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Jokie pamokslai nieko nepa

gelbės. Daugybė žmonių vis 
tiek pirks kalėdines dovanas 
savo draugams ir pažįsta
miems.

štai visų geriausia ir pa
rankiausia dovana. Jeigu turi 
giminę arba pažįstamą, kuris 
dar neskaito Laisvės, užra
šyk jam dienraštį. Padėsi jam 
pažinti tiesą ir surasti šviesą.

Vienas didelis bloferis sėdi 
Albany, kitas — Trentone. 
Tai mūsų dviejų kaimyniškų 
valstijų gubernatoriai.

Ponas Dewey ir ponas Dris
coll imsią Už pakarpos New 
Yorko uosto raketierius. Taip 

|jie nutarė. Bet pirma reikią 
tuos niekšus ištirti ir surasti. 
O tai kainuosią penkis šimtus 
tūkstančių dolerių. Visa pusė 
milijono!

Bet kur abiejų valstijų 
vieša ir slapta policija? Kur 
pagaliau tasai federalinis FBI, 
kad kriminalistų nesuranda?

Dalykas tame, kad neieško 
Ir nenori surasti. Nenori juos 
surasti ir nubausti nei abudu 
gubernatoriai.

Toks jau šiandien pasaulis: 
nusilenkei prieš kapitalistą, 
turėsi bučiuoti ranką ir popie
žiui. Tą tiesą dabar patvirtina 
ir Jugoslavijos diktatorius Ti
to. Pirmiausia jis parsidavė 
kapitalistams. Dabar jau 
klūpčioja prieš Vatikaną.

Popiežizmas yra dalis kapi
talizmo. Kur mūsų Wallstry- 
tas moja, tai ir Pijus XII jo
ja. Paskui jį' velkasi ir Tito.

| Dar vienas didelis neatspė- 
jimas. Visa komercinė spau
da vienu bal^u tvirtino, kad 
šiauriniai korėjiečiai ir kinie
čiai jokiu būdu nesutiks sū 
inspekcija įų pusėje fronto 
laike paliaubų.

Bet sutiko ir pasiūlė, kad 
inspekcijos komisija susidėtų 

'iš penkių šalių atstovų: du jų 
turi būti socialistinių kraštų 
atstovai, o trys — kapitalisti
nių.

Juk tai daugiau, negu “fair 
ir square!”

Prezidentas Trumanas įsa
kė tuojau nukalti 1,700,000 
misinginių medalių. Jie bus iš
dalinti jauniems vyrams, -ku
rie turės laimės iš Korėjos su
grįžti gyvi, nors be sveikatos. 
• Daug geriau būtų buvę, 
kad prezidentas šio “policinio 
žygio” būtų nepradėjęs ir 
kad tų medalių būtų nereikė

ję. Jie dabar tik primins bai- 
ūįią klaidą. Jais nė vienas ne 
bus sotus.

Juo toliau, tuo garsiau rau
da lietuviškoji kryžiokiškoji 
spauda. Man jau net atsibo
do. žinoma, tos ašaros trykšta 
iš desperacijos.

Nieko jie nebeturi. Visos 
viltys subliūško. Melais apie 
Lietuvą vis sunkiau ir sunkiau 
darosi atidaryti Amerikos lie
tuvių kiŠenius.

Kai nebesiseka; tai prasi
deda niovynes. Jau atsirado 
lozoraitininkai ir vlikininkai.'

Kryžiokus baisiai slegia ži- 
nioą iš Lietuvos, kad ten gy
venimas virte verda. Erzina 
juos kalbos ir apie nusiginkla
vimą.

Visur tuščia, visur plika, 
blogiau ir liūdniau nebegali 
fie. būti.

1 Grigaičiui, šimučiui ir Vai
dilai gerai: Jie turi ALT su 
geroku iždu. Bet kur dėsis ki- 

...ti, toki pat, ir dar gal smar
kesni, vargšės Lietuvos “lais- 
vintojai ?”

Du pranešimai: vienas iš

Churchill pažada atomines 
hazes Anglijoj karui 
prieš Sovietų Sąjungą
Reikalaus iš Amerikos daugiau 
pinigų Anglijai ginkluoti

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas užreiškė 
savo seime, kad “drąsiai 
leis” amerikonams naudoti 
atorhinių lėktuvų stovyklas- 
bazes Anglijoj, jeigu to 
reikės karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Churchillas tvirtino, kad 
jei anglai - amerikonai bus 
gana apsiginklavę, tai So
vietai vengs karo. Bet An
glija negalės įvykdyti savo 
pasmarkinto ginklavimosi 
programos, jei negaus dau

Kilo naujas streikas 
atominiu darbų centre

Oak Ridge, Tenn. — Su
streikavo 1,800 maliavotojų, 
Darbo Federacijos unijistai. 
Streikas apšlubino naujų 
atominių daryklų statybą.

Oak Ridge yra didžiau
sias atominių darbų cen
tras Amerikoje.,. . .

............... .. . .. .—

Teismas prieš Čiango 
karininkus Washingtone

Washington. — Federalis 
teismas pirmadienį pradės 
svarstyti, čiang Kai-šeko 
kinu tautininku skunda, 
kad ju generolas P. T. Mow 
ir pulkininkas V. S. Hsiang 
nusukę 7 milijonus dolerių 
pinigų.

Generolui- ir pulkininkui 
buvo pavesta $4i9,000,000 
supirkinėti Amerikoj lėktu
vus ir kitus ginklus ir siųs
ti juos čiangininkam į For- 
mozos salą.

Kaltinamieji sako, kad 
pati Čiango šaika yra di
džiausi sukčiai.

Karo teismas tardo karei
vius kalinius už maištą

New York. — Prasidėjo 
karinis teismas prieš septy
nis įkalintus kareivius kaip 
maišto -vadus kariniame 
Governors Island kalėjime 
rugsėjo 17 d.

Maište dalyvavo visi 375 
kareiviai kaliniai prieš nau
ją kalėjimo viršininką ma
jorą Hicks. Atsisakė eiti 
darban, išmėtė laukan bal
dus pro langus.; reikalavo 
daugiau cigaretų ir kitų pa
gerinimų ; šaukė sugrąžint 
majorą Becką, buvusį ka
lėjimo viršininką.

Karo teismas galėtų juos 
net mirtin nusmerkti kaip 
maištininkus.

Washingtono, kitas iš Bonno. 
Vienas sako, kad keturi Ame
rikos atominiai mokslininkai 
išvyko vakarinėn Vokietijon. 
Kitas sako, kad Vokietijai 
Amerika leis afsteigti orlai- 
vyną. Matyt, vokiečiams į 
rankas bus įdėta atominė 
bomba.

giau paspirties iš Jungtinių 
Valstijų.

Chruchillas keliaus Ame
rikon šio mėnesio pabaigoje 
ir, suprantama, prašys dau
giau pinigų. Taipgi tarsis 
su prez. Trumanu apie ato
minius ginklus.

(Amerika laiko 20,000 sa
vo lakūnų Anglijoj ir turi 
šešias, lėktuvų stotis, iš ku
rių didieji bomberiai galėtų 
nešti atom-bombas į Sovie
tų Sąjungą.)

Amerikos admirolas 
Indo-Kinoje

Saigon, Indo-Kiria.—At
vyko admirolas Arthur W. 
Radford, Amerikos laivyno 
k o m a n d i e r i u s Pacifiko 
Vandenyne. Teiraujasi, ko 
francūzams labiausiai rei
kia kare prieš Vietnamo 
liaudininkus..

Amerika žadėjo apie $50,- 
>000,000 ginklinės ir pinigi
nės paramos šiam francūzų 
karui.

Amerikos atomistai 
tariasi su gen. Ike

Paryžius. — Atvyko prof. 
J. Robertas Oppenheimer ir 
trys, kiti įžymieji atominiai 
Amerikos mokslininkai. 
Slaptai tariasi su generolu 
Eisenhoweriu, tarptautinės 
armijos komandierium.

Plačiai kalbama, kad jie 
svarsto, kaip pasiruošti 
atominiam karui prieš So
vietų Sąjungą.

24 žuvo per briedžių 
medžioklę N. Y.

Albany, N. Y:—Per brie
džių medžioklę šį rudenį 
Neyy Yorko valstijoje žuvo 
24 žmonės:

13 buvo nušauta, 6 nu
skendo, 3 mirė nuo širdies 
ligų ir 1 sušalo paklydęs 
miškuose.

Vienas nušautas, kuomet 
kalė iškabą prie medžio, 
įspėdamas nešaudyt, iki ofi
cialiai prasidės medžioklės 
sezonas.

Moten's subadė vyrą, kad 
jis netiktą karui

Raleigh, N. Carolina. — 
Hilda Banksienė pavojingai 
peiliu subadė savo vyrą ka
pitoną; tikėjosi, kad taip 
sužeistas vyras nebus siun
čiamas į Korėjos karą.

Teismas už tai nuteisė ją 
įkalinti pustrečių iki penkiij 
metų.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vis dar šiltą, - ,

Laisvės Vajus
Dienraščio Laisvės vajįs už naujus skaitytojus, at

naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio 
(Oct.) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.

Vajininkai turi punktų
Philadelphijos Vajininkai ........... ,............. . 3,082
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn............. 2,658
Hartfordo Vajininkai ..........................*... 2,427

. Brooklyno Vajininkai ................................... 2,214
Elizabetho Vajininkai ..... ..............    1,782
Geo. Shimaitis, Brockton. Mass........................1,650
LLD 136 Kp., Harrison, N. J........ .  ......... 1,340
D. Jusius, Worcester, Mass........................... 1,288
L. Prūseika, Chicago, Ill................................ 1,092
S. Kuzmickas,. Shenandoah. Pa........................ 1,010
P. J. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. .. 840 
J. Balsys, Baltimore. Md................................   651
J. Blažonis, Lowell, Mass. ...............................  620
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. . . 608 
Pittsburgho Vajininkai....... ................... 592
J. Grybas, Norwood, Mass................................ 504
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.................... 476
So. Bostono Vajininkai .........  448
LLD 13 Kp., Easton, Pa........................... ... 420
Mexico, Me., Vajininkai.................................... 420
A. Apšeigiene, Auburn. Me.................................402
LLD 77 Kp., Cliffside Park. N. J. .. . ...............320
V. Ramanauskas. Minersville, Pa.................. 308
Detroito Vajininkai ........................................ 308/
P. Šlekaitis, Scranton. Pa.................................... 308
J. Bimba, Paterson, N. J......................................300
Chesterio Vajininkai ...................................... 280
Montrealo Vajininkai ....................   254
J. Egeris. Nashua, N. H.................................. 252
LLD 20 Kp. Mot. Skyr., Binghamton, N. Y. 252 
Toronto Vajininkai ..................   240
J. Didjunas, New Haven, Conn........................... 224

(Tąsa 4-tam pusi.)

5 užmušti ir 200 sužeista 
per demonstraciją Irane

tančiai kraštutiniu tauti-Teheran, Iran.—Daugiau 
kaip 5,000 kariuomenės ir 
policijos užpuolė studentų 
ir kitų iraniečių demonstra
ciją prieš premjero Mossa- 
deg'ho valdžią.

Demons frantai smerkė 
Mossadeghą už nuolaidavi- 
mą Amerikai ir Anglijai. Jų 
buvo apie 7,000.

Policija ir kariuomenė 
atakavo demon s t r a n t u s 
troškinančiomis dujų bom
bomis, durtuvais ir buožė
mis. Tūo tarpu keli tūks-

Kodėl valdžia atidėliojo bylą 
prieš $2,500,000 taksų sukčių?

Washington. — Tyrinė
jančio j i kongresmanų ko
misija stato klausimą, ko
dėl valdžia iki šiol netrau
kė teisman W i 11 i a m ą; J. 
Lias’ą, arklių lenktynių biz
nierių, kuris /nuo 1947 metų 
nusuko valdžiai pustrečio 
milijono dolerių taksų.

;; Jis tik pastaruoju laiku 
patrauktas teisman, kai 
kongresiniai tyrinėtojai pa
rodė, kaip tūli valdininkai, 
imdami kyšius, globojo tak
sų sukčius.

Penktadienį pradėjo kon
gresiniam komitetui teisin
tis, Charles Oliphant, buvęs 
vyriausias valdinis taksų 
advokatas. Jis pirm trejeto 
dienų pasitraukė iš vietos, 
esą, “negalėdamas pakęsti 
šmeižtų.”

Čikagiškis advokatas Ch. 
Tteitelbaum įtarė Oliphan- 
tą ir kelis buvusius bei esa
mus valdininkus kaip tar
navusią taksų sukčiams šai
ka.

ninku akmenimis ir kitais 
brūkliais daužė demon
strantus, suardė leidyklas 
visus įtariamus komunistų 
centrus; išplėšė raštus, iš- 
dešimties progresyviu laik
raščių ir išdaužė, • išlaužė 
metė gatvėn ir sudegino.

Per kautynes užmušta 5 
asmenys ar daugiau; sužeis- 
tt bent 200, tame skaičiuje 
ir keli kareiviai bei polici
ninkai. Areštuota šimtai 
nužiūrimu komunistu. V V

New Yorko World-Tele
gram parodo, kaip pats Oli- 
phantas vienoje, savo taksų 
blankoje “nukniaukė” apie 
$750, atsiskaitydamas “gy
dymuisi” daugiau negu 
įstatymas leidžia.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Detroit. — Automobilių 

darbininkai kreipsis i Wa
shingtons, kad padidintų 
auto, bedarbiams valdines 
pensijas iki $60 per savaitę.

Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų. Biuras 
praneša, kad ir karinėje 
pramonėje mažinamas dar
bininkų skaičius .

Penktadienį suėjo lygiai 
10 metų nuo to laiko, kai 
japoną! iš pasalų užpuolė 
amerikonus Perlų Uoste, 
Hawajuose.

Amerikonai jau sutiksią 
svarstyti svetimų armijų L 
ištraukimą iš Korėjos
Šiauriniai korėjiečiai tolyn 
atideda belaisvių klausimą

Šiauriniai korėjiečiai ir ki-Korėja, gruod. 7.—Ameri
konai, p a g a 1 i a us, sutiko 
svarstyti klausimą apie vi
sų svetimųjų armijų ištrau
kimą iš Korėjos po to, kai 
bus išspręsti visi kiti klau
simai derybose dėl paliaubų.

Tai nuolaida iš ameriko
nų pusės. Nes iki šiol jie 
atmetė bet kokias kalbas 
apie svetimųjų kariuomenės 
atšaukimą iš Korėjos.

Dabar amerikonai siūlo 
tuojau derėtis apie apsikei
timą kariniais belaisviais.

Egipto valdžia tramdo 
kovą prieš anglus

iĮ2^Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia uždėjo savo kontro
lę laisvinimo batalijonams, 
kovojantiems prieš anglus. 
Vidaus reikalu ministras 
aiškino, kad reikią suvaldy
ti “pavojingus” tuose bata- 
lijonuose žmones.

Pasklido kritika, kad val
džia mojasi nuslopinti tau
tinę : egiptėnų kovą prieš 
anglus.

Dar pakeliama kaina 
naujiem automobiliam

Washington.—Kainų val
dyba leidžia dar pabran
ginti naujus automobilius. 
Tai bus jau trečias kainų 
pakėlimas naujiem automo
biliam nuo korėjinio karo 
pradžios.

Kainų kontroliuotojai tei
sina pabranginimus tuom, 
kad padidėjo fabrikantų ir 
verslininkų išlaidos.'

Nutarta pavaryt įtariamus 
komunistus iš N. Y. mokyklą

New York.— Miesto ap- 
švietos valdyba vienbalsiai 
nutarė pavaryti iš mokyklų 
visus buvusius ir esamus 
komunistus mokytojus bei 
kitus, mokyklų pareigūnus 
ar tarnautojus.

Nutarimas atkreiptas ir 
prieš mokytojus, kurie pri
klauso ar priklausė, ki
toms “neištikimoms” (sub- 
versyvėms) organizacijoms.

DAR 20 ŽEMĖS DREBĖ
JIMŲ FORMOZOJE

• Taipei, Formoza. — Per
eitą ketvirtadienį 20 naujų 
žemės drebėjimų supurtė 
pietinę Formozos dalį; su
ardė daug tiltu ir geležinke
lių ir padarė eibes kitų nuo
stolių.

Formoza yra Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų valdo
ma sala. 1

Paryžius.—Manoma, kad 
žuvo 10 amerikinių lakūnų 
su kariniu lėktuvu, skridu
siu iš šiaurinės Afrikos į 
Franci ją.

nai reikalauja atidėti šį da
lyką, o pirmiau susitarti 
apie busimųjų paliaubų in
spekciją.

Amerikonai perša, kad 
sudaryti mišrias abiejų pu
sių komisijas; sako, tos ko
misijos turėtų žiūrėti, kad 
nebūtų stiprinamos* jokios 
karinės jėgos Šiaurinėje ir 
Pietinėje Korėjoje po to, 
kai bus paliaubos pasirašy
tos.

Šiauriniai korėjiečiai siū
lo, kad penkios neutralus 
šalys sudarytų inspekciją, 
kuri tėmytų tiktai, kad per 
tą laikotarpį nebūtų įgabe
nama jokių naujų karinių 
jėgų iš užsienio į Korėją.
KARO VEIKSMAI

Šiauriniai korėjiečiai pa
darė šešias vietines atakas 
prieš amerikonus. Penkios 
atakos buvo atmuštos, o 
šeštoje vietoje viduriniame 
fronte amerikonai buvo 
priversti pasitraukti atgal.

