 
metų amžiaus.

Į ši kraštų Petras atvyko 
1901 metais, vadinasi, ly
giai prieš 50 metų. Pir
miausiai apsigyveno minkš
tųjų anglių kasyklų srity
je, netoli Pittsburgho. kur 
jam teko sunkiai dirbti. 
1906 metais jis vedė Ona 
Dumčiūtę, šiandien likusių 
našle, su kuria išaugino 
gražių šeima: du sūnų, — 
Vincų ir Jurgi, — taipgi 
vienų dukrelę, Alesę. Sū
nūs jau vedę, o dukrele jau 
ištekėjusi; velionis paliko ir 
anūkų.

1908 metais atvyko i 
Newarka ir čia gyveno iki 
savo mirties. Jo mirties 
priežastis: artraitis ir kitos 
komplikacijos. Prieš mirtį 
per keletą savaičių velionis 
sunkiai sirgo.

Artraitį jis gavo celuloi- 
do fabrike, kur velionis dir
bo per virš 40 metų.

Laidotuvės buvo didelės ir 
iškilmingos . Prie grabo bu
vo sudėta daug gėlių vai
nikų, priduotų gihiinių ir 
draugų. Į kapines lydėjo 
arti 30 automobilių, — jei 
ne darbo diena, -būtų buvę 
dar daugiau žmonių, nes 
velionis, ilgai gyvendamas 
Newarke, turėjo daug drau
gų ir prietelių. Jis pats bu
vo malonus, draugiškas 
žmogus.

R. Mizara pasakė kalba, 
išlydint velionio palaikus iš 
namų, o kita kalba—kapi
nėse.

Velionis Petras Kazakevi
čius buvo ilgametis Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas. Jis 
priklausė Literatūros Drau
gijai Kearny, N. J.

Be liūdėsyj likusios šei
mos, velionis paliko du 
broliu: Antanų, gyvenantį 
Newarke, ir Andrių, gyve
nantį Clevelande. Andrius 
su žmona buvo atvykę į. lai
dotuves. Taipgi buvo at
vykusi į laidotuves velionio 
sesuo, Elzbieta Čiplienė, iš 
Detroito. Visi progresyvūs 
žmonės. Antano Kazakevi
čiaus vaikai, kurie gyvena 
Detroite, negalėdami atvyk
ti į laidotuves, prisiuntė už
uojauta ir gėlių vainikų.

velionis 
ir dvi
Petru-

Lietuvoje, beje, 
paliko brolį Vincų 
seseris, Veronikų ir 
tę.

I šermenis buvo4- V t

ir daugiau velionio gimi
nių iš kitų miestų, deja, 
man neteko jų visų -paimti 
vardai ir pavardės.

Laidotuvėms vadovavo 
Matthew A. Buyus, jaunas 
ir sugabus laidotuvių direk-

atvykę

Mūsų žinios

LLD 28 kuopos susirinkime 
buvo daug gerų nutarimų pa
daryta. Skaitytas laiškas nuo 
Liaudies Balso iš Kanados. 
Draugai nutarė paaukoti, kiek 
kas išgali. Surinkta penki do
leriai, ir gautas vienas skaity
tojas.

Kuopos sekretorius prane
šė, kad dar randasi keletas 
draugų, nepasimokėjusių duo
klių už šiuos metus. Tai labai 
negerai. Draugai, jūs gerai 
žinote, kad duokles reikia 
pasimokėti, nelaukti jokio pa
raginimo. Jei mes visi taip 
vilkintume, tai LLD negalėtų 
nei naujų knygų išleisti, nei 
šiaip veikimą tęsti. Juk žino
te, kad ‘yra daug išlaidų.

žieminio sezono komisija 
pranešė, kad jau turi pasirin
kusi veikalą (“Gyvenimas 
Verpete”). Tik labai gaila, 
kad tesiranda viena knygutė. 
Bet K. Stanislovaitienė apsi
ėmė ant mašinėlės padaryti 
daugiau kopijų.

Į šėrininkų suvažiavimą 
kuopa pasiuntė delegatę J. 
Svinkūnienę.

O dhbar rengiamės prie la
bai svarbaus parengimo, tai 
prie meno parodos, kuri įvyks 
gruodžio 12 d., trečiadienį,
103 Green St. svetainėje. Pra
sidės 6:30 vai. vakare ir bus 
atdara iki 11:30 vai. Įžanga 
visiems veltui.

Paroda susidės iš Dr. Sta- 
nislovaičio ir jo žmonos kūri- 
nių-piešinių, akvarelių ir pa
stelių. Taipgi parodoje bus iš
statyta Dr. Stanislovaičio ran
kdarbiai iš odos, kaip “pocket 
books” ir diržai.

K. Stanislovaitienė parodo
je turės apie 30 visokių pieši
nių. Jinai paišybos mokėsi 
Rochester Institute of Tech
nology 1927-1928 metais, ir 
Waterbury Art School nuo 
1949 m. Taipgi šią vasarą 
ėmė Burnsville Painting pamo
kas North Carolindje. Šį rudenį 
jos kūriniai gavo dvi premi
jas nuo Artists and Writers of 
Connecticut.

