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Didelis sąskridis.
Reikia apsirūpinti.
Tegu pats pragaras dreba!
Gali ir meluoti.
Stumia į pražūtį.

Rašo A. BIMBA

Kitą šeštadienį Lietuvių 
Namo Korporacija, Kultūri
nio Centro savininke, turės 
mietinį šėrininkų suvažiavimą. 
Šėrininkų yra daug, reikalai 
svarbūs, reikia, kad suvažiavi
mas būtų didelis ir gražus.

Visai pažangiajai visuome
nei svarbu žinoti, kaip dabar 
stovi Kultūrinio Centro reika
lai. Suvažiavime bus proga 
šėrininkams apie tai gauti vi
sas informacijas.
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į Sovietai atmes amerikinį 
! atsišaukimą, kad kinai 
pasitrauktų iš Korėjos

PASAULINIAME TAIKOS 
KONGRESE DALYVAUJA 
2,000 DELEGATŲ

Pietų Korėjos tautininkai 
šimtais žudo belaisvius 
ir politinius kalinius

K or po rac i j os su va ž ia v i mas 
nebus tiesotaš, jeigu jame ne- į 
bus atstovaujama mažiausia , 
51 procentas šėrų. Tai 
va problema. Gerai daro tie 
šėrininkai, 
nemano dalyvauti patys su
važiavime, bet prisiunčia 
“proxy” savo pažįstamiems 
brūkly n iečiams juos atstovau
ti.

Kiekvieno šėrininko pareiga 
tuo pasirūpinti: Jei gali, pats 
dalyvauk suvažiavime. Jeigu 
negali pats pribūti, įgaliok ką ; njnkams prįe§ amerikonus
kitą.

Reikalauja pašalint iš Korėjos 
visą svetimų kraštų kariuomenę

Lake Success, N. Y.— 
neleng-i Jokūbas Malikas, Sovietų 

ie | atstovas Jungtinių Tautų 
kurie gyvena toli, Saugumo Taryboje, pareiš

kė, jog jis vetuos (atmes) 
Amerikos, Anglijos ir ketu
rių kitų šalių rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad Kinija 
ištrauktu savo kareivius iš 
Šiaurinės Korėjos. — Kinai 
kaipo savanoriai talkauja 
šiauriniams Korėjos liaudi-

Varšava.— Į Antrąjį Pa-['Sheffield mieste. Tad kong- 
saulinį Taikos Kongresą resas Varšavon persikėlė, 
suvažiavo beveik 2,000 de
legatų iš apie 70 šalių ir ko

lonijų, kaip praneša New: 1 V Al 1 J j IY Cv A Į J J J A Cv Hvu Cv A I U VV

Kartu Malikas reikalavo, I Yorko Times koresponden- 
kad Amerika ir jos talki
ninkai atšauktų visą savo 
kariuomenę iš Korėjos.

Jis tvirtino, jog Amerika 
faktinai jau kariauja prieš 
Kiniją sausumoj, jūrose ir 
ore. O kad amerikinė rezo
liucija žada nesiveržti į Ki
niją, tai tik politikieriška 
užpuolikų gudrybė, pridūrė 
Malikas.

Vien Seoule areštavo 40,000 '
Vyriausi klausimai kong- į f nusmerke sušaudymui 609 
on m'nn'vomnm •trv’n am*

tas Edward A. Morrow.
Be to, dalyvauja 1,500

I svečiu. G
K o n gr esu i pi r m in ink au j a 

garsusis atominis Frahci- 
jos mokslininkas Frederic 
Joliot - Curie, 
mas kongresą, jis visųpirm laikyti f ' “ ' ‘ 
padėkojo Lenkijos'valdžiai, tai‘p įvairių tautų; nusaky-

reso programoje yra šie:
Pagamint politinį doku

mentą dėl pasaulinės tai
kos; nurodyti būdus, kaip 
turi būti uždrausta atom- 
bombas naudoti; užginti 
karinę propaganda; sumeg-j 
sti ūkinius - ekonominius i. ..... tizanu ir kitu politiniu kali-rysius tarp įvairių kraštų į . *- 1
pagal Jungtinių Tautų

Seoul, Korėja—Syngma- 
no Rhee tautininkų valdžia 
Pietinėje Korėjoje neseniai 
sušaudė apie 600 paimtų 
nelaisvėn Šiaurin. Korėjos 

'liaudininkų, nužiūrimų par-

Atidaryda- konstituciją; įsteigti ir pa- Apie nuolatinį tokiu žmo- 
kultūrinius ryšius I ^šo ameriki-

! niai korespondentai.

Skaitau pranešimą, kad to 
pačio šeštadienio (lapkr. 25 
d.) vakare įvyks didelis ban- 
kietas. Tos pačios Namo 
Bendrovės rengiamas, čia tai 
jau bus proga kiekvienam ge
rai, smarkiai, skaniai 
gyti ir pasivaišinti.

Italija gavo dar 14 
karinių lėktuvų

Vakarai siunčia tankus 
į vakarinį Berlyną

kuri suteikė galimybes ir 
lengvatas kongresui Varšu
voje susirinkti.

i Anglijos valdžia suardė 
Pasaulinį Taikos Kongresą, 
kuris buvo planuojamas ten

(New Yorko Daily News 
penktadienį išspausdino duti, kas privalo būti laiko

mas kariniu užpuoliku; pa
platinti Pasaulinį Judėjimą! 
dėl Taikos Apgynimo.

Kongrese dalyvauja ir a- ir • i 
pie 60 amerikinių delegatų. ROffiJOS KSrC

puslapius fotografinių pa
veikslų, rodančių, kaip ’dik
tatoriaus Syngmano Rhee 
kareiviai urmu šaudo susta
tytus ilgomis eilėmis liaudi
ninkus belaisvius ir nužiū- •> 
rimus “neištikimuosius.”) ‘

Vien i sostinės Seoulot"
kalėjimą buvo sugrusta 
40,000 belaisvių ir politinių 
kalinių. Dabar vėl 609 iš to 
skaičiaus nusmerkta su
šaudyti.

pasival-

Mūsų klerikalinėje 
koje labai išsigandęs 
žiūraitis šaukia:

“Atrodo, kad dabartis kaip 
tik katalikų bažnyčios menkė-1 
įima, o ne plėtojimąsi liudija. 
Ar tik nebus pragaro vartai a 
jos pamatus pajudinę? Nie
kados! Bejėgiai tie pragaro Į 
vartai...” ir taip toliau.

Tegu dreba tie pragaro var
tai! Prelato Balkūno kryžio
kiškas vaiskas juos nugalės.

Brindisi, Italija. — Ame
rikinis laivas Algonquin 
Victory atgabeno Italijai 
dar 14 karinių lėktuvų.

ginkluojama pa- 
; prieš

Ameri- Italija L ' 
Thomas ga] Trumano planus 

komunizmą užsienyj.

Iranas tildąs 
“Amerikos Balsą”

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai atsiuntė dar dvyliką 
tankų ir bent kelis šimtus 
naujų kareivių į savo užim
tą vakarinį Berlyno ruožtą.

Amerikonai taip pat gin
kluoja ir muštruoja šimtus 
vokiečių darbininkų, ruo
šdami juos karui/prieš ru
sus.

O pastarosiomis dieno
mis anglų, amerikonų ir 
francūzų komandieriai nu- 

i tarė apginkluot ir kariškai 
išlavini apie 14,000 vokie
čių policijos vakariniame 
Berlyne.

Amerikonų nuostoliai Pasitraukė dar 8 
Egipto generolai

Korėjos tautininkai suvogė
tas paskelbė, jog ameriki
niai kariai Korėjoje iki lap
kričio 16 d. nukentėjo se- 

Pietinės Ko- ikamus nuostolius, apie ku- 
iriuos jau buvo pranešta jų 
giminėms:

4,798 užmušta, 19,740 su
žeista ir 4,343 be žinios din-

žieminius jankių drabužius

Seniau mes sakydavome: 
“Trys asabos, vienas ponas 
dievas.” /

Dabar sužinome, kad yra 
dvi asabos. o vienas popiežius. 
Viena asaba yra neklaidinga, 
o kita gali klysti ir meluoti, 
kaip ir mes visi griešnieji 
žmonės.

Taip mums išvirozija So. 
Bostono Darbininkas lūpomis 
kokio ten T. Dr. Klemenso 
Žalalio. žalalis rašo: “popie
žius yra tik tada neklaidingas, 
kada jis kalba iš Katedros, 
kaip visos katalikų bažnyčios 
vyriausias mokytojas ir kada 
jis skelbia tikėjimo ar doro
vės tiesas”.

Dabar mums aišku, kodėl 
tas popiežius svietiškais ir 
kūniškais reikalais taip daž
nai niekus nušneka ir kartais i 
negražiai apsimeluoja, ypač I 
kai jis paleidžia savo liežuvį 
prieš mokslą ir pažangą. Ka
dangi tada jis kalba ne iš Ka
tedros, tai turi nuo dievo leidi- 

\mą žmones mulkinti.

Iš mūsų gražiosios sostinės 
Washingtono nesiliauja lietis 
svietan visokios porinkiminės 
filosofijos. Viena filosofija 
yra tokia, kad nei Trumanas, 
nei Achesonas nenorėję
riauti Korėjoje, bet buvę spi
riami republikonų. Nekariau
site, tapsite “Maskvos agen
tais!”

Teheran, Iran. — Valdi
nis Irano radijas nustojo 
perleidinėjęs “Amerik. Baf 
so” žinias ir kalbas.

“Amerikos Balso” radi
jas įvairiomis kalbomis kri
tikuoja Sovietų Sąjungos 
politiką. Pastaruoju laiku 
jis ypač 
prieš Sovietus.

Associated Press sako, I- 
ranas, matyt, nenori kiršin
ti Sovietų Sąjungą, todėl ir 
sustabdė “Amerikos Balsą”, 
kalbantį iraniška-persiška 
kalba.

Iranas kartu užgynė ir [pašauks amerikonai ir ang- - 
lai. Jie žiūri tik savo nau-p. 
dos. Anglam, amerikon. ir 
francūzam visai nerūpi, kasį 
atsitiktų dvidešimčiai mi-, 
lionų vokiečių rytinėje Vo
kietijoje. O kas žada pa- 
liuosuoti rytinę Vokietiją 
nuo “sunkaus rusų jungo”, 
tai yra tik apgavikas.

Anglų - amerikonų šali
ninkai, baubdami ir visaip 
trukšmaudami, pertraukė 
kun. Niemoellerio kalba*.

Kunigas Niemoeller 
aštriai kalbėjo nepasitiki vakarais

Berlin. — žymusis liute- 
rių kunigas Martinas Nie- 
moeller pareiškė bažnyti
niame susirinkime:

— Tiktai kvailas vokie- 
| tys sutiktų kariauti, kai jį

priešsovietines Anglijos “ži
nias” skleisti per Irano 
diją.

ra-

Čiang giriasi slaptais 
savo kareiviais Kinijoj

Formoza. — Čiang 
[šėko kinai tautininkai pa- 

5 sakoja, kad jie turi milio- 
ną slaptų savo kareivių 
naujojoj Kinijoj; giriasi, 
kad tie Čiango “gorilos” 

[ sprogdina traukinius, žudo 
karininkus ir daro daūg ki
tu nuostolių valdantiems 
Kiniją liaudininkams - ko
munistams.

Kai-

Romos fašistai sprogdina 
kitu partijų centrus

Nesinorėtų su ta filosofija 
ka- sutikti. Ne tik Ameriką, bet 

visą pasaulį į naują pražūtį 
stumia, man atrodo, abi seno
sios partijos.

Aišku, kad republikonų ne-
Tie patys mūsų aukšti vai- galima dėti į kišenę, bet taip 

susidėti su pat būtų klaida aniuolais įsi- 
ir čia juos ; vaizduoti jų kolegas demo- 
republiko-

dovai nenorėję :
Čiang Kai-šeku, bet 
paveikęs bijojimas 
nų.

Jie norėję tuojau 
komunistinę Kiniją 
ją į Jungtines Tautas. Bet ką j smunkantį politinį kromą vėl 
būtų prieš juos pasakę Taft, išgelbės Trumano genijus. Re- 
McCarthy, Dewey?

Dabar tie patys ropubliko- siais laimėjimais teksią 
nai stumią juos į kąrą su Ki
nija.

pripažinti 
ir įsileisti

kratus.

Demokratai, sakoma, tvir
tai tiki, kad 1952 metais jų

Roma. — Naujieji italų 
fašistai užtaisė bombas, 
kurios suardė Respublikie- 
čių Partijos centra ir apar
dė Socialistinės’ Vienybės 
Partijos raštine. Tapo a- 
reštuota 67 fašistai.

Minimos partijos reika
lauja, kad valdžia nuslo- 
nintų naujojo fašizmo judė
jimą. Už tai fašistai ir ker
šija joms.

publikonams džiaugtis įvyku- 
tik 

iki būsimųjų prezidentinių 
rinkimų.

Chicago. — Federalis ap
skrities teismas laikinai už
draudė Columbia Broad
casting kompanijai rodyti 
spalvines televizijos 
r am as.

prog-

Washington. — Karinė 
Amerikos vyriausybė sakė, 
jog iš anksto buvo pasiųsta 
pakankamai žieminių dra
bužių ir avalų jankiams Ko
rėjoje. Tik kai kuriems 
fronto kareiviams dar ne- 
paspėta pristatyti vilnonių 
rūbų ir šiltų batų, bet už 
keleto dienų ir jie bus ap-

Taip kariniai valdininkai 
atsiliepė į protestus, kad 
amerikonai Korėjoje skau
džiai kenčia nuo šalčių, tu
rėdami tik vasarinius dra
bužius. *

Bet karinė valdyba Wa- 
shingtone užtylėjo faktą, | reikmenys.)

kad “gerieji” 
rėjos tautininkai išplėšė iš 
sandėlių, suvogė ir juodojoj 
rinkoj pardavė trečdalį vi
sų iš Amerikos atsiųstų 
jankiams šiltų drabužių ir 
avalų.

Šį skandalą aikštėn iškėlė 
New Yorko Daily News ko- 
lumnistas John O’Donnell, 
rašydamas iš Washingtono.

(Bet jau pirm kelių sa
vaičių amerikiniai kores
pondentai Korėjoje stebėjo
si, kad Pietinėje Korėjoje 
taip plačiai pardavinėjami 
jankių drabužiai ir kiti

Per savaitę nuo pirmes- 
nio paskelbimo jankių nuo
stoliai padaugėjo 646.

Kairo, Egiptas. — Aplei
do armijos tarnybą dar 8 
Ęgipto generolai.

Pereitą savaitę buvo pri
versti pasitraukt du kiti 
generolai, vyriausias armi
jos komandierius ir gene
ralinio štabo vadas.

Visi tie 10 generolų kal
tinami kaip sukčiai. Jie 
pirkdavę senus bei sugedu
sius ginklus iš Anglijos, o 
iš savo valdžios imdavę ap
mokėjimą kaip už naujus, 
gerus ginklus.

KINUOS DELEGATAI ATVYKS LAPKR. 24

Lake Success, ’ 
Jungtinės Tautos gavo ži- ; 

inią, kad devyni Kinijos 
į Liaudies Respublikos pa- 
' siuntiniai atvyks kitą penk
tadienį, lapkričio 24 d.

Jie duos skundą Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai, 
kad Amerika su savo karo 
laivynu įsiveržė į Kinijos 
salą Formozą. Kinijos pa
siuntiniai taipgi kaltins a- 

| merikonus už skraidymą 
i per Mandžūriją.

N. Y. —j Kinijos valdžia pareiškė, į ^'uo

Amerikonai veržiasi 
vis artyn Mandžūrijos

Korėja. — Vakariniame 
ir rytiniame Korėjos fron
tuose amerikonai atsargiai 
grūmėsi pirmyn į žiemius ir 
užėmė vietas už 20 iki 25 
mylių nuo Mandžūrijos ru- 
bežiaus.
Partizanai puola jankius 

užnugarin 
tarpu tūkstančiai

Šiaurinės Korėjos liaudies 
partizanų pradėjo atakuoti 
amerikonus užnugarin.

New Yorko Times ko
respondentas todėl praneša, 
kad užnugaryje dabar išsi
vysto svarbesi mūšiai negu 
fronte.

kad jos atstovai neatsaki-. 
nės į amerikinius kaltini
mus. Amerika kaltina Kini
ją už tai, kad kinai pądeda 
Korėjos liaudininkams gin
tis nuo jankių. Amerikonai 
tatai vadina Kinijos įsiver
žimu į Korėją.