Kiek žeme turi 
gyventoju

.J, ■’

United Nations^, N. Y.— 
Jungtinių Tautų ^įcŲstikai 
apskaičiavo, jog žemės ru
tulys 1950 metais turėjo 
apie 2,400,000.000 žmonių 
(2 bilijonus, 400 milijonų).

Gausiausia gvventojais 
yra Azija — 1,272,000,000, 
neskaitant sovietinių Azijos 
plotų; paskui s.eka Europa 
su 396,000,000 žmonių, 
Šiaurinė Amerika — 216,- 
300,000, Afrika -.198,000,- 
000; Pietų Amerika — 111,- 
400,000.

__________________ IL—

Didėja italą išeivybė
Roma. — Per 9 pirmuo

sius šių metų mėnesius 
118,189 italai iškeliavo už
sienin, ieškodami darbo ir 
duonos; tai 4,429 daugiau 
kaip.per tokį pat 1950 me
tų laikotarpį.

Sugrįžo Italijon 38,669 iš
eiviai.

AMERIKOS ŽYDAI PA
RĖMĖ IZRAELI ŠIMTAIS 
MILIJONŲ DOLERIŲ

Chicago. — Julian1 Free
man, p i r m i n i n k as Žydų 
Labdarybės Fondų, paskel
bė, jog Amerikos žydai per 
paskutinius 10 metų sukėlė 
daugiau kaip bilijoną dole
rių paramos savo tautie
čiams Izraelyje ir kituose 
kraštuose.

Izraeliečiai gavo iš tų 
fondų daugiau kaip 500 mi
lijonų dolerių.

Morokko. — Atskrido 6 
milžiniški amerikiniai bom
bonešiai B-36 į užbaigtą di
džiulę amerikonų aikštę 
Morokkoj, afrikinėj Franci- 
jos kolonijoj.
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KAUNO “ŽALGIRIS”— 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
KREPŠINIO 
ČEMPIONAS!

Vilniškiame Tėvynės Bal
se skaitome įdomų K. Jana
vičiaus raštą apie tai, kaip 
Kauno “Žalgiris” (krepši
nio komanda) laimėjo visos 
Tarybų Sąjungos krepšinio 
čempionatą.

Tai įvyko šiemet Odesos 
mieste, didžiuliame “Pišče- 
vik” draugijos stadijone. K. 
Janavičius rašo:

Reikia pasakyti, kad gau
sūs žiūrovai, suplaukusieji į 
šias pirmenybes pamatyti 
aukšto tarybinių sportininkų 
meistriškumo, nebuvo apvilti. 
Nuo pirmos/ iki paskutinės 
varžybų dienos keturiose sta
diono aikštelėse virte virė at
kaklios kovos, kurių nugalė
toją daugiausia nulemdavo 
1—3 taškų skirtumas. Būdin
gas šių pirmenybių bruožas 
buvo taip pat tas, kad beveik 
visose komandose iškilo jau
jų, gabūs sportininkai, kurie, 
savo žaidimu nė kiek neatsili- 

i ko nuo patyrusių krepšinio

ŠIANDIEN ČIKAGOJE
GRUODŽIO 8 IR 9 dienomis Chicagoje, kaip žinia, 

įvyks sveturgimiams ginti konferencija, metinė konfe
rencija, šaukiama Amerikinio Komiteto Sveturgimiams 

. Ginti.
Konferencija bus labai svarbi, nes ji svarstys svarbius 

klausimus.
Kas jie?
Šimtai sveturgimių žmonių,—daugiausiai tų, kurie vei

kia darbininkiškame judėjime, kurie kovoja už taikos 
pasaulyj išlaikymą,—buvo įkalinti ir paskirti deporta-

- vimui.
Mūsų vyriausybė ima sveturgimį, skiria jį deportacijai 

ir sako: mes tave išdeportuosime, nes tu kadaise priklau
sei amerikinei komunistų partijai arba priklausei kokiai 
nors “subversyvei” organizacijai. Ir tai daroma, neatsi- 
žiūrintj faktą, kad tas ar kitas asmuo mūsų krašte yra | veteranų. Tarybų Lietuvai šio- 
išgyvenęs po 30 ir 40 metų! Tai daroma, neatsižiūrint į! se varžybose atstovavo respu- 
tai, kad daugelis suimtųjų turi vaikus, gimusius Ame-'blikos čempionai Kauno “žal- 
rikoje, turi žmonas, gimusias Amerikoje, arba žmonos ( ...... ’.....
vyrus, gimusius Amerikoje 1 « I

Jei ne Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti, jei 
ne jo pastangos, jei ne pastangos kitų darbininkiškų or
ganizacijų, tai, be abejojimo, daugelis nuskirtų deporta-f 

-vimui jau butų isdeportuoti. Tik dėka bendrom pa- jauni žaidėjai Stonkus, Bala- 
stangom, tik dėka veikliam Amerikiniam Komitetui, tie j kauskaS) Timleris, TendzegoL 
Žmonės yra ten, kur jie privalo būti,—mūsų krašte. Julskis ir Vygontas. Moterų eki- 
bylos yra teismuose ir tos bylos neužilgo bus sprendžia-1 poje |3UV0 sporto meistrai 
mos. - j B'utautienė, Svirderskaitė ir

• Bet tai nereiškia, kad, sakysime, po teismų 'sprendi-i kitos, 
mų viskas pataps ramybe. Ne! Net jeigu teismai ir tei
giamai (sveturgimių atžvilgiu) išspręs bylas, valdžia, va
dovaudamasi McCarrano Aktu, dės. pastangų sveturgi- 
mjams veikėjams persekioti. Jie reikės ginti, teks kovo
ti už jų teises,—o tai reikš už teises visų amerikiečių.

Štai, kodėl ši konferencija tokia svarbi.
Štai, kodėl, suvažiavę konferencijon vyrai ir moterys, 

darbininkai ir intelektualai, visuomenininkai ir profesi
onalai, apsvarstę esamąją padėtį, nuties gaires tolimes
niam darbui,—svarbiam, didžiam darbui.

Konferencija, be abejojimo, aiškiai ir nedvejojančiai 
pakartos tą tiesos dėsnį: puolimas ant sveturgimių tei
sių,—puolimas ant visų amerikiečių teisių. Puolimas ant 
negrų—puolimas ant baltųjų darbo žmonių teisių.,

Tik sąlydi, bendra kova, bendras veiksmas visų ame
rikiečių tegali išsaugoti Teisių Bilių ir visų, mūsų civili
nes laisves ir demokratines teises.

Tik bendra kova už atmetimą McCarrano ir Smitho ak
tų tegali atnešti visiems skaistesnes dienas.

• ' Linkime konferencijos dalyviams sėkmingai išspręst 
nusistatytus darbų dienotvarkėje klausimus!

girio” vyrų ir moterų koman
dos. Vyrų komandoje kartu su 
žinomais šio sporto .meistrais 
Butautu, Lagunavičium, Pet
kevičium, SerceviČium, Sabu- 
liu ir Nemcevičium, dalyvavo

kitą dieną įvykusiose rungty
nėse su Kauno žalgiriečiais 
jie patyrė pirmąjį pralaimėji
mą. Laimėję prieš Tartų ko
mandą, žalgiriečiai surinko, 
kaip ir KOP krepšininkai, vie
nodą taškų skaičių. Nugalėto
jui išaiškinti buvo skirtos pa
pildomos rungtynės.
šiose rungtynėse žalgiriečiai 

parodė nepaprastai aukštą 
žaidimo lygį, didelį ryžtingu
mą siekiant pergalės. Pirmąjį 
kėlinį Kauno komanda, kurio
je ypač gerai sužaidė jaunas 
rinktinės dalyvis Stasys Ston
kus, laimėjo rezultatu 29:10. 
Bendra rungtynių pasekmė 
53: 32 Kauno “Žalgirio” nau
dai.

...Pirmenybės baigtos. Kau
niečiai, nešini 
taurės, kurioje 
“1951 metai” i 
klubo vardas, 
ratą aplink i 
tančiai žiūrovų karštais ploji- 

j mais sveikina geriausią šalies 
krepšinio komandą.

Kaip matome, Lietuvos 
sportininkai labai gražiai 
pasirodė. Neperseniai kau
nietis Algirdas Šocikas iš
kovojo visos Tarybų Są
jungos čempiono vardą 
bokse, o dabar Kaun^žal- 
giris” — krepšinio sporte.

pereinamosios 
j ties skaitline 
išgraviruotas jų

daro garbės 
stadioną. Tūks-

PASILAIDOJĘS RAŠYTOJAS
J. B. PRIESTLEY yra britų rašytojas, bes.iskaitąs 

pažangiu rašytoju.
J. B. Priestley’o knygos buvo plačiai skaitomos Tarybų 

Sąjungoj, jo dramos buvo statomos tarybiniuose tea
truose. Jis ten buvo gražiai pagerbtas.

Kadaise išis rašytojas gražiai atsiliepė apie T. Sąjungą
• ir smerkė pasaulio kapitalistus už siekimąsi socializmo 
•kraštą sunaikinti. T. Sąjungos rašytojus Mr. Priestley 
"kadaise vadino “pasaulio sąžine.”

Tai buvo prieš/kelerius metus.
Bet štai, prasideda “šaltasis karas,” britai, vadovau

jami W£ll sthyto, ruošiasi karštajam karui prieš T. Są-
• jungą. Na, ir Priestley keičia savo taktiką, keičia, kailį, 
prisitaikydamas “prie aplinkos.”

Kaip žinia, š. m. spalio mėnesį vienas Collier’s žurna
lo numeris tapo išleistas su braižiniais ir straipsniais, 
"rodančiais, kaip Tarybų Sąjunga už kelerių metų bus 
sunaikinta, nusiaubta atomo bombos.

Priestley tam žurnalo numeriui taipgi parašė straips- 
*'nį. Jis savo straipsnį neva rašo Maskvoje po dešimt 

metų,»kai T. Sąjunga ir Maskvą yra nusiaubtos karo; 
Priestley rašo savo “įspūdžius” ir džiaugiasi: štai, kas 
atsitiko socializmo kraštui!...

’ Aišku, kaip amerikiniai rašytojai, taip ir Priestley 
už tą bjaurią propagandą, už bjaurius tikslus, už ne
žmonišką darbą gavo riebiai atmokėti. Bet kas iš to?

‘ Rusų rašytojas Konstantin Simonov neseniai išstojo 
su straipsniu “Literatūros Laikraštyj,” su straipsniu, ku
riame tasai talentingas ir jaunas tarybinis rašytojas pa
sako “amžiną atilsį” Priestley’ui, kaip rašytojui.

< Tai tiesa!
W Doleris sunaikino ne vieną rašytoją, sunaikino ir Mr. 

O^riestlęy.
r v Mūsiškis Upton Sinclair, versdamasis -kūliais, taipgi 

„užsidavė sau smūgį.
; Rašytojas, kuris paduoda stambiajam kapitalui pirštą, 

neužilgo visas patenka jo nelaisvėn ir save susinaikina.

ėjo Maskvos “Loko- 
Baku ir Kiši niovo

NEGAUS!
Lietuvą niekina n č i o j e 

spaudoje — klerikalų ir so
cialistų — liūdima dėl to, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
rybai nepavyko sukelti už
tenkamai pinigų, kuriais 
galėtų finansuoti visokius 
lietuvių tautos priešus ir 
priešiškus veiksmus. Sako
ma, jog tik vienas trečdalis 
tesurinkta to, kas buvo 
prašyta šiais metais. O bu
vo prašyta 100,000 dolerių.

Tūlas Balčiūnas Drauge 
siūlo: “prašyti visas lietu
viškas organizacijas, kad 
skirtų iš parengimų gauto 
pelno bent 10 prpcentų šiam 
tikslui,” vadinasi,. Tarybai. 
Balčiūnas motyvuoja tą 
šitaip: “susidūrimas tarp 
rytų ir vakarų kasdieną ar
tėja,” todėl fašistams, kle
rikalams ir social i s t a m s 
reikia duoti daugiau pinigų, 
kad jie tam ’“susidūrimui” 
(naujam karui) galėtų dau
giau padėti!

Tegu klerikalai nesidžiau
gia: lietuviškos organizaci
jos jų balso neklausys! Jos 
nori taikos, bet ne karo.

į--Visgi, gaila!

’ Iš kilmių ga m e p irmeny bių 
atidaryme dalyvavo, 24 vyrų ir 
tiek pat moterų komandų, 
žalioje stadiono vejoje išsiri
kiavo apie 500 geriausiųjų ša- 
lies krepšininkų ir krepšinin
kių.

Komandos (atskirai vyrų, 
atskirai moterų) buvo paskir
stytos į 6 preliminarines gru
pes, kuriose susitikimai vyko 
ratų sistemą. Kiekvienos gru
pės du nugalėtojai toliau da
lyvavo pusfinalinėse rungty
nėse ir tokia pat tvarka fina
linėse.

Jau pirmieji susitikimai pa
rodė, kad kelias iki finalo bus 
nepaprastai sunkus, reikalau- 
jantis didelio jėgų įtempimo.

Toliau:
Preliminarinėje pagrupėje 

žalgiriečiai be didelio įtempi
mo nug 
motyvo,
“Nauka” krepšininkus.

Tačiau sekančiame etape 
Tarybų Lietuvos atstovai tjk 
per plauką išvengė pralaimė
jimo rungtynėse su Leningra-. 
do Karininkų namų komanda, 
žalgiriečiai baigė susitikimą 
lygiomis 39:39. Pirmasis pra
tęsimas pasibaigė taip pat ly
giomis — 42:42. Tik antrame 
pratęsime jauno krepšininko 
Balakausko metimu “Žalgi
rio” kolektyvui pavyko laimė
ti minimalia pasekme 44:42. 
Kitose dvejose rungtynėse 
kauniečiai nugalėjo Rygos bei 
Odesos kopiandas ir pateko į 
finalą.

Ir taip —• finalas! Iš 24 ko
mandų tiktai šešios turėjo re
alias galimybes tapti Tarybų 
Sąjungos krepšinio pirmeny
bių nugalėtoju. Tai — Mask
vos, Tbilisio ir Rygos dina- 
miečiai, Tartų universiteto 
kolektyvas, Maskvos Karinių 
Oro Pajėgų (KOP) krepšinin
kai ir Kauno žalgiriečiai.

Pirmuosiuose dviejuose 
tuose kauniečiai nugalėjo 
kartą Rygos komandą, p
pat Maskvos dinamiečius auk-, 
štomis pasekmėmis. Bet tre
čiame rate Lietuvos krepši
ninkai, smarkiai sulėtinę savo 
įprastą tempą, suklupo prieš 
Tbilisio dipamiečius. ■ Tą pa
čią dieną KQP komanda, nu-' 
galėjusi savo eilinį varžovą, 
žengė toliąu be pralaimėjimo 
ir buvo rimčiausias^ puatear- 
dentas’ į šalies čempionus. Bet

ra
dar 
taip

BOSTONO KATALIKAI 
LEIS LAIKRAŠTĮ

Po to, kai pranciškonai 
užgrobė South Bostono 
Darbininką ir “atmufįno” į 
Brooklyną,,tai ten, South 
Bostone, buvo ir tebėra di
delis katalikuose nepasiten
kinimas. Jie organizuojasi 
leisti ten katalikišką laik
raštį, o DarbiiTinkui skelbia 
boikotą. Paties pranciško
nų laikraščio lūpomis: “jie 
varo priešišką Darbininkui 
akciją, visomis progomis, 
atkalbinėja žmones jo ne
skaityti, nes greitu laiku 
bus išleistas pats geriausias 
Amerikoje vietos laikraš
tis.”

Kitais žodžiais: tarp So. 
Bostono katalikų ir Brook- 
lyno pranciškonų užvirė pe
kla. Jei Mykolas Arkanio- 
las neįsimaišys, tai nežinia, 
kaip ten bus.

FRANCŪZŲ ATOMISTAS 
NUVYKO INDIJON

New Delhi, Indija. — At- 
v y k o B. B. Goldschmidt, 
atominis Francijps moksli
ninkas. Jis. padės Indijai 
pasistatyt atominę krosnį. 
Pranešama, jog ta krosnis 
gamins medžiagas ligoms 
.gydyki,., o. .ne,, atom-bombai 
daryti. V

Rašo N. Mįkaląuskas
Dailioje Baltijos jūros ly

gumoje gęsta s.ąujėlydžio 
spinduliai. Ties žvęjų Dre- 
vernos gyvenvietes prie
plaukos girdėti linksmi bal
sai. Tai kolūkio žvejų šei
mos atėjo pasitikti savuo
sius, kurie tuoj-tuoj turi 
grįžti iš žvejybos. Tolumo
je pasirodė vos pastebimi 
juodi taškai.

—Ateina! - sušuko švie
siaplaukis paauglys.

—Ateina, ateina, — pri
sidėjo iš karto keli balsai.

Motorinės valtys sparčiai 
artėjo ir netrukus atėjo į 
prieplauką. Žvejai — kol
ūkiečiai Jonas Bastikas, 
Mikas Gęlžys, Adomas 
Lauskas, Martynas Gervi
nąs ir kiti išlipo į krantą. 
Juos sveikino su gausiu žu
vies sugavimu, klausinėjo 
apie žvejybą.

Žuvį pasvėrė. Bronė Ra- 
sinskienė, K i r o v 6 vardo 
žvejybinio kolūkio pirmi
ninkė, savo bloknote ap
skaičiavo ir paskelbė :

—Sveikinu, draugai, su 
pergale. Šiuo reisu mūsų 
kolūkis užbaigė metinį žu
vies sugavimo planą, virši
jus jį 10 procentų.