K. Stanislovaitienė, kaip ži
nia, yra ne tik visuomenininke, 

bet ir dailininkė.
Bet ne tik meno kūrinių bus 

šioje parodoje. Joje bus ir 
gardžių valgių, kurie bus mū
sų šeimininkių meno kūriniai, 
tai yra, bus naminių pyragų ir 
kitokių namie gamintų gardu
mynų. Kas norės, galės nusi
pirkti ir namo parsinešti.

Komitetas kviečia waterbu- 
riečius ir visos apylinkės lietu
vius parodoje dalyvauti. Ne
praleiskite šio pirmo tokios 
rūšies parengimo tarp Conne
cticut lietuvių.

Nepamirškite: įvyks gruo
džio 12 d., prasidės 6:30 v.y. 
ir tęsis iki 11:30 v.

K. Yenkęliūniene

Atgarsiai iš Įvykusios Opere
tės “Sudrumsta Širdis”

Lapk. 11 d. Aido ir Sietyno 
chorai suvaidino J. Juškos pa
rašytą, F. Balevičiaus muzika 
apvilktą operetę “Sudrumsta 
Širdis”. O Mildred Stensler su 
B'alevičium vadovavo ■ lošimui 
ir vaidinimui.

Vietinis Laisvės Choras ati
darė programą, sudainuoda
mas savo šalies ir Lietuvos 
himnus ir dar kelias lietuvių 
liaudies dainas. Dainavo gra
žiai, sutartinai.

Newyorkiečių ir newarkie- 
čių suvaidintas veikalas pali
ko gražaus įspūdžio. Kurie 
buvo, visi džiaugėsi, o kurie 
nebuvo, išgirdę apie nepap
rastai gražų lošimą ir dainavi
mą, graudenasi. žmonės da
bar tik ir šneka, kad niekad 
nepraleis tokios progos, kuo
met pildys programas New 
Yorko ir Sietyno lošėjai.

Ypatingai visiems įstrigo at
mintin lošimas Ann Stelmo- 
kaitės. Sako: kai lakštingala 
šokinėja, taip liuesai, po es
tradą dainuodama.

Visi lošė gražiai ir dainavo 
gražiai. Garbė Mildred Stens
ler už taip puikų išlavinimą 
Aido ir Sietyno chorų.

Dar vieną reikia priminti 
nuoširdžią liaudies draugę, 
kuri taip pagražino ir paįvai
rino programą: tai Kristina 
Stanislovaitienė. Moterų 
bas paprašė pakalbėti 
mielai sutiko. Kristina 
visuomenininke ir jai
kad liaudis, ypatingai dirban
čioji liaudis, nebūtų taip 
skriaudžiama, ji nori, kad ta 
liaudis šviestųsi ir mokintųsi 
kaip kovoti už savo būvio pa
gerinimą. Ji turėjo progą gau
ti aukštesnio mokslo, tad ji ir 
žino, kad tik per apšvietą 
žmonija pasigerina būvį. Kris
tina ragino skaityti liaudiškus 
laikraščius, iš kurių galima 
daug sužinoti. Ji saį<ė, kad 
tarp lietuvių čia rytinėse vals
tijose vienintelis dienraštis 
“Laisvė”. Ji atsikreipė' — pa
prašė, kad, kas išgali, paau
kotų jo palaikymui šio nežmo
niško brangumo laikotarpiu. 
Suaukojo $142.55.

Dabar seka aukojusių var
dai. Telpa nuo 50 c. ir aukš
čiau aukojusių sekamai:

Draugas iš Hartfordo auko
jo $3;

Po $2: K. Akstinas, B. Da
nielius, Pavapi jonas, A. Kras- 
nitskienė, Charles Svelrin ir 
Roman; po dolerį: Stanulis, 
Joe. Stanulis, Torrington, Kli
mas, Dagiliais, Ozil Park, Bu- 
javičius, Barkauskas, Berzinis, 
Giraitis, žemaitis, Latvis, Di- 
džiun, Lemezienė, Yurkunas, 
Kalvaitis, Kazlauskas, Water- 
burys, Stanley Bugul, X, New- 
britain, Kazlauskienė, E. Zal- 
ter, Strizauskas, 
kas, Saurusaitis, 
Bokas, Strapeika,
tietis, Aleksa, Mrs. Balsevičie- 
nė, Miliauskienė, Rudman, 
Ramoškienė, Svinkūnie’nė, An- 
džiulis, Bostonietis, Kalvaitįe-’ 
nė, šaliunienė, Ynamaitis, F. 
Kemezis, A. čekas, Paugys,

klu-
ir ji
yra

rūpi,

torius, kuris gražiai visame 
kame patarnavo. Koresp.
' PASTABA:’ Beje, laido- 
tuvių proga, visų Kazakevi
čių vardu buvo paaukota

Krasnits-’ 
Gabrėnas, 

Bridgepor-

$10 Laisvei, gi Čia pat da- Lukštas, Kazlauskienė, Nakti- 
lyvavęs Bayonnės Draugas nis> A. Gervet, Navickas, An- 
Laisveį paskyrė $5 ir poli- tanas, Lopeta, Trukas 
tiniams kaliniams ginti $5 
Ačiū jiems! K.

