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užsieniuose bus žiūrima krei
vai. Ir nekalti žmonės turės 
nukentėti. O tai vis pa'sėka 
kvailos politikos.

Šimtas milijonų dolerių pa
skirta kėlimui “revoliucijų” 
kituose kraštuose. Ant vietos 
perkami parsidavėliai ir šni
pai. Iš Amerikos siunčiami 
šnipai ir diversantai.

Senatorius Taft aną dieną 
viešai ir atvirai šaukė, kad 
dar daugiau reikia siųsti šni
pų ir diversantų už “geležinės 
uždangos.” į

O dar yi4a žmonių, kurie 
stebisi, kodėl daugelyje šalių 
amerikiečiai nebėra laukiami 
svečiai. Juk iš dantų neatskiri (
§?ipo nuo gero žmogaus. To- ( pristatytų pilną sąrašą pa- 
L A nuožiūra puola ant visų . imtų nelaisvėn amerikonų 
amerikiečių, išvažiavusių į už
sienį.

Amerikonai reikalauja, kad 
Šiaurine Korėja, pristatytų 
pilną belaisvių sąrašą
Taipgi sako, turi būti leista 
laisvai panaujint jankių jėgas

Korėja, gruod. 17.—Ame
rikonai griežtai pareikala
vo, kad Šiaurinė Korėja

Paskaičiau ir akys nušvito. 
Klausykite: “Todėl mes pasi
sakome prieš nešvarią propa
gandą.” Taip išdidžiai pareiš
kė kanadiškės Nepriklauso
mos Lietuvos redaktorius J. 
Kardelis.

Čia kur nors slypi didelis 
nesusipratimas. Kaip diena 
aišku, kad Kardelis neskaito 
“nešvaria propaganda” savo 
pikčiausių melų apie Lietuvą 
ir jos žmones. Taip pat, ma
tyt, jo “nešvarion propagan- 
don” neįeina šmeižimas ir 
plūdimas tos pačios Kanados

> pažangių žmonių.
Pavyzdžiui, jis savo laik

raštyje dar nėra pasakęs tei
singo, švaraus žodžio apie 
tSįaudies Balsą ir jo vienmin- 

,.čius.

ir jų talkininkų. Ameriko
nai. iš savo pusės, pagami
no sąrašą visų suimtų šiau
rinių korėjiečių ir kinų.

Šiaurinė Korėja siūlė pir
ma nutarti, jog bus apsi
keista visais karo belais
viais, o po nutarimo prista
tys pilnus sąrašus belaisvių 
amerikonų ir jų talkininkų. 
Amerikonai atmetė šį pa
siūlymą.

Jie taipgi atmetė Šiauri
nės Korėjos liaudininkų 
siūlymą, kad būtų leista

įgabenti Korėjon tiktai po 
5,000 naujų kareivių per 
mėnesį, vieton išsiunčiamų 
namo pirmesniųjų kareivių. 
Amerikonai reikalavo lais
vo kariuomenės panaujini- 
mo be jokių apribojimų.
KARO VEIKSMAI

Pirmadienį nebuvo be
veik jokių karo veiksmų iš
tisame fronte. Nė vienas 
amerikonas nebuvo užmuš
tas tą dieną.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai per radiją pranešė, 
jog per penkias paskutines 
dienas jie išvien su kinais 
užmušė, sužeidė bei nelais
vėn paėmė 1,638 ameriko
nus ir jų talkininkus.

ŽUVO 56, nukritus Teisėjas Murphy vadovaus
lėktuvui į upę 
Elizabeth, N. J..9

Elizabeth, N. J. — Sek
madienio popietyje žuvo 56 
žmonės, kuomet liepsnoda
mas keleivinis lėktuvas nu
krito į negilią Elizabeth 
upę.

Dvimotorinis Miami Air
line lėktuvas nutiško upėn 
už 7 minučių po to, kai pa
kilo nuo Newarko Airport 
aikštės skristi į Tampa, o 
paskui į Miamį, Floridą. 
Vos pakilus oran, užsidegė 
ir sprogo vienas joz moto-

Jeigu lėktuvas būtų nu-

Čeclioslovakija išvijo 
anglą kaip šnipą

Streikuoja tūkstančiai 
civiliniu lakūną

kritęs ant gyvenamų 
tai būtų pražudęs 
daugiau žmonių.

Jis “nupigintomis

namu, v z 
daug

kaino
mis” gabeno 48 suaugusius 
keleivius ir 4 vaikus. Kar
tu su jais žuvo visi 4 lėktu
vo įgulos nariai.

Penkios komisijos tyrinė
ja nelaimės priežastį.

Tai antra didžiausia lėk
tuvinė tragedija šioje šaly
je. Pirmoji įvyko pernai 
birželio 24 dieną, kuomet 
Northxvest Air Lines lėktu
vas nukrito į Michigan eže
rą, pražudant 48 žmones.

Per daug neaiškūs lakūnų 
laimėjimai Korėjoje

Trumano komisijai, valant 
grafterius iš valdžios
Yra raginimų pavaryt general^ 
J. Valstijų prokurorų McGrathą

Kad Jugoslavijos • žmonės 
nebegali suvirškinti Tito išda
vystės, tai parodo padėtis jo 
paties partijos organe “Bor- 
ba.” Iš Belgrado praneša, kad 
šiomis dienomis suareštuota ir 
įkalinta net vienuolika to lai
kraščio štabo žmonių. Jie ap
kaltinti pataikavime komu
nistams.

Dvasininkai yra įkyrūs su
tvėrimai. New Yorko valstijo- 

, je jie nusprendė įsiskverbti į 
laisvas viešas mokyklas ir ten 
poterius įvesti. Jiems jau pa
vyko paveikti švietimo tarybą 
taip, jog ji leido vaikus palei
sti ant vienos valandos pote
riams kalbėti ir religinių pa
mokų klausytis.

Jau sukurta specialė malda 
ir reikalaujama, kad kiekvie
ną ųieną visos klasės būtų 
pradėtos su< garbinimu dievo.

Praga. — čechoslovakijos 
valdžia išvijo Robertą N. 
Gardnerį, Anglijos ambasa
dos sekretorių. Sako, jis 
buvo užkluptas .bęšnipinė- 
jant karinius įrengimus, ar
ti Pragos, Čechoslovakijos 
sostinės.

Gardneris ir su juo buvu
si ambasados raštininkė 
Dafnė G. Maines bandė au
tomobiliu pabėgti. Bet ka
riniai čechoslovakų sargai 
apšaudė juos ir privertė pa-

Raštininke buvo 
nuga-

siduoti.
truputi sužeista ir 
benta į ligoninę.

(London. — Anglijon su
grįžo iš Čechoslovakijos 
Gardneris. Jis nedavė at
sakymo į korespo n d e n t ų 
klausimą, kodė| Čechoslova- 
kija išvijo jį.)

New York. — Sustrei
kavo 6,000 Pan American 
oro linijos lakūnų ir lėktu
vu aikščių aptarnautojų 
New Yorke, San Francis- 
coj, Seattle, Londone, Pary
žiuj ir daugel v j kitų vietų 
Jungtinėse Valstijose ir už
sieny j.

Streikieriai yra CIO Va
žiuotos Darbininkų Uniios 
nariai. Reikalauja pakelti 
algą ir sutrumpinti darbo 
laiką.

Kompanija bando laužyti 
streiką, siųsdama darban 
savo raštininkus ir kitus 
pareigūnus.

Korėja.— Amerikonų ko
manda pereitą šeštadienį 
paskelbė, kad atsiųsti nau
jausi, smarkiausi jų rakie- 
tiniai lėktuvai Saberjets 
per dvi savaites nušovė vi
so du rusiškus rakietinius 
Šiaurines Korėjos lėktuvus

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskyrė fe
deral] apskrities teisėją de
mokratą Thomą Murphy 
vadovauti komisijai, kuri 
turės šluot iš valdžios tak
sų sukčius ir kitus kyšinin
kus. Trumanas ketina su
daryt bepusišką komisiją— 
iš demokratų ir republiko- 
nų.

Murphy buvo valdžios 
prokuroras byloje prieš Al- 
gerį Hissą, kuris tapo nu
teistas kaip tariamas val
džios sekretų išdavinėtojas 
Sovietams. Paskui Murphy 
buvo paskirtas New Yorko 
miesto policijos, komisionie- 
rium, esą, vajui prieš geng-

sterius, raketierius polici
ninkus ir gamblerius. Pa-

rė ji federaliu apskrities 
teisėju.

Kai kurie republikonai 
Kongreso nariai reikalauja 
pašalint Jungt. Valstijų iž
do sekretorių Snyderi ir ge
neral] prokurorą J. Ho war- 
da McGrathą. Kaltina juos 
už žiūrėjimą pro pirštus į 
taksų sukčius.

13Pereita savaitę žuvo 
amerikinių lėktuvų, kaip 
teigia United Press, ameri
konų žinių agentūra. Sako, 

į Šiaurinių korėjiečiu patran
kos nušovė 11, o 2 kiti buvo 
nukirsti per kautynes ore.

Bet per “paskutines tris 
dienas (iki šeštadi e n i o ) 
amerikonai per mūšius ore 
sunaikino bei sužeidė 27 ru
siškus rakietinius lėktu
vus,” pasakojo ta pati li
nked Press. *

(Patys amerikonų laik- 
I raščiai kritikavo, kad ko-

“su- 
arba sužalotus

Belaisvio laiškas iš 
Šiaurinės Korėjos

Minia užpuolė ginklu 
fabriką Japonijoje

Anglai nušovė dar 
du egiptėnus

Pavojus rimtas ir didelis. 
Jauni žmonės nenori eiti baž
nyčion, tai bažnyčia brukama 
į mokyklas.

Dalykas yra atsidūręs į tei
smus. Bet argi atsiras tokių 
tvirtų savo įsitikinimuose tei
sėjų, kurie išdrįstų pasiprie
šinti toms piktoms kunigų už
mačioms ?

ko
ku- 
kad 
imti 
apie

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė, šaudydama iš 
kulkos valdžių, minosvai
džių ir šautuvų, sekmadienį 
užmušė dar du K civilinius 
egiptėnus ir daugelį sužei
dė.

Anglai sako, egiptėnai už
puolė automobilį, kuriuo 
anglai atvažiavo taisyti te
lefonų vielas arti Ismailijos 
miesto, Suezo kanalo ruož
te. Egiptėnai buvo nukapo
ję tas vielas.

Osaka, Japonija. — Dau
giau kaip 300 žmonių už
puolė ir ardė japonų fabri
ką, kuris daro ginklus bei 
amuniciją amerikonams.

Japonų valdžia skelbia, 
kad užpuolimą padarė ko
rėjiečių kilmės komunistai.

Socialistų Internacionalas 
remia bendrą vakarų armiją

Spaudoje buvo plačiai 
montuotas protestantiško 
ni£o Shore pareiškimas, 
jis nė į rankas nenorįs 
literatūros, kuri kalba
Tarybų Sąjungą arba komu
nistus. Tokia literatūra esanti 

, paties šėtono iškepta.
Čia mes turime kraštutinio 

tamsūno pavyzdį. Jis yra sil
pnadvasis. Jis nepasitiki nei 
sa\o “mokslu,” nei savo pro
tu.