Padauginusi dar kelis 
skaičius, ji-tęsė toliau:

—Mano preliminariniais 
apskaičiavimais kolūkiečiai 
Bastikas, Gelžys, Lauskas, 
Gervinąs., Liliškis už žuvies 
sugavimo ųlano viršijimą 
gaus, tik kaip papildomą 
apmokėjimą, maždaug po 
15 tūkstančių rublių, o ki
ti tik nedaug mažiau—tur 
būt po 10-12 tūkstančių.

žuvį nuėmė, laivelius su
tvarkė, išskėtė tinklus.' Vy
resnio amžiaus Žvejai išsi
skirstė po namus, o jaunuo
liai ir jaunuolėj liko išlydėti 
žvaigždę vakarinę. Dar il
gai ties jūra skambėjo 
linksmos, skardžios dainos.

Senasis Gervinąs, sėdėda
mas savo namo prieangyje, 
gaudė garsus senos lietuvių 
dainos, kurią ūmai užtrau
kė jaunimas. Dainos žo
džiai jaudino sielą ir neno
romis kėlė prisiminimus iš 
praeities žvejo sunkios da
lios, kuomet žvejo likimas 
priklausė nuo turtingų žmo
nių bei jūros valdžios.

Jis prisiminė, kaip prieš 
daugelį metų žvejų šeimos 
išeidavo į krantą pasitikti 
savo maitintoją. Jos džiaug
davosi, pamačiusios valtelę 
grįžtant. Bet tuomet tai 
buvo visai kitoks jausmas. 
Ir žmona, ir vaikai džiaugė
si, kad verpetas nęprąrijo 
jų maitintojo.

Buržuaziniais laikais žve
jai pavieniai išplaukdavo 
menkomis valtelėmis į jūrą, 
tikėdamiesi tik kloties; Ne
retai jie sugrįždavo tuščio
mis ir tuomet šeima liūdė- 
damą galvojo apie tai, kaip 
išmisti. Būdavo ir tokių 
atsitikimų, kai į tinklą pa
tekdavo daug žuvies, bet ir 
iš to laimės nebūdavo—ne
buvo užtikrintas jos reali
zavimas ir pusė sugautos 
žuvies žūdavo. '

Tarybų vąjdžįos metais 
žvejai gyvena ir dirba kito
kiomis sąlygomis. Jie susi
vienijo į kolūkius, aprūpin
tus puikia techniką. Tai pa
dare jų darbą nepalygina
mai našesnį. Baltijos pajū
ryje, ant Nemuno ties Kau
nu ir Jurbarku, Dūkšto, Ig
nalinos, Molėtų ir Metelių 
paežerių rajonuose įsteigta 
15 žvejybinių kolūkių.

Jūra n e b ė p a vojingą — 
brigados dabar išeina žu
vauti jūrų motorlaiviais bei 
buriniais laivais. Valstybė 
aprūpina juos * pakankamu

kiekiu žvejybos įrankiais.
1951 metais Šventojoje 

sukurta motorinės žvejybos 
stotis. Panašiai, kaip ma
šinų - trakto’rių stotys pa
deda kolūkiečiams trakto
riais, įvairiomis žemės ūkio 
mašinomis, taip motorinės 
žvejybos stotis teikia žvejų 
dispozicijai tralbotus, mo
torines valtis, tobulus žve
jybos įrankius. Prie stoties 
yra dirbtuvės, kur kolūkie
čiai gali remontuoti savo 
laivus ir tinklus .X

Žvejybinis “Bangos” kol
ūkis, esantis Girulių mies
telyje, gavo iš motorinės 
žvejybos stoties 4 motorines 
valtis ir 2 tralbotus. Sto
čiai padedant artelė dar 
rugsėjo mėnesį viršijo me
tinę užduotį, sugavusi dau
giau kaip 500 centnerių žu
vies viršum plano.

Sėkmingai vyksta rudeni
nis, žvejojimas ir “Baltijos 
žvejo” kolūkyje, esančiame 
Klaipėdos p r i e m i e s t yje. 
Priešakinė Ancio Kovalio 
brigada, žuvaujanti jūroje, 
įvykdė metinį žuvies suga
vimo planą 180 procentų. 
Visas kolūkis sugavo vir
šum plano daugiau kaip 
60Q centnerių žuvies.

Telmano vardo, “Baltijos 
aušros,” “Žuvėdros,” “Au
dros” ir kiti žvejybiniai 
kolūkiai taip pat gauna pa
galbos iš MŽS. Jie užbaigė 
metines žuvies sugavimo 
užduotis ir gaudo žuvį vir
šum plano.

Visur, kur yra žvejybiniai 
kolūkiai, veikia parduotu
vės. Jose žvejai perkasi ava
lynės, drabužių, ūkinės apy
vokos daiktų, radijo imtu
vų, muzikos instrumęhtų, 
bet kurių prekių bei' pro
duktų. Žvejus aprūpina spe
ciali prekybos kooperatyvi- 
ne oi’gahizacija.

Tarybiniams žvejams' ne
tenką pristatinėti sugautą 
žuvį.vartotojams. Prie kiek
vienos artelės yra organi
zuoti priėmimo punktai su 
šaldytuvais ' bei patalpomis 
žuviai apdirbti bei laikyti. 
Iš čia produkcija siunčiama 
į gamyklas perdirbimui.

Pokariniais metais Lietu
voje sukurta žuvies pramo
nė, aprūpintą žvejybos lai
vynu ir naujausia technika. 
Žvejyboje dalyvauja dešim
tys tralerių ir daugybė ma
žesnių laivų. Nuo 1946 me
tų iki 1950 metų žuvies su
gavimas respublikoje de
šimteriopai padidėjo.

Žuvies perdirbimui su
kurta pramonės įmonių.

ALDLD. REIKALAI
Mokėkite Duokles!

Dar yra narių, nepasipio- 
kėjusių už 1951 metus. Vi- w 
sus ir visas prašome tuojau* 
pa si mokėti. Taipgi jau lai
kas pradėti'mokėti duokles 
ir už 1952 metus. Daug ge
riau pasimokėti pradžioje 
metų, negu laukti jų pabai
gos. Laiku pasimokėjimas 
suteikia kuopos valdybai 
daugiau laiko kitiems rei
kalams, o Centro Komite
tas gali sėkmingiau atlikti 
parūpinimą literatūros. At
minkite, kad kiekvieno 
‘’‘Šviesos” numerio pagami
nimas ir išsiuntinėjimas at- 
seina virš $600.
Centro Komiteto Rinkimai

Šiemet rinkome Centro 
Komiteto narius dėl būsimų 
dviejų< metų, tai yra, 1952- 
1953 m.; Balsavimų bląn- 
kos turėjo būti.grąžintos j 
centrą iki 10 d. gruodžio- 
Bet.jeigu kurioje, kuopoje 
dar jos pasilikę, tai greitai 
prisiųskite į cęntrą. Bah 
savimai bus dar prisjqaity- ' 
ta, jeigu blankas gausime 
pirma 20 dienos gruodžio.

Mūsų Knyga
1951 metais ruošiame la

bai svarbią knygą Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus apie sveikatą. 
Tai labai reikalinga knyga. 
Ji bus didelė, daug sudarys 
išlaidų jos pagaminimas. 
Jos išleidimui teks sunau
doti dalį 1952 'metų duo
klių. • Todėl, skubinkite "pa
simokėti duokles, kad dėl fi
nansų nesusitrukdytų jos 
išleidimas.

Ačiū už Aukas!
Į Knygų ir Apšvietos Fon

dą gavome aukų:. ,■ , .; •
LLD 126 Į£p„ Vancouver, 

Canada,; per A. G rinkus, 
aut bjauros, $20.50. • .;.»

LLD 
Mass.,, 
$15.00.

LLD 
Mass., 
$15.00.

LLD 3 Apskr., Connecti
cut valstijoj, per F. Repšį, 
$10.00.

M- Paulauskas, Pitts
burgh, Pa., surinko ant 
blankos, $9.00.

LLD 55 Kp., Ridgewood, 
per J. Kalvaitį, $6.00. (Iš 
kuopos aukavo $8, o po $1 
aukavo: M. šmagorius, Ju
lius. Kalvaitis ir S. Spegle.)

Po $2 aukavo: F. KVede- 
ras, Stoughton, Mass.; M. 
Remeikis, Dowagiac, Mich., 
ir Jonas Urbonas, Brook-

155 Kp., Worcester, 
per . H. Janutienę '

103 Kp., Hudson, 
per P. Vaitekūnas,

Po $1 aukavo: P. Martin- ' 
kus, Pittsburgh, Pa.; A. Vy- 

Klaipedos konservų garny- j lidnis, Dowagiac, Mich., ir 
kla, Vilniaus “Baltikos” fa-; Dvareckiene, Worcester,
brikas ir kitos įmonės iš 
metų į metus-didina žuvies 
prekių gamybą. Pokariniais 
metais, žuvies produktų ga
myba padidėjo 11 kartų, o 
konservų — 13 kartų. Dar
bo žmonės, dirbą Lietuvos 
žuvies pramonėje, ir žvejai 
atkakliai kovoja už nuola
tinį žuvies sugavimo didi
nimą.

PROPAGANDOS AUKOS
RICHMOND, Va.-Apsigy- 

nimo Departmentas prane
šė Mrs. Flor. Leake, 47 m., 
kad jos sūnus Pvt. Charles 
Edward Elliott, 18 metų, 
yra Korėjos karo belaisvis. 
Motina, įpuolusi desperaci- 
jon, kad jos sūnų Kinijos 
komunistai paėmė nelais
vėn (manydama, kad komu
nistai jį gyvą sumėsinės, nes 
ji taip suprato, skaityda
mi visokiuose didlapiuose 
apie komunistų žiaurumus), 
nušoko nuo. tilto į kanalą ir 
prisigirdė. Elliott buvo sa-

Mass.
Aukavusių ant blankų 

vardai paskelbti korespon
dencijų skyriuje, tai nekar
tosime. Didelis ačiū už. au
kas! Prašome ir ateityje 
paremti pagal išgalę apšviė-. 
tos ir kultūros darbą!

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Seki*. 

110-12 Atlantic Avė. . 
Richmond Hill 19, N. .Y..

Athenai, Graikija.—Grai
kijos Civilinių Tarnautojų- 
valdininkėlių Unija ruošia
si į visuotiną streiką; rei
kalauja daugiau algos.

vanoris, pasidavė armijon 
būdamas 17 metų. Jo mo
tina Mrs. Florence Leajte 
turėjo duoti savo paradą, 
nes sūnus buvo nepilnartfe- 
tis.

Tai matote, kaip negera 
propaganda privedė silpnai 
protaujančią motiną prie . 
saužudystės. •

2 pusi.-—Laisve (Liberty)’šešta d ien., Grupdia-Dec. 8, 1951 I 
I
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ANTANAS VENCLOVA.

PASAULIO POETAI KOVOJE UŽ 
PASAULINĘ TAIKA

Kova už taiką turi daug savo herojų. 
Tai žmonės, kurie kapitalistiniuose kraš
tuose, nepaisydami jiems gresiančių ka
lėjimų ir kulkų, kasdien eina pirmosiose 
kovotojų gretose, 'aukštai iškėlę žmonijos 
vilčių — taikos vėliavą/ Kova už taiką 
turi daug savo kankinių Amerikos kalė
jimuose ir Graikijos koncentracijos sto
vyklose, Argentinos miestų gatvėse ir 
Ispanijos žvalgyboje, atidavusių savo 
gyvybę už brangiausiąjį žmonijai reika
lą — taiką. Kova už taiką turi milijo- 

j^nus kovotojų .visuose kraštuose. Kova už 
taiką visuose kontinentuose iškėlė šim
tus poetų, savo liepsningą žodį skirian
čių karo kurstytojams pasmerkti ir žmo
nijos ateičiai apginti.

Knygynų languose neseniai pasirodė 
stambi knyga, rusu kalba 1951 m. išleis
ta Maskvoje “Goslitizdato” leidyklos — 
“Pasaulio poetai kovoje už taiką” (“Poe- 
ty mira v borbie za mir,” red. S. Marša- 
ko, K. Simonovo ir A. Surkovo). Tai la
bai reikšminga ir labai aktuali knyga 
ypač šiuo laiku, kada karo pavojus di
dėja ir kada vis stiprėja tautų kova 
prieš karo kurstytojus. Ši knyga -— ryš
kus pasaulinio kovos už taiką judėjimo 
rodiklis.

' • Tarybinė literatūra, gimusi Spalio re
voliucijos ugnyje, už taiką kovoja jau 
ketvirtas dešimtmetis. Visi geriausieji 

’ rusų poetai, pradedant nuo didžiojo Ma
jakovskio. demaskuodami įvairaus plau
ko karo kurstytojų žmogėdriškus suma
nymus, tvirtindami savo socialistinės tė
vynės galią ir autoritetą, taikos gynimo 

^reikale suvaidino neįkainuojamą vaid-- 
menį. Vyresnioji tarybinių poetų karta,' 
perėjusi pilietinio karo frontus ir daly
vavusi tarybinių tautu kovoje prieš in- 
terventus, o jaunesnioji karta savo šalies 
laisvę gynusį Didžiajame Tėvynės kare 
prieš fašizmą ir drauge su savo liaudimi 
iškovojusi pasauline-istorinę pergalę,

• šiandien stovi pirmosiose kovos už taiką 
‘linijose. Po tarybinės valstybės saule 
kiekviena tauta išaugino daug puikių 
poetų, kurių balsą girdi ne tik savoji 
tauta, ne tik visa didžioji Tarybų Sąjun
ga, bet ir visa pažangioji žmonija. Ir 
štai šioje puikioje antologijoje vienose 
gretose stovi, dėl vieno didžio tikslo ko
voja įžymieji tarybiniai rusų poetai — 
Majakovskis ir Tichonovas, Isakovskis 
ir IVJaršakąs, Simonovas ir Ščipačiovas.

. Vienoje gretoje su rusų poetais čia eina 
ukrainiečiai Tyčina ir Rilskis, Malyško 
ir Bažanas, baltarusiai Kolas ir Tankas, 
Kulešovas ir Brovka. Azerbaidžano, 
Gruzijos, Armėnijos, Latvijos poetai, 

.meistrai su ilgų metų patyrimu ir jau- 
^nos jėgos, jau po tėvynės karo atėjusios

į literatūrą, sudaro didžiulį tarybinių 
poetų balsu chorą, girdima toli už mūsų 
tarybinės Tėvynės ribų. Džiugu, kad ir 
lietuvių tarybinių poetų balsas ryškiai 
skamba šioje antologijoje — čia išspaus
dinti net penkių* mūsų poetų (T. Tilvy
čio, K. Korsako, V. Valsįūnienės, V. Si
rijos Giros ir A. Venclovos) kūriniai.

Tarybų šalies poetai, drauge su savo 
liaudimi išėję sunkų praeito karo kelią, 
šiandien savo talentą paskyrę kovai dėl 
komunizmo sukūrimo mūsų krašte, visa 
siela jaučia taikos palaimą ir neapykan
tą karui bei jo kurstytojams. Kiekviena 
antologijoje dalyvaujančių poetų eilutė 
kaip aštrus ginklas muša priešus ir šlo
vina savo taikiosios Tėvynės žmonių kū
rybinį darbą, rodo netolimos ateities 
vaizdus, stiprina visų tautų darbo žmo
nių internacionalinius ryšius, dainuoja 

,^nūsų> tarybinių tautų draugystę ir šlo- 
l| virta visų mūsų pergalių kūrėją. Kovin

ga, pilna aistros, veržli ir uždeganti, ta- 
. rybinė poezija šiandien yra pavyzdys vi- 

5io pasaulio poetams, ši poezija alsuoja 
didžiųjų epochos įvykių vėju. Ji įsodrin
ta pažangiausiomis mūsų epochos idėjo
mis — Lenino ir Stalinų idėjomis, ku
rios kelia į kovą dėl išsivadavimo vis 

‘ naujus milijonus žmonių visuose pasau-

būti ne tik/motina ir šeimininkė, 
“kas nors daugiau.”

Amerikos lietuvių visuomenei ir 
drai amerikinės visuomenės žymiai da
liai Kristina Stanislovaitienė žinoma 
kaip visuomenininke. Bėgyje pastarųjų 
dęsėtko metų nebuvo to žymesnio visuo
meninio darbo, kuriam , ji nebūtų pridė
jusi savo jėgų, savo paramos. Jai nėra 
darbas perdidelis, nėra permažas. 1948 

damų^formą, aštrią,^pilną^ ironijosJ^em- je jęrjstina labai daug dirbo Progresy
vių partijoje; ji daug dirbo ir tebedirba 
civilinėms žmonių laisvėms apginti; ji, 
tuo pačiu kartu, veikia ir Waterburio 
pažangiųjų lietuvių judėjime, atlikdama 
ten net ir “paprasčiausius darbus.” Ji 
neretai parašo ir spaudai straipsnių!

Kristina aistringai mėgsta dailę, mėg
sta meną. Ji turi didelį troškimą piešti, 
—vaizduojamasis .menas neduoda jai ra
mybės.

Braižvmo K. Stanislovaitienė kadaise 
mokėsi Rochesteryj — Rochesterio Meno 
Institute. Tapybą ji studijavo Waterbu- 
rio Dailės Mokykloje.