Bet atgijusio mokslo prasiplatinimas būtų ėjęs sun
kiai, kad ne Gutęnbergas. 1450 m. Gutenbergas išrado, 
kaip spausdinti knygų. Garsius veikalus paprastai per
rašinėdavo rankomis, už tai jie buvo lab.ai brangūs ir 
buvo prieinami tiktai turtingiesiems. Dabar, ačiū Gu- 
tenbergo išradimui, galima buvo daug knygų prispaus
dinti ir pigiau jas pardavinėti.

Gutenbergąs, mat, sumanė nulieti iš metalo kiekvieną 
raidę skyrium. (Pirmučiausia būvi). išpiaųstįs iš. medžio. 
Bet tokios raidės pasirodė netvirtos.) Iš jų paskui suren
ka žodžius, ir sustatę tokiu būdu visą veikalą, patepę 
raides tam tikru tepalu, atspaudžią ant popierių šimtus 
egzempliorių. Nors iš pradžios spausdinimo prietaisai 
buvo labai netobuli, betgi knygos didžiai atpigo ir tapo 
prieinamos ir neturtingiems. O tas knygų atpigimas 
didžiai padėjo mokslui prasiplatinti.

Tuo laiku įvyko dar vienas syąrpus dalykas. Išrado 
kampasą. Kampasas. — tai magneto adatėlė, kuri turi 
tą ypatybę, kad vienu galu visuomet atsikreipia į šiaurę, 
kitu į pietus. .... ..............

{Daugiau bus) _ ... , .

lepei- 
• ka, Peleckas, Kelmelis, Griga
liūnas, J. Miller,. Ausėjutė, 
Strizauskienė, Valley, Drau
gas, Grigaitienė, Lelešius, A. 
Butkevičius, Norkaitienė, Rep
šys, X. D. Aleksaitis, Ray
mond, Malinauskai, šobėdai, 
Celkonis, Šilkai, Draugo, 
Drauogutis, Petkus, Vikšrienė, 
J. ir O. Žukai, Totorėlis, žil- 
nikas, Stasiuvienė, X. Parapi- 
jonka, 75.; po 50c: Staugai- 
tienė, Ch. Evans, Nikzentaitie- 
nė, Kiškiunas, R. Janulis, M u-' 
lerąnka, Bridgeport, Lukštie- 
nė, Lugauskas.

žinoma, visuomet pasitaiko 
klaidų surašinėjant, jei yra 
klaidų, labai atsiprašome. 
Rinkėjai aukas suskaitė ir vi 
sos pasiųstos ten, kani. auko
tos, tai yra, Lietuvių liaudies 
dienraščiui “Laisvei”.

Didelis ačiū Jonui Juškai 
u ž^ p arašymą , //Su d r u msta šir
dis,” Pranui Balevičiui už

gražias melodijas dainoms, 
kurių yra net 12, Mildred 
Stensler už taip tvarkingą, 
gražų vadovavimą chorų. 
Ačiū visiems lošėjams ir dai-< 
nininkams choristams. Visi 
padėjote daug darbo — daug 
pasišventimo ir nuovargio, bet 
visi, kurie turėjo progą pama
tyti ir girdėti, atiduoda jums 
didelę pagarbą. Ačiū Laisvės 
Chorui už gražų , padainavi- 
mą, ir mokytojai Wilma Hol
lis už gerą sumokinimą. Ačiū 
visiems už skaitlingą atsilan
kymą. Parengimo Komisija.

T*

Cleveland, Ohio
LDS 55 kp. veikimas

Trečioji kuopos pramoga 
sukėlimui po $1.00 nuo nario 
lėšų fondui įvyko lapk. 10 d. 
Tai buvo viena iš didžiausių ir 
sėkmingiausių. Su lėšų fondu 
55 kp. jau pilnai atsilygino, 
nusiųsdama $171.00. O dar 
viena pramoga tam tikslūi 
rengiama. Iš rengimo kom. 
teko girdėti, jog su šiuom ket
virtu parengimu pradės kraitį 
krauti pasiuntimui pilną skai
čių delegatų į busimąjį seimą, 
kuris įvyks 1952 metais Det
roite. Pagirtinas sumanymas. 
Juk ne laikas tuomi rūpintis, 
kuomet reikia rinkti seimo de
legatus. Tuomet, aišku, dele
gatų skaičius ribojasi pagal 
kuopos iždo didumą, o tie 
kuopų iždai didžiumoje kar
tais nei kuopų reikalų nepa
dengia.

Sekama kp. pramoga įvyks 
gruodžio 8 d. Klubo Svet. Bus 
paruošta vakarienė po $1.00 
ypatai. Patartina tikietus įsi
gyti iš anksto. Juos gaukite 
pas Komisiją arba LDS Klube. 
Po vakarienės bus dainų prog
rama. Ir visa publika jas galės 
dainuoti, o vadovas šiam fes
tivaliui, girdėjau, bus iš kur 
tai importuotas. Taipgi bus 
puiki orkestrą šokiams.