Kinija ^užginčija “įsiver
žimą” ir sako, tik savano- 
riai kinai eina pagalbon ge- ^^neroks BL R. Gay 
riems savo kaimynams. gu s£^0 padgjgj? “džypse ‘ 

r važiavo medžioti, tai kore-

APŠAUDĖ JANKIŲ GE 
NEROLĄ KORĖJOJ

Korėja. — Kuomet ame
riems savo kaimynams. n

-J • t e • rVdZddVU AA1CU.4/1V VCUSakoma, Sovietai pasigaminą po Hiniai partizanai apšaudė* „ • 1 1 ~ • I juos. Paskui amerikonai pa-4 atomines bombas per menesę darė kratą artimame kai 
me ir rado šieno kupetoj du 

bandomąją ato- partizanus ir 13 šautuvų.Washington. — Kenneth 
de Courcy, Londono žurna
lo Intelligence Digest re
daktorius, tvirtino, kad So
vietų Sąjunga pasigamina 
bent po keturias atomines 
bombas per mėnesį.

Kalbėdamas American 
Universitete, de Courcy 
tvirtino, kad automatiniai 
Sovietų lėktuvai (be žmo
nių juose) galėtų mėtyti a- 
tom - bombas į vakarinių 
kraštų miestus ir uostus.;

Žymėtina, jog de Courcy 
ištisais metais .pirmiau, ne
gu prež. Trumanas, prane
šė, kada Sovietai išsprog-

dino savo 
minę bombą.

. (Neoficialiai buvo skai
čiuojama, kad Jungtinės 
Valstijos kas savaitę pasi
daro bent po vieną atomų 
bombą ar daugiau.)

NUSIŽUDĖ SENAS 
KUNIGAS e

Hampton, N. H. — Nusi
šovė seniausias kongrega- 
cionalistų bažnyčios kuni
gas Edgar Warren, 92 me
tų amžiaus.

ANGLU NUOSTOLIAI 
KORĖJOS KARE

London. — Karinė Ang
lijos ministerija pranešė, 
jog Korėjos kare iki šiol 51 
anglas buvo užmuštas, 158 
sužeisti ir 5 be žinios din
go.

ORAS. — Būsią vešu 
giedra.

ir

Athenai, Graikija. — 
Graikijos seimas 164 bal
sais prieš 54 užgyrė naująjį 
premjero Sofoklio Venize- 
loso ministrų kabinetą, su
darytą iš liberalų ir ^vadi
namų demokratinių socia-

Bomberiam sudužus į 
kitas kitą, užmušta 13

Tucson, Ariz. — Du ame
rikiniai bombanešiai ore 
šusikūlė vienas į kitą. Žuvo 
13 karinių lakūnų; kiti 10 
gyvi išliko.

Vėliausios žinios
Neapolis, Italija. — Per 

fašistų riaušes sužeista 10 
žmonių.

Saigon, Indo-Kina.—Plin
ta liaudies partizanų kova 
prieš francūzus ir Kambo
džoj, kitoje francūzų kolo
nijos Indo-Kinos dalyje.

Kairo, Egiptas. —Egipto 
premjeras reikalavo, kad 
Anglija pašalintų savo ka
riuomenę iš Suezo kanalo 
ruožto. Anglija atmetė rei
kalavimą.

Kairo, Egiptas. — Tūks
tančiai egiptėnų demons
travo prieš Angliją. Polici
ja blaškė demonstrantus. 
Sužeista apie 50 asmenų.

Montpellier, Francija.
Ore susprogo amerikinis 
bombanešis B-50, bet para
šiutais išsigelbėjo visi 11 jo 
lakūnu. G

Pekin. — Kinijos valdžia 
atmetė Indijos protestą 
prieš Kinijos armijos įsi
veržimą į Tibetą.

Washington. — CIO ir 
Darbo Federacija priešina
si siūlymui dar pakelt tak
sus nuo algų.

'i
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under the Act of March 3, 1879. Į

Sveturgimiai amerikiečiai—principinės aukos
Dabar jau aišku, kad mūsų vyriausybė pasiėmė Mc- 

Carran įstatymą ir pirmiausia kerta sveturgimiams ame
rikiečiams. Keturiolika milijonų ;

$8.00 Į Po to tas laikraštis posmuo-
__ 1 “-Laisvė” jau' nėra

$4 501 dienraštis, kad ji išeis tik tris 
---- įkartus savaitėje.

Visa tai, žinoma, yra išmis- Į 
įlas, kuris paremtas R. Miza- I 
|ros pranešimo tiksliu iškraipy
mu. Mizara pranešė, kad dėl 
spaustuvėje susidariusių tech-j 
rriškų kliūčių “Laisvė” tris

puslapių. Ar tsy tokl romaną , kokį neper- 
! seniai Draugas išleido ir

na-

maną.
Girdi, šitaip bus: surengs I 1 -

ėiurhonieeių ansambliui I ?ukst^ lr 8“^
i žmonių. _ _ _____
į geriausias viso to pavyzdys i]<odėl neklausyti dabar, kam 
į iš pirmojo politinio komi- j pertraukti sesiją? Jeigu da- 
| teto sesijos, vykusios tre-'bar nedirbsime, tai reikės 
.čiadienio popietį. Atsimin- dirbti viršlaikius vėliau.

amerikiečių, gimusių dienas savaitėje išeis nevešių 
kitur, tapo principinėmis šio žiauraus įstatymo auko- |bet keturių 
mis. ' I

Jau keturiasdešimt sveturgimių vadų ir veikėjų su-. _ ,
areštuota ir neišleidžiama po užstatu. Valdžia sako, kad įkalti dešimts ’tūkstančių^ dole- .gus. 
ji turi sąraše 3,400 sveturgimių nepiliečių, kuriuos ban
dys išdeportuoti. Tūkstančiui sveturgimių piliečių grū
moja atėmimu pilietinių popierių.

Štai kame didžiausia svarba, sako Amerikinis Svetur- j 
gimiams Ginti Komitetas, jo šaitįdamos visos Amerikos 
konferencijos gruodžio 2-3 dienomis New Yorke. Konfe
rencijos šaukimą užgyrė 125 žymūs asmenys, kuriems 
vadovauja Dr. Thomas Mann ir vyskupas Arthur W.1 
Moulton. i ....... .

Konferencijos siekis dvejopas. Joje bus išdirbti planai )Vos leidžiamoji 
kovoti isteriją, kurios aukomis tampa keturiolika mili-;Ji daug senesnė už 
jonų sveturgimių amerikiečių. Joje taip pat bus sukurtas . Jos amžius 65 metai, 
platesnis, didesnis aparatas gynimui persekiojamų sve- kartu ji planavo virsti dienraš- 
turgimių teismuose. Tasai gynimas teismuose yra susie-^iu. Kartą ji, rodosi, buvo 
tas su didelėmis išlaidomis. i pradėjus eiti du_ kartus savai-

Reikia tikėtis, kad ši sveturgimių teisių gynimui bet tuoj vėl grįžo j sa- 
konferencija bus tokia plati, kokios trokšta šąukėjai. p^trasc'o pozicijas. 
Reikia tikėtis, kad joje turės atstovus ne tik įvairios sve- i . • • • •• 1 n 1 t 1 • • T 1

ansambliui I
koncertą, jame uždirbs $1,- Į
000 ir tą tūkstantį paskirs |

, I romano rašytojui.
Bet kas bus, jei to $1,000

klerikalai neuždirbs? !,kime: politinis komitetas Malikas sako, kad jo kalba klės.
Pagaliau, koks bus tas 1 ’ ...

romanas? Gal kunigėliai ir
[;l’!vėl pasikvies kokį Antaną

|Tolį, kad jis jiems iškeptu]

atsisakymas nuo dienraščio? į------- -o - -----
."Laisve” nesenai baigė su- j vėliau dėl to krimtosi

Pirmininkas pareiškia: ka
dangi Ekvadoriaus delegatas 
reikalauja T. Sąjungos siūly
mo, padaryto rastu, ir kadan
gi jis reikalauja, kad tas siū
lymas būtų įteiktas 24 valan
dom prieš jo svarstymą, tai 
jis, pirmininkas, negalįs leisti 
tarybinio siūlymo balsavimui. 
Tai, girdi, būtų prieš taisy-

j yra svarbiausias komitetas, nebus perilga.
nes jo sesijos dažnai vyks- i „ _ _
ta kartu su Saugumo Ta- kad, jo nuomone, pirmiau rei- delegato siūlymui.
nes jo sesijos dažnai vyks- Brazilijos delegatas nurodo,

Australijos Sir Keith Of
ficer priešingas T. Sąjungos

! rybos sesijomis. Šis komi- nuspręsti, ką pirmadienį

„irių užtikrinimui savo būklės.
Kiekvienas. nėpasi,metęs su

(logika žmogus pasakys, kad PAVLOVO MOKSLĄ 
j “Laisvės” skaitytojai parodė- 
|ir duosnumą ir didelį rūpestį Į 
savo laikraščio ateitim. To 
fondo sukėlime dalyvavo ne 
šimtai, bet t------------ ----

Alių.
O kuo gali pasigirti Tyslia-1 kalbėjo apie žymaus pasau- 

J “Vienybė”?!lyje mokslininko I. P. Pav-

RAGINA VYSTYTI

tetas svarsto pačius svar
biausius klausimus.,

šiam komitetui pirminin
kauja, Colom.bijos delegatas 

; Dr. Roberto Urdaneta Arbe- 
laez, išmokslintas parlamen-

Žymusis Lietuvos liaudies 
• švietėjas, prof. J. Matulis, 
I prieš tūlą laiką sakė kalbą 

tūkstančiai žmo- j Lietuvos Mokslų Akademi
jos mokslinėje sesijoje. Jis

tąrislas.
Minėtoje sesijoje turėjo bū

ti svarstytas Formozos klau
simas, pasiūlytas Jungtinių 
Valstijų.

Kodėl Formozos klausimas 
turėtų būti svarstytas, — ar
gi toji didžiulė sala nepri
klauso Kinijai? Bet Jungti-

Tuomet pirmininkas leidžia 
I balsuoti Mr. Dulleso siūlymą, 

ti, kad neturėti daugiau se-|už kurį paduota 53 balsai, o 
sijų šią savaitę. j benki susilaikė

Lębanono Charles Malikas Inas, Jugoslavija, 
mes rija ir Burma), 

savo niekas.
\ Jakov Malikas T. Sąjun
gos) vėl ima balsą ir sako:

svarstysime, o tada nubaisuo-

(Afganista- 
Yemen, Sy- 
Prieš nebal-

Laisvę. Įlovo mokslo plėtimą Lietu-jiės Valstijos, matyt, nori For-
I voje. Be kitko prof. Matu- mozą nuo Kinijos atplėšti.

Balsą ima John Foster Dul
les (Jungtinių Valstijų dele- 

Jis siūlo šį klausimą

DaugI j ~ ‘
i lis ten sakė: 
I Genialaus mokslininko, 
įdžiojo rusų tautos sūnaus I. gatas). 
įP. Pavlovo mokslas ir darbai Padėti vėlesniam laikui svars- 
l turi milžinišką reikšmę fizio-|tyti, nes, girdi, Korėjoje pa- oficialiai 

Reikia tikėtis, kad joje turės atstovus ne tik įvairios sve-i Tas kaip tik įrodo, kad ne jlcgijos, medicinos, psichologi- Įsjrode nauji reiškimai; kai į ie , ..
turgimių organizacijos, bet dalyvaus atstovai ir darbo j “Laisvė”, bet “Vienybė” netu-j.i°s h- aplamai gamtos mokslų i Korėjos klausimas Saugumo i 

Iri visuomenės pritarimo. Apie I išsivystymui. Savo pagrindi-1 Taryboje bus išspręstas, tuo-i 
amerikiečius. Suvaržymas !dienraščio leidimą ji ir svajo-1 niame pranešime — akademi- met paimsime Formozos klau- 

kas K. M. Bikovas pamatuotai .Simą.
■ pabrėžė, jog “reikia pripažįn-1 Naujaisiais reiškiniais Korė- 
jti neteisingu tą požiūri, kad joje Mr. Dulles skaito kinų 

, esą, papildęs tik I pasirodymą Korėjoje.

sako: nebus gerai, jei 
nutarsime susirinkti tik pir
madienį. Ką gi

^veiksime ? „ .
Peru delegatas Dr. Victor | priimkime mūsų siūlymą, ku- 

Andres Belaunde remia Bra- ris pašalins Brazilijos ir Kuo- 
(zilijos delegato siūlymą.
i Jakov Malikas (T. Sąjun
gos) jr vėl kalba. Jis su- nos) remia Maliką. 
formulavo tokį formalų siū
lymą : Svarstyti Taryby Są
jungos kaltinimą Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms dėl 
agresijos prieš Kinijos Liau
dies Respubliką; pakviesti 
Kinijos Liaudies Respublikos 
atstovą i pirmojo politinio 
komiteto sesiją, kad jis galė- 

dalyvauti tose

mes rytoj

įpintango delegato siūlymą.
A. M. Baranovskis (Ukrai-

■ Pirmininkas nesutinka su 
Maliko siūlymu.

Švedijos Erik Bohem»n aiš
kina, jog T. Sąjungos, siūly
mas turįs priešginybių: gir
di, Malikas norįs jo siūlymą 
svarstyti dabar, ir jis toly
džio nori, kad svarstyme da
lyvautų Kinijos Liaudies Res
publikos atstovai.

Malikas sako, jog jis m^ei-

unijų ir šiaip įvairių sąjūdžių.
Šis reikalas paliečia visus ; 

sveturgimiams teisių skaudžiai atsilieps ant teisių visųlti negali, o “Laisvė” j,au nuo 
Amerikos žmonių. Tai turėtų suprasti kiekvienas ameri-p919 metų eina kasdien, 
kietis. ' - j _____

Pirmutinėmis ir principinėmis McCarran įstatymo tiu-|nįnpaį mėgsta 
komis tapo sveturgimiai tik pripuolamai. To nelemto į-i 
statymo sumani 
žmones, o ne tik šyeturgimius. Jų akyse visi žmonės, ku- 

 

rie išdrįsta pakeltu balsą prieš netiesą ir išnaudojimą,

yra “komunistai” ir juos visus reikia, persekioti ir baus- Amerikoje šiandien įtinku uus — 
.gyvuoti, niekas negali už
ginčyti. Sunku verstis 
nansiniai, sunku ir su tech - ■ 
nes

Tūli (ne musų) laikrašti- Pavlovas,
_ . iš kruopos fiziologiją arba kad Pavlovas

I diskusijose. Malikas sako, jog jis n^ei-
5 Pirmininkas suformulavo kalauja, kad komitetas lauk- 
itaip, kad visi penki siūlymai tįų, kol atvyks Kinijos atsto- 
|būtų formaliai balsuojami pa- vai; jis tik reikaląvo, kad jie 
!eiliui.
I Ekvadoriaus delegatas Dr.

būtų pakviesti.
Pirmininkas leidžia balsuo-

I Antonio Quevedo reikalauja, ti Kuomintango siūlymą, kad 
'kad pirmiau Tarybų Sąjungos Ibūtų svarstytas (pirmadienį) 

jis 'isiūlymas būtų atspausdintas | jo kaltinimas T. Sąjungai.
j ir įteiktas visiems delegatams, 1 Už siūlymą paduota 14 bal- 

8 buvo prieš, o 36 susi
laikė nuo balsavimo. Vadi
nasi, Kuomintango siūlymas 
negavo daugumos balsų, bet 
jis visvien priimtas.

Malikas ir vėl siūlo, kad 
dabar, tuojau būtų formaliai 

klausimas 1 įkviesti Kinijos Liaudies 
nebus ' Respublikos atstovai.

Pirmininkas atsisako Mali
ko siūlymą priimti.
į Na, pasiremiant visokiomis 
taisyklėmis ir 'formalumais, 
Tarybų Sąjungos siūlymas ne
buvo leistas balsuoti.

Pirmasis politinis komite
tas, taigi, pirmadienį svarstys 
Kuomintango kaltinimą prieš 
T. Sąjungą.

Padaviau skaitytojui smul
kų šios sesijos aprašymą, kad 
parodyti, kaip 
plomatai moka 
sudoroti.

supilti kalną, na, ir del to sukūręs dar vieną to mokslo I (Kuomintango atstovas). 
—sako!sutinka su Mr.

jeigu mes visą fi- 
Kad lietuviškai spaudai biologiją padalinsime į du eta-

- ikipavlovinį etapą ir 
Įpavlovinį etapą. Taip pat, — 
įsako Bikovas, — galima pada
binti ir psichologijos istoriją. 
• Ikipavlovinė psichologija buvo 
paremta idealistine pasaulė
žiūra, pavlovinė psichologija 
—savo esmėje yra materialis-! (Tarybų Sąjungos

ojai juk turėjo mintyje visus Amei ikos | pas juos nuolat susidaro ne-(skyrių. Teisingiau bus, 
rimtos pranašystės. Bikovas,

Dulles ir siū- j 
lo, kad, vietoj Formozos klau- ' 
simą svarstyti,- .būtų svarsto-! 
mas ] 
kaltinimas Tarybų Sąjungai 
kuri, girdi, sulaužė su Kuo- ■ 
mintango valdžia sutartį, pa
darytą 1945 m., 
Kinijos laisvėms!

