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Bfooklyno Liaudies Teatras 
. stropiai mokosi Šilerio jaudi

nančių dramą “Klasta ir Mei
lė.0

Veikalas bus pastatytas 
1952 metų sausio 6 dieną Li
berty Auditorijoje, Richmond

• Hill, N. Y.
Pasirodo, kad Bostono ir 

apylinkės lietuviai nusitarė 
mūsų teatro aktorius kviesti

< pas save, kad jie ten suvai
dintų Šilerio dramą.

Tai.bus kada nors pavasa
ri-

Dailininkas Rudolfas Bara- 
\nikas per tūlą laiką studijavo 

‘^paišybą Paryžiuje.
Jis su savo kūriniais ten da

lyvavo meno parodose ir pa- 
ryžiškė spauda labai gražiai 
apie Rudolfo kūrybą atsiliepė.

Šiuo metu R. Baranikas da
lyvauja amerikinėje meno pa
rodoje, vykstančioje A. C. A. 

» Galerijoje, 63 E. 57th St., 
New Yorke.

Paroda užsidarys gruodžio 
18 dieną.

Roselando (Illinois) Aido 
Choras turi naują vadovę — 

į, i Onutę Peters-Petrutienę.
Ilgai Aido Chorą mokiusi ir 

jam daug energijos įdėjusi 
• Daratčle Yuden-Judzentavi- 
čienė iš tų pareigų pasitraukė. 
Pasitraukimo priežasčių mes 
nežinome, bet jos, be abejoji
mo, yra rimtos.

Naujoji Roselando Aido 
Choro mokytoja yra ne tik 
gera muzikė, p ir visu omen i- 

Z inkė.
V Geriausio roselandiečių Ai

do Chorui ir jos naujai vado
vei pasisekimo!

Angliškame LDS organo 
“Tiesos” skyriuje vis. dažniau 
pasirodo lietuvių klasikinės li
teratūros vertimų.

Victor Gotvila jau išvertė į 
anglų kalbą keletą Juliaus Ja
nonio kūrinių; išvertė vieną 
Maironio eilėraštį; išvertė 
Petro Cvirkos novelę “šulinį” 
(The Well).

Sveikintinas pasimojimas!

1952 metų sausio 27 dieną 
įvyks Laisvės bendrovės meti- 

z nis suvažiavimas.
Po jo bus tradicinis bankie- 

tas, kuriame bus ir meninė 
programa*

Apie laisviečių suvažiavi
mą galvokime’ jau dabar ir 
ruoškimės jame būti.

z > ★
•w Exposition Press knygų lei

dykla Niujorke šiemet išleido 
anglų kalboje poemų knygą, 
pavadintą “Diana.”

Knygos autorė Hedwig Ja- 
♦ kowich, po tėvais — Janusz- 

kewicz’iūtė.
Hedwig Jakowich gimė, 

augo ir mokslus ėjo Lietuvo
je. Josios tėvas, Mieczyslaw 
Januszkiewicz, dėl dalyvavi
mo lenkmety (1861) caro 
valdžios buvo dešimčiai metų 
ištremtas į Sibirą. ,

Sulaukusi 19-kos metų am
žiaus, Jedvyga atvyko į Jung
tines Valstijas; tai buvo pra
džioje 20-tojo amžiaus.

Čia ištekėjo, kaip knygos 
leidėjai sako, už lietuvio in
žinieriaus; šiuo metu poetė 
gyvena Teksu valstijoje; ma
tyt, jau senutė.

> ą. Ilgiausioji jos poema apie 
IVarbutą ir jo žmoną Dianą.
j Graži poema ir apie Palan

gą, tik nežinia, kodėl autorė 
ja vadina “Polonga.”

Kita apie Lietuvą poema 
L “Ruginis,” atsieit, “Žemaitijos 

Blinda.”
Yra ir daugiau poemų apie 

Lietuvą: pavyzdžiui, apie Vii-

EGIPTAS ATŠAUKIA 
SAVO AMBASADORIŲ 
IŠ ANGLI JOS
Leido gyventojams ginkluotis 
apsigynimui nuo anglų atakų

Kairo, Egiptas. — Egipto 
premjeras Nahas Paša pra
nešė, kad jo valdžia nutarė 
atšaukti savo ambasadorių 
iš Anglijos. Tuom protes
tuoja prieš anglus kaip Įsi
veržėlius ir egiptėnų šaudy
tojus.

Kartu valdžia nusprendė

Demonstrantai šaukė, 
“(kalint McGrathą!”

New York. — Baltieii ir 
negrai išvien demonstravo 
prieš generalį Jungtinių 
Valstijų prokurorą Ho war- 
da McGrathą, atlėkusi iš 
Washingtono kalbėt Wal
dorf - Astoria viešbutyje.

Demonstrantų pikietas 
šaukė: “Įkalint McGrathą! 
Paliuosuot oolitinius kali
nius.!”

Jie smerkė ir patį Mc
Grathą kaip “sugedusį” val
dininką.

Tito prašo dar 85 
milijonu dolerių

Belgrad, Jugoslavija.—Ju
goslavijos premjeras Tito 
prašo Jungtines Valstijas, 
Angliją ir Franci ją duoti 
jam 85 milijonus dolerių 
paspirties per 6 pirmuosius. 
1952 metų mėnesius. Nes 
tokia pasidarys “skylė” Ju
goslavijos ižde per tą pus
metį.

Jungtinės Valstijos, An
glija ir Franci j a šiemet jau 
suteikė Titui 95 milijonus 
dolerių.

Jeigu naujasis, jo prašy
mas taps patenkintas, tai 
vien ^amerikinė parama. Ti
tui prieš Sovietus bus 160 
milijonų dolerių.

Vengrija priėmė 200 
Korėjos našlaičių

Budapest, Vengrija. — Iš 
Šiaurinės Korėjos atvyko 
200 našlaičių, kurių tėvai 
žuvo dabartiniame . kare. 
Našlaičius priėmė Vengri
jos liaudies valdžia.

Summerville, S. Carolina. 
— Per gaisrą Louis Cook 
name sudegė 9 žmonės.

niaus Kalvariją, apie papar
čio žiedą.

Poetės stilius lengvas; ji ne- 
mandravoja, rašydama.

“Diana” — bene pirmas 
anglų kalboje poezijos rinki
nys, originaliai parašytas apie 
Lietuvą !

Ar pati autorė moka lietu
viškai kalbėti, — nežinau.

★
F. J. Bagočiaus palaikai 

buvo sudeginti Forest Hills 
krematorijoje Bostone. Vėliau 
jie bus palaidoti Chicagos Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. , i /

leisti savo piliečiams gin
kluotis apsigynimui nuo an- 
glų- , ■ ■ '

Egipto valdžia taip pat 
nutarė aštriai bausti kaip 
išdavikus tuos egiptėnus, 
kurie bent kuom tarnaus 
anglams Suezo kanalo ruož
te.

Franc, seimas užgyrė 
tarptautinį trustą

Paryžius.— Francijos sei
mas 377 balsais prieš 233 
užgyrė francūzo Šumano 
planą — sujungti Francijos 
plieno ir anglies pramones 
su tokiomis penkių kitų va
karinės Europos, kraštų pra
monėmis — vakarinės Vo
kietijos, Italijos, Belgijos, 
Holandijos ir Luksembur- 
go.

Tai būtų milžiniškas tarp
tautinis aųglies-plieno. tins
tąs, kurio, biznis siektų 4 bi
lijonus dolerių per metus. 
Trusto tikslas yra stiprinti 
vakarų Europą prieš Sov. 
Sąjungą.

Valdžia bando sulaikyt 
plienininkų streikų

/ ___________

Pittsburgh.— Prez. Tru
manas atsiuntė du tarpinin
kus, kad taikytu CIO Plieno 
Darbininkų Uniją su kom
panijomis. Unija grasina 
paskelbti streiką naujųjų 
metų išvakarėje, kuomet iš
sibaigs dabartinė sutartis, 
su samdytojais.

^Darbininkai reikalauja 
pakelti algą 25 centais per 
valandą, atsižvelgiant į pra
gyvenimo pabrangimą. Plie
no fabrikantai nežada jokio 
priedo. Sako, jei būtų pa
tenkintas darbininkų reika
lavimas, tai valdžia turėtų 
dar pakelti plieno kainą.

Valdžios pasiuntiniai lei
džia suprasti- kad jeigu uni
ja nesusitaikys su kompani
jomis., tai prez. Trumanas 
panaudos Tafto - Hartley’o 
įstatymą, sulaikant* streiką 
bent 30 iki 60 'dienų.

Plieno pramonėje, dirba 
apie 1,000,000 CIO unijistų.

Iranas išvijo ir 
anglų reporterį

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia liepė per 48 valan
das išsikraustyt Leopoldui 
Hermanui, anglų Reuters 
žinių agentūros korespon
dentui. Nes Hermanas sa
vo pranešimuose šmeižė 
Irano vyriausybę.

Pereitą savaitę Iranas iš
vijo N. Yorko Times kores
pondentą Michaelį Clarką 
už pritariančiu^ Anglijai 
rašinėjimus pries Iraną.

Washingtono laikraštis teigia., 
kad valdžia slepia tikruosius 
amerikonų nuostolius ore

Washington.— Dienraštis 
Washington Evening Star 
smerkia karinę valdybą, 
kad jinai slepia tikruosius 
amerikonų nuostolius, ore ir 
tiktai garsina, kaip “mūsų 
lakūnai vis skina, ir skina” 
šiaurinių korėjiečių lėktu
vus. , x '

Evening Star rašo redak
ciniame straipsnyje:

—Mūsų reporteriai per

APKALTINTI CICERO VALDININKAI UŽ
KRUVINAS RIAUŠES PRIEŠ NEGRUS

Chicago.—Federalė grand 
džiūrė apkaltino Cicero, 
III., miestelio prezidentą 
Henry J. Sandusky, polici
jos viršininką1 Erwiną Ko- 
nofsky, du kitus valdinin
kus ir, tris policininkus.

Tie policininkai ir valdi
ninkai davė visa valia bal-V V

tųjų govėdai, kuri liepos

{vairios Žinios
Manila, .Filipinai. • •Bai

siai smarkus viesulas 'pra
žudė 569 filipiniečius.

Korė j hr— Amerikonu ko- 
mandierius. James A. Van 
Fleet pasakojo, kad jie Ko
rėjoje jau “laimėjo svarbią 
pergalę.”

Havana, Kuba. :— Nežinia 
kas nužudė .Segundo Fer- 
nandezą, buvusiojo Kubos 
diktatoriaus Machado slap
tosios policijos agentą.

Washington. — Kai kurie 
republikonai ir demokratai 
senatoriai reikalauja pri
verst Angliją, prisidėt prie 
tarptautinės vakarų armi
jos prieš Sovietus.

Hong Kong. — Kinijos 
Liaudies Respublika stato 
naują geležinkelį, kuris tie
sioginiai'susisieks su Fran
cijos kolonija Indo-Kina.

! Roma.—Pasakojama, kad 
per Italiją keliaują daug 
sovietinių inžinierių ir di
plomatų į Egiptą, Iraną ir 
kitus Vidurinių Rytų kraš
tus. Įtariama, kad jie rems 
tautines tų kraštų kovas 
prieš Angliją.

Tėl Aviv, Izrael. — So
vietų Sąjunga pasirašė su
tartį pirkt iš Izraelio už 
650 tūkstančių dolerių Grin
džiu ir kitu citriniu vaisiu.v V 4 v

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Kopėjos tautininkų val
džia suruošė trukšmingą 
d e m o n s t raciją, reikalau
jant, kad jai būtų prijungta 
Šiaurinės. Korėjos /Liaudies 
Respublika.
. Pietinės Korėjos valdo
vai priešingi vedamoms de
ryboms dėl paliaubų tarp 
amerikonų ir šiaurinių ko
rėjiečių.

savo pastangas sužinojo iš 
paties Pentagono (karinio 
centro Washingtone), kad 
oro mūšiuose amerikonai 
prarado 600 lėktuvų, o ame
rikiniai lakūnai sunaikino 
300 korėjiečių ir kinų lėk
tuvų. Vienas gi reporteris 
apskaičiavo, kad ameriko
nai neteko net 900 lėktuvų, 
priskaitant ir tuos, kurie 
patys nukrito ir sudužo.

mėnesį kruvinai užpuldinė
jo negrus ir padegė apart- 
mentinį namą. Baltieji su
kėlė pogromą prieš negrus, 
kada negro Henrio Clarko 
šeima'bandė atsikraustyti į 
ta narna.

Tik atsiųsta valstijos, mi
licija numalšino baltuosius 
užpuolikus.

Los Angeles Times kalti
na prez. Trumaną už akro 
veiksmų • panaujinimą Korė
joj po to, kai buvo faktinai 
sustabdyti mūšiai.

Dublin. — Vienas Airijos 
seimo narys patarė., gabenti 
Amerikon bulvinį “mūnšai- 
ną,” kad gavus daugiau do
leriu, v

Pabrangintas važiavimas 
tuneliu tarp N. Y. ir N. J.

New York. — Važiavimas 
tuneliu (tube) tarp New 
Yorko ir New Jersey tapo 
pabrangintas iki 20 centų 
vieton ligšiolinių 15 centų. 
Tatai užgyrė Tarpvalstiji- 
nės Prekybos valdyba Wa
shingtone.

11 šios apylinkės miestų 
ir miestelių prašė federalį 
teismą uždrausti pabrangi
nimą. Teismas atmetė pra
šymą.

/

Irano redaktoriai šaukiasi
9

į J. Tautas prieš terorą

Teheran, Iran. — 32 sei
mo nariai ir laikraščių re
daktoriai gamina atsišauki
mą į Jungtines Tautas, kad 
sustabdytų kruviną premje
ro Mos.sadegho valdžios te
rorą. Sako, valdžia užsiun
do ginkluotais, žmogžudiš
kais gengsteriais visus sa
vo priešininkus.

Tie redaktoriai ir seimo 
nariai slapstosi seimo rū
muose nuo gengsterių, bi
jodami išeiti gatvėn.

Jie kaltina valdžią ir už 
8 žmonių nužudymą ir 200 
sužeidimą per demonstraci
ją pereitą ketvirt a d i e n į. 
Valdžia apšaukė visus de
monstrantus komunistais 
ir užsiundė ant jų kariuo
menę, policiją ir ginkluotų 
gengsterių gaujas.

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
NELEIDŽIA AMERIKONAM
SKAIČIUOT BEUAISVIŲ
Amerika užklausė, ar Švedija 
dalyvautų paliaubų inspekcijoj

Korėja, gruod. 14.—Ame- 
r i k o n a i reikalavo leist 

į jiems keliauti į visas belais
vių stovyklas Šiau r i n ė j e 
Korėjoje ir skaičiuoti saviš
kius belaisvius —ameriko
nus ir jų talkininkus. Tuo
met, sako, žinotume, kiek 
mainais sugrąžint šiaurinių

Jungi. Tautos atideda 
Morokko skundą

Paryžiuj.—Arabiški kraš
tai išvien davė Jungtiniu 
Tautų seimui skundą, kad 
Francija žiauriai, net kru
vinai slopina tautinį Morok- 
ko judėjimą dėl politinės 
laisvės tam kraštui. Bet 
anglų - amerikonų blokas 
atidėjo neribotam laikui 
skundo svarstymą 28 bal
sais prieš 23.

J. Tautų seimo vadai taip
gi po stalu pakišo Turkijos 
skundą prieš Francija.

Francūzu valdžia laiko ♦
tiktai savo kolonijomis Mo
rokko ir Tunisiją, šiaurinė
je Afrikoje.

Trumanas žada “tikrai 
iššluot” grafterius

Washington.—Prez. Tru- o
manas pareiškė korespon
dentams, kad 'jis iššluos iš 
valdžios taksų sukčius ir ki
tus grafterius. Sakė, paša
lins ir visus tokius, kurie 
būdami valdininkais, uždar
biauja dar pašaliniais bū
dais.

Bet prezidentas pabrėžė, 
kad jis vis palaikys genera- 
li prokurorą Howardą Mc
Grathą ir Demokratų Par
tijos Nacionalio Komiteto 
pirmininką Fr. E. McKin
ney.

(Ir tai nepaisant, kad Mc
Grath teisino buvusį gene- 
ralio prokuroro padėjėją 
Lamarą Caudle, priėmusį 
$5,000 už tarpininkavimą 
lėktuvo pardavimui, o Mc
Kinney, įdėjęs $1,000 į ap- 
gavingą traktorių kompa
niją, gavo. $68,000 iš jos. 
Pora, mėnesių vėliau kom
panija subankrutavo.

Demokratinis Veikimas 
prieš Smitho įstatymą

Washington.—.Americans 
for Democratic • Action or
ganizacija pasižadėjo pa
smarkinti vajų, kad būtų 
panaikintas Smitho įstaty
mas.

Komunistų vadovai yra 
areštuojami ir kalinami pa
gal šį įstatymą “tiktai už 
mintis, be jokio nusikals
iančio veiksmo,” sako tos 
organizacijos pareiškimas. 

korėjiečių ir kinų iš Jungti
nių Tautų nelaisvės.

Šiauriniai korėjiečiai at
metė reikalavimą ir pakar
tojo, jog turi būti apsikeis
ta visais belaisviais iš abie
jų pusių.

Šiaurinė Korėja reikalavo 
leisti ir ' naujas lėktuvų 
aikštes statyti laike busi
mųjų paliaubų. Amerikonai 
tatai atmetė. Jie leidžia tik
tai senąsias lėktuvu stotis , 
taisyti.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos užklausė Švediją, 
ar ji sutiktų dalyvauti būJ 
si mojo j e paliaubų inspekci
joje; Švedija dar neatsakė.

