
Stalino gimtadienis.
Netiesa!
Darbuotojai dėl taikos.
Paul Robesonas ir negrų 

judėjimas.
Rašo R. MIZARA

Gruodžio 21 diena — Stali
no gimimo diena.

' Vakar jam sukako lygiai 72 
metai amžiaus.

Šios dienos garbei Tarybų 
Sąjungos dirbantieji pasiryžo 
daugiau produktų pagaminti, 
geriau- pagaminti.

Tuojau po karo mūsų kraš
to komercinė spauda pranaša
vo (linkėdama!) Stalinui 
greitą mirtį; girdi, jis sergąs, 
tuoj pasimirs, o tada tai jau 
bus gerai.

Bet vėliausia Stalino nuo
trauką, kurią išspausdino niū- 
jorkiškis Times, rodo jį esant 
sveiką ir tvirtą. .

Naujienos rašo, būk Miza- 
ra, Bimba, Prūsei k a, L. Joni
kas, Andrulis ir kiti einą su 

./rusų reakcininkais, “kurie 
dar svajoja apie didžiosios 
‘nedalomos’ carų imperijos 
atgaivinimą.”

Netenka nei sakyti, jog tai 
yra eilinis Naujienų melas.

Kiek man žinoma, visi su
minėtieji asmenys niekad už 
carų imperiją nepasisakė; kai 
ji gyvavo, prieš ją kovojo, o 
vienas jų (Prūseika) netgi 
kadaise kentėjo dėlto, kad jis 
buvo •priešas caristinės Rusi
jos.

Jei mes šiandien stovėtume 
už carinę imperiją, tai Ame
rikos valdančioji klasė mūs ne 
tik nepersekiotų, o gerbtų, 
panašiai, kaip ji gerbia rusus 
caristus.
Nediktuodami Lietuvos žmo

nėms, ką jie turį daryti, kokį 
kelią savo gyvenimui pasirink
ti, mes visuomet troškome, 
kad jie būtų laisvi ir laisvai 

-Jęurtų naują, socialistinį gyve
nimą.

Mūsų tėvų kraštas, — Lie
tuva, — pirmutinė pasaulyje 
valstybė ramiai, be kraujo la
šo atsisąkiusi nuo buržuazi
nio gyvenimo ir įstojusi į ta- 
rybinj-socialistinį gyvenimą.

Ir Lietuvos liaudis tai pada
rė savo valia. Tai padarė, ei
dama tais įstatymais, kurie 
tuomet (1940 m.) Lietuvoje 
veikė.

Niūjorke šiuo metu darbuo
tojai už taiką lankosi pas did
miesčio žmones, ragindami, 
kad jie pasirašytų po, atviru
kais, reikalaujančiais, kad su 
Kalėdų šventėmis būtų pa
siekta taika Korėjoje.

Atvirukai taikomi prezi
dentui Trumanui.

Nieko nėra gražesnio, kaip 
darbas už taiką.

*
Negrų laikraščio . Afro-Ame- 

* /*4ican reporteris James L. 
Bicks rašo, kaip jis kalbėjosi 
su tūlu* baltaveidžiu priete- 
lium, kuris užklausė:

' ~ Ką mes darysimo su
l?aul Robesonu ?...

Paul Robesonas, — daini
ninkas, artistas ir visuomeni
ninkas, kurio vardas žinomas 
visame civilizuotame pasaulyj, 
— šiandien yra pasinėręs di
džiulio darban, darban už ne
grų laisvę.

N Ir tai nervina visus tuos, 
kurie non, kad negrai būtų 
pavergti.

Mr. Hicks atsakė:
— Jei tai būtų mano valia, 

/tai aš panaikinčiau segregaci
ją ir diskriminaciją tuojau, 

I na, ir tada Paul Robesonas 
F neturėtų ko veikti, eitų sau ir 

M dainuotų.
■ j Gerus atsakymas.

’Taip, negrų judėjimas dėl 
Si laisvės yra platus, didelis, ko- 

r^yo niekad mūsų krašte dar 
nėra buvę.

Tasai judėjimas iškėlė to- 
' kius vyrus, kaip Paul Robe

son, kaip William L. Patter
son, kaip Dr. Du Bois, kaip
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SENATORIUS ELLANDER’IS SURADO 
SKANDALIŠKĄ AMERIKOS PINIGU 
EIKVOJIMU IR GRAFTA EUROPOJ

2 kongresmanai reikalauja urmu 
ginkluot Čiangą pries Kiniją

Washington. — Iš vaka
rų Europos sugrįžo demo
kratas senatorius Allen J. 
Ellender ir pareiškė, jog 
Amerikos karininkai ir 
vakarinių Europos kraštų 
valdininkai “skandališkai, 
grafteriškai” eikvoja mili
jonus amerikinių dolerių.

Jie “melžia” Amerikos 
iždą, sako Ellenderis, Sena
to lėšų komiteto narys. O 
aukštasis Amerikos komisi- 
jonierius John McCloy ir jo 
štabo nariai Vokietijoj “gy
vena kaip kunigaikščiai,” 
eikvodami savo šalies iždą.
čiang Kai-šeko patronai

Iš Azijos sugrįžo du įta
kingi republikonai kongres-

Egipto studentai eina 
frontan prieš anglus

Kairo, Egiptas. — Čio- 
naitinis universitetas iškil
mingai išsiuntė 50 ginkluo
tų studentu i frontą prieš 
anglus. Jie išsilavinę par
tizaniškai kovoti.

Kainų pakilimas 
pralenkė algas

Washington.— Dvidešim
ties milijonų darbininkų al
gos šiemet atsiliko nuo kai
nų pakilimo, sako M. To
bin, Jungtinių Valstijų dar
bo sekretorius. Brangeny
bė pralenkė ypač neliniji
nių darbininkų algas. Viso 
jie buvo “apkirsti” trimis 
tūkstančiais milijonų dole
rių.

Tobinas skaičiuoja, kad 
maistas ir kiti reikmenys 
per metus pabrango ip pro
centų ir vienu dešimtadaliu.

Bet iš tikrųjų pragyveni
mas šiemet pabrango ke
liolika .procentų.

15,000,000 italą pasirašė 
atsišaukimą dėl taikos

Roma. — Jau 15 milijonų 
Italijos piliečių pasirašė at
sišaukimą dėl taikos — su
ruošti derybų konferenciją 
tarp Amerikos, Sovietų Są
jungos, Anglijos, Franci jos 
ir Kinijos ir padaryti šių 
Penkių Didžiųjų nekariavi- 
mo sutarti, v

Benjamin Davis ir kiti.
Šitam judėjimui lemta gy

vuoti, kol jis pasieks savo tik
slą.

Negrų judėjimas dėl lais
vės yra tuo reikšmingas, kad 
jis inima savo gretosna bal
tuosius darbo žmones, kurie 
gerai žino, jog jie nebus lais
vi, jei negrai bus pavergti.

Ną, o dabar: visiems mūsų 
skaitytojams linksmų žiemos 
švenčių, linksmų Kalėdų!

Richmond Hill 19, N. Y., šeši., Gruodžio (Dec.) 22, 1951

Linksmu kalėdų!
Visiems mūsų skaitytojams 

linki Laisves

mariai, Joseph W. Martin ir 
Leonard W. Hali ir “strio- 
ku” šaukė Amerikos val
džią, kad visais garais gin
kluotų Čiang Kai-šeko ki
nus. tautininkus Formozos 
saloje. Sako, tik tokiu bū
du “galima būtų atkariaut” 
Kinijos Liaudies.. Respubli
ka nuo komunistu . • c. C

Norvegų laivo gaisre 
žuvo 11 žmonių 

e-

Astoria,' Oregon. — Per 
gaisrą Norvegijos laive Er- 
ria žuvo 11 žmonių. Kiti 
103 tapo išgelbėti.

Laivas gabeno medžius, 
kviečius ir obuolius į An
gliją, o sykiu ir 34 kelei
vius., apart 80 paties laivo 
jūrininkų.

----1---------
Ristikas “Lietuviškas 
Teroras” teisme

Queens, N. Y. — Buvo pa
šauktas teisman ristikas A- 
leksandras Aleksinis, kuris 
per ginčą saliūne nulaužė 
ranką Johnui Krappui.

Aleksinis ristynėse dar 
vadinasi “Lietuvišku Tero
ru” bei Ivanu Govkiu.

Krappas pasigailėjo risti- 
ko ir prašė panaikint bylą 
prieš jį.

Šiandien oficialė 
žiemos pradžia

Žiema oficialiai praside
da šį šeštadienį priešpiet. 
Tai trumpiausia metų die
na ir ilgiausia naktis. Sau
lė teka 7:16 vai. ir nusi
leidžia 4:31 vai. popietyje.

Per porą dienų saulėtekis 
ir saulėleidis bus tuo pa
čiu laiku, kai ir šiandien. 
Paskui diena pradės po tru
putėlį ilgėti, iki kovo 21-22 
diena susilygins su nakčia.

Kol naktis ilgesnė už die
ną, tai žemė per naktį dau
giau atšala, negu gauna ši
lumos iš saulės per dieną. 
Todėl du pirmieji metų mė
nesiai paprastai būna šal
čiausi.

Nors astronominė žiema 
tiktai šiandien prasideda, 
bet šalčiai ir sniegai jau 
trečia savaitėz kai vargina 
rytinę Jungtinių Valstijų 
pusę.

Paryžius.—Francija pra
šo priimti Vietnamą į 
Jungtines Tautas.

Vietnamas yra dalis In- 
do-Kinos, francūzų koloni
jos. Bet ‘ didelis paties 
Vietnamo plotas yra užim
tas komunistų - liaudinin
kų, kurie įsteigė liaudies 
respubliką.

20 jankių yra gyvi nelaisvėje, 
nors buvo paskelbti užmuštais

Washington. — Atsirado 
dvidešimt amerikonų, ku
riuos komanda paskelbė žu
vusiais Korėjos fronte.

Pasirodo, kad šiauriniai 
korėjiečiai paėmė juos į ne
laisve.

Taksų sukčių agentas 
atsisako kalbėti

Washington. — Henry W. 
Grunewald’as buvo privers
tas ateiti Į kongresmanų 
komisiją, tyrinėjančią tak
sų suktybes. Bet jis. tokių 
sukčių agentas, atsisakė 
kalbėti slaptame komisijos 

I posėdyje. Reikalavo, kad 
jam būtų leista liudyti vie
šame posėdyje.

Grunewaldas vra suriša
mas' su Oliphantu ir keliais 
kitais buvusiais valdinin
kais, kurie jau pavaryti 
kaip taksų sukčiai bei ky
šių ėmėjai iš kompanijų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kairo, Egiptas. — Anglai 

nušovė dar penkis egiptė- 
nus; sako, jie buvo užklupti 
beardant vamzdžius, ku
riais plaukia geriamasis 
vanduo anglų kariuomenei.

Roma. — Amerika, An
glija ir šeši kiti vakariniai 
kraštai sutiko pakeisti po
karinę talkininkų sutartį 
s.u ‘Italija. Jie apeina So
vietų Sąjungą, dalyvavusią 
sutarties gaminime ir pasi
rašyme.

Anglai - amerikonai da
bar duoda Italijai visą va
lią ginkluotis, plėtojant ka
rines jėgas be jokių apri
bojimų.

Pagreitintas Libijos “savi
stovumo” paskelbimas

Tripoli, Libija. — Vadi
namoji Libijos “nepriklau
somybė” bus pas k e 1 b, t a 
gruodžio 24 d.,' tai yra ke
liomis dienomis anksčiau, 
negu buvo pirmiau praneš
ta.

Bet ir po “nepriklauso
mybės” paskelbimo bus lai
koma Libijoj karinės ame
rikonų, anglų ir francūzų 
jėgos.

ORAS. — šalčiau ir da
linai apsiniaukę.

Redakcija, 
Administracija, 
Spaustuve.

Vieno neva žuvusio “naš
lė” gavo iš valdžios 810,000 
už savo vyro “mirtį” ir iš
tekėjo už kito kareivio.

Dabar, “atgijus” pirma
jam jos. vyrui, žmonelė “ne
žino, ką daryti.”

Farmeriai mažina 
kiaulių auginimą

Washington. — Žemdir
bystės departmentas ap
klausinė io farmerius, kiek 
kiaulių jie augins ateinantį 
pavasarį. Iš atsakymų pa
tyrė. kad bus auginama 
56,500,000 kiaulių, taigi 9 
procentais’ mažiau, negu 
pereitą pavasarį, kada bu
vo augina m a 61,957,000 
kiaulių, v

Farmeriai sako, “komai” 
ir kitas jų pašaras taip pa
brango, kad per mažai lie
ka uždarbio iš kiaulių au
ginimo. Y

New York. — Kardino
las Spellmanas išlėkė Korė- 
jon “dvasiškai pastiprinti” 
amerikonus.

Maskva. — Minint Stali
no 72 metų sukaktį, Sovie
tų vyriausybė paskyrė pen
kias dovanas įvairių tautų 
žmonėms, p a s' i d ą r b a vu- 
siems dėl taikos palaikymo. 
Kiekviena dovana yra 25 
tūkstančiai doleriu . v

Washington. Bus šau
kiama karinėn tarnybon 
300,000 amerikonų, kurie iš 
pradžios buvo atmesti kaip 
“silpnapročiai.”

Automobiliai užmušė jau 
veik milijoną amerikiečių

Chicago.— Nacionalė Ap
sisaugojimo Taryba suskai
tė jau 999,780 užmuštų 
ąmerikiečių per automobi
lių nelaimes nuo 1899 metų 
iki šiol. Lemia, jog per ka
lėdines šventes automobi
liai užmuš dar apie 6 0 0 
žmonių. Tat jau viršys mi
lijoną žuvusių auto, nelai
mėse.

Paryžius. — Streikuoja 
lakūnai didžios francūzų 
orlaivių linijos Air France.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

JANKIAI REIKALAUJA
PARODYT DAR 1,000
SAVIŠKIU BELAISVIU
Žada grąžint Šiaurinei Korėjai 
salas mainais už jos nuolaidas

Korėja, gruod. 21.—Ame
rikonai reikalavo, kad Šiau
rinė Korėja, pristatytų var
dus dar bent tūkstančio 
talkininkų belaisvių— ame
rikonų, anglų, francūzų ir 
kitų. Jie buvo paskelbti 
“dingusiais be žinios.”

Amerikonai jau patikrino 
3,000 saviškių belaisvių, ku-

Apkaltinti 2 valdininkai 
už $20,000 nusukimą

Utica, N. Y. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino Ma
rę A. Cook’ienę, buvusią 
taksų kolektorę Syracuse 
mieste, ir jos vyrą Josephą 
F. Cooka, buvusi valdiniu- *•7
kėli, už nusukimą $20,000 
valdžios pinigų.

3 jankiai perbėgo 
j Sovietų pusę

Berlin. — Trys Amerikos- 
kareiviai perbėgo Į Sovietų 
kontroliuojamą rytinę Vo
kietiją. Ten jie prašė ii’ 
gavo prieglauda kaip poli
tiniai pabėgėliai.

Karinė amerikonų valdy
ba vakariniame Berlyno 
ruožte sako, jie paspruko iš 
po arešto; būtų buvę bau
džiami už armijos taisy
klių laužymą.

Amerikinė valdyba reika
lauja sugrąžint pabėgėlius.

Huliganai nuplėšė iškabas 
nuo Sovietu ambasados

Washington. — Sovietų 
ambasada u ž p r o t e stavo, 
kad padaužos - huliganai 
jau antrą kartą nuplėšė 
metalines iškabas bei žen
klus nuo sovietinės ambasa
dos rūmų Washing tone. 
Reikalauja nubaust kalti
ninkus ir duot geresnę am
basadai policijos apsaugą.

Valdininkai sako, kad 
‘jiems “trūksta policijos.”

Buvo nuplėštos iškabos ir 
nuo Rumunijos ambasados. 
Jinai ‘taipgi užprotestavo 
prieš huliganizmą.

Kaip kalba tūli diplomatai

Paryžius. — Jungt. Vals
tijų kongresmanas John M. 
Vorys, republikonas, viešė
damas Paryžiuje, apšaukė 
Andrių Višinskį “nuodingu 
senu ožiu” ir “šešku.”

Vorys išplūdo Višinskį, 
Sovietų užsienio reikalų mi
nistrą, už tai, kad Višins
kis, kalbėdamas politinia
me Jungtinių Tautų komi
tete, tvirtino, jog Amerika 
mojasi nuversti Sovietų 
valdžią ir todėl “organizuo
ja šnipus «ir teroristus” 
prieš Sovietų Sąjungą.