Kalba Jakov

jkad Kinijos Liaudies Respu- šų 
iblikos laiškas taipgi būtų 

. O tik 
tada imti jį svarstyti.

! Syrijos delegatas nurodo,
!jog pirmiausiai reikėtų svars- 

ir grūmoja tyti Formozos klausimą. Gir
di, kol Formozos I ’

A. Malik į nebus išspręstas, tol 
atstovas). įgalima svarstyti kitų kiniškų !

Ar Formoza yra Ki- | 
Jeigu pripažįs- i

Kuomintango valdžios ^ar^u atspausdintas.

Telefonistų streikas
Kad reakcininkų akyse visi yra lyg is, kurie gina savo i nikiniais darbininkais, 

kasdienius gyvenimo reikalus, puikiai įrodo jų atsineši-1 musų spaustuvės jiebepaje- | 
mas linkui telefonistų streiko. Visa komercinė spauda Igią darbininkams mokėti1: _______ ......  .. ............... . t j ~ ,
atsukta prieš streikierius. Visi streikieriai policijos te-Į tokių algų, kokias moka ki- tinę.” į Jis sako, jog Formozos klau- peikalų.
rorizuojami, kur tik jie pasirodo pikieto linijoje. Visi tie Į tataučių (angliškos) spaus-i Gausūs Pavlovo darbai pa-’simo iš viso nereikia svarsty-,ni jos dalis? 
tūkstančiai kovojančiu darbininkų apšaukti “raudonai-į tuvės. įdėjo pagrindą naujam fiziolo-lti, nes kiekvienam aišku, kad ;tama, kad ji Kinijos teriton-
siais” ir bilijoninė Telephone Companija atsisako jų rei- Mes gerai žinome, jog gijos ir giminingų mokslo ša- 
kalavimus išpildyti. Kompanija pareiškė, kad visi strei
kieriai bus išbraukti iš jos darbininkų sąrašo ir turės ki- Imerikai, tuzviaiu lietuviu (--i - -

tur darbo ieškoti. Atstatymu iš darbo grūmoja net tiems Keliui (kurį leidžia Water-ir,aflstiniais P^cipais. 
savo darbininkams, kurie nėra streiko paliesti, bet atsi- būrio Alena) buitis yra JX; T™r
sako eiti per pikieto liniją į darbą. sunki, nežiūrint to, jog tai-^nj kain _ r

Tai pavyzdys, kaip visų darbo žmonių teisės yra su-į ne dienraščiai. Jei paimsi- |Jjs sukėlė 
sietnsL Smūgis vieniems tuoiau tampa smūgiu visiems. i me kitus lietuviškus laikra-' - 

šČius, surasime tą patį. |
Viskas neapsakomai *1 objektyviu, 

brangsta, o laikraščio kai-Į metodu., : 
nos pakelti negalina. i. 

 

Be to, seni skaitytojai, pagrindą, įrodė, kad smege- 
miršta, o čiaaugiak mažai inys yra tikrai galvojimo orga- 
lietuvišką spaudą teskaito. J]ias nustatė aukštosios ner-

Tautininkų ir klęrikalų viRes

sietos. Smūgis vieniems tuojau tampa smūgiu visiems.

Formoza priklauso Kinijai. pa« tai joje esanti Kuomintan- 
Taip juk tarė Kairo konferen- !&° valdžia dar skaitosi Kini- 

tokiam Lietuviu Jam tikrai pioksliniais, mate- Įcija, taip pasisakė Potsdamo 
• • • Pavlo- konferencija, taip pasakyta

materialises- dokumente, kurį pasirašė visa 
eilė valstybių, kai Japonija 
buvo' sumušta ir pasidavė 
Jungtinėms Tautoms.

Mes gerai žinome, 
tokiai Vienybei, tokiai A- kų išsivystymo etapui,, parem-

Lenkai turi teisės didžiuotis
The N. Y. Times korespondentas Edward R. Morrow 

rašo iš Varšuvos, kad visi lenkai entuziastingai pasitin
ka delegatus į Pasaulinės Taikos Kongresą. Jie didžiuo
jasi ir sako: Štai mūsų sostinė. Lai joje renkasi taikos 
mylėtojai iš visų pasaulio kampų ir planuoja taikos išlai
kymą. Visiems durys atdaros. Jokių suvaržymų dėl pas- 
portų ir vizų mes nestatome! |

Tuo tarpu padorūs anglai piktinasi savo valdžios žy
giais. Juk Kongresas turėjo įvykti Sheffielde, Anglijoje. 
Darbiečių valdžia jį iš ten faktinai išvijo.

• i kai išaiškino tokį svarbų reis- 
I kinį kaip — sąlyginį refleksą, 
j Jis sukėlė tikrą revoliuciją 
;moksle apie centrinę nervų si- 
istemą. Naudodamasis griežtai 

, tikrai moksliniu
, Pavlovas atidengė 

! psichinių procesų .materialinį 
itytojai : pagrindą, įrodė, kad smege-

jos valdžia ir ji turi būti pri
pažinta tol, kol 
ei jos nuversta, 
moza skaitoma

I

dalimi, tai ir
•■valdžia, kuri ten įsikūrė, nė-

bus revoliu-
O jeigu For-

ne Kinijos
Kuomintango

Malikas abejoja, ar atvyks- »'a Kinijos valdžia; ji pąbėgė-
ji neatstovauja Kinijos

gu d rieji di- 
viską dailiai

; veiklos
spauda, tiesa, labai t\ešijo-|Pavlovo nustatytl 
si dipukais, bet tai tik\susi- 
tiešijimas. Iš tikrųjų, šian
dien dipukai labiau griepia-

Dabar žmonės turi puikią progą palyginti, kur dau-.ĮsV^ Laisvės, negu už Vie
giau laisvės: Anglijoje ar Lenkijoje? Išvada savaime Amerikos arba
aiškį ! tuvių Kelio.

! Mes manome, jog Čik^r ’,rializm0 priešų
i goję tokia pati padėtis: di- 'džiojimus. j imtam Korėjos klausimui.
j pūkai daugiau skaito. Vilnį,! Tenka pastebėti, jog pats į Pirmininkas sako: dabar

konkretūs 
moksliniai duomenys patvirti
no materialistinės marksizmo 
filosofijOs dėsnius apie fizio
loginį psichinių procesų pa
grindą ir tuo pačiu sugriovė 
machizmo filosofijos prasi- 

i manymus ir dialektinio mate- 
suktus išve-

tančioji Kinijos vyrikusybės 
delegacija svarstys Formūzos žmonių, 
klausimą. Argi Jungtinės ! Čechoslovakijos delegatas Kada Kinijos 
Valstijos sutiktų svarstyti, sa-;Dr. Vavro H»jdu sako: For- publikos atstovai bus pąkvies- 
kė Malikas, Havajų salų liki- moza yra Kinijos dalis, bet ti į sesiją, niekas tikrai ne
mo klausimą?

Tarybų Sąjungos delegatas 
dėsningumus.'siūlo, kad būtų paimtas svars- Dėl 

tymui Tarybų Sąjungos skun-1 svarstyti T. Sąjungos siūly- Jas prieš Jungtines Valstijas 
das prieš Jungtines Valstijas, mas dėl agresoriaus 
kaipo agresorių, užpuolusį Į 
Kiniją.

Mr. Dulles nurodo, jog jis 
siūlė nukelti Formoza tolimes
niam laikui dėl to, kad ilgos ’ 
kalbos apie Formozą gali pa
kenkti Saugumo Tarybos pa-

Liaudies Res-

ji šiandien yra užgrobta Jung- įgali pasakyti. Klausimas dar 
tinių Valstijų, agresoriaus. :ir toks: ar jie iš viso bus pa

to pirmiausiai reikią kviesti, kai T. Sąjungos skun-

(Jungt. bus svarstytas ?

i Lietuvių Namo Bendroves

Skuba su parama Ispanijos diktatoriui ___
.Mūsų valdžios ekonominės oganizaeijos'praneša, kad „egU Naujienas bei Drau-^'lprof. J. Matulis, kuris 'yraImes turime du siūlymus—pir- 
------- j.-?:—_• t •• „.-..i JT, i.L. i— ’ .................... . Formozos klausi-kuogreičiausia Ispanijos diktatoriui Franko bus teikia

ma ekonominė parama.. Kongresas tokiai paramai yra 
paskyręs net 62 milijonu dolerių.

* Lietuvos Mokslų Akademi- |mas’
Laisyės leidimas (antra- j°s prezidentas, jau yra da- 

I dieniais, trečiadieniais 1
W . | <Z g i*. 'V I

_____ _ ___ _____ __ jr vęs daug vertingų raštų į- • 
Kodėl Ispanijai teikia tokios paramos? Kur ir nuo ko ketvirtadieniais)- ketariu vairių mokslo šakų populia- 

ji nukentėjo? Praėjusiam kare juk Ispanija nedalyvavo. Dusiapiu kaip tik padarv- rinimui.
Ji tik padėjo Hitleriui ir Mussoliniui karą pratęsti., . 1 tas dėl technikinėsDabar staiga mes turime mokėti iš kešenių. sunkiai už- Rfn]fnq 
dirbtus dolerius ir gelbėti tą Hitlerio ir Mussolinio išpe
rą! Koks tai pasityčiojimas iš Amerikos žmonių! .

talkos
stokos.

Mes tai pasakome atvi- 
! rai, mes • nenorime 
išlepti nuo savo skaitytojų. 
O kurie tą mūsų pasakymą 
bando iškraipyti bei juo pa
sidžiaugti, tai jau jų pačių, 
anot anglų, bad’ luck.

nieko

Amerikos kareivių kančios Korėją fronte
Spauda perpildyta pranešimais apie baisiausias ame

rikiečių kareivių kančias Korėjos fronte. Ten juos už
klupo dideli šalčiai. Vienas pranešimas kalba, kad vieno
je grupėje šimtds kareivių nušalo kojas. Nakties metu ka
reiviai gali iškėntėti tik prie ugnies. Visas frontas nak
ties metu, girdi, panašus į indijonų kempę.

Kas kaltas už tą padėtį? Kas atsako už'tą kareivių 
apleidimą? , •

Pereito trečiadienio naktį CBS radijo komentatorius mis, šiltais marškiniais, šiltu švarku.

INDONEZAI NUKOVĖ 
SUKILIMO VADUS

Jakarta, Indonezija. — 
Pranešama, kad indonezai, 
nuslopindami sukilimą Am- 
boinos saloje, užmušė ir 
du sukilėlių vadus, genero
lą Pattimaną ir Manahutu.

sakė: Mūsų kareiviai fronte keikia Korėją, keikia armi
ją, keikia šaltį! Bet jie kariauja ir eina pirmyn 1

Ką daugiau kareivis darys? f ■ t
Mūsų valdovai pamiršo jį aprūpinti šiltomis paneiako-

, kad 
imas būtų nukeltas, antras, 
kad būtų paimta . Kinijos 
(Kuomintango) skundas 
prieš Tarybų Sąjungą.

Brazilijos delegatas Hen- 
rique de Souža G<>mez siūlo, 
kad pirmojo politinio komite
to sesija būtų nukelta iki pir
madienio, kad per tą laiką de
legatai galėtų apsigalvoti.

Mąlikas pastebi pirminin
kui, kodėl jis nesuminėjo jo, 
MalikoA siūlymo, kad būtų 
svarstytas Amerikos agresijos 
klausimais pri’eš Kinijos Liau
dies Respubliką?

Pirmininkas atsiprašo Mali- 
ko ir įkergia jo siūlymą, bet, • 
pirmininkas sako, kad Brazi? 
lijos šiulymas turįs būti bal
suotas pirmiausia.

'Suvažiavimas Lapkričio 25
Lietuviu Namo Bendrovės (Lietuvių Kultūrinio Cent

ro) fnetinis suvažiavimas įvyks šeštadienį, lapkričio 25 
d.,- 1950 m., savoj Liberty Auditorijoj,. 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. N. Y.

i Šis suvažiavimas bus labai svarbus. Bu pateiktas meti
nis direktorių raportas apie visą finansinį ir abelną Kul
tūrinio Centro stovį. Bus palodyta, kiek mes pažangos 
šioj įstaigoje esame padarę, kaip buvo pertaisyta namo 
dalis ir kiek tas viskas kainavo.

Svarbu šerininkams šiame suvažiavime dalyvauti. Su
važiavime turi būti atstovaujamas mažiausia 51 visų 
šėrininkų procentas. Jeigu mažiau dalyvautų, tai suva
žiavimas negalėtų nieko veiktįi, nes kvorumo neturėtų.

Kvietimai į suvažiavimą jau v visiems šėrininkams 
išsiuntinėti. Kartu ir proxy: įgaliojimai buvo pasiųsti. 
Tie šerini n kai, kurie negalėtų suvažiavime dalyvauti, ga
lės savo pažįstamus įgalioti, kkd tie juos suvažiavime at- 

. stovautų.
Po suvažiavimo bus metiniš Lietuvių Kultūrinio Cent-JI 

ro bankietas. Visi kviečiami prie jo ruoštis ir kartu 
dalyvauti

Motiejus Klienas, L.N.B. prezidentas.

2 psl.—LaUvė(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Lapk.-Nov. 18, 1950



LlT€ ratu ra s 
|R fllcRAS

Čikagos menininkę 
darbų programa

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Ko
mitetas š. m. lapkričio 10 d. buvo su
rengęs koncertą. ;

Be to, Vilnies reporteris praneša:
Roselando Aido Choras lapkričio 19 

d., Sokolų svetainėje, perstatys operetę 
•“Klastinga Marietta.” Tai bus vienas iš 
stambesnių veikalų mūsų teatro scenoje 
šiame sezone. Kiek teko sužinoti, ma
žesnių veikalų šiame sezone Aido Cho
ras irgi suvaidins, bet kokius, dar nete
ko patirti.

Justinas Misevičius organizuoja trupę 
suvaidinimui veikalo “Karo Aukos.” Šį 
vieną iš geresnių Br. Vargšo kūrinių Mi
sevičius tikisi priruošti scenai po Naujų 
Metų. Rodos, bus suvaidintas Ciceroje, 
Liuosybės svetainėje.

• Juozas Stulgaitis šį sezoną tikisi pri
ruošti scenai Baltušio pjesę “Gieda Gai
deliai.” Aktorių grupę jau baigia suor
ganizuoti. Bandymai prasidės už savai
tės, kitos. Suvaidinti mano po Naujų 
Metų, apie vasario mėnesį.

Eks-Mainieriu Choras kiekvieni metai 
j sceną išeina su bent keliais veikalais. 
Tačiau šį kartą jie ruošiasi suvaidinti 
didelį ir įdomų veikalą R. Mizaros “Po
ną Amerikoną.” Suvaidins sausio mėne
sį, Lietuvių Auditorijoje, Tėvynės Mylė
tojų Draugijai. Aktorių grupė jau veik 
suorganizuota.

LKM Choras rengiasi prie didelio kon
certo. • Kiek teko girdėti, bus pakviestas 
visiems žinomas dainininkas Kozakevi- 
čius. Kitų įžymių žvaigždžių taipgi kon
certe bus;

Su kuom šį sezoną pasirodys Liaudies 
Teatras, neteko girdėti. Tačiau reikia 
tikėtis, kad ir jie stengsis gastroliuoti. 
Chicagiečiai lietuviai iš Liaudies Teatro 
laukia, nes, žino, kad jų pasirodymas 
scenoje autoritetingiausias.

Ė, naktis,.naktis juodoji,
Taip ilga, 

Įkirejo ta besaikė
Nemiga.

Žvelgk nežvelgęs, kiek tik nori,
Kiek gali,

Bet aplinkui vien tamsybė— 
Ė, gili.

Kaip išplaukti, kaip išskristi
Man iš jos,

Kaip praskinti sau takelį 
Link šviesos?

Ek, jei čia taip susirinktų
Daug draugų,

Gerą planą pasibrėžtum,—
Būt smagu!

Z

Susitartume ką veikti, 
Ką pradėt;

Kaip tamsos išplėstą jėgą* 
Apgalėt.

E, tamsa jau taip įgriso,
Taip ilga.

Slegia dvasią įkirioji 
Jos jėga . . .

St. Jasilionis.

Nobelio Laureatai
Šiemet Nobelio premiją už literatūrą 

gavo amerikietis rašytojas William 
Faulkner, iš Oxford, Mississippi. Jam 
buvo paskirta 1949 metų premija.