London.— Anglija užpro
testavo Egiptui, kad jo pi
liečiai neseniai nužudė še
šis anglų kareivius Ismaili- 
joj.

Brussels, Belgija. — So
cialistų Internacionalo vyk
domoji taryba čia turėjo 
trijų dienų konfėrenciją ir 
priėmė rezoliuciją, ragi
nant sudaryt tarptautinę 
vakarinės Europos kraštų 
armiją prieš Sovietų Sąjun
gą.

Konferencijoj dalyvavo 
socialistų delegatai iš 16 
europinių kraštų, taip pat 
Kanados ir Brazilijos soci
alistu atstovai, v

. ORAS. — Apsiniaukę ir 
netaip šalta.

P- Net jau ir lietuviški klebo
nai taip kvailai nesielgia. Tie- 

' 8a, jie draudžia parapijonams 
skaityti pažangią literatūrą, 
bet patys gaudo Laisvf, Vilnį, 
liaudies Balsą ir slaptai skai-

to. Ir dar kaip skaito! Pastebi 
kiekvieną dalykėlį. Pav., nie
ko pažangiojoje spaudoje ne
paslėpsi nuo prelato Balkūno, 
arba kunigo Prunskio.

Canberra, Australija. — 
Pranešama, kad socialistai- 
darbiečiai paėmė viršų va
dovybėje Australijos Mai- 
nierių Unijos. Per 18 pa
skutinių metų jai vadovavo, 
komunistai.

nesnieji amerikiniai Thun
derjets lėktuvai yra per lė
ti prieš rusiškus MIG ra
kietinius lėktuvus, sakė tas 
pranešimas.

Bet pereita ketvirtadienį 
amerikonai skelbė, kad tik 
per vieną dieną jų lėktuvai 
nukirto 13 rusiškų šiauri- manda krūvon sumaišo 
nės Korėjos lėktuvų. Kai- naikintus 
bama apie rakietinius lėktų- lėktuvus.”)

Dulles žada atiduot tautininkam 
Šiaurinę Liaudininkų Korėjų

Korėja. —.John Foster 
Dulles, republikonas, ke
liaujantis prezidento Tru
mano ambasadorius, užti
krino, jog Amerika pasi
stengs, kad Šiaurinė Korė
jos Liaudies Respublika bū
tų prijungta ta u t i n i n k ų 
Pietinei Korėjai.

Dulles lankėsi pas pieti
nių tautininkų prezidentą 
'Syngmaną Rhee; perkalbi
nėjo jį nesipriešint paliau
bų darymui tarp šiaurinių 
korėjiečių ir amerikonų. 
Dulles sakė, jeigu karas ir 
būtų baigtas per derybas,

kad Šiaurinė
’i e

vis tiek “Jungtinės Tautos” 
darbuotųsi,
Korėja būtų prix 
tautininku Rieti 
jos.

Kartu s.u Dullest! atvyko 
Pietinėn Korėjon du sena
toriai, demokratas J. J. 
Sparkman ir republikonas 
H. Alexander Smith, kaip 
Senato komisija Tolimie
siems Rytams. Jiedu griež
tai reikalavo atimt visą 
Šiaurinę Korėją iš komu-

niams Korėjos . tautinin
kams. \

Įvairios Žinios
Ottawa,’ Kanada. — Ka

nadiečių komanda įsakė la
vinti tarnaujančias armijoj 
moteris WACs, kaip jos tu
rės tvarkyti vyrus karei
vius.

Roma. — Italijos valdžia 
planuoja sutraukyti diplo
matijos ryšius su Albanijos 
Liaudies Respublika. .

Tel Aviv, Izrael. — Tūks
tantis žydų ateivių demon
stravo, reikalaudami, kad 
Izraelio valdžia' parūpintų 
jiems patalpas gyventi. De-

monstrantai buvo Irako 
žydai. Viesulas sunaikino 
jų būdas.

Paryžius.—Franci jos sei
mas užgyrė valdžios siūlo
mą anglies-plieno trustą 
tarp Francijos, vakarų Vo- 
•kietijos irs keturių kitų va
karines Europos kraštų.'

New York.— Alfredas P. 
Sloan, General Motors auto
mobilių korporacijos pirmi
ninkas, nušnekėjo, kad Tru- 
mano. valdžia “veda linkui 
socializmo.”

Lyndhurst, N. J. — Pa- 
imtas nelaisvėn amerikietis 
kareivis Joseph Timpanaro 
atsiuntė iš Šiaurinės Korė
jos laišką savo motinai; ra
šo, kad amerikiniai belais
viai ten žmoniškai užlaiko
mi.

Pirmiau jis ir per Šiau
rinės Korėjos radiją kalbė 
jo apie padorų apsiėjimą su 
amerikonais belaisviais te
nai.

Amerikinė komanda ap
dovanojo tą kareivį Sida
brine žvaigžde už didvy- 
rybę mūšiuose lapkričio 
mėnesį, pirma negu jis ne
laisvėn. pakliuvo.

Amerika užgiria karinę 
Syrijos valdžią

Damaskas, Syri ja.—Ame
rikos, Anglijos ir penkių ki
tų šalių atstovai pripažino 
naująją, karinę Syrijos val
džią.

Senoji prezidento Hašem 
al-Atassio valdžia buvo nu
versta per karininkų sukili
mą lapkričio 29 d.

Italų valdžia sako sučiupus 
daug komunistų ginklų

Roma. — Italijos valdžia 
pasakoja, kad per 6 pasku
tinius metus sučiupo tokius 
komunistų slepiamus gin
klu kiekius: v

169 patrankas, 695 mino
svaidžius, 5,027 paprastus 
kulkosvaidžius, 34,982 leng
vuosius kulkos vaidžius, 
159,957 šautuvus, 33,888 re
volverius, 296 karinius ra
dijo duotuvus - imtuvus, 1,- 
113 tonų sprogimų, 226,603 
rankines granatas ii’ apie 
20 milijonų kulkų.

Natchez, Miss. — Suspro
go rakietinis lėktuvas; žu
vo lakūnas.

New York. — C. B. Bald
win, buvęs Farmų adminis
tracijos direktorius Wash
ingtone ir Progresyvių 
P a ]• t i jos sekretorius, pa
siuntė prez. Trumanui rei
kalavimą. kad pavarytų ge
neral] prokurorą McGra
thą.

McGrathas, kalbėdamas 
tyrinėjančiai kongresmanų 
komisijai, teisino Lamarą 
Caudle, buvusį generalio 
prokuroro padėjėją, kuris , 
?mė “komišinus” bei ky
šius iš ivairiu bizniu. Jie 
“tepė” Caudle, kad numuš
ti! jiems taksus arba apsau
gotų nuo teismo už taksų

Ginčai tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų jūreivių sustabdė 
prekinius Izraelio laivus

Tel Aviv, Izraelis.—Gin
čai tarp izraeliečių kairio
sios jūrininkų unijos ir de
šiniosios, valdinės unijos 
jau per 6 savaites sustabdė 
iškrovimą bei prikrovimą 
17 laivų Haifos uoste.

Amerika areštuoja strei
kuojančius izraeliečius

Baltimore, Md.—Valdžios 
valdininkai suėmė 33 izrsk ’’ 
eliečius jūrininkus, strei
kuojančius prieš prekinį Iz
raelio laivą Haifa, ir nuga
beno juos į Ellis Island at- 
eivybės stotį. Tai todėl, 
kad’ jie išbuvo Amerikoj ii- '• 
giau kaip 2i9 leistinas die
nas.

PAČIOS IR VAIKAI 
URMU PLAUKIA PAS 
JANKIUS UŽSIENYJ

Washington., — Valdžia 
kas mėnesi išsiunčia po 6,- 
700 pačių ir vaiku pas jan
kius, . tarnaujančius gin
kluotose jėgose Europoj, 
Japonijoj, Korėjoj ir kitur 
užjūryj. Prašosi ir dau
giau pačių pas vyrus, ka
rius užsienyj, bet valdžia 
nepaspėja.

Visų pirma siunčia ofi- 
cierių ir saržentų pačias ir 
vaikus, o eiliniams karei
viams — “kas lieka.”

Rio de Janeiro, Brazili ja. 
Brazilijos valdžia “drafta- 
vo” streikuojančius lakūnus 
ir įsakė jiem dirbti po armi
jos komanda.
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25-RI METAI
GRUODŽIO 17 DIENĄ sukako lygiai 25-ri metai, kai 

smetonininkai smurtu nuvertė liaudininkų-socialdemo
kratų valdžią Lietuvoje.

Gruodžio 27 dieną sukaks lygiai 25-ri metai, kai tie pa
tys smurtininkai .sušaudė keturis Lietuvos darbininkų 
judėjimo veikėjus: Karolį Požėlą, Kazį Giedrį, Juozą 
Greifenbergerį ir Rapolą čiornį.

25-rių metų laikotarpis daug ką išaiškino, daug ką pa
rodė. Jis visųpirmiausiai parodė, kad liaudininkų ir so
cialdemokratų Lyderiai atidavė smurtininkams fašistams 
valdžią be jokio griežtesnio pasipriešinimo, nes jie patys 
buvo ir tebėra Lietuvos liaudies priešai. Jie bijojo liau
dies judėjimo lygiai, kaip jo bijojo smurtininkai-fašistai.

/

Ir šiandien, po 25-rių metų, tie patys smetonininkai, 
liaudininkai ir socialdemokratai veikia išvien, dirba tose 
pačiose organizacijose ir plepa, būk jie grįšią kada nors 
į Lietuvą ir engsią tą šalį taip, kaip engė prieš 1940 metų 
birželio mėnesio 15 dieną’

Veltus jų džiaugsmas!
Išsilaisvinusi, Lietuvos liaudis, Lietuvos darbo žmonės 

niekad neprileis to, kas buvo.

TARPTAUTINIS 
EKONOMINIS 
PASITARIMAS

1952 metų balandžio 3-10 
dd. Maskvoje įvyks tarptau
tinis ekonominis pasitari
mas, kuriame dalyvaus apie 
400-450 žmonių, — atstovų 
iš įvairių kraštų.

Apie, šį pasitarimą dažnai 
prisimena net ir komercinė 
Amerikos spauda, priduo
dama jam nemaža svarbos. 
Elta šitaip rašo:

šiame pasitarime dalyvaus 
įvairiausiųjų pažiūrų ekono
mistai, pramonininkai, žem
dirbiai, prekybininkai, inžinie
riai, profsąjunginiai ir koope
ratiniai darbuotojai, norintie
ji prisidėti prie tarptautinio 
ekonominio bendradarbiavi
mo.

Pasitarimo tikslas yra ištir
ti priemones, kurios prisidėtų 
prie įvairių šalių ir įvairių e- 
konominių bei socialinių siste
mų taikaus bendradarbiavi
mo. Pasitarimas vengs bet ko
kios diskusijos apie atitinka
mus įvairių ekonominių ir so
cialinių sistemų privalumus.

Numatyta ši darbų tvarka:
“Ištyrimas galimybių žmo

nių gyvenimo sąlygoms page
rinti su įvairių šalių ir įvairių

. Vokietija. Henrichas Krū
mas, pramonininkas; Greta 
Kukhof, Vokietijos Emisijos 

. banko prezidentas.
Didžioji Britanija.

