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Yra žmonių, kurie sako,
jog mūšių paliaubos Korėjoje 
gali įvykti greičiau, negu tūli 
tikisi.

Tikėkime, kad taip bus.
Sakoma, jog generolo Brad

ley vizitas į Tokio buvo pada
rytas tuo tikslu, kad pasku
binti dėl mūšių paliaubų pasi
tarimus.

Bet jeigu prie to einama, 
tai kam reikia aštrinti mūšius 
karo fronte? Kam be reikalo 
žudyti žmones ir naikinti tur
tą?

Šių metų rugsėjo mėnesį 
Vilniuje įvyko plati taikos iš
laikymo reikalu konferencija. 

^k>je dalyvavo šimtai iš vi- 
sOS Lietuvos kampų rinktinių 
atstovų: darbininkų, valstie
čių, menininkų, intelektualų 
ir dvarininkų.

Konferencijoje kalbėjo ka
talikų, sentikių ir pravo
slavų dvasininkai.

Lietuvos katalikų dvasiški- 
ją atstovavo prelatas Stanke
vičius, pasakęs ten įspūdinga 
kalbą, už taiką bylojančią 
kalbą.

Platesnį apie konferenciją 
aprašymą skaitytojas ras Lais
vėje.

Svarbu tai, kad konferenci
ja nutarė pradėti rinkti žmo
nių parašus po reikalavimu, 
kad penkios didžiosios valsty
bės tartų si dėl taikos užtikri-
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Vakariniai kraštai kvies 
Egiptą į karinį sąryšį 
“lygiomis teisėmis”
Seiko, jog tas sąryšis pavaduos 
anglus kaip Suezo saugotojus

, Washington. — Valdinin- 
! kai sakė, Amerika, Angli- 
į ja ir Franci ja duos tokį pa- 
j siūlymą Egiptui:

Sudaryti Artimųjų Rytų 
komandą, kuri pavaduos 
anglus kaipo Suezo kanalo 
saugotojus nuo komunistų.

Egiptas turės toje ko
mandoje tiek pat atstovų, 
kaip ir Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Francija ir Turki
ja.

Komandos centras bus 
Kairo mieste Egipte.

Įkūrus tokią komandą, 
tai pasįnaikins Anglijos 
•1936 metų sutartis su E- 
giptu dėl Suezo kanalo ap
gynimo.

(Jeigu Egiptas ir priim
tų šį planą, vis tiek Angli
ja atmes Egipto reikalavi
mą, kad anglų valdžia pasi
trauktų iš Egiptinio Suda
no, kaip teigia pranešimas 
iš Londono.)

Irano premjeras Mohamed Mossadegh, kuris šiomis 
dienomis pribuvo į Ameriką ginti Irano nusistatymą 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, kalba miniai Te

herane. Jis smerkia anglus ir sako, kad Iranas laikysis 
savo įstatymo dėl žibalo paėmimo į savo rankas.

Amerikonai ir francūzai 
užėmė kruviniausią kalną 
rytiniame Korėjos fronte
Jankiai vėl atakavo Kaesongą, 
— skundžiasi Šiaurinė Korėja

Korėja, spal. 12,—Ameri
konai išvien su francūzais 
šturmu užėmė aukščiausią 
kaina rytiniame fronte. Tai 
kruviniausias kalnas, kurį 
amerikonai todėl praminė 
“širdies sutrynimo” kalnu.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai gvnė tą kalną per 31 
diena ir buvo tris kartus 
nustūmę amerikonus nuo jo, 
bet amerikonai vėl ir vėl 
grižo.

Šiaurinė Korėja penkta-

Smarkėja protestai 
prieš išdavimą Halio

FBI suėmė 120 kaip 
karinių daiktą vagis

Mexico City. — Platėja 
protestai Meksikoje dėl to, 
kad valdžia išdavė Jungti
nėms Valstijoms komunistų 
vadovą Gusą Halla, pabėgu-

Washington. — Slaptoji | 
FBI policija areštavo 120 
valdžios tarnautojų, karei
vių ir privačių asmenų, ku
rie išvogė iš įvairių kari-

Morgenthau perša Jungt. Tautom 
per imt Irano aliejaus pramonę

nimo, dėl jos išlaikymo.
Lietuva — viena iš šešioli

kos tarybinių respublikų, be- ' vau ja 
sidarbuojančių dėl ilgametės 
talkos.

Daily Workerio niūjorkiš- 
kis korespondentas Michael 
Singer rašo, kad jis tikrai pa
tyrė, jog neužilgo mūsų 
“miesto tėvai“ pakels važiuo
tos f erą iki 15 centų.

Jie nedrįsta to daryti prieš 
miestavus rinkimus, kurie į- 
vyks lapkričio 6 dieną, bet po 
rinkamų, jei žmonės tylės, 
tai tikrai tą padarys.

Korespondentas mano, jog 
tik tuomet “miesto tėvai“ ne
drįs fėro kelti, jei daug pilie
čių paduos savo balsus už 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatus.

sį prieglaudon į Meksiką.
Protestų judėjimui vado- 

: pasauliniai garsus 
meksikietis artistas Diego 
Rivera. Jisai smerkia savo 
valdžią, kad ji sutrempė 
teisę prieglaudos 
niams pabėgėliams, 
sako:

“Meksikos valdžia 
gė neteisėtai ir begėdiškai, 
išduodama Hallą šiaur-ame- 
r i k i n i a m s karo biznie
riams.”

(Hali tapo sugrąžintas į 
Jungtines Valstijas ir įka
lintas 5 metams pagal fe- 
deralio teismo nuosprendi, 
kad jis “suokalbiaves su ki
tais komunistais skelbti, 
kad reikėsią nuversti val
džia per jėgą bei prievar-

politi- 
Rivera

pasiel-

nių stovyklų bei 
milijono dolerių 
daiktų •— gumos, 
blanketų, sidabro, 
žiu ir kitko.

sandėliu 
v e r t ė-s 

radijų, 
drabu-

Valdžia, pagaliau, pripažino 
algų pakėlimą laivų 
radijo operatoriams

New York.—Henry Mor
genthau, buvęs iždo sekre
torius prez. Roosevelto val
džioje, perša, kad Jungtinės 
Tautos perimtų Irano alie
jaus (naftos) pramonę į sa
vo rankas.

Morrgen.thair pasiūlė ši
tokį planą Trygvei Lie, 
neraliam Jungtinių 
sekretoriui:

Jungtinės Tautos turėtų 
nu pirkt 51 procentą visų 
Irano aliejaus pramonės se
rų ; .

I raną
rusų

Irakas bandys pakeist 
sutartį su Anglija

Bagdad, Irak. — Irako 
premjeras reikalavo pakeist 
senąją sutartį, kuri leido 
Anglijai laikyti Irake dvi 
karinių lėktuvų stovyklas ir 
anglu kariuomenę jų apy
linkėje.

Irakas, Irano khimynas, 
nori pilnos nepriklausomy
bės nuo Anglijos.

b ii-

ge- 
Tautu

Angliakasių unija pasiryžo 
įtraukti į savo eiles mainie- 
rius, dirbančius Kentucky val
stijos angliakasyklose, Leslie 
ir Clay apskrityse.

Angliakasyklų savininkai ir 
ų pakalikai, iš kitos pusės, 
Jžtasi neleisti angliakasiams 
ųsiorganizuoti.
/Andai John L. Lewis paskel-

Bus draftuota iki 4 
milijonų amerikiečių

ii Washington. — Karinė 
valdyba nusprendė draftuot 
4 milijonus amerikiečių į

Washington. — Algų 
statymo valdyba, pagaliaus, 
leido pakelti algas radijo 
operatoriams prekiniuose 
laivuose po $39 iki $50-per 
mėnesį. j

Radijo operatoriai, CIOl 
unijistai, jau liepos mėnesį 
išgavo kompanijų sutikimą 
pridėti jiem tiek uždarbio.

Jų laimėjimą, tačiaus, iki 
šiol sulaikė algų valdyba. 
Bet kai operatoriai užstrei- 
kavo tris laivus ir pagra
sino visuotinu streiku, tai 
ir privertė valdžią užgirti 
jų laimėtą algų pakėlimą.

Padaryt ilgiems metams 
sutartį su Iranu dėl jo alie
jaus fiaudojimo.

Tatai apsaugotų 
nuo “pakliuvimo
rankas,”, o gaunamas is 
aliejaus pelnas būtų naudo
jamas finansavimui Jungti
niu Tautu veiklos, c.

(Jeigu Morgenthau pla
nas būtų priimtas, tai Ame
rika užimtų Anglijos vietą 
kaip Irano aliejaus šeimi-

Anglai-amerikonai mokina 
graikus ir turkus, kaip 
kariaut prieš Sovietus

'bė, jog samdytojų palaikomi! ginkluotas jėgas.
gengsteriai mojasi užmušti 
unijos organizatorius.

To neužtenka: pastaromis 
dienomis ten buvo-stidegintos 
dvi salės, kuriose mainieriai 
rinkdayosi apsvarstyti savo 
reikalus ir stoti į» uniją.

Tenka manyti, 
priešo “manevrai
Kentucky valstijos angliaka
sių nuo susiorganizavimo į 
savo uniją.

kad jokie 
nesulaikys

Nors Kongreso nutarta 
verstinai -rekrutuoti tik iki 
pusketvirto milijono vyrų, 
bet valdyba sako, nereikės 
naujo kongresinio tarimo 
paplatinti' draftą dar 500 
tūkstančių.

Washington. — Valdžia 
pabrangino šaldytą maistą 
1 centu pakeliui.

rišką programą salėje.
Tegu gi kryžiokai 

koncertą, galą pasispardo.
» 14 die-

Brooklyno’ pranciškonų laik
raštis ragina kryžiokus pikie
tuoti Aido Choro I 
kvyksiantį rytoj, spalio 
ną. *x

Kaip Aido Choras 
vo kryžiokams už 

untans sunku suprasti. 
/’Hpiemetinis Aido Choro kon
certas bus iš eilės 39-tas. Ligi 

. šJbl 38 metiniai Aido koncer
tai praėjo ramių ramiausiai, 
niekeno nekliudomi.

šiemet kryžiokai, matyt, j
ryžšis vilkų- balsais kaukti gat-' viso to, kas yra 

vėje, kai Choras atliks kultu-j mūsų tautos tradicijose.

užkliū
ti an tų.,

KO SOVIETAI REIKALAUJA 
•MAINAIS Už PAKEITIMU 
SUTARTIES SU • ITALIJA

dienį skundėsi, kad Ameri
kos lėktuvas vėl atakavo 
Kaesongą, nuginkluotą vie-- 
tą, pirmiau paskirtą dery
boms dėl pertaikos.

Tuo tarpu šiaurinių ko
rėjiečių ir kinų pasiuntiniai 
dar kartą tarėsi su ameri
konais apie pertrūkusių de
rybų panaujinima kitoje 
vietoje, Panmundžom apy
linkėje. Amerikonai siūlė 
nuginkluot deryboms tiktai 
po 1,000 jardų į visas pu
ses nuo tos vietos. Šiauri
niai korėjiečiai reikalavo 
platesnio ruožto.

Apkaltintas už kyšius 
taksų kolektorius

St. Louis. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino bu
vusi taksų kolektorių 
Jamesą P. Finneganą, arti
mą prezidento Trumano. 
draugą kaip taksų sukčių, 
kyšių ėmėją ir privačių biz
niu gynėją bylose prieš val
džią. .<

Finneganas ėmė $10.000 
metinės algos iš valdžios, 
o kaip kompanijų advoka
tas “uždirbo” dar po $30,- 
000 per metus.

Grand džiūrė, be kitko,. 
subado tokius parodymus 
prieš Finneganą:

Jis paėmė bent $500 ky
šiu iš Karol Kell drabužiu 
kompanijos ir už tai numu
šė jai taksus.

Jis gavo $5,000 iš War
wick baldų kompanijos už 
vadovavimą jos $100,000 
bylai prieš valdžią.

Finnegan taipgi paėmė 
t$47,085 iš abejotinos spaus- 
tuvinės Lithofold kompani
jos ir už tai padėjo jai gau
ti šimtus tūkstančiu doleriu 
paskolos iš valdžios Recon
struction Finance korpora
cijos.

*

Iranas sutiktų dar 
derėtis su Anglija

United Nations, N. Y.— 
Irano premjero pavaduoto
jas Hušsein Fa teini pareiš
kė, jog Iranas sutiktų pa
naujinti pokalbius su an
glais dėl aliejaus, jeigu A- 
merika suruoštų derybas.

. Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba pirmadienį pra
dės svarstyti Anglijos skun
da dėl to, kad Iranas su- 
valstybino anglų žibalo pra
monę tame krašte.

Irano teises gins jo prem
jeras Mossadegh, šiuo tar
pu jis ilsisi vienoje New 
Yorko ligoninėje.

Nors Mossadegh, 72 metų 
amžiaus, jaučiasi silpnas, 
bet daktarai atrado, kad 
jis gana sveikas.

Athenai, Graikija. — At
vyko generolas Omar Brad
lev, kariniu Amerikos šta- 
bu pirmininkas; Anglijos 
maršalas William Slim ir 
Franci jos generolas Char
les Lecheres.

Jie tariasi su aukštaisiais 
Graikijos valdininkais ir 
generolais, kaip sutvarkyti 
graikų armiją karui prieš 
Sovietų Sąjungą, o sykiu ir 
prieš bijomą partizanų ko
vos atgimimą Graikijoje.

Tie amerikonų, anglų ir 
francūzų generolai taipgi 
keliaus Turkijon ir mokys, 
kaip paruošt turkų armiją 
karui prieš komunizmą.

(Pastaruoju laiku Turki
ja ir Graikija tapo įtrauk
tos į Atlanto kraštų sąryšį 
prieš Sovietus.)