■■ —-——--
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rių sąrašą įteikė Šiaurinė 
Korėja.. Dar Jieka pati
krint vardai poros šimtų 
kitų. >

Generolas Matt. Ridg- 
way, vyriausias amerikonų 
komandierius Tolimuosiuo
se Rytuose, atsišaukė Į 
Šiaurinę Korėją, kad leistų 
Tarptautiniam Raudona- 
iam Kryžiui apkeliauti be
laisvių stovyklas tenai ir 
peržiūrėti juos visus.

Amerikonų komanda ža
da sugrąžinti šiaurinei 
Korėjai salas, jeigu ji duos 
tokį leidimą Raudonajam 
Kryžiui ir padarys tūlas ki
tas. nuolaidas dėl paliaubų 
sutarties.

Šiuo tarpu šiauriniai ko
rėjiečiai padarė dar vieną 
nuolaida—sutiko, kad lai- 
ke busimųjų paliaubų galės 
būti įgabenta Korėjon tiek 
naujų Amerikos kareivių, 
kiek amerikinių veteranų 
bus sugrąžinama į Jungti
nes Valstijas.

Fronte nebuvo beveik jo
kių karo veiksmų; tik A- 
merikos bombonešiai ata
kavo kai kuriuos taikinius 
Šiaurinėje Korėjoje.

Valdžia neduoda plieno 
kovai prieš dūmus N. Yorke z »

New York. — Miestinis 
įstatymas verčia Consolid
ated Edison elektros ir ge
so kompaniją s.umažint be
galinį oro teršimą jos fa
brikų dūmais.

Taigi kompanija buvo pa
skyrus $3,700,000 savo 
krosnims ir kaminams per
taisyti. Tam reikia daug 
plieno. Bet karinė valdy
ba Washingtone uždraudė 
vartoti plieną kovai * prieš 
dūmus. Sako, jis ginklams 
reikalingas.

Irano valdžia užgina radiją 
skirtingoms partijoms

Teheran, Iran. — Irano 
premjero Mossadegho val
džia uždraudė 'kalbėti rin
kimų vajuje per radiją vi
soms partijoms, kurios ne
sutinka su valdine tautinin
kų partija.

Keturiolika seimo narių, 
nesutinkančių su Mossade
gho politika, vis dar gyve
na seimo rūmuose. Bijo iš
eiti laukan, nes tautininkų 
gengsteriai gali juos nužu
dyti, v

Susprogdino anglų tiltą
Kairo. — Egiptėnai su

sprogdino tiltą per Suezo 
kanalą. Tiltas reikalingas 
anglų kariuomenei geria
mojo vandens parsivežti.

Antradienį Laisvė neišeis, 
nes tai bus nacionalė Kalė
dine šventė.
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Priešas
pasiūlyti saly-

baigos, kol Šiaurės Korėja 
pasiduos be jokių sąlygų. 
Betgi karas tęsėsi per pus
antrų metu ir šiandie n 
kiekvienam aišku, kad jis 
galėtų dar tęstis tiek laiko 
ir to, ką siūlo Draugas, vis 
nebūtų galima pasiekti.
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KALĖDOS
KALĖDOS krikščioniškame pasaulyj skaitomos taikos 

šventėmis.
...Ramybe, taika geros valios žmonėms žemėje! skel

bia bažnyčia, skelbia tikintieji.
Praėjusiųjų metų Kalėdos, tačiau, nematė taikos že

mėje. Buvo kalbėta., buvo sielotasi, kad nors sekamos 
Kalėdos, šių metų Kalėdos, matytų taiką, tačiau, šiuos 
žodžius rašant, dar neatrodo, kad Korėjoje taika bus 
pasiekta ir su šių metų Kalėdomis.

Žymėtiną tai, kad dauguma tos dvasiškijos, kuri taip 
išdidžiai sieja taiką geros valios žmonėms žemėje su 
šventėmis, taikos nenori, o nori karo ir jį perša žmonėms.

Žymėtina tai, kad tie, kurie taip didžiuojasi krikščio
niška civilizacija, nenori taikos, bet nori karo ir jam ruo- 
v • - •siasi.

Taikos, trokšta darbo žmonės, kuriems karas neša 
nelaimę, bet darbo žmonės mūsų krašte kol kas turi 
mažai galios, nes krašto reikalus valdo stambioji klasė, 
samdytojų klasė, kuriai karas neša pelnus.

Tai bloga! Tai žmonijos nelaimė!
Dėl to visi dirbantieji, visi taikos mylėtojai privalo 

šiemet per žiemos šventes, per Kalėdas, juo vieningiau ir 
garsiau pasisakyti, kad tuojau būtų baigtas karas Ko
rėjoje, kad didžiosios, valstybės — penkios didžiosios — 
sudarytų taikos paktą ir tuo garantuotų ilgametę žmo
nijai taiką visame pasaulyj.

Taikos išlaikymas pasaulyj vyriausiai gula ir guls ant 
milijonų darbo žmonių. . , ,

Taikos išlaikymas, taigi, deda juo didesnes pareigas 
ant visų taikos šalininkų, nežiūrint, kur jie gyventų. Jie 
privalo stropiau, energingiau. veikti, darbuotis, nepri
leidžiant visokiems karo pelnagrobiams vykdyti jų pa- 
simojimus.

PRASTAI JIEMS
Čikagos marijonų 

ge skaitome:
Prieš šešerius metus 

kratijos pareikalavo iš 
besąlyginio pasidavimo, 
dien vyksta kitajp. 
yra prašomas
gas. Priešas lygiomis teisėmis 
veda derybas. Ir jis, agreso
rius, kuris laikantis Jungtinių 
Tautų nustatų, turi būti nu
baustas, įsako demokratijoms, 
kur jų kariuomenė turi. būti 
pastatyta ir nebeduoda garan
tijų, kad jis agresinių žygių 
daugiau nebevykdys. Anais 
laikais turėtas aiškūs tikslas 
ir ryžtingai jo siekta. Mūšių 
laukuose jokių abejojimų ne
buvo. JAV karo ir politikos 
vadovybė galvojo tik apie, 
pergalę. Tada visos galimos 
militaf’inės jėgos ir naujausie
ji pabūklai panaudota mūšių 
laukuose, šiandien, anot p. D. 
Lawrence, valdžios pareigū
nai baimę skelbia ir į visokius 
“apyzmentus” dažnai palinks
ta.

, Kas* gi tas “priešas,” apie 
kurį Draugas, pasiremda
mas D. Laurence straips
niu, rašo? Tai Šiaurės Ko
rėja. Bet ar Šiaurės Ko
rėja :kada nors užpuolė 
Jungtines Valstijas? . 
kėsinosi paimti mūsų kraš
to žemės, sklypą? Aišku, 
ne. -Šiaurės Korėja gynėsi, 
kai Pietų Korėjos armijos 
įsiveržė jos teritorijom Iš
kilo civilinis karas ir jin, 
n e a t s i k 1 ausęs net šalies 
Kongreso, mūsų preziden
tais įtraukė ir mūšų šalį.

PASIKEITIMAI
Naujienose skaitome, kad 

Bostone
Gautomis žiniomis, :ki šiol 

redagavęs Clovelande savait
raštį “Dirvą” Rastenis pasi
traukia iš, redaktorių. Dabar 
“Dirvą” redaguos agronomas 
Gaižiūnas. Jis savo laiku VLl- 
Ke atstovavo tautininkus. Ra
stenis persikelia gyventi į 
New Yorką ir dirbs Laisvos 
Europos^ lietuvių skyriuje.

Taigi, atrodo, kad Raste
nis jau bus atsivalgęs re
daktoriaus. duonelės^ ir sto
ja “Laisvos- Europos” tar
nybon, kur gaus užtikrintą 
ir gerą algelę.

PRAŠO PARAŠYTI 
ATVIRUKUS

Politinių kalinių, — sė
dinčių kalėjime, pagal Smi- 
tho aktą, — šeimos ragina 
draugus ir prietelius pa-

Vyriausias Taksų Biuro patarėjas advokatas Charles 
Oliphant dalina laikraščių reporteriams savo rezigna
cijos pareiškimą. Jis sako, kad jis nebegali pakęsti 
“pletkų” apie jo veiklą tame biure. Mat, jis surištas su 
einamuoju Taksų Biure suktybių skandalu.

ČECHOSLOV ARIJOJE
' NEŽIŪRINT TO DŽIAUGSMO, kuri mūsų kimšto k j* 
•mercinė spauda reiškia dėl Rudolfo Slanskio areštavimo 
Čechoslovakijoje, mes galime būti tikri, jog tasai kraš
tas, po apsivalymo nuo išdavikų, bus tvirtesnis ir sėk- 

♦rtiingiau kurs socialistinę santvarką, negu kūrė ligi šiol.
Taip, Slanskis. kadaise užėmė žymią vietą tame‘kraš

te. Bet žymią vietą kadaise užėmė ir Trockis ir Zinov- 
jevas ir kiti, kurie, kaip paaiškėjo vėliau, buvo sudarę 
sutartį su vokiškaisiais naciais Tarybų Sąjungai su- 
žlugdyti.

Kiekvienam šiandien yra aišku, kad po to, kai Tarybų 
Sąjunga apsivalė nuo išdavikų, ji patapo daug kartų 
tvirtesnė, negu buvo prieš tai.

Slanskio byla sakyte sako, kaip socialistinis kraštas 
privalo nuolat budėti, kaip jis privalo stovėti savo rei- 

'kalų sargyboje. Kapitalistiniai kraštai juk deda di
džiausių pastangų, leisdami milijonus dolerių papirkimui 

• įvairių pareigūnų, patraukimui jų savo pusėn. Na, ir 
visokie silpnavaliai, Slans.kiai ir jiems panašūs, ima ir 
išduoda tai, ką jie kadaise gynė.

Cechoslovakijos premjeras Antonin Zapotocky .andai 
pasakė, jog išdavikams pasigailėjimo nebus, nežiūrint 
to, kad jie kada nors buvo užėmę svarbias, atsakingas 
vyriausybėj ir komunistų partijoj vietas. Jie bus iš
aiškinti, jie bus teisiami, jie bus. baudžiami.

Komercinė spauda pradėjo joti ant savo mylimojo 
arkliuko: girdi, Slanskis yra’ žydų kilmės, todėl jo byla 
bus nukreipta prieš visus žydus..

Netenka nei sakyti, jog toks teigimas neturi jokio 
pagrindo. Išdavikų, parsidavėlių doleriui yra visose 

'tautose. Socialistinė valstybė, besiryždama progresuotų 
’ privalo būti akyla ir turi traktuoti lygiai kiekvieną, ne
žiūrint jo kilmės, nežiūrint jo tautybės.

Amerikinė komercinė spauda, žinodama, jog mūsų 
krašte gyvena nemaža žydų tautybės žmonių, anti-semi- 
tizmą bando čia naudoti tam, kad juos sukeltų prieš so
cialistinius kraštus.

Abejojame, ar jai tai pavyks.

Yra priešas ir" “priešas.” 
Iš tikrųjų, Šiaurės. Korėja 
nebuvo mūsų krašto prie
šas ir nėra, — jam net ne- 

as nei karas, o tįį 
“policiniai : .veiks-

paskelbt 
vetJaMii'1 ♦ H:naai. ■ . » ) )■

‘ Na, ir marijonų,;Drąugas 
norėtų, kad mes nėpąskelb- 

. tąjį ’ karį, tęstpnię . ikį'. pa-

Ar ji siųsti jiems, kaliniams, Ka
lėdų bei Naujų Metų proga 
atvirukus. Štai jų vardai, 
pavardės ir adresai: 

Eugėne Dennis, Box PMB 
71488 A, Atlanta, Ga. 

John Gates, Box PMB 
87A, Atlanta, Ga. 

Benjamin J. Davis, '
PMB 845'4, Terre Haute, Ind. 

■ Jack Stadhel, Box PMB 86- 
59, Danbury, Conn.

John Williamson, Box PMB 
19353, .Lewisburg, Pa. ,

Carl Winter, Box PMB 19- 
34A, Lewisburg,i Pa.

' Irving Potashi, I Box 
Lea vein worth, Kan.
I iGus Hal 1-,-vNew v York 
ral lĮųųse, ■ of Detention, 427 
West'St1 ' " ’

714-

Box

PMB,

Fede-

Štai kas bijo taikos

Kaip Lietuvos “Žalgiris” tapo 
Tarybų Sąjungos čempionu

Puiki Tarybą Lietuvos krepšininku pergalė

Rugsėjo 25 d. telpa Vii- labiau
niaus Tiesoje pranešimas iš 
Odesos, kuriuo gali pasidi
džiuoti kiekvienas lietuvis.
Pranešime kalbama apie
nepaprastą Lietuvos krep
šinės komandos “Žalgirio” 
pasirodymą ir atsižymėji- 
mą.

Pranešimą paduoda J. 
Lagunavičius ir K. Birulis. 
Juodu, tarp kitko, rašo:

išvystyti spartą —
štai ko siekia “Žalgirio” 
penketukas, gerai Įsisavinęs 
rungtynių su tbilisiečiais 
pamoką. Ir kuomet baigia
si kėlinys, rezultatų lentoje 
iškilę skaitmenys rodo: 

j “Žalgiris” — 29, VVS—10. 
| Po pertraukos žaidimas 
kiek išsilygina. Bet sušvel
ninti pasekmes lakūnams'
nepavyksta. Rungtynes įti-

“Tarybų. Sąjhngos krep-/<i^mu rezultatu 53:32 Mi
šinio pirmenybės -šiemet i mi Kauno “Žalgirio” ko- 
pasižymėjo ypatingai at- mauda, iškovodama garbin- 
kakliomis kovomis. Pakan- šalies čempiono vardą, 
ka pažymėti, kad moterų 
grupėje į finalinį šešetuką

^džiaugsmas
KARO METU nemaža vienos ar kitos pusės karių 

Žūsta be žinios (“missing in action”).
Tai įvyksta ypatingai tuomet, kai priešas veda ofen- 

syvą. Pasitraukianti kariuomenė iš tikrųjų nežino, ar 
“missing in action” kariai buvo užmušti ar priešo paimti 
į nelaisvę.

*» Korėjos kare mūsų karių, dingusių be žinios, buvo 
priskaitoma virš 10,000. Buvo manyta, kad jie yra šiau
riečių nelaisvėje. Bet štai, šiaurės Korėjos vyriausybė 
įteikė karo belaisvių sąrašą, kuriame pažymi, 
rikiečių belaisvių jos žinioje yra tik virš 3,000. 
kiti, atrodo, bus žuvę mūšiuose.

Paskelbtas mūsų belaisvių sąrašas kaip tik 
ledas, kad žmonės — tėvai, žmonos, broliai ir 
galėtų žinoti, kad šitie vyrai yra gyvi.

Džiaugsmas, tiems^, kurių artimųjt^vAJ’dąi

kad ame- 
Vadinasi,

prieš Ka- 
seserys,—

Naūjasis demokratų par
tijos’ ’nacionalinio komiteto 
pirmininkas Frank E. Mc
Kinney prisipažino, -kad. iš 

,‘vienos tūkstantinės .dolerių 
ne per wisus ištisus metus 
jis pasidarė gryno ; pelno 
$68,000! Ir jo supratimu, 
tame nėra nieko pikto ir 
sukto. Tai paprastas ame
rikoniškas biznis.

Įdomu-tik tas, kad toks 
stebuklas buvo galima tik
tai karo sąlygose.

Mr. Frank E. McKinney 
nėra vienas ir nėra jokia 
išimtis. • Tos kančids virš 
šimto tūkstančių Amerikos 
jaunų vyrų, kurie neteko 
gyvybės bei sveikatos toli
mos] os ■ - Korėj,os laukuose, 
kam nors labai puįkiaj.^p- 
rihiokėjp' ir tebeapsimbka. 
Tai žino visas, pasaulis, ■ Tai 
mato ' visas pąsaulis.\.
-• Negali nematyti. /; Štai 
nuogi, 'begėdiški. faktai,: Tai 
pasako didžiųjų korporaci
jų pelnai.; šiais metais jų 
pelnai daug didesni, negu 
buvo praėjusiais metais. To 
nebeslepia nė “Wall Street 
Journal.” Lapkričio 1 die
nos laidoje šis stambiojo 
kapitalo organas paduoda 
šių metų pirmųjų devynių 
mėnesių korporacijų pelnus 
ir palygina juos su pelnais 
praėjusių metų to paties 
laikotarpio. Skirtumas la
bai didęlis. Štai tik kele
tas pavyzdžių.