Džoan Robinson, 
universiteto 

, fesorius;
pramonininkas.

Indija. Pestoindži A. Vadia, 
Bombėjaus universiteto eko
nomikos profesorius; Indula- 
las Jagnikas organizacijos 
“Kisan Sabcha” lyderis.

Iranas. Choseinas Dariušas, 
pirklys.

Italija. Seržio Steve, Vene
cijos universiteto ekonomikos 
profesorius;, Oskaras Spineli, 
Nacionalinės kooperatyvų ly
gos prezidentas.

Japonija. Jositąro Chirano, 
Instituto Kinijai studijuoti di
rektorius ir Japonijos Mokslo 
draugijos narys.

Olandija. Koenas Stiuartas, 
bankininkas.

Pakistanas. Ifticharudinas, 
Steigiamojo susirinkimo na
rys, laikraščio “Pakistan 
Tąims” leidėjas.

Lenkija. Oskaras Lange, 
buvęs ambasadorius, Planavi- 
mo-statistikos instituto profe
sorius.

Ponia 
Kembridžo 

ekonomikos pro- 
Uilfordas Braunas,

Išsilaisvinusi, lietuvių tauta kuria naują gyvenimą, sistemų taikaus bendradarbia- Rumunija. Aleksandras Bar- 
socialistinį, laimingą gyvenimą, kokio mūsų tėvų kraštas.vimo pagalba, išvystant eko-
nėra turėjęs, apie koki jo darbo žmonės kadaise tik sva
jojo.

SUBĖGĘ AMERIKON, smurtininkai smetonininkai ir 
jų talkininkai jau pavirto “demokratais” ir čia jie ryž
tasi ne juokais savo “demokratiją” parodyti.

Jų “demokratija” — puolimas ant amerikiečių lietu
vių kultūrinių pramogų: koncertų, piknikų ir kitokių 
žmonių sueigų.

Jiems tarnauja tas faktas, kad Amerikos valdančio
ji klasė, įpuolusi karo istorijon, ryžtasi sutvirtinti fašiz
mą šioje šalyje. Todėl stambusis kapitalas numeta ne 
vienam tų smurtininkų trupinį, kad jie galėtų paėsti ir, 
būdami sotūs, ardyti, pulti pažangiųjų žmonių judėjimą.

Bet mes galime būti tikri, jog Amerikos liaudis ne- 
prileis stambiajam kapitalui pasiekti savo tikslo, tad ir 
jo lekajai, visokie išsilaisvinusių tautų atmatos,—jų tar
pe lietuvių tautos atmatos,—turės skaudžiai nusivilti.

nominius ryšius tarp visų ša
lin.” v

Pasitarimas sieks baigti sa
vo darbą praktiniais pasiūly
mais ir suteiks 
galimybę 
kontaktą 
romis jų 
sferoje.

Kas gi ši pasitarimą 
šauks? Elta pažymi, jog 
šių metų spal. 27 ir 28 dd. 
Kopenhagoje įvyko posėdis 
visos eilės, žymių asmenų, 
kurie ir nutarė pasitarimą

jo dalyviams 
nustatyti asmeninį 
bei pasikeisti pažiū- 
ekonominės veiklos čkovas

Gamtoje viskas juda, vis
kas keičiasi, įgyja naujas 
formas ir naują kokybę. Vi
sa tai vyksta ne atsitikti
nai, o pagal griežtus dės
nius. Juo daugiau žmogus 
pažįsta šiuos dėsnius, tuo 
abiau jis sugeba aktyviai 

veikti gamtą, savo darbu 
dalyvauti pakeičiant gamtą 
taip, kad ji vis labiau tar
nautų žmogui. Įvaldant 
gamtos jėgas ir priverčiant 
gamtą tarnauti žmogui mil
žinišką reikšmę turi prieša
kinis mokslas, paremtas 
materialistiniu pasaulio su
pratimu. M a t e r i alistinis 
mokslas nepalieka gamtoje 
vietos jokioms antgamti
nėms jėgoms. Materializ
mas skelbia, kad žmogus 
gali pilnutinai pažinti jį su
pančią gamtą, kad gamtoje 
nėra jokių žmogaus protui 
neprieinamų paslapčių. “Pa
saulyje, — moko draugas 
Stalinas, — nėra nepažinių 
daiktų, o tėra tik daiktai, 
dar nepažinti, kurie mokslo 
ir praktikos jėgomis bus at
skleisti ir pažinti.” Materi
alistinis mokslas, suteikda
mas raktą atskleisti gam
tos paslaptims ir joms įval
dyti, nepaprastai apgin
kluoja žmogų, daug kartų 
padidina jo jėgas kovoje dėl 
geresnio gyvenimo.

Religija, atvirkščiai, sten
giasi žmogui įteigti, kad jis 
esąs menkybė, dulkė, kad jis 
esąs bejėgis, kad jam nieko 
daugiau nelieka, kaip pulti 
ant kelių ir maldauti pagal
bos iš dangaus.

Gyvosios gamtos pertvar
kymui padėjo tvirtus pa-

biologijos

I). Lysen- 
MiČiurino

darbai įgalino mūsų šalyje 
sukurti naujas aukštai der
lingas ir atsparias kviečių, 
miežių, medvilnės ir kitų 
kultūrinių augalų veisles, 
Įgalino sėkmingai kovoti su 
bulvių išsigimimu pietuose, 
gauti daug aukštesnius ir 
pastovius žemės ūkio kul
tūrų derlius.

Didelę reikšmę turi tary
binių mokslininkų darbai 
pertvarkant gyvulių pasau
lį, išvedant naujas ir pato
bulinant senąsias gyvulių 
veisles. Pažymėtini akade
miko M. F. Ivanovo darbai, 
kuris pirmas sudarė moks
liškai pagrįstą metodą nau
joms gyvulių veislėms su
kurti. Kad jo metodas tei
singas, rodo praktika: mū
sų šalyje Tarybų valdžios 
metais yra išvestos naujos 
aukštai produktyvios avių, 
kiaulių, galvijų veislės. Kol
ūkiai, tarybiniai ūkiai, viso
keriopai pądedant moWtfi- 
ninkams, išaugino baifuas 
puikiausių gyvulių — tokių, 
apie kuriuos nė svajoti ne
galėjo atsilikęs senasis kai
mas.

Tarybų šalyje, kur nuga
lėjo priešakinis mokslas, 
kur visi mokslo laimėjimai 

(Tąsa ant 3 puslapio)
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ladeanu, ekonomikos profeso
rius.

Tarybų Sąjunga. Konstanti
nas’ Ostrovitianovas Ekono
mikos instituto Maskvoje di
rektorius; Michailas Nestero
vas, Visasąjunginių Prekybos 
rūmų pirmininkas; Vlasas Ni-

Eksportleso” (miško 
bei celiuliozės-popieriaus pre
kių eksporto ir importo orga- grindus evoliucijos mokslas,- 
nizacija) pirmininkas; Vasilų ’kuris yra visiškai prešin-
jus Kuznecovas, Visasąjungi
nės profesinių sąjungų Cent
ro Tarybos pirmininkas.

Sirija. Maarufas Davalibi,

VYRIAUSIAS SMURTININKŲ vadovas, Antanas 
Smetona, prieš 25-rius metus buvo “didelis žmogus.”

Jis jau buvo pradėtas vadinti “tautos vadu.” Jis jau 
ruošėsi amžinai ten viešpatauti. Bet vienu liaudies pa
sijudinimu jis tapo nublokštas; jis spruko pas Hitlerį, iš 
ten į Ameriką ir čia, “glebėdamas futrą,” galą gavo 
liepsnose. Net artimieji jo negelbėjo!...

NUŽUDĘ KĘTURIS Lietuvos clarbininkų judėjimo 
vadovus, smurtininkai ir jų talkininkai manė, kad tuo 
būdu jie užtikrino sau pastovų ir ilgalaikį viešpatavimą.

Kišdami į kalėjimus vis daugiau ir daugiau Lietuvos 
geriausių sūnų ir dukrų, kovotojų už mūsų tautos laisvę, 
—už laisvę darbo žmonių,—smurtininkai tikėjosi, būk 
tuo jie galėsią visuomet laikyti lietuvių tautą vergijoje, 
priespaudoje.

Bet šiandien?
Šiandien lietuvių tauta apie smurtininkus prisimena 

tik didžia neapykanta, tuo pačiu kartu nužudytieji Lie
tuvos darbininkų judėjimo vadovai, jų idėjos, gyvuoja ir 
gyvuos! Nužudytųjų vardais pavadintos gatvės, kolū
kiai, visokios visuomeninės įstaigos.

Nužudytieji nuo 1926 metų gruodžio 27 dienos lietuvių 
tautai, Lietuvos darbo žmonėms buvo didžiu įkvėpimu 
kovai už laisvę, kovai prieš fašizmą.

Tie veikėjai, kurie buvo žiauriai kalinami ir kankina
mi, šiandien yra giliausiai gerbiami ir stovi pačiame lie
tuvių tautos priešakyj!

Štai, kaip buvo; štai, kaip esama!
Minėdami šią sukaktį, laisvę ir taiką mylį žmonės 

drąsiai sako: t . ,
Panieka smurtininkams ir jų talkininkams!
Šlovė tiems., kurie dėl kovos prieš fašizmą mirė ir 

kentėjo!

PLIENO DARBININKAI -RENGIASI
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, Pittsburghe vyksta Unit- 

ed Steel Workers of America unijos veikėjų konferenci
ja.

Tai yra konferenciją 200 asmenų, paskirtų rūpintis 
darbininkų algų klausimu,—“wage policy committee.”

Sakoma, jog ši konferencija apsvarstys klausimą: 
streikuoti ar ne? Taipgi sakoma, kad unijos prezidentas 
Murray reikalaus, kad jam būtu suteikta teisė skelbti 
jplieno darbininkų streiką, jei plieno kompanijos atsisa
kys išpildyti unijos reikalavimus pakelti darbininkams 
algas.

Kaip neimsime, konferencija svarbi ir jos nutarimai

II U. Ietį C jjctol Ldl llIlCį I s

Ten buvo sekamu puvęs nacionalinės ekonomi- 
“' kos ministras.

Posėdyje Kopenhagoje da
lyvavo visi aukščiau nurody
tieji asmenys, išskyrus Giljer
mo del Pedregalį (Čili), Cha
sinto Torą (Kuba), profeso
rių Vadią (Indija), Jositąro 
Chirano (Japonija),. Kuzne
cova (TSRS), Maarufą Dava- 
libį (Sirija), Ma In-ču, Nan 
Chan-Čenj (Kinija), o taip 
pat Samuelį Berilą Lašą — 
pramonininką iš Filadelfijos, 
kurie dėl technikinių priežas
čių negalėjo atvykti į Daniją.

Posėdyje taip pat dalyvavo, 
kaip stebėtojai, Danijos, Nor
vegijos, Švedijos ir Suomijos 
atstovai.

kraštų atstovai:
Austrija. I. Doforetsbergerls, 

buvęs ministras, Graco univer
siteto ekonomikos profesorius.

Belgija. Valteris Buržua,. 
Briuselio universiteto ekono
mikos profesorius; Emilis Ka- 
venelis, pramonininkas.