Maskva. — Sovietų vy-Į 
riausybė įteikė notas amba- . 
sadoriams Jungtinių Vals
tijų, Anglijos ir Franci jos, 
kas liečia jų nutarimą pa
lengvinti Italijai taikos su
tartį, kuri buvo padaryta 
po Antrojo pasaulinio ka
ro, ir priimti Italiją į Jung
tines Tautas.

Tos sutarties daryme da
lyvavo Sovietai kaip vienas 
Keturių Didžiųjų talkinin
ku.
SOVIETŲ PASIŪLYMAI

Pranešama, kad Sovietu 
Sąjunga savo notose duoda 
sekamus pasiūlymus:

Mainais už sutarties pa
keitimą ir Italijos priėmi
mą į Jungtines Tautas, tu
ri būti pakeista ir taikos su
tartys su Bulgarija, Ven
grija ir Rumunija. Šios trys 
šalys taipgi turi būti pri
imtos į Jungtines Tautas.

Teigiama, kad sovietinės 
notos, be to, reikalauja, kad 
Italija pasitrauktų iš kari
nio Atlanto kraštų sąryšio, 
kad pašalintų visą svetimų- 

| jų kariuomenę iš Italijos ir 
užgintų bet kokias karines 
bazes-stovyklas savo žemė-

ORAS.—Giedra ir šilčiau, je.

i Įsižeidė nuoga mergina, kad 
važiuotojai nežiūrėjo į ją

prieš

No. Hollywood, Cal.—Tu- 
žinai automobilistų prava
žiavo pro stovėjusią paliai 
vieškelį 'gražią nuogą mer
giną ir net nepažiūrėjo į ją, 
kaip kad ji skundėsi polici
jos stotyje. Tiktaį, galų ga
le, sustojo vienas automobi
lis, kuriuo važiavo vyras ir 
moteris; priėmė nuogalę ir 
nuvežė į policijos stotį.

Mergina papasakojo, kad 
vienoje užeigoje susipažino 
su labai dailiu vyru. Jis

Anglai-amerikonai leidžia 
Italijai ginkluotis be 

jokio apribojimo
Jungtinės Valstijos, An

glija ir Francija nutarė 
taip pakeisti taikos sutartį, 
kad būtų leista Italijai gin
kluotis be jokio apribojimo.

Sutartis yra nustačius, 
kad Italijai uždrausta turė
ti daugiau, kaip 300,000 ka
riuomenės, jūreivių ir lakū
nų; taip pat griežtai apri
bota įvairių ginklų kiekiai.

Vakarai svarsto, kaip 
“atmušt” Sovietus

Egipto seimas paskelbs 
anglus įsiveržėliais

O meną mylinčiųjų žmonių 
pareiga dalyvauti aidiečių pagyrė ją už interesingą 
koncerte - skaitlingiau negu 
kada nors.

Aido Chorą daugumoje su
daro čia augęs jaunimas.

Taigi jis iš kryžiokų žygių 
gerai supras, kokią kultūrą 
jie siūlo Amerikos lietuviams.

Jų kultūra: bjauriojimas 
gražiausio

kalbą ir sutiko pavėžyti au
tomobiliu, bet, nuvežęs prie 
upės, nuplėšė nuo merginos 
visus drabužius iki pasku
tinio. “Nieko daugiau ne
darydamas,” išmetė ją lau
kan ir nuvažiavo savais ke
liais.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai, anglai, Pran
cūzai ir kiti vakariečiai tu
ri išmokti gintis nuo rusų 
busimajame kare, — sakė 
francūzų generolas A.-P. 
Juin. Jis komandavo devy
nių vakarinių kraštų ka
riuomenę paskuti n i u o s e 
manevruose vakarų Vokie
tijoje. Manevrai parodė, 
kad vakariečiai dar negana 
išsilavinę atmušti “atakas 
iš Sovietų pusės.” 1

Amerikiniai generolai 
Thomas Handy ir Man ton

Kairo. — Egipto valdžia 
davė savo seimui pasiūlymą 
paskelbt anglų kariuomenę 
Suez'o kalno srityje “įsi
veržusiais priešais.”

Ankara, Turkija. — At
vyko Amerikos generolas 
Omar Bradley; mokys Tur
kiją mobilizuotis prieš So
vietų Sąjungą.

Eddy pastebėjo, jog kare 
amerikonai ir jų talkininkai 
neturės pirmenybės ore 
prieš Sovietų lėktuvus. Be 
to, vakarai dar nėra išmo
kę, kaip kovoti prieš komu
nistų partizanus užfrontėje.
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ADVOKATAI
Naujienos rašo.:
Michigan valstybės 

katu sąjunga 275
prieš 151 priėmė pata 
prie savo nuostatą, kurĮs. yra 
atkreiptas prieš komu i sius

Tiesa, yra keletas tokių, ku
rie niekad nebuvo atsipajai- 

i doję, bet tokių nedaug. Senie
ji yra senai pamiršę išpažin
tis ir kitus tokius dalykus. Jie 
ura grynai pasaulietiški.

Seniems kelio atgal nėra. 
Bet jie tikisi, kad laikui bė-

Toji pataisa nusako, jog ThL 
vokatas, kuris priklauso ko
munistams arba GŠiaip ; yra 
šiam kraštui neištįijinąas, ne
turės teisės Michigan, valsty
bėje advokatūra verstis.

Tą pataisą arba “ąpięnd- 
mentą” paruošė Michigan 
universiteto teisių ’ fakulteto 
dekanai Ę< Blythe Stas'on.‘ 1 ' 
t < Mi c h i gan yra pi ilma Vai št| - 
bė, kuri . siekiasi 'atimti 'teisę 
verstis advokatūra ašmėnims, 
kurie priklauso komunistams 
b:ei šiaip nėra šiam 'kraštui, iš
tikimi. ' '

Ištikimybę ir 'neištikimy
bė šiandien yra visaip aiš
kinama, ' todėl Michigano 
advokatų sąjungos nutari
mas (prieš jį, kaip mato
me, balsavo 151 advokatas) 
yra nerimtas, neapgalvo
tas. '' 1.

Kas gi yra “šiam kraštui 
ištikimas”? Einant kapita
listų logika, šiam kraštui 
ištikimas yra tas, kuris ko
voja už kapitalizmą, kuris 
bijosi tarti jam kritiško žo
džio. Net ir tarp pačių ka
pitalistų ir jų advokatų 
šiandien eina niautvnes. 
Štai, republikonai skelbia, 
jog valstybes departmento 
sekretorius Achesonas (ad»- 
voką tas) yra neištikimas, 
nesi jis; ! kadaise priešinosi 
Čiang ■'Kai-šėkui. .‘Einant 
tuo Michigano valstijos ad
vokatų sąjungos; nutarimu, 

’jis negalėtų, praktikuoti sa-? 
išnaudotojus. ; . vo profesijoje, -šis tai tik.

Tai, rodosi, turėtų būti savaime suprantama^ dalykas, i vienas, iš daugelio payyz- 
tačiau turčių spauda nenori to pripažinti. . Ji, be abe-į džių, kaip šiandien pas mus 
jojimo, supranta, bet nuduoda nesuprantanti ir kadan- sveriama ištikimybė ir ne- 

i ištikimybė. t .
.. Naujienų redaktorius, P, 
Grigaitis, berods, taipgi 
yra advokatas. Na, ir jeigu 
jis gyventų Michigano vals
tijoje ir praktikuotų savo

Canada 
Foreign 
Foreign

second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

NE IŠ TO GALO AIŠKINA
STAMBIOJI MŪSŲ KRAŠTO SPAUDA, aiškindama 

įvykius Irane ir Egipte, bando įkaįbėti savo skaityto
jams tokius dalykus, kurie teturi tik pusę tiesos.

Ši spauda šitaip “aiškina”; Irane ’liaudies gyvbhimąs 
yra labai sunkus, labai vargingas. 'Valdantieji'sludgs- 
niai, žemvaldžiai, norėdami nukreipti biednūohienčs dė
mesį nuo savęs, norėdami save išteisinti, pradėjo kovą 
prieš Anglijos aliejaus magnatus, bandydami nukreipti 
varguomenės dėmesį į anglus, kaip didžiausius visų.; .ne
laimių kaltininkus. , ;

Egipte—tas pats, sako toji spauda: ten varguomenės 
gyvenimas yra ne lengvesnis, kaip Irane,, todėl Egipto 
valdininkai ir žemvaldžiai ir pradėjo dabartine kam
paniją prieš anglus imperialistus, kad žmonių dėmesį 
nukreipti į juos, anglus, kaip visų nelaimių priežastį.

Be to, toji spauda prideda: abiejuose kraštuose įsiga
lėję komunistai ir jie yra stambiu va rykliu žmonių kovos

Kad šituose aiškinimuose yra tiesos, niekas neginčys. 
Bet tai tik pusė tiesos.

Tiek Irane, tiek Egipte liaudies gyvenimas yra be galo 
sunkus, kuomet valdantieji sluogsniai ten lobsta, gyvena 
pertekliuje. Kad valdantieji sluogsniai nori nukreipti 
liaudies dėmesį i anglus, kaip didžiausius viso blogo kal
tininkus, taipgi tiesa. Kad abiejuose kraštuose komunis
tai yra tvirti, įtakingi, to* nieks negali užginčyti. Kad 
komunistai vadovauja žmones jų kovoje prieš svetimus 
imperialistus—savaimi aiški tiesa. ;

*Ęet komercinė spauda negali suprasti! t®‘istorinio dės
nio, būtent, kad tokių kraštų, kaip Iranas ir Egiptas, 
liaudis velka dvejopą naštą: svetimų išnaudotojų ir sa
vų. Norint išsilaisvinti, pasiekti žmoniškesnį gyvenimo 
lygį, pirmiausiai, taigi, reikia nuverst svetimą naštą, iš 
kito krašto antdėtą naštą. Kai toji našta bus nuversta, 
tuomet liaudis laisviau galės kovoti prieš “savuosius”

gi jai rūpi palaikyti imperializmas, tai ir rašo žmones 
klaidi naneius straipsnius.

BALSAS DEL SPAUDOS LAISVES
7 ŠIĄ SAVAITE URUGVAJUJE vyko konferencija 

taip vadinamos Inter - American Press Asosiacijos 
(Tarp-Amerikinės spaudos susivienijimo) narių: redak
torių, leidėjų.

.Konferencija priėmė rezoliuciją, smerkiančią Perono 
vyriausybę, kam ji uždarė “EI Intransingente” laik
raštį, kuris buvo priešingas Perono režimui.

Hugo Gellert, National Committee for Freedom of 
the Press (amerikinė organizacija) sekretorius, ta pro
ga pasiuntė tai konferencijai telegramą, primenantį kon
ferencijos dalyviams tai, kodėl jie neprotestuoja prieš 
Kiubos valdžią, kuri nuolat persekioja to krašto dien
raštį “Hoy”? Kodėl‘ji nieko nesako prieš Kiubos val
džią, kuri neseniai uždarė du laikraščiu, “Tiempo en 
Cuba” ir*“Ataja,” ' ' • .

Hugo Gellert primena ir tai, kad šiuo metu Jungtinė
se' Valstijose, einant Smitho įstatymu, jau keletas as
menų buvo įkaitinti už tai, kad jie rašė straipsnius Daily 
Workeriui, Freiheitui, People’s World dienraščiui ir žur
nalui Political Affairs. Laikraštininkų konferencija, sa
ko Mr. Gellert, jei jai iš tikrųjų rūpi spaudos laisvė 
turėtų ^pasiųsti protestą ir Washingtono vyriausybę^ v 
C' ’ •’ - > L .
NUMASKUOTI BUDENZĄ

PERSIVERTrLIS ir melagis Louis Budenz tapo 
sučiuptas už liežuvio, bet tie, kurie jo melais naudojas^ 
nedrįsta patraukti teismiškon atsakomybėn. -

Herald Tribune dienraščio (republikonų) bendradar
bis Joseph Alsop jau senokai įrodė, kad Ęudėnz yra me
lagis, kad jis ne Iširtą liudijo (po priesaika) melagin
gai ir už tai turėtų būti patrauktas atsakomybėn.

Budenz liudijo, būk John Carter Vincent ir prof, 
Owen Lattimore esą komunistai; jis liudijo, būk Hdnry 
Ą,.*Wallace 1944 metais pateikęs Rooseveltui raportą iš 
Kinijos,—raportą, sudalytą “pagal komunistinę liniją.”

Henry Wallace dėl to užsigavo. Jis reikalavo, kad se- 
nato McCarran komitetas leistų jam pačiam apie savo 
raportą pasakyti. McCarran sutiko, bet, kai Wallace 
liyd'jo. neįleido į salę spaudos korespondentų ir Wall- 
aęė’o liudijimo neįdėjo i apklausinėjimo rekordus.

Kitais žodžiais, senatorius McCarran globoja melagį 
Btfdenz, kuris savo nesuvaldomu, falšyvu liežuviu prida
rė tiek daug žalos nemažam skaičiui žmonių.

Akjregyj to, ar nevertėtu panaudoti kitokie metodai 
priversti McCarraną daryti taip, kaip senato komiteto 
pirmininkas turi daryti arba priversti jį iš tos vietos 
pasitraukti?

ir šiaip nelojalius elemeiitus. gaut atsiras daug Jš naujųjų, _ .. . . . . iii • •• i »j kurie pęr^iims nauja dvasia 
ir tuomet bus galima kai ką 
veikli bendrai.

Teisingai pasakyta ir 
kiekvienai g a 1 v o j ą s, su 
žmoniškumu neatsiskyręs 
dipukas tai turėtų įsidėti 
galvon. 