William Faulkner yra 53 metų am
žiaus. Iš viso išleista apie 20 jo knygų— 
ilgesnių ir trumpesnių novelių, liečiančių 
daugiausiai pietinių valstijų žmonių gy
venimą. Žymiausiais jo kūriniais skaito
mi šie: “Sanctuary ”' “The Sound and 
the Fury” “Sartoris” taipgi “Intruder 

in the Dust.”
Įdomu tai, kad William Faulkneris 

ligi šiol buvo gerintu įvertintas, kaip ra
šytojas, Europoje ir kituose kraštuose, 
negu Amerikoje. Rašytojas be didelių 
pretenzijų, nesididžiuoja, nesireklamuo- 
ja, kaip daro tūli kiti. Jis gyvena ku
kliai, nuolat dirba, rašo: laisvu laiku 
mėgsta medžioti ir žvejoti.

1949 metais Nobelio dovanų skirstyto
jai nesusitaikė dėl premijos literatūroje. 
Šiemet jie susitaikė ir paskyrė praėju
sių metų dovaną Faulkneriui. •

Dabar, netenka nei kalbėti, šis rašyto
jas bus geriau įvertintas savajame kraš
te.

Šių metų Nobelio premija už literatūrą 
atiteko 78 metų amžiaus anglui filozofui, 
fizikui ir rašytojui Bertrand Russell. 
Pastarasis kadaise buvo pažangus žmo
gus, bet pastaruoju metu jis sudešinė- 
jo, galima sakyti, sureakcinėjo. Mr. 
Russell dėsto Princetono universitete.

N.

Ruduo
Ir vėl siaučia šiaurės vėjas, 
Drasko medžių lapelius;
Vėl ateina ruduo pilkas, 
Toksai liūdnas, nuobodus.

Vėl padangę tankiai gaubia 
Tamsūs, juodi debesiai: 
Kur tik žvelgsi, visur matos— 
Besikeičiantys vaizdai;

Nesimato vaiskių spalvų, 
Nes jau vysta žolynai;
Ir saulutė ne taip skaisti,— 
Rodos, liūdi ko jinai.

Gal pagailo žalio šilo, 
Jo slaptingų šlamėsiu, 
Ar paukštelių čiulbėjimo 
Ir kvietkelių žydinčių?

Kad rūstus šiaurinis vėjas 
Drasko medžių lapelius, 
O šalna pikta atėjus, 
Nukandžioja kvietkelius.

Nėr skaistumo vasarėlės, 
Nėr puikiųjų tų vaizdų: 
Ruduo pilkas visur vaidos, 
Kad net sielai neramu!

1. V.

Lietuvos kompozitoriai 
dirba

Vilniaus savaitraštyj “Literatūra ir 
Menas” skaitome:

“Rugsėjo mėn. 23 ir 26 d.d. Lietuvos 
Tarybinių kompozitorių sąjungoje buvo 
apsvarstyta kompozitoriaus A. Račiūno 
opera “Marytė Melnikaitė” (libr. A. 
Venclovos). Aptarime dalyvavusieji 
kompozitoriai B. Dvarionas, J. Švedas, 
K. Kaveckas, K. Galkauskas, A. Kača- 
nauskas ir kt. iškėlė operos aukštą idė
jinę vertę, nurodė jos muzikai būdingą 
lietuvišką liaudiškumą, sodrią harmoni
ją ir gyvą melodiškumą. Kartu perklau
symo dalyviai nurodė ir kai' kuriuos ope
ros trūkumus.

“Rugsėjo mėn. 29 ir 30 d. d. antrą 
kartą buvo perklausyta D. Andrulio mu
zikinė pjesė “šitrijos papėdėje” (libr. J. 
Lapašinsko). Diskusijose dalyvavusieji 
kompozitoriai pažymėjo, kad autorius 
pasirinko įdomią temą, tačiau veikalas 
turi didelių trūkumų. Pirmiausia taisy
tinas libretas, kurį būtina sustiprinti 
draminiu atžvilgiu. Muzikoje, nors yra 
neabejotinai gerų momentų, dažnai 
trūksta ryšio su tekstu. Pažymėta, kad 
autorius po pirmojo perklausymo padarė 
vertingų pataisų.

“Posėdžių metu buvo apsvarstyta ir 
priimta eilė originalios kūrybos, tarybi
nių rašytojų tekstais sukomponuotų dai
nų: K. Galkausko “Kolūkiečių daina” 
(žodž. K. Korsako), “Daina apie taiką” 
žodž. A. Skinkio), J. švedo—“Pats Sta
linas pasakė—bus taika,” K. Kavecko— 
“Daina apie taiką,” J. Nab’ažo—“Ąžuo
las” (žodž.- Komarovo), “Pavasarėjant” 
(žodž. J. Vaičiulionio), P. Tamaliūno— 
“Lietuvos Komjaunimui” (žodž. V. Val- 
siūnienės), “Gegužės Pirmoji” (žodž. A. 
Jonyno), “Taikos vardu” (žod. J. Ma-

Jau nuvyto margos 
gėlės

Jau nuvyto margos gėlės, 
Skruostus plauna ašarėlės, 
Dūksta vėjas—jau ruduo, 
Šala upėje vanduo.
Darbo klasės vargo naštos 
Dar į šalį nenuneštos, 
Vargti dar: labiau reikės, 
Kolei laikas pakitęs.
Saulės karštis neb’atplaukia, 
Šalta grįčioj, šalta lauke.
Reikia kuro, bet kas duos?— 
Matos rūpestis veiduos.
Darbo klasės sunkios dienos, 
Jos grįčiukių menkos sienos, 
Užvėjėlės nėr geros, 
šalčiui nėra nė atsparos.
Yr’ namų, yra ir kuro, 
Tik į jėgą, kaip į mūrą, 
Darbo klase stot turės, 
Tik per kovą ji laimės!

St. Jasilionis.

Nuotrupos
Union of American Hebrew Congrega

tions prezidentas Dr. Eisendrath paskel
bė, jog ši organizacija duos $5,000 tam 
rašytojui, kuris sukurs geriausią novelę, 
pagrįstą žydiškomis temomis.

Amerikoje kadaise ėjo populiarus 
žurnalas ‘American Mercury,” kurį įkū
rė H. L. Mencken. Vėliau šis žurnalas 
pateko į aršių raudonbaubių rankas ir 
tuomet jis pradėjo prarasti savo prestižą 
—visai nusmuko. Dabar pranešama, jog 
“American Mercury” būsiąs iš naujo 
“atsteigtas į savo į pirmąsias tradicijas.” 
Matysime.

Beje, patsai Menckenas, skelbia spau
da, sunkiai serga.

Neužilgo pasirodys nauja knyga apie 
George Bernard Shaw; ją rašo Hesketh 
Pėarson. Išleis Harper leidykla.

Niūjorkiškiame Stanley Teatre yra ro
doma graži tarybinė filmą “Cossacks of 
the Kuban.” Tai pilna juokų komedija; 
spalvinga; verta kiekvienam, mėgian- 
čiam geras filmas, pamatyti.

“All Quiet in the Kremlin” — nauja 
knyga, parašyta žymaus ir pažangaus 
amerikiečio žurnalisto - rašytojo George 
Marion. Knygą išleido Fairplay Pub
lishers Niujorke. George Marion lankė
si Tarybų Sąjungoje ir šion knygon su
kaupė savo įspūdžius. ‘Kaina $3.

Neseniai Vilniuje buvo sušauktas Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos plenumas, ku
riame buvo svarstytas vaikų literatūros 
klausimas. Pasirodo, jog Lietuvoje šiuo 
metu mažai rašytojų rašo literatūrą vai
kams; rašytojai buvo raginami kreipti 
daugiau dėmesio į jaunuosius piliečius ir 
jų poreikius.

Neseniai Tarybų Sąjungoje mirė žy
mus artistas kompozitorius, Nikolajus 
Jakovlevičius Miaskovskis.

Greitu laiku skaitytojai gaus bertaini- 
nio žurnalo “Šviesos” š. m. 4-tą numerį. 
Jis įdomus, turiningas.

Julia Marlowe:
Žymioji aktore

Lapkričio 14 d. Fresh Pond Kremato- 
rijoje (Maspethe) buvo sudeginti palai
kai žymios amerikietės aktorės Julia 
Marlowe, kuri mirė lapkričio 12 d.

Julia Marlowe mirė, sulaukusi 85 m. 
amžiaus. Kadaise, savo jaunose dienose, 
ši moteriškė buvo žymi aktorė, vaidinu
si Šekspyro veikaluose.- Jos vyras, Ed
ward H. So them, Šekspyro veikalus sta
tydavo scenon.

Laidotuvėse dalyvavo nedidelis būrelis 
žmonių. ■ ■ 

cevičiaus) ir J. Navakausko — “Šalin . 
rankas” (žodž. E. Mieželaičio). Naujo
sios dainos, parašytos dviejų, trijų balsų 
lygiems chorams ir keturių, balsų miš
riems chorams, tinka taip pat savivei
klos chorų repertuarams.” '

Gaila, kad Amerikos lietuviai,* dėl sun
kių susisiekimo sąlygų, negali gauti 
daugiau Lietuvos kompozitorių kūrinių- 
mūsų chorams ir solistams.

Didžiojo ispanų dailininko ŽINIOS IŠ LIETUVOS
kūrinių paroda Niujorke

Šiomis dienomis Niujorke vyksta pa
roda kūrinių, kuriuos sukūrė didysis. Is
panijos dailininkas Francisco GoyaL

Kas yra Goya?
Tai retas teptuko ir paletės genijus. 

Jis gimė 1746 metais ir mirė sulaukęs 82 
metų amžiaus. Bet jis mirė Francūzi- 
joje kaip tremtinys, pasitraukęs iš Is
panijos su protestu monarchistiniams 
valdovams.

Kiekvienas asmuo, trokštąs būti pie
šėju - dailininku, privalo susipažinti su 
šio ispanų kūrėjo darbais. Bet jo kūri
niai yra išsisklaidę po visą pasaulį, — 
daug jų yra salionuose turčių, plates
nėms žmonių masėms neprieinamų.

Šioje parodoje yra išstatyta arti šim
tas Goya kūrinių, paskolintų iš privačių 
asmenų, taipgi iš muziejų.

Paroda vyksta Wildenstein Galerijoje 
, (19 E. 64th St.) ir ji taikoma daugiau
siai Niujorko Universiteto Dailės Insti
tuto studentams.

Tačiau parodon gali įeiti bent kas, pa- 
simokėjęs 60 centų įėjimo mokesties.

Komunistai apgaili
G. Bernard Shaw

Jungtinių Valstijų komunistų parti
jos kultūrinė komisija išleido pareiški
mą, apgailintį rašytojo - dramaturgo 
George Bernard Shaw’o mirti.

“Buržuazija nekentė ir bijojo Shaw’o,” 
sako pareiškimas. ' “Ji bandė užčiaupti 
jam burną; ji samdė savo lekajus, kad 
jie skelbtų šį rašytoją juokdariu.

“Shhw stovėjo su demokratinėmis jė
gomis Jungtinėse Valstijose, — jėgomis, 
kurios šiandien kovoja prieš imperialis
tus, karo ir fašizmo šalininkus; jis sto
vėjo prieš rasistus, taipgi gengsteriškus 
politikierius . . .

“Shaw buvo, kaip Leninas apie jį sakė, 
‘Geras žmogus, pakliuvęs į fabijiečių 
tarpą’.”

Po pareiškimu pasirašė: V. J. Jerome 
ir Samuel Sillen.

Pasitarimas saviveikli-

me- 
sek-

eilė

nes pjeses klausimu
VILNIUS.—Rugsėjo 16 d. Lietuvos Tary

binių rašytojų sąjungos rūmuose įvyko ra
šytojų pasitarimas, skirtas Mažeikių rajono 
Leckavos apylinkės saviveiklininkų laiško ir 
aplamai saviveiklinės dramaturgijos klausi
mų apsvarstymui. Pasitarime, be rašytojų, 
dalyvavo Meno reikalų valdybos prie LTSR 
MT, Respublikinių Liaudies kūrybos namų 
ir saviveiklos ratelių atstovai. Pasitarimu 
.atidarė Tarybinių rašytojų sąjungos valdy
bos pirmininkas J. Šimkus.

—Prieš tarybinius dramaturgus stovi 
svarbus ir reikalaująs skubaus sprendimo 
uždavinys,—kalbėjo J. Šimkus.—2,500 res
publikos saviveiklos ratelių nekantriai lau
kia naujų, aktualių kūrinių, kurie*artimiau
siu laiku išspręstų saviveiklinio repertuaro 
problemą.

Pranešimą “Už kovingą repertuarą 
ninei saviveiklai” padarė Dramaturgų 
ei jos pirmininkas J. Baltušis.

Vykusiose diskusijose pasisakė visa 
rašytojų, Meno reikalų valdybos ir Liaudieš 
kūrybos namų atstovai, saviveiklininkai. 
Rimtos kritikos susilaukė Dramaturgų sek
cija, nesuteikusi reikiamos paramos prade
dantiems dramaturgams.

—Dažnai konsultacinis darbas vedama^ 
be reikiamo atidumo, šilumos,—nurodė ra
šytojas S. Kapnys.—Nauji kūriniai kartais 
lengva ranka atmetami, neįsigilinant į juos, 
nepastebint 'gerųjų pusių. Toks darbo su 
pradedančiais stilius atbaido ne vieną jau
ną dramaturgą, nors ir turintį gerų uorų ir 
girtinų užmojų.

Apie rimtus trūkumus, pasitaikantį ne
nuoseklumą konsultaciniame darbe kalbėjo 
taip pat rašytojas J. Paukštelis.

Rašytojas J. Marcinkevičius atkreipė da
lyvių dėmesį į tai, kad saviveiklinės pjesės 
kūrimas nėra vien tik pradedančiųjų dra
maturgų reikalas, kad šiame svarbiame kū
rybos bare privalo dalyvauti visi rašytoji 
kaip A. Venclova, T. Tilvytis, J. Šimkus 
kt.

Dalyvavęs diskusijose Meno reikalų val
dybos prie LTSR MT viršininko pavaduot 
jas Pečiūra pripažino, kad ankstyvesniane 
darbe iš Meno reikalų valdybos pusės b 
vo rimtų trūkumų, tačiau dabar yra pasie 
ta esminė pažanga ir pastebimas pagerėĮji- 
mas.

—Meno reikalų valdyba,—pasakė Peč 
ra,—yra pasiryžusi sudaryti visas sąlyg 

(Tąsa 4-me pusi.)
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Filharmonijoje

VILNIUS, rugs. 20 d. — 
Grįžo Valstybinės filharmoni
jos choras, su pasisekimu atli
kęs vieno mėnesio gastroles 
Baltarusijoje. Choras broliš
koje respublikoje suruošė 
daugiau kaip 20 koncertų 
Minske, Bobruiske, Breste, 
Molodečne ir kt. vietovėse, at
likdamas lietuvių, baltarusių 
ir kt. tarybinių tautų liaudies 
dainas, rusų ir Vakarų Euro
pos klasikų kūrinius. Šių kon
certų, kurių programai diriga
vo Kaveckas ir Kriaunevičius, 
klausėsi apie 18,000 žmonių.

Filharmonijos choras ir so
listai dabar ruošiasi naujoms 
gastrolėms. Bus aplankytas 
Kijevas, Lvovas, Charkovas, 
r daugelis kitų Ukrainos vie-'- 
ovių.

Sustambinto kolūkio 
gyvenvietė

SKUODAS. Į vieną kolūkį 
susijungė trys rajono smulkios 
žemės ūkio artelės; kolūkis 
pasivadino “Aleksandrijos” 
vardu. Dabar šiame kolūkyje 
202 šeimos.

Sustambinto kolūkio valdy
ba patvirtino kolūkio gyven
vietės statybos planą. Jau su
daryta statybininkų brigada 
iš 15 žmonių. Netrukus prie 
vieškelio, kuris veda iš Skuo
do į Vilnių, išaugs puiki su
stambinto kolūkio gyvenvietė. 
Kiekvieno kolūkiečio namuo
se sužibės elektra, bus praves
tas radijas.

Gyvenvietės bei gyvulinin
kystės fermų statybai prireiks 
namaža statybinės medžiagos. 
Todėl kolūkiečiai nutarė pasi- 

! statyti didelę plytinę.
N. Rubinas

Ordinų ir medalių įteikimas
KAUNAS, spalio 6 d. — 

Spalio 3 dieną LTSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas J. Paleckis įteikė 
ordinus ir medalius grupei 

, Kauno pramonės, transporto 
ir kultūros darbuotojų.