Brazilija. Oto Roša E.’ Sil
va , i nž inierius-konstruktorius, 
pramonininkas.

Čili. Giljermo del Pedrega- 
lis, buvęs ministras, pramoni
ninkas.

Kinija. U čžao-nanis, Kini
jos arbatos bendrovės genera
linis direktorius; či čžaotinas, 
ekonomistas, Kinijos Mokslų 
akademijos narys; Ma In-čų, 
universiteto Pekine rektorius; 
Nan Chan-čenis, Kinijos Liau
dies banko vyriausiasis direk
torius.

Kuba. Chasinto Toras, eko
nomistas.

Čekoslovakija. Otokaras Po
lis, Čekoslovakijos Nacionali
nio banko Pragojo generalinis 
direktorius.

Prancūzija.
Ekonominės 
demografijos
torius; Pjeras le Brenas, Eko
nominės tarybos narys, Vi
suotinės darbo konfederacijos 
sekretorius; Roberas Šambei- 
ronas, buvęs Nacionalinio su
sirinkimo deputatas.

Alfredas Sovi, 
tarybos narys, 
instituto direk-

GANA PASVEIKĘS 
ANGLIJOS KARALIUS

London. —- Jau gana pa
sveiko Anglijos kakalius 
Jurgis VI po operacijos, 
kur jam buvo išpjauta su
gedusi plaučių dalis. Kara
lius todėl paleido valstybės 
tarybą, kuri veikė kaip jo 
pavaduotoja laike ligos. Ta
ryba buvo sudaryta iš ka
raliaus giminių.

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas diktato
rius Peronas įsakė savo 
kongresui ištirti buvusį su
kilimą prieš Peroną rugsėjo

turės didžiulės reikšmės tos pramonės darbininkams ir 
bendrai visiems Amerikos darbininkams.

SVARBIAUSIAS prieš Amerikos darbininkų akis nū
nai stovi šis uždavinys: sulaužyti “algų užšaldymą.”

Kaip žinia, gyvenimo produktų kainos kyla, gi dar
bininkų algos yra “užšaldytos.” Prieš tai privalo ko
voti kiekvienas darbininkas, nes tik tuo jis tegali page
rinti savo buitį.

Plieno darbininkų unija yra tvirta: kaip skelbia jos 
oficialus organas, “Steel Labor,” ši unija turi 1,045,000 
narių ir $9,405,972 pinigų ižde. ...

Jei tik unijos vadovybė norės ir pasiryš, tai plieno 
darbininkai ir gaus tai, ko’reikalauja!' r - .

gas bažnyčios skleidžia
miems prietarams. Gyvų
jų organizmų vystymosi — 
evoliucijos idėja siekia gi
lios senovės laikus. Kad 
augalų ir gyvulių organiz
mas keičiasi, kad iš vienos 
organizmo formos ilgainiui 
gali pasidaryti kita forma, 
pareikšdavo jau senovės fi
losofai. Viduramžiai, feo
dalizmo ir katalikų bažny
čios įsigalėjimas smarkiai 
sulaikė viso mokslo vysty
mąsi. Toliau į priekį žymiai 
pastūmėjo evoliucijos teori
ją Ž. B. Lamarkas, o ypač 
Č. Darvinas. Tuo laiku — 
XIX a. viduryje mokslas 
jau turėjo sukaupęs daug 
faktinės medžiagos. Rem
damasis šia medžiaga, su-' 
rinktais gausiais duomeni
mis ir tyrinėjimų pagrindu, 
Darvinas sukūrė tvirtais 
faktais pagrįstą rūšių kil
mės mokslą. Darvinas išaiš
kino, kad palikuonys nors ir 
panašūs į tėvus, bet nėra 
tikros jų kopijos, kad jie ir 
nuo protėvių-ir tarpusavyje 
skiriasi. Gamtoje nuolat 
vyksta naujų formų kūri
masis. Žmogus, amžiams 
bėgant, keitė gyvulių ir au
galų veisles. To išdavoje, 
pavyzdžiui, kultūrinių bul
vių gumbai pasidarė kelis 
kartus didesni už laukinių, 
cukrinių runkelių cukringu- 
mas nuo vos vieno-kito pro
cento laukiniame būvyje 
per 150-200 metų pakilo iki 
22-24 procentų. Iš laukinių 
kopūstų išauginti baltieji, 
raudonieji, mėlynieji, gar
banotieji, gal viniai, beko- 
eiai ir kitokie.

Darvinizmas sudavė triuš
kinantį smūgį biblinei pa
žiūrai, kad pasaulyje esą 
tiek gyvulių ir augalų rū
šių, kiek jų dievas sutvėręs. 
Tačiau Darvinas dar negai
lėjo nurodyti, kaip vado
vauti organizmų vystymui
si, kad būtų galima planin
gai sukurti žmogui reikalin
gas naujas augalų ir gyyu-

Rašo prof. K. Bieliukas 
lių rūšis. Šį uždavinį iš
sprendžiant milžiniški nuo
pelnai priklauso rusų, tary
biniams mokslininkams.

Ypatingai didelę reikšmę 
tolesniam mokslo vystymui
si ir praktikai turi V. I. Mi- 
čiurino darbai. Mičiurinas 
kūrybiškai išvystė darviniz
mą ir surado būdus tolimes
niam planingam naujų for
mų sukūrimo procesui. Ta
rybų valdžios dėka įgijęs 
palankiausias savo darbui 
sąlygas, jos visokeriopai re
miamas, Mičiurinas sukūrė 
per tris šimtus naujų vais
medžių veislių. Dešimtys 
mičiurininiu vaismedžiu ir 
vaiskrūmių > veislių plačiai 
paplito visoje Tarybų Są
jungoje, kai kurios iš jų 
auginamos šiaurėje, kur 
amžiais žmonės negalvojo 
apie kokias nors galimybes 
auginti vaismedžius. Mi- 
čiurininė kryptis biologijo
je yra naujas, aukštesnis 
mate rialįstinės 
etapas.

Akademikas T. 
ko toliau vysto
mokslą apie augalų pasau
lio keitimą žmogui reikia
ma kryptimi. Lysenko mo
ko, kad paveldimumas yra 
ne tik gyvojo organizmo sa
vybė atgaminti į save pana
šius, bet ir savybė reikalau
ti tam tikrų sąlygų savo 
vystymuisi ir tam tikru bū
du atsiliepti į vienokias ar 
kitokias sąlygas. Savo gy
venimo bėgyje augalai rei
kalauja ne vienodų išorės 
sąlygų, nes augalų gyveni
mas susideda iš atskirų eta
pų — vystymosi stadijų. 
Mokslas apie augalų stadi- 
jinį vystymąsi, apie sąlygų 
reikšmę . sudaro mičiurini- 
nės genetikos pagrindą ir 
sutriuškina idea 1 i s t i n e s, 
mokslui priešingas Veisma- 
no - Mendelio - Morgano 
teorijas, kurios skelbė, kad 
gemalinė plazma nekinta ir 
nepriklauso nuo gyvenimo 
sąlygų. Pagal šias klaidin-, dančią, 
gag teorijas išeina, kad po- grupių gyvuliai, su ryškiais 
žymiai, kuriuos gyvulys ar kūno sandaro skirtumais, 
augalas gauna gyvenimo ei- vis dėlto turi tokių požy- 
goje, yra nepaveldimi, kad mių, iš kurių galima suvok- 
žmogus negali veikti orga- ti jų giminingumą.”^ 
nizmų kintamumo. Šiuos Esu “Laisvei” didžiai dė- 
samprotavimus sugriauna kingas už išspaus din imą 
ir mokslas, ir praktika. I

Lysenkos ir jo mokinių tūros.

Laiškas Redakcijai
ĮDOMUS RAŠINYS

. Nežinau, ar daug “Lais
vės” skaitytojų sekė ilgoką 
rašinį apie įvairias gyvių 
formas, grupes, bei rūšis, 
pavadintą “Skaityk ir Mo
kykis”? Aš skaičiau kiek
vieną jo seriją ir labai juo 
džiaugiausi. Ypačiai įdomu 
buvo jį sekti kalbos atžvil
giu; tikrai puikus iš rusų 
vertimas. Tai buvo popi:Ja
rus zoologijos kursas, pa
grįstas darvinistinės evoliu
cijos dėsniais, nušvieeiąs 
skaitytojui natūraliąją gy
vių pasaulio sistemą, paro- 

“kad net ir tolimų

Esu “Laisvei” didžiai dė-

taip vertingos gamtinės lek-
M-s.
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Po $1 aukavo: B. Butkus, Kearny, N. J.* A. Nor
kienė, Detroit, Mich.: N. Liaudanskienė, Lewiston, 
Me.; A. Dapkus, Sparrows Point, Md.; A. StShis, 
Middleburgh, N. Y.; J. Nobar, New York, N. Yj; G. 
Kaskus, Mays Landing, N. J., ir J. Galgauskas,‘/Nor- 
wood, Mass. 
Širdingai ačiū už aukas! Prašome atsinaujinti Lais

vę per mūsų vajininkus, arba tiesiai į dienraščio įstai 
gą. Pagal išgalę paaukokite Laisvės reikalams.

Laisvės Administracija

$8.00 
5.00 
5.00 
5.OQ 
5.(H> 
5.00 

. 5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00

r

c

b 
a

r 
I'
V 
I' 
p

k 
p
■
r 
h

I- 

f-

r

**

0 
i
k 

I? 

*

į
I
fi

I, 
S

& 
r 
r 
I 
$

1

I 
»
I

♦ 
♦ 
I
>

2 pusl.^—Laisve (Liberty)*

7



DR. 8. MATULAITIS
10-10-51 DETROITO ŽINIOS

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Detroito valdininkai turi la
bai daug bėdų, jau neskaitant 
DSR transportacijos sukliuri- 
mo.

Į majoro Cobo butą įsiveržė 
pelėda ir jį išgazdino. Jis 
norėjo ją prisipratinti ir pe
nėjo trupiniais ir pienu, bet 
paukštis atsisakė priimt ma
joro patarnavimą. Jis dienos 
laiku paleido pelėdą lauk.

Free Press editorialų rašė- 
jas pašiepė Cobą už nežinoji
mą, kad pelėdos maitinasi tik 
kirminais, žiurkėmis arba ki
tais mažais gyviais. Ant galo 
pasakė: “Jei jis būt supratęs, 
būtų atidavęs pelėdą į Zoo.”

.. -O.. .
Policija paėmė į teismą 

unijos ardytojus Detroit Stove 
Co. ir kitus. Vieną net įtarė 
Reuther’io pašovime. Vienas 
buvo pasislėpęs, bet vėliau 
pasidavė policijai, nieko ne
kalbėdamas apie unijos ardy
mą.

Ar juos nubaus už tą unijų 
ardymą, liekasi klausimu. 
Jeigu jie būt išėję prieš kapi
talistų reikalus, tai 
nubausti. O kai jie 
kapitalistų reikalus,

—.o—

gai, vyskupai ir kitoki “apaš
talai” su klapčiukais, vargo- 
ninkais ir keletą pabėgėlių, 
susikraustė į Sheraton viešbu
tį ir ten baliavojo, svajodami 
apie Lietuvos “išvadavimą.”