. » .'■ ■■■r4. ■> V'V k,. , .į . i

NE a VISK AS GER AI 
IR PAS JUOS

Tūlas J. Gliaudys mari j o- 
mį; laikraštyj šitaip verkš
lena apie padėtį dipukuose:

. Vis mažiau mūsų . gyvenime 
matome prjeauglių. Kultūri
niame ir visuomeniniame gy
venime stiprias bazes užėmę 
“vardai iš Lietuvos”, kurie 
posakį “vardan‘tos Lietuvos”, 
iškreipė į ^avo garbingąjį 
“vardą Lietuvoje“. Jaunimas 
mėgina eiti savo keliais — jie 
praktikai ir tas naujas gyve
nimas tampa jų gyvenimu. 
Jau ryškiai pasireiškė naujos 
tremtiniškbs masės susiskirsty

mas ekonomine baze: 
turintieji ir tie, kurie galo su 
galu nesuveda. Pasireiškia ir 
amžiaus baze susiskirstymas: 
seniai ir jaunimas.
' Ir, kaip dar juokinga api^ 
lai kalbėti, gal būt ir' mes, 
kaip anie baltieji rusai, minė
simi :be aktualumo nuosėdų 
tuos laikus, kada “žąsis prie
varta valgėm” ii- “dvi tarnai-' 
tęs? turėjom?’

Matėt, tarp dipukų jau ir 
“ekonomine baze” pasi
skirstymas' jaučiamas: tur
tingi ir biedrii. Turtingi, 
atsieit tie? kurie, bėgdami, 
spėjo pasigrobti ■ iš bankų 
pinigų, arba tie, kuriems 
pavyko vieno kito nužudy
to ' turtingesnio žydo bran
gesnį daiktą bei pinigų pa
sigrobti. Neturtingieji tie, 
•kurie priversti dirbti juo
dus darbus ir iš to gyven-

rą, kuris bus patenkintas.
“Aš noriu”, subaubė Stali

nas, “kad visi Amerikos ato
mines bombos fabrikai būtų 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus”.

“O aš noriu”, pareiškė Tru- 
manas, “kad raudonoji armi
ja ir visas Kremliaus lizdas 
būtų išsprogdinti”.

Churchill gi tylėjo, kol Šv. 
Petras jo nustebęs neužklau
sė: “Ar jūs neturite jokio no
ro?”

Churchill sukikeno: “Jei 
Jums vistiek pat, tai aš gurkš- 
nosiu brandy su soda ir lauk
siu, kol piano draugų norai 
išsipildys”.

Taigi, pagal katalikų 
Draugą, Stalinas, kartu su 
Trumanu ir Churchillu, nu
vyko pas šventą Petrą ir jis 
ten, danguje (o Draugas 
tai žino!), buvo lygiai pri
imtas ir traktuojamas! Va
dinasi, netiesa, ką kiti kle
rikalų laikraščiai (kai ka
da ir pats Draugas) rašo, 
būk Stalinas esąs prakeik
tas: jis 
vietą su 
chillu!

Deja,

danguje turi lygią 
Trumanu ir Chur-

asi-

atidengdamas ju 
norus,. Draugas, veikiausiai 
nesąmoningai, p r a s t o j e 
šviesoje pastato prezidentą 
Trumaną: Stalinas nori pa
šalinti tik fabrikus, kuriuo
se gaminamos atominės 
bombos, o Trumanas nori 
išsprogdinti, visą tarybinę 
armiją ir Kremlių su tūks
tančiais žmonių.

Čia tai jau, aišku, Tru
manas pasistato labai žiau
riu ir dėl to reikia abejoti, 
ar šv. Petras patenkins, jo 
norą. Juk pats (Draugas 
nekartą yra rašęs, jog Pe
tras ir visi šventieji nėra 
žiaurūs, 
rams ir žmonių žudynėms.

jie priešingi ka-

lengvai jam atimtos advo
kato teisės, pasiremiant tuo 
faktu, kad jis 1916 metais 
stojo už jėgą ir prievartą 
kapitalizmui pašalinti.

Tarp pastarųjų, be abejo
jimo, yra ir tokių, kurie 
Lietuvoje “žąsis prievarta 
valgė’ ir “dvi»tarnaites tu
rėjo.’” Šitiems tai sunkiau
sia. Jie tik seilę ryja, pri
simindami ,tai, kas buvo, ir 
laukia karo, — laukia, kada 
atominė bomba “išlaisvins” 
Lietuvą ir juos grąžins ten

APIE “NAUJUOSIUS”
K a n a d i š k i a m e Li a u d i e s 

Balse Senas Kanadietis po
lemizuoja su Tėviškės Žibu
riais, laikraštuku, kurį lei- įp vėl vargti, samdytis po 

.klerikališki dipukai dvi; tarnaites ir skūrą lup- 
" - r . Kanadietis įj nuo Lietuvos darbo žmo-

džia .
Kanadoje. S, 
šitaip. apie., dipukus rašo?

Ką. mes, matome pas nau
juosius? • ■! Netolerantiškumą; 
ątžagąreivjskumą, > 1 pasipūti
mą. Jų akyse senieji neVciJi 
nei cento. Burnoj?m.a3; : ppr 
spaudą, keiksmai.J >^iškaiš, 

(daužymas salių laągų, fp.ildę- 
tayimąs parengimą .— štaj 
kokie naująją dvasios, požy
miai., Senieji, nedarė to'net ’ir 
didžiausiėmš savo oponentam.

Męs susigjyvenom su Kana
da. Mūsą -tėvynė!” Kanada. 
Mes didžiumą savo • prakaito 
praliejome Kąnądojd. Mūsų 
ateitis surišta su Kanada. 
Naujieji gyvena z Kanadoj, 
kaip svečiai. Patys Tėviškes 
žiburiai juk sako, kad jie vi
si gali kurią dieną . išnykti. 
Ginklai bus nukalti 1954 me
tais, Jiems rūpi naujas krau
jo praliejimas.

Tokiam dideliam skirtumui 
esant, aišku, bendras" veiki
mas neįmanomas.

Čia dar galima pridėti ir 
lą, kad naujiesiems dominuo
ja dvasiškija. Senieji, niekad;

*

mu.
4 v \

O kiek liečia senius ir 
•.jaunimą, atsiminkime,, jog 
atvežtieji vaikai - ^dipukai 
jau nebenori ,; lietuviškai 
/kalbėti; eidami į vietos mo- 
įkyklaš, jie : asimiliuojasi 
?ainerikiniame JcątiJe? :ir 
n.eužilgų t skaitysis “jan
kiais?’ > . ; , .

Ne viskam gęrai ir > 
juos. . ,

“KAIP DAįNGUJ, 
TAIP IR ANT ŽEMŪS.

Marijonų Draugas, be 
abejojimo, ' turi tiesioginius 
ryšius su dangum ir šven
tu Petru, todėl'jis žino, kas 
ten darosi. Ir štai, aną die
ną tasai laikraštis išspaus
dino tokį neva anekdotą:

^...prezidentas Trumanas, 
Winston Churchill ir Stalinas 
aplankė Šv. Petrą prie Dan
gaus Vartų, šv. Petras pasvei
kino juos ir pasakė, kad kiek
vienas iš jų gali pareikšti no-

pas

Jei norima kiek tiek palaikyti žmonėse pasitikėjimą 
Senato komitetais, tai reikėtų rimtai rūpintis, kad jie 
neglobotų aiškių, atvirų melagių, tokių, kokiu yra Louis 
Budenz!

gali užgirti tokius norus,! 
kurie siekiasi masines žmo
nių žudynes?

Q kai dėl Churchillo, tai 
mes manome, kad jo norai 
bus patenkinti: jis sau 
gurkšnos škotiškąją su so
de panašiai, kaip kunigėliai. 
Dėl to šv. Petras perdaug 
nepyks, nes ir Kristus gėrė 
ir netgi vyną darė.

RŪPINASI “ LIETUVOS 
SIENOMIS”

Marijonų Draugas rašo: 
Nereikia užmiršti vieno iš 

pačių svarbiausiųjų dalykų— 
sienų klausimo. Ligšiol kiek
vienas lietuvių leidinys — ka
lendorius, knyga ar knygelė 
vis kitokias Lietuvos sienas 
paduoda ir vis sumažintas, 
paliekant kaimynams tikriau
siai lietuviais apgyventas, is
toriniai ir etnografiniai Lietu
vai priklausančias žemes.

sienės (rubežįai) persiau- 
ros, tai' Amerikos Lietuvių 
Taryba, vadovaujama. Gri
gaičio ir Šimučio, jas “pra
plės.” O kad darbas iš ti
krųjų būtų vertas to vardo, 
tai ALT paskyrė specialę 
komisija, su Pakštu prieš
akyj;) komisija “praplės” 
Lietuvos sienas!

Ar reikia didesnių juok
darių?'!

raso, 
Liau

PROFESORIUS GIRIA 
NAUJĄJĄ KINIJĄ

Lexington, Ky.— Vienas 
amerikonas profesorius Sa
vo laiške iš Kinijos 
jog naujoji Kinijos
dies valdžia stebėtinai page
rino gyventojų būklę, pakė
lė apšvietą ir išvystė kul
tūrinius darbus.

Tą laišką, rašytą buvu
siam Kinijoj misionieriui 
Tuckeriui, pers p a u s d i n o 
čionaitįnis amerikonų laik
raštis Courier-Journal.

Indonezijos studentas 
Seyd Sarodjo apleido A- 
meriką ir parašė laišką 
“Christian Science Moni
tor?’ Jis rašo: “Man vi
siškai nepatinka Jungtinės 
Valstybės.” Kodėl jam ne
patinka? Ogi todėl, kad čia 
jis surado labai daug rasi
nės diskriminacijos prieš 
nebaltus žmones.

Sarodjo čionai mokėsi per 
šešis metus, Lankė Ford
ham ir Columbia universi
tetus. Jis rašo, kad jam iš 
pat pradžios nepatiko ši ša
lis, bet jis pasiliko, kad pla
čiau susipažint su sąlygo
mis.

Studentas rašo:
“Jūs perdaug šnekate 

apie aukštus idealus. Jūs 
savimi didžiuojatės. Jūs 
esate fanatiškai rasiški žmo
nės. Jūs nemėgstate kitos 
spalvos žmonių. Ši neapy
kanta yra taip gili ir taip 
tvirta, jog ji apsireiškia jū
sų biznyje, jūsų mokyklose, metus jis čia gyveno ir stįL 
jūsų socialinėse sueigose, dijavo sąlygas. Visur jis 
jūsų politikoje, jūsų pram o- susidūrė su rasine neapy- 
ni.niam gyvenime. Jūs net kanta ir diskriminaciją.

ir savo bažnyčiose nesate 
laisvi nuo .šitos piktybes, r

“Jūsų politika yra baltojo 
žmogaus politika. Pasauli
niais klausimais jūs visuo
met atsistojate baltojo 
žmogaus pusėje. Paimkime 
imperializmo klausimą. Pa
imkime spėkos politiką. Pa
imkime strateginius mane
vrus visam pasaulyje. Jūs 
visuomet susideda su bal
taisiais žmonėmis. Afrika 
ir tai, kas dar paliko iš Azi
jos, tebėra europiečio ran
kose, ir jūs jį palaikote vi
sais būdais — atvirais ir 
paslėptais būdais.

“Štai kodėl mes nepasi
tikime jūsų Point Four. 
Mums tai yra dar vienas 
baltojo žmogaus triksas. 
Mes baltąjį žmogų pažįsta
me labai seniai. Jis yra 
pilnas apgavysčių...”

Tai šitaip apie Ameriką 
išsireiškia tos tolimos ša
lies studentas. Per šešis

Dienraščio Laisves reikalai
Atsinaujindami prenumeratas, daugelis demokrati
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Nevados pustynėse ne
toli Las Vegas įtaisy
tos kareiviams šėtros. 
Mat, tep greitoje atei
tyje bps pravedami su 
atomine bomba ma
nevrai. Jiems vadovaus 
gen. William B.. Kean, 
kario paveikslą čia 
matote.
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INFORMACIJA
Buvo vidurdienis. Dvarininkas Vol- 

diriovas, aukštas, tvirtas vyras trum
pais plaukais ir pūpsančiomis akimis, 
nusivilko paltą, nusišluostė šilkine ske
petaite kaktą ir nedrąsiai Įėjo į įstaigą. 
Ten džiržgėjo plunksnos.. .■

—Kur aš čia galiu pasiinformuoti?— 
kreipėsi jis į durininką, kuris nešė iš , 
kito įstaigos galo padėklą su stiklinė
mis.—Man reikia čia pasiteirauti ir gau
ti sprendimo protokolo nuorašą.

—Prašom tenai! štai pas tą,*kur prie 
lango sėdi! — pasakė durininkas, nuro
dęs padėklu į kraštutinį langą.

Voldiriovas sukosėjo ir nuėjo prie lan
gei Ten prie žalio, dėmėto, kaip šiltinė, 
st$O sėdėjo jaunas žmogus su keturiais 
kuodais ant galvos, ilga, spuoguota no
simi ir išblukusiu mundierium. Įbedes 
savo didele nosį i popierius. iis rašė. 
Aplink jo dešinę šnirpšle vaikščiojo mu
sė, ir jis tolvdžio ištempdavo apatinę lū
pa ir pūtė sau i panosi. kas teikė jo vei
dui labai susirūpinusia išraiška.

—Ar galiu čia... pas jus.—kreipėsi i 
jį Void!riovas:—pasjinformuoti anie sa
vo bvla? Aš esu Voldiriovas.. . Ir kaip 
tik man reikia gauti kovo 2 dienos spren
dimo protokolo nuorašą.

Valdininkas pamirkė plunksna rašali
nėje ir pažiūrėjo, ar daug yra rašalo ant 
plunksnos. įsitikinės, kad : ne varvės nuo 
plunksnos.' iis ėmė džirž.ginH. Jo lūpa 
išsitempė, bet pūsti jau nebereikėjo: mu- 

. sė nutūpė ant ausies.
—Ar galiu aš čia Pasiteirauti?—pa

kartojo no valandžiukes Voldiriovas.— 
Aš e^u Voldiriovas. žemininkas.*.

—Ivanai Aleksieievičiaii! — sušuko 
valdininkas i orą. Ivg nepiatvdamn's Vb]-

— Pasnkvkitn rnrklini JnliVovui, 
k%Tateis, kad na reiškimo nuoraša no- 
liciini natvirtintų! Tūkstanti kartu jau 
sakiau!