Šiauriniai korėjiečiai siūlė, 
kad Švedija ir keturi kiti 
bepusiški kraštai tėmytų 
busimosios paliaubų sutar
ties vykdymą.
KARO VEIKSMAI: i ‘

Buvo tik žvalgų susikirti
mai. Amerikonai praneša; 
kad rakietiniai jų lėktuvai 
nukirto vieną šiaurinės Ko
rėjos lėktuvą, o šiaurinių 
korėjiečių patrankos nušo
vė 3 amerikinius lėktuvus.
ŠIAUR. KORĖJOS < r 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai per kelias paskuti
nes dienas užmušė, sužeidė 
bei suėmė 4,846 amerikonus 
ir jų talkininkus; pagrobė 
56 kulkosvaidžius ir 642 
šautuvus; sudaužė bei pa
grobė 18 patrankų; sunai
kino 11 tankų, nuskandino 
7 laivus ir nušovė daugiau 
kaip 20 amerikinių lėktuvų.

150 bilijonu dolerių 
ginklam per 3 metus .

Jacksonville, Florida.*— 
Francis P. Whitehair, kari
nio laivyno sekretoriaus pa
vaduotojas, pranešė, jog Ą- 
merikos valdžia dabar,kas 
mėnesį užsako pągamiht 
naujų ginklų už 4 iki 5 bi
lijonų dolerių.

Kalbėdamas M e n i n a k 
Klube, Whitehair pridūrė, 
jog šiemet ir per dvejus se
kančius metus Jungtinės 
Valstijos išleis viso 150 bi
lijonų dolerių ginklams sau 
ir talkininkams.. (Bilijonas 
yra tūkstantis milijonų.)

Kinija smarkiną gazolino 
gaminimą lėktuvams

Hong Kong. — Oficialiai 
praneša ma, kad Kinijos 
Liaudies Respublika plačiai 
išvysto orlaivinio gazolino 
gamybą Kansu, Sinkiange 
ir kitose provincijose.

Tam darbui taikau j a sO- 
vietiniai technikai,

ORAS.—Būsią sniego.
i



KIŠENVAGIAIKas Ką Rašo ir Sako
(Feljetonas)

nepalies laiko

Šli$8.00
$4.00

ūkio darbų 
žymiai padi- 
nuimtų grū-

man- 
ineši- 
katu-

minių kviečių pasėliai padidė
jo beveik dvigubai.

* Natūralių šienaujamų plotą 
šienavimo planas viršytas. Si
loso užraugta' trigubai dau
giau, negu iki to 
pereitais metais.

Pakilo žemes 
mechanizavimas. 
dėjo kombainais-
dinių kultūrų plotai.

Respublikos mašinų-trakto- 
rių stotys atliko dvigubai' Jau
giau darbų negu per atitinka
mų pereitų metų laikotarpį.

Valstybinis grūdų paruošų 
planas įvykdytas' pirma Paiko.

kaip buvo 
pla- 

metų 
pasa- 
gera,

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, 
under the Act of March 3, 1879.
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' “Gerbiami broliai! Pa
dėtis gana rimta, laikai
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PLIUSAI IR MINUSAI
Prieš Spalio revoliucijos 

34-metinę sukaktį Lietuvos 
spauda plačiai rašė apie tai, 
kas respublikos ūkyje buvo 
gerai atlikta, kas negerai.

Vilniaus Tiesa, kuri yra 
$9.oo kompartijos ir vyriausybės 
$4.50 organas, paskelbė Lietuvos ’ 

N Y j Statistikos valdybos prane-

; ATMESTI VISUS!
VEIK PRIEŠ PUSĘ METŲ Kalifornijoje buvo sua- 

reštuota 15-ka darbininkų judėjimo veikėjų, vyrų ir mo
terų.

Jie buvo suareštuoti ir įkalinti einant Smitho Aktu.
Jie buvo įkalinti kaip didžiai nusižengę mūsų kraštui 

žmonės.
-■ Kiekvienas jų buvo padėtas po $50,000 belą!

Mūsų krašto justicijos departmentas dargi apgailes- 
’ tavo, kad belą esanti per maža, nes suimtieji esą “labai 

pavojingi” žmonės.
Tuomet įkalintieji—kurių tūli kalėjime sirgo,-per savo 

advokatus kreipėsi į aukščiausi šalies teismą, reikalau
dami sumažinti jiems belą. Teismas nutarė: belos — 
peraukštos, jos reikia sumažinti.

Dalykas ir vėl atsidūrė žemesniajame federaliniame 
teisme. Po ilgų kovų, tūli jų buvo paleisti po $5,000 be
lą, kiti — po $10,000; o trys,—Frank Spector, Ben Dobbs 
ir Frank Carlson.—šiuos žodžius rašant dar tebesėdi ka
lėjime, reikalaudami numažinti jiems belą.

Tuomet šių vyrų ir moterų, — kovotojų dėl taikos ir 
Šviesesnio darbo žmonėms, rytojaus,—advokatai kreipėsi 
pas federalinį teisėją, reikalaudami, kad įkaltinimai bū- 
tų išmesti, nes jie, įkaltinimai, yra niekuo nepagrįsti.
' Irstai, teisėjas William C. Mathes nutaria: taip, įkal- 
tmimai neužtenkamai pagrįsti, todėl jie tampa atmesti. 
Valdžia, justicijos departmentas, privalo bėgyje dešimt 
dienų įteikti naujus suimtiesiems įkaltinimus. O jei 
neįteiks, tai šie žmonės teisiami nebus. ,

. Teisėjas M'athes pripažįsta, ką pripažįsta kiekvienas 
galvojąs žmogus., kad įkaltinimuose nėra užtenkamai 
faktų, įrodančių, kad suareštuotieji atliko kokį nors nu
sižengimą prieš Jungtines Valstijas!

šimą apie tai 
įvykdytas valstybinis 
n as 3-čiajame 1951 
bertainyj. Laikraštis 
ko atvirai, kas buvo 
kas buvo bloga, kuri pra
monė įvykdė savo planą ir 
viršijo, kuri neįvykdė ir at
siliko.

Tiesa (spal. 27 d.) tarp 
kitko šitaip rašė:

Mokydamiesi iš geriausiųjų
šalies novatorių darbo patyri-! mieste, Uratuose 
mo, plėsdami naujas :
tinio lenktyniavimo formas, 
respublikos darbo žmonės pa
siekia gražius laimėjimus di
dinant produkcijos išleidimą, 
kovojant už valstybinių planų 
įvykdymą ir Viršijimą. Tatai 
paliudija šiandien “Tiesoje” 
išspausdintas pranešimas apie 
1951 metų III ketvirčio vals
tybinio plano. Lietuvos TSR 
liaudies ūkiui išvystyti rezul
tatus. 1951 m. III' ketvirčio 
bendrosios produkcijos gamy
bos planą visa respublikos te
ritorijoje esanti pramonė į- 
vykdė 109 procentais, pramo
nės bendroji produkcija išau
go 28 procentais palyginti su 
1950 m. III ketvirčiu. ,

Tačiau reikia pažymėti, 
kad respublikos pramonės dar 
be dar yra 
trūkumų. Antai, 
žuvies pramonės 
š.m. III ketvirčio 
produkcijos planą įvykdė tik, 
67 procentais. Šios ministeri
jos įmonėse nepatenkinamai 
išvystytas socialistinis lenkty
niavimas, blogai išnaudojama 
technika.

Eilė ministerijų viršijo III 
ketvirčio bendrosios produk- 

Į ei jos gamybos planą, tačiau 
' neįvykdė svarbių produkcijos 
rūšių plano natūra. Lengvo
sios pramonės įpinisterija ne
pilnai įvykdė medvilninių, 
vilnonių ir šilkinių 
audinių, odinės avaly
nės užduotį. Ministerija ir jos 
trestai dar vis nepatenkina
mai organizuoja kovą už pui
kią gaminių kokybę, už asor- 
timentinių užduočių įvykdy
mą. Greta su pirmaujančio-

! Viename iš puikiausių vieš
bučių, kuriame tik aukštos 
kilmės svečiai tegali dasi- 

’gaut į vidų*, kiš e n v a g i a i 
j (“pickpockets”) laikė 
paprastą konferenciją.

Kohfėrencija buvo
šaukta apkalbėjimui nepa
rastos situacijos ar išklau
symui specialio ref e r a t o 
Susirinkimas nebuvo per 
daug skaitlingas, nes tik 
pilnai kvalifikuoti ir profe
sionališki kišenvagiai čia 
susirinko ir keli 'aukštos 
rūšies plėšikai — broliški 
delegatai.

Pirmininkas, revolverio 
rankena kaukštelėjęs triš 
kartus į stalą ir atidaręs 
konferenciją, prabilo į su-

. Po trumpos pauzos, vie
nas atsistojęs padarė įneši
mą, kad dabar kišenvagių 
prelegentas bei- profesorius 
ką nors referuotų. Visi, 
prisilaikydami etikos, 
dagumo, pritardami 
mui, drūčiai suplojo
tęs., nors ir iš prelegento 
nieko gero ir naudingo nesi-

P ATARI A APJUOSTI
VILNIŲ SODAIS

Žymus rusų agronomas,'
sodininkas - mičiurininkas,
B. Skatarovas, pats, matyt, sirinkusiu's:
gyvendamas Magnitogorsko _ -----

uraruvBti,' kadaise
socialis-Į svečiavosi- Lietuvos sostinė- garbingai mūsų profesijai

nemaža .rimtų 
respublikos 
ministerija 
bendrosios

KIEKVIENAM ŽINOMA, kad teisėjas Mathes nej*a; 
‘ jbkis puolamųjų draugas. Ir jeigu jis tai padarė, tai tik 
parodoma, kaip neteisingai, kaip žiauriai valdžia elgiasi 
su darbininkų judėjimo veikėjais, kurie stoja už taiką. I 
‘ Žymusis advokatas, buvęs kongresmanas Vito Mare-'

fantomo sako:
, “Neturi būti daromi jokie nauji šiems žmonėms įkal-j 
tinimai, o jeigu tokie įkaltinimai ir bus padaryti, tai jie. 

.fcus lygiai nelegalūs, kadangi jie pareis i^ nelegalaus 
įstatymo.”

Šimtu procentų sutinkame su Marcantonio pareiški- 
ntti. Jis prideda, dar daugiau: Marcantonio reikalaują, 
kad justicijos departmentas pradėtų daryti įkaltinimus 
savo paties nariams, valdininkams, skęstantiems grafte. ____ ____
Nea šitie grafteriai, o ne kas kitas, šiandien yra mūsų mis įmonėmis yra eilė įmonių,

e krašto tikrieji priešai.
William Z. Foster, Elizabeth Gurley Flynn ir Pettis 

_ Ferry, Jungt. Valstijų komunistų partijos vardu, atsi
šaukia į Amerikos žmones, kad jie kovotų už atmetimą 
įkaltinimų visiems, darbininkų veikėjams, kurie buvo su- 

»imti einant Smitho įstatymu.1 « ’ syf’ j f *
Turi būti masiniai reikalaujama, kad nuo Havajų iki

je Vilniuje. Grįžęs namo, 
jis rašo vilniečiams ir Lie
tuvai:

Kaip mičiuriiiinkas, paste
bėjau, jog Vilnius turi palan
kias sąlygas pasipuošti dide
liais vaisių sodais. Lengvas 
klimatas, tinkamos dirvos lei
džia išplėsti sodininkystę. Res
publikoje taip pat yra nema
ža entuziastų sodininkų-mi- 
čiurininkų, kurie mielai prisi
dės prie šio darbo.

Sodininkystė —- visaliaudi
nis reikalas. Uogų-vaisinių 
medžių medelynai — sodinin
kystės “sunkioji industrija.” 
Todėl reikia pasiekti, kad 
kiekviename rajone, apželdi- - 
nimo treste, miškų ūkyje būtų 
savi medelynai.

Agronomas Skata r o v as 
duoda pavyzdžių, kaip ki
tur Tarybų’Sąjungoje pra
dėjo sodai sužaliuoti ir su
žydėti.1 Jo žodžiais:

Sodai puošia, gorinai keičia 
gamtą, o tuo pačiuf ir 'žmbnių 
gyvenimą. Tarybų valdžios 
metais Maskvos,; Leningrado, 
Kijevo, Minsko ' ir eilės kitų 
miestų priemiesčius papuošė 
žaliuojantieji sodai. Nepap
rastai plačiai įdiegiama sodi
ninkystė Sibire, Urale. Alta
jaus krašte iki 1931-32 metų' 
retame kolūkyje buvo sodas,- 
o jau 1949 metais vienas ket- 
virtadąjis kolūkių įveise so
dus. Krasnojarsko krašto Mi- 
nusinsko rajone visi- kolūkiai 
turi sodus, kurie siekia dau
giau kaip 1,300 hektarų plo
to. Magnitogorske prie Stali
no vardo metalurgijos kombi
nato aukštakrosnių kokso 
cheminių cechų iki 1935' metų 
nebuvo nė vienos obels. Dabar 
šiame mieste yra daugiau 
kaip 3,000 darbininkų indivi-

< Pirmininkas susijudinu
siu balsu tarė: “Nors aš 
turiu’ dar užsiregistravusių 
kalbėt,- bet, prisilaikydamas 
demokratiškų principų ir 
matydamas, kad didžiuma 
nori išgirsti referatą, per
statai! jums kišenvagių 
profesorių brolį A. Z. Grei- 
takojį.”

Akiniuotas, gražaus nu- 
augimo ir gražiai pasirėdęs, 
viduramžis vyras pasikėlęs 
nuėjo į priekį ir iškeltu bal
su- pradėjo- kalbėti:-

“Gerbiami broliai kišen
vagiai? Aš ne iš rašto, bet 
iš širdies jums kalbėsiu, nes 
aš ne‘ valdiškas diplomatas, 
o kišenvagių profesorius, 
tikras jūsų brolis, ir man 
rūpi jūsų visų sunkus liki
mas.”

Kai’ kurie kišenvagiai, su
sigraudinę, nusišluostė aša
ras. Profesorius toliau tę
sė:

“Man stebėtina, kad jūs 
nesuprantate dabartinio lai
ko svarbumo, kuris įš visų, 
buvusių laikų geriausiai 
Tarnauja raketierizmui, va
gims., gengsteriąms, plėši
kams, gembleriams, grafte- 
riams, etč. O jūs skun
džiatės, nes atsilikę ir

darosi vis sunkesni. Mes, 
kurie pasišventę šiam gar
bingam amatui bei profesi
jai, turime surast būdus 
pataisymui padėties, jei no
rime išsilaikyti garbingoj 
mūsų profesijoj.”

Pirmininkui užbaigus pa
aiškinimą, atsistojo inteli
gentiškos išvaizdos, š.u ilgo
mis rankomis ir plonais, ii? 
gaiš pirštais apijaunis, lai
bas kišenvagis. Jo akys žai
bo greitučiu- perbėgo per 
susirinkusius. Ir jis- prabi
lo nuliūdusiu ir nusiskundi
mo pilnu balsu: 

, “Gerbiami broliai, mes, 
kaipo teisingi ir garbę -iš
laikanti žmonės,, turime 
prisipažinti, kad mūsų mo
ralas- smunka. Gėda prisi- 
pažint, jog pastaraisiais1 nemokat prisitaikyt. prie 
laikais nė vįenas iš mūsų j šio naujo, rpoderniško, 

atom -
Jūs turite mest- visas 'se- ■ 
n a s kišenvagių atsiliku
sias metodas, . kur būdavo 
reikėjo tykot prie snau
džiančių žmonių, kad juos 
apkrausčius. Kaip vienas 
brolis išsireiškė — dabar 
žmonės bailūs ir niekur ne- 

i snaudžia,- todėl ir jūs tu- 
galyą, atsistojo ir, akių ne- »rite‘ vaitot naują techniką

laikais nė vįenas iš 
nepasiekėme nė pusės pasi- 
brėžtos kvofos. Kad ir aš 
pats, per kelias savaites ne
padariau nė vieno tokio ap- 
kraustymo, ku'riūo galima 
būtų pilnai pasididžiuoti.”

Vienas kišenvagis, kuris 
visą laiką sėdėjo alkūnes 
pasistatęs ant kelių ir ran
komis palaikė nulinkusią

pakėlęs, pradėjo filosofiš
kai kalbėti:

“Kad mūsų profesijai at
ėjo sunkūs laikai bei: depre
sija;, tą mes. Visi žinome, bet 
tai1 ne mūsų tame kaltė. Ar 
jūs girdėjote, kad kas nors 

’pagautų bei' nušautų išgąs- 
fdintą lapę? Lygiai tas pats 
dabar yra su žmonėmis. Jie

fo o m b i š k o laiko,. į kraštų.

savo garbingam amatui bei 
profesijai.”