American Cynamid Co. 
pernai turėjo gryno pelno 
tik $21,796,717, o šiemet per 
tuos pačius 9 mėnesius jau

pasidarė $28,231,096. Jos 
pelnaš pakilo 30 proc.

American Woolen Co. 
pernai pelnė 1 $2,144,100, o 
šiemet — $10,704,300. Jos 
pelnas paaugo net 3i99%!

Climax Molybdenum Co. 
pelnai pašoko nuo $2,986,- 
504 iki $6,404,849, arba 117 
proc. *

Pereikime prie stambes
nių kompanijų. Štai Phil
lips Petroleum Corp, pernai 
padarė gryųp pelno $35,- 
885,522, ,o šiemet—$49,751,- 
862, arba 39% daugiau .

/Sinclair Oil Corp! savo 
pelnus pakėlė nuo $46,902,- 
416 iki $58,431,456 arba 24 
procentais.

Standard Oil Co. (Cali
fornia) padidino pelnus 22 
proc., Standard Oil Co. (In
diana) 21 proc., Stand
ard Oil Co. (New Jersey)— 
47 proc., Texas Oil Co.—39 
procentais, Union Oil Com
pany of . California — 83 
proc., U. S. Rubber Co. — 
41 proc'., Weyerhauser Tim
ber Co. — 50 proc.

Taip ir .eina. Korėjos 
laukuose pralietas kraujas 
paverstas milžiniškais kor
poracijų pelnais.

Žino tai valdžia, žino tai 
Kongresas. Ar daro ką nors 
tuos pelnagrobius pažabo
ti? Nieko*.

Dabar aišku, kas pas 
mus taip bijosi taikos Ko
rėjoje ir visame pasaulyje. 
Nebus karo, nebus ginklavi
mosi, nebus tokiu nesvietiš- 
kų pelnų. Aišku, kaip die
na. Šalietis

didelis. Tai suprantama.
Dar didesnis būtų džiaugsmas visam kraštui, jei Ka

lėdų švenčių proga būtų sulaikyti Korėjoje mūšiai ir 
baigtas karasrMovouAU •?

nepateko TSRS taurės nu-1 
gąlėtojas Kijevo “Dinamo,” 
o vyrų grupėje, sužaidus 
priešpaskutinįjį ratą, net 
keturios komandos iš šešių 
finalininkų turėjo visiškai 
vienodas galimybes tapti 
šalies čempionu. Įvyko pa
skutiniojo rato susitikimai, 
bet nugalėtojo vis dar ne
buvo: . dabar vienodą tur
nyrinę padėtį turėjo dvi 
komandos — Kauno “Žalgi
rio” bei Maskvos Karinių 
oro pajėgų, tad čempionui 
išaiškinti teko skirti dar 
vienerius, papildomas rung
tynes.

Lemiamas susitikimas įvy
ko šiandien. Abi komandos 
stojo į kovą, turėdamos sa
vo aktyve po 10 pergalių ir 
tik po vieną kartą pralai
mėjusios. Abi komandos 
garsios savo žaidėjais: Ko
ne vu, Moisiejevu, Tarasovu, 
Silinšu (VVS), Butautu, 
Lagunavičium, Sercevičitim. 
Sabuliu, Petkevičium (“Žal
giris”) ir kitais. Daugelis 
jų — TSRS rinktinės daly
viai Europos čempionai.

Štai kokie kolektyvai su
sitiko lemiamame susitiki
me, pralenkę eilę kitų sti
prių varžovų, jų tarpe praė
jusių metų TSRS čempio
ną Tbilisio “Dinamo.”

Kauniečiai rungtynes pra
deda žaibišku tempu, siek
dami iš pat pradžių palauž
ti savo varžovų pasiprieši
nimą. Jie atakuoja karš
tai, o kiekvienas prasiverži
mas tuoj pat baigiamas me
timu. Šiandien—jauno žai
dėjo Stonkaus diena. Jo 
virtuoziški metimai iš sun
kiausių padėčių tolydžio pa
siekia tikslą. Neatsilieka ir 
Butautas. . Štai tik kelios 
žaidimo minutės, o kaunie
čiai jau veda 13.3. Neduoti 
varžovams atsikvėpti, dar

Lemiamose rungtynėse' 
“Žalgirio” kolektyvas žaidė 
tokios sudėties: nusipelnę 
sporto meistrai Butautas ir 
Lagunavičius, sporto meis
trai Sercevičius, Petkevi
čius, Sabulis, Nemcevičius, 
pirmojo atskyrio krepšinin
kai Stonkus ir Balakauskas. 
Dienos didvyris buvo jau
nasis Stonkus, kuris pasie
kė komandos naudai di
džiausia tašku skaičių — 
19. Dar prieš pusantrų me
tu Stonkus žaidė Telšių vi
durinės mokyklos koman
doje. Per tą laiką jis smar
kiai išaugo ir dabar yra vie
nas geriausių žaidėjų meis
tru komandoje. Butautas 
šiandien surinko 17 taškų. 
Petkevičius — 11, Laguna
vičius, Sercevičius ir Bala
kauskas—po 2.

Kauno krepšininkams 
įteikti aukso medaliai, rau
doni šalies čempiono megz-j 
tinukai, pirmojo laipsnio di
plomai, Visasąjunginio kū
no kultūros ir sporto komi
teto prizas . Eilė jaunųjų 
komandos žaidėjų įvykdė 
TSRS sporto meistrų nor
mas.

I

Šalies čempiono vardą Ta
rybų Lietuvos krepšininkai 
iškovoja antrą kartą: 1947 
metais šią garbingą perga
lę iškovojo Kauno Kūno 
Kultūros instituto koman
da.

Kitos finalinės grupės 
komandos vietomis pasi
skirstė šitaip: 2—VVS, 3— 
Tartu USK, 4—Tbilisio “Di
namo,” 5 — Rygos “Dina
mo,” 6 — Maskvos “Dina
mo.”

Pirmenybės baigos. Kau
no “Žalgirio” komanda 
grįžta į namus su puikia 
pergale.”

2 pusi.—Laisve

A.L.D.L.D. REIKALAI
Pakvietimas LLD 1-mos Apsk. 
kuopų į metinę konferenciją

LLD 1-mos Apskrities Ko
mitetas šaukia metinę 36-tą 
konferenciją, kuri įvyks sek-1 
madienį 26 d. sausio 1952 m., 
K) vai. ryto ^Vilnies” svetai
nėj, 3116 So. Halsted St., Chi
cago 8, 111.

šioji konferencija įvyksta 
šaltojo karo sprendžiamuoju 
momentu. Kas bus artimoj 
ateityje? Ar pragaištingas 
atombombiškas pasaulinis ka
ras!? Ar pastovi taika su už
tikrintu rytojum?

J tai sunku atsakyti. Tai 
priklauso nuo visų šalių liau
dies veikimo — nuo kovos 
prieš karą.

šiandien visų dorų žmonių 
didžiausias troškimas, kad 
tarptautiniai klausimai būtų 
rišami taikos keliu, o ne pra
gaištingo — žiauraus karo 
priemonėmis.

Todėl visų šalių pažangioji 
liaudis kovoja prieš karą, sto
ja už taiką: per savo organi
zacijas ir spaudą organizuoja 
taikos komitetus, šaukia na- 
cionalius ii* tarptautinius pa
saulinius taikos kongresu; 
suaugusių ir jaunuolių, ir tt.

Kova už taiką, tai svarbiau
sias šių dienų klausimas vi
sam darbininkiškos liaudies 
pasaulyje.

Todėl, neatsilikime ir mes 
Literatūros Draugijos nariai 
nuo kovotojų už taiką!

Nėra kitos jėgos, kuri galė
tų išgelbėti pasaulį nuo katas
trofiško karo pražūties, kaip 
tik viso pasaulio šalių liaudies 
nepalaužiama tarptautinė vie
nybė !

■ Todėl, šioj konferencijoj 
bus patiekti planai, kaip pas
kleisti daugiau apšvietos tarp 
suvedžiotų darbo žmonių ma- 
siu. Kaip sustiprinti Literatū
ros Draugiją narių skaičium. 
Kaip pakelti ant aukštesnio 
laipsnio veikimas. Kokius raš
tus leisti ir kaip sustiprinti 
mūsų spaudą — dienraščius, 
paskleisti juos tarp plačiųjų 

.masių.
Todėl, konferencija bus 

bai svarbi ir įdomi. Nepamirš
kite, visos LLD kuopos 1-mos 
Apskrities, privalo išrinkti ir 
atsiųsti delegatus į konferen
ciją. Vietinės kuopos privalo 
išrinkti pilną skaičių delega
tų. Delegatai renkami nuo 
kiekvienos dešimties narių po 
vieną delegatą ir nuo kuopos 
vieną.

Pageidaujama, kad kuopų 
sekretoriai prirengtų metinius 
raštiškus raportus iš kuopos 
veikimo ir narių stovio.

Pasimokėkite duokles į aps
kritį. Duokite naujų sumany
mų, ikpnferencijai apsvarstyti.

Dalyvaukite konferencijoj 
visi delegatai. Gali dalyvauti 
viešnios ir svečiai, su pataria
muoju balsu. Visi atsilankyki
te virš pažymėtu laiku.

Užkviečia LLD 1-mos Aps
krities Valdyba.

Pirm. A. Yuris.
Seku. S. Vėshys.
Kasin. A*. Grigas. f .

Naujas streikas atominių 
darbų projekte

Paducah, Ky.—Streikuo
ja anie 1,000 dhrbininkų, 
Darbo Federacijos unijis- 
tai, metalinių vamzdžių dė
jikai statomuose naujuose 
atominiuose fabrikuose. 
Streikas apšlubino darbus 
šiame $500,000,000 atomi
niame projekte.

Streikas kilo dėl to, kad 
darbininkam nebuvo išmo
kėta pilna alga už pereitą 
šeštadienį, kuomet subju
ręs oras privertė juos 
anksčiau apleisti darbą.

Pirmiau streikavo - kiti 
atominės statybos mechani-i 
kai-JU

Teheran, Iran. — Antra-, 
dieni įvyko Irano seilW 
rinkimai, bet praeis kelio’S 
savaitės, iki balsai bus su
skaičiuoti.

( Liberty) • Šeštadien., Gruodis-Dec. 2^t 1951
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DAILININKĖ L ŽEBENKIENE
ĮDOMIU kelione

jų pasakojimų, apie buvusias čia dykvie-

Mūsų, dailininkų, pareiga, perteikti 
meno kūriniuose šį didingą darbo paki
limą, šią stalininę statybą, kuria tikrai 
gali didžiuotis mūsų liaudis.

APIE SAVO
Žinios iš Lietuvos

■ “ŽILOJI MERGAITĖ” VILNIUJE
VILNIUS. — Beribiuose Kinijos plo- 

! tuose kuriasi naujas, laisvas, laimingas 
‘ gyvenimas. Bet darbo žmonių atmintyje 
i 1 dar gyvi vaizdai praeities, valdant dva

rininkams ir fabrikantams, kada Kini
jos darbo žmonės, kentėdami didžiausią 
.priespaudą ir žiaurų išnaudojimą, tikė
jo nauja, geresne ateitimi, kovojo už ją, 

i prieš dvarininkų ir fabrikantų saviva- 
I liavimą. Filmas “Žiloji mergaitė”, de

monstruojamas Vilniaus “Pergalės” ki
no teatre surengtame Kinijos liaudies 
respublikos filmų festivalyje, greta kitų 
filmų, ryškiai parodo kinų kaimo gyve
nimą dvarininkų priespaudoje, šis fil
mas jaudina žiūrovą sunkios Kinijos 

/Valstiečių praeities vaizdais, atsklei- 
f Į •'-(ūžiančiais paprasto darbo žmogaus be

teisiškumą, žvėrišką jo išnaudojimą.

... Dvarininko Chuanio laukuose val
stiečiai nuima ryžių pi uties derlių. Ta
čiau šiems valstiečiams neliks nei saujos 

1 ryžių — juos slėnia vis didesnė ir sun- 
t kesnė dar pernykščių skolų ir naujų mo

kesčių našta. Žiaurus dvarininkų savi
valiavimas stumia darbščiąją kinų liau
dį į skurdą ir beteisiškumą. Štai, valstie- 

- tis Jan Bai-lao džiaugiasi būsimomis sa
vo vienintelės dukters Si Er ir kaimyno, 
tokio pat paprasto jauno valstiečio Da 
Čun vedybomis. Bet ir šias šviesias vil
tis sugriauna dvarininkas, šlykščia ap- 

■ gaule ir klasta jis nusiperka gražuolę 
merginą. Vargšas tėvas jėga priverčia- 

. mas palikti piršto atspaudą ant sutar
ties, kuri veda jį iš proto: “Aš, Jan Bai- 
lao, esu skolingas 25 juanius, bet sumo
kėti nepajėgiu. Aš sutinku atiduoti po
nui už skolą savo dukterį. Abi pusės su
tinka ...” Nei seno žmogaus ašaros, nei 
maldavimai pakeisti šį nežmonišką 

*Sprendimą negali sulaukti užuojautos 
tuose namuose, kur auksinėmis raidėmis 

i ^pasityčiojamai švyti užrašai “Meilė ir 
humanizmas,” “Gėrio salė” ir kt. Jan 
Bai-lao išmetamas lauk už durų. Šird-

■ . gėlos ir neteisingos skriaudos degina- 
< . irias, Naujųjų metų naktį, kai duktė sap

nuoja rytdienos vestuvių šventę,nelai
mingas tėvas išgeria nuodų, mirtinai pa
kertančių jo išsekusias jėgas. Tačiau ir 
paskutinę gyvenimo akimirką jis galvo
ja apie kerštą — tegu negyvame kūne 
•prie savo durų visi šie skriaudėjai pa
jaus jame glūdėjusią gilią protesto ir 
neapykantos jėgą! Jan Bai-lao ateina 
prie Chuanio durų ir čia numiršta...

Šis sukrečiantis įvykis uždega visus 
z kaimo valstiečius teisingu, šventu kerš

to troškimu. Visus juos vienija nepalau
žiamas tikėjimas išsivadavimu iš prie
spaudos. Juk ten, už Chuanche upės, — 
Raudonoji armija, kuri ateis ir padės 
sukurti didelį, laisvą gyvenimą. Da Čun' 
meta ponui paniekos žodžius. Tačiau po- 

t nas čia — visagalis.
' Artinosi dvarininkijos viešpatavimo 

ir siautėjimo galas. Tačiau valstiečių 
kančios dar nesibaigė. Kadras po kadro 
filme atskleidžiami sunkūs valstiečių 
buities momentai.. Įsiutęs Chuanas 

| , skriaudžia pasigrobtą Si Er, kuri nespė- 
. ; ja su savo mylimuoju pabėgti į kalnus 

< pas išvaduotojus, kad vieningoje kovoje 
atneštų visam kaimui išsivadavimo per
galę, tikrąją gyvenimo laimę. Si Er pa
smerkiama didžiausiam pažeminimui 
ji lieka verge svetimuose pono namuose. 
Bet ir čia, užgniauždama iš širdies besi
veržiančią neapykantą savo kankinto
jams, jausmingose dainose ji išreiškia 
begalinę meilę savo tolimam draugui, 
laimingai pasiekusiam Raudonąją armi-

y*/ Jaunajam dvarininkui Chuaniui nusi- 
t bosta atkakli, paniekos kupina Si Er, 
Į ir jis ryžtasi ją parduoti. Si Er pavyks- 
I tą pabėgti į kalnus. Čia, žiauriose gam- 
I tbs stichijų ir vienišo skurdo sąlygose, ji 
f ‘dar labiau subręsta, sukaupia jėgas iš- 

iį kentėti sunkias dienas, kol baigsis dva- 
; nninkų jungas.

liose sniego pusnyse. Brėkšta diena po 
dienos, artindamos liaudies keršto va
landą. Tragiškai liūdnais liaudies dainų 
motyvais, iš vargo pražilusi mergaite 
vis stipriau išreiškia aistringą tikėjimą 
gyvenimu ir visų paprastųjų darbo žmo
nių laiminga, netolima ateitimi.

Apie žiląją mergaitę pasklinda po kai
mus pasakojimai, virtę legenda; Si Er 
jau treji metai nesirodo žmonėse — 
jiems ji mirusi. Tačiau mergaitė gyva. 
Ji tapo simboliu visų kaimo valstiečių 
kančių, už kurias išnaudotojų laukia ne
išvengiamas teisingas,' baisus atpildas.