—o—
Mūsų spaudos korespondentai

Draugės ‘ Moterys, tai yra, 
mūsų Moterų Klubas gana 
dažnai pasižymi gerais suma
nymais. Šį kartą jos sumanė 
sukviesti ir pagerbti visus 

| Clevelando korespondentus. 
. Tai yra vertas pagarbos suma
nymas. Sekant Clevelando ko
respondencijas, matosi nema
žai trūkumų, ypatingai “Vil
nies” Clevelando puslapyje 
pastaruoju laiku ytin mažai 
rašoma. Tiesa, kiek žinoma, 
nekuriems net ilgamečiams 
koresp. “V” administratorius 
kokiais tai sumetimais uždarė 
duris, bet žinant vietinių ko
resp. skaičių, vistiek turėtų 
būt geriau užpildyta. Suėję 
korespondentai turėtų būtinai 
pasitarti ir pasidalinti darbais 
— temomis, tuomet tik bus 
tinkamai užpildytas mūsų 
skyrius, o kartu bus patenkin
ti ir skaitytojai.

Kur, kada, ir. kaip moterys 
tai įvykins, prigulės nuo tam 
darbui išrinktos komisijos. 
Mano patarimas: Reiktų pa
kviesti visus, dažnesnius ir re
tus rasėjuš, o to pasekmė jau 
iškalno numatoma.

Žinių Rinkėjas

Portland, Oregon
Kaip matome, ateina žie

mos šventės. Per tas šventes 
daugumas giminių taikosi su

sieiti vienon krūvon ir turėti t 
gerus valgius ir gerus laikus.

šiais metais, kaip atrodo, 
daugelis negalės sykiu su sa
vo šeima praleisti žiemos 
šventes, nes daug mūsų sūnų I 
randasi kariuomenėje ir daug . 
mūsų jaunuolių yra padėję 
savo galvas, ir dar vis miršta 
karo laukuose. Tai reiškia, jų 
giminėms prisieis praleisti j 
liūdnas šventes.

Daug kovotojų už laisvę ir 
prieš karą šiandien yra atskir
ti nuo šeimų ir uždaryti kalė
jime. žmonija turėtų jų neuž
miršti.

šiais metais pragyvenimas 
yra daug brangesnis, o algos 
mokamos tos pačios, kaip ir 
pernai. Tai reiškia, darbo žmo

gus negali baliavoti. O kom
panijos daro didžiausius pel
nus, kokių niekados nedary
davo. Dėlko taip yra, visiems 
tenka pagalvoti.

Dabar paimkim ūkininkus, 
kurie dirba sunkiai per visus 
metus, o už savo produktus 
visai mažai tegauna. Už 100 
svarų bulvių ūkininkas gauna 
$2.50, o kompanijos parduoda 
tas pačias bulves už $6. Už 
obuolių baksą ūkininkas gau
na $1.50, o kompanija par
duoda už $4. čia matosi, kas Į 
daro didelius pelnus iš ūki
ninkų sunkaus darbo.

Tai tiek su tuo. Dabar eisiuf 1 
prie lietuvių gyvenimo.

Pora savaičių atgal LDSį 
106 kp. laikė susirinkimą pas ' 
draugus Jankauskus. Atrodo, 
kad LDS 106 kuopa dar gy
vuoja. Iš kuopos Iždo tapo iš
mokėta po $1 už visus narius 
į LDS fondą.

Ačiū draugams Jankaus
kams už vaišes. Jie visus na
rius gardžiai pavaišino.

Draugų Valaičių dukrelė 
Barbara ištekėjo už Mike Be- 
lozer. Draugai Valaičiai su
rengė gražų pokilį jaunave
džiams, kurie gavo gražių do
vanų. Ačiū Valaičiams už vai
šes. Velijam jaunavedžiams 
M. ir B. Belozer geriausio pa
sisekimo šeimyniniam gyveni- 
meb •' • '

Mūsų senas veikėjas draw
gas Joe Urbonas irgi neseniai į 
apsivedė. Laimingo gyvenimo Į 
Jums, drauge Urbonai!

Garnys aplankė D. ir M. *>. 
Stupurus su maža dukrele. D.'; 
Stupūras yra LDS 106 kuopos 
narys. Jis tarnauja armijoj ir 
randasi San Francisco, Cali
fornia. Linkiu jaunuoliams ge
riausios laimės, taipgi jauna
jai dukrelei.

LDS 106 kuopą nutarė su
rengti pokilį Naujų Metų pą- 
sitikimui pas draugus Stupu
rus. Tai nepamirškite vietos ir 
visi dalyvaukite. Visi kartu k 
sulauksime Naujus Metus ir » 
dirbsimų visi kai vienas.

Portlandietis
" 1 .......

Amerika urmu remia franci- Į 
žus prieš vietnamiečius ' '

Saigon, Indo-Kina. — 
Jungtinių Valstijų pasiun
tinys Allen Griffin užtikri- < 
no francūzam urminę para
mą kare prieš Vietnamo 
liaudininkus. Griffin priža
dėjo, kad Amerika duos^ 
francūzam ginklų už 46 mi
lijonus dolerių per metus.