—o—
Detroito Lietuvių Klubo 

platinimas ir dailinimas namo 
jau pradėtas. Pamatai jau iš
pilti. Ir jei dievulis nesuteiks 
prasto oro, už kelių menesių 
darbas bus užbaigtas.

Klubas turės iškratyt visas 
kišenes, nes išplatinimas ir 
padailinimas kainuos arti 
$45,000.

—o—

baliaus. Sako, kad šis paren
gimas bus gražiausias visame 
Rochesteryje. Bus gera muzi
ka ir visokių įvairumų, kokių 
dar nebuvo lietuvių istorijoje. 
Visi kviečiami atsilankyti 
linksmai laiką praleisti.

Koresp.

ir

išpaleista 
labai ma- 
dirbtuvė, 
St., visai 

mėnesiams.
kriaučiai

jau būtų 
eina už 

tai...

Maj. Gen. Laurence Crai- 
gie, kalbėdamas Ekonomistų 
Klubui, Book Cadillac, išgąz-

Mirė

Klubietis Petras Uliackas, 
55 metų mirė. Paliko nuliūdi
me moterį Elzbietą. Buvo pro
gresyvia žmogus. Bet numirus, 
apstatytas kryželiais ir pa
kviestas kunigas į Brazio ko
plyčią.

Uliackas, vieną kart kal
bant apie palaidojimą Rulph 
Btripon — Stripeikos, pasakė:

‘‘Numirusį gali kaip tik no
ri laidoti jis to nejaučia. Gali 
net ir kiaulėms supenėt.”

Klubas neteko gero draugo.
Gyvą spaudė kapitalizmas; 

mirusį prispaudė šalta žeme
lė.

—o--
Daug darbininkų 

darbų. Siuvyklose 
žai tedirba. Bonds 
1400 N. Goodman 
uždaryta dviem 
Kitose dirbtuvėse
irgi mažai dirba. Ir prie kito
kių darbų, kaip rakandų ap
kalimas, irgi daug bedarbių. 
Gerai dirba tiktai tos dirbtu
vės, kuriose gamina karui 
reikmenis. Jos dirba pilną 
laiką.

Visur išgirsti susirūpinimą. 
Daugiausia skundžiasi mote
rys, kurios turi aprūpinti šei
mą. Sako, kad jau negali nė 
išmanyti, kaip reikės sudurti 
galą su galu, viskas taip ne 
žmoniškai brangu. O dar prie
dams pirmą sausio čionai pra
dės imti “sales tax” du pro
centus ant visko.

Šventėmis užsidarys visos 
dirbtuvės, tiktai dar nepa
skelbė ant kiek laiko, nes 
jo

Kaip žmogus 
pertvarko gamtą

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
tarnauja liaudžiai ir yra 
galinga priemonė komuniz
mui pastatyti, gamtos per
tvarkymo darbai atliekami 
ypač milžinišku mastu. Jie 
turi pasaulinę - istorinę 
reikmę, nes padeda grei
čiau sukurti materialistinę 
bazę komunizmui mūsų ša
lyje pastatyti.

Jau seniai mūsų . Tėvynė
je, dar tebevaldant cariz
mui, geriausieji rusų tautos 
sūnūs, įžymieji gamtinin
kai, tokie, kaip Dokucaje- 
vas ir kiti, svajojo apie sėk
mingą kovą su sausromis, 
apie ištisų sričių klimatinių 
sąlygų pakeitimą. Svajonės 
ir būtų likusids svajonėmis, 
jei ne Tarybų valdžios per
galė. Tarybų valdžia nuo

lininkams savo patyrimu, 
stebėjimais. Visiems plačiai 
žinomi tokie pavyzdžiai, kad 
Lysenkos atradimai taip 
greitai paplito tik dėl to, 
kad juos įdiegiant kolūkiuo
se dalyvavo šimtai tūkstan
čių kolūkiečių, kad šalyje 
eilė kolūkių pasidarė gyvu
lininkystės ir laukininkys
tės bandymų stotimis, ku
rių patyrimas mokslui ir 
praktikai turi didžiulę ver
tę. Gamtos pertvarkymo 
darbus liaudies interesais 
vairuoja bolševikų partija, 
ir tai užtikrina mokslininkų 
ir plačiųjų masių sėkmingą 
bendradarbiavimą, puikius 
darbo rezultatus.

Tarybinis žmogus, laisvas 
nuo kapitalistinės priespau
dos, apginkluotas materia
listine pasaulėžiūra, panau
dodamas priešakinio moks
lo laimėjimus, darosi gam
tos valdovu, visagaliu gam-

pat pirmųjų savo gyvavimo | tos pertvarkytoju.

biznį sugadinti.

Norwood, Mass

bi-
B.

Kad privertus lietuvius priimti lenkų teikiamąją uni
ją, šie pastarieji tvėrėsi kito įrankio. Sumanė suvienyti

• Lietuvos valstybę dalimis. Pareikalavo, kad karalius at
imtų iš Lietuvos ir prijungtų prie Lenkijos Voluinių ir 
Pagirį. (Taip vadinosi tos vietos, kur šiandien Brastos 
ir Bielsko apskritys.) Karalius paklausė ir tuojau išlei
do pranešimą (universalą), kuriuo apskelbė, kad jisai 
grąžinąs Lenkijai Pagirį, o po to ir Voluinių, kurie, gir
di, nuo amžių prigulėję Lenkijai; o jeigu lig šiol buvę 
prie Lietuvos, tai tik dėl to, girdi, kad Lietuva ir Len- 
Kija turėjusi bendrą karalių: Drauge su tuo pranešimu 
karalius išsiuntinėjo tų apskričių bajorijai paliepimą 
grįžti Liublinan ir sėdėti drauge su lenkais. Smulkioji 
bajorija to tik ir laukė. Didžponiai iš pradžių spyrėsi,- 
bet kuomet buvo apskelbta, kad iš nepaklusniųjų būsią 
atimti dvarai, beveik visi sutiko ir sugrįžo.

Lietuviai buvo baisiai įpykę ant lenkų už tokį pasiel
gimą. Didžponiai norėjo net siųsti pasiuntinius pas Kry
mo totorių chaną ir kviesti jį drauge užpulti Lenkiją, 
bet smulkioji bajorija buvo priešinga. Pagaliau vėl nu
vyko Liublinan derėtis su lenkais.

i Atvykę Liublinan, lietuvių atstovai pirmučiausia pa
kėlė klausimą apie Voluinių ir Pagirį. Vardan broliškos 
meilės ir vienybės jie prašė grąžinti Lietuvai Voluinių ir 
Pagirį. Jie teisingai sakė, kad tokiu atėmimu lenkai ne 
tik gacudą brolišką meilę tarp dviejų tautų, bet parodą 
negerbimą ir žeminą vardą bendrojo karaliaus, kuris,
sėsdamas į Lietuvos sostą, prisiekęs daboti Lietuvos vai- dino klausytojus daugiau, rie
stybės čielybės ir neliečiamybės. Jie kvietė lenkus susta- gu pelėda Cobą. Jis, kaipo 
tyt tokį unijos sumanymą, kurį lietuviai be didžios ku-į buvęs Korėjoje Suvienytų 
nigaikštijos nužeminimo galėtų priimti. Be to, lietuviai 
praišė karaliaus, kad sušauktų Lietuvoj pavietų seimus 
apsvarstyti unijos reikalams ir išrinkti įgaliotiniams.
(Seimus galėjo sušaukti tiktai didysis kunigaikštis.) 
Karalius sutiko.

Kol lietuviai taisė seimus, lenkai, kad labiau nusilp
ninus Lietuvos valstybę, prikalbino karalių dar daugiau 
žemės atimti iš -Lietuvos. Karalius sutiko ir išleido pra
nešimą, kuriuo “pagrąžino” Lenkijai Kievo žemę ir Bra- 
slavo vaivadiją. Kievas, pasakyta tame pranešime, vy
riausias gūdų žemės miestas, o gudų žemė iš senovės, gir
di, priklausiusi Lenkijai, tiktai Jogaila, esą, prijungęs 
ją prie Lietuvos.

Po to pranešimo išleidimo, tuojau atvyko Lietuvos at
stovai. Ant kelių klūpodami prašė karaliaus neskriausti 
Lietuvos. Vardan meilės ir brolybės prašė lenkų nedary- 

f ti tokios neteisybės. Niekas negelbėjo. “Mes neatėmėme, 
bet grąžinome, kas iš senovės mums prigulėjo”—atsakė 
lenkai ir siūlė greičiau baigti unijos darbą. “Jūs nukar
pėte mums sparnus ir kviečiate tartis,”—atsakė Žemai
tijos seniūnas Kodkevičius. Ir iš tikrųjų, Lietuvos spar
nai buvo nukarpyti. Dabar Lenkija iš visų pusių apsupo 
nusilpnintą Lietuvą, nepabaigusią dar karo su Maskva 
dėliai Kuršo. Tuo laiku Maskvos kariuomenė ėjo ant 
Vitebsko, o Lietuvos iždas buvo tuščias, nebuvo kuo ves
ti karas. Prie tokių sąlygų lietuviai nebeturėjo vilties 
išsiderėti gerų unijos sąlygų, derėjos, kad nors ką išde- 
rėjus.

Kad nužeminus Lietuvą, lenkai norėjo, kad Lietuva 
būtų prijungta prie Lenkijos karaliaus paliepimu, kaipo 
žemesnė. Bet lietuviai uoliai stovėjo už lygybę, ir galų 
gale buvo priimta, kad uniją abi pusi patvirtins priesai
ka ir tokiu būdu bus pripažinta, kad ta unija įvyko tarp 
dviejų laisvų, lygių valstybių. Po to buvo surašytas to- 
kis unijos aktas: Lietuva ir Lenkija susilieja į vieną val
stybę, vadinamą respublika. Respublika turi vieną ben
drą valdovą karalių, kurį renka visi abiejų valstybių ba
jorai, suvažiavę į bendrą seimą Lenkijoje. Karalius va
dinasi ir didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Taryba ir sei
mas bendri abiem valstybėm. Atskirų seimų Lietuvoj ne- 

Ibeprivalo būti. Pinigai vienodi. Tiktai teismai, įstaty- 
*mai, teisės ir laisvės ,anksčiau gautos, pasilieka atskiros. 

Lenkams leista laisvai gyventi Lietuvoj, o lietuviams 
Lenkijoje. Neužmiršo įrašyti, kad Lietuvoj iš didikų 
nebūtų atimti valstybės turtai jiems pavesti arba už pi
nigui užstatyti. Kaipo priedą prie unijos akto pridėjo 
prierašą apie sugrąžinimą Lenkijai Voluiniaus, Pagirio 

’ ir Kievo žemių. i
Tas unijos aktas buvo patvirtintas abiejų pusių prie

saika ir parašais.
Po to mieste buvo, kaip paprastai, iškilmės ir pamal

dos.
Taip įvyko 1569 m. unija Liublino mieste. Ta Liubli

no unija turėjo didelės įtekmės lietuvių tąutos likimui. 
Nuo to laiko Lietuvos valstybė, o su ja drauge ir lietuvių 
tauta — buvo surišta su Lenkija.