Lenino ordinai įteikti: Kau
no “Nemuno” gamyklos dar
bininkui Balčiūnui, Kauno , 
Valstybinio universiteto ka
tedros vedėjui Vitkauskui, 
“Kauno audinių” fabriko di
rektoriui Žilinskui, Statybos 
tresto mūrininkui Liniovui, 
Kauno Valstybinio universite
to katedros vedėjui Mažyliui, 
“Neries” gamyklos cecho vir
šininkui Narkevičiui, Lietuvos 
KP (b) Kauno srities komite
to pirmajam s e k r etoriui 
Ozarskiui, “Kauno audinių” 
fabriko audėjai Rickevičienei 
ir Amatų mokyklos Nr. 13 
vyriausiajam meistrui Rut
kauskui.

Darbo Raudonosios Vėliavos, 
ordinus gavo 51 asmuo, jų 
tarpe Petrašiūnų elektrinės 
meistras Ambrazevičius, “So- 
jūzenergoremont” remonto 
mechaninės gamyklos stalius 
Andriušis, “Kovos” tabako 
fabriko darbininkė Bedarfie- 
nė, Kauno Valstybinio univer
siteto katedros vedėjas Vaba- 
levičius, Kauno botanikos so
do direktorius, Lietuvos TSR 
nusipelnęs mokslo vedėjas» 
prof. Grybauskas, Kauno Vals
tybinio dramos teatro artistas 
Laucius ir eilė kitų.

Garbės ženklo ordinai įteik
ti 60 darbuotojų, jų tarpe 
Kauno Valstybinio universite
to prorektoriui prof. Abrai- * 
čiui, Kauno vaikų tuberkulio
zės sanitarijos vyresniajai 
gydytojai Kriaučiūnaitei, Kau
no “Trikotažo” fabriko direk
toriui Krževeckienei, Lietuvos 
žemės ūkio akademijos kate
dros vedėjui prof. Kriščiū
nui, Kauno Jaunojo* žiūrovo 
teatro vyriausiajam režisie
riui Kupstui, TSRS sporto 
meistrui Lagunavičiui, TSRS 
sporto* meistrui Šocikui ir ki
tiems.

Septyniasdešimt dviem as
menims įteikti medaliai “Už 
darbo šaunumą” ir 47-iems 
asmenims įteikti medaliai “Už 
pasižymėjimą darbe.”

3 ps!.-Laisvč( Liberty, Lith. Daily) -šešt., Lapk.-Nov. 18, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIU GYVENIMO

—22
SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU 

Iš Kuniactikščio Nechliuclovo Kaukazo užrašų. 10-19-50
(Pabaiga)

—Aš jį seniai pažįstu,—kalbėjo Gus
kovas.—Kai gyvenau Peterburge, jis pas 
mane dažnai užeidavo, ir aš būdavau pas 
jį; jis sukosi labai aukštoj visuomenėj.

—Apie ką tu kalbi? — paklausė kaž
koks girtas balsas.

—Apie kunigaikštį,— tarė Guskovas. 
Juk mes su juo giminės, o svarbiausia— 
seni bičiuliai. Vis dėlto, žinote, ponai, 
gera turėti tokį pažįstamą. Juk jis bai
siai turtingas. Jam šimtas rublių—nu- 
sispiaut. Štai aš ir pasiskolinau iš jo 
šiek tiek pinigų, kol mano sesuo atsiųs.

—Na, tai pasiųsk ką nors.
—Tuojau. Saveljičiau, balandėli! — 

prašneko Guskovas, artindamsis į pa-
• lapinės duris.

• —štai tau dešimt rublių, nueik pas 
markitantą, paimk du buteliu kačheti- 
niško vyno ir dar ko, ponai? Sakykit!-— 
Ir Guskovas, svyruodamas, sutaršytais 
plaukais, be kepurės, išėjo iš palapinės. 
Atmetęs kailiniukų skvernus ir susikišęs 
rankas i savo pilkų kelnių kišenius, jis 
sustojo prie durų. Nors jis buvo švieso
je, o aš patamsy, aš drebėjau iš baimės, 
kad jis nepamatytų manęs, ir, stengda
masis nekelti triukšmo, nuėjau toliau.

—Kas čia?—suriko ant manęs Gusko
vas visiškai girtu balsu. Matyt, šaltyje 
jį visiškai nuėmė.—Koks čia velnias su 
arkliu tąsosi?

Aš nieko neatsakiau ir tylėdamas išė
jau į kelią.

Lietuviu kalbon verte 
K. Umbrasas.

Pasitarimas saviveikli 
nes pjeses klausimu

arti- ' 
dar- 
įver- 
dau-

3 puslapio)
kad pagaliau išsispręs- 

repertuaro stoka,
ai-

(Tąsa nuo 
maturgam į' pagalbą, 
tų draminės saviveiklos 
kad dešimtys tūkstančių saviveiklininkų
taniausiu laiku gautų draminius kūrinius, 
visomis galimomis priemonėmis ateiti dra- 
ryškiai atspindinčius nūdieninį gyvenimą 
auklėjančius dSrbo žmones, mūsų jaunimą 
tarybinio patriotizmo, neblėstančio verži
mosi į naujas pergales dvasia.

Išsamiai pasisakė dramaturgas T. Gražu
lis, nurodęs visą eilę priežasčių, stabdančiu/ 
'kūrybinę Dramaturgų sekcijos veiklą ir 'Iš
kėlęs vertingi! pasiūlymų siekiant rimtos pa
žangos svarstomuoju klausimu.

Šiltai pasitarimo dalyviai sutiko savivei
klininkų atstovo Pauliukonienės, kalbėju
sios profsąjungos saviveiklininkų vardu, pa
sisakymą.

—Draugai rašytojai, — kalbėjo Pauliuko- 
nienė,—saviveiklininkai laukia ne tik .jūsų 
kūrybos, bet ir siekia artimesnio, glaudes-

nio ryšio su autoriais. Kai rašytojai 
miau pažins saviveiklininkų kūrybinio 
bo sąlygas ir galimumus, pamatys ir 
tins negęstantį entuziazmą, būdingą
giatūkstantinei saviveiklininkui šeimai, neten
ka abejoti, kad ir repertuaro klausimu bus 
galima tikėtis rimtesnės pažangos.

Tolimesnėse diskusijose kalbėjo rašytojai 
J. Šimkus, T. Tilvytis, J. Baltušis, J. čyžius, 
A. Suchockis ir kt., pasidalindami nuomo
nėmis organizacinio darbo klausimais, iš
keldami konkrečius pasiūlymus ir galimu
mus.

Siekiant sustiprinti organizacinę ir kūry
binę Dramaturgų sekcijos veiklą, buvo iš
rinktas sekcijos biuras (J. Baltušis, A. Gu- 
zevičius ir L. Janušytė).

Pasitarimą saviveiklinės dramos repertu
aro klausimu uždarė’ Lietuvos Tarybinių ra
šyto,) ų sąjungos valdybos pirmininkas J. 
Šimkus, išreikšdamas įsitikinimą, kad vie
ningomis tarybinių rašytojų jėgomis pavyks 
įveikti saviveiklinio repertuaro trūkumus ir 
naujais rašytoji] kūriniais bus atsakyta į pa
grįstus saviveiklininkų reikalavimus šiame 
svarbiame ideologinio ir kūrybinio darbo 
bare. * L. M.

BAGOTAS IJEDE IR SILPNAKOJAI 
JO BROLVAIKIAI

(Feljetonas) 'apsakomai baisus ir sunkus
Dėdė pralobo, kaip žmonių ^sapnas: Nematoma ir nesu

sakoma, dievui nežinant. Pra- prantama ir nieku neišaiški- 
ta, kad narna baisybė su perkūnišku 
vaikui bildesiu įsiveržė Dėdės buvei- 

ir nesi

lobimo sąlyga buvo 
Dėdė netingėjo savo 
paspausti prie darbo 
drovėjo labai skūpių vaikam triuškinančia sunkenybe, suri- 
f'išeiginių”. Kai prisipylė auk-išo rankąs ir kojas, ant burnos 
šo maišelį sulyg savo didumo, ' užmetė garso neperleidžiamą 
jDėdei dingtelėjo mintis gal- ^skudurą, kad t nesigirdėtų 
aęon, prasimušti į viršūnes ifispiegimo bešaukiant ratunko. 
palikti bagociausiu Dėde visa- ■ Kuomet baisybė šitaip dar- 
me pasaulyje. Tikslo pasieki-, bavosi, tai Dėdę saugoją šar
mui jis dar smarkiau spustere-i gai pasileido juoktis beprotiš- 
jo vaikus prie darbo, pailgino ku "juokiu Dėdei besiraitant

. nėn, prislėgė Dėdę kaulus

darbo valandas, sumažino išgąsties konvulsijoje, 
šventadienius, pakėlė ūkės iš- baisybė išsitraukė iš 
laikymui mokesčius, sumaži- į neapsakomo didumo, 
no sveikatingumo ir apšvietos I šonais išaštrintą peilį, 
išlaidas, pakelė pragyvenimo 
produktų kainas ir per pusę 
rjukirto vaikam “išeiginius.” 
Bet ir šitas reformas įvedus 
Dėdei pasirodė, kad aukso

i maišai kaip didumu, taip ir 
skaitlingumu dauginasi per

f lėtu tempu.
Kad pralobimo procesas ei

tų mechanizuotai, Dėdė įsigi
jo perėjimo prietaisus ir lei
dosi -perėti aitvarus. Priperė- 

<jus aitvarų, juos išmokino 
esamus, turtus svetimose šaly
se perkelti į Dėdės aruodus.

• . Aitvaram pasklidus po vi
sus pasviečius ir pradėjus 
vykdyti jiems pavestas užduo
tis, Dėdės aukso maišai į 
trumpą laiką išsipūtė, kaip 
prigėrę jaučiai.

Nuo dabar Dėdė visai teisė
tai pradėjo^^ve jaustis bago- 
čium ant bagočių. Dabar Dė
dė tarėsi pasiekęs gyvenimo 
tikslą: sėdės pačioje pasaulio jtus, Dėdė suprato, kad pate- 
viršūnėje h’ galės ramiai mie
goti aukso maišų užuovėjoje.

Bet Dėdė nelauktai ir neti-' 
ketai gavo persitikrinti teisin
gumu; posakio: “kas nieko nė- 

‘ turi, tas nieko nebijo.” Nespė
jus Dėdei pažinti turtingiau
sio žmogaus pasaulyje smagu
mus, ramybę ir saugumą, vos 

? užjpigus pirmutiniu multi-bili- 
jonieriaus miegu, užklupo ne-

dei rodėsi, būtų lygu pasi
rašymui sau mirties sprendi
mo. Strioko genamas, ieško
damas priemonių apsigynimui 
nuo sapnuotų neprietelių, Dė
dė prisiminė, kad turi nema
žai brolvaikių, kurių vieni ga
lingesni, kiti silpnesni, bet vi- 

;sų galybes sutrukus į krū- 
i vą po Dėdės komanda, susi- 
lipdytų tokia tvirtovė, į kurią 
visos peklos galybės sutrupė- b““™“’ Sapno.

maistą ir butą įnamiui priva
loma kasdien priskaldyti ve
žimą akmenų su mediniu kū
ju:. Už nesilaikymą čia mini
mų patvarkymų įnamis yra 
baudžiamas atėmimu piliety
bės ii- ištrėmimu į amžino 
klaidžiojimo tamsybes.”

Kad Dėdė “naujoje būklė
je” nesijautė goriau už lietu
višką generolą, pakeitusį kar
dą šluota, nėra reikalo nei 
aiškinti. Betgi Dėdės likimas 
buvo laimingesnis už mūsų 
generolo tuomi, kad pradėjus | 
“prievartos darbą” ir pirmu 
užsimojimu pliekus “mediniu 
kūju į amonį,” pataikė šalę 
gulinčiai dėdienei kumščia į 
kaktą, kurios išgąstingas aik- 
te re j imas paliuosavo Dėdę iš 
baisaus sapno.

Kad tokio baisaus sapno 
Dėdė negalėjo praleisti be

dustrija suspės pagaminti ir 
politinė gudrybė sugalvoti.

Turite, Dėdule, žinoti, kad 
jūsų brolvaikių kojų paliegys 
— tai neužpilamas šaltinis, 
kuriame viskas nugrims, kaip j SY 
smiltis, beriama į vandenį . . .

Dėdė, išklausęs kojų speci
alistų pranešimą apie brolvai- i 
kių kvarabas, išsigando ne ! 
mažiau, kaip nuo sapnuoto 

Dėl dvigubo 
persigandimo apsigynimo rei
kalas pasidarė dar smarkiau 
degančiu, todėl Dėdė nuspren
dė statyt brolvaikius ant ko
jų, nors dėl to prisieitų pasi
likti vienuose marškiniuose.

Priėjęs galutino sprendimo, 
Dėdė užmynė “ant geso” visu 

didžiausia paskuba 
gabenti brolvaikiams 
gėrybes, kas tik pa- 
bei panešama.

tų.
Šitos minties vedamas, Dė

dė tuojau išsiuntinėjo kvies
lius pas brolvaikius su propo
zicija organizuoti bendrą ap
sigynimą nuo Dėdę kankinan
čios baisybės. Bet koks di
delis buvo Dėdės nusivylimas 
ir nusiminimas, kai grįžę , 
kviesliai iš misijos raportavo, 
kad visi Dėdės brolvaikiai iki 
vienam negali stovėti ant ko
jų. Dėdė dar nebuvo tiek ' 
paveiktas baimės, kad nebūtų 
supratęs, jog gulintiem ricie- 
riam svieto neužkariauti. To- 

, dėl kito pasirinkimo neturėjo, 
kaip griebtis pastatyti brolvai
kius ant kojų.

Specialistai, apžiūrėję. drib- 
sančias brolvaikių kojas, par
vežė Dėdei šiurpulingų žinių 
iš įvairių karalysčių. “Visi 
Dėdės brolvaikiai serga sukty
bėmis, vagystėmis, palaidumu, 
korupcija, parsidavystėmis, 
a pgau 1 ėm is, nepasld alinimu
grobiais ir kitomis žulikystė- 
mis, kokios tik žinomos mūsų 
amžiuje. Dėl šių priežasčių 
pas visus brolvaikius klestėte 
klesti generali suirutė, skur
das visur liejasi per kraštus, 
žmonės išvarginti, nudriskę ir 
alkani, ir kaltina blogą brol- ramos - 
vaikių šeimininkavimą ir gra- už kapeiką, 
sina jiems lietuviškojo Sme- dyte, randasi išteklių, 
tonos likimu.

Dėl šito grūmojimo ir dėl po gerą 
neužtikrintos ateities brolvai- žinok 
kių kojos jau seniai pradėjo Į balnotas ir nežabotas — tai 
drebėti ir pastaruoju laiku į mirtis jojikui. Davei tokių 
tiek nusilpo, kad ir dre
bėjimui pajėgų neužtenka. 
Kadangi brolvaikių neštovėji- 
,mas ant kojų paeina nuo virš 
suminėtų ligų ir daugybės ki
tų priežasčių, tai atvarymui 
kojų į pastovų stiprumą ne- 

Iužteks iki šiol žinomų tam 
jstiprylų. Šiam reikalui mie
lasis Dėdė turėsiąs panaudoti ' siųsk mokytojus, kad mus iš- 
ekonomiją, politiką, militarinį mokytų šaut ir durt ir in- 
pajėgumą, tikybos laisvę, ' struktorius, kad instruktuotų, 
žmogaus teisių gerbimą, de-' kur ir ką turime šaudyt ir ba- 
mokratinius oįbalsius, amži- dyt.” ,
nos taikos išlaikymo prižadus t ~ \
ir visa kita, ką tik Dėdės in-1 tymo biznį, Dėdės vaikų gy-

venimas dar daugiau jasun- 
Išskyrus priežiūrą, kad 

andas
kėjo.
vaikai sunkiai ilgas va 
ištikimai dirbtų, kitais jų-rei
kalais, kaip tai, sveikata, ap- 

jsvietą ii’ gerbūviu, Dėdė nesi
rūpino.
dės vaikus

■ bėdos ir nedatekliai.
;na juos visokios žinomos
i nepažįstamos, užkrečiamos ir 
savaime atsirandančios ligos. Ii 

šitokiai padėčiai esant, Dė-

šito pasekmėje, Dė- 
apniko visokios 

Piau- 
ir

dės vaikai “išmoko” 
tis. labdarybių fondais, 
kur svieto nėra tiek 
kaip pas Dėdę. Kic

Į nelaimeiį 
imui, kiekvienai ligai 
įtverti specialūs fondai, į ku
rių raštines fondų darbuoto
jai velka dėžutėmis variokus, 
kaip maldininkai Šventam Tė
vui afieras. Kai smj

i numatytos sumos, 
j rinktų variokų pirmialusia ap-! 
'mokama viršininkų ir jų se-

vers-.
' Nie- 
fondų, 

kvienai
kiekvienam trūku-, 

yra su- j

en karna 
tai iš su

svoriu : 
pradėjo 
visokias 
vežama

Brolvaikiai iš savo pusės,
pasinaudodami Dėdės strioku, 
pamatė progą nuskusti Dėdę 
iki grynam kaului. Visi už-, 
vertė Dėdę savomis bėdomis, Į Mti fondų išlaikymo 
išpūstais nusiskundimais i 
prašymais skubios ir labai di- tiešijama pavargėliai.