Kinų Raudonosios armijos daliniai iš
vaduoja kaimą iš dvarininkų priespau
dos jungo. Džiaugsmo šventė viešpatau
ja kiekvieno valstiečio lūšnoje. Aštunto
sios liaudies revoliucinės armijos eilėse 
j gimtą kaimą sugrįžta išlaisvinta Si Er, 
jos sužadėtinis Da Čun, visi valstiečiai. 
Buvęs dvarininkas Chuanis dabar klas
tingai ir bailiai keršija tikriesiems že
mės šeimininkams — valstiečiams. Bet 
veltui slapstosi nuo neišvengiamo liau
dies teismo ir mirties sprendimo visokie 
chuaniai! Laisvo, laimingo ir kūrybiško- 
gyvenimo kūrėja — darbšti ir drąsi ki
nų liaudis amžinai nutrenkė nuo savo 
pečių kruvinuosius siurbėles. Viršum der
lingos kinų žemės ryškėja, skleidžiasi so
cializmo aušros kontūrai.

Filmas ryškiais ir realiais vaizdais 
parodo kinų liaud. siekimą išsivaduoti iš 
žiaurios priespaudos. Įtikinančiomis me
ninėmis priemonėmis atskleidžiama gili 
istorinė tiesa didvyriškuose kinų tautos 
sūnaus Da Čun ir dukros Si Er paveiks
luose. Liaudies artistė Tian Chua pui
kiai perteikė paprastos ^valstiečių mer
gaitės geriausius moralinius bruožus, 
sukurdama meniškai stiprų kinų liau
dies herojės paveikslą.

Legendarinęs žilosios mergaitės siuže
to motyvais šiandieninėje liaudies Kini
joje populiari 1946 metais sukurta ope
ra, kuri kaupia savyje didelius, neišsen- ' 
kančius liaudies dainų, šokių ir muzikos 
turtus.

Filmą sukūrė gabus Dunbejaus kino- 
studijos kolektyvas. Ryžtingo, kovose už
grūdinto kovotojo Da Čun vaidmenį ta
lentingai atliko artistas Li Bai-van. 
Žiauraus išnaudojimo esmę šiurpiu savo 
mirties vaizdu atskleidė Si Er tėvas var
gingasis valstietis Jan Bai-lao, kurio 
vaidmenį meistriškai sukūrė artistas 
Čžan Šou-vei. Šis filmas yra didelis nau
josios liaudies Kinijos nacionalines kul
tūros laimėjimas. K. Juozaitis.

žymioji Lietuvos dailininkė-tapytoja 
I. Žebenkiene buvo nuvykusi į Dono-Vol- 
gos kanalo statybą. Ji ten buvo su Lie
tuvos mokslininkais, Kazlausku ir pro
fesorium P. Šivickiu. Grįžusi Vilniun, 
dailininkė pateikė spaudai savo įspū
džių. Ji rašo:

Prie Volgos — Dono kanalo išbuvau 
tris mėnesius. Turėjau laiko pamatyti 
kanalą įvairiose vietose ir įvairiu laiku 
—nuo karščiausių svilinančių dienų 
Krasnoarmeiske, prie Volgos, iki aud
ringai šaltų prie Dono. O statyba per tą 
laiką kai kuriose vietose nuo vandens iš
raustų molėtų tarpeklių pavirto tai ak
mens sukaustytu lygiu šlaitu, tai gelžbe
toniniu šliuzu, pasišiaušusiu armatūra.

Neaprėpiamose išdžiūvusiose Stepė
se, kur pučia karšti vėjai iš Sajsko ste
pių, o sunkvežimiai suardo molio plėve
lę ir sumala ją miltais, kur saulės ato
kaitoje dulkės mirga vaivorykštės spal
vomis, vyksta galingas puolimas prieš 
dykumines žemes. Neįprastoje mums ly
gumoje, lyg skriestuvu išbrėžtame hori
zonte nesimato nė medelio. Ir staiga 
prieš mus iškyla molėti kalnai — iš vie
nos pusės geltoni, o iš antros — jau tam
siai rudi? Juos išvertė Uralo milžinas- 
eksk’avatorius “Elektrinis žingsniujan- 
tis,” semiantis iš karto 14 kubinių met
rų žemės, 65 metrų ilgio strėlės — “EŠ 
14/65.” Kasdien ekskavatorius iškelia 
naujus klodus, eina pirmyn ir pirmyn.

Volgos—Dono kanalas baigsis netoli 
Stalingrado, ties Krasnoarmeisku. Beje, 
šis 64 kilometrų ruožtas, nuo Stalingra
do ligi Krasnoarmeisko, jau visas priau
gęs namų ir sudaro vieną ištisą miestą, 
kurį gyventojai pakrikštijo “Volga — 
Donu.” Jie sako: “Važiuoju į Volgą — 
Doną.” Ties Krasnoarmeisku Volga tu
ri didelę įlanką., Tai čia, ant Volgos 
kranto, leisis žemyn didžiuliai graniti- ' 
niai laiptai, o aukštai iškils draugo Sta
lino stovyla, nulieta iš vario.

Nuo įlankos ir prasideda nematytai 
didelis darbas. Čia ir žemsiurbės, ir že
mės kasimo mechanizmai,, vienu krantu 
bėgioja buldozeriai, o kitoje- pusėje — 
daugiakaušis ekskavatorius lygina nuo
laidumą. Labai didelį įspūdį ęĮažro ąntra- 
sis šliuzas. Naktį jis žėri tūkstančiais 
elektros šviesų :darbąsį nesustoją hė mi-r 
nutei. • ‘ ‘

Tavęs netekęs
Tik Tavęs, brangioji, netekęs 
Pajutau, kiek daug aš prarandu, 
Mano gyvenimas išsekęs: 
Atvangos aš niękur nerandu.
Man dienos naktimis patapo, 
O naktys tai skradžios praraja, 
Klaikuma iškilusio kapo — 
Tai mano vienišoji dalia.
Stojaisi Tu man kaip žiburys, 
Kai dažnai beprasmiai klajojau. 
Pamaniau, kad ugnį vis kūrys ... 
Tikėjau, vyliausi, svajojau.
Nes pavasaris man įstabus 
Pražydo dyvipom varsomis, 
Džiaugsmingas, malonus ir dabus, 
Išpuoštas deimantų rasomis.
Sveikino jį paukščiai ir gėlės 
Ir mano sąjausmo giluma, 
Kai laimė su saule man kėlės 
Ir šildė begalia šiluma.
O dabar saulė įsileido
Taip staiga į klodus debesų, 
Man liko šešėliai ant veido 
Krintančių ašarėlių-rasų.
Tai taip kaip saulė patekėjo, 
Apgaubta grožybe įstabia, 
Ir taip, kaip diena ką praėjo 
Nusmegusi praeities grabe.
Taip mano meilė žiežirbinė 
Sutvisko, kaip žvaigždė krintanti, 
Ją sekė klaikybė ledinė 
Ir širdis kančiomis mintanti.

A. Dagilis.

Taika .— mūsų laimėjimų 
laidas

VARĖNA, X. 11 d. — Viso
se apylinkėse, kolūkiuos^ į- 
staigose, mokyklose vyksta 
gausūs darbo žmonių susifih- 
kimai, skirti parašams po Pa
saulinės Taikos Tarybos Krei
pimusi. Darbo žmonės išreiš
kia savo karštą ištikimybę 
taikos reikalui, rūsčią neapy
kantą karo kurstytojams—- 
Amerikos ir Anglijos imperia
listams.

Respublikinės taikos šali
ninkų konferencijos delegatė, 
“Tarybinės Dzūkijos” žemės 
ūkio artelės kolūkietė Keršytė 
savo kolūkyje Įvykusiame su
sirinkime pareiškė:

— Mes kolūkiečiai, gerai 
žinome, kad kova už taiką —- 
visų darbo žmonių reikalas* 
Taika yra mūsų tolesnių per
galių laidas. Stachanoviriiu 
darbu mes sutvirtinsime savb 
parašus po Pasaulinės Taikos 
Tarybos Kreipimusi.

Kolūkiečiai savo žodį ište
sėjo. “Tarybinės Dzūkijos” 
kolūkis viršum plano pasėjo 
24 hektarus rugių. “Naujo gy
venimo” kolūkyje viršum pla
no pasėta žiemkenčių dau
giau kaip 50 hektarų.

Žiūrovą karštai jaudina didvyriškos 
mergaitės grumtynės su žvarbiomis kal
nų audromis, galinčiomis ją palaidoti gi-

Sugrįžimas
Ir vėl eiga baigės mano žygio kito 
Kai buvau išvykęs nuo namų toli, 

f Ruožai įvairumo ten tave apspito
Ir Į jausmus veržės kai srovė gili.

/

Pažintis įgyta žmonių mylimųjų 
Atmintin įstrigo reikšmingai, giliai 
Taip, kaip ir vaizduotė vietų tolimųjų 
Beglūdės jausmuose ilgai- ir tyliai.

/

Malonu man buvo draugus pamatyt, 
Stebėt, kaip jie moka darbuotis ir veikt.
Smagumą įgautą sunku apsakyt
Ir ten niekas tave nebandė paneigt.

Ir taip apkeliavęs daug margo sviete- 
. Į savo kampelį vėla sugrįžtu, Clio

Link savo grįtelės pasuku iš kelio
Su džiaugsmu širdyje,-su nauju ryžtu.

/

Vai savi nameliai, grintelė savoji 
Taip artima širdžiai, smagi ir jauki, 
Ir čia savo džiaugsmo tu nebekavoji, 
Kuomet lyg bangomis tu jon įplauki.

Šiek tiek pailsėjęs, už darbo imiesi, 
Kad veltui nebėgtų liuosa valanda, 
Čia sukauptas savo pajėgas išliesi, 
Kad iš jų pakiltų darbuotės branda.

A. Dagilis.

Pagaliau aš su savo molbertais pasie
kiau Vodorazdelnają. ... U;/J'' -

Darbovietėje susipažinau su Plechano- 
vu — žingsniuojančio ekskavatoriaus 
pamainos viršininku. Tai labai suma
nus ir plataus užmojo organizatorius. 
Tėvynės karo dalyvis, pasižymėjęs mū
šiuose, dabar puikiai rikiuoja sudėtin
gos mašinos-milžino darbą/

Pirmąją iš arčiau pažinau Gridtievo 
brigadą. Vos tik pasirodžiau ’ su savo 
molbertu prie žingsniuojančiojo, jie ma
ne pakvietė užeiti į vidų. Nutaikiau mo
mentą, kai ekskavatotrius buvo kiek il
gesnį laiką ramus — būtent, kai semia
mas kaušas, užšokau ant mašinos kojos, 
paskui, lyg kokiame name, pasikėliau 
vienais, antrais, trečiais laipteliais. Tai 
tikras fabrikas, už kurio sukonstruavi- 
mą septynių žmonių kolektyvas gavo 
Stalininę premiją. Surinkti pirmąjį to- x 
kį milžiną teko 200 žmonių. Dirbo jie 
pusę metų. Patekau į vidų. - Iš mašinų 
skyriaus labai stačiais laiptais, užkopiau 
į viršų. Ten durelės į kabiną. Iš vidaus 
ji atrodo kaip erdvus, šviesus kabinetas, 
visas stiklinių sienų. Kėdėje, prie valdy
mo pulto, sėdi žmogus ir valdo visą su
dėtingą agregatą. Iš giedrios kabinos 
atsiveria kanalo statybos perspektyva iki 
pat gyvenvietės ir betono gamyklos. 
Ekskavatorius daro apsisukimą. Jaus
mas, lyg būtum lėktuve, jam pradedant 
leistis.

... Krasnoarmeiskas, Vodorazdelnaja, 
Iljovka, Kalačas. Visur nuo Volgos ligi 
Dono verda nuostabus darbas. Tai —- 
tikra darbo simfonija. Stepes, mažai ap
gyventas; žmonių neišvaikščiotas, per
kirs į baltus rūbus įvilktas laivybos ka
nalas su nuostabios architektūros šliu
zais, arkomis, tiltais, su didžiuliais van
dens rezervuarais - juromis. Stepės, iš- 
troškusios vandens, gaus jo ligi soties ir, 
atsidėkodamos už tai, taps puikiais kvie
čių laukais, vynuogynais. žmonės, 
plauksiantieji ištaigingais laivais Vol
gos—Dono kanalu, matys pasakiškus so
dus ir nustebę klausysis vietos gyvento-

The Poor Must Have 
Their Poverty

The sky was dark and somber, 
The day was cold and bleak,

And snowflakes had been falling 
s ' For nigh upon a week,

And committed to a hovel, 
A boy and woman prayed

The winter soon would dissipate; 
The woman’s hair was' grayed.

; A bitter wind Was blowing and 
The snow kept piling high, 

The humble home was flimsy, 
To hear the wild wind cry!

They shivered in their misery, 
Poor heat, poor warmth, no joy,

The woman she was old and gray, 
And had a little boy.

“Oh, mother dear, oh, mother dear, 
The snow is falling still,

The wind is howling horribly 
Like it would like to kill,

“When will we find relief, mother?
When will we. find relief?”

“Only my little sonny boy 
When we lose wretched grief.”

“But mother T know places where 
Rich people live, and they

Are warm and happy like the spring, 
Their homes are bright and gay,

“And mother they don’t work too hard, 
And little boys they play,

But you have so much work to do, 
And mother you are gray?”

“What do you say? What do you say? 
The winter is so cold;

The poor must have their poverty, 
The rich must have their gold,

“The poor must have their misery, 
The rich must have their joy,

Else how could this world function? 
Whkt do yoUx say, my boy?”

“But mother its so cold outside, 
And it is cold in here,

Why should the rich have everything?” 
(His mother brushed a tear

That started dripping down her cheek; 
She was so gnarled and old)

“The poor must have their poverty, 
The rich must have their gold.”

Sam Lukas.

fast

1,000 metrų medžiagos — *■ 
iš sutaupytos žaliavos

KAUNAS, X. 11 d. — “Li
mos” vilnonių audinių fabri- » 
ke plečiasi socialistinis lenk
tyniavimas Didžiojo Spalio 
34-ųjų metinių garbei. Įmo
nės kolektyvas įsipareigojo 
metinį gamybos planą įvykdy
ti iki gruodžio mėn. 5 d., feet 
remiantis socialistinio lenkty
niavimo rezultatais, pasiek
tais paskutiniuoju metu, nu
matoma planą įvykdyti dar 
anksčiau.

Įmonės kolektyvas, kovoda
mas už gamybinių užduočių 
viršijimą, aukštą gaminių »kQ- 
kybę, žaliavos bei medžiagų 
taupymą, nuolat viršija mėne
siuos programas. Rugsėjo 
mėn. bendras produkcijos ga
mybos planas įvykdytas be
veik pusantro karto —.148,7 
procento. Vietoj 90 procentų 
pagal planą gamintinų pirmos 
rūšies audinių, jų pagaminta 
93,7 procento.

A. Daugvainis

paspartinti 
apyvartą ir

Įsipareigoji-

Cukraus gamintojų 
Įsipareigojimai

KURŠĖNAI, X. 11 d.— Pa
venčių cukraus fabriko kolek
tyvas prisiėmė socialistinius 
įsipareigojimus — pirma, ląi- 
ko įvykdyti cukrinių runkelių 
perdirbimo ir cukraus gamy
bos metinį planą, duoti yir- 
šum plano 1,800 tonų gatavos 
produkcijos ir 300 tonų rafi
nado, sutaupyti 4 procentus 
kuro, 5 dienomis 
apyvartinių lėšų 
kt.

Prisiimtiems
mams įvykdyti šiuo metų di* 
dėlę reikšmę turi transportas. 
Įmonės transporto darbuoto
jai, suprasdami savo atsako
mybę už viso kolektyvo prisi
imtų įsipareigojimų įvykdy
mą, neliko nuošalyje. Jie žy
miai paspartino cukrinių run* 
kelių iškrovimą ir pakrovimą.

Spalio 7 d. fabrikas pradė
jo cukraus gamybą iš naujojo 
cukrinių runkelių derliaus. 
Jau pirmųjų valandų darbas 
davė neblogus rezultatus. Pir
moji pamaina, vadovaujama 
inžinieriaus Biliacevos, gamy
binę užduotį įvykdė 105 pro
centais. P. Šileika

Nauji avalynininku 
laimėjimai ,,

MAŽEIKIAI. Mažeikių ava
lynės fabriko “Apavas” kole
ktyvas pasiekė nemažus lai
mėjimus keliant darbo našu
mą, kovojant už medžiagų 
taupymą ir gaminių savikai
nos sumažinimą. Rugsėjo, mė
nesio gamybos planą fabrikas 
įvykdė 117 procentų, žymiai 
sumažinta avalynės savikaina.