— Aš dėl save bvlns SU kunio’^iketionos 
Gu°mlines innrliniojg. — rniirrnoin Vnldi- 
riovas.—Bvla žinoma. Labai prašau jus 
išklausyti mano reikalą.

Vis nepastebėdamas Voldiriovo. valdi
ninkas naeavo muse mm lūmi. atidžiai 
pasižiūrėin i ia ir numėtė. Dvarininkas 
sukosėjo ir garsiai nusišnvnštė i savo 
languota nosine. Bet ir tai nepadėjo. 
Jo vis nenorėio girdėti. Anie dvi minu
tes truko tvla. Vnldirinvns. išsiėmė iš 
kišenės nnnigrini rubli ir nadėin ii prie
šais valdininką, ant atskleistos knvgos. 
Valdininkas suraukė kakta, patraukė 
snsirūninusiu veidu i save knyga ir už
skleidė j a.

—Man mažute informneiia . . . Aš no
rėčiau sužinoti, kuo remdavnipsi kuni
gaikštienės Gugnlinns juėdiniai... Ar 
galiu aš jus sutrukdvti? -
to* valdininkas, paskendęs savo minty

se, atsistojo ir, kasydamas alkūnę, nuėjo 
k^žko prie spintos. Po valandžiukės, su

grįžęs prie savo stalo, jis pradėjo ra
šyti knygoje: joje gulėjo rublinė.

—Aš jus sutrukdysiu tik vienai valan
džiukei... Man reikalinga mažutė in
formacija, tik...

Valdininkas negirdėjo—jis kažką per
rašinėjo. - '

Voldiriovas susiraukė ir beviltiškai pa
žiūrėjo į visą džiržgančią broliją.

“Rašo!—pagalvojo jis, atsidūsėjęs. — 
Rašo, kad juos kur visus velniai rau
tų !”

Jis paėjėjo nuo stalo ir sustojo vidury 
kambario, beviltiškai nuleidęs rankas. 
Durininkas, vėl eidamas pro šalį su sti
klinėmis, gal būt. pastebėjo desperatiš
ką jo veido išraišką, nes priėjo prie jo 
visai arti ir tylomis paklaūsė:

—Na, kaip? Teiravotės?
. t—Teiravaus, bet su manim nenori 
^fcĮbėti.

-^-0 jūs duokite jam tris rublius...— 
\ sušnibždėjo durininkas. ,

■ —Aš jau du daviau.
—O lūs dar duokiite. <
Voldiriovas sugrįžo prie stalo ir par

dėjo ant atskleistos knygos žalią bank
notą.

Valdininkas vėl patraukė į save knygą 
ir sklaidė lapus, ir staiga, tartum at
sitiktinai, pakėlė akis į VoldirTovą. Jo 
nosis sublizgėjo, paraudo ir nuo šypse
nos susiraukė.

—Ak... ko jūs malonėsite?—paklau
sė jis. :j

—Aš norėčiau pasiteirauti dėl savo 
bylos... Esu Voldiriovas.

—Labai malonu! Gugulino byla? La
bai gerai! Tai jums, tikrai sakant, .ko 
gi? - . . L J

Voldiriovas išdėstė jam savo prašyt
Iną. ' ' • ■ ■ ; 1 . , • >

Valdininkas sukruto* taytum jį būtų 
pagavęs viesulas. Jis davė, reikalingų 
žinių, paliepė, kad padarytų nuorašą, 
padavė interesantui kėdę — ir visa tai 
vienu akimirksniu. Jis net pakalbėjo 
apie orą ir pasiteiravo apie derlių. Ir 
kai Voldiriovas ėjo laukan, jis nulydė
jo jį laiptais žemyn, maloniai ir pagar
biai šypsodamas ir rodydamas, kad jis 
kiekvieną minute pasirengęs prieš inte
resantą pulti kniūbsčias. Voldiriovui 
kažkodėl pasidarė nesmagu ir, pasiduo
damas kažkokiam vidujiniam jausmui, 
jis išsitraukė iš kišenės rubline ir pada
vė ia valdininkui. O šis vis linksėjo ir 
šypsojo, ir pagavo rubline, kaip foku
sininkas, taip, kad ji tik šmėkštelėjo

1 ore... 1
“Na, ir žmonės!..— pamanė dvari

ninkas. išėies i gatvę, sustojo ir misi-' 
šluoste kaktą nosine.

Pranui Vaičaičiui 
i būtų 75 metai

Jeį poetas Pranas Vaičaitis būtu gy- 
'-venes.'tai1 šiemet iis būtu šventos 75 me-

< tu amžiaus sukaktį. Deja, jis išgyveno 
tik anie 25 metus.* • ■ ,

Vaičaitis gimė 1876 metais'Šeirių ap- ' 
' skritvie. Sintautuos, o mirė 1901 metų 
rugsėjo 31 d.

Taigi Pranui Vaičaičiui šilemet nri-, 
skaitomas dveinnas iubilieius: 75 metų 
nuo gimimo ir 50 metų nuo jo mirties.

Pranas Vaičaitis — didžiuliu gabumų 
žmogus ir'poetas. Per'trumpa savo gy
venimą iis parašė daug eilių, kuriu tū
los pasiliks’ lietuvių literatūroje visiems 
laikams.

Vaičaitis baigė Petrapilio universite
tą. tačiau, bestudijuodamas - besimoky
damas, jis gavo džiovą ir nuo jos mirė.

Taikos Delegatas
Mane išrinko vakar vienbalsiai draugai 
Už taiką, laimę, ateiti pasirašyti.
Tenesilieja kraujas, ašaros ilgai;
Ilga taika ir laisvė ..žemėje težydi.
Rankas iie kėlė—aš tylėjau ir masčiau: 
Kaip geležis tvirta ilgos taikos idėja, 
Apgaubia žemės rutuli ji vis plačiau, 
Nuo jos tvirtovių karo sienos sujudėjo.
Atomo ginklu gąsdino mirties krankliai,
Rąnka, prieš mūsų valią pakelta, 

sustingo.
įstrigo iuodas ginklas io paties gęrklej, 
Bet įtūžimas jo ir pyktis dar nedingo.
Laisvų tautu būry išaugo Lietuva;
Toli paliko žagrę, kryžių ir sermėgą. 
Laiminga Lietuva po Spalio vėliava, 
Išvydus šviesią savo ateitį ir jėgą.
Skaistus gintaro krantas, kloniai jos žali, 
.Kolūkiuose draugai auksini grūda sėja. 
Pakils greit rankos neaprėpiamoj šaly— 
Tiesa kovot už taiką žemėje išėjo.
Santūrūs .mes ir kantrūs—’laukėme ilgai, 
Žiūrėdami į reginį pasaulio klaikų.
Pasirašvsime ne prašymą, draugai, 
O reikalavimą sukurti žemėj taiką.
Suėję prie stalų geležine valia
Ant lapo popieriaus padėsim

sunkią ranką:
Žudyt vaikus ir griauti miestus nevalia,- 
Tebus pasaulyje taika—karu pakanka!

T. TILVYTIS

Naujas vengrų filmas: 
“Keista ■ santuoka” ■

. .ri* m. j j .
Filmas1 Sukultas■pagal vengrų litera

tūros klasiko Kalmano Miksato romaną, 
parašytą remiantis tikrais įvykiais seno- 
joje Austro - Vengrijos monarchijoje. 
Talentingi Vengrijos kino meno meis
trai ryškiais, realistiniais vaizdais per
teikė feodalinės Vengrijos gyvenimą, 
aprašytą su didele demaskuojančia jėga 
romane. Ir nors veiksmas vyksta pra
eityje, dar gerokai prieš pirmąjį pašau-* 
linį karą, tačiau filmas labai aktualus 
mūsų dienoms, kai Vengrijos liaudis 
nusikratė dvarininkais ir kapitalistais.' 

. * • . i • ■ 1

Filme teisingai parodytas reakcingo
sios katalikų dvasininkijos veidas pade
da giliau suprasti ( visą veidmainišką 
parsidavėliškumą, ir; šlykštumą bažny
čios kunigaikščių, aukštosios dvasiško
sios vadovybės, besistengiančios ir da
bar Vengrijos Liaudies demokratinėje 
respublikoĮjė varyti, savo juodą; darbą, 
kaip tai labai ryškiai, ri^’odė kardinolo 

I Mindsenti teismo procesas. Vos tik. rei- i 
kalas paliečia reakcingpsios katalikų 
dvasininkijos interesus, kaip tuoj prade- 

Zda veikti slaptasis Vatikano agentų tin
klas. Savo tikslams pasiekti veidmai
niški bažnyčios tarnai nesivaržo pasi
rinkti žiauriausių priemonių. Akiplė- 

1 šiškai laužydąmi įstatymus, apgavystė
mis, dokumentų suklastojimais, šmeiž
tu ir net nepageidaujamų asmemi nužu- 
dvmais šie tamsieji apaštalai siekė savo 
biauriu tikslų. Filme parodyta, kaip 
dvasininkija, saugodama savo interesus 
ir slėpdama savo nusikaltimus, persekio
ja žmones, visiškai atsitiktinai pateku
sius skersai kelio sutanuotiems bažny
čios tarnams. Ir monarchinėie Austro- 
Vennriios valstvbėio nėra tokios jėgos, 
kuri atsisnirtu kardinolo, vvskųnu. pra
lotu. jėzuitu intrigoms, ju čiunikliams, 
apraizgiusiems aukštaia aristokratiją, 
valstybės aparatą, karaliaus dvarą.

• ■
Meniškai'1 giliai demaskuojančiai pa

rodytas aukščiausiasis bažnvčios teis
mas. ' Jau vien teisėjuraukštuiu dvasi
ninku veidu išraiška, teisėjų tardvmo ; 
būdns. replikos, tendencingas -teismo 
proceso yedįmds nayodo. kad čia sėdi 
užkietęie ię^ųita'i, kurie bet1-kuriomis 
nriemonęmis nuslopins teisybe*, užgniauš 
bet kokia, laisvesne; minti, ivvkdys iš 
ąnksto gautas instrukcijas.

Filme labai dąųg vykusiu scenų, ku
riose vaizdingai demaskuoiamas bažny
čios didikų veidmainiškumas ir niekšiš
kumas— vpatvbės. neišnykusios iki šių 
dienu, tik žvmiai daugiau išsivysčiusios 
angliškojo - amerikietiškojo imperializ
mo paunksmėje.

įdomus, patrauklus turmvs. gera, me
niška artistu vaidyba, gražūs gamto
vaizdžiai prikausto žiūrovo dėmgsį.

Filmas “Keista santuoka” yra naujas 
Vengrijos kino meno laimėjimas, kartu 
ryškiai rodąs-milžinišką Tarybų šalies 
meno įtaka, jo sveika, kūrybingą po
veiki. Kiekviename filmo veiksme, ar
tistu - tinu parinkime, realistiniame 
ivvkiu vaizdavime jaučiama, kad Ven
grijos kino meistrai labai daug kūrybiš
kai pasimokė iš socializmo šalies pasie
kimų.

Žiūrovas su dideliu susidomėjimu se
kai įvykius filme todėl, kad reakcinė 
dvasininkija, parodyta senojoje Vengri
joje, gyvai;'primena tamsos apaštalus 
dabartinėje'liaudies Vengrijoje. Reak
cingieji Vatikano1’ tarnai; Įkvepiami ir 
gausiai šelpianti amerikietiškųjų impe
rialistų, slaptai ir atvirai ‘ kovoja prieš 
darbo žmones Vengrijoje ir kitose liau
dies demokratijos šalyse, šnipinėja ir są- 
mokslininkauja prieš didžiąją Tarybų 
šąli. Nesidrovėdami jokių priemonių, 
veidmainiškai skėlbdiami artimo meilę, 
reakciniai dvasininkai ^perėjo visiškon 
Amerikos karo kurstytojų, imperialistų 
tarnybon ir yra;. pastarųjų išlaikomi, 
kaip ypatingas šnipų ir diversantu tin
klas Jie kovoja prieš taikos reikalą, 
kartu su aršiausiais karo kurstytojais 
stengiasi' išgelbėti pūvanti kapitalizmą. 
Tačiau galingas taikos šalininkų judėji
mas, su didele jėga ardas visus karo 
kurstytojų planus, kartu dema'skuoja ir 
Vatikano tarnų reakcingąją esmę.

Filmas “Keista santuoka” tuo ir pri
sideda prie''viso pasaulio darbo žmonių 
didžiosios kovos už taika.

A. Rimkums

Taika nugalės karą!
Mūsų tarybinis menas tarnauja taikai. 

Nei vienoje Tarybų Sąjungos teati’ų šce- 
jnoje nerasite veikalo, kuris propagūotų 

f karą, rasinę neapykantą. Mūsų menas 
.pašauktas auklėti naują žmonių kartą— 
komunizmo statytojų kartą. Man teko 
pabuvoti įvairiuose žemės rutulio kam
peliuose . Aš mačiau Amerikoje, An
glijoje tūkstančius gabių menininkų, iš
tisus metus neturinčių darbo ir gyve
nančių nuolatiniame skurde. Mūsų ša
lyje kiekvienas žmogus gali dirbti savo 
pamėgtąjį darbą. Niekuomet Lietuvo
je nebuvo tokio gausaus menininkų bū
rio, kaip tarybinės santvarkos laikotar
piu. Mums sudaromos geriausios sąly
gos dirbti, tobulėti. Partija ir vyriausy
bė mūsų laimėjimus pažymi garbingiau
siomis premijomis—didžiojo Stalino vąr- 
do premijomis. Garbingas Stalininės 
premijos laureato vardas šiaią piet^ais 
buvo suteiktas ir man, ir grupei mano 
bendradarbių už spektaklio “Borisas 
Godunovas” paątatymą mūsų Operos ir 
baleto teatre. Tai visų brangiausias, vi
su mieliausias .ąpdovanojimas mano šir
džiai. * , ,

Aš esu tikras; kad mūsų respublikos 
meno veikėjai visi vieningai padės savo 
parašus po Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimusi dėl Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų valstybių. Mums, 
menininkams, kaip ir kiekvienam tary
biniam žmogui, reikalinga taika. Mes 
norime, kad tarvbinių žmonių gyveni
mas kasdien gražėtu. kad mes greičiau 
pasiektume kilnųjį tikslą —komunizmą. 
O tam reikalinga taika.