Lewiston, Me
Prisiminus Joną Liaudanskąė

(Jonas Liaudanskas mirė 
1946 m. lapkričio 18 d.)

i
O, drauge mielas, 
Rodos pasaulyj nebuvo tavęs. 
Liūdi tik . tavo moteris, 
Taipgi dukrelė, netekusi 

[tavęs.
i

Mes nuolat galvojam apie 
[tave, 

Bet, rodos, idėjos draugai 
Tave užmiršo seniai.

Mudvi neužmiršime tavęs, 
Ii’ tavo nuveiktų darbų, 
Kol mudvi būsime tarpe 

[gyvųjų.
žmona Angela. 

Duktė Leyana

Paterson, N. J. — Prane- .
įkretorių algos ir padengiama gama, kad pasibaigė čionai-

mastai, o i įįnįs streikas prieš 16 au- 
ir už likučius gydoma ligoniai ir dyklų. streikieriai išgavo

dėlės paramos. -Visų brolvai
kių šaukimasis į Dėdę yra to- , 
kio turinio:

“Mielas Dėde, davei, duodi 
ii- žinome, kad dar duosi, bet 
to, ką gavome ii’ gausime, bus 
permažai, nes mūsų kojos dar 
vis, kaip ir pirmiau, drimba, 
kaip tuščios žarnos. Kad I 
tavo duošnumas neliktų grū- > 
du, puolusiu nederlingon dir- 
von, nuolankiai prašome da
vinius padidinti, padauginti ir , 
paskubinti. Taipgi primena- ’ 
me, kad būtiniausios mum pa- i 

razumo negavome nei ■
Jei pas jus, Dė-;

tai ne-i 
paskūpėkite ir mums suteikti 

gabalą razūmėlio.
Dėdule, kad arklys ne-

; gėrybių, kuriomis reikia šaut, 
durt, kirst, mest ir kitokius 
trik sus išdarinėt, o mes, bū
dami nepavydėtino gabumo, 
nesuvokiame, kurie kuriuos tu
rime .šaudyt ir badyt. šito ne
žinodami, galime savo tarpe 
vieni kitus išdaigoti.

“Todėl būtinai, Dėdyt, at-

amži- dyt.” ,
Stojus Dėdei į ant kojų sta-

ATMINČIAI LIAUDIES POETO
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Šitaip klojantis ir Dėdei vis ką valandai. 
' laikantis ant kojų 
■ biznyje, laikui

statymo 
begiant, jo 

brolvaikių kojos suės visą su
taupytą auksą, kaip tos pasa
kiškos septynios kū< 
vės suėdė septynias i 
ir noroms nenoroms

los kar- 
iebiąsias, ( 
Dėdė tu-'

ii

algos pakėlimą po dešimtu-

rėš įsitikinti, 
baisus sapnas 
daugiau, kaip 
iškirstas jam

kad sapnuotas
buvo niekas^1 

piktos dvasios 
šposas.

PAULIUS.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYK1T JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ns daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
sipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
dais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai

ši knyga yra j u 
taria, ką daryti 
slobus. Kokiais bū 
pasiutęs Šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkaitimas į 
lo nusilaužimas, r 
prisitrenkimas ir 
monės; ten patar 
įamasi. Nušalima 
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigė rūsio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti

akį, užspringimąs, galvos svaigimas. Kau- 
iksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas puolant iki praradimo šą
lama, kaip tuojautinai turi būti orientuo- 
5, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt-

vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.
Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

. I Nupiginta kaina 60c.

d id žioji 
užančio 

abiem 
ir išil

gai perrėžė aukso maišus ir 
Dėdės akivaizdoje brangiausi 
jo gyvenimo pasiekimą - — 
auksą, išdalino ubagams.

Atlikus pirmą aktą baisios ....
tragedijos, baisybė įvertė Dė-(atydos, tai pilnai suprantama, 
dę darbiniu vežiman, storomis Tuojau buvo sušaukta sapnų 
virvėmis pririšo prie drobynų, išguldinėjimo specialistai ir, 

duobėtu ir pačiam Dėdpi pirmininkau- 
akmenuotu keliu, bąisiai kra- jant, visapusiai išanalizavus 
tydama. Privažiavus kelionės sapno turinį, prieita vienbal- 
galą, vežimas įvažiavo aukš- šio supratimo, kad sapnas ne- 
ta tvora aptvertan žardin. čio- buvo vien tik užpakalinės da
nai, ta pati nematoma baisy- lies smegenų netvarkos pa- 
bė tuo patim baisiu peiliu nu-1 kartojimas prisiklausytų ple

palų, bet labai rimtas įspėji- . 
mas apie rengiamą priešų už- 
puoliftią.

šių išvadų patvirtinimui, iš 
nekuriu vietų grįžo Dėdės į 
aitvarai aplamdytais sparnais 
ir apdraskytais maišais, ne
pranešdami nei aukso, nėi kL 
tokių gėrybių, kas aiškiai liu
dijo, kad f prieš Dėdės reika
lus pradėta vartoti sabotažas.

Kad priešai 
Dėdės miegančio, 
nuota baisybė kad 
atsirado degantis 
skubiai organizuoti 
mą, kuris priešus 
prie pirmo pasijudinimo. Bet 
pasitikėti naminėmis jėgomis, 
ypač po sapne girdėte sargy
bos juoko, kuris ir dabar dar

Dienraštis Laisvė yra išleidęs dvi knygas žy
miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

BEŠVINTANTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

ilgai ir toli vožė

pjovė virves, išmetė Dėdę iš 
vežimo, paplojo ranka per pe
tį, pasveikino su nauju gyve
nimu, palinkėjo’ gero pasiseki
mo naujose gyvenimo aplinky
bėse ir įteikė naujos tėvynės 
pilietybės pažymėjimą,' su pa
aiškinimu piliečio teisių ir pa
reigų.

Perskaitęs gautus dokumen-

neužkluptų 
kaip sap-

užklupo, 
reikalas i

apsigyni- • 
ištaškytų |

ko prievartos darbų stovy
klom nes tarp kitko buvo že
miau sekantis paragrafas: 
“Kiekvienas mūsų įnamis die
nos maistui privalo gauti se
kamus produktus: pusės kiau
šinio didumo gabalą juodos 
duonos, pusę kaušo kopūstų- 
lapų z upės, du šaukštus bul
vinės košės ir desertui vieną 
džiovintą slyvą. Už gaunamą1 skambėjo Dėdės ausyse, Dė-

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinki! jo brangų triūsą apšvietos srity j.

Už abi knygas kainą tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAšKIAUčIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

plątų supratimąj apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėją
Paraše K. PETRIKIENE." 
pamokinimai valgių gaminimui'

Ši nuolaida tik trumpam laikui
Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

Svarbūs
Knyga iš 22Q puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

nįaisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Literajtūroi#Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y

, 4 psl.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Seat.



POLEMIKA IR KRITIKA Pittsburgh, Pa Ko si siekia demokratinė
NAUJOS KLAIDOS

Draugas V. J. Stankus, Lais
vės No. 2X4, vieton rimto ap- | 
galvojimo apie savo pirmes- Į 
nes klaidas, daro jas iš nau
jo. Jis, matyt, 
sitenkinęs, kam 
Laisvės. No. 203, 
bėt nežinojimą 
Perkūno sumušimą, 
savo 
(Laisvės No. 183) klaidingai 
aprašė. Negalėdamas įrody- J 
ti, kad jis teisingai aprašė 
tą 36 metai atgal įvykį, Stan
kus rašo:

aktina didelį žinovą 
sumušime, tačiau nei 
nežino, kuriais 

įvyko, vien tik

labai nepa- 
aš išdrįsau, 
jam paste- 

faktų apie 
kurį jis

“Keliones įspūdžiuose”

me- 
spė-

nėrei k ė j o
žinovu,”

aš, kaipo
visame sūkury-

“ak- 
nei
da-

Perkūno 
jis pats 
tais tas 
lioja.”

Man rašant 
tyti dideliu 
“spėlioti,” nes 
lyvavęs tame
je, žinAu tų įvykių visus fak
tus, ką ir draugas A. Gudzin 
patvirtino 
nies

rašiniu Vii-savo 
No. 250.

Aš, be jokio “aktinimo” ir 
“spėliojimo,” atitaisydamas 
Stankaus klaidas, aiškiai para- U 
šiau, kąd Perkūno sumušimas Į 
įvyko 36 metai tam atgal. Ar 
čia randasi spėliojimas? 
mano

Ne 
užsiėmimas spėliojimus 
ir skaitytojus klaidint. 
mėnesio ir dienų tų ne- 
į vykių neatsimenu, tai 

datų
Bet dabar Stan- 

visiems skaitytojams 
Tas Perkūno pra-

O kad 
lemtų 
irgi aiškiai parašiau: 
nepamenu, 
kui ir
pasakysiu : 
kalbų maršrutas įvyko 1914 
m. gegužės mėnesio pradžio
je. Tai argi ne 36 metai tam

Be reikalo Stankus daro 
man šį primetimą: “jis ne tik
tai kad pyksta, ale ir nervuo- 
jasi.” Čia vėl Stankaus nau
jas įsivajzdinimas ir prasima
nymas. Nejaugi jis mano, 
kad be piktumo ir be susiner
vavimo negalima 
šyt apie dalyką, 
kus, nežinodamas, 
tent:

1. Būk Hoosick 
,vo LSS kuopa; 2,
bu vėlė kuopa surengė Perkū
nui prakalbas; 3, būk tos ne
buvėlės kuopos, nebuvėliai 
prakalbų rengėjai socialistai 
buvo kartu su Perkūnu su
mušti; 4, kad Stankus nežino-į ną. 
jo, jog Perkūnas per savo su-Į sunkiai, 
manumą mokėjo išsaugoti j gonbutį. BuVo manoma, kad

-------------
iki sąmonės netekimo.”

Gerai. Paanalizuokime 
j Stankaus sakinį logiškai 
|ką mes rasime:

1. Kas pažino Perkūną, ne
tikės, kad 
melagis. O 
mo, tą patį 
Falls ir kitą 
dy tiek privatiškame pasikal
bėjime, tiek viešai aiškino, 
kaip jam pavyko išsaugoti

į galvą nuo sudaužymo ir todėl 
neprarado sąmonės.

2. Tie fanatiški razbainin-. 
kai, parsibloškę Perkūną anl pas Per rad.ia pastebėjo, 
grindų, jį mušdami ir sparche- 
da(mi, su juo nediskusavo iN, 
nepasisakė nuo kokio krašto 
jie yra *iš Lietuvos. Tai kaip 
Perkūnas galėjo žinoti, kad 
jie buvo “suvalskiniai kryžio
kai nuo Šakiij” ir Easton, Pa., 
tatai papasakot “ant visos pu
blikos”?

3. Netgi mūsų tuomet pa- i 
siųstas Juozas Semsis į Iloo- 
sick Falls, ištyrimui visų tų 
dalykų, netyrinėjo, ar tie mu
šeikos buvo suvalskiniai ar 
kaiminiai, nes tas neturėjo

j svarbos. Tai kas, kad ir vė- 
Įliau, Perkūnui, gyvenančiam 
__ ' York o mieste, galėjo 
pranešti tų razbaininkų kil
mę ?

čia aiškus Stankaus dar vie- 
na£ ir labai negudrus prasi
manymas.

Draugas Stankus pyksta už 
jam padarytas teisingas pa
stabas ir daro naujas klaidas. 
O tas ne tik jį, bet ir laik
raščio gerą vardą kompromi
tuoja tarpe žinančių . tikrus 

i faktus. P*
(Mes manonmz^fog šis da- 

i lykas jau užtenkamai išsiaiš
kino ir jis reikėtų baigti.— 
Laisvės Redakcija.)

SI 
ir

jis būtų buvęs 
jis po jo sumuši-1 
vakarą, Hoosick 
dieną Schcnecta-

Lawrence, Mass.
Pavojingai sužeistas

1 Piliečiai nieko nelaimėjo

Tai jau rinkimai praėjo. 
Laimėję gerai apmokamas Į 
vietas džiaugiasi. Daugiausia ! 
laimėjo republikonai. 
mano buvo manyta, kad 

i publikonai laimės. Nes

Taip 
re- 

žmo- 
Inėms įau atsibodo demokratų i Į * t
nepildomi prižadai. Tai pilie
čiai pasuko savo balsus į kitą 
pusę. Bet balsuotojai nieko 
nelaimėjo, nes abi partijos į 
yra Wall stryto kontrolėje. I 

i Net po rinkimų trečiadienio j 
i vakare vienas republikonų šu- 

, kad 
nebus jokios atmainos, tai pi-

K liūčiai neturėtų daug dėmesio 
Nijoipti į rinkiųfų-< <ųasekmos. | 
Programa ta-^įl^tik paširdį-! 
no politikieriai. KuiųbuvoOYĮ 
Myers, tai dabai* bus .
Turčiai jiems pasako, ką 
turi daryti. Piliečiai jau 
bar turėtų tai suprasti.

Aš manau, kad dabar 
tokių, kurie atsiniena Progre
syvių Partiją myi pereitų me
tų rinkimų. Kan čia atvažiuo
davo tos įiartipos vadai, tai 
jie suruošdavo pi kietus, ku
riuose dalyvaudavo legionie
riai, tūlos k/talikų organizaci
jos ir dar/kiti. Jie apmėtyda
vo kalbewjus kiaušiniais, to- 
meitėmis/ir sakydavo, kad 
tai yra komunistai. Bet ką jie 
tuo laimėjo? Tik sutvirtino re
akcinį veikimą.

rytinės Vokietijos respu 
blika ir visa tauta?

pareiškė, kad “tas susitari
mas galutinai suardė visus 
Anglijos - Amerikos impe
rializmo planus”. Draugys
tė tarp Vokietijos ir Lenki
jos, pasakė jis, “likvidavo 
' lemiamą prielaidą Ameri- 
ikos kariniams planams Eu-

nuolat kyla. Vokietijos. De
mokratinėje Respublikoje 
visiems laikams likviduota 
nedarbo rykštė, sutvarkyti

i finansai, sustiprėjo valiu- 
’ ta, padidėjo prekių apyvar- 
! ta, sutvarkytas prekių pa
skirstymas, sustiprėjo f de-

Spalio 7 dieną Berlyne įvyko didelis, masinis žmonių I ropoję realizuoti. Šioje Eu- mokratinis teisėtumas, ga- 
~ ' rantuojantis kiekvieno at-į

jskiro asmens ir visos visuoc 
menės interesų apsaugą.-”

susirinkimas. Jame kalbėjo Vokietijos Demokratinės; ropos vietoje taika visiems 
Respublikos ministras pirmininkas Oto Grotevolis. Savo; laikams užtikrinta.” 
prakalboje šis vokiečių vadas plačiai išdėsto savo vado-i 
vaujamoS vyriausybės pasimojimus ir siekius. Tarp kit- j 
ko, jis pasakė:

“1949 metų spalio 7 d.®

Dideli ekonominiai 
laimėjimai

Mūsų jėgos .šaltinis”, 
. w . . x.. ■ . , į, r , -.-i -• isak<) Grotevolis, “glūdi de-i Vokietijos sostinėje Berly- keliu. Bet pasitikėjimas I mokratinės Vokietijos na- 5 kntr/> ta .i rl A E o ixri vm E .■> o ! Emvi n Ei alrn i nnaiicrria In vni_ I . ... « i *kuris I

Sustambintas kolūkis stato 
septynmetę mokyklą

BIRŽAI, Spalio 6 d. —Lie- 
i, ,.v. . .-vi • i— - ---------------- . j pos pradžioje rajone susiorga-

. - pamatas i tomatiskai nesugi is. Jo lei- ;CiO]laiįnįame fronte, kuris nizavo iš trijų žemės ūkio ar-
vieningai, demokratinei irįkia ieškoti, uz jį l eikia ko- >; siekia sutelkti visus dorus ; telių stambus kolūkis “TarybL

i nė žemė.” Tuo metu kolūkie
čiams iškilo mintis pasistatyti 
'---- ) septynmetę mokyklą.

- . v. ' i vos bazė yra Vokietijos De-1Turedarnas pakankamai dai^>
Šitose vokiečių tautos pa-įmokratinė Respublika. Per [Jėgos sustambintas kolūki 

! 1 Įrugpiucio menesį pradėjo sta
tybos darbus.