Užkrėsta didžiu noru tapyti, piešti, 
K. Stanislovaitienė paaukoja tam visą 
savo laisvalaikį. Praėjusią vasarą tūlą 
laiką ji praleido North' Carolina valsti- 

‘ joje, piešd’ama ir studijuodama tapybą.
Neseniai Connecticut valstijoje Beth

lehem Fair parodoje Kristina buvo iš
stačius! savo kūrinių; du iš jų buvo pre
mijuoti. ' • 
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tj‘ų ‘poefii .kūrybą. Geriausieji kapitalis-

lio kraštuose. Ši poezija novatoriška ge
riausia šio žodžio prasme, nes ji seniai' 
atmetė estetų ir dekadentų poezijos siau
rumą, asocialumą, menką ir niekingą jų 
poetinių priemonių arsenalą ir paskyrė 
save aukščiausiam tikslui.— tarnauti 
liaudžiai, padėti jai jos kasdieninėje 
kovoje dėl ateities. .Naujas tarybinės 
poezijos turinys pagimdė ir naują jos 
formą — monumentalią Majakovskio 
poetinių monologų ir intimią Isakovskio

jano Biednojo ir taiklią publicistinę Si
monovo “Draugų ir priešų” formą. 
Kiekvienas tarybinis poetas didžiąsias 
mūsų epochos temas reiškia savo gimtą
ja kalba ir būdingomis savo tautinėmis 
priemonėmis. Štai kodėl visa tarybinė 
poezija, dainuojanti didžiąsias mūsų 
epochos temas — komunizmo statybą, 
tautų draugystę, meilę savo socialistinei 
Tėvynei, kovą už taiką, yra tokia įvairi 
ir spalvinga savo forma, savo išraiškos 
priemonėmis. Ir nenuostabu, kad geriau
sieji kitų kraštų poetai,su pasididžiavi
mu kalba, jog tarybiniai poetai ir pir
miausia didžiausias mūsų epochos 'dai
nius Majakovskis yra jų mokytojais.

Šių dienų tarybinė poezija kupina 
džiaugsmo, optimizmo, savo krašto jė
gos pajautimo, pasididžiavimo savo pui
kia socialistine Tėvyne, didingos' komu
nistinės ateities nujautimo, ji' kupina 
tauriausių tautų draugystės jausmų. Ir 
kaip taisyklė, šiuo atžvilgiu ji kontras
tuoja su kapitalistinių kraštu pažangius

. I j « l f m. • i ■ ’/'“i ■ • • ** 4 ’ *f 1 d į *i * '

tinių valstybių poetai aiškiai nį’ato ver
gišką savo tautų padėtį, išnaudotojų 

’ prabangą i? darbo žmonių skurdą. Dau
gelis šių poetų kūrinių gimsta kalėji
muose, koncentracijos stovyklose, karo 
frontuose' ir partizanų būriuose kovo
jant dėl gimtųjų tautų laisvės. “Bom
bos ir sviediniai drasko daug iškentėju
sia didvyriškos Korėjos tautos žeme, 
griauna miestus ir kaimus, žudo' vai
kus, ir moteris, ir senelius. — knygos 
įžangoje rašo įžvmusis tarybinis poetas 
Tichonovas. — Kraujas liejasi Vietna
me. kur kolonizatoriai nori savo grobi
kiškai valdžiai palenkti laisvę mvlinčią 
senąją Vietnamo tautą. ‘Burmos džiung
lės mato imperialistų sunaikintus kai
mus. ir pasėlius, nekaltų aukų lavonus. 
Malajuose nesiliauja karas prieš taikius 
gyventojus. Filipinuose baudžiamosios 
ekspedicijos nori pasmaugti filipiniečių 
tautos pasipriešinimą. Indonezijoje ple
vėsuoja gaisrai nuo bombardavimų, ku
riuos vykdo amerikinių ponų olandiški 
tarnai. Į Maroko miestus ir kaimus 
krinta prancūzų kolonizatorių bombos. 
Nėra šiandien pasaulyje tautos, kuri ne
keltų ginklo prieš imperialistinius iš
naudotojus, nėra tautos, kuri neturėtų 
poetų, padedančių savo tautai jos kovoje 
dėl laisvės ir tuo pačiu dėl taikos.”

Antologija “Pasaulio poetai kovoje už 
. taika” plačiausiai payaizduoja tą mil

žinišką kovą, kurią šiandien Veda prieš 
karo jėgas visi geriausieji pasaulio 
žmonės, visų penkių kontinentų prieša- 

• kiniai inteligentijos atstovai —- poetai. 
Iš šios knygos puslapių kalba šimtai mū
sų draugų visuose pasaulio kraštuose. 
Tai nuo bombos žuvęs Korėjos poetas 
Tio Gi Čenas ir koncentracijos stovyklo
je užkankintas graikų poetas janopulos, 
tai didysis turkų tautos poetas Nazymas 
Hikmetas ir čilietis Pablo Neruda. Tai 
demokratinės Kinijos poetai Go-Mo-žo ir 
Emi Siao, tai naujųjų demokratinių 
kraštų poetai ir poetai iš Vietnamo, In
donezijos, Indijos, Australijos. Negrai 
ir baltieji, poetai kraštų, neseniai išsi
vadavusių iš imperialistinės priespaudos 
ir dar tebekovojančių dėl savo laisvės, 
kalba iš šios , knygos lapų, liudydami, 
kad nėra pasaulyje jėgos, kuri galėtų 
nuslopinti kovą už laisvę ir už taiką, ku- z 
ri galėtų užsmaugti poejo balsą.

(Tąsa ketvirtame pusi.), -
Tie,

Kristinos Stanislovaitienės kūrinių 
paroda ir referatas

Kristina Stanislovaitiene-Staneslow.— 
Amerikoje gimusi ir augusi lietuvių dar
bininkų tėvų dukra. Ji yra baigusi kole
giją. Ji — motina trijų sūnų: Eugeni
jaus, šiuo metu lankančio Cornell uni
versitetą, Povilo, šiuo metu studijuojan
čio Meksikos Universitete, Meksikos sos
tinėje, ir Roberto, jauniausiojo, besimo
kančio Waterburyj. Kristina — žmona 
žymaus gydytojo, taipgi Amerikoje gi
musio, augusio ir mokslus ėjusio psichi
atro Dr. Jono Staneslow.

Šiuos faktelius sužymiu tam, kad pa
rodyti, kaip motina ir šeimininkė gali 

o ir

ben--

SU MENU — PAS ŽMONES
ši talentinga ir pilna kūrybinės ug

nies dailininkė žino, kad meno kūriniai 
neprivalo tarnauti tik “parinktiesiems”; 
dailė privalo tarnauti liaudžiai, žmo- 

‘nėms. Ją žmonės turi matyti, suprasti 
ir, vienaip ar kitaip, įvertinti. Dailės 
kūrinys pasilieka “pastovus” ir įgija 
savo vertę tik tuomet, kai jis praeina pro 
juo didesnio skaičiaus žiūrovų kritikos 
skaistyklą.

Ir štai, pakviesta lietuvių moterų vei
kėjos Katrinos Petrikienės, gruodžio 2 
d. dailininkė atvyksta su savo kūriniais 
pas mus, i Lietuvių Kultūrinį Centrą, 
Richmond Hill, N. Y. Su ja atvyksta ir 
patsai Dr. Stanislovaitis ir sūnus Bobby.

Kaip bematant, vietos darbuotojų tal
kos dėka, ant puošnios salės sienų pa
kimba apie 40 Kristinos kūrinių!

Nuotaika tuojau pasikeičia; viskas 
atrodo šventiška, nepaprasta. Susirinku
sieji godžiai stebi kiekvieną objektą.

Staiga užviešpatavo tyla. Publika su
sėda, o dailininkė pradeda referatą apie 
vaizduojamąjį meną.

Skaitydama referatą, ji dažnai, pa
ryškinimui to ar kito posakio, kreipia 
klausytojų, dėmesį į vieną kurį savo kū
rinių.

Ji nušviečia vaizduojamojo meno at-, 
siradimą, plėtojimąsi,*' ’ sroves, pasireiš
kiančias dailininkuose; visuomeninių 
ir ekonominių sąlygų įtakas menui. Ji 
sumini visą eilę dailės gigantų, palies
dama jų gyvenimą, apystovas, kuriose 

xkūrė, ir jų pačią kūrybą. Stanislovaitie
nė gerai pažino velionį Joną Bulį-Lum- 
bį; paliečia jo gabumus ir kūrybą, ku
rios jis nemaža paliko.

Po referato sekė klausimai iš klausy
tojų.

peizažai, vaizduoją tos valstijos gražią 
gamtą, medžius, didingus kalnus.

Tačiau daugumai stebėtojų, atrodo, 
bus labiausiai patikę Stanislovaitienės 
natiurmortai, — piešiniai, vaizduoją ne
gyvąją gamtą: vaisius, gėles, jos pačios 
užaugintas!

Kodėl?
Todėl, kad dailininkė, didžiai mylė

dama savo darbo vaisius, jos pasėtus, 
pasodintus savo darže,' turėjo dau
giau laiko ir progos jiems prisižiūrėti ir, 
vaizduojant drobėj’e, įdėti daugiau sielos.

Nebūdamas jokiu tapybos kritiku, te
galiu pasakyti tik tiek, 'kad visa Stani
slovaitienės kūryba darė gilaus, gražaus 
įspūdžio. Jei ši paroda būtų užsitęsusi 
ilgiau, jei būtų galima jai prisistebėti 
ne vienu kartu, o keletu, aišku, būtų ga
lima ir daugiau pasakyti paskyrium 
apie tą ar kitą kūrinį.

Dailininkės stilius lengvas, jos teptu-' 
ko bruožai subtylūs, švelnūs, tad ir kom
pozicija teikia akiai malonumo, patrau
klumo,—noro. į juos ilgai žiūrėti, nepa- 
vargstant.

Vieni kūriniai buvo įdėti į frėmus, 
kiti — ne. Frėmus padirbo ne kas ki
tas, kaip pats . Dr. Stanislovaitis, kuris 
taipgi yra ir tapybos mėgėjas, turi su
kūręs eilę savų kūrinių. Dr. Stanislovai
tis, taigi, dailininkei žmonai nuoširdžiai 
padeda visame kame: net ir čion atvy
kęs, jis tuojau stojo talkon S. Večkiui 
sukabinti kūrinius ant sienų.

Apie penki asmenys čia pat pasipirko 
Stanislovaitienės kūrinių; kai kurių ji 
neparduoda. Gautuosius už kūrinius pi
nigus K. Stanislovaitienė paaukoja vi
suomeniškiems reikalams.

Toks, trumpai, buvo praėjusio sekma
dienio pas mus popietis. Tokia yra vi- 

• suomenininkė ir dailininkė Kristina 
Stanislovaitienė!
' Didžiausios jai energijos!

Išeinu kaip dvasioj, taip sieloj sušilęs, 
Išlydi įspūdis šiltas, švelnus.
Iš tavęs, Liaudies, esu kilęs
Ir būsiu ištikims Tau sūnus!

Senas Vincas.

P. S. Šio mėnesio 12 d. Stanislovaitie- 
nė išstatys parodon savo kūrinius Wa- 
terburyj,, Lietuvių Klubo salėje, 103 
Green St. Ten bus ir užkandžių. Girdė
jau, kad ten dalyvaus ir brooklynietė 
Katrina Petrikienė. Ten, beje, išstatys 
kai kuriuos savo kūrinius ir Dr. Stani
slovaitis.

Būsiu ištikimas 
. sūnus

(Įspūdžiai iš jubiliejinio parengimo)

Draugas ar draugė man ranką spaudžia,
Iš jų akių tryška širdies jautra,
Maloni veido šypsą prie krūtinės glaudžia, 
Kur vieningai plaka širdis karšta.

Prieš akis kyla veidai seniai matyti, 
Kristalizuojąs širdis ir siela;
Broliška meilė jų akyse švyti,
Tartum būt man brolis ar sesuo miela.

Raustu prieš jų veidus nei Subartas vaikas.
Negi tos paguodos užsitarnavau?
Jaučiuos daug skolingas,- dar nepilnas saikas, 
O čia taip širdingą prieglaudą radau . . .

puošia kalbas laurais literato, 
lyg užgautas tuo komplimentu, 
prided’ ranką prie idėjos rato,

Draugai
Jaučiuos 
Juk kas
Lygiai mano darbui, jo darb’s liek vertu.

Gi tiek daugel draugų ranką man paspaudus,, 
Jaučiuos palengvėjo ir amžio svorys.
Išleidžiu dar kartą, žvelgdams jiems į veidus, 
Ir pačiam jau laikas išeit pro dūris .■..

JOS KŪRYBA
Pati dailininkė pasakė, kad ji nesispe- 

cializuoja nei vienoje tapybos šakoje: 
daro bandymus visose.

Iš 40 jos kūrinių, penki buvo portre
tai, tarp kurių — Dr. Jono Kaškiau- 
čiaus portretas, pastelinis, pieštas tam 
tikra spalvota kreida.

Bet dauguma kūrinių aliejiniai. Yra 
gražių ir akvarelių, — vandeniniais da
žais pieštų (water colors).

..Keletas kūrinių,..atlikUi North Carolis ... 
įla valstijoje—tikrai imponuoją gamtos

ANYKŠČIAI. — Nesiskubindama 
niekieno netrukdoma neša savo vandenis 
žiežumbrės upė. Glūdinčią joje energiją 
nutarė panaudoti du kaimyniniai kolū
kiai ‘'Anykščių šilelis” ir Jono Biliūno 
vardo. Bendromis jėgomis Čia baigiama 
statyti užtvanka, smarkiai pakeltas van
dens^ paviršius. Dabar montuojama tur
bina. Naujai statoma hidroelektrinė ne
trukus pradės darbą.

ir

I POLICINES 
PROVOKACIJOS 
KRACHAS
OSLO, rugs. 11 d.—Pasku

tinę savaitę Oslo mieste A- 
p y g a r d o s teisme buvo 
svarstoma byla, kurioje 
norvegas komunistas Nor
vegijos karinio jūrų lai
vyno leitenantas Danielse- 
nas buvo kaltinamas šnipi
nėjimu. ’

Teisme paaiškėjo, kad pro
kuratūra visa kaltinimą 
prieš Danielsena pagrindė 
suėmimo metu iš jo. atimtu 
lapeliu, kuriame buvo para
šyti kelių Norvegijos kari
nio laivyno laivų pavadini
mai. Jokių kitų, bent kiek 
dėmesio vertų įrodymų; pa
tvirtinančių Danielsenui”pa- 
teiktą- kaltinimą, prokura
tūros dispozicijoje nebuvo.

Teisman iškviesti liudinin
kai vieningai patvirtino, 
kad nelemtasis lapelis su 
kelių karinių jūrų laivų pa
vadinimais, sudaręs proku
roro pateikto Danielseflui 
kaltinimo pagrindą,* neišlai
ko jokios kritikos. Nepai
sant visii Norvegijos proku
ratūros gudrybių ir Norve
gijos policijos spaudimo, jų 
sulipdyta “byla” prieš leite
nantą Danielsena pasibaigė 
visišku krachu: Norvegijos 
teismas Oslo mieste vienbal
siai paskelbė Danielsenui iš 
teisinamąjį nuosprendi.

Procesas parodė, kad Nor
vegijos valdžios organai iš
kėlė šią bylą, pataikaudami 
šeimininkams iš anapus 
vandenyno, siekdami rasti 
pretekstą taikyti nepapras
tiesiems įstatymams, skir
tiems nuslopinti šalies pa
žangiąsias jėgas, kovojan
čias už taika, prieš karo pa
rengimo politiką.

Svarstant šią byla, bUVo 
visiškai aišku, kad Norvegi
jos reakcionieriai siekė taip 
pat sukompromituoti šiuo 
procesu Norvegijos komu
nistus, kurie yra aktyvūs 
taikos šalininkai. Tačiau ir 
šis tikslas nebuvo pasiektas, 
nes nuo pat pradžių buvo 
visiškai aiškus Danielsenui 
patiekto kaltinimo nepagrįs
tumas.

Tai buvo priversta pri
pažinti net Norvegi jos deši
nioji spauda, neįstengusi 
nuslėpti šio Norvegijos po
licijos gėdingo inscenizavi
mo viso nepasisekimo. Net 
toks laikraštis, kaip “Mot- 
genbladet,” kalbėdamas 
apie šį procesą, pareiškia, 
kad “tardymo organui pa
darė lemtingą klaidą, pra
dėdami bylą prieš Perą 
Danielsena, neturėdami tam 
tvirtos dirvos.” “Atrodo 
neįtikėtina,— priduria laik
raštis, kad tardymo organai 
galėjo pradėti bylą tokiu 
nerimtu pagrindu.” Laik
raštis pažymi, kad žlugimas 
šio “proceso prieš komunis
tus yra naudingas visiems, 
kas simpatizuoja Tarybų 
Sąjungai, o tokių pas ųiųs 
vis dėlto nemaža.”

Eilė reakcinių laikrašęių, 
pranešdami apie Daniebeno 
procesą,' neslepia savo ne
pasitenkinimo tuo, kad teis
me sužlugo Norvegijos val
džios organų mėginimas su
sieti šią “bylą” su kai ku
riais Tarybų Sąjungos am
basados Norvegijoje dar
buotojais. • ų •

Norvegijos policija ir pro
kuratūra atsidūrė skanda
lingoje padėtyje, sulipdžiu- 
sios šį provokacinį procesą, 
kuris pasibaigė krachu. .

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia paleido arkivysku
pą Stepinacą po 5 metų-ka
lėj imp. Jis buvo nuteistas 
16 metų kalėti kaip nacių 
bendradarbis.
■■ ■■ ......... ; 1 Ui— . ..................ii.