Doriesiems pasaulio žmonėms užteks 
jėgų suvaldyti .kliedinčius naujo karo 
kurstvtojus—Amerikos-Anglijos imperi
alistus. Taikos šalininku frontas ne
nugalimas. Taika nugalės kapa!

K. PETRAUSKAS
TSRS liaudies artistas, 
Stalininės premijos laureatas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nenori .susitarti su unija 
i

'.Chicago,. Ill. — Didžiulė 
Borg - Werner korporacija 
atsisako pasirašyti kon
traktą su CIO Automobilis
tų unija dėl savo dešimties 
fabrikų. Tose įmonėse dir
ba šeši tūkstančiai darbi
ninkų. Korporacijos prezi
dentas Ingersoll sako, kad 
unijos prezidentas Walter 
Reuther grūmoja korpora
cijai streiku, jeigu ilgiau ji-. 
nai kontrakto nepasirašys,. -

Korporaicija turinti 27 fa-, 
brikus. Du iš jų turi su 
unija atskirus kontraktus, 
o penkiolika neturi jokių, 
kontraktų.' Uhija tiori, kad- 
vienas kontraktas < animtų 
visus .korporacijos fabrikus.,

. ’ . , i i;. ’
Už prekybą su Rytais

• I ' į

■ Paryžius. — FrancūzijoS' 
Komunistų Partijos sekre
torius* Jacques Duclos pa4-- 
reiškė, kad Francūzij^i la-- 
bai svarbu vesti prekybą su • 
Rytais, tai yra. su Tarybų-• 
Sąjunga ir Rytinės Euro
pos kraštais. Jis sako, kad 
Amerikos spyrimas tos pre-- 
kybos atsisakyti stumia • 
Francūzijos e k o n o miką . į. 
bedugnę.

Panašius argumentus var-. 
toja ir Italijos Komunistų- 
Partija. Italu partijos se
kretorius Palmiro ToglDttiy 
tvirtina, kad gerai išvysty/ 
ta Italijos prekyba su Ry
tais tuojau suteiktų darbė. 
dėl 2.500.000 italu darbi ninį; 
kų, kurie šiandien randas: 
bedarbių armijoje.

Vėl išbėgo vasarėlė
Bėga dienos, it šešėliai, < 
Bėjra. bėgą taip skubiai: 
Rndois. saulė' tik tekėlo-1- ‘ ♦
Štai, vėl leidžias jau jinai.

1 ; ; • I •

Ir taip dienos greitai bėga, 
Kaip nnūi sriaunus vanduo: 
Kur tik žvelgi, visur matos, 
Jau kitoks ;gamtos vaidmu'o.

Dar tik, rodos, pavasaris 
Skaistus švito, va. tik tai: 
Viską puošė ir dabino— ; .
Žiedus krovė žolynai.

Bet, štai, viskas ima keistis,— 
Jau ir šlaitas nebe toks;
Greit prabėgo vasarėlė, 
Rod’s nebuvo visai jos.

Jau dirvonai pilkai rėdos,
Liūdnai dairosi beržai,
Kad išfcėgo vasarėlė,
Taip “viešėjus” ji trumpai.

Gelsta liepos šalia kelio, 
Pievoj vysta žolynai, 
Ir šermukšnės prie upelio 
Jau išsirpę raudonai.

t

Miško spalvų įvairumas
Traukia akį, kiek matai, 
Bet pašlaitėj pušynėlis 
Netoks linksmas jau nūnai.

Jau nebgieda čia paukšteliai— 
Vien tik kranksi juodvarniai. 
Vėl ateina ruduo pilkas,
Sukas tamsūs debesiai. v

Šiaurės vėjas šėlsta, dūksta, 
Drasko medžių Japelius. 
Kur tik žvelgi, visur ‘matos 
Ruduo nykus, nuobodus.

Nebeliko vasarėlės, 
Skaisčių spalvų jau visai; 
Net pušynas liūdnai ošia, 
Rodos, verkia ko jisai.

Ir žiogelių zirzėjimas*
Jau “užkimo” taip visai,
Kai dirvonai nežaliuoja, 
Gal tai liūdni jie už tai?

Ir taip greitai bėga dienos, 
Sukas laiko verpetai,
Sielą slegia vien liūdnumas, 
Širdį gnaibo sopuliai.

I. Vienužis

Nubalsavo streikuoti
Flint. Mich. — General 

Motors Chevrolet įmonės; 
darbininkai nubalsavo stfėi- 
kuoti. kad nrivevtus kom
paniją laikytis kontrakto’; 
su utiija1. Iš kiekvienų' d‘ė-’ 
šimtie’s darbininkų devyni 
balsavo už streiką.

šeši biliionai dolerių 
garsinimams

Sunku žmogui ir įsivaiz
duoti. kiek visoki bizniai, 
.visokios firmos kasmet iš
leidžia garsinimams'. Pav.;; 
šiemet bus išleista net šeši 
biliionai doleriu, arba 21 
procentu daugiau, negu 
pernai.

Bizniams yra išrokavimO ' 
taip išlaidžiai garsintis dar 
ir todėl, kad garsinimo kaš
tai yra priskaitomi prie iš
laidų ir už juos nereikią 
mokėti federalinius taksus.'

Buvęs kongresmanas 
tebeapgaudinėja valdžią

Tiesa, buvęs kongresma-: 
nas J. Parnell Thomas buvo 
nuteistas kalėjiman už suk
tybes, bet greitai jis iš jo 
buvo paleistas. Be to, jis. 
buvo nuteistas pa^imokėti* 
$10,000 bausmės, bet JustL. 
cijos Departmentas jokio* 
spaudimo ant jo nedaro ir. 
bausmės neiškolektuoja. O 
kąd šis “raudonųjų, raga
nų” medžiotojas galėtų leri-’ 
gvai bausmę pasimokėtį 
tai nereikia abejoti. Išėjęs 
iš kalėjimo jis nusipirko 
net tris laikraščius ir tapo 
jų leidėju.

Nuteistas, beT^tebesėdi 
kongrese

Federalis teismas surado 
kaltu kongresmana Walter 
F. Brehpi (republikoną iš 
Ohio) suktybėse. Bet Brehm 
tebesėdi Kongrese ir tebe
ima iš valdžios algą. Justi
cijos Departmentas, kuris 
taip uoliai darbininkų va
dus persekioja,, nieko neda-? 
ro prieš Brehm, kad jį pa
sodinti į kalėjimą.

3 pusi.-—Laisve (Liberty)* šeštadien., Spalią-October 13, 1951
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ŽINIOS Iš LIETUVOS SKAITYK IR MOKYKIS
Sudarytas Iniciatyvinis komi
tetas Lietuvos Respublikinei 
taikos šalininkų konferencijai 
sušaukti

Draugijos Centro komiteto 
pirmininkas V. Brigmanas.

VILNIUS, IX. 1 d. — Rug- 
jriūčio 31 d. Vilniuje įvyko 
partinių, profsąjungų, vi
suomeninių, kultūrinių ir 
mokslinių organizacijų atsto
vų pasitarimas, skirtas suda
ryti Iniciatyviniam komitetui 
Lietuvos Respublikinei taikos 
šalipinkų konfėrencijai su
šaukti.

Iniciatyvinis komitetas su
darytas šios sudėties: Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
prezidentas prof. J. Matulis, 
Lietuvos K’P Centro Komiteto 
sekretorius V. Niunka, Lietu
vos Lk!jS j Centro, ' j Komiteto 
sekretorius‘ A. irfdgūotiš, 'Lie
tuvos Respublikinės profesi
nių sąjungų tarybos pirminin
kas B.' Baranauskas, Lietuvos 
TSR Tarybiniu rašytojų są- ; ...... ...

’ jūngos pirmininkas J. Šimkus, Į 
Lietuvos Respublikinės varto-1 
tojų kooperatyvų sąjungos 
pirmininkas B. Jankevičius,
Lietuvos TSR Tarybiniu daili
ninkų sąjungos pirmininkas
L. Vaineikytė, Stalininės pre
mijos laureatas

Metinį plana-iki spalio 1 d.

TAURAGĖ, IX. 1 d. ■ 
Medžio apdirbimo gamybinės 
artelės “Spalis” kolektyvas 
jau įvykdė 9 mėnesių progra
mą, o stalių cechas — meti
nį planą. Artelėje gerai orga
nizuojamas socialistinis lenk
tyniavimas. Iškilo nemaža 
darbo pirmūnų.

šiais metais artelė žymiai 
praplečiama. Rengiamos nau
jos erdvios patalpos stalių'ce- 

ichui. Pradėta gaminti naujos 
gaminiu rūšys — stalai, kėdės 
ir kiti plataus vartojimo reik
menys.

Artelės kolektyvas, peržiū
rėjęs savo galimybes, įsiparei
gojo metinį gamybos planą 
įvykdyti iki spalio 1 dienos ir 
duoti iki metų pabaigos vir- 
šumplaninių gaminiu už 400,-

A. Butėnas

85. Vabzdžiaėdžių būrys.
Vabzdžiaėdžių būriui pri

klauso daugybė. smulkių gy
vūnų labai įvairaus pavidalo.

kompozito-

prie LDS 24 kuopos. Paskuti
niam atsisveikinimui su mūsų 
drauge LDS kuopos varde na
rės uždėjo ant jos karsto gra
žų gėlių vainiką.

E. Vanagas kilusi nu d Vil
nijos, Birštono apskr. Tilpo 
palaidota Holy Rod Kapinė
se, Westbury, L. 1.

Paliko giliam nuliūdime 
vyrą Joną, du sūnus, Antaną 
ir Joną, dukterį Medlin G. 
Petkus.

line j įstaigoj, ne bažnyčioj.
Jų vestuvių pokilyje daly

vavo gan gražus būrelis jų 
draugų ir pažįstamų, bei gi
minių. Vestuvių nuotaika bu
vo tikrai giliai nuoširdi ir tai
kinga. Jaunavedžiai pasižy
mėjo savo vaišingumu, ir 
nuoširdumu, bei draugiškumu.

Draugė T. Vizdžiūnienė-Ei- 
mutienė pareiškė, kad jinai 
šių -vedybų proga jas geriau 
atžymėti ji norinti paremti 
savo spaudos fondą. Todėl 
jinai ir aukavo $5. Ta proga 
aukavo K. W. draugas $5, 
Mrs. Fisher $2, F. Klaston $2, 
O. Lukauskienė $1. ‘

Teresa ir Pranas Eimučiai 
viąiems vestuvių dalyviams 
nuoširdžiai dėkoja už jų do
vanas ir širdingą draugišku
mą. Taipgi nuoširdi padėka ir 
maisto gamintojoms virėjoms

Turlionei,

tvarkytoja piktai išmetinė
jo vienam aklam pavargė
liui:

“Blogai, Antanai, darai; 
pate sau vos mizerną pra
gyvenimą su savo armoni
ka pasidarai, tačiaus jau 
net aštuonis vaikus pasau
lin paleidai. Manai gerai 
darąs, užkraudamas visuo
menei tiek daugiau sunke
nybės?”

“Kaip gi galėčiau to iš
vengti, poniute?” teisinosi 
Antanas. “Aš juk .esu aklas 
ir nematau, ką darąs.”

Surinko žemaitis.

krūtines 
prie ,kriF 
kurią jie

vų kaulų.
raumenys 
tinkaulio 
turi,.kaip ir paukščiai. Kad ir I ' —“V j v cm CAVlkJ ĮJCV V 1VICC.1V7. ... , , . .

_ > Paprasčiausieji vabzdžiaėdžiai PrlLaikyti rankasparniai skiai- 
yra kurmis, ežys ir kirstukas, dorajam gyvenimui,, bet vis 

Vabzdžiaėdžiai 
dar tebeturi ryškių 
kurios rodo jų žemą sandarą. | 
Labai ištemptame 
kiauše giū d i 
teišsivystę galvos

Stiprūs 
priaugę 
keteros,

gyvūnai 
žymių, .

gąlvos 
m e n kai

smegenys, 
kurie panašūs į sterblinių gy
vulių galvos smegenis; didie
ji pusrutuliai visai menkai 
teišsivystę ir visai neturi vin
giu.

Smulkūs smailagaliai dantys 
mažai kuo tesiskiria vieni nuo 
kitų. Vabzdžiaėdžių gemalo 
placenta labai maža ir paly
ginti silpnai tesuauga sn gim
dos sienelėmis. Kai kurie kirs
tukai dar tebeturi negilią 
kloaką.

Kurmis rausikas. Jo kūnas, 
pailgas, verpsto pavidalo, ap
augęs lygiais blizgančiais 
plaukais. Kurmio kojos pritai-

I dėlto skraido daug blogiau už 
paukščius,,

Rankasparniai — naktiniai 
gyvūnai. Dieną jie slepiasi 
nuošaliose vietose ir įsikabinę 
Užpakalinėmis kojomis į kurį 
nors daiktą, pakimba galva 
žemyn, susivynioja į sparnus 
ir miega iki vakaro. Mūsų 
kraštų rudasis šikšnosparnis 
ir ausytasis šikšnosparnis me
džioja tiktai vabzdžius, 
suėda didelę daugybę, 
rankasparnių , dantys 
panašūs į žųiduolių 
iš vabzdžiaėdžių . būrio: 
dantys labai smulkūs ir turit 
aštrius 
labai mažos ir menkai tema-1 
to.' Nakties tamsoje medžioti 
jiems padeda ypačiai jautrūs 
girdos ir lytos organai. Ausys 
paprastai turi didelę kriauklę 
ir gyvulys išgirsta kad ir silp-

kurių 
Tokių 
.labai 

dantis 
tie

Great Neck, N. Y

Jau buvo rašyta, kad mūsų 
draugė V. Adomonienė ilgo
kas laikas kaip sirginėja. Iš- 
tikrųjų gaila draugės, kad vis 
ne pagyja. Dabar jinai randasi 
ligoninėje, Kings Park, N. Y. 
Bet yra viltis, kad ne po ilgo 
sugryš namo sveika. Linkime 
Veronikai greitai susveikti.