3 guil.-wLaiavS ^Liberty)-šeštadien., Gruo4k-De«i 1951 
j
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X DOVYDAITIS’
į * Plaukiojautieji fabrikai

SPROGIMAI PRIE DONO
... Anapus Dono girdėti spro- 

4. girnai. Pro verbų ir gelsvų 
„ alksnynų krūmokšnius 

slenka žemas, duslus aidas. 
Dreba rudens apdraskyti 

' berželiai. Pilkame, niūria- 
I* Ine danguje > iš tos pusės 

skrenda stepių erelis.
Mes stovime ant upės 

kranto ir klausome neinras- 
‘ tų, keistų griausmų. Tai ne 
p perkūnas. Greičiau patran- 
. kų ar sprogstančių minų 

trenksmas. Kažkada Kala- 
čo apylinkėse prie Dono vy- 

,. ko žiaurūs mūšiai. Čia bu
vo sutriuškintos arjergar- 
dinės feldmaršalo Pauliaus 
kariuomenės, dalys. Aplink 
jas, susigrūdusias Stalin
grade, Tarvbinė Armija už
darė geležinį žiedą, šioje 
vietoje t a r y b i n iaj kariai 
perkirto paskutini geležin
kelį, kuriuo trijų šimtų 
tūkstančių fašistu kariuo
menė buvo aprūpinama de
galų, maistu ir šoviniais. 
Teisingumo kardas ėmė 
naikinti įsiveržėlius.
\ Bet tai buvo seniai... 
Daugybę naujų fabrikų ir 
gyvenamų namų pastatė 
griuvėsių vietoje. Liaudis 
be atvangos, žengia į ko
munizmą. Prie Volgos-Do- 
no šviečia pirmieji didžiųjų 
statybų epochos žiburiai. 
Beribė stepė, apimta didvy
riško darbo, lyg liepsnos.

Į stepę iš upės nuvestas 
drėkinimo kanalas. Jis sau
sas — vanduo dar nepakilo 
ligi reikiamo lygio. Kanalo 
krantus tvirtina baltomis, 
lyg kreida, akmenų nuolau
žomis kaimo moterų būre
lis.

Viena iš jų, jauna ir sti
pri, šermukšnio raudonumo 
veidais, pakelia galvą ir pa
sižiūri ton pusėn. Balta, 
vilnonė skara stand riai ap
gaubusi jos kaklą ir pečius. 
Ji dėvi tamsiai mėlyną, 
švarų vatinį ir ilgas slidi- 
ninkės kelnes. Tuoj pat ji 
dėbtelėja į mus ir, gal būt, 
supratusi mūsų klausiamus 
žvilgsnius, nusišypso aiškiai 
ir šviesiai.

. —Mūsiškiai. Dieną naktį 
kelmus skaldo. Jūrai pata
lą kloja.

Nauja jū- 
bet 

Iš ten,

.'W

Ir paskui, užniūniavusi 
žemu, sodriu balsu dainelę, 
—kazokė nusisuka ir tvirta 
ranka stveria kastuvą.

Nieko baisaus ir gąsdi
nančio' sprogimai nežada. 
Tai taikos garsai. Sprog
dinamieji užtaisai plėšia 
ąžuolų kelmus ir akmenis. 
Valomos Dono paupio že- 
mumos. Ruošiami plotai, 

. kuriuos greit užlies Cim- 
lianskaja jūra, 
ra, kurios dar nėra, 
kuri greit atsiras.
kur buvo miškeliai ir rais- 

: tai, kur braidė vilkė su sa
vo vaikais, išsilies ramiojo 
Dono vandenys, plauks ke- 

/Įeiviniai laivai, baržos su 
'.kviečiais ir nafta. O ant 
krantų augs tai, kas dabar 
dar čia neauga — ryžiai, 
medvilnė. Po žalias pajū
rio pievas braidys Kostro
mos veislės raguočių ban
dos ir tūkstančiai švelnia
vilnių ožkų.

Taip sako stalininis gam
tos pertvarkymo planas.

Todėl darbo žmonės ir tie- 
■jsia kelią taikos jūrai prie 
; Cimlianska.ja hidro-mazgo.

& ŽEMĖS SIURBLIAI

Šiandien vykstame pažiū- 
žemės siurblio — pla- 
kanalo trasoje pagarsė- 

įtaiso, nepamainomo 
didžiosiose komu- 

statybose.
plink rausiamą vagą gu- • - • • - - X - 

reti 
čiai

briuojasi stambios, neseniai 
išverstos žemės kalvos. O 
iš anapus jų girdisi švelnus, 
nenutrūkstantis, panašus į 
storą švilpimą garsas.

Mes palengva lipame 
aukštyn minkšta, klampia 
žeme ir joje priešais, einan
čiojo pėdos žemėje įsispau- 
džia lyg laipteliai.

Priešais pamatome storu
li vamzdi, iškelta ant tvirtų 
koiu. Iš vamzdžio gerklės 
švirkščia putota, juoda, ver
danti srovė. •

—Pulpa — striukai sako 
mus lydis technikas, ukrai
nietis, stambus ir lėtas vy
ras, nebojąs šalto vėjo, at
sagstyta vatine. Pro jos 
atsegimą, kai jis grįžtelėja 
atgal, matyti Šlovės ordino 
auksinis kaspinas. Techni
kas trepsena, kratydamas 
nuo batų prikibusius drėg
no žalsvo molio gabalus.

Iš vamzdžio gerklės sro
vė šniokščia be sustojimo. 
Greitai auga stačiais šonais 
krūva minkštos, skysto ce
mento spalvos masės.- Nuo 
jos nuteka vanduo ir telie
ka paprastos žemės pirami
dė.

—Pulpa.. .--atidžiai dirs
telėdamas į ištekančią ma
sę, dar sykį pakartoja keis
tą žodį ukrainietis. — Ge
ra pulpa. — Siurblys dirba 
gerai... geras ekipažas.

Mes dar paeiname trupu
tį ir pamatome siurblį. Į jį 
kelią rodo tas pats storulis 
vamzdis. Ilgas ir issilanks- 
tęs jis tęsiasi ligi kranto, o 
paskui gula ant tuščiavidu
rių, apskritų, ligi pusės 
vandenin nugr i m z d u s i ų 
pontonų. Tas savotiškas, 
be atilsio šnypščiantis 
savo viduriuose metalinis 
straublys jungia krantą ir 
atokiai v a n d e nyje plūdu
riuojantį keturkampį pa
statą. Langai jame prime
na laivą, keisti rėmai ir 
a.ukšti stulpai — kažką pa
našaus į keltuvą, o daug 
laidų ir storų lynų at
rodo vien tam ir išties
ti, kad palaikytų sunkeny
bę, neleistų jai nugrimsti į 
dugną. v

—Žemės siurblys....
Ir kuo ilgiau mes žiūrime 

į jį, tuo aiškiau, kad siur
bliu pavadintas laivas visai 
tvirtai plūduriuoja upėje, ir 
kad jo viduje ūžia keletas 
mašinų, o komandavimo bū
delėje ir paulbėje ramiai 
vaikščioja žmonės. Žemės 
siurblys — hidromelioraci- 
jos šedevras. Ligi šiol upes 
gilino ir naujus kanalus, 
nepašalinus iš jų vandens, 
kasė žemsemės. Pirmieji 
žemės siurbliai pasirodė 
statant Maskvos ir Rybin s- 
ko jūras. Tada jie ant kran
to išmesdavo po 100 kubi
nių metrų žemes per valan
dą. Tarybinė technika pro
gresavo. Pasirodė galinges
ni siurbliai.

—Šito žemės siurblio pro
jektinis galingumas 300 
kubinių metrų. Tačiau ka
nalo trasoje jau seniai taip 
lėtai nedirba... Žmonės iš
mokė mašinas sparčiau suk
tis. Siurblys Nr. 307 savo 
galingumą pralenkė pusan
tro karto. Mes daug turi
me žemės siurblių, kurie 
kasdien duoda vietoje 300 
po 450-500 kubų į valandą. 
Įdomu, kaip įrengtas siur
blys? Jokia paslaptis... 
Galima į jį nueiti ir ponto
nais, bet čia pat valtelė... 
Bus greičiau...

Kai mes priplaukėme ar
čiau, nuo kranto, prie kurio 
prisišliejęs rausėsi siurblys 
ir tiesė vagą—į upę plump
telėjo didžiulė žemės uo
la. Bangose šoktelėjo mu- — - - X t "" ’ - • .

sų laivelis, Laivo viduryje 
dirbančios mašinos, atrodo, 
net linksmiau sušvilpė.

Pasirodė,, kad pati svar
bioji laivo siurblio dalis gi
liai po vandeniu, atsirėmu
si į dugną.

—Frezas astuonių metrų 
gilumoje, — paaiškino ba- 
germeisteris, apie dvide
šimt penkerių metų k am
žiaus vyras, upeivio kepurę 
šauniai pakreipęs ant kai
rės ausies. — Hidromonito- 
rai šauna vandens srovę. 
Šimto kilometrų greičiu per 
valandą lekiantis vandens 
sriautas sudaužo gruntą į 
smulkią košelę. Ta košelė 
—vandens ir smėlio dalely
tės — vadinasi pulpa. Ją 
paskui su slėgimu išvaro 
ant kranto. Vanduo nubė
ga sau, o smėlis lieka. Vi
siškai paprasta...

Gal būt tai visiškai pa
prasta savo amatą pamėgu
siam, visą sudėtingą žemės 
sviedinio techniką, lyg pen
kis pirštus žinančiam, dar
niame kolektyve suaugu- 
siam, laimėjimais apvaini
kuotam laivo ekipažui, bet 
kartu tai nepaprasta, nes 
nerami žmogaus mintis pri
vertė vandenį tapti statyto
ju. Vanduo pavaduoja žem
kases ir ekskavatorius, pa
vaduoja 
mobilius, 
žmonių.

Žemės
tros energija. Elektros, ka
beliai eina nuo kranto į jo 
gausius motorus. Jie valdo
mi paprastai — mygtuko 
paspaudimu, vieno piršto 
judesiu.

Mes matėme pylimus, ku
riais užtvenkė Doną ir Do
no ištakus su šių gudrių 
mašinų pagalba. ' Žemės 
siurbliai metė tokią gausy
bę žemės, kad iš jos per 
trumpą laiką išaugo seklu
ma, ant tos seklumos ; kal
nas ir į tą kalną atsimušusi 
upė buvo priversta keisti 
savo vagą.

Galų gale, su šių siurblių 
pagalba bus sukurti įdo
miausi pasaulyje hidrotech
nikos įrengimai ant Volgos 
—pylimai iš smėlio, kurie 
suakustys galingą upę. Tie 
pylimai, padaryti iš pigiau- 

transporto auto- 
pavaduoja šimtus

siurblį varo elek-

Užjūrio Broliai
Klausykit, užjūrio broliai, 
Ar girdėjote ik šioliai, 

Kas Lietuvoj atsitiko — 
Jau fašistų čia neliko?

Liaudies tvarka įsikūrė,
Visur gražu, kur pažiūri, 

Nauja era prasidėjo, 
Džiaugsmo aidai suaidėjo.

. Linksniai dainuoja artojai,
Kur bujoja vasarojai.

įino dirbą savo gerui, 
Bet ne kokio pono dvarui.

Uždainavo ir mergelės,
Tosios darbščiosios bitelės, 

Kai fašistų čia neliko • 
Nėra džiaugsmo tokio kito.

Pradžiugo ir piemenėliai, 
Tie didžiausi vargdienėliai.

Buožėm daugiau nevergausim 
Nevargsim ir nebadausim.

Ūkininkai susibūrė,
Kolūkynus įsikūrė, 

Tai ne kokie ponų dvarai, — 
Nes juos valdo proletarai.

Bendrai dirba, kaip bitelės,
Ir pavieniai ir porelės,

Prisikrovę javų kluonus, 
Pila grūdus į aruodus.

Kai fašistai nudardėjo,
Lietuva net padidėjo:

. ' Vilnius stojos vėl sostinė, 
Ten kur mūsų bočiai gimė.

Ten nėr ponų, niekadėjų
Nei kitų piktų skriaudėjų, 

Jie, mat, Lietuvą paliko 
Socializmas kai nepatiko.

Tas Lietuvoj atsitįko — 
Kai fašistų ten nebliko.

P. Juozūnas.
’ ,12-2-51.

sioįgamto jė "medžiagos — 
vandens ir smėlio, apdengti 
betonu, bus ir tiltai, per ku
riuos eis autostrados ir ge
ležinkeliai, o taip pat bus ir 
užtvankos galingiausių pa
saulyj elektrinių.

Žemės siurblys — maši
na, kurioje gali įžiūrėti ko
munizmo epochos mašinos 
bruožus. Tai visiškai me
chanizuotas įrengimas. Jo 
įgula iš kelių žmonių. Kiek* 
vienas iš jų turi tvirtą tech
nikinį išsilavinimą, o svar
biausia laive profesiją — 
elektrotechniko profesija.

Ant bagermeistro tiltelio, 
garbingoje vietoje, po sti
klu kabo socialistinių įsi
pareigojimų raštas. Daugu
ma iš tų žemsvaidžių — pa
skelbti komjaunimo laivais. 
Kaip jauna technika, kaip 
mūsų gyvenimas jaunas, 
taip ir to gyvenimo šeimi
ninkai — jaunystė ,o su ją
ja neatskiriamai žingsniuo
ja..— drąsi, nauja, stalininės 
kūrybos mintis, bolševikinis 
mostas. ”

Mums papasakojo, kad 
viena geriausių iš jų Nr. 
307 įgula per 14 mėnesių 
iškasė 1 milijoną 450 tūks
tančių kubinių metrų že
mės.

Žemės siurbys dirba die
ną ir naktį, be sustojimo.

Suprantama, kad viso 
įrengimo kolektyvas turi 
būti vientisinis, kaip gero 
plieno gabalas. Kiekviena
me taške: prie frezo, mo
toro, ant bagermeistro til
telio, mašinisto padėjėjo ka
jutėje — kiekvienas iš jų 
turi jausti vienodą atsako
mybę ir pareigą, tikrą vals
tybinę pažiūrą į pavestą 
darbą, atskirais momentais 
parodyti net didvyriškumą.

Šauniai pasirodė žemės 
siurblių valdytojai, perden
giant .Doną. :; '

Socialistinis lenktyniavi
mas —- nepamainomas tary
binių žmonių džiaugsmingo, 
laisvo, didvyriško darbo ir 
nuostabių žygių kelrodis — 
labai daug padėjo žemės 
siurblių įguloms pasiekti 
jaudinančių rodiklių.

“Dono-6” gilina dugną 
laivams, kurie eis iš Rosto
vo į Stalingradą. Kol upę 

pro- 
jgudima, visoms 
pamainoms lenktv- 
ir dirbti tain, kaip 
geriausioji. Per

sukaustys ledai — igula tu
ri išimti 36.000 kubu žemes. 
Siurblio upeiviai pasirašė 
socialistini i si nare i o'o i i m a 
liffi Spalio šventės baigti- O 
kad tain tikrai būtu — lai
ve priimtas kolektyvinis 
sprendimas pagerinti 
fesinį 
trims 
niauti 
dirba
trumpa laika’visos trys lai
vo pamainos perėjo i sta- 
chanovinius tempus. To ne
gana —1 jaunimas ėmė mo
kytis tarpiniu prof e s i j u. 
kad bet kokiu metu galėtu 
stachanoviškai dirbti ir su 
gretimu agregatu.

i r
Ir taip ant komunizmo 

epochos mašinų prototipu 
atsiranda naujo tino darbi
ninkai - stachanovie čiai. 
kaupiantieji ir ugdantieji 
savyje tas savybes, 
bus charakteringos 
nizmo žmonėms.

kurios 
komu-

DIDŽIAUSTAS
PASAULYJE

Stalingrado laivų staty
kla turi savo šaunias tradi
cijas.

Daug laivų, jos pastatytų, 
plaukioja didžiąja Volga ir 
kitomis upėmis.

Karo metu, priešui apgu
lus Stalingradą, statyklos 
dirbo be perstojo bombar
duojant fašistų lėktuvams— 
čia remontavo laivus, kad 
nenutrūktų ryšis su kai
riuoju krantu; būtu be pa
liovos iš miesto išvežami 
civiliai gyventojai ir didvy
riškam miestui permetami 
šaudmenys ir pastiprini
mai.