Bendromis jėgomis 
prastai sparčiai 
pastatas, stogas 
skarda, pradėti vidaus įrengi

amų darbai.
J. Jasilionis

ne buvo padėtas

taikingai Vokietijai. Vokie-1 votį gerais, garbingais dar-. V()pie£įus kovoje už bend- i 
Lčių liaudies taryba persi-!bais. Kaip tik to, sakė Gro •

‘ | tvarkė į Laikinuosius Liau- 
č j dies rūmus,

S? Duff* ii’UTią dėl konstitucijos įsiga- Į
'liejimo ir išleido įstatymą

.. . ..... .. irus nacionalinius tikslus.
ir slekiu laisvoji vo-, “Mūsų nacionalinės ko- jsavo 

paskelbė nuta- kiečių tautos dalis. i v =
1 2. Istangose laimėti pasitikeji-į 

čia- į dėl Vokietijos demokrati- mą labai svarbų vaidmenį 
nes respublikos laikinosios j vaidina ir \. 
vyriausyb. susikūrimo. Tai j jos santykiai i 
buvo nacionalinės savigal- niis tautomis. Jos santykiai | 
bos reikalas.

Trys pagrindiniai 
viniai buvo iškilę vyriausy-1 
bei:

1. Nauju taikos ir demo
kratijos keliu ^pasiekti viso koslovakija, Vengrija, Ru- j 
pasaulio draugystę ir pasi- munija ii „ ,
tikėjimą Vokietijos atžvil- tokią pat istorine reikšmę

su Tarybų Sąjunga esą la 
uždą- bai geri, labai draugiški.

“Sutartys ir susitari
mai”, pasakė Grotevolis, 
“sudaryti su Lenkija, Če

giu. Čia mūsų pastangos 
turėjo būti skirtos dau
giausia tam, kad būtų už

LDS 160 kp. nominavo 
viršininkus

LDS 160 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 10 d. Tai 
buvo

I praėjusius metus mums pa- 
. įvyko pastatyti ir sustiprin- 

vaicims ateityje j bazę. Mūsų pramonė 
. 1 iTI i beveik pasiekė prieškarinį

produkcijos gamybos lygį.
“Liaudies pajamos paki

lo, ekonomika planingai ir

nepa- 
pastatytas 
apdengtas

turi
Norwood, Mass, ir Apylinkė

visai Europai ir bendrai vi
su taikingu tautu kovai už 
taiką, kaip 
Vokietijos 
Respublikos 
konominės 
gal bos tarybą.
Pagaliau sutvarkyti reika

lai su Lenkija
Ypatingo dėmesio laisvie-: 

ji vokiečiai kreipia į Vo
kietijos santykius su Len-

TEATRAS

NEVYKUSIDemokratinės ! 
įstojimas į e- 

savitarpio pa-
ryšiai su tautomis, pakėlu- 
^iomiš negirdėtas kančias iš 
vokiškojo fašizmo— su Ta
rybų Sąjunga ir liaudies'de
mokratijos šalimis.

2. Vyriausybė turėjo pri
artinti įgyvendinimą visų 
Vokietijos dalių suvieniji
mo vienoje demokratinėje 
respublikoje, kas įrašyta 
Potsdamo nutarimuose, su
darančiuose vokiečiu tautos 
gyvybinių reikalayimų tei
sinį pagrindą?

3. Vyriausybė užsibrėžė I 
tikslą planingai ir savo jė
gomis atkum taikiąją eko
nomiką ir pakelti gyvento
ji gyveninio lygį.”

p r i e š me t i n i s, kuriame
pravestos nominacijos 

metų valdybos. Nomi- 
geri darbštūs veikėjai, 
apsiėmė tarnauti sekan- 
metuose. Iš senųjų ap

siėmė Ed. Norkus, Walter 
Alinskas, J. Mažukna ir P. 
Aglinskas. Tie draugai tvarko 
kuopos ir klubo ‘ dalykus tei
singai.

Taipgi buvo išrinkti delega
tai į konferenciją, kuri įvyks 

3351 W. Car
lson St., LDS 142 kuopos na- 
|me. Prasidės 1 vai. po pietų. 
: Delegatams nereikės rūpintis 
valgiais, nes bus užtektinai

1951 
nuoti 
kurie 
čiuose i

dėlę reikšmę turi susitari-: 
j mas dėl valstybinės sienos ■ 
I demarkacijos tarp Vokieti- į 
i jos ir Lenkijos, Grotevolis :

Trijų Veiksmų Drama
Parašė R. ULEVIČIŪTĖ

Suvaidins Laisves Choro Teatralė Grupė, 
iš Hartford, Conn.

ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio lo Nov.. 1950
buvo para-
kurį Stan- ; Petras Galinis
parašė, bū- ' Petras Galinis dabar randa-j lapkričio 26 d 

si Klaw Hill ligonbutyje. Jis 
Falls’e bu-į dirbo Bostone. Parvažiavęs į 

Lawrence pasiėmė taxi nuo 
stoties. Mašinos vairuotojas 
paleido savo mašiną kiek ga
lima greitai važiuoti. Per 

Į greitumą negalėjo sutvarkyti 
Į ir todėl įvažiavo į kitą maši-

būk ta ne-

Svarstytas tautinių kapinių 
klausimas. Po plačių diskusijų 
nutarta nusipirkti Šerų už

Užsieninė vokiečių * 
tautos politika.

“Priešingai Vakarų Vo-
• kietijos separatinės valsty-

GEROS ŽINIOS 
APIE 

ŽILUS PLAUKUS
pra- 
pri-

Galinis sužeistas gana ! $200. Drg. Mažiukna šį klau- 
Tuoj nuvežtas į li-jsimą gana-teisingai paaiškino. 

" sumanyta kapinėms 
galvą ir todėl neprarado są-; neišlaikys, bet dabar eina ge- paskirti $500, bet tas nepra

Buvo

bės “vyriausybės” politikai, 
Vokietijos
Respublikos vyriausybės vi-

LIETUVIŲ SALEJE
13 St. George Ave., Norwood, Mass.

PRADŽIA 7:30 V. V.

-1 daus politiką nulemia yo- 
ėjo. Geriausia padarytų tie, 1 
kurie agitavo už skyrimą 

Linkiu draugui greitai pa-į $500, kad pasiūlytų didžiųjų 
sveikti. Galinis yra geras;klubų susirinkimuose paremti 

klubai, kurie 
skyrė dipukų pargabenimui di
deles pinigų sumas, turėtų 

minėtų savo į Svarbus LLD ir LDS nariams daugiau paremti tautines ka-

monės; 5, kad, rašydamas, Į ryn. Taipgi buvo padaryta 
Stankus nepagalvojo, ką reiš- sunki operacija viduriuose, 
kia “apsiginklavimas iki dan
tų.”

Toks Stankaus aprašymas— Laisvės patriotas ir nuolatinis kapines, 
tai faktų apvertimas aukštyn I skaitytojas, 
kojomis. Bet, vieton prisipa- ; 
žihti prie virš i 
klaidų bei prasimanymų, 
Stankus primeta man “piktu
mą,” “nežinojimą . metų,” 
“spėliojimą,” “nervavimąsi,” 
ir tt.

Stankus nežino 
tarp kalbėtojo ir prelegento. 
Jis klausia: “Koks jau čia 
skirtumas?” Apie žodžių ter
minus ir jų prasmę patarčiau 
draugui Stankui įsigyti tuo 
klausimu vadovėlį.

Stankus apkaltino buvusį 
LSS XIII rajoną už neapsau
gojimą kalbėtojo., Jis rašo: 
“O juk jie žinojo, kad Hoo- 
sick Falls, N. Y., tamsus kam
pas.”

O iŠ kur “jie” galėjo iš 
kalno tai žinoti? Juk jie ne
buvo burtininkai, kad iš kal
no viską žinotų. Jei būtų ži
noję, aišku, to bjauraus dar
bo fanatikai ’ nebūtų atlikę. 
Schenectady LSS 254 kuopoj 
mes turėjome vyrų, kaip 
ąžuolų. Būtumėm nuvažiavę 
į Hoosick Falls “į svečius” 
pas tuos fanatikus laike Per
kūno prakalbų, o kitą dieną 
būtume palydėję K. Sparą ir 
A. Grantą, kuriuos tie patys 
razbaininkai, pasitikę stotyje, 
bjauriai sumušė.

Negalima praleist nepaste
bėjus ir šio dalyko, 
kad Easton, Pa.: 
pasakė ant visos 
kad jį Hoosick Falls suvalski- 
niai kryžiokai nuo Šakių mušė gas žinias.

ir simpatikams pranešimas
LLD 37 ir LDS 125 kuopos 

rengia puikų bankietą gruo
džio 3 d. Prasidės 2 vai. po 

j pietų. Visi kviečiami iš anks- 
skirtumo to įsigyti tikietus.

pines.
Kapinių komitetas priguli 

prie tų didžiųjų klubų, tai

Kaina tik 
$1.50 asmeniui. Tai ,maža 
kaina. Snigs ar lis, vis tiek 
reikia visiems šiame bankiete|nių komitetui 

! dalyvauti.
Tikietų

Chuladą, 
Rudį, M. 
Penkauską.

galima gauti pas 
W. Kralikauską, 
Milvidienę ir

Jis rašo, 
Perkūnas 
publikos,

turėtų pasistengti iš ten gau- taikingas bei demokratkies 
ti bent $1,000. Tai butų geras 

mažesnis m 
reikia 
nereikėtų ka^i- 
ieškoti paskolų.

N»rys.

pavyzdys 
bams, k 
remti ir tada

Los Angeles, Cal.

jūsų plaukai yra žili, jūs 
džiugsite sužinoję, kad naujas 
rengimas, vadinamas NUVIDA 
išleistas, kuris stebuklingai prašali
na plaukų žiluma paprastu jtrinimu 

i j plaukus mažo kiekio jo kartų per 
die.ną. Jums tereikia jo naudoti lik
tai iki pageidaujama spalva atsiran- 

■ da. Naudotojai yra nustebinami
Demokratinės šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi-. 

mui natūralių, jaunai išrodančių 
plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
jūs galite gauti kiekį šio. puikiausio 

'kiški interesai, ir ji ;*yra! 
j nukreipta į nacionalinės 
vienybės atkūrimą bei tai- 
kos visame -^pasaulyje už-

i tikrinimą.
“Užsienio politikos srity

je vyriausybė gali konsta
tuoti, kad, stiprinant anti
fašistinę - demokratinę san
tvarką, toliau stiprinant

> paprastai prisiųsdami 
TRYSAN CO. Dept. 408, Box 226, 
Peekskill, N. -Y., iškirpę ir įrašę 
vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietojo. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- ' 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas. 
Name........................................................... '

Address.......................................................
City..,.,.......................................................... i

(adv.)

BILIETAS $1. 
(taksai įskaityti)

Gerbiama Lietuvių visuomene: Hartfordo 
Laisves Choro Teatralė Grupė su šiuo veikalu 
“Nevykusi Meile” jau apvažinėjo trijų valstijų 
didmiesčius ir visur turėjo puikaus pasisekime. 
Visur publika buvo patenkinta vaidinimu. Tad 
ir Massachusetts valstijos lietuviai turės progą 
pasigerėti puikiu veikalu ir gabiais vaidintojais. 
Veikale yra labai daug juoko ii\ ašarų. Vaidi
nimas užima 2 valandas ir pusę. Meldžiame pri
būti laiku iš visur.

Svarbu Laisvės skaitytojaips
Brangūs Laisvės skaityto- į 

jai, kurie norite pasimokėti 
už Laisvę, matykite mane. 
Aš mielu noru jums patarnau
siu.

Pasimokėkite prenumeratas 
pirma švenčių, nes .vėliau bus 
daugiau reikalingų dalykų 
pirktis. Kaip greit pasimokė- 
site prenumeratas, taip pasi
liksite ramūs, kad jūs jau pa- 
simokėjote už visus metus.

S. Benkus ne tik pasimo- 
kėjo Laisvės prenumeratą, bet 
nepamiršo ir LLD organizaci- : 
jos. Aukojo $3.00 knygų lei
dimui LLD Centram Garbė 
tokiems draugams, kad nepa
miršta savų organizacijų. Tu
rėtų ir kiti draugai panašiai 
padaryti. Tai sutvirtina or- 

.ganizacijas ir darbininkišką 
‘spaudą, kuri paduoda teisin-

S. Penkauskas.

Dailydės nedirba

Mūsų miesto 55,000 daily- 
džių (karpenterių) nedirba. 
Kelios firmos buvo sutikę 
daugiau algas kelti, bet dau
guma nesutiko. Kada c___
ninkai sustreikavo, ] 
išimta drausmė.

Iš pradžios unijos distrikto 
taryba sutiko, kad darbiniu-

jėgas, ypač mūsų jaunimo 
tarpe, ir ^besąlygiškai pri
pažįstant vokiečių tautos 
prievoles, kilusias dėl nusi
kalstamo hitlerinio karo,— 
|ji vis didėjančiu mastu lai
mi tautų draugystę ir pasi
tikėjimą vokiečių tauta.”

Kova už pasitikėjimą^ 
vokiečių tauta

I Demokratinės Vokiečių 
i Respublikos vyriausybė 
f puikiai supranta, kaip ka
rai ir hitlerininkų viešpa-

PAJIEŠKOJIMA!
FAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS
Esu patyręs prie ūkio darbų per 

daugelį motų ir dabar dar dirbu ant 
ūkės, bet atsibodo šioje vietoje. No
rėčiau neperdidelio ūkio, kur nedaug 

ncat- 
kur 

■ apy- 
£iuom į 

Louis Šilabaitis, R. D. 3, j 
Putnam, Conn. (221-222) I

' darbininkų, prie šeimos, kur
i skirtų .nuo stalo. Norėčiau, 
Worcester ar Lawrence, Mass 
linkese. 
antrašu.
Box 70,

Malonėkite kreiptis
*•

darbi- ■ tavimas buvo sukėlęs be- 
prieš „juos veik vięą pasaulį prieš vo-

kai priimtų mažesnį pasiūly- gįuoti 
mą, bet darbininkai atsisakė. >

kiečius. Vokiečiu tauta turi 
laimėti atgal pasaulio pasi
tikėjimą, jeigu ji nori žy-

i progreso ir taikos

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Kliubo susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio 20 dieną, 
7:30 vai. vakare,, 155 Hungerford 

I St. Visos draugės prašomos daly
vauti. — V. K., Sekr. (220-221)

Matthew A

P. S. Norintieji girdėti puikios muzikos, dainų ir 
naudingų visuomeninių pranešimų, tai kas sekmadie
nio rytą, nuo 9 iki 9:30 vai. užsistatykite radio pri
imtuvą ant stoties WK0X 1190 kc.

Visais Gintarų žemės Radio reikalais kreipkitės pas 
programas vedėją M. Zavis, 50 Beals St., Brookline 
46, Mass.'

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Kompanijoms gavus draus
me, darbinink'ai neskelbia 
streiko, bet sėdi namie šiaip 
sau.

Drausmė taigi pagelbsti tik, 
kada randasi daug streiklau
žių, kitaip ji bereikšmė.

Ž-v-s.

Taisomas aliejaus tankas g 
eksplodavo skiepe, 84-18 Pit- « 
kin Ave., Brooklyne. Du as- g 
menys sužeisti; ' ’ .... - fS

I
 Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) §

LIETUVIS GYDYTOJAS |
Valandos: 2-4 ir 6-8 «Nedeliomis ir šventadieniais-: p 

nuo 10 iki 12 ryto. §

495 Columbia Rd. &

DORCHESTER, MASS.

BUVUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

f MArket 2-5172

fe

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo*, 

- derniškąi Įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

.5 psl..-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Lapk.-Nov. 18,

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



NewYorko^^g^yZlnftw
» Jauniausieji kviečia

pas save
Šaukiamieji tarnybon 
vėl pradėjo svyruoti

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Teisių įstatymas 
uždraudžia tardyti 
politiniai

Lais-

Wa-

New Yorko Civilinių 
vių Komitetas kreipėsi į 
nių gynybos direktorių 
Hander su paraginimu atšauk
ti įsaką visiems valdinių ištai
gų darbininkams “spaviedo- 
tis” iš savo politinių pažiūrų.

Taip pat pasiuntė protestą 
labdarybės komisijonieriui 
Hill iardui. Hilliardas įsakė vi
sam savo štabui 
taip vadinamas 
priesaikas.”

Komitetas sako, 
tai įstatymiškai 
leistina. Jis nurodo, kad “Ci
vil Service įstato sekcija 26 
(a) uždraudžia bent kiniai 
valdinei agentūrai klausinėti 
ar skelbti politinius ryšius 
bent kurio civilinio tarnautojo 
tikslu jį atstatydinti iš parei
gą”

Komiteto pirmininkas dva
siškis John Paul Jones ir ko
miteto patarėjas advokatas 
Osmond K. Fraenkel pareiškė, 
jog įstatai uždraudžia atstaty
dinti iš darbo valdinėje įstai
goje bent ką dėl asmens poli
tinių skirtumų.