3 gush—Laisve £Liberty);Še3tadien., Cruodis-Dec, 8, 1951

**Mį*<^ u



Pasaulio poetai už 
taiką

(Tąsa nuo 3-čio puslapio)
balsai prasiveržia pro kalėjimų grotas, 
perskrenda per kalnus ir vandenynus, 
kelia tautas į kovą, telkia jų jėgas, įkve
pia joms laimėjimo valtį. Daugelio an
tologijoje išspausdintų kūrinių negali
ma skaityti be gilaus susijaudinimo. 
Štai poetas Nazymas Hikmetas, ilgus 
metus kankintas Turkijos kalėjimuose, 
sunkiai sirgdamas, rašė pilnas optimiz
mo ir jėgos eilutes:

Aš vis tiek nenumirsiu!
Aš gyvensiu tarp jūsų.
Aš gyvensiu —

Paulio Robsono dainoj,
skambiuose Aragono eilėraščiuos, 
baltame balandyje Taikos, 
jūsų vėliavose, 
juoke Prancūzijos dokininkų, 
mano puikiųjų sūnų, 
aš gyvensiu šioj žemėj 
tarp žmonių

ir žmonėms.
Šitai—mano jėga!
Šitai—laimė mana!
Šitaį—džiaugsmas mano, draugai!
Amerikos negrų poetas Langston 

Hughes dainuoja:
Na, ką gi, aš sakau atvirai:
Amerika niekados man nebuvo

Amerika.
Bet aš prisiekiu,
kad taip bus.
Many gyvena
kovos nemirtingasis grūdas 
ir kovos valią žadina širdy.
Grąžinsim sau turtus kalnų, 
laukus ir šachtas, dirbtuves, upes,— 
džiaugsmingąją žaliųjų štatų erdvę, 

' Ameriką laisvosios liaudies.
Vienas žymiausių šių dienų pasaulio 

poetų, Tarptautinės taikos premijos lau
reatas Pablo Neruda, ištremtas iš savo 
tėvynės Čili, kur šiandien šeimininkau
ja Walstrito samdiniai, rašo:

Aš tuos, kurie tėvynę nukreipė iš kelio 
ir surakintą išdavė svetimšaliams, 
ir tuos, kur moka, kad tik ją sužeistų, 
aš jų neapdainuosiu ir nenutylėsiū, 
tačiau kiekvieną jų mokėsiu aš 
su pilna pavarde prie gėdos stulpo 
prikalt ne tik šiai dienai, bet ir .

amžiams.
Su didžiule meile poetas dainuoja apie 

žygį Stalingrado didvyrių, išgelbėjusių 
Europos laisvę.

Didžiu tikėjimu taikiosios žmonijos 
pergale prieš žudikiškas imperializmo

jėgas skamba daugelio poetų kūriniai, ir 
šį tikėjimą gal būt geriausiai išreiškė 
mūsų minėtas žuvęs Korėjos poetas Tio 
Gi Čenas, kalbėdamas apie savo sukru
vintą, bet nenugalėtą žemę: ,

—Klausykit manęs! Ašai kalbu. 
Nenugalėsit jūs naujos Korėjos, 
Ir neįstengs kitų kraštų kareiviai 
Jęs laisvės geismo niekad numalšint! 
Korėja, aš sakau jums, bus tvirta, 
Stipri kaip stačios uolos Pektusano, 
Aukšta tartum viršūnės Pektusano, 
Šviesi tarytum ežeras Čanzi!
Į Tarybų šalį — kovos už taiką švytu

rį' — nukreiptos pasaulio tautų ir visų 
kontinentų geriausiųjų poetų akys ir 
širdys. Daug' jaudinančių eilučių užsie
nio poetai, kovotojai už taiką, paskyrė 
mūsų šaliai. Įžymusis prancūzų poetas 
Polis Eliuaras rašo:

Broliai! Tarybų Sąjunga 
Sau ir mums nori taikos! 
Broliai! Tarybų Sąjunga 
Mus veda plačiuoju keliu

Į taiką ir laimę, 
Ten, kur baigias naktis 
Ir žėri 
Laisviesiems žmonėms 
Puikioji aušra ateities!
Stalino genijaus garbei, jo. — didžiau

siojo kovotojo dėl tautų laisvės ir taikos 
milžiniškam vaidmeniui daugelis pasau
lio poetų paskyrė nuoširdžiausius savo 
žodžius.

Senatorius Taft sveikinasi su demokratu Ferguson iš 
Ohio. Juodu buvo pašaukti Senato komisijai liudyti dėl 
didelių išlaidų, demokratų ir republikonų padarytų 
1950 metų rinkimuose Ohio valstijoje. Fergusonas bu
vo demokratų kandidatas ir prakišo rinkimus.

Laisvės Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

S. Puidokas, Rumford, Me............................... 196
Los Angeles Vajininkai ........................ .  • • • 168
C. K. Urbon, Hudson, Mass, ............. 168
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y............................. 168
S. Kirstis, Bridgewater, Mass............................. 168
M. Slekiene, Gardner, Mass. .. ..................... 168
A, Stikliūnas, Luzerne, Pa.............................. 168
F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa...................... 140
V. Kartonas, Maspeth, N. Y............................... 140
A. Gudzin, Scotia, N. Y................................. 140
Wilkes-Barre Vajininkai ...........   •................ 140 <
Grand Rapids Vajininkai ,............................. 140
A. Kubitskis, Coal Center, Pa.........................  112
H. žukienė, Binghamton, N. Y. .. ................ 112
St. Raudove, Pittston, Pa............................... 112
Bridgeport© Vajininkai .................................... 84
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass......................... 84
P, Krishaunas, New Kensington, Pa.................. 56
J. Daujotas, Ę. St. Louis, Ill.......................... 56
Clevelando Vajininkai .. ....................................  56
A. Navickas, Haverhill, Mass..................... .... 56
V. Vitkauskas, Nashua, N. H, .........   56 .
Geo. Urbon, N. Braddock, Pa. ......................... 56
Geo. Jamison, Livingston, N. J, ..................... 28
M. Girdziuviene, Collinsville, Ill.............................28
Visus ir visas prašome stoti į dienraščio vajų — 

gaukite naujų skaitytojų, atnaujinkite pasibaigusias 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitytojus atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigiasi.

Laisvės Administracija v

Iš tribūnos mauzoliejaus kelią tu 
nurodai mums — 

ir baltiems, ir geltoniesiems, ir 
juodiems savo sūnums!

Linki tau geros sveikatos
užsigrūdinus kovoj 

Šiandien liaudis visos žemės,
žmonės Kinijoj laisvoj! — 

sako demokratinės Kinijos poetas Emi 
Siao.

“Šie eilėraščiai, — knygos įžangoj ra
šo poetas Tichonovas, — gerai perduoda 
tautų valią, nukreiptą prieš karą ir jo 
šeimininkus, prekiautojus žmonių krau
ju ir gyvybe. Šie eilėraščiai — rūstus 
ginklas prieš karo kurstytojų stovyklą. 
Juose tiek įvairumo, kiek jo gali būti 
poezijoje visų šalių tautų, turinčių savo 
ypatingą, nepakartojamą balsą, ir juose 
tiek vieningumo, kiek jo gali būti žmo
nėse, atsidavusiuose vienam reikalui, su
rištų vieno polėkio į aukštą tikslą!

Žymus yra pasaulio poetų indėlis į 
tautų kovą už šventąjį taikos reikalą. 
Antologija “Pasaulio poetai kovoje už 
taiką” rodo nepalaužiamą žmonijos va
lią laimėti didžiąsias mūsų laikų kauty
nes dėl žmonijos gyvybės ir ateities. Nė
ra abejonės, kad toji kova bus laimėta.

SKAITYK IR MOKYKIS
(Užbaiga)

Žvėrių veisimas. Žvėrių vei
simas glaudžiai susijęs su ver
slinių gyvulių apsauga. Kana
dos ir Amerikos Jungtinių 
Valstybių bandymai įrodė, 
Jęad daugelį laukinių žvėrių 
gąlima veisti nelaisvėje, lyg ir 
Balniniais padaryti. Tenai 
plačiu mastu veisiamos sidab
rinės lapės, baltosios ir žyd
rosios šiaurinės lapės, audinės 
ir kiti brangūs kailiniai žvė
rys. Mūsų Sąjungoje įsteigtos 
gyvulių fermos kailiniams 
žvėrims auginti: įvairių veis
lių lapėms, enotiniams šunims, 
sabalams, šiaurinėms lapėms. 
Komandorų salose auginamos 
šiaurinės lapės, netoli Ar
changelsko — sidabrinės la-

1928 metais ties Maskva į- 
steigtas žvėrių ūkis. Prie mo
kslinių tyrimų institutų stei
giami bandomieji žvėrynai. 
Didelę reikšmę moksliniam 
žvėrių auginimo darbui turi 
ir mūsų zoologijos sodai. Mas- 

Ž kvos zoologijos sodas davė 
Vertingų duomenų apie saba
lų auginimą nelaisvėje; jam 
pavyko užauginti sabalų prie
auglį.

; Be to, Sąjungos šiaurėje pa
leista į laisvę ir aklimatizavo
si «atvežta iš Amerikos onda
tra — vandeninės žiurkės gi- 
minaitė.

BAIGIAMASIS ŽODIS.

99./Gyvulių pasaulio 
vieningumas.

(Zoologijos mokslas atsklei

dė prieš mūsų akis nepapras
tą formų įvairumą gyvulių 
pasaulyje. Tos margos įvairy
bės suskirstymas sisteminė
mis grupėmis — tipais, klasė
mis, būriais ir tt. — įgalino 
mus tą pasaulį aprėpti, jame 
susivokti.

Natūralioji sistema. Siste
ma, pagal kurią susipažino
me su gyvulių pasauliu, yra 
natūralioji sistema. Ji atvaiz
duoja giminiškus santykius, 
kilmės ryšius tarp sisteminių 
gyvulių grupių. Mes įsitikino
me, kad net ir tolimų grupių 
gyvuliai, su ryškiais kūno san- 
daro skirtumais, vis dėlto tu
ri tokių požymių, iš kurių ga
lima suvokti jų giminiškumą.

Pavyzdžiui, kas gi, rodos, 
bendra tarp jūrų žvaigždės ir 
chordinio gyvūno? Tačiau 
matydami, kad jų gemalas li
gi tam tikro laiko vystosi vie
nodai, matydami, kad dygia- 
odžių ir žemesniųjų rūšių 
chordinių vikšrai nepaprastai 
panašūs, mes prieiname išva
dą, jog šie gyvūnai savo kil
me yra giminiški. Mūsų siste
moje abu tuos tipus ir susta
tėme vieną greta kito.-

Kitas pavyzdys. Nagrinėda
mi nariuotakojų tipą, mes pa- 
226—Skaityk ir mokykis 
stebėjome, kad šie gyvūnai 
turi daug panašumo su aukš
tesniųjų rūšių žieduotosiomis 
kirmėlėmis. Tas panašumas 
reiškiasi metameriniu kūno 
sandaru, vienodai kūno rui
me sutvarkytomis kraujota
kos, yirškįnipio ir nervų siste

momis bei kitais požymiais. 
Jeigu čia dar pridėtume duo
menis iapie nariuotakojų 
(pavyzdžiui, trilobitu) iškase
nas ir apie “pereinamąsias 
formas” (peripatai), tai mes 
visai neabejotume, kad na
riuotakojai ir žieduotosios 
kirmėlės yra kilę iš bendrų 
protėvių.

Kas atsidėjęs sekė per vi
są kursą įvairius faktus, liu
dijančius apie didesnį ar ma
žesnį artimumą tarp atskirų 
gyvūnų tipų, tam aišku, kad 
visi tipai yra mažiau ar dau
giau giminiškos kilmės.

Nagrinėjant klasių ryšius 
kurio nors vieno tipo ribose, 
tasai giminiškumas pasirodė 
ryškesnis. Čia mes atrandame 
žymiai daugiau kūno sandaro 
panašumų ne tik tarp dabar 
gyvenančių tos klasės gyvu
lių, bet ir tarp dabartinių bei 
iškasamų formų. Atsiminki
me, pavyzdžiui, kiek > daug 
duomenų turime nustatyti ry
šiams tarp stuburinių gyvulių 
klasių. Čia ir organų sandaro 
bei vystymosi duomenys,, ir 
gemalinio bei pogemalinio 
vystymosi duomenys, ir ištir
tų’ iškasenų duomenys. Visi 
šie duomenys leidžia gana 
tiksliai išaiškinti giminiškus 
atskirų stuburinių klasių ry
šius ir tų giminiškų ryšių isto
riją.

Remdamiesi šia' medžiaga, 
mes ir sudarome genealogijos 
medį kiekvieno tipo klasėms.

Giminiškumo ryšiai tarp tos 
pačios klasės būrių dar ryš
kesni ; sandaro ir . vystymosi 
panašumas dar didesnis. Paly
ginant, pavyzdžiui, plėšriųjų 
ir naguočių žincfuoįių sandarą,

pakanka atkreipti dėmesį į 
tokius požymius, kaip antai, 
dantys, nagai, kanopos. Gimi
niškumo ryšiai tarp tų būrių, 
jų istorija, ištirta labai nuo
dugniai. Dar labiau tai ga
lima pasakyti apie to paties 
būrio šeimas ir tos pačios šei
mos rūšis.

—o—
Lyginamoji anatomija.. Ly

ginamasis tyrinėjimas gyvulių 
kūno sandaro sudaro atskirą 
mokslą — lyginamąją anato
miją. Tai viena zoologijos ša
kų. Lyginamoji anatomija 
duoda pagrindinius duomenis 
natūralinei gyvūnijos sistemai 
sudaryti. Juo nuodugniau ly
ginamoji anatomija susipažįs
ta su gyvulių kūno sandaru ir 
atskirų organų išsivystymu, 
tuo aiškesni darosi įvairūs gi
miniškumo, artimumo laips
niai tarp sisteminių gyvulių 
grupių.

,—o—
Paleontologija. Labai daug 

duomenų tikslinei gyvūnijos 
klasifikacijai duoda ii’ kita 
zoologijos šaka —■ paleontolo
gija. Paleontologija — moks
las apie išmirusius, iškasa
muosius gyvulius. Ji turi daug 
iškasenų medžiagos, kuria 
remiantis galima nustatyti 
daugelį gairių raidos istorijo
je, kurios veda nuo senovinių 
formų iki šių laikų gyvulių.

. Lyginant dabar gyvenan
čių gyvulių kūno sandarą su 
gyvulių kūno sandaru, gauna
me daug įtikinamų įrodymų 
apie sisteminių grupių ir ats
kirų gyvulių rūšių giminišku
mą. Tuo jau nekartą įsitikino
me, eidami mūsų kursą. Pa
leontologijos radiniai dažnai 
įgalina net atstatyti atskirų 
gyvulių rūšių kilmę, jų istori
ją.

—o—-
Embriologija, Daug faktų 

apie sisteminių gyvulių gru
pių giminiškumą, apie vienos 
ar kitos grupes protėvius, 
duoda mums gyvulių gemalų 
raidos tyrinėjimas. Mokslas 
apie gemalinį gyvulių vysty
mąsi — embriologija — taip 
pat yra viena iš zoologijos ša
kų, kuri duoda gausios me
džiagos gyvulių pasaulio na
tūralinei sistemai sudaryti.

Lyginamosios anatomijos 
faktų nagrinėjimas, paleonto
loginių radinių pagausėjimas 
ir jų tyrimas, nuodugnesnis 
embriologijos pažinimas ir vis 
gilesnis pažinimas dabartinių 
gyvulių formų, jų sistematikos 
ir jų plitimo visame žemės' 
rutulyje — visa tai duoda vis 
naujų ir naujų duomenų, ku
rie padeda geriau įsigilinti į 
gyvūnijos raidos istoriją ir 
tiksliau nustatyti giminiškumo 
ryšius tarp jos atskirų siste
minių grupių.

,—o—
Išvadą. Tuo būdu zoologija 

ir su ja susiję mokslai mtis į- 
tikina, kad gyvulių rūšys ne
pastovios, kad jos sų laiku

Hart, Mich.
Grįžta prie Vilnies

Gruodžio 2 d., sekmadienį, 
nusprendžiau atlankyti kele
tą lietuvių ūkininkų, bet ne
nusisekė, o tikėjau gauti nors 
vieną darbininkiškai spaudąi 
skaitytoją.

Geri draugiški žmonės per 
ilgus* metus skaitė Naujiena^, 
bet prieš kelis metus pas juos 
svečiavosi žmonės iš Cicero, 
III. ir buvo užrašę Vilnį. Pas
taroji jiems patiko, bet pre
numeratai išsibaigus, koks tai 
nesusipratimas iškilo tarpe S. 
ir V. Adm. delei prenumera
tos kainos. Taigi jie ir vėl grį
žo prie Naujienų.

Dabar tie ūkininkai man 
pareiškė, kad tas šlamštas 
jiems taip įsipyko dėlei šmei
žtų tėvynės Lietuvos ir biau- 
riojimo lietuvių darbo žmo
nių, kad ant toliau jie nebe
nori j° matyti, o be lietuviško 
laikraščio nenori būti. Pasiža
dėjo užsiprenumeruoti Vilnį 
gal po Naujų Metų.

Gana ilgokai / pasikalbėjo
me apie padėtį Tarybų Lietu
voj, apie Korėjos karą, apie 
Iraną, Egiptą ir apie nežmo
nišką gyvenimo reikmenų 
brangumą. Vakarui priartėjus 
nebeteko pas kitus ūkininkus 
nuvykti. O norėtųsi ir kitų už
klausti : “ar dar nepabodo 
jums savo protą maitinti fa- 
šistuojančių laikraščių me
lais?”