Kai Stalingrade ėjo pa
skutiniai mūšiai miesto 
centre, likviduojant apsup
tą fašistų grupiruotę, sta
tyklų spaustuvėlėje buvo 
surinktas ir išleistas pirma
sis komunistų partijos Sta
lingrado miesto komiteto 
organo numeris su atsišau
kimu miesto gyventojams 
stoti atkurti sugriautą 
miestą.

Šiuo metu statyklos vyk
do eilę stambių darbų di
džiosioms komunizmo sta
tyboms: gamina žemės svie
dinius, Volgos-Dono kana
lui baržas, buksyrus, šliu
zams mechanizmus.

Ir prieš kelias dienas sta
tykloje pasiekta stambi 
pergalė: pagamintas, nu
leistas į vandenį, išbandy
tas ir perduotas Kuibyšęvo 
hidroelektrinės statytojams 
didžiausias pasaulyje že
mės siurblys, išmetantis iš 
gelmės kas valandą po 1,~- 
300 kubinių metrų pulpos.

Tai mašina, kuri pakeis 
30,000 darbininkų.

Tokią nuostabią mašiną 
galima buvo sukurti tik re
miantis naujausiais tarybi
nės technikos, mokslo, ga
mybos laimėjimais.

Apžiūrint šį- gigantą sta
tykloje ant kranto — jau
dina visos jo milžiniškų iš
matavimų dalys.

Priekyje kyšo frezas — 
panašus į besiskleidžiančią 
plieninę gėlę. Darbo me
tu jis nuleidžiamas į dug
ną ir per jo angas paros 
laikotarpiu praeis daugiau 
kaip tūkstantis vagonų že
mės, kuri išlėks su svaigi
nančiu greičiu ant kranto, 
esanęio už pusės kilometro.

Siurblys primena trijų 
aukštų namą. Jo užpakaly
je kyšo, lyg stulpai, du 
plieniniai judamieji poliai, 
kurie darbo metu įsmeigia
mi į dugną. Kiekvienas iš 
jų 27 metrų aukščio ir sve
ria po 23 tonas kiekvienas.

Daugelis šio siurblio de
talių sveria po keliasdešimt 
tonų. Svarbiausio variklio 
galingumas lygus 4,500 ki-

Melagiai nebesusikalba
Lietuvos priešu informa-

ciįomis pasiremdama Ame
rikinė žinių agentūra “As
sociated Press” aną diena 
paskelbė, kad bolševikai iš 
Lietuvos ištrėmę net 2,225,- 
000. Taigi, beveik visus 
Lietuvos gyventojus.

Kai į tą biaurų melą 
Laisvė atkreipė visuomenės 
dėmesį, tai menševikišku 
Naujienų redaktorius 
(gruodžio 14 d.) pareiškė, 
kad melagius iš Associated 
Press galėjo padaryti klai
dą, ir dar kokią! Girdi:

“AP reporteris galėjo nėr 
klaida parašyti tris 2, taip 
kad 225.000 pasidarė 2.225.- 
000. Skubiam reporterių 

lovatų. Šis žemės siurblvs 
dirbdamas sunaudoja tiek 
elektros energijos, kiek jos 
sunaudoja nemaža gamy
kla arba miestas su 100,000 
gyventojų.

Ir štai šio plaukiojančio 
fabriko trijų pamainų įgulą 
sudaro tik 60 žmonių.
• Visi jie gyvena laive: 
įrengtos kajutės, klubas, 
maudyklės.

Stalingradiečiai milžiną 
siurblį K u i b y š evo hidro
elektrinės brigadai perdavė 
iškilmingai — įvyko didžiu
lis mitingas, o paskui Vol
ga praplaukė, buksyro tem
piamas, ir pats naujagimis, 
kurio svoris 640,000 kilo
gramų.

Apie tokias mašinas ne
girdėjo pasaulis. Tai mūsų 
taikos kreiseris. Tarybinė 
konstrukcinė mintis lenkty
niauja su laiku, lenkia jį, 
skuba pasitikti besiartinan
tį komunizmą.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite, j 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką a.

KELIAS
Į L AI HE

i ’ A «*
Knyga gražiuose viršeliuose; turi. 368 puslapius, 

vaizduoja lietuvių gyvenimą. . ' /" J
Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy

venimus Lietuvoje ir Amerikoje.
Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 

padėti į šalį, kol užbaigsite! j;
Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa

siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.
Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite!

“LAISVĖ”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y. ;
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Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES

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

4 pusi.—-Laisvė (Liberty)* Šestadien.,

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina'$1.50. U
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu, J

I A I C ii r 11042 ATLANTIC AVENUE,L A 1 J V L RICHMOND HILL IK, N. Y.

darbe tokios ir panaišio$ęs
klaidos atsitinka neretai.”!/0ta

Kitais žodžiais, Grigaičio-
supratimu, turėio būti mi£u- 
sakyta, kad iš Lietuvos “ta-as 
po išvežta 225,0005 . °“

Į šita ginčą isimaišė irki 
smetonininkas. Žadeikis. ku-Ji
ris tebesi tituluoja “Lietu-a- 
vos pasiuntiniu.” Jis irgi 
pataiso AP renorteri. Ža- Į 
deikis sako, kad “tarn 400,- 
000 ir 550.000 lietuviu buvo 
išvežta iš iu tėvynės pagal ? 
Maskvos įsakymus.”

Tai ve ir turime triiu be- “ 
dėdišku melagiu tris skir- ■ 
tingas skaitlines: Grigaičio .d 
995 000, AP renorterio 2,- 
225.000 ir žadeikio tarpe 
400,000 ir 550,000. Matote, 
koks skirtumas. Melagiai i 
nebesusikalba.

Nereikia nė aiškinti, jog 
visi trvs šitas skaitlines pa
tys iškepė. Tai Lietuvos I 
priešų sugedusiu smegenų 
duomenys. . Amerikonas

ŠYPSENA
Tinkamai išaiškino

Juozas: “Tu, Vincai, nu
duodi daug išmanąs, tai iš
aiškink man šitokį prajovą: 
Pirmiau, kai aš pasinerda
vau, tai man galvą skaudė
davo; o dabar jau galiu 
gerti, kiek tik noriu—gal
vos neskauda.”

Vincas: “Juozuli, tavo 
galvą kaip skaudėdavo, taip 
ir dabar skauda, bet dabar 
tu to nebejauti, nes tavo 
jausmai jau apmirę. Da
raisi lyg ir gyvas • numirė
lis.” .

Skardena

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

1658 m. karaliaus nutarimu paliepta buvo Arijaus 
mokslo pasekėjams, kad parduotų savo turtus ir išsinė
šintų į užsienį. Kiek vėliau tą paliepimą pritaikė prie 

•katalikų, vedusių arijes, taip pat vedančių pažintis ar 
susirašančių su arijais. Dar vėliau seimo buvo* nutarta 
parfaikinti visos reformatų bažnyčios, pastatytos po 
1674 m. Ten, kur nebuvo bažnyčių, reformatams buvo 
leista laikyti pamaldos tiktai kiekvienam savo namuose, 
bet be pamokslų ir giedojimų. Už to įsakymo peržengimą 
baudė pinigais, kalėjimu ir ištrėmimu. Galų gale seimas

•'■■'r

MONTELLO, MASS
Proga metinių žiemos švenčių sveikiname visus drau
gus ir drauges, kaimynus ir dienraščio Laisvės per
sonalą. Linkime smagiai prąleisti Kalėdas ir laimin
gai sutikti 1952 metus.

Linkime energijos ir laimės darbuojantis dėl 
žmonijos gerovės.

JONAS IR MARIJONA GUTAUSKAI.

r

NEW JERSEY NAUJIENOS / \

vja-a jjcms padėkos

5

ę

Už tris minutes 20 centų

Hudson/& Manhattan kom
panija, kurios traukiniai vaik
ščioja tarpe New Yorko, Ne
wark ir Hoboken, pakėlė va'

likosi
Jisai

Medi-

1733 m. nutarė atimti iš reformatų teisę dalyvauti seb žiuotes fėrą tarpe Jersey Ci
rne, būti teisėju arba apskritai užimti kokią nors valsty
binę vietą.

Kaip atkakliai, buvo persekiojami reformatai Lietu-, 
voj 18 šimtmečio pradžioje, geriausiai parodys trumpa 
ištrauka iš skundo, kurį sustatė ii’ padavė karaliui Lie
tuvos ir Lenkijos reformatai, susirinkę Varšuvoje 1724 
m. Tame skunde tarp ko kita taip rašo:

“Atėmė mums teisę būti atstovais seimuose. Pašalino 
mus nuo valstybės vietų be jokios iš mūsų pusės kaltės. 
Iš valstybės teismo mus išmetė taip, kad tuose teisybės 
namuose mes nebeturime jokios mūsų apsaugos gynėjų, 
nebeturime mūsų skriaudų atkeršytojų ir mūsų teisingų 

- J teisių apsaugoto jų. Atpenč, varu, plikais kardais užpuo
la mus, grūmodami mūsų gyvybei ir godai, kad mus iš
gąsdinus ir atėmus iš mūsų laisvą balsą ir dalyvavimą 
seimuose... Katalikų kunigija neleidžia mums laidoti 
numirusių, nepranešus apie tai vietiniam klebonui. Vai
kų, gimusių iš katalikių, mūsų kunigams neleidžia krikš
tyti. Norėdami prieiti prie Dievo stalo, turime pirm to 
gauti leidimą iš katalikų klebono.. . Mūsų kunigai nega
li iškišti galvos iš namų, nes jiems grūmoja didžiausias 
išniekinimas arba net gyvybės pavojus. Juos už visokį 
menkniekį meta kalėjiman, ištremia, plaka rykštėmis, 
lazdomis ar botagais... Mūsų mokyklas uždaro ir net 
namuose neleidžia laikyti mokytojo. Net mirties patale 
gulintiems reformatams neduoda ramumo; ypačiai jeza
vitai, sužinoję apie sunkiai sergantį reformatą ar liuterį, 
įsiveržia tuojau į jo namus, prievarta duoda jam komu
niją ir skaito jau jį kataliku, nors jis pasveiksta... Je
zavitai ir kiti katalikų kunigai varu prašalina mūsų 
kunigus nuo sergančių reformatų, net mirštančius ver
čia priimti katalikų teikėjimą. Reformatus verčia švęsti 
katalikų šverites, ko nedaroma net su žydais ir totoriais... 
Kaifr elgiasi su mumis jezavitų mokiniai, negalima ap
sakyti. Užpuola nekaltus reformatus ant kelių ir viešose 
vietose, kolioja, stumdo ir skriaudžia. Mūs ne tik* atstū
mė nuo dalyvavimo seimuose ir seimeliuose, bet katalikų 

^dvasininkai dargi grūmoja dūšių išganymo nustojimu 
’tiems katalikams seimų atstovams, kurie pasižada seime 
ginti reformatų reikalus... Tribunolai ir kiti teismai 
visuomet pripažįsta teisybę katalikui bylose su reforma
tais* Kad reformato byla būtų ir teisingiausia, visuomet 
teisybę pripažįsta katalikui... Vilniaus vyskupas, kad; 
sukiršinus katalikus prieš reformatus, išleido veikalą, 
kuriame prikaišioja reformatams didžiausias nebūtas 
niekadarybes ... Katalikų dvasininkai vidurnaktį ar 
rytmetį, pro langus ar išvertę duris, su keliais bajorais 
įsiveržia į reformatų bažnyčias. Atlaikę mišias prie alto
riaus, nuo tos dienos jau skaito tą bažnyčią sava ... 
Katalikų dvasininkai savavališkai uždeda ant reforma- 
tų mokesčius ir sunkenybes ...”

Yra dar ir daugiau punktų tame skunde, bet ir šito 
pakanka. Tegu kai kas šitame skunde ir perdėta, betgi 
reikia pripažinti, kad tas skundas parodo itin liūdną ne
susipratimą tų laikų Lietuvos visuomenėje. Tokis atkak
lus savo piliečių persekiojimas dėl tikėjimo turėjo blo
gus Vftisius atnešti.

’ Ir iš tikrųjų. Reformatai patyrė, kad veltui jie skun
džiasi karaliui, veltui ieško užtarimo seimuose ir seime
liuose. Jezavitų sukiršinta visuomenė neatsižvelgia į se
niau išleistus karalių paliepimus, į seimų ir seimelių nu
sprendimus. Kiekvienas nenaudėlis, ar nenuorama, ga- 

4ęjo, nebijodamas bausmės, kenkti reformatų turtui, 
sveikatai ir garbei. Skriaudžiamieji niekur teisybės sau 
atrasti negalėdavo. Neatrasdami apgynimo savo tėvynėj,, 
jie šaukdavosi prie kaimynų karalių nekatalikų. Jų 
skundai ėjo.ne tik Prūsų karaliui ir Rusijos carui, bet 
pasiekdavo Švedijos ir Danijos, net Anglijos karalius.

Tie skundai davė gerą progą kaimynų karaliams apsi- 
_• skelbti save Lietuvos ir Lenkijos nekatalikų globėjais ir. 

prie kiekvienos progos kištis į vidurinius lenkų lietuvių 
valstybės reikalus. Tas kišimasis galų gale privedė prie 
nusilpnėjusios lietuvių lenkų -valstybės išdalinimo. Kaip 
tai įvyko, vėliau pakalbėsime. Pirmiau pasakysime ke-

• lis žodžius apie jezavitų įtekme įvykintą tikėjimo uniją 
su stačiatikiais. Ta unija taip pat daug blogo padarė 
lietuvių lenkų valstybei.

IV.
• TIKĖJIMO UNIJA.

K Apsigyvenę Lietuvoj jezavitai atkreipė savo atidžią ir 
B į stačiatikius. Gerai progai atsitikus, sumanė suvienyti 

juos su katalikais. Proga atsitiko 1590 m., kuomet pa- 
Mlo vaidai tarp Kastantinopolio stačiatikių patrijarcho 

< ir Kievo mitropolito Ragozos. Susivaidijęs su patrijar- 
cnu, mitropolitas gągoza ir du jam prielankūs stačiati- 

 

vyskupai sutikerfyriimti jezavitų teikiamą uniją.

•fam tikslui gavę popiežiaus leidimą ir karaliaus prit’a- 

 

•imą, jezavitai su palinkusiais prie unijos stačiatikių

dgais surašė (1590 m.) tam tikrą bažnytinės unijos 
.Tuo aktu, unitai pripažįsta popiežių bažnyčios gal- 
’tna Romos katalikų tikėjimo apeigas ir dogmatus, /

MONTELLO,
Proga metinių švenčių Kalėdų 
visus savo prietelius, Laisvės 
dienraščių Laisvės, Vilnies ir 
Liaudies Balso personalus.

Linkiu energijos ir pasišventimo ginant 
darbo žmonių reikalus.

GEORGE SHIMAITIS.

MASS.
ir Naujų Metų sveikinu 
skaitytojus, vajininkus, 
kanadiečių

Detroit, Mich Chicagos Žinios

I Iš raporto paaiškėjo, kad
II pereitas parengimas, įvykęs
11 Auditorijos patalpose, buvo 

pasekmingas. Pelno padaryta 
virš $60.

C. Kairis įrašė kuopon nau« 
ją narį. Jisai yra vyriausias 
vajininkas ne tik mūsų kuo
poj, bet ir visoj Chicago].

Kuopos nariai gerai mokas! 
į lėšų fondą. Kas dar nepasi- 
mokėjo, tegul nepamiršta pa- 
simokėti. S.

važia- 
centų!

New
ir Ko

ant senatvės pensijos, 
automobilio sužeistas, 
jau ilgokas laikas guli 
cal Center ligoninėje ant ket
virto aukšto, kamb. No. C. 1, 
ir kam laikas leidžia, prašo
me J. Butkų aplankyti. Va
landos nuo dviejų iki trijų— 
jei neklystu.

M. Sabaliauskas, irgi LDS 
133-čios kuopos narys, su se
kamų metų pradžia išeina ant 
senatvės pensijos. M. Saba
liauskas per daugelį metų 
dirbo odos dirbtuvėje, Hobo
ken, N. J. Yra LDS ir AL£LD 
kuopų narys, per daugelį me
tų, yra “Laisvės” skaitytojas 
ir pažangus žmogus.