Šiuo laiku’ susirinkusių 
kišenvagių ūpas pašoko ant 
syk 60 laipsnių ir visi, net 
kvapą* sulaikydami, klausė
si profesoriaus. Profesorius 
vėl tęsė pamokinančiai:

“Broliai, kodėl jūs nesi- 
mokinat iš militaristų, fa-kurios nuolat neįvykdo gamy

binių planų.
Smarkiai atsilieka nuo išau

gusių liaudies ūkio poreikių 
ir Vietinės pramonės ministe
rija, kuri neįvykdė užduoties ,dualių, sodų. į 
tokių svarbių redukcijos rū^ Urale, Sverdlovsk© mieste, 
šių kaip vinys,, indai, plytos, priškaitoma iki 4‘ tūkstančių 

sodybinių' ir 50 tūkstaričių ko- 
d a! r bininkų ir 

'------------- —-- -------------  t a r n a u t o j ų s o d ų. Sver-
Šių asmenų atsišaukimas, tarp kitko, sako: įkaitini-' Svarbiausia eilės pramonės dlovskas yrą ųTa’rybų1

* mąį nelegalūs ir neteisingi, kadangi juos sudarė, juos įmonių atsilikimo priežastiš Sąjungoje darbininkų koleU
pateikė korupcijoje, grafte bes.imaudąs teisėtumo de- ta, kad jose blogai orga- tyvinių sodų tėVynė. čia sodi-

i - partmentas. I nižu-ojamas šopialisfinis lenk- ,ninkystės iniciatoriai yra gi-

New Yorko suimtieji darbininkų verkėjai turėtų būti kalkės,^Režimai-. Didelių trū- 
pateisti laisvėn, jų įkaltinimai atmesti, panaikinti. kūmų šiuo atžvilgiu yra ir (lektyvinių 

verslinės kooperacijos darbe.

i -.fta^tmentas.
F Atsišaukimas ragina žmones reikalauti, kad prezi

dentas Trumanas dovanotų bausmes tiems, kurie jau yra 
nesmerkti kalėjfrnan, einant Smitho aktu.

- k Mes manome, jog Amerikos žmonės išgirs šį balsą- ir 
darys viską, kad neleisti nekaltus žmones siųsti į kalėji- 

-• mus, kuomet grafteriai, prasiradėliai, tarnaują valdžioje, 
-yra laisvėje..

—:—

•j,-. 15-KAI KALIFORNIJOS darbininkų judėjimo veikėjų 
buvo atlikta didžiulė neteisybė, didžiulė skriauda.

■ ..
r; Tik pagalvokime: jie buvo išlaikyti apie pusę metų ka

lėjime, ir tik pė to teisėjas surado, kad įkaltinimas, pa- 
.gaJ kurį Jie buvo suareštuoti ir įkalinti, yra. nelegalus, 
■ yra tuščiavertis!I

:*Ir tai daroma vardan demokratijos, vardan jos gy- 
HkMo f

Kiekvienas, kuris nori matyti, mato, kurįs nori gir
dėti, girdi, kas šiandien darosi teisėtumo departments. 

K^Už tai yra visųpirmiausiai kaltos pačios jo galvos.
v Norėdamos pateisinti savo korupciją, tos galvos pra

dėjo areštuoti nekaltus darbininkų judėjimo.veikėjus-!
Tam' privalo’ būti padarytas galas! t

tyniavimas, neįdiegiamoš nau- gantiško mašinų fabriko dar
ios socialistinio lenktyniavimo ’ bininkai-ir tarnautbjai. . Sverd- 
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togorskas puošiasi .didžiuliais 
vaisių sodais.

j ♦' •Tenka pažymėti^ kad' ir 
Lietuvos spauda šiuo metu1 

, deda didelių pastangųįdieg- 
. ti žmonėsna sodininkystės 

* idėją, kad* Lietuva klestėtų1 
soduose,- kad ji būtų visko 
perteklinga.-' (

Toliau agronomas Stata 
.rovas pataria:

Kolektyviniai įmonių ir fab
rikų darbihinkų' sodai turi pri
sidėti' prie Tarybų. Lietuvos so
stinės Vilniaus papuošimo. 
Taip' pat patartina prie mo
kyklų įveisti sodus, kuriuos 
prižiūrėtų mičiurininkų rate
liai su pedUgogais^bioTogais. 

' PanaUdoj us Visas šias priemb- 
!nes, trumpu laiku galima pa
puošti1 fi’ėk Vilhių, tiek jo 
priemiesčius puikiai^ žydin-

formos, pirmūnų darbo paty- ’ lovskas, čeliabiilskas^ . Magni- 
i'imas nepaskleidžiamas visų 
darbininkų tarpe.

Kaip matome, bendroji 
pramonė, suėmus viską, pa
kilo, 28 procentais, palyginė
ti su tuo pačiu, praėjusių 
metų laikotarpiu’, tačiau 
yra pramonės šakų,- kurios 
plano pilnai neįvykdė. Po 
kritikos, po savi'kritikos, 
aišku, bus surastos neįvyk
dymo priežastys, na, ir tos 
pramonės šakos pasitaisys.

Kaipgi su žemės’ ūkių?
Statistikos valdyba sako:
Iki 1951 metų rugsėjo 30 

dienos žieminių ir vasarinių 
grūdinių kultūrų nūimta 34 
procentais daugiau, negu iki 
tos1 pačios dienos 1950 meta’iš.

Žiemkenčių pasėta 52 pro- 
čehtais Jaugiau, negu ’ikh^o 
paties laiko 1'950 niėt&& žiė-

visi be galo1 išgąsdinti ko-1 brikantų, kunigų ir burti- 
munizmu, subvėrsyvnmu ir ninku (“fortune tellers”)? 
^kitais ga'įais^ Jie pasidarė, Jiems dabartinis laikas yra 
;hei'VūotiV jautrūs,- bąigštū's, pelningiausias visoj istori- 
kaip kiškiai. Jie niėkūr ne-,joj. nes išgąsdinti žmonės 

;snaudžia1; net ir bažnyčioj' praranda, sveiką protavimą 
dabar niekas neužmiega. įr jiems lengva kišenius iš- 
Už tai sukiku prisiliest- prie kraustyti.
jų kišenių-. Moterys h’ tos ___  __
dabar: daug drūčiau suspau1- senių kraustymui turi būt 
dę ląfkd savo' ’ ridi’kiūli'us, paremta grynai moksliška 
slinkų išhiptj-iš jų’ bankų.. ____J..,

^ŽmbnėS bijb vjčhi v kitų Į jūs turite dafyt, tai dar la
ibiau išgąsdint išgąsdintus 
i žmones ib nukreipt jų aty- 
'dą nuo1 jūsų dabbo. Kur 
tik randasi daug žmonių, 
vienas iš jūsų turi įbėgęs 
sušukt: Ugnis! Ugnis! Na
mas dega! žmonės vienoj 
akymirkoj įpuls desperaci- 
jon ir kaip koki gyvuliai, 
lipdami vieni ant kitų, grū- 
sis pro duris išsigelbėjimui. 
O tada čia jūsų turi . būt 
darbymetė kišenių krausty
me. Čia jūs lengvai pelny
site tukstarrciti's dolerių.” •

1 Kišenvagių ūpas pakilo 85 
laipsniais ir jie karštai su
plojo delnais. Profesorius 
tęsė toliau.

“Palaukite, broliai, nes 
dar ne viskas. Kaip viskas 

‘pasaulyj, nusidėvi, taip ir ši 
gąsdinimui metodą nusidė- 

svė& Tada turėsite surasti

Tiesa svilina akisI
Vienas menševikiško krau

jo lietuvis rašo iš Pary
žiaus, iš Jungtinių Ta u t ųfi* 
Generalinės Asemblėjos se- ’ 
sijos. Jis sako, kad dau
giausia šioje, sesijoje žaibs . 
“laisvajam pasauliui” pri
daro kolonijalizmas. O tuo, 
girdi, šauniai pasinaudoja 
Sovietai.

Prašau:
“Faktai lieka faktais. Ir, 

reikia prinaži-hti, kad* tuos 
faktus puikiai išnaudoja so
vietai. Iki smulkiausių de
talių patiekdami kolonizato
rių valdomose srityse mir
tingumo, medicininio -aprū
pinimo; mitimo; darbininkų 
uždarbio ir kt.J duomenis, 
jie pasiverčia hus.kriatistų- 
jų draugais ir • mažų ma
žiausia laimi ;s&vo propa
gandai partnerius. Britams, 
prancūzams, olandams ir 

’kitoms kolonijas’ turinčioms 
valstybėms tokių nesugriau
namų priekaištų; akivaizdo
je tenka tik tylėti ir detL 
pastangas debatus nukreipi * 
ti taip, kad jie paliktų kuo 
mažiausi įspūdį.

“Kur šita egoistinė kai 
kurių vakariečių ■<politika 
nuves, sunku'pasakyti. Bet 
jau dabar aięku, kad jos 
tęsimas nepaprastai susti
prina sovietų įtaką vadina
mųjų ‘nesavivaUžių’ tautų 
tarpe, o taip pat jr jų po
zicijas JTO posėdžiuose. 
Sovietai daug, mažesnį bal
są turėtų ir nereiktų jiems 
pataikauti, . jeigu vakarie
čių raukos būtų; švaresnės.”

Imperialistų rankos nie< 
kuomet nebuvo, švarįos’fir' 
nebus. Juos reikią, vyti lau-'^ 
kan iš kolonijų. Anksčiau' 
ar dėliau jie; bus ,priversti 
išsikraustyti iš; | pąvęrgtų

AmerĮkoąąš
'■ f —T" . ( j Jį

Sveikinimas Svenety-w
Proga "

Sveikiname» su -žiemos 
šventėmis k alęd o-mis.-f ir 
naujais metais Laisvės.-per
sonalą. visus ir visas gimi
nes, draugus ir drauges, 
Laisvės skaitytojus > įsų/-rė
mėjus, kuriuos tik- pasieks 
dienraštis Laisvės visuose 
miestuose, taipgi veteranę 
drg. Evą Simans, clevelaA- 
dietę, už raštus ir gerą pa
tarimą, kaip . pasveikinti 
draugus su šventėmis.. Tas 
sutaupys mums brangaus 
laiko rašyti atvirlaiškius 
atskirai kiekvienam.. Dir
bant vietos organizacijose 

laiko nedaug telieka..
Su geriausiais .ų 
linkėjimais visiems, 
J. J. K. Navalinskai, 

Binghamton, N. Y/.\

to

Jūsų* naitja technika ki-

psychofogija. Viskas, ką

dar baisesnę žmonių gąs
dinimui metodą: .Vieton su
šukti — Ugnis! UgnisI Na- 

- turėsite, sp-
ir niekam nepasitikit Iš mu
kų aukštos profesijos ir nu- 
kihianančių apie pinigus tik 
'labai mažas nuošimtis pata
po bapkų tarnautojais bei 
'aukštais- itf garbingais val- 
dihihkaiš. ' ir aš1 netnatau1 
mūsų ' garbingai prof esi j ai

Po šios kalbos vis.ų kišen
vagių. ūpas nupuolė žemiau' 
zero!

įčiais sodais,, duodančiais dide
lę naudą.
j Vilniaus zonoje yra nepap
rastai puikios sąlygos įvai
rioms ūogoins,'. k. a. žemuo
gėms, serbehtonis, avietėms, 

^auginti'. Vaiskrūmiai ir uogos 
jau antrais mętais Juoda gau
sų derlių. Labai geros kokybės 
įVaitių- veislių iVogų ir Vaisinių 
nię’deiiii' galima gauti Mask

avos srities; Lėhinb rajono Le- 
nihb vardo tarybinio ūkio vai
si ų-ūogą stotyje.

mas dega!!; — turėsite, su
su k ti: B oisevrkai! komųųįs- •' 
tai jau čią atskrenda su 
atomų bombomis! Čia žmo
nės j puls į tikrą isteriją, jie 
visai užmirš apie savo sun
kiai uždirbtus pinigus, jie 
bus didelėj panikoj ir des- 

■peracijoj. Čia jums, bro
liai kišenvagiai, bus tikra 
rugiapiūtė. Galėsite abiem 
rankom kraustyti jiems ki- 
šenius ir jie to nepajaus. 
Aš jums užtikrinu, kad jūs 
niekas nepatėmys. Juk ir 
tarp didėlio pulko išgąsdin
tu šunu, kurie visokiais baL 
sais kaukia, sunku atskirt 
pasiutusį šunį.” /

Užbaigus profesoriui, vjji 
entuziastiškai jam plojo už. 
suteiktą lekciją. Tuomi įt 
užsibaigė kišenvagių'konfe
rencija. Visi išsiskirstė su 
.95 laipsniais pakilusiu ūpu. *

X Bijūnas

2 pyd^Lauvė (Liberty)* šeštądien., Gruodie-Dec. 15, 1951
r i> n
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VILNIUS. — Milijonais parašų tary
biniai- žmonės patvirtina savo pasiry
žimą išsaugoti taiką visame pasaulyje, 
galingai kelia savo balsą prieš naujo pa
saulinio karo kurstytojus —• Amerikos 
kapitalistus. Tarybinių žmonių taikin
gumą, jų giliausią neapykantą imperia
listinio karo kurstytojams įtikinamai ro- 

, do visa didžiosios Tarybų Sąjungos so
cialistinė tikrovė, kiekviena tarybinio 
gyvenimo sritis. Tai vaizdžiausiai rodo 
ir mūsų respublikos kiekvienas kampe
lis.

Pavyzdžiu tegu bus leista paimti tik 
šiaurinės Tarybų Lietuvos rajoną, 

**<kur man neperseniai vėl teko lankytis. 
Tai — Joniškio rajonas. Kiek daug čia 
per kelis pokario metus padaryta naujo, 

, kiek sukurta to, kas akivaizdžiai liudija 
tarybinių žmonių meilę taikiam kūrybi
niam darbui!

Joniškio rajono darbo žmonės gerai 
žino, ką tai reiškia imperialistinis ka
ras. Puikus Joniškio miesto centras bu
vo smarkiai išgriautas hitlerinės avia
cijos bombomis — be jokio karinio tiks
lo, vien iš gyvuliško apmaudo ir žvėriško* 
pasitenkinimo, lygiai taip, kaip tai šian
dien daro amerikinė aviacija, bombar
duodama Korėjos miestus ir kaimus. 
Šimtai rajono darbo žmonių buvo oku
pantų išžudyti, išvežti j. priverstinius 
darbus, apkrėsti ligomis, apnuodyti fa
šizmo tvaiku.

Kai pirmaisiais pookupaciniais me
tais teko važiuoti derlingais Joniškio ra
jono laukais — ištisi plotai pirmarūšio 
juodžėmib gulėjo nearti, apaugę usni
mis įr piktžolėmis: po grobikiško oku
pantų šeimininkavimo.- čia trūko ir darbo ’ 

f jėgOs, ir sėklos, ir arklių, ir ūkio padar
gų. Tai buvo šiurpios pasekmės hitleri
ninkų sukeltojo karo, kuri okupacijėš 
metais išsijuosę šlovino buržuaziniai na
cionalistai, kuriuo pasigardžiuodami 
džiaugėsi buožės ir dvarininkai, kurį 
dievobaimingai laimino bažnyčios reak- \ 
ciniai kunigai. Kas jiems, kad tai buvo 
baisiausias krašto išnaikinimas ir 'su
griovimas, kad tai buvo žmonių kraujas 
ir ašaros, vargas ir skurdas, didžioji 
tautos nelaimė?! šiems kapitalo ir reak
cijos tarnams terūpėjo tik viena —7 kaip 
bet kuria niekšiškumo ir išdavystės kai
na išlaikyti savo kapitalistines įmones, 
dvarus ir ūkius, kaip ir toliau turėti sa
vo rankose darbo liaudies engimo ir mul
kinimo priemones. Karas jiems buvo pa
sipelnymo šaltinis, biznis, — ir jie su 
pasigardžiavimu vartojo jį šlykštųjį a- 
merikonišką žodį.

Tačiau atėjo galas jų kraugeriškajam 
šeimininkui, atėjo galas ir jų viešpata
vimui. Didvyriškoji Tarybinė Armija 

I i sutriuškino vokiškojo imperializmo pa- 
,baisą, išvadavo Tarybų Lietuvą, į aukš
tai iškeltas pergalės vėliavas tarybinės 
tautos vėl įrašė šviesųjį šūkį: taika!

Joniškio rajono darbo žmonės, kurių 
buityje, darbuose ir laimėjimuose atsi
spindi, lyg saulė vandens laše, visos Ta
rybų Sąjungos, visos Tarybų Lietuvos 
liaudies dabartis, savo kūrybinio darbo 
pasiekimais pokario laikotarpyje vaiz
džiai parodo, ką socializmo sąlygomis 
reiškia taika. Tai reiškia nepaliaujamą, 
veržlią, ligi šiol nematytais tempais vys- 
tomą statybą visose gyvenimo srityse, 
tai reiškia nuolatinį, ryžtingą, pasiau- 

. kojantį darbą, tai reiškia negailestingą, 
nesutaikomą ,aštrią kovą prieš visa, kas 
sena, kas atgyvenę, reakciška, p, svar
biausia; tai reiškia, jog visa tai daroma 
vienam didžiajam tikslui: nuolatinei 
krašto pažangai, augimui, klestėji
mui, visuotinei darbo žmonių gerovei, 
.laimei, mūsų visų šviesiajai komunisti- 

lįf Jnei ateičiai. >
Kai šią vasarą važiavau Joniškio ra

jono sustambintų kolūkių laukais, čia 
^fiavai, kaip sakoma, griūte griuvo iš dir- 

> vų. Čia jau seniai nebeliko nedirbamų 
žemės plotų, šiandien čia jau kovojama 
už kiekvieną naujai įdirbtą dirvos hek- 

čia jau daug kur pasiekiamas
t

<-

kas svarbiausia — visi šie laimėjimai 
paremti naujomis, tik socialistinėje san
tvarkoje galimomis priemonėmis.

Joniškio rajonas per ketvirtojo stali
ninio penkmečio metus gausiai ' aprū
pintas priešakine žemės ūkio technika.