Tobulinami gamybos 
procesai

KAUNAS, IX. 1 d. — Kau
no Autoremonto fabriko tech
nikinė taryba šiais metais ga-

rius S. Vainiūnas, TSRS liau-jvo 11 racionalizatorinių pa- 
Petrauskas, siūlymu, iš kurių 7 jau įgy- 
Centro Ko- vendinti. Darbas su racionali- 

moterų f zatoriais nuolat plečiamas. (
V ertingą racionalizatorinį

Lit-1 pasiūlymą pateikė įmonės su- 
rinkimo cecho tekintojas Po- ( 
vilionis. Jis sukonstravo spe- ( 
cialų šlifavimo diską automa
šinų stabdžių paviršiui nuly
ginti. šis diskas pakeičia ran
kinį darbą, pagerina darbo ' 
kokybę ir 4 valandom su
trumpina gamybos ciklą. Vie
na automašinos stabdžio juos
ta nulyginama dabar tik per 
30 minučių, tuo tarpu šlifuo
jant rankiniu būdu, reikėdavo 
sugaišti 4,5 valandos. (

Iš kitų įmonės racionaliza- , 
kol- j torių ir išradėjų paminėtini va

riklių gamybos cecho šlifuo
toj’as Vaitkevičius, šaltkalvis 
Polonskis, mechanikos sky
riaus elektrikas Jeriominas ir • 
variklių cecho viršininkas 
Strazdas. Jų racionalizatori- ( 
niai pasiūlymai davė įmonei 
dešimts tūkstančių rublių vir
šų m p 1 a n i n i ų sankau p ų.

V. Leščinskas

dies artistas 1 
Lietuvos KP (b) 
miteto darbo tarp 
skyriaus vedėja M. Kaunaitė, Į 
laikraščio “Sovietskaja 
va” atsakingasis 
A. Anuškinas, 
Lietuvos TSR

redaktorius 
darbininkas, 
Aukščiausios 

Tarybos deputatas J. Muraus
kas, Vilniaus 8-osios pradinės 
mokyklos Vedėjas K. Tamu
lis, Vilniaus 2-osios vidurines 
mokyklos 10 klasės mokinė 
A. Mordosaitė, “Lelijos” fab
riko darbininke, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas G. Martinienė, Vil
niaus miesto vyriausiasis tera- 
.pįeutas medicinos ihokslų kan
didatas ŠL. Laucevičius
ūki e t e, Socialistinio iJ4Pąrbo

• Didvyris, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas 
S. Vitkienė, Pasvalio MTS 
traktorininkas A. Banelis,

"^‘Kaurio audinių” fabriko dar-
• bininkė, Lietuvos TSR Aukš- 

Čįausiosios Tarybos deputatas 
M- Rickevičienė, Žagarės ra
jono “Pergalės” kolūkio bri
gadininkas, Socialistinio Dar
bo Didvyris K. Vaitiekūnas, 
Vilniaus valstybinio universi

*'teto studentas J. Grigonis,
* Lietuvos KP Klaipėdos srities 

komiteto sekretorius J. Griga
lavičius, Respublikinės parti
nės mokyklos klausytoja J. 
•Blaževič, Vilniaus valstybinio 
Universiteto rektorius prof. 
J. Bučas, Kauno medicinos 
-instituto profesorius; Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos

• deputatas P.'" "Mažylis, Lietu
-Vos TSR Raudonojo Kryžiaus

Sėjami žiemkenčiai

NAUMIESTIS, IX. 1 d. — 
Visoje eilėje rajono kolūkių 
sparčiai vykdoma žiemkenčių 
sėja. “Katilių” “šviesos”, 
“Griškabūdžio” ir eilė kitų 
kolūkių jau turi apsėję po ke
lias dešimtis ha. Sėja vykdo
ma pagal visus tarybinės ag
rotechnikos reikalavimus. At
liekant sėją, padeda kol
ūkiams Sintautų ii- Griškabū
džio MTS. V. Baronas

kvtos rausti: pirmutinių kojų I - - f, ; i,..- i— niausią garsą per dideli atstu-letena plati, ir is nykščio pu-, 
sės turi pridedamąjį kaulelį, 
kuris leteną daro dar plates
nę. Kurmis minta vabzdžiais, 
j u vikšrais ir įvairiais žemės 
kirminais. Jis labai ėdrus, to
dėl, beieškodamas maisto, 
rausia vis naujus ir naujus 
takus. Į žemės paviršių jis be
veik niekuomet neišlenda. To
dėl jo akys menkai teišsivys- 
čiusios; kartais jos glūdi po 
oda, o kai kurių kurmių 
akies vokai lieka suaugę visą 
gyvenimą. Bet užtat kurmio 
girda ir uoslė, panašiai, kaip 
ir kitų požeminių gyvulių, la
bai gera, taip pat ir lytos ju
timas, kuris ypač jautrus snu
kio gale. Kurmis rausia že
mę savo smailu snukiu, o iš
rausią žemę kojomis nukasa 
į užpakalį. Ausų kriauklių ne
turi. Kurmiui rausiant, ausų 
skylės užsidaro, susitraukus 
aplink tas skyles esantiems 
raumenims.

Pievose ir daržuose kurrhis 
žalingas, nes berausdamas su
gadina augalų šaknis. Bet 
miškuose ir vaismedžių so
duose jis labai naudingas, nes 
sunaikina daugybę vabzdžių 
ir vikšrų.

Kurmio kailiukas nebran
gus, bet gražus ir todėl varto
jamas drabužiams.

Pavyzdžiu f vabzdžiaėdžio, 
kuris prisitaikė grobį gaudyti 
vandenyje, gali būti rausikas 
— kutora. Jos tankūs plau
kai nepraleidžia vandens prie 
odos, o ausų angas, neriant, 
uždaro odos raukšle. Ant už
pakalinių letenų auga eilė 
standžių šerių, kurie plau
kiant išsitiesia ir kabina van
denį. Kutora gaudo žuvis ir 
smulkius vandeninius gyvius. 
Ypač nuo jos kenčia neran
gūs karpiai: ji .išgraužia 
jiems akis ir smegenis. Kar-

Rugsėjo 28 d. plačiai žino
ma progresyvė veikėja, Tere
sa Vizdžiūnienė apsivedė su 
Pranu Eimučių. Pranas Eimu- 

kauburėlius.^ Jų , akys , yra dipukas, kuris nese
niai .atvyko iš Europos ir apsi
gyveno mūsų mieste. Iš amato 
Eimutis daįlydė. Labai drau
giškas ir nuoširdus žmogus.

Vestuvės buvo smagios, ku
rios įvyko Teresos namuose. 
Vedybinės apeigos imtos civi-

mą. Lytos jutimas labai išsi
vystęs plikoje skraidomojoje 
plėvėje ir ausų kriauklėse, 
šikšnosparniai junta daiktus 

i iš tolo. Užtenka silpnos oro 
I srovės, kuri, sparnų sukelta, 
1 atsimuša nuo kurio nors daik
to, ir tuojau gyvulėlis pajunta 
kliūtį ir ją aplenkia.

Anekdotai
Nugirstas pasikalbėjimas
Petras: “Gerą rytą, Mal

ki. Atrodai gerai nusitei-

Maikis: “Taip. Tikrai, 
in rrwi.nn ”

“Ką nori tuomiPetras: 
pasakyti?”

Maikis: 
tarnavau, 
džiau.”

Pątras: 
tu.”

Maikis: 
dalykas, 
kambarius, bet nebuvo kur 
drapanas 4, pasikąbint. Aš
joms padariau (šėpą) ir jos 
labai patenkintos. Kotuką 
pačios įsidėjo ir dabar ant 
jo (drapanas) kabinasi.”

M. Skardena

“Merginoms pa-

“Nieko nesupran-

“O, tai paprastas
Jos pasisamdė

palinkėti 
sėkmingo, 
vedybinio.

Mrs. Zorckienei, 
ir O. Lukauskienei.

Iš širdies norisi 
Teresai ir Pranui 
linksmo ir laimingo
gyvenimo. Taipgi,’ kad nenus
totų dalyvauti visuomeninėje 
veikloje.

—o—
Rugpjūčio 22 d. pasimirė 

Eva Vanagas. Jinai priklausė

Great Necko lietuvių orga
nizacijos, bendrai su slavų 
rengiasi prie Naujų Metų su
tikimo. Bus suruošta vakarie
nė su šokiais. Jau laikas tą 
dieną pasižymėti ir dalyvauti. 
Šis Naujų Metų sutikimas į- 
vyks Kasmočių svetainėje, 
prie skanių valgių ir gėrimų 
bei geros muzikos.

F. Kl-ton z*

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKĄ
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4 pusi.—Laisvė (Liberty), šeštadien., Spalių-October 13, 1951

Jinai jau išmoko suslebizuoti rau-do-na-sis.
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'' pių ūkiuose kutora gaudoma 

spąstais, kurie paspendžiami 
toje vietoje, kur urvas .priei
na prie vandens.

Prie vabzdžiaėdžių, gy vėli
nančių vandeninį gyveninją, 
priklauso ir muskusinė žiur
kė (Myogale .moschata), kuri 
duoda brangų kailį. Ji veisia
si europinėje TSRS dalyje.
86. Rankasparnių būrys.

šio būrio žinduoliai įgijo 
sugebėjimą skraidyti. Ryšium' 
su tuo jų sandare yra eilė 
priemonių skraidomajam gy
venimui. Jų priešakines galū
nės pavirto į savotiškus spar
nus. Pirštikauliai labai pailgė
ję,, ir tarp jų ištempta skrai
domoji plėvė. Skraidomoji 
plėvė, be to, tęsiasi muo ma
žųjų pirštų iki užpakalinių 
galūnių, o nuo jų iki pąt už
pakalinio kūno gąlo. Laisvas 
tik didysis pirštas, kuris turi 
ilgą nagą. Tuo nagu rapka- 
sparnis kabinasi į žemę, 'jei
gu jiems kada tenka šliaužti 
žeme. Jie šliaužia labai ne\ 
vikriai ir sunkiai. Tuo būdu 
visas gyvulio kūnas, išskyrus 
galvą, aptrauktas skraidomą
ja plėve. Rankasparnių 
griaučiai sudėti iš plonų leng.

Kitaip suprato
Viduramžė, didelėmis mo

linomis akimis mergina at
ėjo pas gydytoją ir sako:

“Man labai įsipyko tasai 
mažiukas skaudulys ir aš 
labai norėčiau jį prašalin
ti.”

“Jūs biskutį suklydote,” 
baltai apsirengęs vyriškis 
pastebėjo. “Aš esu gydy
tojas. Perskirų advokato 
raštinė randasi šiame pa
čiame koridoryje, trečiosios 
durys toliau.”

Jis nekaltas
, Beturčių ;pri e g 1 a u d o s

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

Speciales
Klases Dėl

Moterų

Kreipkitės <

i McHarris

Įsteigta 1930

6 LEKCIJOS

GREENPOINT AUTO SCHOOL
12 Bedford Av., tarp Manhattan Av. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Imkite GG traukinį iki Nassau Avenue. Tel. EV 4-7769

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

PROŠVAISTES
Knyga, dkurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

KELIAS 
| LAIME

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

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

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

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja, lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui W V 
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“T 1 T T ”

LAISVĖ .110-12 ATLANTIC AVĘNUfc, 
RICHMOND HILL 19, N. Y. 110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

....-.. — f

/ ■I



DR. S. MATULAITIS —4--
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Imperatoriams įsiviešpatavus, nuskurusios miestų 

liaudies (proletariato) padėjimas pasidarė dar sunkes
nis. Būti neturtingu — reiškė būti elgeta. Dabar vietas 
skyrė ne liaudis forume balsų daugumu, bet imperato
rius. Turtuoliams nebuvo reikalo gerintis jiems, kad už 
jį balsuotų. Tiesa, imperatoriai, kad nekiršinus alkanos 
liaudies, teikė jai dykai duonos ir reginių, senų respu
blikos laikų papročių. Bet šitai buvo dąroma ne nuo
latinai. Be to, valstybės valdininkai nemaža liaudžiai 
skiriamų lėšų sau pasisavindavo. :

Sunkus buvo liaudies padėjimas, bet daug sunkesnis 
buvo padėjimas vergų, kurių turtingieji laikė begalinę 
daugybę. Vergai atlikdavo visus reikalingus 
Su jais elgdavosi, kaip su naminiais galvijais.
kas galėjo parduoti vergą, galėjo kankinti jį ir net Už
mušti, nes vergas nesiskaitė žmogulių bet daiktu. 7j\- 
noma^ vergai ne labai geruoju žiūrėjo į -savo spaudejus. 
Jų darbas buvo nenašus. Kiekvienai progai atsitikus, 
jie kėlė maištus ir keršijo savo valdytojams.