Lapkričio pradžia būva šal
ta, temperatūra buvo nupuo
lusi iki 15 laipsnių viršuje 
nulio; apie 6 coliai sniego jau 
buvo prisnigta, siautė smar
kūs vėjai, atrodė, kad jau bus 
tikra žiema. Oras atšilo į pa
baigą lapkričio ir jau trecia 
savaitė oro temperatūra laiko
si gana aukštai — iki 60 laip
snių, taip, kaip Floridoj ir 
saulutė dažnai pasirodo, o 
kaip kada net visą pusdienį 
be jokio debesėlio išbūna.

Maisto kenavimo dvi dirb
tuvės po biskį dirba (veikiau
sia gauna iš valdžios; užsaky
mus).

Iš pranešimų matyti, kad 
pasiekusius 18—19 metų jau
nuolius ima į kariuomenę. 
Taipgi buvo pranešta, kad 'iš

II arto apylinkių yra užmuštų 
Korėjoj. Pasikalbėjimuose su 
žmonėmis tenka nugirsti dide
lio nepasitenkinimo Korėjos 
karu, aukštais taksais ir reik
menų ' brangumu, bet protes
tuoti prieš tas blogybes žmo
nės nedrįsta — bijo. Hartietis

Baltimore, Md.
Užkvietimas - paraginimas

šiandien sukanka 36 metai 
kaip gyvuoja Lietuvių Litera
tūros Draugijos 25 kuopa 
Baltimorėje. Daugelis narių 
priklauso nuo pat jos susitvė- 
rimo. Ir kita dalis narių jau 
priklauso dešimtimis metų 
šiai garbingai organizacijai.

Vieni nariai lankė, susirinki
mus įr dirbo, kiek išgalėjo. O 
kiti nariai užsilaikė gana pa
syviai. Bet dabar visi nariai 
nuspręskime atlikti štai ką: 
Visi ateikime į kuopos metinį 
gusirinkimą, kuris įvyks gruo

džio 10 d. Lietuvių Svetainėje 
ant trečio aukšto,

Dalyvaudami susirinkime 
pagerbsime savo organizaciją 
ir save.

Ar tai nebūtų gerbtinas ir 
istorinis dalykas, jeigu per 
tiek metų prigulėdami prie 
LLD 25 kuopos visi dalyvau- 
tumėm šiame susirinkime?

Tad iki pasimatymo susi
rinkime. F. Sekr.

Teisėjas nubaustas $200
LEMOORE, Cal. — Le

moore City teisėjas W. W. * 
Sheahan pats save nusibau- 
dė $200 už girtą važiavimą 
automobiliumi. Teisėjas pa
sirašė tokį pat apkaltinimą 
sau, kaip ir kitiems jo nu
baustiems už, girtą važia
vimą. . * . .

Teisėjas Sheahain pasaka 
reporteriams, kad jis dau
giau nebepadarys tokio ne
smagumo sau. Rep.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Reikalai

Gauname daugiau sveikinimų su aukomis
Lietuvių Namo Bendrovės (Lietuvių Kultūrinio Cen

tro) šėrininkų metinis suvažiavimas nors ir praėjo, bet 
sveikinimų su aukomis vis gauname. Štai keletas jų:

Jonas Šinkūnas, Barrington, N. J. ........ $50.00 
Moterų Pažangos Klubas, Detroit, Mich. 10.00 
LLD 185 kuopa, Richmond Hill, N. Y......... 5.00
J. A. Budris, Chicago, III.................................. 1,00
J. Podžiūnas, Chicago, III................................ 1.00

kinta ir kad tas kitimas būna 
tuo žymesnis, kuo ilgesnis yra 
praėjęs žemės istorijos perio-, 
das. Antra, aišku, kad da
bartinės gyvulių rūšys yra ki
lusios iš anksčiau gyvenusių 
rūšių, kurios skyrėsi nuo da
bartinių. Jeigu nustatytume 
genealoginius ryšius tarp visų 
gyvūnijos tipų, tai pasirody
tų, kad jie visi tiesiogiai ar 
netiesiogiai yra kilę iš se
niausiųjų pirminių tipo gyvū
nų. Višas gyvūnų pasaulis sa
vo kilme yra vieningas.

LDS 13 kuopa, Richmond Hill, N. Y., nutarė pa
sveikinti suvažiavimą su $5.00, bet dar tos penkinės ne- 
pridayė.

P. M. Šolomskas iš Chicagos rašo, kad LLD 19 kuopa 
su pasveikinimu paskyrė $5.00, bet kol kas tos penkinėj 
negavome.

Ačiū sveikintojams ir aukotojams.

Perrinktą Bendroves valdyba
Gruodžio 3 d. įvykęs suvažiavimo išrinktų Namo Ben

drovės direktorių susirinkimas perrinko valdybą. Ben
drovės prezidentu išrinktas tas pats Motiejus Klimas 
penktam metiniam terminui. Vice prezidentu išrinktas 
jaunuolis Jonąs Katinas, energingas veikėjas. Sekreto
rium - iždininku išrinktas tas pats Petras W. Jones —- 
trečiam metiniam terminui.

Direktoriai pasibrėžė nemažai darbo Kultūrinio Cen
tro labui. Pirmiausias jų darbas-^naujų metų pasitiki- 
mui parengimas. Plačiai tuo klausimu kalbėjo ir plana
vo. Jie sako, tai bus žymiausias parengimas. Svečių 
tikimasi turėti gana daug . Po naujų metų kada nors 
planuojama perstatyti nauja opera. Jau tariamasi su 
operos kompanija.

Klaidos pataisymas
Sveikinimų ir aukų atskaitoje, gruodžio 1 d. laidoję 

viena nemaloni klaida įsiskverbė. Penki doleriai, kurįt 
buvo kredituoti Katrinai Petrikienei, turėjo būt kredf- 
tuo.ti Sofijai Petkienei, Brooklyn, N. Y. flk

Rašant Lietuvių Namo Bendrovės reikalais, reikia 
adresuoti sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
.........      - «" ■ -  ■■ 1 1 1 —r—1 1 !  - -1■ ■     ..i,.

4 pusi.—Laisvė (ybfrtyĮ^ęątądięn., Gru^įi^Pec. 8, 195|
■ ■ • .
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Lietuvių tautos 
istorija

P. P. reikalinga finansinė 
parama

(Tąsa)
Atradęs prieglaudą pas vieną turtingą Vilniaus mies

tietį, Vinkleris dar kelerius metus platino Liuterio moks
lą. Pagaliau, globėjui mirus, Vinkleris buvo priverstas 
bėgti iš Vilniaus, nes katalikų minia buvo labai sukir
šinta prieš jį.

Bet, neveizdint į kliūtis ir persekiojimus,, kurie sutiko 
Lietuvoje pirmutinius reformacijos platintojus, reforma
cija tačiau paleAgva platinosi, jos šalininkų skaičius au
go. (Taip, karalius Zigmantas I, Vilniaus vyskupo Povi
lo Algimanto patartas, 1538 m. užgynė, kad niekas neiš
drįstų Liuterio ir kitų eretikų mokslo išpažinti ir platin
ti, priimti pas save ir šelpti erezijos šalininkus. Už to 
uždraudimo nepildymą grūmojo turtų konfiskavimu, iš
trėmimu ir bajorybės atėmimu. Kitu įsakymu aštriomis 
bausmėmis uždraudė bajorijos jaunuomenei važiuoti mo
kytis į užsienio miestus, reformacijos užkrėstus, o jau 
esantiems ten paliepė veikiai sugrįžti.)' * Reformaciją 
priėmė pirmučiausia miestiečiai, ypačiai vokiečių kilmės, 
o vėliau, neveizint į katalikų kunigų prikalbėjimus ir 
grūmojimus, reformacija prasiplatino tarpu bajorų. 
Tarp miestiečių platinosi ypačiai Liuterio tikėjimas, Lie
tuvos bajorijai labiau tiko reformatų tikėjimas.

Mat, tais laikais Lietuvos bajorija buvo jau pusėtinai 
praturtėjusi ir gerokai apsišvietusi. Pasaulinio mokslo 
įtekmė padarė tai, kad apšviestesnieji buvo atšalę tikėji
mo dalykuose. ' j

Galutinai išsižadėti katalikybės juos Vertė didelis .tuo
met bajorijos ir. kunigijos reikalų priešingumas. Didžiai 
įsigalėjusi ir paėmusi į savo Tankas visą valstybės Valdy
mą bajorija jautėsi nesmagiai, kad valstybėj aukščiau už 
juos stovi dvasininkų atstovai. Didžponius erzindavo, 
kad Gniezno arcivyskupas, primas ir apaštalinis pasiun
tinys buvo pirmi asmens valstybėje po karaliaus.

Erzino juos, kad .vyskupai sėdėjo senate ir jų vietos 
skaitėsi- aukštesnės, negu pasaulinių senatorių.

Nemaža erzino juos taip pat, kad kunigija, turėdama 
didžiulius žemės turtus, buvo laisva nuo mokesnių karo 
reikalams, nes bažnyčios kanonais pasaulinė valdžia ne
turinti teisės dėti mokesnių ant bažnyčios* žemės. Todėl 
viša valstybės’gynimo sunkenybė gulėjo ant bajorijos.

Dėliai šito dažnai būdavo keliami ginčai seimuose, ga
liausiai buvo nutartas įstatymas apdėti mokesniais dva
sininkų turtus. Bet dvasininkai kiek galėdami stengėsi 

'-šito nepildyti. t ‘ Z , ;
Netiko -bajorams ir. tai, j kad dvasininkai ėmė dešimtinę 

iš jų valdinių. .Reformatų- tikėjimo priėmimas tad tuo
jau duodavo medžiaginę naudą bajorui. Bajorui priėmus, 
i|tefprmatų tikėjimą, jo baudžiauninkai tuojau paliauda
vo .mokėję dešimtinę ir kitas rinkliavas katalikų dyasi- 
ninkams. Tuomet jų ponas galėdavo cĮaugiau iš jų' savo- 

- naudai išgauti. ,,
Bet labiausiaai nekentė bajorija dvasininkų teismų; 

daug ginčų gildavo, kad tų teismų veikimo ribas susiau
rinus.* **!• t ’ .Į T - į

Mat, bažnyčios įstatais, pasaulininkai tūrėjo būti tei
siami dvasininkų teismuose, jeigu buvo tariama, kad nu
sikaltę prieš tikėjimą, kaip antai, eretikybe, atskaluny- 
be, blevyzgojimu prieš Dievą.

IŠ kitos vėl pusės dvasininkus net ir už nebažnytinius 
nusikaltimus: vogimą antai, plėšimą, žmogžudybę ir ki
tus mažesnius, galėjo teisti vien* dvasininkų teismai. Tai
gi tad kiekviena kilusi tarp dvasininko ir pasaulininko 
byla turėjo būti tęsiama dvasininkų teisme;

Bajorija nekentė dvasininkų teismų. Seimuose (1550, 
1552 m. 1555 metais) kilo karštų ginčų dėliai dvasinin
kų teismų susiaurinimo. Pagaliau buvo įvesta kai kurios 
atmainos, tačiau ginčai ir neapykanta nepasiliovė. .

Be to dar, seimuose bajorija kėlė balsą ne tik prieš 
dvasininkų teismus, bet reikalavo susiaurinti dvasininkų 
teises ir galybę, kuri, girdi, mažinanti bajorijos teises 
ir laisvę.
4 Tas bajorijos ir katalikų dvasininkų reikalų priešin- 

gumąs> tas varžymasis dėl vietos pirmumo valstybėj, o 
taip pat naujo apšvietimo pagamintosios laisvamanybės 
įtekmė, padarė tai, kad Lietuvos bajorija taip greitai iš
sižadėjo katalikų tikėjimo ir priėmė labiausiai atsitoli
nusį nuo katalikybės, reformatų tikėjimą1. » >

•Ątsirado nemaža pasekėjų net Arijaus ir Sotino moks
lo, kurie atmetė net šv. Trejybę ir nepripažino Kristaus 
Pievų. ' >

. Buvo dar viena svarbi priežastis, kuri traukė Lietuvos 
bajoriją ne prie Liuterio, bet prie reformatų tikėjimo. 

' Mat, turėdama didelę laisvę valstybėje, Lietuvos bajori
ja linko prie reformatų tikėjimo, kuris teikia tokią pat 
didelę laisvę tikėjimo dalykuose.

Be to, bajorijai labai tiko, kad reformatų bažnyčios 
valdyme dalyvauja pasauliniai asmens. Priėmę tad re
formatų tikėjimą, bajorai užėmė svarbiausią vietą ir 
bažnyčios reikaluose. Katalikais būdami, jie neturėjo 
balso bažnyčios reikaluose.

Užtatai jie noriai priėmė reformatų, tikybą, arba, ka
talikai bebūdami, rinko reformatus atstovus į seimus, 
tad kovotų su katalikų dvasininkais, kad reikalautų jų 
teisių suvaržymo.
i Buvo dargi dirvos reformacijai prasiplatinti, ir tarp 

pfcios katalikų kunigijos. Mat, ir tarp kunigų buvo ga
na didelė nelygybė. Žemesnioji kunigija, kilusi iš smulk- 
iSjorių ar iš liaudies, priversta buvo visą savo amžių 
sėdėti ar kur plikoj parapijoj klebonu, ar kaipo samdi
ninkai sėdėti vikarais, be vilties gauti geresnę vietą, nes 

ingesnes vietas laikė pasidaliję kilę iš didžbajorių 
nyčios didikai.’ Užtatai žemesnioji kunigija neapkentė 
~ Ne vienas iš jų priėmė reformatų tikybą.

ft

Cuyahoga. Apskrities Prog
resyvių Partija jaui 
rengtis prie 
nes veiklos, 
metais vėl 
kandidatus

’ tą, vice prez., nekurtuos kon- 
gresmanus, senatorius, taipgi į 
daugelį valstijos valeiviečių ir 
į apskričių komisijonierius. O 
ateinančiais metais bus jau 
daug sunkiau uždėti nepri- 
gulmingus kandidatus ant'ba
loto. Mat, dabar Wallstryto 
globojama dvilypė dėmokrą- 
tų- republikonų partija, kuri 
taip pat dominuoja Jr Ohio 
valstijos seimelį, kas kartas 
stato vis didesnes pinkles nau
joms dar neįsikūrųsiomš par
tijoms kandi datų uždėjimui ant 
baloto.: Metai laiko atgal dar 
užteko 1 nuošimčio , parašų, 
kiek gubernatorius gavo bal
sų praeituose rinkimuose, o 
dabar jau reikia 7 nuošimčių. 
Tai reiškia 7 kartus daugiau- 
Taipgi ir parašus reikia ati
duoti daug anksčiau, negili 
pirmiau reikėdavo. Dabar už
dėjimui kandidato į valstijos 
seimelio atstovu? reikia surin
kti 36,000 piliečių parašų ir 
juos priduoti iki vasario 3-

I čios.

pradėjo 
1952 metų politi
nes ateinančiais 
turėsime statyti 

į šalies preziden-

se-
su-

ir

valgyti

progresy- 
F1 orenee 
su taipgi 

kuris 
savo

balsu lietu- 
Tara-

Iš vestuvių

Detroitiečiams 
viams gerai žinoma 
Krakaitytė apsivedė
žinomu dainininkui, 
daug kartų žavėjo muš 
gražiu išlavintu 
vių parengimuose, M. 
suk.

Visa vedybinė ceremonija 
įvyko Liberty Hali, 13525 
Woodward, Highland Park. 
Suprantama, teisėjas davė 
laisvą vedybinį diplomą.

Svečių buvo tiek daug, kad, 
galima sakyt, 
vių pąūžimas, 
balius. Buvo 
taičių, dzūkų,
vykų ir Amerikoj gimusių lie
tuvių.

Kitą pusę vestuvėse' dalyvių 
sudarė progresyviai baltaru
siai.

buvo ne vestu- 
bet tarptautinis 
žemaičių, aukš- 
kalakutų, zana-

jau, sako, yra baigiamas
ti. Tai puiku, tai grąžu, kad 
žmonės griebiasi už tokio sun* . 
kaus darbo.

Svečiai iš New Yorko.

Lewiston-Auburn, Me

Grace ir dviem

Tokiam dideliam, greitam 
darbui suorganizuoti ir į laiką 
atlikti yra reikalinga tokia
me darbe patyrusio ir apdai
raus žmogaus, kuris rūpintųs 
uždėjimu. įvairių kandidatų, 
kaip į valstijos taip ir į šalies 
valdvjetes, ir vadovautų poli
tinei kampanijai už jų išrinki
mą. Tokiu žmogumi yi‘a nu
matomas Don Rothęnberg’as, 
kuris vadovavo politinėje vei
kloje už išrinkimą Marie Reed 

Haug į Mokyklų Tarybą. Toje 
rinkimų kampanijoje Rothen
berg ir Haug privertė Clevė- 
Jando stambiuosius biznierius 
susirūpinti. Jie buvo prispirti: 
Sumesti stambiom sumom pini
gų finansavimui šmeižtų kam; 
panijos prieš Haug, pasižadė
ti daug pagerinimų mokyklo
se, už kuriuos varėsi Hhug ir 
užgirti liberalo negro Findley 
kandidatūrą į Mokyklų Tary
bą, už kurį taipgi agitavo 
Haug ir Rothenberg. Bet ir 
taip Marie Reed ,Haug gavo 
gerai virš 44 tūkstančių 
balsų. Don Rothenberg jau 
užėmė P. P./ Cuyahoga Aps
krities veikiančio1 sekretoriaus 
vietą. Bet Don negalės gyven
ti oru, jam yra reikalinga už
tikrinti nors po $225 kas me- 
nesis,
nes išlaidų.