Ketvirtoji dalis
NUO LIUBLINO UNUOS IKI 
BAUDŽIAVOS FAN AIKINIMO

; Suvienytų 
Tautų taikos atstovas, pareiš
kė, kad rugpiūčio mėn. karo 
fronte buvę “nuo 300 iki 400” 
Migs (orlaivių). Rugsėjo mėn. 
jau buvę “daugiau 1,400”; 
spalio mėn. buvę “daugiau 
3,000, arba abelnai po 100 į 
dieną. Lapkričio mėn. mačiau 
vis daugiau.”

“Pamatuojant, ką jau mes 
esame suradę, mes turim pri
pažint faktą, kad orlaivių jė
ga, ant kurios mes remiamės, 
yra pastota. -

“Greitas išvystymas raudo
nųjų orlaivių jėgos, atrodo, 
yra didžiausias nusistatymas 
viduje Rusijos karinio aptar
navimo.” ' ;

Prie to, Craigie dar pridė
jo, girdi: “komunistai yra 
lankstūs-miklūs, nusistatę ir 
nenuolaidūs.”

Jo kalba net ir man sujudi
no kinkų drebėjimą...

—o—
Kai Detroito teisėjus pra

dėjo bombarduot už nesielgimą 
teisėtiškai, tai teisėjai pasi
teisinimui pareikalavo juodų 
naujų teisėjo ploščių.

Pasigirdo piliečių balsas: 
teisėjai gali patys nusipirkti 
ploščius. Policistai, daug ma
žiau gaudami algos, perkasi 
savais pinigais uniformas.

Apie teisėjus kalbant, reik 
prisimint štai kas:

Du vagys išvogė $25,000, 
teisėjas juos paleido laisvėn, 
tik metus 
ra.

Vienas 
nuo news 
metus kalėjimo.

Po tų įvykių vienas pilietis 
parašė Public Voice raštelį, 
pasakydamas:

“Jai vagi, ? tai imk daug, 
išeisi be bausmės, o jei mažai 
— eisi į kalėjimą.”

—o—
Spartakas

po policijos priežiū-

pavogė 20 centų 
stand o, gavo tris

(1569—1863 metai)
A. Tikėjimo kova ir jos vaisiai

JEZAVITŲ BROLIJA, 
šešioliktu šimtmečiu reformacija labai išsiplėtojoŠešioliktu šimtmečiu reformacija labai išsiplėtojo Eu

ropoje. Katalikybei grūmojo pavojus. KoVai su reforma
cija reikėjo tvertis ypatingų priemonių. Reikėjo sutverti 
ferirta organixaeija, kuri galėtų kovoti atkaklią kovą su

' ' f ■ • .

Detroite yra apie 100,000 
bedarbių, tai gubernatorius 
Williams ir senatorius Moody 
buvo susiėję su unijų vadais, 
ir kitą kart su miesto didžiū
nais ir tūlais fabrikantais pa
sitart bedarbių klausimu. Mat, 
tie du politikai teiravosi, ką 
jie turės pasakyt Defence Mo- 
bilizer Charles E. Wilson 
šaukiamoj konferencijoj, ku
rioj dalyvaus visų valstybių 
didžiūnai - gubernatoriai. Ra
šant šią žinutę, jau jie yra 
Washingtone.

Taipgi miesto majoras Cobo 
su kitais valdininkais išvažia
vo į Washingtona.

100,000 
šimtas!

Rochester, N. Y
Gedė

bedarbių, tai ne

—o— 
lietuviai katalikai

Woodward Ave,
Detroito 

turėjo ant 
katedroj Jogailos gimtadie
nio prisiminimo susiėjimą. Pa
simeldę, pašūkavę už Jogai
los karališką dūšią, visi kuni-

Gruodžio 7-tą įvyko 
mino Draugj''stės priešmetinis 
susirinkimas. Buvo renkama 
sekantiems metams valdyba. 
Pirmininku išrinktas F. Mane
lis vietoje W. Lekavičiaus, 
vice-pirmininku — J. Stanči
kas vietoje G. Daukus, finan
sų raštininke — Marytė žir
gu lienė, užrašų raštininke li
kosi ta pati, Damutė Valtienė, 
jaunuolė; iždininku — Krikš
čiūnas, kasos globėju — P. 
Čereška, biznio vedėjais — 
Geddy Vaitas ir Manelis, 
jaunasis; direktoriais P. Gri
žas ir Davidonienė, maršalka 
—• P. Bugailiškis. Visi šie 
draugai — geri Gedemino 
Draugystės patrijotai.

Draugė' Valtienė pranešė, 
kad visi jaunuoliai smarkiai 
rengiasi prie Naujųjų -Metų

reformacijos šalininkais. .
Vienas dievobaimingas žmogus, Ignotas Lojolą, kovai 

su atskalūnais sumanė ir, popiežiui leidus, įsteigė tam 
tikrą broliją. Ji vadinosi “Jėzaus Brolija,” o jos nariai 
— jezavitai.

Svarbiausiu tos pusiau dvasinės, pusiau pasaulinės 
brolijos pamatu buvo aklas paklusnumas savo vyresny
bei Į broliją priimdavo žmones gerai išbandytus ir tai 
tik tokius, kurie galėjo išsižadėti visko, kas žmogui bran
gu ant žemės.

Brolijos galva vadinosi generolas. Jis gyveno Romoje 
ir elgęsi visiškai savarankiškai. Popiežius pasiliko sau 
teisę tiktai kontroliuoti generolo ir apskritai visos bro
lijos darbus. Vietiniai vyskupai neturėjo jokios valios 
ant jezavitų. Jezavitai klausė tiktai savo vyresniųjų..

Kad jezavitai galėtų įgyti juo didesnės įtekmės, popie
rius suteikė jiems teisę atleisti nusidėjimus tokius, ko
kius gali atleisti tiktai vyskupai. Pagaliau popiežius pa
vedė jezavitams cenzūruoti naujai išeinančias, knygas ir 
prižiūrėti knygynus, kad pašalinus iš jų katalikybei 
priešingas.knygas. .... .. :

^Daugiau busi . ; .,

Iš Norwoodo dypukų 
- nekultūringo “koncerto.”

Gyiodžio 1 d. Norwoodo 
dypukai, vadovybėje tūlo 
ro, suruošė “koncertą” ir 
kius Lietuvių svetainėje.

Patys dypukai tą savo pa- 
• rengimą užvadino “šiupiniu,” 
' bet tikriausiai būtų tikęs už- 

vadinimas “Pletkų Jovalas.” 
žmonės eidami iš parengi

mo ironiškai spjaudėsi, kaip 
nekultūringai pletkiškus jova
lus publikai bruko.

Jaras yra neseniai 
dojęs iš Baltimorės, 
tituluojasi net kokiu 
fesorium”. Bet man atrodo, 
kad jam geriausiai tiktų ne
kultūringo ignoranto titulas.

Žmonių į šį dypukų paren
gimą atsilankė apie 70. Di
džiumoje buvo patys dypukai. 
Bet didžiuma ir dypukų pasi
piktinę Jaro pravesta progra
ma. Keletas jų prie manęs 
priėję prašė parašyti į laik
raštį apie Jaro ir Vlado pa
rengimą.

Po pletkinės programos, 
buvo šokiai. Bet mažai kas šo
ko. Apie 3 poros sukinėjos, jų 
tarpe ir Jaras su girgždančiais 
batukais. Jaro batų kulnuose 
girgždėjimas buvo garsesnis 
negu orkestro. O tai vis i 
didelio profesoriškumo.

—o—
Naujų Metų pasitikimo 
parengimas

Norwoodo pažangiosios 
ganizacijos rengia tikrai gra
žų, kultūringą parengimą. 
Bus duodama kalakutų vaka
rienė, bus puiki dainų progra
ma, kurią pildys Norwoodo 
Vyrų Ansamblis, vad. Gerda 
Tėrhorst, ■ bus duetų ir solo 
dainininkų; Taipgi gros or
kestras dėl šokių. Įvyks 3j 
gruodžio, Lietuvių Svetainėje.

Kviečiame ne 
amerikiečius, bet 
sius atsilankyti ir 
kaip seni amerikiečiai lietu
viai moka gražius, kultūringus 
parengimus duoti, šio paren
gimo tikietai parsiduoda taip, 
kaip šiltas keikas. Ir rengimo 
komisija sako, kati iki 26 d. 
gruodžio turite įsigyti tikie- 
tus, nes mums reikia žinoti, 
kiek turime maisto parūpinti. 
Tikietų platintojų turime apie 
porą desėtkų. Bet jei nepasi
taikytų susitikti su tikietų pla- 
'tintojais, galite kreiptis pas 
J. Grybą Lietuvių Klube, arba 
pašaukti per telefoną Nor
wood 7-2402 J. ir pranešti, 
kiek tikietų jums bus reika
linga.

Stalai bus “kabaret” mado
je taipgi galėsite turėti tik 
savųjų stalą, 4, 6 ar 8 ypatų. 
■Ir taip smagiausiai praleisti 
įS<en$5 metus Jr pasitikti nau
jus. . žvalgas.

J a- 
ŠOr

atsibąla- 
Md. Jis 

tai “pro-

to

dienų stojo Į kovą su sau
sromis. Ja,u 1924 metais 
draugas Stalinas iškėlė par
tijai' ir liaudžiai uždavinį— 
imtis visko, kas tik įmano
ma, kad būtų apsidrausta 
nuo sausros netikėtumų. 
Visos eilės įvykdytų prie
monių dėka įgalins žymiai 
išplėsti vertingų maisto ir 
techninių kultūrų pasėlių 
plotus. Platus elektros ener
gijos pritaikymas žemės 
ūkyje sudarys dar palan
kesnes sąlygas toliau į prie
kį pastūmėti ir žemdirbys
tei bei gyvulininkystei .

Gamtos pertvarkymo dar
bai Tarybų Sąjungoje — tai 
didžiausias priešakinio ta
rybinio . mokslo triumfas, 
tai kartu ryškiausias įrody
mas, kaip tarybinė socia
listinė santvarka atpalaida
vo revoliucinę masių ener
giją, pašaukė irtases akty
viai paveikti gamtą. Tik 
mūsų socialistinėje valsty
bėje yra galimas toks pla
čiųjų masių dalyvavimas 
sprendžiant didžius 
nius, toks glaudus 
ryšys su praktika, 
niai mokslininkai 
ranka rankon su 
žmonėmis, su darbo pirmū
nais, mokydami juos ir mo
kydamiesi iš jų. Mūsų Tė
vynėje mokslinio tyrimo in
stitutams, akademijoms tei
kia paramą, patikrina prak
tikoje jų atrastus mokslo 
duomenis milijonai žmonių, 
kurie taip pat padeda moks-

uždavi
nio kslo 

Tarybi;
veikia 

s darbo

1948 metų spalio 20 d. 
draugo Stalino iniciatyva 
buvo išleistas įstatymas 
“Dėl plano laukų apsaugos 
miškams pasodinti, žalieni- 
nėms sėjomainoms įdiegti, 
tvenkiniams ir vandens re
zervuarams įrengti, sie
kiant užtikrinti aukštus bei 
pastovius derlius TSRS eu
ropinės dalies stepių ir miš- 
kų-stepių rajonuose.”