Pati Franci j a išleidžia 
daugiau kaip bilijoną dole
rių tam karui per metus.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 puiL——Laisve (Uberty)1 Antradien., Gruodis-Oec. 4, 1951
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Žinios iš Lietuvos
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Prasidėjo rudens-žiemos 
sezono miško ruoša

ŠIAULIAI, X. 3 d. —Srities 
miško pramonės ūkiuose pra
sidėjo rudens-žiemos sezono 
miško medžiagos ruoša. Nuo 
pirmųjų naujojo sezono dienų 
Šiaulių miško pramonės ūkio 
elektropiūklininkai, kraninin
kai, šoferiai, vežikai ir krovė
jai įsijungė į lenktyniavimą 
Did žiojo Spalio garbei ir sėk
mingai vykdo įsipareigojimus. 
Miško pramonės ūkio kolekty
vas pirma laiko įvykdė metinį 
planą ir išvežė į priestočių 
punktus daugiau kaip 6,000 
kobinių metrų viršumplaninės 
miško medžiagos.

Išaugo miško ruošos mecha- 
nizavimas. Miškuose dirbs 
pusantro karto daugiau elek
trinių piūklų, negu pernai. 
Daugelyje kirtaviečių ištisai 
pereinama į mechanizuotąją 
ruošą.

Daugiau kaip du šimtai miš
ko pramonės ūkių darbininkų 
per vasarą pakėlė savo kvali
fikaciją techminimumo kur
suose ir stachanovinėse mo
kyklose.

Daržas ir sodas — svarbus 
kolūkio pajamų šaltinis

" i VILNIUS, X. 4 d. — Daržas 
' ir sodas yra viena iš pajamin- 
giausių ūkio šakų- Dar perei
tais metais “Auroros” kolūkis 
gavo keliolika tūkstančių rub
lių pajamų iš palyginti nedi
delio daržo. Todėl šiemet bu
vo nutarta žymiai išplėsti šią 
ūkio šaką. Daržininkystės ir 
sodo reikalams buvo skirta 
apie 30 hektarų žemės ir su
daryta speciali dvidešimties 
žmonių daržininkystės - sodi
ninkystės brigada. Jos pastan
gomis buvo įrengtas gan dide
lis šiltadaržis su 400 langų.

, Savo pačių auginti daigai vė
liau buvo perkelti į atvirą dir
vą. Taip buvo pasodinta 2 
hektarai pomidorų, 7 hektarai 
kopūstų, 4 hektarai burokė-

• lių, 3 hektarai įvairių daržo
vių pasodų ir t.t. Rūpestinga 

] daržovių priežiūra užtikrino 
gausų derlių. Už parduotas 
daržoves kolūkis gavo šiais

I metais apie 150 tūkstančių 
rublių pajamų. Apie 20 tūks
tančių rublių pajamų bus gau
ta iš sodo.

Gausios pajamos * skatina 
mus naujiems, dar didesniems 
darbams. Sekančiais metais 
mes išplėšime daržą iki 16 
hektarų ir žymiai padidinsime 
daržovių asortimentą. Dabar
tiniu metu brigadoje pradėti 
kasti šakniavaisiai. Lygia gre
ta vyksta dirvos paruošimas 
sekantiems metams — gilus 
suartinas su priešplūgiu. Jau 
dabar ruošiami nauji langai 
šiltadaržiams. Sekančiais me
tais šiltadaržio plotas padidės 

1 dar 150 langų. Tuo pačiu 
J metui statomas didelis šiltna- 
f mis. Jo bendras plotas sieks 
iapie 300 kvadratinių metrų.

Pagrindinė pastato dalis — 
mūrinė. Kolūkio statybinės 
brigados nariai pasižadėjo 

• baigti šiltnamio statybą iki 
Didžiojo Spalio metinių. Tuo 
pačiu metu ruošiamas kom
postas. Iki šiol jau pagaminta 
50 tonų durpių komposto. Iki 
žiemos komposto kiekis bus žy
miai padidintas.

Brigados nariai pasiryžo 
išplėsti kolūkio sodą. Vien tik 
šį rudenį bus užveista apie 5 
ha visuomeninio sodo. Dirva 
sodui jau ruošiama. Taip pat 
jau/ apsirūpinta vaismedžiais. 
Baigiami ir kiti paruošiamieji 
darbai daržininkystės briga
doje. žiemą ip pavasarį mes 
sutiksime pilnutinai pasiruošę 
ir užtikrinsime, kad sekančiais 
metais “Auroros” kolūkis 
gautų iš daržininkystės bei so
dininkystės dvigubai ' daugiau 
pajamų, negu šiemet.

J. Valatkevičius

Sugedus elektros laidui jė- 
• gaunėje Ney Yorke praėjusio 

trečiadienio vakarą1 tapo su
stabdyti visi IRT ir daugelis 
B M,T traukinių. Tūkstančiai 
keleivių sugaišavo po 50 ar 
daugiau minučių.

NewYorko^M^zfeliiilos
Dėmesio LDS 
200 kuopai

Gruodžio (Dec.) 6, Liberty 
Auditorium, rudoj salėj, įvyks 
mūsų mitingas. Prašome at
vykti punktualiai, 8 vai. vaka
re, nes mitingas turi prasidėti 
paskirtu laiku. Būtina kiek
vienam nariui dalyvauti, nes 
tai yra vienas svarbiausias 
metų bėgyje. Bus renkama 
valdyba dėl 1952 metų.