Ir man jį sutikus ir Užklau
sus, ar ištikrųjų jisai pasi
traukia nuo darbo ir eina ant 
senatvės pensijos, atsakė 
“taip,” Metų skaičiaus nega
liu1 pasakyti, bet manau, kad 
turi arti 70. Sabaliauskas at
sinaujino “Laisvę” ir pridėjo 
dar $3 aukų. Ačiū.

LDS 133-ji kuopa savo su
sirinkime gruodžio mėn. nu
tarė pamokėti už visus narius 
iš kuopos iždo į LDS Centro 
lėšų fondą. Kuopos valdyba 
pasiliko senoji ir 1952-riems 
metams. Kuopa jokio veikimo 
nesudaro, bet pinigų ižde bė
gamiems reikalams turi, 
das gerame, stovyje.

Nežinau, ar visuose mies
tuose, bet New. Jersey valsti
joje LDS organas “Tiesa” 
gaunamas labai pavėluotai. 
Pirmos dienos mėnesio “Tię- 
sa” gaunama beveik apie pen
kioliktą. Penkioliktos laikraš-

Iš Korėjos karo lauko pa
leistas lėktuvo vairuotojas Lt. 
Howard J. Danowski ant 30 
dienų, ištarnavęs 10 mėnesių, 
pasakoja apie karinius lėktu
vus.

ty ir New Yorko. Ir tik per
važiuojant skersai Hudson 
upę iš Jersey City į New Yor- 
ką trijų minučių laiku 
vimas kainuoja 20 
Dvidešimt centų' nuo 
Yorko iki Journal Sq. 
boken.

Ir nepaisant dedamų pas
tangų, kad neprileidus aptūp
ti keleivius, kurių susidaro 
kiekvieną dieną apie 200,000, 
darbas nuėjo niekais. Kompa
nijos gobšumas susidariusio
mis aplinkybėmis pasipelnyti, 
jai pavyko. Įstaigos, prie ku
rių buvo kreiptasi, palaikė 
pelnagro.bių pasibrėžtą tikslą. 

—o—
Gruodžio 11 d. Jersey City 

įvyko šiais metais iš eilės treti 
balsavimai. Demokratų tarpe 
eina aštrios peštynės, aišku, 
už vietas ir vadovybę. Vie-^ 
nuoliktą gruodžio buvo balsa
vimas, ar miesto administraci
ja turi pasilikti tokia, kokia 
yra dabai’, ar pakeisti Į kon- 
silmanus. Dabartinė miesto 
valdymo forma yra “Charter 
Board Commission.” Balsavi
mo pasekmės tokios: “Yes,” 
kad pakeisti, balsavo 20,087. 
“No” 45,499. Reiškia beveik 
du prieš vieną palikta sena 
tvarka miesto administracijo
je.

Buvusis per . daugelį metų 
miesto gaspadorius Hague . , . . .
vedė kovą už pakeitimą mies-/1S 8aunanJa^ beveik apie pu
to valdymosi tvarkos. Dabar-Į h ^dažnai pamanai, kad 
tinis miesto gaspadorius Ken- j 
ny stojo, kad pasiliktų seno
vinė tvarka. Kenny grupė lai
mėjo. Tačiau tik 40-tas nuo
šimtis visų galinčių balsuoti 
piliečių dalyvavo balsavime. 
Tai mažas Kenny laimėjimas, 
ir Hague grupė mano, kad jie 
sekamais metais laimės bal
suotojų didžiumą.

—o— '
Jersey City, tu r but bus 

niausią lietuvė moteris, 
Višniauskienė, gyvenanti 216 
Prencentton Avė. Jai jau su
kako 80-tis metų amžiaus ir, 
jos duktė, žentas, ir anūkas 
buvo suruošę jai gimtadienio 
pokilį. Višniauskas yra LDS 
133-čios kuopos narys, irgi 
senyvas žmogus, nesijaučian- 
tis gerai. Višniauską kankina 
reumatizmas ir žiemos laiku 
sunkiai gali vaikščioti. Viš
niauskienė yra ramaus 
moteris. Linkiu jai sulaukti 
šimto metų amžiaus. 

—o—
J. Butkus, LDS 133-čios 

kuopos narys ir gyvenantis

sė
tai

būdo

Iž-

laikraštis nebeišeis.
Šiuos metus baigiame su 

mažu skaičium gautų narių į 
LDS šiame vajuje. Būtų gerai, 
kad sekami metai būtų, geres
ni metai gavime naujų narių. 
Ir jeigu taip dalykai eis, kaip 
eina, tai chicagiečiai laimes 
naujų narių gavimo kontestą, 
ir LDS 3-čioji apskritis turės 
sumokėti sutartą skolą $15. 
Negerai, bet ką padarysi. Ir 
jau, bu>s antras iš eilės pra
laimėjimas! Pralaimėjo su 
penktąja apskritimi, pralai
mės ir su antrąja. Pilietis

Kanadiečių draftavimas 
Jungtinėse Valstijose

Ottawa, Kanada.— Jung
tinės Valstijos turi teisę 
draftuot į savo kariuomenę* 
kanadiečius, kurie dirba 
Jungtinėse Valstijose, nors 
gyvena Kanadoj, sako ka- 
nadinė valdžia.

Ypač daug kanadiečių 
važinėja darban i automo
bilių fabrikus Detroite.

Raudonųjų Migai yra taip 
geri, kaip kad mūsų F-86 Sab
res, ir kai kuo geresni.

Migai turi didesnę jėgą 
geriausius Amerikos Jet.

Migai esą apginkluoti su 
mm. patrankom. Girdi jie ga
li sunaikinti, F-86 su vienu 
pataikymu. Mūsų Jet turi tik 
50 kalibro automatinius kul
kosvaidžius.

Lt. Danowski buvęs paskir
tas naktiniu žvalgu ir suradi
mui priešo pozicijų. Suradęs 
priešą, mesdavęs šviesas, kaip 
ženklą, kurioje vietoje randa
si priešas. Tuomet Amerikos 
sunkieji bombonešiai pasileis
davo į darbą. Už tą darbą 
Danowski gavo atsižymė.jimo 
ženklą ir 30 dienų atostogų, 
pabuvoti pas savo dukrelę ir 
žmoną.

—o—
300 milijonų

Majoras Cobo, sugrįžęs iš 
Washingtono, pasigyrė, kad 
gavęs 300 milijonų dolerių 
dėl Detroito.

$17,000,000 dėl miesto sta-' 
tomo County Building, $20,- 
000,000 dėl “sewer” pageri
nimų, $134,000 dėl greitųjų 
kelių (expressway) ir $130,- 
000 dėl griovimo senų namų.

Minimi pinigai duosią dar
bo arba sutrauksią į darbą 
dalį bedarbių. . ;

Detroito piliečiai 'sumoka 
taksais federalei valdžiai, o ji 
atiduoda miesto politikieriam, 
kurie leidžia milijonus visai 
be naudos.

Miesto kasami tie (express
way) keliai Detroito dieninei 
transportacijai' nieko negel
bės. Vienas dalykas, jei norėsi 
įlyst į tuos “aivais,” turėsi 
važiuoti toli, kol pasieksi įva
žiavimą.

Į laukus išvažiavimas grei
tesnis, bet į darbus blogas.

Tų aivai-kelių kasimas la
bai daug gyvenamųjų namų 
išvertė. Kurie pasiliko šalę tų 
iškastų griovimų kelių, 
darė daug pigesni 
nėję’padėtyje. Kai 
žinodami griovimu 
džia smarvę, tai 
lenda per langus.

Taipgi miesto senų namų 
ardymas mažai duos naudos, 
nes gauta dalis pinigų išeis 
už apmokėjimą tų griaunamų 
namų, žemę ir už sugriovimą. 
Cobo jau kelis kart buvo pa
sakęs, kad išgriautas vietas 
paves privatiškoms kompani
joms pastatymui namų.

Cobo su kitais -miesto valdi
ninkais griauna gyvenamus 
namus, kuriuose žmonės galė
jo gyventi per keliolika metų, 
ypatingai kasant tuos griovi
mus kelius. Kitose vietose, 
kurias Cobo žada pavesti 
kompanijoms, yra taipgi nie
kas kitas, kaip tik darbas dėl 
kompanijų pelno.

—0—
Cobo su savo sėbrais jau 

kalba apie pravedimą kelio 
pakraščiu upės nuo Beel Isle 
tilto link Grosse Pointe, čia 
taipgi tas kelias tarnaus tik 
dėl turtingosios klasės, kurie 
gyvena Grosse Pointe.

—o—
Didžiųjų pramonių unijis- 

tai «gavo po centą į valandą 
daugiau1. Bet prekės užtai pa
kilo aukštyn. Gi iš tų 40 c ar 
45 gautų dar reikia keli cen
tai atiduoti Trumanui, kuris 
atiduoda Europos kapitalis
tams. Tai toks progresas yra 
Detroite. Spartakas.

ti z

pasi- 
ir prastės- 
trokai, va- 
kėliu, Įei
ti esi og ir

kad Pranas šniu- 
koks visuomenės 
ir neinteresavosi 
j u d ė j imo rei- 

gra-

Palaidojome P. Šniuką

Gruodžio 8 d., apie 2-rą 
vai. po pietų, iš A. Vasaičio- 
Vance šermeninės, Cicero, mi
ręs po ilgos ligos buvo paly
dėtas ilgos eilės automobilių į 
Tautiškas Kapines, ir ten gra
žioj vietoj, ant kalnelio, neto
li rašytojo Šerno, buvo palai
dotas Pranas Šniukas.

Nežiūrint, 
kas nebuvo 
veikėjas 
visuomeninio
kalais, bet jo artimieji 
žiai suteikė paskutinę pagar
bą. Daug vainikų sugabenta į 
graboriaus Vasaičio gražią ir 
erdvią šermeninę ir gražiai bu

vo palaidotas su daug palydo
vų.

Išlydint į kapines, velionio 
giminaitė Adelė Bačkauskaitė 
grojo vargonais liūdnas melo
dijas.

Sugrįžus iš kapų į šemeto 
salę, visiems buvo iškelti pie
tūs.

Pranas buvo linksmo būdo. 
Lietuvoje buvo muzikantas; 
pūsdavo klarnetą vestuvėse.

Vargus užbaigiai ir ilsėkis 
sau ramiai šios šalies žemelė 
je. ' Giminaitis.

» —o—

—o---
Skirtingas bankietas

Roselando Lietuvių Kultū
ros Klubas savoj svetainėj, 
10413 S. Michigan Ave., sek
madienį gruodžio 23 d., ren
gia nepaprastą bankietą. Kul- 
tūrietės gaspadinės sako, pa
gamins apetitą sukeliantį ir 
sveikatai reikalingą maistą be 
mėsos, bet namie marinavotų 
“smelts” silkių, žuvies, kisie
liaus, grybų, virtinių ir tt. Sve- 
tainė bus atdara anksti, o va
karienė bus lygiai 5 valandą 
vak. ir kainuos tik $1.25, o 
valgyt galėsite kiek tik norė
site. Kviečiame visus.

—o—
Lauksime Naujų Metų
. R o s e lando Pirmeiviškos 
Draugijos bendrai rengiasi 
pasitikti Naujus Metus su 
programa ir šokiais pirmadie
nio vakare, gruodžio 31 die
ną, 6 vai. vakare, Liet. Kultū
ros svetainėje. Įžanga tik 25 
centai. Dan Yla

—o— 
veikla

9 dieną Joniškie- 
laikė susirinkimą

Mirė

bet jiems palieka teisė laikyti mišias žmonių kalba, švęs
ti šventes senuoju kalendorium, o jų kunigams pasilieka 
teisė vesti pačias.

Tokia unija didžiai sustiprino katalikų bažnyčios pa
dėjimą. Užtatai reformatai, kiek galėdami, stengėsi 
veikti prieš tos unijos įvykinimą.

Priešinga unijai buvo ii* didelė stačiatikių kunigų da
lis ir stačiatikių bažnyčios galva, Kastantinopolio patri- 
jarchas. Užtatai, kuomet 1596 m. buvo sušauktas sta
čiatikių dvasininkų, susirinkimas Brastoje, kur unij# su 
Koma turėjo būti galutinai priimta, stačiatikių dalis 
griežtai atsisakė priimti uniją. Nuo to laiko tarp unitų 
ir neunitų prasidėjo atkakli ir kenksminga kova. Unitus 
palaikė karalius, jezavitai ir valdžia.

Beveik kiekviena vyskupija turėjo po du vyskupu: 
stačiatikį ir unitą. Abiejų pusių dvasininkai vedė tarp 
savęs atkaklią kovą.,,Vieni stengėsi atimti iš kitų bažny
čias, turtus ir parapijiečius. Kova neapsieidavo be peš
tynių ir net -užmušimų. Taip 1623 m. įpykę stačiati
kiai užmušė Vitebske unitų arcivyskupą Kuncevičių. 
Kiek labiau prasiplatino unija Lietuvos priklausančioje 
Gudijoje. Daug silpniau platinosi lenkų atimtose Gudi
jos žemėse.

^Daugiau bus)

Helen Gelžen (Geležinis), 
po tėvais Sakalauskaitė, 4815 
W. 96th St., Oaklawn, Ill., 
mirė gruodžio 9 d. Gimusi 
Chicagoje.

Vincentas Micevičius, 6425 
So. Talman, mirė gruodžio 10 
d. Kilęs iš Pašilės valse., Pa
girių vienkiemio.

—o—
Štai, koks jų balsavimas

Lietuvių Auditorijoj įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj 36 kuopos susirinkimas, 
žmonių susirinkime dalyyavo 
nedaug. Nebuvo nei 50 narių, 
nors tame susirinkime nomi
nuoti centro viršininkai.

Bet už tai balsų skaitytojai 
buvo tikri savo amato meist
rai. Už W. Laukaitį paduota 
71 balsas, o už Viniką net 79 
balsai. Už Gugi paduota 74 
balsai.

Ar tai ne stebuklai ? Susi
rinkime nedalyvavo nei 50 
narių, o balsų suskaityta ko
ne iki 80. Vadinasi, balsavo ir 
mirusios dūšios!

Štai, kokią jie praktikuoja 
demokratiją! Jeigu tokie pra- 
jovai gali įvykti vienoj kurioj 
kuopoj, tai kodėl tokių prajo- 
vų negalėtų įvykti kitose kuo
pose ! Nabagas Fortūnatas Ba- 
gočius gavo tik penkis balsus. 
Mat, balsų skaitytojai išanks- 
to žinojo, kad jis numirs. 
Taip ir buvo. Jis numirė už 
dviejų dienų. Narys.

—o—
Pereitame LDS 53 kp. susi

rinkime perinkta ta pati val
dyba 1952 metams. Visi val
dybos nariai veikė darniai ir 
energingai.- Kuopos nariai rei-

Joniškiečių

Gruodžio 
čių Klubas 
ir išrinko valdybą ateinantieji
metam. Didžiuma valdybos 
narių pasiliko tie patys, kurie 
ir šiemet eina tas pareigas, 
apart pirmininko ir jo pagėl- 
bininko.

Moterys narės protestavo ir 
net “streikuoti” žadėjo, kad j 
valdybą neišrinkta nei viena 

1 moteris. Grasino Joniškiečių 
parengimuose nebekepti bly
nų ir kitokiom “bausmėm.” 
Bet, atrodo, “streikas” bus li
kviduotas “arbitracijos”' ke
liu. Nes susirinkimas paskyrė 
iš iždo $20 pasivaišinimui 
narių...

Vienas raportas buvo trupu
tį keistokas. Tai iš atsibuvu
sių Klubo vakaruškų. Komisi
ja raportavo, kad turėjo IW- 
datekliaus $12.72. J vakaruš- 
,kas atsilankė, viso labo tik... 
14 asabų. žinoma, čia kalte 
pačių klubiečių, aiškino komi
sija. Tiesa, daugelis esame 
apsenę ir šokiai mus jau ne- 
bepatraukia. Bet, man atrodo, 
kad čia kalta ir “politika,” 
skirstymas narių į “gerus” ii* 
“blogus.” Dėlto neteisinga bū
tų kaltinti eilinius narius dėl 
nesilankymo savo Klubo pa
rengimuose. Narys.

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

DORCHESTER, MASS.

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty)'Šestadien., Gruodis-Dec. 22, 1951
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NewWto^feSzfoZlnftn Filmos—Teatrai

Mirė Petras Repšys, 
brooklyniečio brolis

18-

gyvenantieji Newark,

Caldwell, Ohio, gruodžio 
tą mirė Petras Repšys, seniau 
gyvenęs Pennsylvanijoje, dir
bęs anglies kasyklose.