• Užtenka bent trumpam nuvykti į Joniš
kio rajono didžiulę MTS, kad pamatytu
mei, kiek daug įvairių įvairiausių maši
nų jau aptarnauja šio rajono kolektyvi
nius ūkius. Štai, greta keliolikos savaei
gių kombainų, kurie vienas po kito iš
vyksta kirsti javų, MTS kieme stovi ke
liasdešimt traktorių, laukdami savo ei
lės išvykti į rudeninį arimą, stovi čia 
dar daugelis tokių mašinų, kurias ligi 
šiol, atvirai prisipažįstant, teko matyti 
nebent tik žurnaluose ar parodoje: bul
vių ir cukrinių runkelių kasamosios, li
nų raunamosios, sėmenų kuliamosios, 
įvairios javų valomosios mašinos, visos
— paskutinysis tarybinės technikos pa
siekimas, naujausias tarybinio mokslo 
žodis žemės ūkio srityje. O juk kiekvie
nos tokios mašinos panaudojimas rajono 
laukuose — tai nuostabiai pagreitintas 
derliaus sudorojimas, tai šimtai sutau
pytų darbo valandų, tai žmogaus jėgų ir 
laiko išlaisvinimas nuo mechaniško, var
ginančio triūso naujiems kūrybiniams 
užmojams, kultūrai, mokslui, menui, 
knygai.

Ir lyg ryškus niafh’ios praeities sim
bolis stovi čia pat pristatyta prie darži
nės, kurioje laikin’ai sudėtos kai kurios 
MTS mašinos, išlikusi senovinė jauja: 
tai joje per ištisas naktis buožes išnau
dojami samdiniai ' spragilais daužydavo 
dalgėmis nuplautąjį javą, tai j3je tamsa 
ir kartūs dūmai sues davo" žmogaus jė
gas, jaunystę, sveikatą. Kokioj tolimos, 
negrįžtamos praeities šešėliu stūkso da
bar čia toji jauja šalia naujitelaičių ta
rybinių Žemės ūkio mašinų! Bet neilgai 
bestovės čia ir šis. vergovišką praeitį pri
menąs šešėlis — MTS sodyboje jau spar
čiai kyla du dideli pastatai — tai nau
jai statomas didžiulis garažas ir moder
niškos remonto dirbtuvės, kurių dinamo 
netrukus nušvies elektra visą MTS apy
linkę. Senoji daržinė ir jauja tada bus 
nugriautos.

Ir kai žiūriu šį turtingą žemės ūkio 
technikos rinkinį, sukauptą tik grupės 
kolūkių reikalams ir kasdien vis- tebedi- 
dėjantį, kai matai nuostabias mašinas, 
apie kuriį pateikimą savo reikalams 
darbo valstietis negalėjo nė svajoti bur
žuazijos viešpatavimo laikais, — aki
vaizdžiai supranti, ką reiškia mechani
zuotas socialistinis žemės ūkis. Prieš ta
vo akis mašinų kontūrai palaipsniui iš
auga į galingų fabrikų siluetus Urale, 
Donbase, ant Volgos > krantų, suplieskia 
atšvaistėmis ten lydinamo plieno, iš ku
rio padarytos šios mašinos, išauga kal
nai akmęns anglies Ištrykšta Baku naf
ta, -kurios degančiu kfaujumi plaka šių 
moderniškų traktorių ir kombainų moto
rai. Visa didžioji socializmo šalis atsi
stoja staiga tau prieš akis ir skelbia sa
vo neįveikiamą galybę, demonstruoja sa
vo pramonės ir ūkio milžiniškus pasie
kimus, akivaizdžiai pabrėžia nesulau
žomą tarybinių tautų draugystę, kurios 
remia viena kitą, padeda viena kitai sta
tyti komunizmą!

Tačiau nuostabiausia, ką čia sutinki
— tai yra žmonės, nauji tarybiniai kad
rai, partijos ir vyriausybės rūpesčiu iš
auginti per kelerius paskutiniuosius me
tus iš eilinių miesto ir kaimo ' darbo 
žmonių. Kaip žvaliai, kaip sąmoningai 
ir puikiai atrodo šie jaunuoliai, apsi
vilkę specialiais darbiniais drabužiais, 
įgudusiai valdą traktorių ir kombainų 
vairus, sumaniai montuoją sudėtin
giausias mašinas. Daugumas jų įgijo 
savo specialybę čia pat netoliese už kelių 
kilometrų esančioje Jakiškių mechaniza
cijos mokykloje, kur mokosi keli šimtai 
jaunuolių. Toji mokykla, puikiai aprū
pinta priešakine technika, ruošia trak
torininkus, kombainininkus; mechani-

Dar prieš keletą metų apie visa tai 
svajoti tebuvo galima.. Šiandien gi visa 
tai jau reali tarybine tikrove, kaip reali 
tikrovė yra ir tie naujai čia įruošti malū
nai, kurie sumala per pgrą tūkstančius 
centnerių javų, kaip ir tas čia naujai už
veistas buvusio privatininko pievoje mie
sto parkas, džiuginąs akį savo žvyruotais 
takais, dažytais suoleliais, vaikų žaidimo 
aikštelę, kaip ir tos dešimtys pirkių 
skaityklų kolūkiuose, kaip ir naujai at
remontuojamas mieste puošnus kinote- 
atras, kaip ir nepalyginamai išaugęs ra- 

• jone viduriniųjų bei pradinių mokyklų 
tinklas, besiplečianti rajonine spauda. 
Visa tai nuostabios naujovės, kurias Jo
niškio rajonui 'per trumpą laiką atnešė 
tarybinė santvarka, sukūrė tarybinių 
žmonių rankos, jų ištvermė ir ryžtingu
mas, padėjo pastatyti broliškoji rusų ir 
kitų tarybinių tautų parama, kurias pa
siekti įkvėpė tėviškas draugo Stalino rū
pinimasis lietuvių liaudies gerove.

O juk tai, ką mes matome Joniškio ra
jone, nėra išimtis. Tai tėra tik mažytė 
dalele didžiosios visasąjunginės socialis
tinės statybos. Vieno rajono konkretus 
pavyzdys, čia paimtas kukliai iliustra
cijai, tik akivaizdžiau išryškina tai, kas 
šiandien vyksta visoje Tarybų Lietuvo
je-

Tarybiniai žmonės teisėtai didžiuojasi 
šiais savo laimėjimais ir yra pilni pasi
ryžimo išsaugoti taiką, reikalingą šių 
laimėjimų tolimesniajam dar našesniam 
ugdymui.

Todėl suprantamas tarybinės liaudies 
begalinis pasipiktinimas kapitalistinių 
valstybių ruošimusi naujam pasauli
niam karui,'naujoms žudynėms ir grobi
mams, naujam užpuolimui prieš taikin
gąja Tarvbu Sąjunga ir demokratinius 
kraštus. Kokie sužvėrėję niekšai turi bū
ti tie visi monopolistinio kapitalo sam
diniai —- buržuaziniai diplomatai, fašis
tiniai generolai, imperializmui tarnau
ja mokslininkai ir parsidavėliai žurna
listai, kurie sudarinėja karines sutartis, 
kombinuoja įvairius paktus, ieško pa
trankų mėsos naujoms armijoms ir lieja 
aibes purvino rašalo, girdami visą ši pa
siruošimą naujam didžiausiam nusikal
timui. : x , .į

, Tarybų Lietuvos žmonės taip pat dar 
gerai atsįmęn’a 1919-1920 metus, kai 
siautė mūsų krašte, amerikiniai inter- 
vęntai, kai tame pat Joniškyje ir kituo
se Lietuvos rajonuose Vakarų imperia
listų samdinio Beriųonto gaujos žudė ir 
plėšė žmones. , - ra 

štai kodėl šiandien Tarybų Lietuvos 
liaudis be pasigailėjimo ryžtingai šalina 
iš savo tarpo sudaužytosios buržuazinės 
praeities liekanas, imperializmo agen
tus, įvairius atvirus ir pasislėpusius 
kenkėjus socialistiniame ūkyje, pramo
nėje, įstaigose, fauna juos visus su šak
nimis laukan lyg piktžoles iš švarios ta
rybinio gyvenimo dirvos.

Didžioji tarybinė liaudis, jos tarpe ir 
Tarybų Lietuvos darbo žmonės, šian
dien galingai pakelia savo protesto ir 
pasmerkimo balsą prieš naujo pasauli
nio karo 
darymą.

kurstymą, už Taikos Pakto su-

Pakasynos
do klyksmas trobelėj Bakučio?
verkšlena vaikeliai mažučiai?

Kas čia
Ko, taip 

Motina rauda—klausyt net baisu ... 
Kas gi čia dedas? Kas yr ištiesų?

Kas suvadino žmonių tokią minią?
Kam taip nuliūdę—tokie nusiminę?

Ką? nežinai?... Taigi va ant lentos 
Guli rėmėjas šeimynos šitos ...

Gaila našlaičių... toks jaunas jis mirė... 
Mirė'?... Ne.—Užmušė vargšą tą vyrą!...

Streikas dirbtuvėj toj tęsės senai: 
Laikės, kovojo draugai, kaip šernai.

Saugojo, vaikštė aplink, pikietavo,— 
Mat, nenorėjo užleist vietos savo 

Gaujai niekingai šašų-streiklaužių, 
Įrankiui kovos siaubūnų turčių ...

Čia ir įvyko tos klaikios imtynės:
Guli ne vienas mus draugas sutinęs,— 

s Sumuštas buožių policijos sunkių,— 
Guli, negali pravert nei akių...

Na, e Bakutį ant vietos nudėjo— 
Kovos klasinės žymesnį veikėją!...

Kraujas net verda pagiežos kerštu 
Na, atsirūgs gi ir jiem—bus kartu!...

Nuoskaudos, vargo taurė arti pilnio! 
Kyla platyn klasių sąmonės vilnia...

Ech, susitarę kad trenksim visi: 
Laimę ir teisę kovoj tik rasi!

t
Rengkim, draugužiai, gadynę mes,naują: 

kus, šaltkalvius ir kitokius reikalingus Joj tik išnyks mūs’ naudotojų gauja-A. 
specialistus. x ..... ų'

LMS News and Views Žinios iŠ LietllVOS
By MILDRED STENSLER

In the midst of , hysteric Christmas 
commercialism, religious and moneta
ry, one piece of honest realism still ex
ists — the Christmas carol. The carol 
has come to mean a song of joy and ex- 
hultation. It stems from the Italian 
word “carola” meaning ballad or a 
song combined with dancing. This joy- 

' ous music ironically is a pagan note in 
the Christmas church service.

In medieval times, the carol was 
danced by chains of male and female 
dancers moving with clasped hands 
while the stanza was sung and then 
marking time at the closing phrase of 
each verse. These carols were so cherish
ed by the people that the Church clever
ly accepted its use, pagan connotations 
and all.

Even today in Spain on ce’rtain feast 
days, the choir boys move to the music 
of castanets dancing an ancient dance. 
In Central and So. America this 'Spa
nish influence also survives. Our own 
Pueblo Indians of the southwest enter 
the church Christmas eve beating on 
drums in dance rythm to greet the 
Christ Child.

From the English, the Church has 
taken the pre-Christian Yule festival 
and transplanted it lock, stock and yule 
log into their Christian Christmas cele
bration. The ancient yule festival began 
by bringing in the yule log, decorating 
the home with holly, ivy and mistletoe 
and singing, dancing and feasting. All 
work was suspended for as long as the 
log burned. Naturally the largest and 
greenest log was sought for the occasion. 
The still popular song, “Deck the Halls” 
dates back to this era and joyously tells 
the story of the ancient celebration.

The bright “Wassail Song” tells the 
story of another venerable yule festival 
custom. Wassail is taken from the An
glo-Saxon “Waes hael” which means “be 
in health.” It was a practice in England 
then for groups of merrymakers and 
musicians to go about offering hot 
drinks from the wassail bowl and a song 
in exchange for gifts. A favorite recipe 
of the wassail bowl was English ale to
gether with roasted apples, sugar and 
spices.

Perhaps it was these frivblous begin
nings of the Xmas carols that made 
them so hated by the Puritans. ’During 
the' Reformation they banned all such 
songs. For several centuries no new ca
rols were heard of, but the old ones were 
well preserved in the hearts of the 
people. That gap has . long since been 
filled with new additions and with pub
lished collections of the huge store of old 
ones.

The most often heard “Silent Night” 
is a new edition, written by a vicar and 
an organist in 1818 in Bavaria. It came 
to be known in Europe as the Tyrolean 
Christmas Song. There are translations 
in over 90 languages.

“Oh Little Town of Bethlehem” was 
likewise composed by a pastor and the 
church organist, but*this time the set
ting is Penn. The Philadelphian was in
spired by the view of the town of Beth
lehem at night during one Xmas season.

Many of our great musical masters, 
turning to the Christmas theme produc
ed great oratorios, masses and sacred 
songs. The vigorous spirit of “Joy To 
The World” taken from Handel’s “Mes
siah” makes this one one of the favorite

Metinį planą — 
iki lapkričio 7-sios

ROKIŠKIS, X. 6 d. — Pane
munėlio linu fabriko kolekty
vas lenktyniauja už Didžiojo 
Spalio garbei prisiimtų įsipa
reigojimų įvykdymą. Įmonės 
darbininkai ir tarnautojai da
vė žodi iki Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 34-jų 
metinių įvykdyti 1951 m. ga
mybos planą ir iki šių metų 
pabaigos pagaminti 150 tonų 
v i r š u m p 1 a n i n ė s produkcijos.

Vykdant prisiimtus socia
listinius įsipareigojimus, pasi
žymėjo įmonės mechanikas- 
racionalizatorius Stočkus, dar
bo pirmūnai Kutkevičius, Gu- 
zikauskienė, K mb i liūtė ir kt.

Įvykdė dešimties menesių 
planą ’ . ’

UKMERGĖ, X. 6 d.—“Vie-, 
nybės” gamyklos kolektyvas, 
tesėdamas savo įsipareigoji- • 
mus, pasiekė naują lenkty
niavimo laimėjimą. Pirma lai
ko įvykdyta dešimties mene
sių programa. Pagerėjo pro
dukcijos kokybė, pakilo dar
bo našumas.

Eidami taikos sargybą, dar- ; 
bininkai dirba su ypatingu i 
entuziazmu. Liejikai Marijo- f 
nas Martinonis ir Vitas Re- į 
pečka, šaltkalviai Stasys Vai- [ 
danavičius, Juozas Užtupia I 

i pradėjo įvykdyti po 2—3 nor- Į 
; mas per pamainą, gamina tik 
j geros kokybės produkciją? 
! Kiekvienas jų šiemet jau j- 
l vykdė po 18 mėnesinių užduo
čių. Gerai dirba šaltkalviai I 
Jonas Gineika ir Stasys Venc
kus. . • '

Stachanovinčje sargyboje ;

KAUNAS, X. 6 d. — Siek
damas garbingai sutikti artė
jančias Didžiosios ' Spalio so
cialistinės revoliucijos 34-sias 
metines, “Trikotažo’’ fabriko 
kolektyvas stojo į stachanovį-. 
ne sargybą ir įsipareigojo į- 
vykdyti gamybos planą iki 
lapkričio 7 d., taupyti žaliavą 
ir medžiagas, įnešti didžiųjų 
komunizmo statybų sankaupų 
fondan tūkstančius rublių vir* 
šumplaninių sankaupų. Įmo
nės darbininkai ir inžinieriai- 
technikiniai darbuotojai tesi 
duotąjį žodį. Kasdien išlei
džiama žymus kiekis įvairaus 
šilkinio trikotažo viršum pla- 
no. * ■* •

Plečiant gamybą, įmonei 
žymią paramą teikia'broliško
sios respublikos. Neseniai 
mezgimo ceche pradėjo veikti 
10 naujų mezgimo mašinų, 
gautų iš broliškųjų respubli
kų. Jas panaudojant įmonėje, 
numezgama dvigubai daugiau 
aukštos kokybės mezginių, ne
gu anksčiau. L. Valaitis

JONAVA.' Baldų fabriko 
kolektyvas, pasirašydamas 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimąsi, savo parašus pa
tvirtina stachanoviniu darbu. 
Fabrike žymiai viršytas II 
ketvirčio planas, prieš laiką 
įvykdyta ir viršyta rugsėjo' 
mėnesio užduotis.

Z. Stankevičius
selections for outdoor, caroling. Bach and 
Mendelsohn left their names on the title 
line of many major choral masterpieces 
— the latter giving us another joyous 
carol, “Hark The Herald Angels Sing.”

Jonas Kaškaitis
Oi tu, Jonai! Jono vaike, 

Cacalijos Kvederaičios
Diege! Josios dvasios kraičio!

Viedariuos’ gimt’ pasitaikė.

Cacalijos saldžios krūtys
Tau išugdė linksmą būdą.
Gerų liaukų sveikos sultys*

Valo lauk’ iš kraujo nuodą.
i

Tavo, Jonai, vaiskus kraujas
Leido dvasioj’ tobulėti.
Kilnios mintys urmu briaujas ...

Lemta Tau vargšus auklėti.
1951-XI-25 d. Tylintis.

Pakilo gamybos rentabilumas
VILNIUS, X. 6 d. — “Pun

tuko” liejimo-mechaninės' ga
myklos kolektyvas mėnuo iš 
mėnesio viršija gamybos, už
duotis ir mažina gaminamos 
produkcijos savikainą. Per 
praėjusius 9 mėnesius gauta 
žymiai daugiau pelno, negu 
buvo numatyta plane.