Šiuo įstatymu numatoina 
visą stepių gamtą taip per
tvarkyti, kad ateityje sau
sros ir nederliai nebesikar
totų. Planas turi būti įvyk
dytas per 15 metų — nuo 
1949 m. ligi 11965 m. Pagal 
tą planą stepėse ir miško- 
stepėse sodinamos miškų 
juostos, 
sodina valstybė, 
kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. 
Valstybė sodina 8 juostas, 
kurių ilgis siekia 5,320 ki
lometrų, o užimamas plotas 
—117.9 tūkstančio hektarų. 
Pagrindinis miškų juostų 
tikslas — sulaikyti karštus 
ir sausus pietų - rytų vėjus, 
pučiančius iš Viduriniosios 
Azijos dykumų, ir antra — 
reguliuoti vandens režimą 
upėse. Įgyvendinant šį ,di- 
didingą planą, pasikeis išti
so krašto gamta, o sausrų 
ir nederlių baisumai liks tik 
kaip prisiminimai.

Tarybiniai žmonės 
gaili jėgų įvykdyti 
nutarimui. Vien tik 
metų pavasarį buvo apso
dinta daugiau kaip 350,000 
hektarų bendro .ploto miš-

Vienas tų juostų 
kitas —

nesi- 
šiam 
1950

Amerika duos $600,000,000, ko juostų. Ukrainoje, Šiau-

Francijai ginkluoti rėš Kaukaze, Pavolgėje, 
Kryme ir kitose vietose pa
sodinta taip pat milijonai

Washington. — Amerikos vaismedžių ir vaiskrūmių, 
valdžia prižadėjo Francijaiį Milžinišką reikšmę pakei- 
600 milijonų dolerių—karui t čiant mūsų Tėvynės gamtą 
prieš Vietnamo Liaudies į turi stalininių nutarimų dėl 
Respubliką ir ginklavimuisi komunizmo statybųJgyven- 
namie per metus.

Kaį Anglijos premjeras
Churchillas po naujų metų 
atvyks į Washingtona, tai 

į.d. Į prašys $600,000,000 ar dau
giau dėl smarkinamo An
glijos ginklavimosi.

or-

tik senus 
ir naujuo- 
pamatyti, Jei reikia ką parduoti ar 

norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

dinimas. Šių statybų mas
tas neturi sau’ lygaus pa
saulinės statybos praktiko
je, prieš jį nublanksta visos 
kapitalistinio pasaulio sta
tybos. Svarbiausia tačiau, 
kad hidroelektrinių-milžinų 
ir didžiausių kanalų įren
gimas plačias sritis įgalins 
aprūpinti vandeniu, dyku
mas ir pusdykumas pavers 
derlingais laukais.

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., Phiia., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 ;pu«l.-—Laisvė (Liberty )< Antradien., Gruodis-Dec. iš; 1951



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
1952-jų metų sąskaiton

KURŠĖNAI, XI. 6 d. —Ply
tų ir čerpių fabriko kolekty
vas pasiekė žymius gamybų 
nius laimėjimus. Trečio ket
virčio gamybos planas buvo 
įvykdytas dar rugsėjo 4 die
ną. Plytų ir čerpių formavimo 
metinis planas jau. įvykdytas. 
Šiuo metu formuotojai dirba 
1952-jų metų sąskaiton.

Žymiai pakilo čerpių koky
bė. 90 procentų gaminamų 
čerpių — pirmos rūšies. Meis
tro Sketerio vadovaujama' 
čerpių formuotojų brigada į- 
vykdė mėnesio planą iki rug
sėjo 17 dienos ir metinį plytų 
formavimo planą iki rugsėjo 
20 dienos. J. Bemkus

1 'l!k_ į'"-» ' I i ...■BLiill' r—,'ni'..II.IILI.. .ULinrt T-tNewYorto^aMcZliiltw
Darbiečiai ragino 
tuojau užbaigti 
karą Korėjoje

buvęs

Prašys majoro padėti 
veikti už taika,

po dienos darbo, išalkę, apie 
16,000 žmonių tiesiai iš darbo 
suvyko i aikštę ir stovėjo šal
tyje reikšdami savo troškimą 
taikos.

Tūkstančiai unijistų pikieta 
vo algų užšaldymo įstaigą

Ekspedicija baigė darbą
VILNIUS, X. 7 d. — Aplan

kius 26 vietoves Žemaitijos ra
jonuose baigė savo darbą Lie
tuvių literatūros instituto eks
pedicija. Ji surinko nemaža 
medžiagos apie rašytojus Ju
lių Janonį, Maironį, Butkų 
Juzę, Skabeiką, Gurauską, 
Lazdynų Pelėdą ir kitus. Eks
pedicijos dalyviai vietose už
rašė-25 pasakojimus — atsi
minimus apie rašytojus, sura
do nemaža dokumentinės ir 
daiktinės medžiagos, padarė 
šimtus nuotraukų rašytojų tė
viškėse, bei vietovėse, susiju
sių su jų gyvenimu.

Pasaulinės Taikos
Kreipimusi, įvyko
rajono “Aušros”

Pasirašiusiųjų isto-

Pasirašant kreipimąsi
-DOTNUVA, X. 7 d. —Gau

sus susirinkimas, skirtas pasi
rašyti po 
Tarybos 
Dotnuvos 
kolūkyje,
rinį dokumentą tarpe — ag- 
ronomas-daržininkas Kazys 
Rimkus, dirbtinio gyvulių ap
vaisinimo technikas Algirdas 
Kuprys, gaterininkas Antana? 
Ūsas. Pasirašant Kreipimąsi, 
užsimezgė pasikalbėjimas a- 
pfe kolūkio pasiekimus, išau
gusius čia žmones.

“Aušros” žemės ūkio arte
lę stambus daugiašakis 
ūkis, turįs 4,700 hektarų že
mės. Jame yra 5 gyvulinin
kystės fermos, daug pagalbi
nių įmonių. Vystant ūkį, vis 
labiau mechanizuojant gamy- 

xbą, prireikė įvairiausių profe
sijų specialistų. Vieni pirmų
jų buvo nusiųsti mokytis Ipo
litas Urbanavičius ir*Juozas 
Kondratas. Jie tapo elektro- 
technikais ir dabar prižiūri 
artelės energetinį ūkį. Vladas 

,Karanauskas įgijo statybos 
techpiko specialybę ir vado
vauja statybinei brigadai. 5 
kolūkiečiai mokėsi šoferių 
kursuose. Visuose kolūkio 
mybos baruose dirba apie 
įvairių specialistų.
Vėjo energija

KELMĖ, X. 7 
energija yra visų 
Kelmės rajono 
kolūkyje nutarta
vėjo energiją gyvulininkystės 
fermoms mechanizuoti, čia 
kaip tik baigiamos statyti 

• stambios 80 vietų karvidės, 
kurios turės vandentiekį, au
tomatines karvių girdyklas. 
Vanduo čia bus tiekiamas su 
vėjo energijos pagalba. Tuo 
tikslu kolūkyje sumontuotas 
pirmasis vėjo variklis.
Statybos kolūkiuose
.. MARIJAMPOLĖ, X. 7 
“Kumelionių” tarybinis 
netrukus pradės naujos
rinės gyvenvietės statybą. Gy
venvietė užims 60 ha plotą. 
Joje bus kontora, ambulatori
ja, vaikų darželis, veterinari
jos ligoninė, sporto aikštės, 
parkas, sodas ir kt.

Skirtame statybai
plote jau įvyko paruošiamieji 
darbai: vietovės paviršiaus 
nuotraukos sudarymas, nive
liavimas ir kt. V. Stankaitis

Vito Marcantonio, 
kongresmanas, American La
bor Party pirmininkas New 
Yorke, paskelbė pasiuntęs 
prezidentui Trumanui atvirą 
laišką, kuriame prašė tuojau 
sustabdyti karą Korėjoje.

Laiško kopija išspausdinta 
lapelyje ir skleidžiama po vi
są miestą, taipgi po visą vals
tybę.

Laiške primena, kad birže
lio 27-tą, 1950 metų, tas pats 
Marcantonijus, tuomet tebebu

vęs kongresmanu, bėgiu pus
valandžio po to, kai tapo pa
skelbti kariniai veiksmai Ko
rėjoje, protestavo prieš karą. 
Marcantonijus tuomet Kon
grese sakė, kad prezidentas 
Trumanas “veda karą be 
Kongreso pasisakymo.” Jisai 
tuomet taipgi sakė, kad Jung
tinės Valstybės neturėjo dau
giau teisės įsikišti negu turėjo 
Anglija, “jeigu ji būtų įsiki
šusi paremti pietines valstybes 
mūsų Civiliame Kare.”

Bėgiu tų metų ir pusės, sa
ko buvęs kongresmana^, gy
venimas parodė, koks žalin
gas buvo tas įsikišimas ir kad 
yra reikalas jį kuo greičiausia 
sustabdyti. Marcantonijus sa
ko: “Nuo tos nelaimingos die
nos mūsų žmonės panešė virš 
šimtą tūkstančių užmuštais ir 
sužeistais ir kenčia pražūtin
gą karo ekonomiją.”

Marcantonijus taipgi primi
nė, jog tą, ką jis sakė prieš 
pusantrų metų, Amerikos 
žmonės vis daugėjančiais 
skaičiais kas dieną pripažįsta 
buvus teisingu pareiškimu, 
buvus parodymu mums teisin
go politinio kelio, kurio prisi
laikant būtumėme išvengę 
daugelio tų sunkumų, kuriuos 
gyvename šiandieną.

Virš penki tūkstančiai New 
York o unijistų susirinko pikie- 
tuoti valdinę. Wage Stabiliza
tion Board raštinę, 1834xBro- 
adway, praėjusį ketvirtadienį. 
Suėjo protestuoti prieš užšal
dymą algų.
Pikietą iššaukė United Elec

trical, Radio and Machine 
Workers unija, nepriklauso
ma. Jos vadai pareiškė, kad 
jeigu ne valdinis trukdymas, 
unija galėtų su samdytojais su
siderėti, gauti tokias, algas, ko

kiomis galėtų pragyventi prie 
pakilusių kainų ir nupuolusios 
dolerio vertės. Be atitinkamo 
pakėlimo algų darbininkai, 
ypačiai turintieji šeimas, yra 
verčiami alkti, sako unijistai.

Tūli UE nariai išėjo is dar
bo 3 valandą, kad galėtų , da
lyvauti pikiete masiniai. Įstai
gą pikietavo nuo 12 per pie

tus iki 5 :30, pasikeisdami, ta
čiau visuomet buvo ilgiausios 
eilės, o vienu tarpu pikieto 
eilė buvo apsupusi visą didelį 
bloką.

Panašios demonstracijos ta 
pačia diena įvyko keturiose 
dešimtyse miestų po visą šalį.

Unijos pasiuntė delegaciją 
ir i vidų, pasimatyti su Arthur 
White, algoms stabilizuoti į-, 
st ai gos vedėju 
White delegaciją 
priėmė 
prižadėjo pateikti Washingto- 
n u i.

šioje srityje, 
mandagiai 

ir jos reikalavimus

Dalyvaujančias d e m o n s t r a - 
ei joje organizuotai unijas at
stovavo Clifford Cameron, iš 
Jokalo 475, Sylvia Cohen ir 
William Santera iš centralinės 
UE įstaigos, Jeffries Van Clies 
iš lokalo 430, Hans Schutting 
iš lokalo 1227.