Po mitingo turėsime Kalė
dų nuotaikoj “parę” vaišes, 
be abejonės bus skaniai pa
ruoštos, nes jomis rūpinasi 
mūsų pirmininkas J. Katinas. 
Tai pasistengkite visi, kas ga
lite, dalyvauti, nes taip ma
lonu yra pajusti tą tradicinę 
šventę. Tiesa, ateidami atsi
neškite už 55 c. vertės dova
nėlę, kurias sudėję į maišą 
trauksime. Tikimės, visi 200 
kp. nariai būsite. Taip?

Kp. korespondentė E. B.

P. Siauris dar serga
P. Siauris ilgokas laikas 

kai serga, nes ir į ligoninę tu
rėjo patekti. Jau ketvirta sa
vaitė kai esti ligoninėje. Ligos 
priežastis: koja taip sutino, 
kad jau šešta savaitė negali 
nė iš lovos išlipti ir nežino, 
kada galės bent kiek pavaikš
čioti. Bet paskutiniais laikais 
ligonis atrodo geriau.

Atlankius Siaurį labai drau
giškai pasikalbėjom. Jis netu
ri kitokios ligos, kaip tą koją. 
13et atrodo, kad jam yra nuo
bodu būti ligoninėje, nes dau
giau nieko nemato, kaip tik 
tokius pat ligonius, kaip jis 
pats.

Jis randasi Jamaica Hospi
tal, 89th Ave. ir Van Wyck 
Expressway, Jamaica, L. I. 
Lankymo valandos šeštadie
niais ir sekmadieniais 2-3 vai. 
po pietų; pirmadienį, trečia
dienį ir penktadienį 7 vai. va
karo iki 8. Rep.

Mūsų kaimynuose 
Įvyks bazaras
Hadassah organizacijos Hol

lis Hills skyrius ruošia bazarą 
gruodžio 8 ir 9 dienomis, sa
vo centre, 210th St. ir Union 
Turnpike, Queens. -Privažiuo-t 
jama E ar F traukiniais iki 
Kew Gardens-Union Turnpike 
stoties ir iš ten Q44 busti iki 
210th St.

Turės daug tinkamų dova
noms duoti daiktų ir kitų pre
kių.

šeštadienį prasidės 8:30 
vakaro, sekm'adienį nuo 2 po 
pietų.

Automobilistams
Pradedant gruodžio 3-čia 

jau bus parduodamos mažy
tės lentelės su 1952 metų įra
šu. Jas turės prijungti prie 
šiemetinių auto leidimo len
telių.

Korėjos frontą užklupo pirmoji sniego audra. Abiejų pusių kareiviai laukia karo pa
baigos. Korėjoje žiemos esti labai aštrios. . ........____ ___________ ~___

r

Amerikos kriaučiaus 
amate ir gyvenime 
per 40 mėty

šitokia antrašte tilpo raš
tas Laisvėje, lapkričio 16 d. 
laidoje. Perskaičiau antraštę 
porą kartų ir vienas sau ma
nau: gal aš tik sapnuoju, kad 
čia rašoma apie mano geriau
sią draugą, su kuriuo per 
daugelį metų kriaučiuose vei
kėme unijos labui. Akis pasi
krapštęs žiūriu į paveikslą. 
Taip, tai Kranas Reinhardt. 
Perskaičiau 'apie jo istorinę 
40 mėtų kriaučių unijoje dar
buotę.

Rodosi, prabėgo dar tiktai 
pora metų, kai mudu, užsirūkę 
po cigarą, vaikštinėjom su 
kriaučiais po unijos svetainę. 
Franą pažįstu; jau virš 30 me
tų. Jis atvyko prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, 1910 metais, 
o aš atvykau 1911, būdamas 
15 metų. Dirbant pas kriau- 
čius ir lankant jų susirinki
mus man buvo įdomu girdėti 
tuos “senius” diskusuojant 
kriaučių reikalus. Tuose susi
rinkimuose mes su Reinhardtu 
susidraugavome taip, kad vie
nas be kito nei žingsnio ne
žengėme. Kadangi abu esame 
vieno ūgio ir diktumo, tai 
kriaučiai mus vadindavo (ir 
dabar tebevadina) “milži
nais.” Pamatę, sakydavo: 
“Vaktuokitės, kad grindys ne- 
įlūžtų po jų kojomis!” Mat, 
kaip diržus susiveržėme, o 
pilvai pasiekė nugarkaulį, at
rodėme “didžiausi” vyrai.

Kaip mes nekalbėsime, bet 
Franas Reinhardtas su savo 
moteria Olga yra nenuilstan- 
tieji tarpe pažangiųjų žmo
nių, jų organizacijose, lanko 
susirinkimus ii’ veikia be jokio 
pasilsio.

Franas priklauso ir Lietu
vių Amerikos Piliečių Klube, 
darbuojasi jam, rūpinasi klu
bo reikalais. Senesniais lai
kais veikė ir klubo komitete, 
bet pasiekus tokį skaičių me
tų, 65, jo akys atsisako ko- 

Į miteto • darbą dirbti. Taigi, aš 
tikiu, kad mūsų Reinhardtas 
ir toliau darbuosis tokiose pa
reigose, kokios jo sveikata 
bus išgalimos.