Mažinant savikainą, žymų 
vaidmenį suvaidino lenktynia
vimas dėl produkcijos koky
bės pakėlimo, ieškojimas bū
dų geriau išnaudoti medžia
gas. Cechuose įvesta kontrolė 
pagal operacijas. Gamykla 
negauna reklamacijų iš varto
tojų, neturi nuostolių dėl 
broko. Įgyvendinti racionali- 
zatoriniai pasiūlymai įgalino 
sutaupyti dešimtis tonų meta
lo.

3 pust—taisve (Liberty)-šešiadien..’ Gruodifi bec. 15, 1951
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UŽUOJAUTA
Prie Stalingrado sienų kyla 

nauja statyba, verda gyvenimas
MIRUS

Kazimierui Rasinskui
Gruodžio 9 d., 1951 m., mirė Kazimieras Ba

šinskas, Hillside. N. J. Paliko liūdesyje savo 
mylimą žmoną Pauliną ir šeimos narius: sūnų 
Kazimierą ir tris dukreles—Ruth, kuri randasi 
paviene, o Vajola ir Adella yra ištekėjusios.

Va j ola ir žentas Walter,
• į Adella ir žentas George.

Taipgi tolimoj kolonijoj liko sesuo Mare Ba- 
i ranauskiene, Oakland, Calif., ir sesuo Vajola iv 

švogeris Bernardas Sutkai, San Francisco, Ca
lif.

Nors toli būdami, bet mes išreiškiam gailesti 
savo brolienei ir jos šeimai liūdesio dienoje.

Vajola ir Bernardas Sutkai/ 
San Francisco, Calif.

MASKVA. — Stalingrado 
metraštyje pradėtas naujas 
ryškus puslapis: į pietus ir 
į pietų-vakar u s nuo miesto 
pilnu tempu vyksta Volgos- 
Dono laivybos kanalo staty
ba, į šiaurę—didelėje deši
niojo ir kairiojo Volgos 
krantų erdvėje padedami 
pirmieji akmenys 
epochos milžiniškos staty
bos — Stalingrado hidro
elektrinės — pamatams.

Stalingradas — dviejų di

mūsų

Nuo San Paulo iki Limos 
(Iš keliones oru užrašų)
Rašo EDUARDAS JOKUBKA

(Pabaiga)
Pietų Amerikos Padangėje

Septintą ryto telefonas 
išbudino iš gilaus miego. 
Laikas keltis ir ruoštis į il
gą Limos kelionę.

Iš Rio de Žaneiro lėktu
vas turėjo pakilti 9 vai., bet 
dėl blogo oro ir lietaus iš- 
skridom tik vidurdienį. Po 
pusvalandžio lietus, debesis, 
liko apačioje. Lėktuvo dar 
šlapius sparnus blizgino 
saulės spinduliai. Baigiant 
pietauti per garsiakalbį 
pranešė, jog skrendame pro 
San Paulą. Apačioje ma
tėsi maži namukai ir kur- 
ne-kur vingiuoti raudoni 
keliai.

Už pusvalandžio pasie
kiame Bauru miestelį. ‘ Čia 
jau aiškiai matosi žemė, nes 
padangėje beveik nėra de
besų. Keliaujame per kal
nuotą San Paulo valstiją. 
Matosi daug vingiuotų rau
donų plentų, namu ir name- 
liy, o taip pat ir kavos plan
tacijų. Gaila, kad negalima 
įžiūrėti žmonių, dirbančių 
tose plantacijose. Visi tie 
reginiai primena mano pir
mas dienas Brazilijoje. To
lima praeitis jas dabar ski
ria. Kai atvykome į Bra
ziliją, aš turėjau 14 metų. 
Ėjau kapstyti raudoną mo
lį, išmokau apmatikuoti 
kavos medelius ir nuo jų 
raškyti raudonas uogas, 
dirbant reikėdavo saugotis., 
k'ad riedantis nuo kalno 
akmuo neužgautų kirmėlių 
išėstus kojų pirštus ir kad 
basa koja neužsistotų ant 
šaltos nuodingos gyvatės. 
Gyvačių ten visada gausu...•

. Viršum Andų Kalnyno
Jau padarėm pustrečios 

valandos keliones ir randa- 
mės ant Paranos upės ir 
Tres Lagoas miestelio. Re
tėja kavos plantacijos, o 
dar už kelių minučių—tik 
kalnai, dykumos ir miškai. 
Skrendame virš Mato Gro
so teritorijos. Neapgyven
tos vietos. Lygumos pakei
čia kalnus. Giedras oras 
leidžia stebėti įdomius gam
tos reginius. Už kokio pus
valandžio vėl apačioje pasi
rodo gyvybės ženklai ir 
praskrendame pro Mato 
Groso sostinę — K a m p o 
Grande. Palikus šį miestą 
vėl prasideda dykumos, miš
kai ir lygumos.

Po 4 valandų kelionės 
skrendame per Karimbą 
miestelį ir Uruguay upę, 
ri atrodo gerokai plati. 
Rusvas jos vanduo vingiuo
jas! per Paraguajų, Argen
tiną ir įsilieja į La Platos 
jūrą. Įvažiuojame į Bolivi

ją. čia irgi neapgyventi 
laukai, dideli žemės plotai 
apaugę miškais. Vietos gra
žios. Su laiku šiose gražio
se žemėse galės sutilpti mi 
lijonai gyventojų.

Ima rodytis kalnuotos vie
tos. Lėktuvas jau skrenda 
penkias valandas. Kalnus 
greit uždengia balti, kaip 
jūrų putos, debesys, tik ret
karčiais pro prasiskyrusius 
debesis, matosi tankėjanti ir 
didėjanti kalnai. 17:30 vai. 
valgant vakarienę, prava
žiuojame pro Santa Kruz 
miestą. Balti, kaip pūkas, 
debesys, vis tirštėja — ne
galima matyti žemės vaiz
dų. Tolumoj, virš baltų de
besų, pasirodo juodi taškai, 
o dar po kelių minučių aiš
kiai matosi, kad tai iš po 
debesų išsikišusios kalnų 
viršūnės. Tai Andų Kalny
nas.

•Linkui Limos
Kelionė jau tęsiasi 6 vai. 

ir 35 minutes. Priešais sa
ve matome labai aukštą kal
ną, vadinamą Piko de Ili- 
mani. Lėktuvas neskrenda 
per to kalno viršų, o sukasi 
į kairę pusę. Iš kitos pusės 
pasirodo kitas, beveik tokio 
pat aukščio kalnas; jį va
dina Piko de Kandoriri. Pro 
šių dviejų kalnų tarpą 
skrenda mūsų lėktuvas. A- 
pačioje — balti tiršti debe
sys, iš kurių masyvo tarsi 
du milžiniški bokštai stie
biasi į padangę. Jų viršū
nės papuoštos baltu nuo 
saulės blizgančiu sniegu. 
Labai gražus vaizdas!

Debesys retėja. Skrenda
me virš Bolivijos sostinės 
La Paz. Neužilgo pamatė
me didįjį Titikaką ežerą. 
Bolivijos teritorija baigia
si ir prasideda Peru, kal
nuotos vietos, matosi apgy- 

, ventų plotų, vieškelių, o dar 
toliau — namai ir dirbama 
žemė.

7 valandos kelionės. Sau
lė dar aukštai. Iki Limos 
trūksta skristi 3 valandas. 
Nusistatau laikrodį’ pagal 
Limos laiką: atsuku 2 va
landas atgal ir galvoju, kaip 
greita ir patogi kelionė lėk
tuvu. Jei lėktuvai’ būtų 
žmonijos gerovei skirti, o 
ne karams, ne naikinimui 
žmonių, tuomet kiekvienas 
gyventojas, jei panorėtų, 
galėtų savo atostogas pra
leisti bet kurioje pasaulio 
dalyje...

Audros Sūkuryje
Vis. arčiau Limos. Staiga 

užsidega raudonai nušvies
tomis šviesomis praneši
mas: “Prisijuoskite diržus! 
Nerūkykit!” Nespėjus ke-

leiviams tinkamai prisirišti 
prie sėdynių, kai lėktuvas 
ėmė mėtytis į visas puses. 
Aplinkui tamsu, tik žaibai 
nušviečia lėktuvo sparnus. 
Lėktuvas visu smarkumu, 
krenta žemyn, verčias į 
šonus, vėl mėgina kilti. Ne
smagiausia būna, kai kren
ta žemyn. Keleiviai liovėsi 
juokavę. Lėktuvas, skris
damas ratu, stengiasi pakil
ti kiek galima aukščiau. 
Pavyksta. Mes laiminges
ni: mus neištiko panašus li
kimas kaip Ęrazilijos kari
nį lėktuvą, apie kurio ne
laimę vėliau sužinojau iš 
laikraščių. Už pusvalandžio 
radomės viršuje audros. 
Saulė dar švietė, bet jau iš 
žemai.

Arekipa miestą, kuris jau 
buvo nužibintas elektros 
šviesa, pasiekiame atlikę 8 
valandas kelionės. Už kelių 
minučių pralenkiame Pun
ta de Lomas. Tamsu. 9:30 
vai. siekiame Pisko miestą. 
Mažai betrūksta iki Limos. 
Ausys pradeda kursti, reiš
kia, mainosi atmosfera — 
leidžiamės žemyn.

Netrukus pasirodo ir gra
žiai nušviestas Girnos mies
tas. Lėktuvas skrenda vi
sai žemai, rodos, sparnui 
žemiau palinkus, užklius už 
kurio nors pastato ar elek
tros stulpo. Užsižiebia di
džiuliai lėktuvo nušviestu- 
vai, kurie nušviečia -aero
dromą, ir pajuntame, 
važiuojame ant kietos 
mes.

Kaip atrodo Lima
Viešbutis “Bolivar,” 

riame aš turėjau išbūti 
paras, randasi pačiame 
mos centre. Vaikščiodamas 
po centrą stebėjausi moder
niniu miestu, gražiai ap
šviestomis gatvėmis, dide
liais prašmatniais teatrais 
ir skaitlingais restoranais. 
Limos mieste negausu dau
giaaukščių namų, bet ne
trūksta paskutinio modelio 
automobilių. Tartum, kad 
žmonės čia gyvena laimin
gai, be jokių trūkumų.

Per dvi paras turėjau 
progos pažinti ir Limos už
miestį. Limos gyventojų 
daugumą sudaro indėnai 
Vyrai gatvėse pardavinėja 
įvairius indėnų gamintus Į didžiosios statybos žvalgai

dulkėmis ir musėmis. Juos 
perka ir valgo jie patys, nes 
amerikiečiai turistai, kurių 
ten yra per daug, naudoja
si tik moderniais restora
nais. Moterys savo mažus 
vaikus nešiojasi ant nuga
ros prisirišę skaromis. Ma
tosi labai daug suvargusių 
žmonių. Prasti pietūs kai
nuoja 15 solų (už dolerį 
duoda 15 solų). Darbinin
kas be amato uždirba nuo 
20 iki 25 solų. Mieste po
licijos labai daug; matyt, 
apsaugojimui turistų, kad 
iš jų neatimtų doleriukų... 
Taip pat labai daug bažny
čių ir smuklių. Priemies-pingrad-hidro^trojaus” val- 
čiuose žmonės gyvena iš 
molio nulipdytose lindynė
se, prie kurių matosi gau
sūs būriai nuplyšusių, pur
vinų ir išblyškusių ’ vaiku
čių- .. - •

Busimosios

ka d 
že-

ku- 
dvi 
Li

džiųjų statybų miestas—vie
nas iš kovingiausių barų 
priešakinio krašto, kuria
me vyksta kova už stalininio 
plano gamtai pertvarkyti 
įgyvendinimą, už materiali- 
nės-technikinės komunizmo 
bazės sukūrimą.

... Šiaurinis Stalingrado 
pakraštys, ST G rajonas. 
Nuo čia į gyvenvietę Rvnok 
ir toliau prie Latošinkos 
tiesiamas plentas, kuris su
jungs miestą su statybinių 
darbų aikštele dešiniajame 
Volgos ‘krante. Čia atmin
tiną 1942 metų rudenį 99 
dienų laikėsi tarybiniai ka
riai, gindami Stalingradą. 
Didelis pagyvėjimas viešpa
tauja dabar šiose vietose, 
kur kadaise ėjo miesto gy
nėjų pozicijos,
automagistralės trasoje ir 
kituose baruose dirba eks
kavatoriai, buldozeriai, ga
lingi krovininiai automobi
liai. Kelias perkerta kele
tą upokšnių, upelių, daubų. 
Jau atstatytas Stalingrado 
gynimo dienomis susprog
dintas tiltas per upę Mokra- 
ja Mečetka, upokšnyje Za- 
baznaja pastatyta užtvan
ka, upėje Suchaja Mečetka 
statomi hidrotechni kiniai 
statiniai, skirti nuleisti van
deniui, susidarančiam nuo 
lietų vasaros metu.

Statybos darbai nepaliau
jamai augą, įgaudami vis 
platesnį užmojį.

Svarbią reikšmę turi su
darymas tvirtų statybos už
nugarių — įvairių pagalbi
nių įmonių, butų, mechani
nių ir auto-remonto dirbtu
vių, medžio apdirbimo įmo
nių ir lentpiūvių, gelžbeto
ninių gaminių fabrikui ir kt. 
statyba. Apie pagalbinių 
įmonių galingumą galima 
spręsti iš sekančių skaičių. 
Statybos įkarštyje betono 
gamyklos kiekvieną dieną 
turi duoti iki 16 tūkstančių 
kubinių metrų betono, o me
džio apdirbimo įmonės — 
perdirbti tūkstančius kubi
nių metrų miško medžia
gos per parą. Kairiajame ir 
dešiniajame upės krantuose 
įkurti statybos namai, vei
kia gateriai, statomi gara
žai. Pastatytos remonto- 
mechaninės ir stalių dirbtu
vės, gelžbetoninių gaminių 
cechas.

‘Kairysis Volgos krantas- 
vieta, kur bus išsidėstę pa
grindiniai hidromazgo įren
giniai. čia vyksta mieste
lio statyba hidroelektrinės 
statytojams, statomi gra
žūs, su visais komunaliniais 
patogumais, ' mūriniai na
mai.

Naujas miestelis
. Išaugo statytojų gyven

vietė dešiniajame krante, 
kur gyvena tyrinėtojai' —

pasaulyje žinomas “Seržan
to Pavlovo namas,” tarybi
nių karių mūšių už Stalin
gradą dienomis paverstas 
neprieinamu gynybos, basti
onu. Penkis su puse tūks
tančio metrų gyvenamojo 
ploto įsipareigojo statybi
ninkai duoti hidroelektrinės 
statytojams iki Stalino Kon
stitucijos dienos.

Vykdomi tyrimo darbai 
būsimo 650 kilometrų ilgio 
savaiminio tekėjimo kana
lo trasoje, kuris prasidės iš 
dadbos Osadnaja. čia dar
buojasi geologai ir geodezi
ninkai, o eilėje vietų jau 
veikia e k s k a v atorininkai. 
Volgos - Uralo kanalas — 
tai bus, iš esmės, nauja van
deninga upė. Atėjus laikui, 
kanalo trasoje pasirodys ne 
mažiau kaip 300 ekskavato
rių, kurių samčio talpa 3 
kubiniai metrai. Iš būsimo 
kanalo vagos teks išimti ir 
perkelti į kitą vietą dau
giau kaip 300 milijonų ku
binių metrų žemės. Nusi
maną žmonės apskaičiavo, 
kad tokio žemės kiekio už
tektų pastatyti geležinkelio 
pylimą, kuris gali keturis 
kartus apjuosti žemės ra

Miestelyje, esančiame deši
niajame krante, pastatyta 
daug gyvenamąją namų, o 
taip pa t . parduotuvės, val
gykla, pirtis. Neseniai dar
bų vykdytojo drg. Agar- 
kovo statybininkai atidavė 
eksploatacijon dar du 8 bu-' 
tą gyvenamuosius namus. 
Juose apsigyveno geriausi 
HES (hidroelektrinės) sta
tybos žmonės.

Gyvenamieji namai HES 
statytojams statomi ir mies
to centre. Antroje birželio 
pusėje pradėjo dėti pama
tus 196 butų namui Stali
no vardo prospekte. Stato
mas septynių aukštų “Sta-

dybos pastatas, kuris kartu 
su gyvenamuoju 196 butų 
namu sudarys beveik ištisą 
kvartalą. Mūrijami trys 80 
butų namai Gynybos aikš
tėje, ten,'kur stovi visame

. 4 V J' •

Stalingrado magistralinis 
savaiminio tekėjimo kana
las su jo irigacijos sistemo
mis Pakaspijo žemumos 
šiaurinėje dalyje'tarp Vol
gos ir Uralo drėkins ir ap
rūpins vandeniu apie 6 mi
lijonus hektarų žemės. Pra
sidėjo pačio kanalo^ statyba 
iš Volgos pusės, kur paleis
ti į darbą ekskavatoriai. 
Pirmuosius kubinius me
trus grunto kanalo trasoje 
pakėlė brolių Ivano ir Va
lentino Bulgakovų, Georgi
jaus Grigprjevo ir Nikola
jaus Nikitino ekskavatoriai.

Milžiniškas Stalingrado 
vandens rezervuaras ir sa
vaiminio tekėjimo kanalas, 
gausios irigacijos ir laisty
mo sistemos, apsodintos 
augmenija, bus galingos už
tvaros prieš sausvėjus. Pa
sikeis plataus krašto kli
matas, čia išaugs miškų 
juostos ir pramoninės reikš
mės baltmiškiai.