4

L. P. Klubas įrgi privalo 
tuomi susirūpinti

Mes irgi žinome; kad 
kančių metų rinkimais yra
sirūpinę visi darbo žmonės. 
Kitos Cleveįande gyvenančios 
tautos jau įsijungė į tą darbą, 
lietuviai irgi negalime atsilik
ti nuo to svarbaus darbo. Mes 
taipgi gyvename Amerikoje 
ir už tai privalome susirūpinti 
Amerikos žmonių gerove. Jo
dė! Lietuvių Progresyvis Klu
bas privalo prisidėti prie šio 
svarbaus, didelio darbo.

—o
Ligones gražiai sveiksta,

Teko tą pačiądieną atlan
kyti dvi sergančias drauges, 
Agotėlę Palton ir Onutę No- 
vacic. Ir malonu pranešti, kad 
abi jau gražiai sveiksta. Ago
tėlė Palton turėjo gana rimtą 
operaciją ir per 9 dienas po 
operącijai iškentėjo nepaken
čiamus skausmus ir negalėjo 
nieko valgyti, tik adatomis 
kiek buvo įleidžiama jai mais
to. Dabar jau skausmai sulai
kyti ir jau ketvirta dieną kaip 
pradėjusi po biskutį
ir jau aiškiai matosi, kad mū
sų mylima Agotėlė 
ir neužilgo pamatysime besi
darbuojančią kartu draugiji
niame darbe, ko visi jos drau
gės ir draugai nuoširdžiai jai 
linki.

Onutės Novacic irgi jau 
pilna namų ruošos šeimininkė. 
Ji ant savo triratukės kėdu- 
kės, su sveikąja koja pasi- 
štumdama, atlieka visą namų 
ruošą. Pas ją viskas švaru ir 
viskas geroje tvarkoje. O ka
da jai bus pritaisyta dirbtina 
koja, mes turėsime progą pa
matyti ją ( bevaikštinejančią 
mūsų sueigose. Tik nereikia 
manyti, kad Onutei jau yra 
lengva atlikti namų ruošą. Ne. 
Ji į tą ruošą įdeda visą savo 
energiją. Bet kuriems yra ži
noma, kiek Onutė buvo ligų 
prislėgta, kada jai prisiėjo ei
ti ant operacijos ir* netekti ko
jos, atrodo stebuklu., Linkėti
na Onutei būti; taip tvirtai iki 
pilno pasveikimo.

čia dar verta paminėti, 
mes, atlankę Onutę, ėjom
žiuoti į namus, pastebėjome 
draugę Keidutę Salen atve
žant savo pilną auto draugių 
klubiečių. Jų galėjo būti apie 
7-nios. Jos visos atvažiavo at
lankyti Onutės ir spėju, kad 
jos, kaip paprastai, atsivežė 
savo rankoms pagamintų* gar
dumynų Onutei pavaišinti. 
Tas labai pagirtina, nes Onu
tė sveika būdama visados bu
vo su mumis, už tai ir jos nę-

apart dabartinių rašti- laimėje neprivalome pamiršti.
' Rep.

pasveiks

kai
va-

BINGHAMTON. N. Y.
Mirė Elzbieta Marozienė. 

Tai buvo viena iš seniausių 
mūsų mieste gyventojų, iš Lie
tuvos'ji atvylco 1903 ar 1904 
metais. Po tėvais ji buvo Ka
minskaitė iš Ašagų kaimo, 
Spirakių parapijos, Panevėžio 
apskr.

čia gyvendama apsivedė su 
Steponu Marozu. Už poros 
metų 1 parvažiavo į Lietuvą į 
Vilkiškių kaimą, kur MarozO 
tėvas gyveno. Už trejeto metų 
susitarė su tėvu parduoti ūkį 
ir važiuoti atgal į Ameriką. Ir 
kas gi iš vargo žmonių Lietu
voje nenorėjo matyti Ameri
kos ?

Aš būdamas jaunas ir tar
naudamas po buožes neturė
jau nė minties atvykti Ameri
kon, nes uždirbdavau tik ant 
čebatų ir šeimos mitybos. Tad 
mano motina, dirbdama pas 
Marozus, pradėjo prašyti, kad 
jie paimtų su savim ir jos sū
nų į šią laimingą šalį, tai yra, 
mane. Marozai, būdami gerės 
širdies žmonės, ■ neatsisakė. 
Taipgi paėmė ir savo brolį B. 
Kaminską.

Todėl negaliu pamiršti to 
smagumo, kaip pradėjau pir
mą sykį savo gyvenime va
žiuoti traukiniu. Iš Panevėžio 
policija vaktavo, tai jau -turė
jome važiuoti' arkliais.

Pagaliau pąsiekępae ĄiperL

Visi sukviesti svečiai buvo 
vaišinami prie mažiuko baro 
stipriais ir lengvais gėrimais; 
stalai buvo apkrauti visokiais 
maisto skanumynais su gelto
nai apkeptom vištom.

Maisto gaminimui pakvies
tas Povilas Varnas, kuris turi 
valgyklose virėjo ilgametį 
patyrimą.

K.rakaitienė su savo sesere 
ir kitomis žiūrėjo, kad niekas 
neturėtų jokio trūkumo ant 
stalų.

Kaipo jaunavedžiams dova
nų buvo prikrauta daugybė 
įvairaus dydžio baksiukų.

Bė abejo, jie gavo ir Ameri
koniškų “dolerinių” dovano
mis. Kokią sumą, man nežino
ma.

Vaišių s laikų penki 
kantai švelniomis 

i komis melodijomis 
! blika.

ką. Atvykome į BinghamtOną. 
Mano pradžia buvo labai ne
smagi, nes turėjau bristi į di
desnę skolą, kurios shvo am
žiuje neturėjau.

Kur ir kokį darbą susirasti? 
1909 metais Tafto laikais bu
vo didelė sunkenybė darbą 
gauti. Bet Marozienė visuomet, 
drąsino, kad “gausite darbą 
ir užsimokėsite.”

Visų pirmiausia pamačiau, 
kad reikia angliškai mokėti, 
nes bosai lietuviškai nemoka. 
Todėl nusipirkau knygelę 
“angliškai-lietu viškai”' moky
tis ir iš jos išmokau, kaip dar
bo pasiprašyti. Suradau, kad 
reikia sakyti, “Have you dny 
work for me ?” Tą maldelę iš
mokau ir eidamas į kiekvieną 
ofisą tuos žodžius pasakau, 
bet atsakymo nesuprantu. Tik 
suprantu iš pakratymo galvos, 
jog man darbo nėra. Bet Ma
rozienė man sako: Atsiminki
te, ką jie atsako, tai aš jums 
paaiškinsiu, ką reiškia. Bet 
pakol pareini namo, iškraipai 
sakinį ir kitaip skamba, ir 
Marozienė negali suprasti. 
Bet vieną rytą bosas sako, jog 
jis turi darbą. Kaip vardas? 
O aš tą pačią maldelę, “Have 
you any work for me?” Ųosa? 
matydamas,, jog negali atsaky
ti į mano Į;Įąu$imą, paįp)a ma-

i muzi- 
muzikališ- 
žavėjo pu-

buvo i artiSukviestų svečių 
200, arba tiek.. ,

JMūnavedžiams ’.linkiu 
mingo gyVeniino.

Vincent Žabui

Tai-

Los Angeles, Cal.
Tolimi svečiai

Mr. ir Mrs. Kazlauskai 
Elizabeth, N. J., praleido išti
są mėnesį čion pas savo duk
terį. Ta proga jie taipgi bu
vo nuvykę ir aplankę S. Pet
ravičių Pasadenoje, J. Yan- 
kauskus Oaklande ir Mr. ir 
Mrs. Karosus, San Leandro, 
Calif. Kitą savaitę jau grįžta 
atgal į . Elizabeth. Abudu 
linksmi , ir patenkinti šituo ap
silankymu tolimuose vakaruo
se. Lillian Kazluckas

iš

Padėkos Dienos proga 
mums teko aplankyti mūsų 
gimines Hartforde. Važiuoda
mi iš namų, sakėme, aplanky
sime gimines, visus gerus 
draugus ir lietuviškus klubus. 
Bet vėliau paaiškėjo, kad tai 
atlikti į vieną dieną bus neį
manoma. 12 vai. jau buvome 
New Britain, Conn. Tai pir
mas apsistojimas. Čia aplan
kėme brolį ir brolienę C. A. 
Brazauskus ir jų sūnelį Ro
bertą. Jų restorane turėjome 
skanius pietus. Kiek vėliau nu
tarėme nuvykti pas J. R. Gai- 
liūnus į Windsor, tik trumpai 
aplankyti, pasimatyti, čia at
radome pilna svečių. Visi link
smoj nuotaikoj, čia buvo Gai- 
liūnų sūnus Charles su žmona 

dukterim.
Taipgi čia svečiavosi Laisvės 
Choro mokytoja Wilma Hollis 
sir vyrų Robert ir kiti maži 
šeimos nariai. I

Drg. Gailiunienė tuojaus pa
sodino prie stalo ir vaišino 
skaniais užkandžiais. Čia susi
pažinome ir su R. Gailiunie- 
nės sesute, kuri neseniai atvy
ko iš Vokietijos. Gaila, kad 
mažai teko su ja pasikalbėti.

Pb kiek laiko pasirodė ir 
tėvas Gailiunas, manęs nepa
žino, jis manė, kad aš esu 
Charles, mano brolis.

Didžiumoje čia buvo meno 
mėgėjai. Tai ir pokalbis dau
giausiai sukosi apie mūsų lie
tuvišką meno veiklą, Connec- 
tieute ir New Yorke. Pasiro
do, kad hartfordiečiai pasiten
kinę, kad -New Yorko meni
ninkai juos aplanko, suteik
dami tokių veikalų, kuriuos jų 
pačių kolonija ne visuomet 
gali suvaidinti. Ateityje Lais
vės Choras suvaidins veikalą 
“Tetos Turtai” ir per mumis 
brūkliniečiai kviečiami atsi
lankyti į Hartfordą, kuomet 
vaidinimas įvyks, 

t
Choro mokytoja Wilma sa

ko, Įkad jų choras labai pa
geidauja bent kelių gerų bal
sų iš vyrų ir moterų. Hartfor
de ir apylinkėj yra gana daug 
dainos mėgėjų, tik reikia prie 
jų prieiti. Ne tik jaunimas, 

I bet ir ilgai pagyvenęs žmogus 
visuomet gali dalyvauti chore. 
Tik reikia noro ir supratimo.

Po trumpo pobūvio turėjo
me atsisveikinti su maloniais 
šeimininkais J. R. Gailiunais ir 
jų svečiais. Jau netoli vaka
ras, o dar ne visus gimines ap
lankėme. Dabar skubinam 
vykti pas žmonos tetą ir dėdę 
J. N. Savtt’usaičius 
Hartforde, čia vėl 
su keptu paršiuku! 
šnapsiuku, ir taip
me. Čia irgi susidarė nemaža 
grupė svečių. Nepastebimai 
laikas prabėgo. Jau vidurnak
tis, o mes dar nesiruošiam na
mo. Na, ir giminės pateikė 
planą — nakvoti pas juos. O 
mums to tik ir reikėjo. Va
žiuojant į nakvynę pas brolie
nę Casse Miller, dar užkvieČia 
pas save pažiūrėti jos naujai 
įsigytos bakūžės. Namas gra
žiai įrengtas. Vėl “nuo šak
nelių,” kava, pyragas ir tt.

Labai yra malonu, kai gau
ni progą, nors vienai dienai 
gus. Paskui žmogus jautiesi 
daug geriau. . >■

Būnant svečiuose teko nu- 
girsti, kad labai greitai Hart
fordo apylinkė susilauks nau
jo' lietuviško veikalo, kuris

Lapkričio 8 d. varde LDLD 
31 kuopos buvo surengta iš
leistuvės Jonui ir Helen Ži
linskams. Taipgi jiems įteikta 
puiki dovana atminčiai nuo 
draugų. Abu jie buvo nariais • 
LDLD 31 kp. per eilę metų, - 
buvo kuopos iždininkas .Jr 
Laisvės . vajininkas. Draugi 
H. Žilinskienė buvo LDS ‘45 
kuopos narė, taipgi buv6 kuo
pos valdyboje. •

Gaila, kad draugai Žilins
kai, visą laiką išgyvenę Le
wistone, Me., aplinkybių ver
čiami, turėjo apleisti Mainą, 
pasirinkdami naują sau gyve
nimui vietą Waltham, Mass. 
Vėliname geriausių pasekmių 
jūsų naujame gyvenime, taip
gi ir nepasiduoti minčių silp
nybei, kas, pas daugelį, 
bartiniu laiku pasikartoja. .

Draugai G. S. Maršanskiąį 
iš Mexico, Me., taipgi dalyva
vo išleistuvių parėję.

—0—
Nušovė stirną

Lapkr. 22 d. Jonas Krapa- 
vickas ir sūnai Charles ir Ge- 
orge, nušovė apie 170 svarų 
stirną. Krapavickų šeima yra 
geri žuvininkai ir stirnų me
džiotojai.

—o—
Ir aš ten buvau

rytiniame 
teta su vi- 
O dėdė su 
baliavoja-

Iš Maine per Boston, Mass., 
būrelis gerų patrijotų trau
kiame automobiliu i Rich
mond Hill, N. Y., kur, lapkr. 
24 atsibuvo Juanio Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas. Sąs- 
kridis buvo skaitlingas ir ku- 
klus. Paskui sekė bankietas 
didžiojoje salėje, kur ir man, 
iš Maino atvykusiai, teko pir
mą kartą dalyvauti. Puiku.

Namas yra didelis-erdvus ir 
puikus. Visa pažangioji vi
suomenė tikrai turi kuomi pa
sigirti ir pasididžiuoti. Sup
rantama, iš paduotų raportų 
pasirodė, kad namo išlaiky
mas, kol kas, brangiai kai
nuoja. Bet su laiku, namo val- 
djrbai einant tiesiuoju keliu, , 
bus visi trūkumai nugalėti. 
Todėl, iš namo bord-direktorių 
reikalaujama didelio ir tei
singo pasišventimo tam dar 
bui atlikti. Kaip senas priežo-' 
dis sako: “Kur teisybė, ten ir 
galybė.”

Linkime geriausio pasiseki
mo ir ilgiausių metų visiems 
namo bendradarbiams ir rė
mėjams. Rep.

ne už rankos ir nusiveda pas 
lietuvį, kuris pirmiau prašė 
man darbo.

Pradėjau dirbti ir pradėjau 
mokėti skolas, ir visuomet pa
silikau ištikimas Marozienei 
už jos gerą širdį ir pasitikėji
mą. Nes tas ir mano motinai 
pridavė daug smagumo. Dar 
ir keletas kitų randasi, kurie 
buvo partraukti iš Lietuvos 
per Marozų šif kartės.
< Mačiau Marozienę ir ant 
estrados vaidinimuose. Ji pri
gulėjo prie LDS ir prie vieti
nės susišelpimo draugijos.

Jau šešiolika metų praėjo, 
kai Marozas mirė. O jo žmo
na Marozienė mirė tik lapkri
čio 27 d., š.m. Palaidojome su 
bažnytinėmis apeigomis į Kal
varijos kapines per Šhalderer 
Fui-erai Home.

Marozienė- paliko nubudime 
tris vaikus — vieną dukterį ir 
du sūnus. Dukters vardas Ag- 
rifina Stirius, sūnus — Albi
nas ir Steponas. Taipgi ketu
ris ar daugiau anūkus, seserį 
Agotą Bubienę ir brolį Alfon
są Kaminską.

Marozienė turėjo daug 
minių, ir pažįstamų, kurie 
apklojo gražiomis gėlėmis.

i Ilsėkitės šioje1 žemėje 
pųąį abueju .Maroząi.

Jonas Vaicekauskas

Washington. — čikagišRįs 
advokatas Ab. Teitelbaum, 
liudydamas kongresma n ų 
komisijai, įtarė dar kelis 
buvusius valdininkus kaip 
taksų sukčius.

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

gi- 
ją

ra-

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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Žinios iš Lietuvos
LAIŠKAS Iš LIETUVOS
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;• D. M. Šolomskas gavo vėl 
laišką nuo seservaikio Pi
jaus Gudeliūno, iš Užuguos- 

. čio apylinkės, Jiezno rajo
no, pirmiau buvusios Tra
kų apskrities apylinkės. 
Laiške tarpe kitko jaunuo
lis rašo:

“Šiame savo laiške aš nors 
trumpai parašysiu jums, 
mielas dėde, apie kultūros- 
švietimo įstaigų skaičiaus 
padidėjimą ir ju reikalą 
Jiezno rajone. Šiuo metu 
Jiezno rajone veikia 34 klu- 
bai-s.kaitykios ir 6 bibliote
kos. Jose yra po 3,000 ar
ba 5,000 knygų, kai smeto
ninio režimo metais ir vo
kiečių okupacijos laiku ra
jono ribose veikė vos 2 bi
bliotekos, kuriose turėjo po 
400-500 daugiausiai roma
nų ir religijos temomis kny
gų . Tai yra aiškus pavyz- 
dis, kaip buvo “rūpinamasi’’ 
liaudies švietimu buržuazi
jos valdymo metais, ir kaip 
rūpinasi Tarybinė vyriausy
bė liaudies švietimu ir jos 
kultūros kalimu.