Po priedanga civilinių gyny
bos, tūli ragangaudžiai supla
navo ir įsakė valdinių įstaigų 
darbininkams visiems būti pa
siruošusioms civilinių gynybos 
pareigoms. Tuo patim nustatė, 
"kad tik pasirašiusieji politines 
išpažintis te prileidžiami

pasi rašyti 
“lojalumo

kad visa
nelegalu-ne-

toms

Areštavo rinkusius 
aukas subvėse

areštavoSubways policija 
tris asmenis, rinkusius aukas 
subvėse, tūlai mokyklai. Tei
sėjas Hyman Bushel du vyrus 
nuteisė po 15 dienų kalėti, o 
moterį rinkėją 5 dienoms.

Anot kaltintojų ir teisėjo, 
jie nuteisti ne tiek dėl to, kad 
rinko, bet kad jie patys iš to 
gavo sau po 40 nuošimčių Au
sų pajamų, tai yra 40 centų iš 
kožno surinkto mokyklai 
rio.

dole-

esan- 
bus

Virš 500 prieglaudose 
Čių vaikų gruodžio 19-tą 
suvežti į Hotel Towers kalė
diniam pokyliui. Jį ruošia tam 
per visus metus renkanti au
kas Knights Before Christ
mas grupė.

Smagu bus vakarieniauti
O

savo įstaigos sąskrydyje
Lietuviu Kultūrinio Centro 

metinį suvažiavimą ir po jo 
bankietą lietuviai skaito viena 
vyriausiųjų savo švenčių. Ir 
tas nieko nestebina. Visi kul
tūringi žmonės turi įsisteigę 
centrus savo kultūrinei savi-

I

Tammanės lyderiai

sukilėliu

veiklai. Juos gerina!, puoselė
ja, lanko. Jais didžiuojasi. Pa
gal tuos centrus kiti žmonės 
sprendžia jų kultūrinį lygį.

Lietuviai ilgus laikus nebu
vome turėję tokių savųjų pa
talpų, kuriose būtų erdvu ir 

i gražu, kur tiktų susieiti vi
siems. Vienai pramogėlei, bū
davo bėgame vienur, kitai ki
tin’, kaip koki pamestinukai. 
Įsigijimu savojo kultūrinio 
centro ir lietuviai tapo savo
sios saviveiklos gaspadoriais.

Metinis suvažiavimas ir
,jo įvyksiantis bankietas (šio 
mėnesio 25-tą) būna ruošia
mas tikslu visiems susieiti pa
sidžiaugti atsiekimu ir planuo
ti ateitį, prisidėti jos kūrime.

Bankietas įvyks tuojau po 
suvažiavimo, lapkričio 25-tą, 

(Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Kalakutienos ii’ namie darytų 
dešrų vakarienė.

Visi kviečiami atvykti pasi
matyti, smagiame pobūvyje 
praleisti vakarą su šėrininkais 
ir svečiais.

Šarkis žadėjo vesti 
kampaniją už raidy 
kontrolę

Pirm rinkimų, kuomet buvo 
paskelbta, kad intervencija 
Korėjon baigta, veik visi šau
kiamieji militariškon tarny-

Namų darbininke. Virėja. Guolis 
vietoje. Pagelbėti su vaikučiu. Pa- 
liūdijimai. $135. ULster 3-8967. 
Po 7 v. v. ' (218-222)

New York o Miesto Tarybos 
narys Sharkey, dabar esąs 
vykdančiuoju pirmininku vie
toje tapusio majoru Impelli- 
tteri, žadėjo vadovauti kam
panijai už įvykdymą rendų 
kontrolės. Jis imsiąsis to žygio, 
jeigu valstijinė rendoms ko
misija leis visiems iš eilės kel
ti rendas.

Sharkey sakė girdėjos kal- 
Ibų, kad nuo gruodžio l-mos 
[leis rendas kelti.

po

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė 
neseniai pradėjo sezoną. Gra
žiausia už viską tas, kad ji 

!pradėjo patys mokiniai, veik 
[nė keno neraginami. Tačiau įbon susirinkdavo. Mobilizaci-
>talkos mokyklėlei reikalinga, [ jos militariškai tarnybai at

žvilgiu padėtis buvo pagerė
jusi.

Pastaruoju laiku jaunimas 
vėl pradėjo nebesusirinkti. 
Pavyzdžiui, praėjusį trečia-

I dieni i 39 Whitehall St. pa
šauktųjų 159 neatvyko. Gi iš 
301 jaunų vyrų, pašauktų jau 
galutinai stoti tarnybon, 
atvyko 61.

Kandidatavusiam ir laimė
jusiam majorinius rinkimus 
prieš jų norą majorui Impelli- 
tteriui Tammanės lyderiai ne
dovanos už tą “grieką.”

Tammanės distriktų lyderiai 
buvo susirinkę į savo posėdį 
Hotel Statler praėjusį penkta
dienį. Iš 40 distriktų lyderių 
34 pasirašė prašymą dabarti
niam Tammanės lyderiui Car
mine Do Sapio, kad jis pasi
liktų lyderiu, nežiūrint, ką į 
tai pasakys City Hali gaspa- 
dorius, dabartinis miesto ma

joras. Paprastai būdavo atsi- 
j klausiama majoro.

Tammanės lyderiai — de- 
[mokratų apskrities komitetas 
i— turi teisę skirti savo atsto
vą nariu miestinės Rinkimų 
Tarybos, su $12,000 algos me
tams iš miesto iždo. Menama, 
kad jie ir skirs be majoro 
lios.

Apie buvimą planų rendas 
kelti įspėjo darbininkų kandi
datas į majorą Boss dar pirm 
rinkimu, c

[Ir dėl to jie kreipėsi į vietos 
.organizacijas ateiti talkon, 
paskiriant po atstovą.

Svarbiausias, pirmiausias 
[žygis, sako jaunieji, yra ap
svarstyti, nusitarti viso sezo
no veiklą, visą mokyklėlės 
darbų eigą. Dėl to šaukia 
draugijų atstovų pasitarimą šį 
šeštadieni, 18-ta, 4 valanda 

■ po pietų, Liberty Auditorijos 
patalpose, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill,

Kuopų išrinkti atstovai, o 
i kur neišrinkta atstovų, ten 
[bent vienas- iš valdybos priva
lėtų ateiti, susipažinti su jau
niausiųjų veikla, apie ją par-

Namų tvarkytoja—virėja. Guolis 
vietoje. $30 iki $35. Du vaikai, lan
kanti mokyklą. Television. Skalbia
ma mašina. Nuosavas kambarys. 
PResident 8-3833. (222-224)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys. Modeminis 
apartment as. Maža šeima. Vėliau
sius paliudijimus. $35 iki $40 į sa
vaitę. MAin 2-0980. ’ (222-224)

padėtį savaip.

va-

šeši distriktų lyderiai 
dalyvavo posėdyje. Ta 
patys, kurie rinkimuose nerė
mė Tammanės kandidato, bet 

jmajorą. Jais yra: Harry Brick
man iš 2-jo, Frank Sampson 
iš 3-jo, Dennis Mahon iš 5-jo, 
Robert Blaikie iš 7-jo, Wi
lliam Connolly iš 8-jo, John 

[Morrissey iš 10-jo distriktų.
Posėdįn buvo sukviesti ir 

visi demokratų tikietu išrink
tieji įvairioms pareigoms mies
to ribose, taipgi Valstijos Sei
meliu ir į Kongresą, bet ne vi
si dalyvavo.

ne- 
tie

nc-

žydų darbininkų organ i z a- 
savo bazarą 
dienomis, St.
Bazaro var-

ei j os ruošia! 
gruodžio 14-18 
Nicholas Arena, 
dan jau dabar gamina ir par-

id uodą visokiausius daiktus 
| n u o dėsi mtu k i n ės sagos

Ir įspėjo, kad darbi- neg|j raportą savo organizaci-1 kailinių ir auto, 
ikla gali pakreipti Į jai. ' 

Nerasi šventesnio 
daikto už doleri

Mokės $150,000 už 
redaktoriaus gyvybę

iki

Du gaisragesiai buvo pri- 
įdusę dūmais Bronxe gesinant 
(gaisrą, kilusį gyvenamų namų 
[skiepe. Penkiolika gyventojų, 
‘tūli dar naktiniuose drabu
žiuose, tapo išvyti iš buto.

Filmos-Teatrai
Bijou Teatre

Per ilgus metus, daugybėje 
šalių ii- kalbų vaidintasis vei
kalas “Cyrano de Bergerac” 
pirmu kartu tapo pagamintas 
filmoje. 'Filmos premjera įvy
ko lapkričio 16-tą, Bijou Te
atre, 209 West 45th St., Now į 

j Yorke.
Romantiškoji drama rodo-l 

ma dienomis po du kartu. Į 
Pirmasis rodymas 3:30, ant
rasis 8:30. šeštadieniais ir 
šventadieniais rodo 3 kartus 
—ekstra rodymas prasideda

Kainos vakar in iajms $2.40, 
[$1.80, /$1.20. Popietiniams 
• $1.80, $1.50 ir K1.20. Visuose J
taksai įskaityti. Sėdynės re
zervuotos, tikietiąs galima 
pirktis iš anksto.

Virėja—namų darbininkė. Dakta
ro namai. Guolis vietoje. Puiki al- 
?a. Geri namai. AS. 8-2220.

(222-224)

HELP WANTED—MALE

Porteris. Abelnam darbui. Patyri
mas nereikalingas. Nuolatinis vyras 
nuolatiniam darbui. Kreipkitės: 9 
A. M. iki pietų. Miller Bakery, 1880 
Troutman St., Ridgewood-Brooklyn, 
N. Y. (221-223)

Akstino suveiklinti
rezervistus

Garden City gyventojas Wi- 
jlliam J. McCaw, 
savo testamento 
džiumą savo turto 
iki 80 tūkstančių) savo trečia
jai žmonai. Ir kad po jos mir
ties tas turtas eitų ’ne vai
kams, bet anūkams siT^nirmą- 
ja žmona prigyventų vjiikų 
vaikajns.

Jo sūnus ir duktė kreipėsi 
teisman. Jie bando

graborius,

Long Island Rail Road fir
ma sutiko sumokėti John M. 
Weeks artimiesiems $150,000. 
Weeks, 
torius,
n i o nelaimėje 
Center, L. I.

Time žurnalo redak- 
buvo užmuštas trauki- 

ties Rockville

Sėdintiesiems raštinėje 
pasiūlė butą, bet...

parodyti, 
kad jų senas tėvas nebežino
jo, ką darąs, tai dėl to turtas 
turįs priklausyti ne jo žmonai 
ir no jų pačių vaikams, bot 
jiems.

Pašauks 725 daktarus

Jic to buto neėmė. Pasiūly
tasis butas buvo taip vadina
ma,me vidutinėmis rendomis 
projekte Staten Islande. Ne- 
ėmimo priežastis: sėdėtojai — 
Talbot ir lula šeimos — neiš
gali mokėti $71 per mėnesi 
re ūdos.

Pirmoji grupė daktarų ir 
■ dontistų, užsirašiusių
risk o j e registracij o j e

milita- 
spalio 

16-tą, ne už ilgo bus pašaukti 
sveikatos egzaminams. Pirmo
joj grupėj pašauks 725. Taip 
praneša vietinis ąrmųon ver
buoti skyrius.

Jeigu vidutinė renda pro
jekte yra $71, įdomu, kiek 
dabar reikėtų mokėti aukštes
nes už vidutinę? Dar įdomu, 
kiek rastųsi išgalinčių išsimo
kėti ? R-as.

i SKELBKITĖS LAISVĖJE

Majoras Impel litter i pasky
rė komisiją apžiūrėti apdegu
sį, apleistą gel'žkelį tarp Ro
ckaway ir miesto. Planuoja 
įjungti į .miestinės važiuotės 
tinklą.

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

Vaikų Rūbų Išdirbejas

277 NASSAU AVENUE
BROOKLYN, N. Y,

(Greenpoint)
Telefonas Evergreen 7-2675

Vaikams koutus ir siutus siuva
me ant užsakymų ir parduodame 
gatavus. Padarome tikrai kostu- 

merskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16.
Stebinančiai žemos kainos.

West Point 
Astor, Įeit. 
D. Critten- 

1-sios Armi- 
i tui’i planus

Kalbėdamas
D-jai, viešbutyje 
generolas Willis 
berger sakė, kad 
jos viršenybė jau 
suveiklinti rezervistus (nuota
kyje visuotinos mobilizacijos).

šiame armijos dalinyje turi 
180,000 asmenų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Likerių krautuvė (Li

quor Store). Lietuviškoje kaimynys
tėje, Cypress Hills. įeina pilnai 
$35,000. Kaina $13,500, priskaitant 
sandėlį.

WALTER SHIPKA 
94-09 Jamaica Avenue, 
Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. Virginia 9-0689.

(220-222)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

New York Paramount
Pradėjo rodyti “Copper. Ca

nyon.” Asmeniškai scenon su
grąžinta šiemet jau kartą ten I 
buvusi ir iš naujo pageidauta 
dainininkė Patti Page. Kiti 

į asmeniškai scenoje Dick Con-

Brooklynietis Umberto Ri
cciardi, 68 metų, sulaikytas 
teismui už apraižymą peiliu 
Mrs. Rose Appolito, 41 metų. 
Peiliu jisai ją “pamokęs” už 
atsisakymą sugrąžinti jam 
automobilių, kurį jis jai da-įLino, BiH Snyder su savo or- 
vęs kokiu maloniu momentu. kestru, Dave Barry, The 

derbilt Boys.
Van-

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

AUCTION SALE
Astor Teatre

Teberodo “American 
rilla in the Philippines; 
do pavaizduoti antrojo pašau-1
linio karo laikotarpį. Vaidina 
Tyrone Power 
Prelle, su grupe 
aktorių.

Gue-
Ban-

Nepaprastas. Visko 
Nupiginimas

ir Micheline 
pagelbinių

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

Labai didelis kiekis daimantų, 
laikrodėlių, dovanom džiulerių, 
religinių daiktų ir t.t.

Bus Išparduoti Per Auction
pradedant šeštadienį lapkr. Nov. 18, 1 P. M. ir tęsis 
kasdien tuom pačiu laiku senojoje džiulerių krautu
vėje, žinomoje kaipo

Stanley Teatre
Viena gražiausiųjų tarybi

nių filmų, išleistų paskiausiais, 
laikais, “Cossacks of the Ku- 

!ban,” teikia nepaprastai žavin
gų gamtinių vaizdų, smagių 
juokų ir dainų grožės. Vado
vaujančioje rolėje vaidina 
Marina Ladynina — ta pati 
gražiabalsė, kuri dainavo fil- 

įmoje “Symphony of Life.”

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y,

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

RICHMOND HILL — Du dviejų 
[ šeimų mūriniai namai kartu pasta
tyti arti prie Jamaica Avenue. Abu 
namai turi po penkis kambarius ant 
pirmo aukšto ir šešis ant antro — 
viso keturi apartmentai. Visi aparti- 
mentai turi atskiras garines šildymo 
sistemas. Lotas 50x100. Vienas šešių 
kambarių apartmontas bus tuščias 
naujam savininkui. Namai atsieina 
po mažiau kai po $8,000 kiekvienam. 
Abu parsiduoda kartu už $15,750 
Rėkia įnešti apie $8,000.
★ RICHMOND HILL — Dviejų 
šeimų atskiras medinis namas su 
garadžiu. Keturių kambarių apart- 
mentas ant pirmo floro bus tuščias.; 
Aliejaus šildymo sistema. Lotas 
25x100. Savininke prašo $11,900. 
Veikiausiai dar nusileistų.
• Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
geriausj patarnavimą už žemiausią 
kainą.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson 
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111 
-•• • 1

t

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 

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

ROBERT LIPTON
701 Grand St., arti Graham Ave.

Brooklyn, N. Y.

<
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Atsilankykite į šių Auction Sale ir apsirūpinkite sa
ve reikalingais daiktais kalėdiniams pirkiniams.

IŠ VAKARŲ ATĖJO ĮSPŪDIN
GIAUSIOS AMERIKOJE 
ISTORIJOS .. .

ČIA YRA VIENA PAČIŲ 
PUIKIAUSIŲJŲ!

“COPPER
CANYON”

(Techni-spalvomis) 
žvaigždžiuoja 

RAY MILLAND 
HEDY LAMARR 

MacDONALD CAREY
Scenoje ASMENIŠKAI!!

DICK CONTINO
“Mr. Accordion”

DAVE BARRY Vanderbilt Boys 
BILL SNYDER ir extra!! 

Miss PATTI PAGE
Times SquareJ paramount;

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

r
V Petras Kapiskas

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y

TELEVISION

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žema^kąinas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN DANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

<♦>

<♦>
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v 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,

Kampas Union Avė, ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION 
SHUFFLE BOARD