Elektra e
Statybos rajonai elektri

fikuojami. Tam. kad visi 
statybos mechanizmai ne
nutrūkstamai veiktų, bus 
reikalingas didėlis kiekis 
elektros energijos. Dabar 
statybinėse aikštelėse pri- 
skaitoma daugiau, kaip tris
dešimt kilnojamųjų elek- 
tros stočių, įrengti du ener
gijos traukiniai. Iš dešinio
jo į .kairįjį krantą tiesiama 
aukšto voltažo perdavimo 
orinė linija.

Aukšto voltažo linijos 
įrengimas— ypatingai daug 
darbo reikalaująs dalykas. 
Viršum Volgos bus nuties
tas laidas ant atramų, ku
rios siekia iki 90 metrų 
aukščio. Elektros perdavi
mo trasa perskros didžio
sios upės 1,300 metrų pla
tumą, eis iki kairiojo kran
to paupio per tankų mišką. 
Linijai nutiesti bus reika
linga perdirbti apie tūks
tantį tonų, metalo, iškloti 
apie 4 tūkstančius tonų be
tono pagrindo ir pakabinti 
didelį kiekį elektros laidų. 
Elektros perdavimo linijos 
statyba tūri būti baigta iki 
lapkričio 7-osios.

Statomas Stali n g r a d o 
HES modelis, “Mažoji 
HES” — kaip ją vadina čia. 
Ji tiksliai pavaizduoja Sta
lingrado hidromazgą.

Prasidėjo paskutinis tyri
mo darbų etapas Volgos 
upės "vagoje .

Čanyj. Čia vykdoma rūpes
tinga , baro žemęs .gelmių 
žvalgyba. Kiekvieną dieną 
didėja skaičius gręžėjų sa
loje, viš tankesnis darosi 
tinklas gręžinių. Pagal šiuos 
gręžinius geologai vykdo 
tikslius technikinio projek
to pagrindimo apskaičiavi
mus.

Hidroelektrinė išsities iki 
500 metrų, jos aukštis bus 
lygus 15 aukštų pastato 
aukštumui. HES pastate 
bus išdėstytos milžiniškos 
turbinos, kurios kartu su 
elektros generatoriais su
darys milžiniškų dydžių 
agregatus, a p y t i k r iąi 4 
tūkstančių tonų svorio kiek
vienas. Vienam tokiam 
agregatui pervežti bus rei
kalinga 4 geležinkelio sąsta
tai su specialiomis daugia
ašėmis platformomis. Su
rinktos turbinos kartu su 
agregatu aukštis — 25 me
trai. Tokių turbinų neturi 
nė viena pasaulio hidroelek
trinė.

Visa kairiojo kranto pa
upio aikštė, ' kur prasidės 
užtvankos, šliuzo ir hidro
elektrinės pamatų dėjimas, 
atitveriama sąramomis. 
Šiais metais hidromazgo ra
jone pradedama kasti mil
žiniška dauba, kurios ap
skritimas yra lygus dešimt 
kilometrų. Gruntą išims 
galingos žemsiurbės, galin
čios išplauti nuo 300 iki 1,- 
000 kubinių metrų žemės 
per valandą. Tiktai statant 
sąramą ir užtvanką staty
tojams teks įkalti 40 tūks
tančių tonų metalinių špun
tų.

Viena iš sąramų atkirs 
Achtubos upę nuo Volgos. 
Bet 6 kilometrų kanalas, 
kuris dabar tiesiamas, iš 
naujo sujungs upes, nauja 
Achtubos vaga plauks gar
laiviai, baržos ir sieliai su 
miško medžiaga statybai. 
Sujungiamąjį kanalą kasa 
dvi žemsiurbės, nuo Volgos 
pusės ir nuo Achtubos pu
sės.

Statytojai
Statytojai dirba su entu

ziazmu. Pelnytai statybo
je žinomi ekskavatorininkai 
Viktoras Borisovas ir Iva
nas Jelisejevas, kurie daug 
viršija normas. Labai ge
rai dirba buldozerininkai 
Michailas Juškinas ir Pio
tras Ananskis, skreperinin- 
kas Koliada ir daugelis ki
tų.

Piotras Timofejevičius A- 
nanskis — buvęs frontinin
kas, pražygiavęs daugeliu 
karo kelių iki Berlyno. De- 
mobilizavęsis, jis gyveno 
Kabardoje, o kada sužinojo, 
kad Stalingrade bus stato
ma hidroelektrinė, pasipra
šė į čia. Ir štai jis čia su 
visa šeima: jo sūnus ir dūk-

tė — taip pat HES staty
tojai. Piotras Ananskis — 
geriausias buldozerininkas 
viename iš barų statybos, 
vykstančios 
krante. .

Čia pat 
“Kobrovec” 
Jelisejevas — puikus ekska- 
vatorininkų brigadininkas. 
Per 10 mėnesių jo brigada 
išėmė ir pakrovė į savivar
čius automobilius daugiau 
kaip 170 tūkstančių kubinių 
metrų grunto. Glaudžioje są
veikoje su ekskavatorinin- 
kų brigada dirba A. Meli- 
chovo vadovaujama penkia- 
tonių savivarčių < automobi
lių vairuotojų brigada. Vai
ruotojai prisiėmė įsiparei
gojimą pravažiuoti savo 
mašinomis po 100 tūkstan
čių kilometrų be kapitalinio 
remonto.

Puikus ekskavatorininkas 
Viktoras Borisovas—buvęs 
torpedinio katerio jūrinin
kas — pasiekė rekordini iš
dirbį, įvykdydamas mėnesi
nę užduotį per 17-18 dieną.

Statyba apginkluojamąjį 
vis nauja ir nauja techni
ka. Puiki mašina yra uni
versalinis traktorius -agre
gatas “T-106.” kurį pagami
no Uralo mašinų statytojai. 
Jo sąstate — buldozeris, 
greiferis,- draglainas, keltu
vai kroviniams kelti ir 
traukti, kranai ir samčiai. 
Pirmieji gerai įsisavinę šią 
mašiną mechanizatoriai A- 
.nuščenko ir Kostvliovas 
diena iš dienos viršija nor
mas. Nemažiau sėkmingai 
įsisavino naująjį agregatą 
mašinistai Pavelas Sadčiko- 
vas ir Nikolajus Merkulo
vas. ’ '' < u i

Statytojams padeda visa 
šalis. Neseniai iš Karnos 
aukštupio atplaukė į staty
bą dar vienas • milžiniškas 
sielių karavanas, sudarytas» 
iš 22,000 kubinių metrų miš
ko medžiagos. Iš •Astra-^ 
chanės atplaukė savaeigis?; 
kateris “Podarok,” kurį pa- 
statė S. M. Kirovo vardo 
laivų statybos garny klos 
stachanovininkai, iš Mask
vos — buksirinis kateris, 
pastatytas Maskvos laivų 
statytojų.

Visos liaudies rūpinimasis 
įkvepia statytojus naujiems 
darbo žygiams. Dešiniojo 
kranto statybos valdybos 
kolektyvas liepos mėnesio 
gamybinį planą įvykdė 106.5 
procento, šips valdybos ma
šinų vairuotojai, davę žodį 
liepos mėnesį pervežti vir
šum plano 30,000 torių kro
vinių, viršijo savo įsiparei
gojimą. Viršum plano per
vežta 33,777 tonos krovinių. 
Kaip ir anksčiau, augan
čiais tempais dirba dešinio
jo kranto mechanizatoriai.

(Tąsa penktame pus!.) n

dešiniajajne

ekskavatorium .
dirba Ivanas

saloje Pes-

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono KaŠkaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50,
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gfažiu vęikalu

I A IC Ur no-i2 Atlantic avenue, L AI J Y Li RICHMOND HILL 19. N. Y.
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DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Iš šito jau matome, kad unijos klausimas kaskart vis 
dažniau buvo keliamas, nes aplinkybės vertė lenkus vis' 

’ karščiau reikalauti. Jų reikalavimai dar didesni pasida
rė nuo to laiko, kai kažin koks Kromeris atrado Kroku
vos archyve dokumentus apie seniau įvykusias unijas.

Petrakavo seime, kurs buvo 1558 m., lenkai jau reika
lavo įvykinimo unijos tokios, kokia buvusi prie Jogailos.

Lietuviai, kaip matome, priešinosi, bet viskas dėjosi 
taip, kad ta unija įvyktų. Lietuvos valstybė kaskart sa
vo sutvarkymu darėsi panašesnė į Lenkijos valstybę. 
Lietuvos bajorija ir miestiečiai priėmė lenkų kalbą. 
Karštais priešininkais unijos buvo’tiktai Lietuvos didž
poniai, kuriems susivienijimas su Lenkija grūmojo svar
bos nustojimu valstybėje. Karštais unijos šalininkais 
buvo smulkioji Lietuvos bajorija.

Mat, Lenkijoj. smulkiosios bajorijos padėjimas buvo 
daug geresnis, negu Lietuvoje. Ten, Lenkijoj, kaip pa
vietų seimuose,, taip ir valstybės seime tarė balsų didžiu
ma, įr smulkieji bajorai per tai turėjo didelę svarbą. 
5en bajorai turėjo sau iš savo tarpo išrinktus teisėjus.

e taip buvo Lietuvoje. Čia bajorus teisė ar taryba ar 
did. kunigaikštis. Pavietų ar valstybės seimuose smul
kioji bajorija beveik neturėjo įtekmės. Lietuvoj senovės 
papratimu visa ką veikė bajorijos vardu ' didžponiai. 
Smulkieji bajorai dalyvavo seime tiktai dėl to, kad iš
klausius, ką nutarė didžiūnai, ir pasirašius po jų nuta
rimais.

išvarginta karo, gavusi lenkų pakvietimą j bendrą sei
mą, nutarė ir prašė karaliaus būtinai sušaukt bendrą 
seimą. Tą pat patvirtino seimas Gardine 1568 m. Kara
lius pažadėjo ir išsiuntinėjo pakvietimus bendran Sei
man, kuris turėjo būti Liubline 1569 m. s

Liublino seimas įvyko 1569 m. pradžioje. Ten atsikar
tojo taip pat ginčai tarp lietuvių ir lenkų, koki buvo 
prieš 6 metus Varšuvos seime. Lenkai reikalavo unijos, 
pasiremdami senais aktais. Jie tvirtino, kad unija jau 
senai esanti padaryta prie Jogailos ir Vytauto ir atnau
jinta prie Aleksandro; reikią, girdi, tiktai aną patvirtin
ti, padarius mažus pataisymus. Jie tvirtino, kad Jogaila: 
padovanojęs Lietuvą Lenkijai. Į tai Žemaitijos seniūnas' 
Kodkevičius atsakė: “Jeigu mes jums padovanoti, tai 
kam dar jums unija su mumis!...” Kitas lietuvių atsto
vas Myk. Radvila atkirto: “Mūsų niekas negalėjo pado
vanoti, nes mes žmonės laisvi, ir savo garbe ir laisvėmis, 
kurias mūsų bočiai' išgavo iš savo valdovų užsitarnavi-, ta ir išrinkta 
mais ir kraujo praliejimu, galime lygintis su kiekviena, kiantis 
tauta. Lietuva dovanodavo ponams lenkams šunis, erži-'jau priklauso lietuviai, lenkai, 
lūs ir žemaitiškus arklius, bet ne mus, laisvus žmones!” j žydai, graikai, Ukrainai ir 
“Jeigu Jogaila padovanojo Lietuvą Lenkijai, tai kam gi čekoslovakai.
reikėjo lenkams dar prie Jogailos gyvos galvos daryti su- raportų pastebėta, kad

CHICAGOS ŽINIOS
Susitvėrė tautinių grupių 
taikos taryba

Amerikos Taikos Krusados 
Illinois skyrius (Illinois Pe
ace Assembly) prieš du mė
nesiu sukvietė visų tautų de
legatus, dalyvavusius Taikos 
Kongrese pradžioje liepos mė
nesio ir siūlė suorganizuoti 

| Tautinių Grupių Taikos Tary
bą.

Praėjusį antradienį įvyko 
antras tautinių grupių susi
rinkimas ir taryba jau sutver- 

pastovus vei- 
komitetas. Taryboje

Rudakas, 4035 
mirė 

Rokiš- 
valsč.,

Choras 
pirmas

Montello, Mass

Suprantamas daiktas, kad smulkiajai bajorijai geriau 
tiko lenkų tvarka, jiems malonu buvo įgyti tokia svarba, 
kaip Lenkijos smulkieji bajorai. Ir jie buvo prielankūs 
unijai. Be to dar, buvusiose jotvingų žemėse — vadina
majam Pagiryje (Podlasje): Drohičino, Bielsko ir Melni
ko pavietuose, bajorija buvo lenkų kilmės, ir naudojosi 
dargi lenkų teisėmis. Šie taip pat nemažai veikė, kad pa
traukus lietuvius prie unijos.

Bet svarbiausiu akstinu, raginančiu prie unijos su 
Lenkija, buvo beveik nepaliaujami karai su Maskva. Ka
rai tie, kaip .sunki našta,’gulė ypačiai ant Smulkių bajo
rų, nes šie turėjo savo lėšomis laikytis karo metu. Nu
vargusi, nuilsusi ir netekusi, vilties atsiginti nuo stipraus 
priešo, smulkioji -Lietuvos .bajorija mane, kad unija pa
darys -galą ,tam ,pragaištingam karui. Kar’o Idiku su 
Maskva -smulkieji Lietuvos bajorai kareiviai,’ susirinkę 
Stovykloj ties -Vitebsku,: 1562’ m. sustatė ir nusiuntė ka: 
d&lįui nutarimą, kad jie nužemintai prašą įvykinti uni
ją su Lenkija;. kad galėtų drauge su lenkais dalyvauti 
seimuose, išvien rinkti karalių, turėti tokias, pat, kaip 
lenkai, laisves ir teises ir išvien gintis nuo priešų; kad 
įvykinus uniją,’ meldžią paskirti bendrą lenkų ir lietuvių 
seimą.,- ’ j

Kaip didelis buvo jų noras susivienyti su' lenkais, ma
tyt iš to, kad jie nutarė jokiais palengvinimais nesiduot 
atitraukti nu to nutarimo. Visi pasižadėjo neduoti mo
kesnių, kol nebūsiąs išpildytas jų reikalavimas—sušauk
tas bendras seimas.

Lietuvos didžponiai nebeišdrįso tam priešintis ir sei
me 1563 m. Vilniuje nutarta buvo pradėti tartis apie 
uniją. Kadangi dėliai karo visiems negalima buvo va
žiuoti seiman, tad buvo išrinkti atstovai, kuriems suteik
ta buvo tam tikra instrukcija, kuri buvo perskaityta ir|XU‘ seimo priimta, štai kaip skamba ta instrukcija: Ben-1. ,Sfcatyba ^auna \1S nauJus 
dras valdovas, išvien renkamas abiejų tautų, kur pasie-.1* nauJus mecnamzmus. 
nyje susirinkusių. Naujai išrinktas valdovas vainikuo-' uga .s a °Jll aimija. 
jamas pirma Krokuvoj prie lietuvių, o po to Vilniuje. J^siŽ 
prie lenkų. Lenkai ir lietuviai pasižada niekuomet neap- ] ’ g. . 1
leisti savo valdovo, vieni kitų j. gelbėti nuo priešų pasi-1 !storl.nlli

tuno1 krauju, vystosi milzmiskas

tarimus su Lietuva Vilniuj ir Gorodliuje: — kalbėjo lie
tuviai. — Tiesa, Gorodliaus unijos aktu Lietuva buvo 
prijungta prie Lenkijos, bet tai buvo padaryta be lietuvių 
didžiumos pritarimo. Išsirinkdami Kazimierą .didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, lietuviai panaikino tą sutarimą. 
Nors prie Aleksandro (1501 m.) buvo surašytas unijos 
aktas, kuriuo abi valstybi susilieja į vieną, bet aktą pa
tvirtino tiktai karalius ir keli lietuviai. Didžiuma gi lie
tuvių atsisakė pripažinti.” Pasiremdami šituo, lietuvių 
atstovai reikalavo, kad Lietuva ir Lenkija susivienytų 
kaipo lygi su lygia, kad ir po unijos Lietuva Vadintųsi 
didžioji kunigaikštija, kad turėtų atskirus seimus, įsta
tymus, teismus ir valdininkus.

Čia reikia pažymėti vieną Lietuvos didžponių reika
lavimą, kuris tarp ko kita aiškiai parodo, kodėl Lietu
vos didžponiai taip priešinosi unijai su Lenkija., Mat, 
jie bijojo, kad priimtu Lenkijos papročiu neatimtų iš 
didžponių dvarų, pilių ir valsčių, jiems valdyti pavestų 
arba už pinigus užstatytų. Taigi Lietuvos didžponiai 
reikalavo iš lenkų prisiekti, kad nei karaliai, nei seimai 
neatims iš jų tų pavestų jiems turtų. Ne be reikalo taip 
rūpinosi. Lietuvoj daugybė valstybės turtų buvo didž
ponių rankose, iš jų jie ne menką naudą turėjo.

Iš visų kalbų pasirodė aišku, kad susitarti nebus gali
ma, nes pažvalgos buvo griežtai priešingos.