Tokia Jnivo maždaug Romos valstybės padėtis pa
skutiniu respublikos gyvavimo ir pirmu imperatorių įsi- 
v^spatavimo šimtmečiu. Visi protaujantieji ir atjau
nantieji sunkų liaudies ir valstybės stovį žmonės buvo 
susirūpinę. Stengėsi sugalvoti kokią nors išeitį iš to 
baisaus padėjimo. Bet nieko atsakomesnio sugalvoti ne
galėdami, ėmė manyti, kad tik kas nepaprastas, stebu
klingas gali įkvėpti gyvybės dvasią į yrančią visuomenę. 
Kiti vėl įpuldavo į nusiminimą arba ieškodavo nusirami- 

*nimo smaguriaudami ir linksmai gyvendami. Liaudis 
labiausiai laukė atmainų. Vargo prislėgta ji negalėjo 
būti rami, negalėjo neieškoti išėjimo iš nepakenčiamos 
padėties. Taigi liaudy, ypačiJr rytuose, atsirado ir pla
čiai buvo prasiplatinusi mintis apie stebuklą, kuris-gali 
viską kitaip paversti. Liaudis ėmė laukti, kąd štai ateis 
dangiškas Išganytojas, kuris sutvers ant žemes garbin
gą valstybę, kurioj nebebus nei karo,; nei neturto, kurioj 
žydės džiaugsmas, taika, gausybė ir begalinė laimė. Tas 
Išganytojas bus Dievo- pateptas — Kristus. ' (Kristus 
graikiškai reiškia—pateptasis.) ‘ ’ U J<

darbus.
Savinin-r

Oi Rytų—Bizantija ant Bosforo kranto, kuri nuo impe
ratoriaus Kastan tino pradėjo vadintis (ir šiandien tebe- 
sivadina) Kastanlinopoliu.

IV.
VAKARINES ROMOS IMPERIJOS SUNYKIMAS.
Kalbėjome jau, kaip palengva žlugo sodiečių žemdir

bių ūkis Italijoj, kaip jie pametę savo ūkius rinkosi mies
tuose. Sodiečių skaičiui sumažėjus, nebuvo iš ko imti 
kareivių armijai. Teko samdyti barbarus. Bet laikui 
bėgant ta kariuomenė taip įsigalėjo, kad jos vadai savo 
noru nužudydavo netinkamą jiems imperatorių ir įkel
davo sostan tą, kuris geriausiai mokėdavo jiems įsiteikti.

Kareivių iškeltieji imperatoriai nesirūpindavo .valsty
be. Jiems rūpėdavo -vien juo didžiausiam pertekliuje 
prdleisti savo gyvenimą ir duosnųmu įtikti kariuome
nei. Visam tam reikėdavo daugybės pinigų. Krovė tad 
ant gyventojų nepakeliamus mokesnius.

Imperatoriaus pėdomis ėjo aukštieji ir žemieji val
dininkai. Jie plėšė jų globai pavestus gyventojus, kad 
daugiau turtų prisiplėšus, kad geriau gyvends. Pikčiau
siai plėšė Romos; valdininkai užkariautose šalyse ai'ba, 
kaip jas vadino, provincijose. Ant gyventojų krovė sun
kiausius mokesnius.’ Priėjo prie to, kad barbarams ger
manams užpuolus Romos ’imperiją, vietiniai' gyventojai, 
ne tik nebėjo kariauti prieš užpuolančius, bet priešingai, 
matė germanuose-' išgelbėtojus nuo Romos valdžios plė
šimų.

BINGHAMTON. N„ Y
Svečiai

Spalių 6 d. buvo atvažiavę 
iš New Yorko Laisvės redak-P1- 
torius drg. D. M. šolomskas, 
taipgi ir drg. šolomskienė,

(iš Scrantono), M. Liuzinienė, 
E. Žemaitienė, P. 

ukienė 50c. 
kas 25c.

Sekmadienyj,

Jasilionienė, 
ir P., Mačiu-

....... : , ko šeštadienio
Su'samdyta iš barbarų susidedančia kariuomene nebu- Svetainėje, 

vo ne kalbos apie' naujų šalių užkariavimą; valdžia vosi 
įstengdavo apginti imperijos ribas; nuo kaskart vis smar
kiau puolančių’ germanų.

Viša tatai turėjo labai svarbias pasekmes. Naujų 
vergų jau nebepaimdavo. Jų skaičius sumažėjo. Jie 
be galo pabrango. Galiausiai prie to priėjo, kad ir 
stambūs žemvaldžiai., neturėjo kuo žemės dirbti. Ėmė 
tad dalyti ženidš sklypais ir davinėti juos nuomon smul
kiems žemdirbiams, kolonais vadinamiems. Nuomą im-’ 
davo įvairiomis tarnybomis ir produktais. Bet deliai 
begalinių karų, gyventojų skaičius ne tik nebeaugo, bet 
dar mažėjo. Teko kviesti į valstybę vis daugiau svetim
šalių barbarų ir samdyti juos kareivijon arba atiduoti 
nuomon žemes sklypus. Pagaliau prie to priėjo, kad di
delė darbo žmonių 'dalis ir kareivių didžiuma buvo ar! 
pargabentieji barbarai, arba seniau pargabentų barba
rų ainiai. Bet čia šito pasirodė per maža, kad papil
džius gyventoju trūkumą,’ teko įsileisti vis dar žemiau 
stovinčių barbarų. Tuo būdu Romos valstybėje ir že
mes ūkis ir apskritai kultūra vis žemyn krito.

Tuo tarpu puslaūkiniaiĮ gefhianai ir nekviečiami pra-

spalių 7 d. 
sykiu su jais buvo ir drg. S. 1 pagerbimui savo svečių, Pauli- 
Sasna, žymi veikėja, Laisvės 
redakcijos darbuotoja, ir drg. ■ liūs pietus savo namuose, 69 
J. Gužas.

šie draugai atvažiavo ne pa
sisvečiuoti ir linksmai laiką 
praleisti su draugais ir drau
gėmis, kurių jie čia apsčiai 
turi, bet jų užduotis ir tikslas draugais ir draugėmis laisvie- 
buvo, kad atlikti didelį iričiais. Papietavus ir draugiškai 
svarbų darbą, t.y. sutvarkyti • pasikalbėjus, dd. 
mirusio poeto Stasio Jasilio- Gužas paaiškino 
hio knygyną ir surinkti visus l pasekmes kiek 
jo svarbius raštus, kurie vė
liau bus padėti i archyvą Lie
tuvoje.
/Kad pasinaudojus šių žy

mių veikėjų atsilankymo pro
ga, vietinė ALDLD kuopa su
kvietė susirinkimą, kuris 

vakare

na Jasilionienė surengė dide-

i Grand Blvd., kur buvo su
kviesta ir keletas vietinių 
draugų ir draugių, kad malo
niai praleisti nors ir trumpą 
laiką su) mūsų gerbiamais

įvy-

Vai-Kuopos pirmininkas J. 
cekauskas pakvietė pakalbėti 
drg. šolomską, Susną ir Gužą. 
Visi trys kalbėtojai labai aiš
kiai išdėstė

šolomskas ir 
savo darbo 
daug poeto 
yra palikta

'susieiti, pasikalbėti ir’tuo pat 
kaitų paremti dienraštį Lais* 
Vę.

šeimininkės ruošiasi svečius 
priimti ir nuoširdžiai pavai
šinti, ne tik šio miesto, bet ir 
iš kitur atvykusius.

Rengėjos užkviečia visus.
Pasipirkite tikietus iš anks

to, pas Rengimo Komisiją, 
—o— •

ALDLD 20 kuopos motery 
skyriaus susirinkimas įvyks 
spalių 18 d., ketvirtadienio 
vakare. Pradžia 7:30 vai., 
pas Anną Kireilienę, 95 Al
bert St., Johnson City, N. Y.

Prašome visas nares daly
vauti. Yra svarbių dalyką 
aptarti, kaip parengimo ir 
Laisvės vajaus reikalais.

Kor. J. K. Navalin&k»£ne

So. Boston, Mass
LDS 62 kuopos . susirinkt- 

mas atsibuvo spalių 4 d. Pir* 
mininkavo vice-pirmininkas L. 
Zalson. (Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Skaitytas laiškas 
iš LDS Centro Lėšų Fondo 
reikalu. Laiškas priimtas vien
balsiai. Kilo diskusijų, vieni 
sakė, kad kuopa sumokėtą 
narių duokles, o antri, kad» 

po $2: šimoliūnai ir ijyįų verstinai uždėta po yie.» 
II. Žakienė 50c. i dolerį, ta'menkutė mokes- 

tis ant nario.
Didžiuma balsų nutarė mo

kėti po vieną dolerį ir kad bū
tų pažymėta mokesčių kny- 

0 i gutėje. Didžiuma narių tuoj

pagerbimo valandoje 
draugai išreiškė no- 
paukoti Laisvės nau-

Stasio Jasilionio 
visokių raštų ir svarbių kny
gų. Abu draugai savo prakal
bose padėkojo P. Jasilionienei 
už pietus ir d. šolomskas pa 
kvietė visus atsistoti pagerbi
mui poeto Stasio Jasilionio at
minties.

Šioje 
vietiniai 
rą kiek
dai. Mudvi su1 drg. Kireiliene 
surjnkome $12.50. Aukavo se- 

dabartinius pa- karnai: Pagiegalai $5, Kirei- 
saulinius įvykius, iš kurių bu- liai $3., 
vo galima gauti nemažai (Zmitraitės, 
gerų patari m ų 
ir politiniam v 
buvo pakviesi-, 
nia iš Scranton, 
te čerkauskaib 
šėjo keletą dienų.
kad jų vietinė ALDLD kuopa oro. Kartu jie pasiėmė ir drg. 1 

namo, 
Yorką 

B.

Iai$ laikais tolimoj Romos provincijoj Galilėjoj, kuri dėjo vis labiau gulti ant Romos imperijos. Juos spaudė *' 

tos Komos imperijos dalys, Jėzus ėhiė skelbti jlįnksmą išdirbti laukai ir didesnis Romos ihiperijos turtingumas
tuomet buvo aukščiau .ekonominiai išsilavinus,’ negu ki- iš rytų gulančios ant jų (kitos tautos, ir* viliojo geriau

gauti 
literatūriniam ' Pinigai priduoti drg. šoloms- ! 

•:l;ime. Vėliau 
pakalbėti vieš- 
Va., drg. Onu- 

, kuri čia vie-
Ji pranešė, kelionė namaža ir prie gero ] pasimokėjo duokles. Nutarta 

1.  ° . tz... pasįųSti go dolerių iš kuopos
iždo, kaip dalis narinių duok
lių į Centrą. Likusias pasiųs 
vėliau.

Nutarta surengti bankietą 
Lėšų Fondo naudai. Išrinkta 
komisija tam darbui. Bankie- 
tas įvyks spalio 28 d., 6 yal. 
vakare, 318 W. Broadway, 
So. Boston.

- Jonas Žekonis

kui. Prisiėjo draugams new- 
yorkiečiam greičiau išsiruošti 
kelionėn j namus, nes oras 
pablogėjo — pradėjo lyti, o

naujieną,” t. y. evangeliją. (Evapgėlija—gtąįkų žodis, 
reiškia “linksma naujiena.”) ' • • i , į J * * Į

Jisai mokė, kad visL žmonės lygus*-ir poiinį;ix^ų ver
gai, ir turtuoliai ir pavargėliai—visi yra broliai’ir pri- 

. ^Jo gyventi kaip broliai,-dalindamiesi 'turtais JųdP vieno 
tėvo vaikai. Todėl Kristaus mokslą išgirdo plrmučiau- 
šia nužemintieji ir prislėgtieji varguoliai. Juos traukė 
pažadėtojo geresnio gyvenimo viltis- (Pirmiėji krikščio
nys apie 3 šimtmečius po Kristaus vaizduodavo^; šau tą 
geresni gyvenimą, tą laimės karaliją įvyksiant ant že
mės.) ‘ S • U'•

-. . . ,vr. • V. .Bet krikščionybė pirmais savo atsiradimo šimtmečiais 
nešė savo išpažintojams ne tik būsimos ląiihės viltį, bet 
teikė dar ir reales naudos. Kristus reikalavo "iš ’.turtingo 

- jaunikaičio, kad jis, jeigu nori būti tobulas, “parduotų 
savo gėrybes ir elgetoms išdalytų.” Pirmieji krikščionys 
taip ir darė. Turtingesnieji parduodavo savo; turtus, o 
pinigus atiduodavo to miesto krikščionių bendruomenei, 
bendram sunaudojimui. Štai kaip aprašo “Apaštalų dar
buose” pirmos Jeruzolimo krikščionių bendruomenės gy
venimą: “...niekas savo turtų nieko nevadino saVu, bet 
pas juos visa kas buvo bendra... Tarpu jų nebuvo ne
turtingo, nes visi turintieji žemės ar namus, pardavę 
juos, atnešdavo gautus pinigus ir padėdavo apaštalams 
pas kojas: ir kiekvienas gaudavo kam ko reikėjo.” “Ir 
buvo didelė malonė ant jų visų, ,nes jų tarpe nebuvo 
nė vieno nedatekliuj esančio.”
A Pas pirmuosius krikščionis buvo įvestas paprotys ben- 
«rtii valgy ti—vadinama agapi j a.

,.Ą Visa tat traukė neturtėlius prie krikščionybė. Pa- 
jargusi liaudis, neveizint persekiojimų, dėjosi prie krikš- 
ęionių. Pirmutinės krikščionių bendruomenės ..įsikūrė di
deliuose Ronfos imperijos miestuose, kur prie jų ’dėjosi 
išalkęs ir nuskuręs miesto proletariatas. r- 
pe ir karšti liaudies vargams užjaučia asmens iš aukš
tesniojo visuomenės luomo. Sodiečiai ilgą laiką nesidėjo 
prie krikščionių, nes jie,, nors, vargo,-bet Nekentė, bado, 
kaip miesto proletariatas,Jiems nereikalingas buvo tur
tingesniųjų sušelpimas. (šitai buvo taip paprastas apsi- 

' reiškimas, kad žodis “paganus”—lotyniškai reiškia kai
mietis—krikščionių tapo vartojamas nekrikščionių pava
dinimui,) /

Atsiradus Galilėjoj, krikščionybė greitu Jaiku prasL 
platino ir kitose Romos* imperijos provincijose ir pačia
me Romos mieste, kuris paliko krikščionybės centru.