“Be to, prie klubu-skaitv- 
klų ir bibliotekų veikia 35 
meno saviveiklos rateliai, jų 
tarpe 6 tautinių šokių rate
liai.- Iš jaunųjų kolūkiečių 
suorganizuota 10 sporto bū- 

< relių, į kuriuos vis daugiau 
ir daugiau įsijungia spor
tuojantis jaunimas. Taip 
pat prie meno saviveiklos 
ratelių veikia trys muzikos 
mėgėjų būreliai, kurie daly
vauja kultūrinių vakarų 
pastatyme, kolūkiečių kul
tūriniame liuoslaikio pra
leidime.

“Prie kultūros - švietimo 
įstaigų Jiezno rajone vra 
11 radijo aparatų, prie ku
rių yra suorganizuota 11 
radijo mėgėjų ratelių, ko 
visiškai nebuvo buržuazijos 

' valdymo metais.
“Tik tarybinės santvar

kos metais kolūkinio kaimo 
valstieti pasiekė mokslinė 
knyga, kultūra, menas, su
klestėjo kultūra kolūkinia
me kaime...

“Kaip klausėte apie mano 
brolius ir sesutes, tai mano 
brolis Vytautas nuo 1950 
m. gegužės mėn. tarnauja 

, armijoje, o sesutės Ona ir 
Veronika gyvena Klaipėdos 
srityje. Ona dirba grūdų 

' sandėlyje Pagėgių mieste
lyje, o Veronika gyvena Ši
lutės miestelyje... Kaip 
rašiau jums, kad ir aš ren
giausi keltis i Klaipėdos 
kraštą gyventi, bet nežinau, 
ar išvyksiu, nes man pata
riama pasilikti Jiezno rajo
ne ir dirbti klubo - skaity
klos vedėju.”

Aukštosios mokyklos choras

VILNIUS, X. 1 d. — Įvyko 
Pedagoginio instituto akade
minio choro kolektyvo ata
skaitinis susirinkimas.

Choras yra pasiekęs nema
žų laimėjimų. Respublikinėje 
profesinių sąjungų apžiūroje 
jis laimėjo 1-ją vietą. Įvyko 
šio choro koncertai šalies so
stinėje: Lenino vardo pedago- 

- giniame institute, Lomonosovo 
vardo universiteto studentų 
klube, studentų miestelyje 
Centriniuose meno darbuotojų 
namuose.

Choras nuolat rengia kon
certus Vilniuje — filharmoni
joje, Radijo informacijos ko
mitete, universitete, miesto 
klubuose, agitaciniuose punk
tuose. Per metus įvyko 46 
choro koncertai. Choro reper
tuare yra 40 dainų — tarybi
nių kompozitorių kūrinių, 
liaudies dainos ir kt. šiais 
mokslo metais chore dainuoja 
284 žmonės, iš jų 138 naujai 
j chorą stojusieji.

V. Blinkevičius

Delegacija j Albany 
skelbia kitą, masinę 
delegaciją

New York o miesto ir apy
linkių unijistų delegacija lan
kėsi Albany praėjusį trečia
dienį reikalauti, kad specialė 
Seimelio sesija atšauktų Hu
gh es-Brees įstatą. Tas įstatas 
taip susiaurina, supainioja ne
darbo apdraudos išmokėjimą, 
jog labai mažai kas tegautų 
nedarbo apdraudos čekius. 
Kam daugiausia reikia, kas 
daugiausia būtų nukentėjęs 
nuo nedarbo, tas mažiausia 
tegautų arba visai negautų 
paramos.

Seimelis, susidedąs iš repu- 
blikonų ir demokratų, šio 
klausimo nesvarstė. Tačiau 
delegacijai pavyko gauti pa
simatymus su daugeliu demo
kratų assemblymanų (Seime
lio narių) ir gauti jų pažadą, 
kad jie delegacijos pasiūly
mus studijuos ir regu Ii arėję 
Seimelio sesijoje, pradžioje 
sausio mėnesio, pasiūlys juos 
svarstyti Seimelyje.

Kad reikalas atšaukti Hu
gh es-Brees įstatą neišdiltų as- 
semblynams iš minties, bet 
vis taptų aiškesniu, newyor- 
kiečiai delegatai turėjo bend
rą pasitarimą su up-state 
miestų delegacijomis ir nutarė 
sekamus veiksmus:

Siųsti 1,000 unijistų dele
gaciją Į Albany sausio mėne
sį. Delegacijoje > turės rastis 
atstovybės iš daugumos unijų 
ir šapų.

Delegacijų siuntimui pa
ruošti šauks dvi šapų atstovų- 
stewardu konferencijas šį mė
nesi: viena įvyks didmiestyje, 
kita up-state. . • Į

Varžybomis išparduos 
daug vertingi] daiktų

Tūkstančius visokiausių 
daiktų išparduos varžybomis 
(auction) policijos depart- 
mentas Brooklyne. Tai daik-’ 
tai, kurie buvo atrasti, bet jų 
savininkai neatsišaukė, taipgi 
konfiskuoti nuo įgijusių juos 
nelegaliais budais, atimti nuo 
vagių.

Išpardavimas prasidės gruo
džio 11, baigsis 14-tą.

Rinkinyje turi 200 automo
bilių, 250 dviračių, 50 moto
ciklų, vaikams vežimėlių. Esa
ma net tokių dalykų, kaip 
valtis. Ir neapskaitytais kie
kiais turi valizų, krepšelių, 
kamerų, radijų, mechaniškų 
įrankiu, paprastų drabužių ir 
kailiniu.

Išpardavimas prasidės 11- 
tos ryto 10 vai., Policijos De
partment garažiuje, po Kos
ciuškos tiltu prie Meeker ir 
Morgan Avės., Brooklyne. Jį 
vykdys B. F. Hayes akcijonie- 
rių firma. O kailinius ir 
brangakmeninius gražumy
nus parduos pradedant 14-tos 
ryto 10 vai. policijos centre, 
240 Centre St., New Yorke.

Norintieji iš anksto apžiū
rėti norimas pirkti prekes, 
galės tai padaryti pirmadie
ni, gruodžio 10-tą, tarp 10 ry
to ir 4 vai., tame garažiuje.,

Paštas praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Quigley praneša, jog pirm- 
Šventinio darbymečio laiku 
patarnauti žmonėms atidary
tos laikinosios pašto stotys 
krautuvėse: Germain’s 15th 
St. “ir Fifth Ave.; Macy’s, 
Flatbush ir Tilden Aves.; 
Namm’s, 452 Fulton St.

O gruodžio 12-tą dar atida
rys skyrius liaudies mokyklo
se 77, 102, 119, 170; Laivyno 
YMCA; Procita’s krautuvėje, 
763 47th St.; Blest’s, 1218 
Cortelyou Rd.; Columbus 
Club, 1 Prospect Park West, 
ir Hotel St. George.

Masinė delegacija užgyrė 
Union Sq. mitingą taikai

“Taikos ant žemės ir ramy
bės geros valios žmonėms” o- 
balsis tapo vyriausiuoju ir 
tikru Taikos Tarybų atstovų 
konferencijoje gr u o d ž i o 
Fraternal Clubhouse, 
Yorke.

šeši šimtai delegatų,
vaujančių kiekvieną Didžiojo 
New Yorko-Brooklyno-Queens 
susiedija, pasiskirstė sau kvo
tas surinkti parašų ant kalė

4-tą, 
New

atsto-

Nutarė perdalinti 
rinkimų distriktus

Sei-New Yorko Valstijos 
mėlis nutarė perdalinti rinki
minius distriktus. Tuo tarimu 
einant valstijos distriktai lik
sis tiktai 43, buvo 45, reiš
kiant, valstija -gaus dviemis 
kongresmanais jnažiau.

To sumažinimo pasėkoje 
vėl galės dalinėti ir perdali- 
nėti tuos distriktus taip, kaip 
reikalauja valstiją valdančio
sios (šiuo atveju republikonų) 
partijos interesai. Jie bus pa
tenkinti demokratų nenaudai.
Ką reiškia tie perdalinimai ?

Kas liečia mažumų partijas, 
! tai tas jau mažai ką bepa
keis, nes abiejų partijų, re
publikonų ir demokratų, susi
tarimu jau seniai padaryta 
sąlygos, kad darbininkai ir 
mažumų partijos negalėtų iš
rinkti savo atstovų. Tų mani
puliacijų ir nedemokratinių 
įstatų pasėkoje buvo išėstas 
iš Kongreso vienintelis ten 
buvęs' darbininkų atstovas Vi
to Marcantonio?

Gi tie rinkimų 
kaip jie sudaryti, 
vingiuoti! Tiktai
partinis lyderis, žiūrėdamas į 
žemėlampį raštinėje, tegali 
išburti, kur tų distriktų rube- 
žiai! Eilinių mažai kas težino 
tuos rubežius.
nueiti pas kaimyną ar giminę 
už kelių blokų paagituoti už 
patinkamą kandidatą, žmo
gus nežino, kurio distrikto pi
liečiu yra jo kaimynas.

Tam tie

distriktai, 
kaip jie iš- 
tų distriktų

busdinės -atvirutės. Atvirutė 
siunčiama prezidentui Truma- 
nui su sveikinimu Kalėdomis 
ir prašymu taikos. Mieste pa- 
simota surinkti 250,000 tokių 
parašų.

Atvirutėje prašo tuojau su
stabdyti mūšius Korėjoje ir 
Penkių Didžiųjų susitarimu 
užtikrinti taiką visur pasauly-
• » V M L'’'' ' ' ■ 'je. ■ ? f * • > .<

Kalėdiniai sveikinimai 
kongresmanams

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre teberodoma 

muzikališkoji technispalvč 
apie žymųjį muziką Mussorgs
ky Tarpe trumpųjų, priedinių, 
yra pasaulinės darbininkų ge
gužinės vaizdai.

Radio City Music Hall pra
dėjo rodyti “I’ll See You In 
My Dreams.” Scenoje kalėdi
nis spektaklis, religine tema.

Jloxy Teatre pradėjo rodyti 
“I’ll Never Forget You.”

Paramount New Yorke te- 
berodo technispalvę “Two 
Tickets To Broadway.”

Warner Teatre pradėjo 
dyti vėplai propagandinę 
karą filmą 
Corning.

Masiniai pikietavo 
nacių generolą 
garbinančia filmą

Virš pora šimtų žmonių 
spal vingo j e d emonstraci j o j e 
pikietavo Academy Teatrą 
prie 14th St., New Yorke, kur 
pradėta rodyti filmą “Desert 
Fox.” Filmoje nacių genero
las Rommel vaizduojamas 
kaipo didvyris.

Demonstraciją surengė vie
tinis komitetas, įkurtas tikslu 
neįleisti susiedijon pronaciš- 
kas filmas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 9 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, 
1150 N. 4111 St. — Valdyba. (240)^

^ BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos priešineiinis susi
rinkimas jvyks gruodžio 10-tos va
karo 7:30, Pil. Klubo salėje, 280 
Union Avė. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. —Sekr. (240)

HARTFORD, CONN.

LLD 68 kuopos metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 10 d., Laisvės 
Choro svetainėj. Prasidės kaip j:30 
vai. vakare. Todėl draugės ir drau
gai, imkite sau už pareigą lankytis 
į susirinkimus, o labiausia pabaigoje 
melų, kuomet reikia prisirengti pra
dėti naujus motus. — Vienas iš Val
dybos. (239-240)

Septyniolikos darbininkų j 
vadų komunistų gynimo fon
das skelbia jau išpardavęs už 
$1,000 kalėdinių stampučių, 
kurios yra taikomos pasvei
kinti savo kongresmanus ka
lėdomis. Pritaikytoje užpildy
ti ant atvirutės štampo j e sa
koma :

“Dear Congressman, make 
it a happy New Year, repeal 
the Smith Act!’’

Stampos gaunamos komite
to raktinėje, 799 Broadway, 
Room’ 642, New Yorke. Jas*, 
vartoja, kas nori, ir šiaip 
siuntiniams marginti, kaip 
kad vartojamos kas metai iš
leidžiamosios kovai 
džiovą stamputės, arba 
turintieji visuomeninės 
mes margi popierėliai.

prieš 
ir ne
reikš-

Protestai pagelbsti

Komiteto protestui . prieš 
antisemitinę , filmą Oliver 
Twist pirmininkas John Devi
ne praneša, kad savo protes
tais ^Phjla^el^ijos Q54o var
do gyventojai’pavyko neįsi
leisti . filmos ton sritin. Vieti- 
niai teatrai atsisakė tą filmą

Norėdamas į savo, teatrus imti. Paliečia 25 
teatrus.

perdalinėjimai ir 
keistas rubežiu išvingiavimas, 
tarsi sekimas išvesto pasibėgi- 
nėti šunies, ir daromi, kad-ei
linis žmogus nežinotų. Bet tuo 
eilinių nežinojimu pasinaudo
ja valdančiųjų partijų pasta
tyti apmokami ir gerai pate
pami distriktų lyderiai, balsus 
pasuka už savo partijų kandi
datus. T-as.

Tai didis laimėjimas, bet 
jis neatėjo pats savaime, pa
žymi- komiteto pirmininkas, 
žmonės telefonavo, siuntė 
laiškus ir delegacijas filmų 
pristatymo agentūron.

'-Tokia pat veikla, sako jis, 
galėtų tos filmos neįleisti New 
Yorko mieste į RKO teatrus 
susiedijose, jeigu newyorkie- 
čiai smarkiai subrustų siųsti, 
ska/mbinti protestus RKO 
centralinei raštinei, Radio Ci-

ro
ti ž 

The Tanks Are 
Joje karas taip len

gvas, taip lengvas turint tan- 
..ą, jog, rodos, jūs ih’ aš galė
tumėme tapti pasauliniu karo 
herojumi. Tam gal tikėtumė
me, jeigu ne tie tūkstančiai 
svetimų kraštų žemėmis pri
piltų karstų būtų parvažiavę 
vieton gyvų vaikinų.

Filmą gimininga jau pir
miau čia minėtai “Fixed Bay
onets,” taipgi propaganduo- 
jančiai už karą.

Brooklyne sankryžoje Penn
sylvania ir Blake Avenues 
atrado auto užmuštas dvi mo
teris, Leah Dadson ir Mild
red Lemburn. Moterys buvu
sios sykiu išėjusios iš namų 
eiti bažnyčion antradienio va
karą.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas iš 

priežasties LLD 7-tos Apskrities 
metinės konferencijos 9 d. gruodžio, 
neįvyks. Todėl kuopos susirinkimas 
jvyks 18 d. gruodžio, 10:30 ryte, 29 
Endicott St. prašau visų nepamiršti, 
visi girdėsit konferencijos raportą, 
čia bus proga, ^<urie dar duokles 
nopasimokėjot, galėsit tą padaryti. 
J. M. Lukas, sekr. (239-240)

Koncertų sezonas

J

I

Alexander Kutin

Alexander Kutin 'rengia sa
vo 6-tą metinį Balalaika Sym
phonic Orchestra koncertą. 
Įvyks šio šeštadienio vakarą, 
gruodžio 8-tą; Carnegie Hall, 
New Yorke. Pradžia 8:30.

Mylintiems tų švelniųjų in
strumentų muziką suteiks 
daug malonumo proga girdėti 
50 instrumentų sutartinę. Ir 
dainuos Capella Rusų Vyrų 
Choras, vadovaujamas Nicho
las Borodulia, 
Soloist

taipgi Domra 
ir Alexander Nichil.

—o—

Kaufman, mezzo-sop- 
k one ertuos gruodžio 

Town Hall. 
Schuman n,

Sara 
ranas, 
12-tos vakarą, 
Programoje
Schoenberg, Strauss, Hendel, 
Gluck ir kitų kūriniai.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto Schoo!
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951 •

EGZAMlNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Optometrists , 
394-398 BROADWAY 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. <

405 So. 4th Street
Gor. 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. ¥.

Tel. EVergreen 7-6868

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

<
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Atmatų surinkėjai 
laimėjo streiką

Penkias dienas užsitęsęs 
privatiškų atmatoms mieste 
surinkti firmų darbininkų 
streikas užsibaigė praėjusį 
trečiadienį. ■ ;

Darbininkai gaus po $10 
per savaitę algos priedo, šofe
rių alga būsianti $75; pagelbi- 
ninkų $68. Ir mokės po $3 kas 
savaitė į darbininkų gerovės 
fondą. Paliečia 1,700'darbi
ninkų, AFL Brotherhood of 
Teamsters Lokalo 813-to nat
rių.

Paslydęs ant šlapio kelio 
autobusas smogė į stulpą ant 
Hampton St. prip 43rd Ave., 
Elmhurst. Dvi keleivės ir vai
ruotojas tapo biskį apibraižy
ti ir sutrenkti.

Atominis mokslininkas 
nublokštas 200 metų atgal — 
ir susitinka svajotą merginą!

I’LL NEVER
FORGET YOU

TYRONE POWER 
ANN BLYTH 

MICHAEL RENNIE 
ir scenoje 

CAROL BRUCE 
ir kitiROXY 7th Ave. ir flOth Street .....■ ■■ I ■■■■—■— "—V

“Tie protestai turi 
skubiai, tuojau,” pareiškė 
jis. '

ateiti

Brooklynietis Alfred Peten- 
sen savo 33 pėdų jakta plauk
damas jau aplankęs 12 vals
tybių ir keliaująs į Gibraltaro 
sritį. Jis išplaukė 1949 metų 
balandžio mėnesį, pats vienas.

Istorinis 
BANKIETAS

Rengia , '
Richmond Hill lietuvių kuopos

ŠEŠTADIENĮ

Gruodžio 15 December
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. /

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

Būsite pavaišinti skaniausiais valgiais

1 Įžanga $2.50
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REPUBLIC BAR & C lt III-
, Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street

TELEVISION E Vergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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