Yra daug mūsų pažangiųjų 
žmonių, kurie serga senatvės 
liga. Jiems organizacijų, uni
jų susirinkimai jau būna sve
timi. čia būtų visiems ne pro 
šalį pasikalbėti su Reinhardtu 
ir išgirsti jo mintis. Sulaukęs 
tiek metų, jisai niekad nėra 
sirgęs senatvės liga ir nekenti- 
na sirgti. Jis sako: “Dirbsiu 
ir kitus raginsiu dirbti kol 
akis užmerksiu.”

J. Stakvilevičius.

Brooklyne trys asmenys ta
po sužeisti susidūrus taksikui 
su auto.

New Yorke kilo reikalavi
mai teisėją Sala atstatyti iš tų 
pareigų, neš jis vėluojąsis ir 
bendrai neatliekąs pareigų.

Filmos-Teatrai
“When Worlds Collide”

Tuo pavadinimu nauja fil
mą — fantazija — ne už ilgo 
bus rodoma New Yorko teat
ruose. Viskas sukasi apie mo
kslininką, planetų tyrinėtoją, 
kuris pamato milžinišką dau
sų kūną vos apskaičiuojamu 
greičiui skriejantį link mūsų 

. žemės. Apskaičiuota, kad jis 
susidurs su mūsų žeme.,

— Bus pabaiga pasaulio,— 
sako tyrinėtojas mokslininkų 
konferencijoje. Bet mažai kas 
jam tiki, dar mažiau kas nori 
ką nors daryti, o už vis ma
žiausia išsigalinčių ką nors 
daryti, nes pagalba kainuotų 
daug pinigų. Gi pagalba 
esanti tiktai viena ir ta neuž
tikrinta — pasidaryti raketą 
pakankamai galingą nuskris
ti į kitas planetas ir ten ban
dyti susirasti galimybes gy
venti.

Atsiranda milijonierius, ku
rio noras išlikti gyvu nugali 
šykštumą. Jis sutinka finan
suoti raketos statybą, bet jis 
norėtų kontroliuoti, kas ten 
tufės būti įleistu, taipgi rake
tos dydį, kad mažiau kainuo
tų. Bet mokslininkas sutinka 
statyti tiktai tokią, kurioje 
galėtų keliauti visokių moks
lų ekspertai, nusivežti būti
niausių įrankių ir galvijų — 
kaip Nojaus Arkoje.

Na ir pastatoma raketa. 
Dviejų pasaulių susikirtimas 
artėja. Pagal sutartį iš anks
to raketos statytojai traukia 
liosus, kas iškeliaus, o kas 
liksis pražūti. Milijonierius 
susirūpinęs, kad perdaug svo
rio imama,-tai nušauna savo 
tarną, kuris jį, bekojį, vežio
jo kedėje. Mokslininkas nu
sprendžia, kad toks sutvėri
mas naujajam pasauliui netin
ka, jaunimą pasiunčia į rake
tą, o milijonierių į raketą į- 
vešiąs pats. Bet jis atpalai
duoja raketą nuo ryšio ir pats 
pasilieka ant žemės su beko
ju milijonieriumi ir su nega
lėjusiu raketoje sutilpti liku- 
siui jaunimu laukti užbaigos.

Ne už ilgo mūsų žemė susi
duria su ugnine planeta ir tam
pa daugiaspalve ugnimi, su- 
spirginančia viską, kaip kad 
suspirginama žmonės ir vis
kas, kada apmėtome miestus 
atominėmis ar napalm bombo
mis. S.

—o---
“A Christmas Caro!”

ši nauja filmą pradėta ro
dyti Embassy Guild teatre; 35 
West 50th St., New Yorke. 
Vaizduoja Charles Dickens’o 
apysakos šykštuolį Scrooge 
ir jo menką gyvenimą. 
Nors turte skelėdamas, jis 
neranda nei pats sau tikros 
linksmybės kol laiko pastojęs 
kelią į linksmybę kitiems.

—o—
Rivoli Teatre

Rodoma karinė filmą “Fi
xed Bayonets,” taikoma už- 
agituoti visuomenę į karą. 
Jaunimui ji ypačiai apgavin- 
ga tuomi, kad vaizduoja būk 
kare “lengva” yra užkariauti 
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kitus ir įgyti “garbę.”
Visai kitaip apie tą “leng

vumą” kalba iš Korėjos su
grįžęs jaunimas. Ir kitaip 
supranta visi, kurie pajėgūs 
apskaičiuoti, ką reiškią tas 
mūsų ir viso pasaulio visų ka
ro pageidautoji] pastatytų jė
gų turėjimas kariauti tame 
pačiame kelių dešimtų mylių 
plote per metus ir pusę.

—o—
Mėgstantiems komediją

Į Loew’s teatrus susiedijose 
šiomis dienomis. ateinanti fil
mą “Here Comes the Groom” 
yra smagi komedija, tinkama 
lengvai ir linksmai praleisti 
liuoslaikį.

Jaunimo masinis 
mitingas taikai

Amerikinės Krusados Taikai 
jaunimo skyrius skelbia . ren
giąs Taikos ir Draugingumo 
Sąskridį, kurin kviečia visą 
jaunimą. Neuždarys duris ir . / / senimui.