Tuomet lenkai, žinodami, kad smulkioji Lietuvos bajo-- 
rija prielanki unijai, o priešinas tik didžponiai, sumanei 
pakeisti seimo tvarką. Lig šiol lietuviai rinkosi skyrių-, 
mai ir skyriumai svarstė unijos klausimus ir savo nu
sprendimus pranešdavo lenkams. Taip pat darė ir len
kai. Lietuvos smulkioji bajorija nedrįso* •prieštaraut 
didžponiams, tai anie visados paimdavo viršų. Dabar 
lenkai sumanė priversti lietuvius rinktis drauge su len
kais ir išvien didžiuma balsų tarti unijos klausimus. Jie 
suprato, kad tokiai tvarkai ėsarit, unijos'priešai paliks’ 
mažumoj, nes lietuvių smulkioji bajorija drauge su len
kais balsuos už uniją. Taigi lenkai įprašė karaliaus, kad 
palieptų lietuviams ateiti į bendrą seimą ir priimti uni
ją, kuri, anot jų, jau Varšuvoj buvusi nutarta.

Karalius paklausė lenkų bajorijos. Bet karaliaus 
liepimas atrado Lietuvos atstovus jau išvažiavusius, 
žinoję apie lenkų norus, lietuviai apleido Liubliną.

(Daugiau bus)

Prie Stalingrado sienų 
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

Ekskavaitorininkai įvykdė 
mėnesinę užduotį 167 pro
centais, buldozerininkai — 
167 procentais.

pa-
Su-

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

kaimo.
Amilija Trumpis, po tėvais 

Wenckus, 3125 So. Union 
Ave., mirė gruodžio 5 d. Ki
lusi iš Telšių apskr., Rietavo 
valse.

Dominikas
So. Maplewood Ave., 
gruodžio 4 d. Kilęs iš 
kio apskr., Skapiškio 
Kirkėnų km.

—o— 
Aido Choras 
Su nauja mokytoja

Roselando Aido 
lapkričio 30 d. turėjo
pamokas su nauja mokytoja 
Onute Petrutiene. Nauja mo
kytoja pasirodė turinti užtek
tinai energijos ir pasiryžimo 
mokyti Aido Chorą ir tobulin
ti kiek tik bus galima. Ir ga
lima tikėtis, kad ji tai pada
rys, nes jeigu ji taip gražiai 
išlavino ir sumokino mažus 
vaikučius (Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlės), tai jau su
augusius lengviau bus mokin
ti.

Beje, nauja mokytoja ne
tik pageidauja, bet ir reika-

tūlos tautines grupės taikos 
veiklą yra pravedusios žy
miai geriau negu kitos. Renka 
parašus ant peticijų, laiko 
taikos klausimu apšvietos su
sirinkimus ir siekiasi įtraukti 
įvairių pažvalgų asmenis į sa
vo veiklą. Tuom reikalu daro 
kontaktus su< įvairiomis orga-, 
nizacijom, kad sudarius tvir
tus taikos komitetus.

Tarybos veikiantis komite- lauja, kad pamokos prasidėtų 
susirinkimus kas

pati taryba po nutų vėliau.
Mokytojos programa tokia : 

Komiteto pakartoti jau mokamas dai- 
taikos: nas, kad neužmiršti ir moky- 

klausimu daugiau veikti, nes tis vis daugiau ir daugiau 
naujų, taipgi gaidų pažinimo.

Taigi, mokytoją jau turime. 
Dabar kviečiame visus buvu
sius ir naujus dainuotojus lan
kytis dainų pamokose, ku
rios atsibus penktadienio va
karais, 8 vai., L. K. svetainė
je, 10413 So. Michigan Ave.

tas laikys
dvi savaites,
vieną susirinkimą į mėnesį.

Lietuvių Taikos
atstovai pasižadėjo

tai pamatinis visuomenės 
klausimas šiandieną. Deleg.

—o—
Mirė *

Julia Balsis, po tėvais Ma
tutyte, 2525 W. 46 th st., mirė 
gruodžio 6 d. Kilusi iš Šiaulių 
apskr., Tryškių vai., Kairiškių

dygiai 8 vai., o ne 15 ar 30 mi-

BALTIMORE, MD
Gruodžio 5 d. Amalgamated Mirę lietuviai, buvę 

Clothing/ Workers unijos lie
tuvių ;218 skyrius laikė susi
rinkimą Lietuvių .Svetainėje, 
851 ..Hollins St/ Iš praeito su
sirinkimo protokolo sužinojo
me, kad turėjo būti skyriaus 
valdybos ir 
rinkimai, bet 
likosi užgirti 
vę viršininkai

am- 
mėnesį.

darbo atstovo 
neįvyko, o tik 

visi pirmiau bu
ri viem metams.

Whitinsville, 
. Brazdzius, 

gimines ir

netoliese

kėsinimų. Nepradėti ginčų su kaimynais be žinios kitos 
puses. Jeigu karas bus Lietuvos teritorijoj, tad vado- 
*wuja bendrai kariuomenei lietuvių karvedis, o jei Len
kijoj, t.ad lenkų.

Seimai bendri tiktai itin svarbiuose reikaluose, kada 
abi valstybės liečiamos. Šiaip visi kiti klausimai išrišami 
vietinių seimų. Kiekviena valstybė turi atskirą tarybą, 
teismus, įstatymus ir valdininkus. Savo atstovams lie-į 
tuviai įsakė stropiai daboti, kad unijos sutarime Lietuva 
niekur nebūtų žemiau už Lenkiją statoma.

Seimas susirinko Varšuvoje 1564. m. Lenkai, remda
mies senovės aktais, reikalavo prijungti Lietuvą, kaip 

-buvę prie Jogailos. Tarpe jų buvo net balsų, kurie norė
jo, kad būtų panaikintas ir patsai lietuvių vardas, kad 
nuo to laiko Lietuva vadintųsi Naujoji Lenkija. Jie no
rėjo, kad valdovai vadintųsi tiktai Įlenki jos karaliais, 
kad valdininkai vadintųsi karūnos valdininkais, ir tt.

Dėliai to sęime buvo kilę karštų ginčų. Lietuviai griež- 
• tai atmetė tokius lenkų pasikėsinimus. Keliuose klausi

muose dėl karaliaus lietuviai buvo nusileidę, bet svar
besniuose griežtai atsisakė, juo labiau, kad tuo tarpu at
ėjo žinia apie laimėtą mūšį su Maskva ties Ūla. Seimas 
niekais pasibaigė.

Karalius tad paliepė lietuviams susitarti Bielske ir po 
trf atvykti į Parcevą tartis su lenkais. Čia vėl atsikarto- 
jd^tas pat, kai£> anksčiau buvo Vilniuj ir Varšuvoje. 
Smulkioji bajorija norėjo unijos, bet didžbajoriai paėmė 
j^šų. Vėl seimas Vilniuj 1565 m., kur smulkioji Lietu- 
w bajorija, o ypač Voluiniaus ir Pagirio bajorai, 
meldžia sušaukti bendrą seimą, kad įvykinus uniją.

Brastos seimas 1566 m., kur vėl paėmė viršų didžpo
nių pažvalgos. 1566 Vitebsko bajorija, pavargusi nuo ka
ro, prašo karaliaus įvykinti uniją.

1367 m. bajorija, susirinkusi karo* stovykloj* Lebedeve,

darbo žygis, kuris su nauja 
jėga garbina tarybinį žmo'-; 
gų - kūrėją, aktyvų komu
nizmo statytoją .

V. Jefimovas

ŠYPSENOS
z_____ _

Naujas praeiva, atvykęs 
į miestelį, klausia sėdinčią 
prie namų moterį:

“Kaip toli nuo čia yra ki
tas miestelis?”

“Vyras sūrokuoja dešimt 
mylių nueinant ir 13 mylių 
grįžtant atgal,” atsakė mo
teris.

“Kaip tas gali būt?,” 
klausia praeiva.

“Kai mano vyras eina į 
tą miestelį, eina labai tie
siai, o pareidamas, nebegali 
tiesiai eit.”

Darbdavis: “Kas tau sa
kė, kad tu gali mažai dirbt 
mano raštinėje ir neatliįd 
darbo; ar gal todėl, kad aš 
tave pabučiuoju kartą ar du 
į dieną?”

Stenografė: “Mano ad
vokatas.” . ....

Spartakas

Tai Bernadette Doyle, 
viena iš 15 Los Angeles 
veikėjų, . kurie buvo su
areštuoti ir laikomi kalė
jime. Tik šiomis dienomis 
ją paleido iš kalėjimo, 
kai pasirodė, kad kalėji
mas jai reiškia mirtį. 
Mat, Doyle serga širdies 
liga. Ji negali vaikštinėti. 
Beširdžiai valdininkai ši
tą sergaricią moteriškę; iš- 
laikę kaĮęjiipe kęĮetą mė-, 
nėšių.’

Yra unijos patvarkymas,, 
kad kas du metai būtų slap
tai nominuojami ir slaptu bal
savimu renkami skyriaus vir
šininkai. Bet mūsų skyriaus 
rinkimai ir visi kiti reikalai 
atiduodami tvarkyti vienam 
biznio agentui V. Luizai. Ir 
jis taip tvarko, kaip jam pa
tinka. Pav., kad ir šie rinki
mai : visas- darbas buvo pa
vesta vienam Luizai, jokios 
specialės komisijos nebuvo. 
Būdamas kandidatu savo vie
tai, jisai siuntinėjo nariams 
atvirukes. Buvo tokią narių, 
kurie atvirusių visiškai nega
vo ir nežinojo, kada rinkimai 
įvyks. Viešai plakatais nebu
vo garsinama. Tiktai turėda
mas daug laiko jis lankė ša
pas ir gana gerą agitaciją 
skleidė tarpe savo draugų.

šį sykį atėjo 
kurie,

Laisvės skaitytojai 
l

Pranas Dura, 68 metų 
žiaus, mirė gegužės 
Buvo pašarvotas sesers Salo
mėjos Vaitiekūnienės namuo
se. Velionis Lietuvoje paėjo iš 
Razolino parapijos, Rakonių 
kaimo. Kadangi Dura buvo 
LLD 25 kuopos narys, tai 
kuopa jo pagerbimui nupirko 
gyvų gėlių vainiką.

Julius Andrešiūnas, gyve
nęs po num. 661 Portland St., 
mirė spalio mėnesį ir buvo pa
laidotas be bažnytinių apeigų, j

Petras Naujelis, gyvenęs 
miesto senelių prieglaudoje, 
mirė spalio mėnesį. Jo laido
tuvėmis rūpinosi Jonas ir Ju
lė Gričinai. LLD 25 kuopa ve- 
lionies Naujelio vardu prenu
meruodavo Laisvę į senelių 
prieglaudą.

F. Juškevičius, gyvenęs po 
num. 1228 Glyndon Avė., mi
rė lapkričio mėnesį. Paėjo iš 
Vilniaus miesto. Sirgo apie 6 | 
metus. Sveikas būdamas skai
tė Laisvę ir kitą pažangiąją 
spaudą. Bet regėjimui suma
žėjus, skaityti nebegalėjo.

Visi šie lietuviai dirbo 
kriaučių amato darbuose.

Gruodžio 5 d. mirė Sofija 
Laukaitis, žmona Ambrose 
Laukaičio, motina teisėjo Wm. 
F. Laukaičio. Buvo palaidota 
gruodžio 10 d. su bažnytinė
mis apeigomis iš Jeronimo 
bažnyčios.

Visus 
Chas. W.

Lapkričio 25 d. mirė Stan
ley Andrews (Andriuška), su
laukęs 78 metų amžiaus. Bu
vo palaidotas lapkričio 28 d. 
laisvai Melrose kapuose. Jį 
palydėjo apie 20 automobilių. 
Vienas buvo pilnas gražių gė
lių, kurios pirmiau puošė šer- 
menynę.

Velionis paliko nuliūdime 
savo mylimą žmoną Stephani- 
ją Andrews (Brazdziutę), dvi 
brolių dukteris, Oną Yodžio- 
nis, Worcester, Mass., ir Phi- 
laminą Chiras, 
Mass., švogerį 
Kavadoi, ir kitus 
draugus.

Velionis sirgo
dešimt metų, buvo gavęs pa- 
ralyžių, savęs nebevaldė. Jį’ 
prižiūrėjo jo mylima žmona * 
Stephanija ligi pat ' mirties. - 
Tai buvo sunkus dešimties-* 
metų laikotarpis prižiūrėti to
kį ligonį.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių Pašalpinio Klu
bo ir, sveikas būdamas, prie 
LLD 6 kuopos ir' prie Lietuvių 
Tautiško Namo, kuriam yra 
daug gero padaręs. Skaitė 
dienraštį Laisvę nuo pat pra
džios ir rėmė finansiniai. Jis 
buvo geras savo žmonai ir 
visiems kitiems, kurie turėjo 
su juo kokį nors reikalą.

Lietuvoje Stanley Andrews 
paėjo iš Pasaičių kaimo, Tel
šių apskrities. Į Ameriką at
važiavo 1901 metų gegužės 
20 d., į Portland, Maine. Pas
kui, 1905 metais, grįžo į Lie- ‘ 
tuvą. Pabuvęs apie metus lai
ko Lietuvoje, vėl atvažiavo 
Amerikon, į Montello, Mass. 
Ir čia išgyveno 44 metus. 
1910 metais užsidėjo dešimt- 
štorį po num. 108 Ames St. 
Iš to ir darė sau pragyveni
mą. 1912 metais apsivedė Su 
Stephanija Brazdziutę ir san
taikoje gyveno visą laiką.

Stephanija Andrews dėko
ja visiems už simpatijos laiš
kus, už gėlių bukietus, ir 
tiems, kurie dalyvavo Serme-' 
nyse ir laidotuvėse. Taipgi 
dėkavoja šermenų direktoriui 
(graboriui) Yakavoniui už 
gerą patarnavimą.

Geo. Shimaitis V-

BINGHAMTON, N. Y

laidojo graborius 
Kachauskas.

P. Paserskis

Ligoniai mūsų mieste
Serga T. Bagdonienė savo 

namuose, 378 Prospect St. 
Taipgi serga Mrs. Ona Valiu
lienė, guli ligoninėje. Serga ir 
Stasys Maslauskas.

šiuos žodžius rašant, teko 
sužinoti apie John Krasausko 

? susirgimą. Jis yra išvežtas li
goninėn.

Visiems ligoniams vėliname 
! greitai ir ^pilnai pasveikti.

A. J. K. Navalinskai
—O—

Nušovė briedį
Mr. Valentą Čekanauskas 

nušovė’ apie 200 svarų briedį. 
Tai giliukingafe žmogus.

Buvau aš pas juos 
organizaciniais 
nūs Ed parodė 
briedį. Ir sako: 
no dady. Aš 
džioti rytoj.

Palinkėjau 
kitą nušauti.

užėjusi 
reikalais. Sū- 

man tą gražy 
Jį nušovė ma- 
važiuosiu me-

good luck” ir

J. K. Neiesh

buvo užgirti 
skyriaus 

žinoma, ne visi 
išrinktais

Bet kadangi 
nebuvo,

Ir va į rinkimų mitingą su
eina daug narių — o gal buvo 

| ir nenarių. Buvo daug tokių, | 
kurie mažai kada lanko sky
riaus mitingus,
apie pustuzinis tokių, 
priėjus rinkimų klausimui, su
kėlė betvarkę, šaukdami: 
“Luiza, Luiza biznio agentu!” 
To ir buvo tikėtasi. Ba jau ne 
pirmu kartu Luiza būna taip 
išrinktas. Taip
(užtvirtinti) ir kiti 
viršininkai, 
pilnai sutiko būti 
tokia sistema, 
balotais balsavimų 
tai taip visi ir paliko eiti pa
reigas dviems metams.

Pirmininku yra J. Stočkus, 
vice-pirm. J. Šilanskas, sekr.- 
ižd. A. Zablackis, užrašų sek. 
V. Pečulis. Jungtinėje Tary
boje yra 10 atstovų ir Pild. 
Taryboje 12. Čia jų vardų ne
minėsiu. Visi pirmiau buvę, 
apart dviejų.

Kitas skyriaus 
jyyks 1952 metų 
sį.

susirinkimas
sausio mėne-
Kriaučius.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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5 pusi.—Laisve (Liberty)’Seštatdien., Gruodis-Dec. 15, 1951



►

East N. Y. - Richmond 
Hill vakarienė 
jau šiandien

Jau turintieji vakarienės bi
lietus ir dar neturintieji, pra
šomi atsiminti, jog vakarienė 
įvyks ne sekmadienį, bet šeš
tadienį, gruodžio 15-tą, Liber
ty Auditorijos salėje, Atlan
tic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill.

^Komisija prašo nesiveluoti 
— vakarienė prasidės 7 vai. 
Ir kviečia visus. Tikietų, sakė 
komisija, dar galėsite gauti 
prie durų. V-a.

ir

Auditorijoje rengia Kūčias
Liberty Auditorijos vedė

jai svarstė visaip —paminėti 
ar neminėti Kūčias. Prieita iš
vados — minėti. Daug lietu
vių yra net iš vaikystės laikų 
įpratę jas minėti. Jie tuomet 
jas minėdavo visos šeimos bū
ryje. Dabar, šeimai išsiskirs
čius, nesant progos visuome
niškai draugų šeimoje susiei
ti, jie jaučia, jog ko tai trūks
ta.

O Lietuviu Kultūrinis Cent
ras juk ir įsteigtas tam, kad 
žmonės turėtų kur susieiti, 
tad ir nutarė:

Lietuviškos Kūčios

Liberty Auditorijos patalpose 
sekmadienį, gruodžio 23-čią. 
Turintieji liuoslaikio kviečia
mi susirinkti anksti popiečiu, 
pasišnekučiuoti, pabuvoti. Gi 
6-tą vakaro visi bendrai val
gysime Kūčių vakarienę. Kad 
ji tokia, būtų, tuomi rūpinasi 
Ona Globičienė. O su ja koo
peruoti pasižadėjo ii’ visi kiti 
centrui artimieji žmones. J- 
žanginės mokesties nebus. 
Finansinė problema bus iš
spręsta taip, kaip sprendžia
ma šeimose — kas kiek gali 
ii* mato reikalinga.