Brooklyniečiai Miesto 
Tarybos nariai 
užtarsią ligonines

---------
Brook lyno Be d ford-Stu y ve- 

sant srities veikla už gavimą 
tai sričiai seniai būtinos ir 
prižadėtos ligoninės stiprėja. 
Kalbama, kad visi brooklynie
čiai kaunsilmanai paremsią tą 
jų teisėtą reikalavimą. Jie 
balsuosią, kad būtų atsteigta 
$960,000 suma, kuri reikalin
ga nupirkti ligoninei vietą.

Srities delegacija posėdyje 
svarstyti miesto ligonių padėtį 
nurodė, kad suplanuotame 
miestines veiklos budžete yra 
tokių dalykėlių, be kurių ga
lima apsieiti. Vienu tokių jie 
nurodė planuojamą Harleme 
statyti policijai arklydę, ku
riai paskirta $407,000. Jie nu
rodė ir kelis kitus ne taip 
skubius dalykus, kaip kad yra 
reikalas ligoninės biednuomo- 
nės apgyventoje srityje.

Masinė delegacija tų pačių 
organizacijų, kurias surengei 
masini mitingą už taiką praė
jusį antradieni, prašė pasi
matymo su majoru gruodžio 
20-tos popietį. Delegacija 
prašys, kad ir majoras padėtų 
vykdyti kompaniją už taiką 
pirm Kalėdų.

Masinis mitingas, įvykęs 
gruodžio 11-tą, atvirame ore, 
Union Square, parodė didelį 
liaudies ryžtą taikai. Pavargę

Pajieškojimai
Pajieškau savo sesers Marijonos 

Grabauskienės, gyvenančios Ameri
koj. Seniau gyveno Bostone. Iš Lie
tuvos paeina iš Kruonio valsčiaus, 
Vaiguvos kaimo. I 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:

i Pranas Morkūnas, 90 Huxley Ave. 
N., Hamilton, Ont., Canada.

(245-249)

ga-
50

d. — Vėjo 
pigiausia. 

“Pergalės” 
panaudoti

d.— 
ūkis 

cent-

žemės

Jį KLAIPEDA, Klaipėdos ra
jono “Pergalės” kolūkyje ati
duota naudojimui 120 karvių 
talpos karvidė. Joje įvesta 
elektra ir visi darbai yra me
chanizuoti. Baigiama statyti 
modemiška paukštidė. Atre
montuotas 450 tonų talpos 
sandėlis* A. Jonulis

An-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ŽODYNAS

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

VOLGA, W. VA.
(245-246)

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo narių su
sirinkimas įvyks pirmadienį, 17 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 155 Hun
gerford St. Visos draugės kviečia
mos.

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

(245-246)
Automobilių Technikos 

MOKYKLA
Išmokome Mechaniku ‘

ir Chauffeur’iu

Du kūdikiai mirė ir 
apdegė jų motina 
gelbėdama vaikus

Tūkstančiai pasirašo 
į prezidentui kalėdines 
atvirutes už taika

MOTERŲ ATYDAI

CTJL 14

au-
REI

ro L
e ■G

j uosDu kūdikiai mirė ir 
gelbėjusi jauna motina Mrs. 
Concetta Vullo, pavojingai 
apdegė gaisre 8732 19th Avė., 
Brooklyne, praėjusio ketvirta
dienio vakarą. Gaisras kilo iš 
aliejinio pečiuko.

Klubo 
įvyks

Motorų Apšvictos 
svarbus susirinkimas 
jau šį ketvirtadienį, gruodžio 
20-tą. Draugūs, ateikite ir at
siveskite savo drauges. Turė
sime daug ko svarbaus: rink
sime valdybą, 
gimtadienius ir 
bus labai
Mos, moterys, 
d žinoti savo 
lankymu.

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

apvaikščiosimo
Kūčias. Tai 

įdomus vakaras.
galim pasidi- 

skaitlingu atsi-
Klubiete.

Direktorius 
L. TICHNIAVICIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRainercy 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. 7-6233

Ligoninių viršininkas 
sakė, kad ligoninėms 
reikia daugiau pinigų

Ne sutaupąs, bet didesnį su- 
negalinimą ligoninių aparato 
padarytų “ekspertų” pasiūly
mai nukapoti ligoninėms pa
skyras, pareiškė miestinėms 
ligoninėms komisijonierius 
Kogel. Tuo klausimu posėdis 
įvyko- gruodžio 13-ta, City 
Hali.

Komisijonierius, greta kit
ko, sakė, kad “ekspertų” pa
siūlymas pirma ištirti, ar ligo
niai išgali išsimokėti, o paskui 
įsileisti gydyti, būtų neleisti
nas ir perdaug iškaštingas. Ir 
be to, sakė jis, taikosi padė
čių, kad ligonius negali ligo
ninėn įleisti laiku dėl to, kad 
jose stoka vietos.

Ligoninių viršenybės nusi
statymas yra: įleisti ligonį ka
da yra reikalas, tyrinėti apie 
jo išgalę užsimokėti paskiau. 
Tačiau ir toks tyrinėjimas, sa
kė jis, ne visuomet yra gali
mas pilnutinai vykdyti 
perdaug menkų paskyrų 
ninėms.

Faktinai, ligoninės yra 
čiamos taip biednai
kad tūlame Kings County li
goninės operacijų warde net 
nebuvo krano, turėjo skolintis 
iš kitos įstaigos. Tam paliudy
ti jis skaitė tos ligoninės jam 
atsiųstą skundą.

O personalo visai neįmano
ma gauti ar gavus palaikyti, 
nes, sakė jis, vienų samdymo 
budžeto taryba neužgiria, o 
kad ir užgiria kurių samdy
mą, niekas nenori eiti dirbti 
už dabar mokamas algas.

dėl 
ligo-

ver- 
verstis,

New Yorke įvykusis Union 
Aikštėje milžiniškas masinis 
mitingas už taiką žymiai pa
spartino rinkimą parašų už 
taiką. Jis paakstino rinkėjus 
ir padrąsino publiką pasirašy- 

'ti.
Ištikus staigiam gaisrui len-Į 

tiniame dviejų aukštų narnu- 
kyje, sūneliai, vienas pusantrų 
metų, kitas 7 mėnesių, jau bu
vo paguldyti užpakaliniame 
jos sklepinio buto kambaryje. 
Motina tuo tarpu buvo išėjusi 
į artimą krautuvę, bet pama
čiusi iš namo kibirkščiuojant, 
sugrįžo ir mėtėsi per liepsnas 
pas vaikus. Bet, nedabėgnsi, 
ji užspringo dūmais ir krito 
ant grindų. Ją išnešė atbėgę , 
netoliese pasitaikę Švaros De- 
partmento darbininkai Law
rence LeFeir, Roy Foster ir 
Joe Leone.

Jos vyras, vaikų tėvas, tak- 
siko vairuotojas buvo darbe ir 
tiktai po darbo sužinojo apie 
baisią nelaimę.

Numatoma, kad iš New Yor- 
ko bus pasirašyta ir pasiųsta 
prezidentui Trumanui 400,000 
atviručių su sveikinimui Kalė
domis ir prašymu tuojautinės 
taikos Korėjoje.

Amerikinė Krusada Taikai 
taipgi skNbia išleidusi naują 
peticiją, kuria ragina mūsų 
vyriausybę šaukti Penkių Di
džiųjų mitingą ir bendru susi
tarimu vykdyti 4^iką visame 
pasaulyje. Ant tų peticijų ti
kisi surinkti milijoną parašų. 
Jas Įteiks Kongresui preziden
to Roosevelto gimimo dieną, 
sausio 30-tą.

Vaikas neteko gyvybes 
namą gaisre

Virš 14,000 svečiu 
bazaro pirmą vakarą

Aukavo Knygų Fondui

American Labor Party pa
skelbė, kad pirmąjį keturių 
dienų bazaro vakarą, gruo
džio 13-tą, bazare lankėsi virš 
14,000 publikos. Labai daug 
ko išpirkta. Kiti likosi negavę 
pageidautų pirkinių tiktai dėl 
to, kad negalėjo prieiti.

Kas liečia išteklių prekių, 
kiekvieną dieną jį dapildė, 
nes bazarui prekes (tiktai 
naujus daiktus) gauna dova
notus iš unijų, taipgi per uni
jas užsisako tiesiai iš šapų, 
kaip kad į krautuves. Likū-| 
sias prekes grąžina firmoms.

Demokratiniai lietuviai LLD 
1 kuopos susirinkime aukavo 
Knygų Fondui sekamai: Po 
$1: Jurgis Nalivaika, Jonas 
Gužas, Jonas Lamey ir Jurgis 
Waresonas. Po 50 centų: Ant. 
Mureika ir K. Rušinskienė.

Nebuvimas saugaus apšildy
mo buvo priežastimi mirties 
4 metų berniuko Richard Kie
fer, vieno iš devynių tos šei
mos vaikų.

■ Namuką, 584 East New 
York Ave., Brooklyne, pade
gė elektrinis šildytuvas, įkai
tinęs netoli stovinčią sofą. 
Namie ilsėjęsis po nelaimėje 
netekimo kojos tėvas gaisrą 
pajuto, suspėjo vaikus išsiųsti 
lauk ir pats išeiti. Bet, nepa
stebimas, vaikas sugrįžo atgal 
išgelbėti vidun sugrįžusį šu
niuką. Gaisragesiai pridususį 
dūmais vaiką atrado palindu- 
sį po sofa, išnešė, bet 
vinti nebepavyko.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists '

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S

atgai-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Miesto valdžia siūlys 
panaikinti “sales tax”

Brooklyne jauna moteriškė 
mirė po įleidimo į jos kūną 
heroino svaigalų. Trys ten bu
vusieji asmenys areštuoti.

Esamuoju planu, jeigu New 
Yorko Valstybės Seimelis jį 
priimtų ir gubernatorius De
wey užgirtų, tą sumą,' kurią 
dabar sumoka daikto s pirkė
jas, pardavinėtojas pats su
mokėtų miesto valdžiai, ta
čiau tą sumą galėtų atskai
čiuoti iš valstybės ir iš federa- 
lių taksų. Tai reikštų, kad 
valstybinis iždas netiesioginiai 
tą sumą paliktų miefetui.

Stebėtojai abejoja, ar gu
bernatorius tą leis. Miestas 
jau seniai skundžiasi, kad 
permažai tepaliekama miestui 
pinigų iš miesto sumokėtųjų 
valstybei taksų, bet nei gu
bernatorius nei seimelis tų 
prašymų neišklausydavo. -•

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Irving Wexler, ( 
nuteistas visą likušį 
kalėti už pardavinėjimą nar
kotikų. Tokia bausmė skirta 
dėl to, kad jis buvo prasikal
tęs ketvirtu kartu.

Dienraščio “Laisves”

metų, 
amžių

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-tą

I

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną
Vakarienes pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic^A?ve.» Richmond Hill, N. Y.

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

Biletai šiam puikiam pokiliuį jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!
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<♦>

<!>

<!>
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<♦>

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

TELEVISION EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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