Mitinge tikisi išgirsti ra
portus ir pasveikinti Amerikos 
jaunimo delegaciją, kuri da
lyvavo Pasauliniame Jaunimo 
Festivalyje, šiemet įvykusiame 
Berlyne. Ten buvo nuvykę 
virš 50 Jungtinių Valstybių 
jaunimo atstovų. Numanoma, 
kad tie raportai bus įdomūs. 
Ir kad tuomi jaunimas pastip
rins savo siekį surinkti daug 
parašų į Draugingumo Kny
gas (Friendship-Books). Tais 
parašais pasisakoma už “pen
kių didžiųjų pasitarimą” tiks
lų įvykdyti taiką.

Įvyks gruodžio 7-tos vaka
rą, Riverside Plaza Hotel, 
New Yorke.

Dėkoja už veiklą ir 
prašo jos daugiau

Liaudies veiksmai pasiekė 
gubernatorių Dewey ir jis 
liaudies prašymą išklatisė, ne
leido iš New Yorko valstijos 
sugrąžinti negrą Willie Tho
mas į Alabamos kalėjimą. 
Taip praneša newyorkietis 
Civilinių Teisių Kongresas.

Tačiau panašioje padėtyje 
tebesiranda kitas negras, Ge
orge Clabon, pabėgęs iš Geor- 
gijos “chain gang” — rete
žiais surakintųjų kalėjimo. 
Organizacija nurodo, kad 
žmonių laiškai ir telegramos 
galėtų ir jį išgelbėti.

‘Vienas žodis ne šneka’
Kaip teisus, kaip teisus bu

vo mūsų poetas, kuris tai pa
rašė !

Newyorkietes civilinėms tei
sėms ginti organizacijos narės 
pastebėjo restaurane “Ship 
Ahoy” šlykščią negro karika
tūrą. Pasiuntė savo atstovę 
pasikalbėti su vedėju, prašyti, 
kad prašalintų. Bet jai atsakė, 
kad vedėjo dabar nėra. O jei 
ir b ū t ų, t a i nematytų 
reikalo prašymo paklausyti.

Ne už ilgo įėjo visa moterų 
delegacija. Kostumeriai sld 
žiūro. Atsirado vedėjas, kuris 
tuojau karikatūrą nunešė į 
rūsį ir prižadėjo iš ten nebeiš- 
kelti.

Kraiteliui krauti 
pobūvis

Annai Plaktonytei, eastnew- 
yorkietei, buvo suruošta pirm- 
vedybinė puota. Įvyko lapkri
čio 24-tą, bažnytinėje salėje. 
Jai sunešė daug gražių dova
nų, visą kraitį.

Anna po Naujųjų Metų iš
tekės už Broniaus Sabas.

Dalyvė.

Pirmadienio rytą 54 išskri
dimai iš LaGuardia stoties 
nevykdyti dėl blogo oro.

J. Irwin Shapiro paskirtas 
Queens apskrities prokuroro 
padėjėjui išbaigti mirusiojo 
Henry A. Soffer’io tarnybos 
laiką.

Policistas Parr, 51 m., ras
tas pasikoręs savo bute, Bron- 
xe. šeima sako, kad nesveika- 
vęs.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Juozas Tamaševičius (Tamas), 

paeinantis iš Suvalkų gubernijos. 
Marijampolės apskrities, Aleksoto 
gmino, Dievgalių kaimo, . Zapiškių 
parapijos, — pajieškau giminių ir 
pažįstamų. Rašykite: Joseph Tamas, 
1689 Linden St., Box 2, Brooklyn 
27, N. Y. (236-237)
ė. hrdlshrdlu

PARDAVIMAI
Reikalingas kambarys arba bur- 

das senam vaikinui. Kas turite, tai 
praneškite sekamu antrašu:

Joseph Tamas, 426 So. 5th St.,
Brooklyn 11, N. Y.

(236-237)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Ghauffeur’iu

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

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

<*>
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<t>

<♦>

<♦)

<♦)

<♦>

<♦>

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi- vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 1 

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone JEVergreen 4-8174
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4 pusi.--Laisvė (Liberty)— Antradien., Gruodis-Dec. 4, 1951

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. V.

LDS 1 Kuopos PrieŠmetinls 
Susirinkimas. > 

t

Antradienį, gruodžio 4 d. įvykf"** 
LDS 1 kuopos priešmetinis susirirfc 
kimas A. L. Piliečių Kliubo svetai
nėje, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. vak. Visos 
ir visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes šiame susirinkime turėsim per
rinki kuopos komitetą dėl sekančių 
metų. Taipgi turėsim pasitart kas 
link vakarienės, kuri turi būt su
rengta pradžioj sekančių metų. — 
Prot. Sek r. (234-236)

(1-4)

RICHMOND, HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 6 d. gru
odžio (Dec.), 8 vai. vakare, Liber
ty Auditorijoj. Bus renkama kuopos 
gyvaukite. — Valdyba. (236-7) 
nauja valdyba. Tad 'visi nariai da-

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga slaugė, namų prižiūrė
toja prie invalidės, motinos, duktė 
dirba; guolis vietoje. BO. 8-4279.

(234-236)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc..

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 7-6283

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St^
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

>