Kviečia visuš draugišką! ir 
visuomeniškai pabuvoti. Ar.

Ligoninių viršininkas 
nesutinka su ekspertų’ 
pasiūlymais

Darbininkų bazaro 
paskutinės dienos

ba-
13- 

16-tą.

Du East Side teatrai 
atsisakė imti nacį 
garbinančią filmą

200 laivakrovių buvo 
susirinkę prieplaukon 
prašyti darbo

New Yorko miestinių ligo
ninių komisionierius daktaras 
Marcus Kogel pareiškė, jog 
jis nesutinka su “ekspertų” 
pasiūlytais nukapojimais ligo
ninėms jau ir taip skūpiai nu
kapotų paskyrų. Ir kad jis 
taip pat nesutinka su dauge
liu tų tariamųjų “ekspertų” 
pažiūrų apie tai, kas ir kaip 
naudinga sveikatai.

Daktaras buvo pasižadėjęs į 
tai atsakyti faktais valdininkų 
posėdyje City Hali.

—------ ----------r

Tyrinėsią Sąlygas 
Ellis Islande

Pasėkoje skundo, kurį

Paprastiems vagims j Halley jau pasiskyrė 
[savo štabądabar sunku verstis

Paprasto vagies užsiėmi
mas šiais laikais būna sunkus 
ir labai nepelningas, kaip pa
tyrė pora jaunų vyrų, kurie 
bandę praturtėti batų krautu
vėje 34 W. 21st St., New Yor-

išrinktasis Miesto 
prezidentu Halley,

Naujai
Tarybos 
nežiūrint buvusių kalbų apie 
jo nepriklausomumą, neparty- 
viškumą, ir tt., vis viena pasi
skyrė saviškius visoms toms 
pareigoms, kurioms jis turi 
teisę paskirti.

Kol kas dar nepasiskyręs

Harris Express firma iš 
Charlotte, N. C., New Yorke 
tapo nubausta pasimokėti 
$4,740 pabaudų už neatsilie- . 
pimą į 467 pašaukimus <eis-r 
man dėl pastatymo savo sunk-f v 
ve žirnių uždraustose vietose.

American Labor Party 
žaras, prasidėjęs gruodžio 
tą, baigsis sekmadieni, 
Abiemis paskutinėmis dieno
mis, šeštadienį ir sekmadienį, 
atdaras nuo pietų. Sekmadie
nį didysis išpardavimas visų 
likusių daiktų, sudovanotų ir 
užsakytųjų tiesiai iš dirbtuvių. 
Įžanga 50 c. .

Vieta: St. Nicholas Arena. 
69 W. 66th St., New Yorke.

Du 
Yorke, 
atsisakė i teatrus 
generolą 
filmą

vieta

Naują Mėty Laukti 
pokiliui stalai jau 
užsisakinėjami

Liberty Auditorijoje
šauniajam Naujųjų Metų lau
kimo pobūviui stalai — neži
nau nei kaip pasakyti — retė
ja ar tankėja. Aiškiau gal bus 
taip — užimtieji tankėja, ne
užimtųjų vis mažiau. Turin
tieji reikalą puotauti didelė
mis grupėmis, reikalingieji 
plačios ir ilgos vietos, prašo
mi nedelsti per ilgai.

Ateiti atskirais asmenimis 
ar mažomis grupėmis, žino
ma, nebus pervėlu nei gruo- 
'džio 31-mos vakarą. Visi bus 
maloniai pasitinkami ir įlei
džiami — kol bus vietos. O 
vietos keliose salėse čia gausa.

Šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras, šokiams 
įžangą $1.50., Restaurane į- 
žanga nemokama. Vaišės bus 
šventiškos, pasirenkant, 
šių kainos kasdieninės.

Loew’s teatrai New 
Apollo ir Avenue B.

imti nacių 
Rommel garbinančią

The Desert Fox.” Atsi
sakė susidijos gyventojams to 
prašant. Buvo žadėję pradėti 
filmą rodyti trečiadienį.

Pikietavimas filmos Acade
my of Music teatre prie 14th 
St. tebebuvo vykdomas iki ga- 

I lo. nežiūrint, kad du pikietuo- 
tojai ir vienas stebėtojas pra
ėjusio šeštadienio vakarą bu
vo areštuoti, kuomet policija 
(antruoju bandymu) suardė 
pikietą.

Areštuotų pikietuotojų ^ol
lie Lerner ir Sol Tischler’io 
byla bus svarstoma gruodžio 
27-tą.

Du šimtai lok ai o 9 6 8-to na
rių, daugumoje negrai, buvo' 
susirinkę prie 17-tos prieplau
kos ties Joralemon St., Brook- 
lyne, reikalauti, kad Univer
sal Stevedoring Co. vykdytų 

kuriuomi ji bu- 
jiems darbo 

metams, 
veikją iššaukė

savo pažadą, 
v o užtikrinusi 
visiems šiems

Darbininkų
pamatymas, kad firma pašau
kia darban iš nuolatinių lai
vakrovių tiktai porą grupių, o 
kitus ima atgabentus iš kitur.

Lokalus buvo vienu tų, at
metusių Ryano norėtą jiems 
užkarti nepriimtiną kontrak
tą. Tad šioje nedavimo darbo 
padėtyje jie mato Ryano ro
domą jiems kumštį.

vai-

Julius Daugmandis 
Restauranto Biznyje

Prieš keletą mėnesių Julius 
Daugmandis 
įrengtą 
Grand St
(Williamsburgo 
Dabar 
rantui 
nius, 

Mr.

Civilių Laisvių Unija 
pasmerkė verstiną 
meldimąsi mokyklose

Darbiečiai reikalauja 
panaikinti visus Smith 
Aktu ikaltinimus

Amerikos Civilių Laisvių 
Unijos centras ir tos organi
zacijos skyriai New Yorke 
viešai pareiškė, kad priešina-

Vito Marcantonio, Ameri
can Laboi* Party pirmininkas 
New Yorke, išgirdęs apie pa
naikinimą įkaltinimų kai if or- 
niečiams Smith Akto aukoms,VlCbd.1 petį UlbKt;, Kd-U pi ICbllldr | Illt’LIclIIIb 

si įvedimui į mokyklas maldos ( pareiškė : 
pradedant pamokas. Valstybi
nė mokslo priežiūrai valdinin
kų taryba (Board of Regents) į kelta jiems naujų įkaltinimų, 

mo- bet, jeigu toks būtų, jis būtų 
lygiai nelegalus ir lygiai ne-

“Tų įkaltinimų visiškai ne
turėjo būti. Neturėtų būti iš-

neseniai nutarė įsakyti 
kykloms maldas.

ACLU reikalavo, kad mies- ’ taisyklingas dėl to, kad nega
linę švietimo Taryba šauktų (Įima padaryti legalaus įkalti- 
viešus posėdžius tuo klausimu nimo vadovaujantis nelegaliu 
ir kad leistų jos ir kitų orga
nizacijų atstovams pasisakyti 
viešai dėl ko jie priešingi mal
doms iš prievartos.

įsteigė gražiai | 
restauraciją, 273 

Brooklyn, N. Y. 
sekcijoje).

jis gavo savo restau- 
pilnus gėrimams lais-

New Yorke sustreikavo 
Izraelio marininkai

Daugmandis bfookly- 
niečiams yra gerai žinomas, 
nes jis dirbo kaipo bartende- 

į ris pas Buivydą ir kitose vie-1 
I tose Brooklyne. Prie to biznio 
I jis turi gero patyrimo, aišku, 
r kad turės pasisekimo. Jo vie

ta yra puikiausia įrengta iš 
visų lietuviškųjų restauracijų 
Brooklyne.

The Union Square stotimi 
ant BMT linijos atrastas vy
riškio kūnas, 
jis yra Carl 
nukrito ar 

niu pačioje 
kinio buvo 
ties.

Menama, kad 
Heberle ir kad jis 
nušoko po trauki- 
stotyje, bet trau- 
nuvilktas už sto-

g ■ Darbininkai masiniai pikie- 
tavo valdinės Algų Stabiliza
cijos Tarybos raštinę New 
Yorke gruodžio 13-tą. Protes
tavo prieš užšaldymą algų. 
Raštinė randasi 270 Columbus 
Ave.

Policijos viršininkas Mona
ghan įspėjo savo eilinius ne
įrašinėti iš biznierių kalėdi
nių dovanų.

New Yorko uoste sustreika
vo vieno Izraelio laivo mari
ninkai. O kitas Izraelio laivas 
užstreikuotas Baltimorėje.

Darbininkai nustojo dirbti, 
gavę pranešimą iš savo unijos 
vadų Haifa u\ste, Izraelyje. 
Unija paskelbė streiką, vy
riausia, už samdą per savo 
pasirinktą uniją — už tai, kas 
Amerikoje vadinama “hiring 
hall.” Tokį samdos būdą turi 
laivakroviai Amerikos uostuo
se Pacifiko\ srityje, kur uni
joms vadovauja pažangieji. 
To dar neturi New Yorko lai
vakroviai.

Izraelio dešinieji unijų vir
šininkai, kurie nori kontro
liuoti samdą, atsišaukė į New 
Yorko socialdemokratus ir 
kitus dešiniuosius viršininkus, 
kad tie padėtų sulaužyti Izra
elio marininkų streiką. Tai 
viršininkai unijų centro, vadi
namo Histadrut, kuriam paA 
remti dešinieji Amerikos uni
jų viršininkai aptaksuoja unL 
jistus sumokėti dešimtines.

Ar'jiems tai pavyks? Atei
tis parodys. Gal Ryanui ir pa
vyks čia tuos laivus iškrauti 
ir prikrauti. Bet tie laivai dar

Vienas vyras, prigelbstimas 
kito, pasilikusio ant stogo, nu- patarėjo ir inžinieriaus, 
sileido per stoginį langą į 
krautuvę. Bet, o Jackau, pa
taikė užminti nelabųjų gudra
galvių tiesiai ties tuo langu 
pastatytą automatišką šmirkš- 
lę, taikomą gaisrui gesinti. Vi 
sas peršlapęs, jis visgi dar pa
sirinkęs batų. Bet, kaip gatvė
je pasirodyti visam šlapiam 
su glėbiu dėžių Sumanęs me
sti grobį ir leistis atgal tuščio
mis, kai apsižiūrėjęs, kad jo 
“prieteliaus” ant stogo 
nebesiranda, jį apleidęs.

Ko jis 
šmirkšlės 
matiškai 
Tiems su
jo pagelbininkas nuo . stogo

Areštuoti du brooklyniečiai, 
užtikti Babylon, L. L, turint 
750 galionų katilą naminėlei 
varyti.

Pajieškojimai
Pajteškau savo sesers Marijonos 

Grabauskienės, gyvenančios Ameri
koj. Seniau gyveno Bostone. Iš Lie
tuvos paeina iš Kruonio valsčiaus, 
Vaiguvos* kaimo. J Ameriką atva
žiavo 1913 metais, ar apie tą laiką. 
Prašau atsišaukti jos pačios ar kas 
žinote, prašau pranešti, už ką bū
siu labai dėkingas. Pajieško brolis: 
Pranas Morkūnas, 90 Huxley Ave. 
N., Hamilton, Ont., Canada.

(245-249)

jau

nežinojo, tai 
atliuosavimas auto-

i ššau k ė g a isra ges i u s.
policija atvažiuojant

kad

PARDAVIMAI
PARŠIDUODA ŽODYNAS

Parsiduoda Lietuvių-Anglų ir An
glų-Lietuvių kalbos žodynas. Para
šytas Antano Labo, antra laida. 
Turi 1,218 puslapių. Žodynas yra 
gerame stovyje. Kaink $15.. Kreip
kitės: JOHN SANDUSKY,

VOLGA, W. VA.
(245-246)

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo narių su
sirinkimas jvyks pirmadieni, 17 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 155 Hun
gerford St. Visos drauges kviečia
mos.

Kalėdų pare bus nedėlioj, 23 d. 
gruodžio, 3 vai. po pietų, 155 Hun- 
ford St. Tai bus metinis draugiškas į 
susiėjimas. Visas drauges ir drau
gus prašome dalyvauti. Kliubas 
duos vaišių. — V. K., sekr.

(245-246)

lė Martiną Young- ginantis ad- pirmasi tai pamate ir pabėgoJ 
vokatas Isidore Englander, Supykęs už jo apleidimą, šla-
Immigration Service žadėjo 
tyrinėti padėtį Ellis Islande.

Martin Young, Rusijoje gi
męs, bet čionai išgyvenęs 33 
metus, turįs Amerikos pilietę 
žmoną ir čia gimusius du vai
kus, buvo suimtas deportavi
mui ir tebelaikomas Ellis Is
lande be kaucijos nuo spalių 
26-tos dienos.

piasis pasakė savo pagalbi
ninko vardą ir adresą, tad po
licija pakelyje į stotį pasiėmė 
ir pabėgusįjį.

alstyb i n i š m otori n ės -

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokomo Mechaniku
ir Chauffeur’iu «

AUTO Į 

n
e Ji

išduodame diplo- 
gauti vairutojo

Newyorkieciai McGrath 
pasitiko su masiniu 
pikietu ir lapeliais

va- 
žiuotės komisionierius paskel
bė, kad pradedant sausio 1-' 
ma uždraus valstybės ribose 
vairuoti vėliau tos dienos pa
gamintus tokius auto, kuriuo
se nebus įrengti mechaniški 
direkcijos signalai.

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

Direktorius
L. TICIINIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

įstatu'
“Jeigu Teisdarybės Depart- 

mentas yra taip jau susidomė
jęs pateikti kaltinimus, jis tu
ri įkaitinti graftu užsiiman
čius valdininkus saviškiu tar
pe. Jie yra tikraisiais valdžios 
subvertais, kadangi tas, kas 
išduoda pasitikėjimą valdžia, 

[tas atlieka valdžios sunaikini- 
I mui daugiau, negu kas kitas.”

Kiti darbininkų partijos 
viršininkai paskelbė panašius 
pareiškimus. Sekretorius Ar
thur Schutzer sakė, kad tie 
ir visi einant Smith ir McCar-1 
ran aktais pateikti įkaltini- 
mai “yra nekonstitucingi, ne- 
amerikoniški, nedemokrati
niai.” Reikalavo juos visus pa
naikinti.

Tokią pat mintį pareiškė 
darbininkų žymus advokatas 
John Abt.

Sužinojus, kad generalis 
prokuroras J. Howard Mc
Grath atvyksta New York an 
kalbėti Advokatų Sąjungos 
vietinio skyriaus susirinkime 
puošniame Waldorf-Astoria 
viešbutyje, newyorkieciai su- »
bruždo skubiai veikti. Dėl ko?

Civilinių Teisių Kongresas 
savo išleistame lapelyje (ku
rio tūkstančiai, paskleisti po 
miestą' ' ketvirtadienio rytą, 
padalinti einantiems į darbą) 
sako, kad :

“Politiniai skendėjančio su
ktybėse Teisdarybės Depart
ment sufrėmavimai darbinin
kų, komunistų, negrų ir pro
gresyvių vadų einant minties 
kontrolę vykdančiuoju Smith 
Aktu buvo tiktai priedanga 
žebenkščių kailiukų kailinių ir 
šaldytuvų skandalams.”

Pikietuotojų plakatuose ir 
lapeliuose ragina prezidentą 
Trumaną atstatyti McGrath iš 
prokuroro pareigų ir išlais
vinti visus persekiojamuosius 
einant Smith Aktu-.

Amsterdam ir Columbus 
Avės. New Yorke padarytos 
vienon pusėn važiuojamomis 
ekspresinėmis gatvėmis, švie
sos kaitaliojasi laipsniškai. 
Vienodu greičiu važiuojant 
galima važiuoti be stapčioji- 
mų.

Isack Lilien, 64 metų, ir 
Mrs. Molly London, 40 m., ta
po užmušti automobiliaus 
nrie Woodhaven Blvd. ir 
Myrtle Ave., Queens. Vairuo
tojo Guy Lombardo nearešta
vo, tačiau turės stoti teisman, 
išaiškinti sąlygas, kuriose Įvy
ko nelaimė.

Susidūrus autobusui su tak- 
siku New Yorke sekmadienį 
tapo sužeisti virš 20 asmenų.

New Yorke atrado 91 me
tų senutę Johanna Witrock 
išbadėjusią, vos gyvą, išbuvu
sią 4 dienas bute su mirusia 
savo švogerka Ida Witrock, 
86 metų. Išlikusioj] gyva jau 
seniai buvo paliegusi, jaunes
nioji ją prižiūrėdavusi. Senu
tę paėmė ligoninėn.

Dienraščio “Laisves”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio - January 27-tą

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. ”
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

Telefonas
EVergreen 4-8969

Miestinės įstaigos 
švęs 4 dienas

Majoras Impellitteri pa
skelbė, kad miesto valdiniai 
departmental švęs abu pirma
dienius, gruodžio 24 ir 31-mą. 
Veiks tiktai tos valdinės įstai
gos, kurios būtinos gyventojų 
sveikatai ir saugumui.

turės sustoti ir kitur. Pavyz
džiui, neseniai vienam už- 
streikuotam laivui atplaukus 
ties Marseilles uostu Prancū
zai laivo neįleido prieplau
kom

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. diena 
Vakarienės pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

Liberty Auditoriįoįe
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienes ir šokių biletas $3.00 
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

6 pusk—Laisve (Liberty)-1

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