Paliko liūdesyje duktė Mar
garet Dukas ir sūnus Alexan
der,
N. J. ir duktė Agnes, Chica- 
goje, 17 anūkų, taipgi brolis 
Tarnas, gyvenantis 29 Sheri
dan Ave., Brooklyne ( 
New Yorke.).

Duktė išvyko patvarkyti 
laidotuves.

Broliui Tarnui Petro mirtis 
tapo juo skaudesnių smūgįu 
dėl to, kad jis negali nei į 
šermenis nuvykti. Jo žmona, 
jau arti metai sunkiai sergan
ti, šiuo tarpu randasi namie, 
bet taip 
nuolatos 
ir šeima 
iš namų

Reiškiame užuojautą d. 
Repšiui ir velionio 
šeimai.

Atveskite vaikus Liberty 
Auditorijon sekmadienį

Keno atmintis gera, kas at
simena savo vaikystę, tas ži
no, kiek džiaugsmo suteikia 
vaikams proga susieiti, pažai
sti, lenktyniuotis. O ką besa
kyti apie sueigą prie Kalėdų 

'Eglaitės, apie laimikius dova
nėlių ir jų apžiūrą. Tie žmo
nės

pat

sa- 
ar giminės ar draugo vai- 

nemokama. Bet 
prašomi atnešti

nepatingės atsivesti vai-
(East ^us j Liberty Auditoriją, kam-

Atlantic Avenue ir llOth 
šį sekmadienį, gruodžio 

23-čią 3 vai. po pietų.
Eglaitę rengia LDS 200 kuo

pa (angliškai kalbančiųjų lie
tuvių kuopa). Tačiau kviečia

pas 
St.,

visų kuopų narius, o taip 
ir nesančius LDS nariais 
vesti bent po vieną vaiką, 
v o
ką. Įžanga 
ateinantieji
55 centų vertės dovanėlę. Do
vanomis vaikai apsikeis žais
dami bosus. Tai bus kas nors 
panašaus į jau žinomą “grab 
bag.”

Vaikai dalyviai taipgi pra
šomi dalyvauti programoje: 
su daina, eilėmis, muzika, šo
kiu ar kitu kokiu talentu.

Duobkasys bandė mirti, 
bet neturėjo “laimės”

silpna, jog prie jos 
stovi slaugė. Dėl to 
negali kur nors toli I 

išeiti.

Kūčiose valgis—tik dalis
pobūvio įdomumo

Nicholas Šokai, 35 metų, 
Mount Judah kapinėse, Rid- 
gewoode, duobkasys, praėju
sį antradienį du kartus bandė 
nusižudyti, bet vis jam nepa
vyko. Dėl ko jisai tai darė, 
neskelbiama.

Sokol nušokęs nuo platfor
mos IRT 68th St. stotyje,. New 
Yorke. Trys vagonai praėjo 
virš juomi, bet jis likosi nesu
žeistas — pataikęs nukristi 
tąrpe bėgių. Policija ir subyės 
darbininkai jį, kovojantį prieš 
gelbėtojus, iškėlė ant 
mos. ;

Iškeltas, jis staiga 
nuo gelbėtojų, įbėgo į 
tarpu vagonų iššoko ii 
k i t o n p u S ė n
priešais ateina ntį iš 
kitos pusės traukinį. Mo- 
tormanas suspėjo laiku su
stabdyti traukinį. Norintįjį 
mirti nuvežė į Bellevue 'ligo
ninę tyrinėti.

platfor-

ištrūko 
vagoną, 
- išbėgo 

s toties

Roxy Teatre

Pradėjo rodyti komišką 
“Elopement,” su C 1 i f t o n 
Webb rolėje busimojo uošvio 
ii- Anne Francis, Charles 
Bickford ir William Lundingan 
kitose Vadovaujančiose rolėse.

Scenoje dainininkas Guy 
Mitchell, Evelyn Case, bale
tas, orkestras ir kiti veiksmai.

—o—
Rivoli Teatre

Rodo “Decision
Dawn,” iš praėjusiojo 
laikų.
tiek patį karą, kiek šnipinėji
mą karui. Tos filmos 
peržvalga jau tilpo 
seniau.

Before 
karo 

Tačiau ji vaizduoja ne

Victoria Teatre

platesnė
Laisvėje

Death

Argumentavo už ir 
prieš loterija

GARSINKITE LAISVĖJA
nerašykit Laisvę Savo Draugui.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Pranešame visiems lietuviams, kad 4 
Gedemino Draugystė rengia didelį ‘ 
balių pasitikimui Naujų Metų, pir- 

tan senatorius Mahoney argu- madienj, .31 d. gruodžio, savo sve
tainėje, 575 Joseph Ave.

Parengimą rengia jaunuoliai, lai 
bus vienas iš gražiausių ir puikiau
sių.
Bus skanių gėrimų ir gardžių val
gių.
kius.

Gruodžio 18-tą W0R tele
vizijos programoje Man h at-

montavo, kad mieste reikia į- 
vesti valdinę, legališką loteri
ją. Jis sakė, būk su tuo pra
nyktų ir gemblerystės rake- 
ticriai, kurie pelnosi iš nele- 
galės loterijos.

Prieš ^gemblerystės legali
zavimą argumentavo J. V. se
natorius Estes Kefauver. Jis 
sake, jog legalizavimas nedo
ros gemblerystės nepadarys 
ją dora.

Užsisakykite stalus iš kalno.

Muzikantai grieš visokius šo- 
Kviečiame visus ir visas.

Jaunuolių Komitetas.
(150-251)

Pajieškojimai
Pajicškau savo sesers Marijonos 

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

Sunkvežimio va iru otoj as,
kuris užmušė vieną moterį ir 
sužeidė jos palydovę, tapo iš
teisintas. Moterys - ėjusios 
skersai gatvę keičiantis švie
soms.

■ Atė j o nauja filmą 
of A Salesman,” gaminta pa
gal Arthur Milįerio buvusį il
gą laiką ant Broadway tuo 
vardu veikalą. Stato Stanley 
K ram ei'.. ž y m i ausi o j e 
Fredric March.

—o— 
Paramount Teatre

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

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

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

Įdomumo Kūčių vakarui 
tradiciniai valgiai. 

Tačiau tas, kas pernai buvo 
atvykęs Liberty Auditorijon 
minėti Kūčias, šiemet atvyks 
ne vien tiktai 
nės.

Oi, kokių 
pripasakota 
skirtingose 
ruošiamos Kūčios! Kokių bur

btų išbardavo mergos apie at
vyksiančius piršlius, apie jau- 

u'y.xvovf *■’ į nikius, apie ateitį. Visa tai 
pateiktame _ * . , • ■’suteikė malonių atsiminimų.

Ir buvo smagių juokų. Atidė-’ direktorių ir kitų prietelių. 
turn į šalį bile kokią puošnią1 Ar

jo brolio suteikia

Koki būtų tie nauji 
“pagerinti” taksai

dėl tos vakarie-

Du Columbia Universiteto 
profesoriai (buvę tam tikslui 
majoro Tmpellitteri pasamdy- j 
ti Už labai gerą mokestį iš: 
miesto iždo) savo 1 
majorui raporte pasiūlė kelti 
Tėra ir taksus.

Profesoriai Robert M. Ilaig 
ir Carl S. Shoup savo raporte 
spėja, kad miestas kas metai 
eitų į skolas, jeigu taksų ir 
fėrų nekeltų. Anot jų, jeigu 
kiltų depresija, iki 1956 metų 
metinė skolų suma galėtų pa
kilti . iki 38.1 milijono dole
rių.

Tad jie ir pasiūlė palikti vi
sus esamus taksus ir uždėti 
naujų. Pirm visko siūlo tuo
jau kelti ferą mažiausia iki 12 mos vakaro, 
ir pusės centų ir artimiausiu į 
laiku įvesti 25 centų fėrą, su 
Šiokiomis tokiomis nuolaido
mis pagal zonas (zonos tai 
cukrelis pasaldinimui karčios 
piliulės, kad lengviau būtų 
galima keleiviams įpiršti).

Užtvirtinti esamus “sales 
tax” ir “laikinai” pakelti iki 
3 ir pusės procentų. Po tiek 
pat uždėti ant cigarečių ir 
alaus.

Uždėti po $5 mokesties per 
mėnesį naktimis paliekan
tiems savo auto gatvėje. Ir 
įvesti daugiau myterių.

Dviemis bilijonais pakelti 
real estate taksus, padidinant 
įkainavimus nejudomojo tur
to, ypačiai vienos ir dviejų 
šeimų namukams, taipgi nau
jiems komerciniams ir fabriki
niams pastatams, kurie dabar 
taksuojami tiktai 80 procentų 
jų kainos sumai. Ir įstatymiš
kai pakelti taksavimo laipsnį 
nuo 2 iki 3 procentų.

Pakelti viešbučiuose kam
barių taksus nuo 5 iki 10 pro
centų. Ir numatyti tūli kiti 
taksavimai.

Kaip matome iš labai trum
pos, paviršutinės peržvalgos, 
kad visi ant varguomenės už
dėtieji taksai siūloma palikti! 
ir padidinti. Tais varguome-į 
nės smaugliais bus. pakėlimai 
fėro, “sales tax,” taksų ant

1 mažųjų namukų, auto pasista
tymo, cigarečių. O milijoninės 
korporacijos liksis nepalies
tos.

Taksų srities ekspertai. iš 
pačios liaudies sako, kad jei
gu būtų siūloma pilnai aptak- 

.suoti korporacijas, jų nejudo- 
inąjį turtą, tais taksais turėtų 
surinkti po 150 milijonų dau
giau be kėlimo taksų 
(rate).

buvo įvairumų 
apie tai, kaip 

Lietuvos vietose

ir riebią puotą už šią kuklią 
pasnikišką vakarienę ir jau
kiai smagų pobūvi. Bet—

Viso to žodžiu kitu neatpa
sakosi. Persitikrinkite patys 
atėję i Liberty Auditorijos res- 
tauraną, kur rengiamos Kū
čios šio sekmadienio vakaro 
7 valandą, 
Įžanginės

i Atsiteis už 
i pagal savo

Už gemblerystę 1-ri 
metai kalėti

Dabar rodoma 
cket” ir yra asmenų veiksmai 
scenoje.

gruodžio 23-čią. 
mokesties nebus, 
vaišes kiekvienas 
nuožiūrą ir išgalę.

Rengia ir kviečia visus Au
ditorijos štabas su pritarimu

Subruzdo registruotis stalus 
Naujiems Metams pasitikti

Jau. kelios grupės susidarė j būrius išsivystė draugiškos 
savo stalus bendrai puotai i lenktynės. Jose ,dalyvauja ir 
Liberty Auditorijoje laukiant 
Naujųjų Metų, gruodžio 31-

Pavadinimas grupėmis ne 
visai teisingas. Vienas sakėsi 
savo grupėje jau turįs virš 20 j 
asmenų ir tikisi sukviesti dau
giau. Tai jau būrys, ne grupė.

Gražu, kad už didesnius

jaunieji lietuviai. Abejoju, ar 
senieji šį kartą beatsilaikys 
prieš čiagimius. žinoma, galė
siantiems dar padidinti savo 
būrį nėra ko 
daugiau, geriau.

užvydėti —

sukaktuvėse

ratos

taksų

Tai William J. McCor
mack, stambus kapitalis
tas, kuriam » primetamas 
raketas New Yorko uos
te. Dabar, mat, eina tyri
nėjimas uoste padėties. 
Sakoma, kad ten viešpa
tauja kriminalinis ele
mentas. McCormack pa
šauktas prieš grand džiū- 
rę pasipasakoti apie savo 
veiklą..

Jules H. Bender, kuris skai
tomas veik lygiui gemblerių 
karaliuku su Ericksonu, buvo 
teisiamas specialių sesijų teis
me, New Yorke. Jo kaltinto
jai sakė, kad jis gemblerystė- 
mis turėdavęs iki $6,000,000 
metinės apyvartos.

Jo bylą svarstant prokuro
ro asistentas James J. Fitzpa
trick žodžiais šturmavo tarsi 
griausmas, kaip jo įstaiga 
ryžtinga išnaikinti gemblerys- 
tes ir su jomis susijusias kri- 
minalybes. Galėjo pamanyti, 
kad vargšas Benderis pasiliks 
kalėj Ane amžinai. Bet... 
griausmas ištrenkė peliūkštį.

Už šešių milijonų dolerių 
gemblerystę teismas Benderi 
nuteisė vienerius metus kalėti 
ir pasinio kėti penkis tūkstan
čius dolerių pabaudos.

Naujų Motų
Auditorijoje muzika bus Jur
gio Kazakevičiaus. Įžanga 
tiktai $1.50. Vaišės pagal už
sakymą. šeimų ar draugų 
grupės savuosius stalus šeimi
ninkauja savaip — nori, gali
užsisakyti restąurano valgius,1 
o' jei ne, atsineša savo vaišes.1

Nedėkingoji
gal 

turė-

Restaurane, kaip ir kas die- ■ 
' ną, užėjimas nemokamas. 1 

Kasdieninių valgių kasdieni- i 
nės kainos.

Norint didelėms grupėms 
užtikrinti pasirinktą valgį, pa
tartina iš anksto apie tai pa-, 
siąrti su Auditorijos vedėjais. 
Prašo nelaukti paskutinės die
nos. žinote, šventėmis kartais 
pritrūksta kai ko. O kartais 
sniegas ar kokios kitos prie
žastys sutrukdo pristatymą. 
Geriau turėti viską iš anksto. |

Naujų Metų sutiktuves ren
gia Liberty Auditorijos direk
toriai ir vedėjai, namo nau
dai. Auditorija randasi At
lantic Avė. ir 110th St., 
mond Hill, N. Y.

Brooklyne nežinoma, 
net ne tyro kraujo katė 
jo keturių dienų iškilmes. Ji, 

i užsivijusi voverį ant stogo, 
• pati bijojo žemyn lipti, rėkė.
Jos gelbėti ėjo susiedijos gy
ventojai, paskui gyvuliukų 
globos draugijos agentas, pas
kui policija, o po to ir vėl 

i agentas. Kada, pagaliau, pa
vyko ją nukelti, katė, papūtu
si uodegą, spruko už tvoros 
nei dėkui netarusi savo gelbė
tojams.

Rich-

metųGeorge Pentis, 20 
marinas, pabėgo nuo dviejų 
sargybinių Brooklyn© gatvėje, 
surakintoji is rankomis būda
mas. Jis įsimaišė minion vaik
ščiojančių pagal krautuves.

t > " ................

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
’ SVEIKINAME VISUS ŲRAUGUS 

IR PAŽĮSTAMUS.
Brooklyne areštuotas 

kolektorius John Cusmano. | 
Kaltina, kad jis siūlęsis “su- | 
fiksyti” pavėluotus sumokėti i | 
taksui

ANNA ir VINCAS KAZLAUSKAI.

Stanley Teatre

Gruodžio 22-rą pradedama 
rodyti nauja tarybinė filmą 
“Bountiful Summer,” spalvi
nė, iš Ukrainos kolūkiečių gy
venimo, su- linksmomis daino
mis, muzika. \

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

World Teatre

Rodoma Do- Sica gaminta 
filmą “Miracle In Milan.”

Streiko vadai išrinkti 
lokalo valdybon

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

unijos

Du veikliausieji praėjusiojo 
laivakyovių streiko 
Frank Naw roc k i ii’ 
Parszik, tapo išrinkti 
lokalo 808 biznio
(delegatais). Tos pareigos lo- 
kale skaitomos vyriausiomis. 
Lokalo delegatų rinkimuose 
buvo išstatyta 10 kandidatų.

Kitoms pareigoms, sekreto
riaus ir prezidento, 
William Noonan ir 
Gorman, skaitomi 
“karaliui” Ryanui.

i - -—

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

i

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

išrinkti
James 

šališkais TONY’S

Nutarė baigti streiką

firmos 
ir kiti

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

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

Streikuojantieji Pan- A m er i- 
can World Airways 
mechanikai, stewardai 
nutarė sugrįžti darban po to,
kai jiems pasiūlyta, kad pre
zidento paskirta komisija ty-, 
rinės padėtį ir tarpininkaus

1 derybose su firma.

Dienraščio “Laisves”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio - January 27-tą

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

šokiai seks tuoj po vakarienes 
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

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

Vakarienes ir šokių bifetas $3.00 
įžanga vien šokiams 75c (įsk taksus)

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

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

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Gmodis-Dec. ?

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