Neveizint baisiausių persekiojimų iš valdžios pusės, 
krikščionybė vis labiau platinosi, kol pagaliau krikščio
nių atsirado jau taip daug, kad ketvirtajame šimtmetyje 
po Kristaus Romos imperatoriai priversti buvo pripa
žinti krikščionybę viešpataujančiu tikėjimu.

,Tai laikais Romos valstybė pradėjo jau skirtis, o penk- 
šimtmečio pradžioje galutinai persiškyrė į dvi dali:

’ į*ftytų R’ Vakarų imperiją.
i Ęytų imperijos priklausė: Azija, Afrika ir dabartinis 

Balkanų pusiasalis. Vakarų imperijos priklausė šios 
šalys: Italija, Ispanija, Galija, Britanija, Belgija ir kitos.

Kiekvieną imperijos dalį- valdė atskiras valdovas — 
imperatorius. Vakarų imperijos sostine pasiliko Romą,

Tai atskirais būriais, tai tautomis kėlėsi germanai iš sa
vo miškuotos ir pelkėtos j šalies'per Reiną ir Dunojų, 
kad apsigyvenus Romos imperijos žemėse." . • /

’ (Bus Daugiau) ’

WORCESTER, MASS.
Jau ruduo pas mus atėjo, 

tad ir rudeniniai parengimai 
prasideda, visos draugijos 
pradeda krutėti, visos eina į 
namus, kur yra šilumos. Tad 
ir mūsą Lietuviu svetainė jau 
turi visą eilę draugijų užsi
registravusių parengimus. — • 
Pirmiausia LDS 57 k p. rengia 
“Military Whist”, spalio mė- 

vėliau pranešnesj. Komisija 
diena.

bus t Olympia 
uždarymas, su

išvadą' surasim. Ką 
draugai? Ar leisim 
išnykti, ar ne ? 

—o—
Lietuvos Sūnų Draugija per 

savo susirinkimus vis paskel
bia, kad vienas draugas aplei
do mūsų draugiją, kitam su
sirinkime vėl girdėt, kad 
mumis apleido trys geri drau
gai. Bet Į jų vietą nėra prira
šoma kitų. Kas yra, draugai, 
ar jau nermokam pakalbint
žmonių, kad prisirašytų? Aš juokai.

sakot, 
chorui

' rengia draugišką sueigą, pas čerkauskait-ę parvežti 
ją namuose spalio 14 d. ir o Scrantonas į New 
kvietė atvažiuoti į ,ių parengi-. yra pakelyje, 
ma.

O drg. Navalinskienė pra- Į 
nešė, kad mūsų vietinės kuo
pos moterų skyrius irgi rengia 
vakarienę spalių 27 d. Liet. 
Svetainėje ir ragino narius at
silankyti į šią pramogą.

■j Baigiant pasikalbėjimus ir 
tarimus drg. Vaicekauskas 
paprašė Visų dalyvių, kad pa
remtų finansiniai ir tolimesnį 
pąūsų literatūrinį veikimą. 
Aukas rinko serantonietė O. 
čerkauskaitė ir V. Zmitraitė. 
Viso surinkta $11. Aukavo se
kami asmenys: P. Grinius $2, 
V. ir B. Zmitraitės $1.25, po 
$1 : J. Vaicekauskas, K. Vai
cekauskienė, A. -čerkauskaitė

moterų 
Laisvės

ALDLD 20 kuopos 
skyriaus parengimas 
paramai įvyks spalio 27 d., 

po pietų, 
115 Clin-

Vakarienė susidės iš 
pagamintų valgių, 
kaina SI asmeniui.

tikrai žinau, kad yra mūsų 
narių, ką turi vaikus, kurie 
dar nepriklauso. Kiti norėtų 
priklausyt, bet nėra kam pa
kalbėt ir duot žinot, ką drau
gija reiškia ir kokia draugi
ja yra. Išvada gali tik būt to
kia: Padaryt vajų, išrinkt ke
lis organizatorius, ir tada 
pamatysim rezultatą. Pastabai 
komitetui: Tėmykit, čia ne

pradžia 6:30 vai.
Lietuvių svetainėje, 
ton St. 
skaniai 
Tikieto

Kviečiame visus dalyvauti. 
Jau seniai buvo parengimas. 
Seniai matėmės vieni su ki
tais. Tadgi bus proga ir vėl

Ko tik Tamstai reikia, ga
lite pasiekti per Laisvę. Jei 
ieškote darbo ar reikalau
jate darbininkų, pasiskelb
kite Laisvėje ir gausite.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

r

Parko oficialia 
didele vakariene.

Spalio 28 d. , bus Aid.o Cho
ro “Halloween pare”. ’

Tai tik pradžia, vėliau bus 
daugiau, r G •

'—o—
Pas m ūmi užėjo bedarbes 

sezonas. Am. Steel* Co. atlei
do trečią šiftą. Pressteel Co., 
ątleido ketvirtą dalį darbinin
kų. Prager Co.,' popieros iš- 
dirbystė, visai duris uždare.

i atleidžia, 
dėl kitų garsina, kad yra ge
rų darbų. Taip ir maino, 
žmogus tik pradeda gaut iš 
valdžios savo bedarbio pašal
pą, tai tuoj pašaukia į darbą. 
C & D elektrikos reikmęnų 
išdirbyštė, k'ur daro dalis’ dėl 
radijo ir televizijų, atleidžia 
vienus, o kitus priijna. įMat, 
yra unija toje dirbtuvėje ir 
kompanija nori ją suardyti. 
Tenai daugiausia dirba mergi
nos ir moterys.

:—O—
Aido Choras turi ir bėdų. 

Kelios savaitės atgal iš choro 
išėjo vienas'choristas į Dėdes 
Šamo laivyną, ir' žinoma, kad 
ii- kitas neužilgo prisirašys. 
Matoma, nenori, kad draftuo- 
tų. Kelios merginos eina į 
aukštesnį mokslą ir gal nebus 
jom galima dalyvaut su cho
ru. Ir, kiek žinoma, choras 
ieško mokytojos. Mini yra la
bai nesmagu tas girdėti, to
dėl aš duodu visiems "žinot, 
gal kaip susibūrę, visi kokią

T, J i Norton Co. vienusBuvo jų tar- «... . ,rl„. . ,

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai,
Savaitei, ar ' 

Menesiui

Važiuok
Tinkama

Už Valandą
Pridedant 

10c už Mailę
Kreipkitės į

McHarris

5 pu»l.—Laisve (Liberty)-šcštadien., Spalių-October 13, 1951 JEOC

GREENPOINT AUTO RENTAL Įsteigta 
1930

12 Bedford Ave., tarp Manhattan Ave. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y

Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukinį- iki Nassau Ave

ttJESS
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NowYorko^ig^Zlnlos
Visi Susitiksime Rytoj! Filmos—Teatrai

Manau, kad visi skaityto
jai jau skaitė tilpusius apra
šymus apie būsianti Aido 
Choro koncertą, bei pastebė
jo, kad šio parengimo prog
rama tikrai bus Įdomi ir Įvai
ri.

Noriu priminti, kad apart 
svečių — solistų, ir patys ai- 
diečiai išpildys didelę prog
ramos dalį. Aidiečių, jaunuo
lių šokikų grupė pasirodys 
scenoje >su tautiškais rūbais, 
išpildant keletą lietuviškų šo
kių. Aidiečių 'moterų choras 
padainuos specialiai parink
tas malonias — svajingas dai
nas? Drauge su choru, trum
puose išstojimuose — solo, iš
girsime aidietes: E. Stakovai- 
tę, K. Rušinskienę ir E. Bra
zauskienę.

Svečiai-solistai yra Leon 
Yonik ir Amelia Young-Jeske- 
vičiūtė. Jie dainuos ir duetus.

Mūsų Aido

Laivakroviai gaus 
pagerinimų

Unijos atstovų su laivų 
kompanijų atstovais derybose 
prieita sutarties, kuri dar bus 
pateikta nariams nubalsuoti 
šį ketvirtadienį. Balsavimo 
valandos nuo 6 ryto lig 6 va
karo. Paliečia apie 65,000 
įarbininkų visu rytiniu pajū
riu.

Naujojoje sutartyje žada 
mokėti 10 c. priedo per va
landa: leisti savaitei atostogų 
po išdirbtų 700 valandų vieto
je dabar dirbamų 800 valan
dų, ir dviem savaitėms atos
togų po 1,200 valandų vieton 
dabartinių 1,350 valandų. 
Taipgi reikalauti tiktai vieno 
Mshape up” per dieną vietoje 
dvieju. Ir užtikrina 4 valandų 
išdirbį, kuomet pasamdo.

Pagerinimai seniai laukti. 
Ilgai ir sunkiai progresyviu 
eilinių narių buvo kovota už 
tuos pagerinimus. Dabartinė
se sąlygose net viršininkai ne
begalėjo delsti, nes baiminosi, 
kad galėtų prarasti “amžinų
jų” viršilų sostą, kadangi Va
karų pajūrio laivakroviai vi
są tą ir daugiau turi jau per 
ilgą eilę metų. O ten viršinin
kais yra .Harry Bridges ir ki
ti progresyviai.
Kas tas “shapeup”?

Kitų industrijų darbinin
kams, kur unijizmas gerai 
pastatytas, tie “shapeup” lai
kai jau seniai užmiršti. Už
mirštas “shapeup” ir -Pacifi- 
ko pakraščiu. Dėl to daugu
ma darbininkų visiškai nežino 
to “shapeup.”

“Shapeup” vadinamas sto
vėjimas kas dieną ties darba
viečių vartais ir laukimas, ka
da tave samdytojas pamos 
tai vienai dienai darbo. Vaka-/ 
rą gal jis palieps ateiti tie
siog darban rytoj, o gal ir ne. 
Tai priklausys nuo to, kiek 
jam per tą dieną įtikai. Ir 
jeigu jam labai daug reikia
darbininkų, 
liepia rytoj 
rytą ir vėl

Dažniausia nepa- 
ateiti. Nueini kitą 

lauki iš naujo*.
Antrajam darbo ši f tu i toks 
pat laukimas. Tą antrąjį lau
kimą dabartine sutartimi ža
da panaikinti, užteks stovėti 
eilėje vieną kartą per dieną.

- Kitose industrijose, o taip 
pat ir toje pat laivininkystės 
industrijoje Pacifiko pakraš
tyje įvestas darbininkų sam

dymas visam laikui. Jeigu kur 
pritrūksta darbo, pašaukimo Į 

darbą laukią patogioje unijos 
salėje, nes įvestas samdymas 
per uniją. Arba laukia na
mie: darban pašaukia telefo
nui ar telegrama. Ir pašaukia 
iš eilės.

“Shapeup” sistemoje darbi
ninko rytdienos darbas arba 
nędąrbas priklauso-nuo pajė
gumo šiandien tūkstančių sva-

ja, Mildred Stensler, labai 
daug triūso ir energijos Įdėjo, 
kad tinkamai chorą prirengti 
prie šio koncerto. Ji visuomet 
su dideliu ūpu, visuomet kupi
na meniškų impulsų, tik rei
kia aidiečiams stebėtis ir mo
kintis.

Noriu dar priminti, kad 
Mildred Stensler mažas sūne
lis Kenneth taip pat daly
vaus Aido Choro programoje, 
kaipo solo-akordionistas, iš- 
pildydamas keletą parinktų 
muzikos • fragmentų.

Ateikite rytoj, sekmadienį, 
visi Į Aido Choro koncertą ir 
atsiveskite savo draugus. Sa
vo atsilankymu ne tik parem- 
site patį Aido Chorą, bet kar
tu ir susitiksite su savo arti
mais bei pažįstamais. į

Koncerto pradžia 3:30 vai. 
po piet. Įžanga tik $1.50. Po 
programos tęsis šokiai’ prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkest-

Choro mokyto-|ro. H. F.

New York Central 
nori kelti fėrą

New York Central gelžke- 
lių firma įteikė valdinei Įstai
gai prašymą leisti kelti va
žiuotos kainas. Skundžiasi, 
kad operavimo kaštai daug 
padidėję.

Didžiausiųjų pakėlimų —30 
procentų — reikalauja ant 
nuolatinių tikietų. Tai palies
tų važiuojančius į Westches
ter ir Connecticut. Ir po 21.5 
procentą ant tikietų 26 kelio
nėms per mėnesį.

Nepermerkiamas rūbas 
apsaugojo vaiką 
nuo prigėrimo-

Mrs. Aaronette R’izzi išlei
do savo Juozuką, 3 metų, pa- 
bėginėti lauke. Netoli jų na
mų, 8 Nova Court, randasi 
Shell Bank upelis. Už kiek 
laiko pažiūrėjusi per langą, 
motina nebematė vaiko prie 
namų ir tuojau jai mintin 
metėsi netolimas vanduo. Ji 
nubėgo prie upelio. •

Prie kranto vaiko nesimatė 
taip pat. Bet toliau pasimatė 
keli vyrai už upelio. Taip, 
jau anoje pusėje upelio rado
si jos sūnelis — sušlapęs, išsi
gandęs, liguistas, bet dar gy
vas.

Vaiką išgelbėjo plaukiojęs 
ten žuvauti John Kelly, 45 
metų. Pritrūkęs sliekų, jis irs
tęsis upeliu aukštyn. Ties 
upelio viduriu pamatęs ką 
nors panašaus lėlei plūduriuo
jant paviršiumi. Arčiau 
plaukdamas, pamatęs, kad 
rankutę judina, gyvas vaikas. 
Priplaukęs, vaiką ištraukė, 
pašaukė pagalbą.

Vaikas kaip nors laimingai 
pataikęs patekti vandenin 
ant nugaros. Jo ne permerkia
ma sermėgutė palaikė jį nuo 
skendimo ir aukštielninkas 
gulėdamas gavo oro ir maže
liai! vandens į vidurius.

Pasiūlyta keleiviniams auto 
uždėti po $10 metant, o sunk
vežimiams po 3.33c už my
lią specialių taksų už teisę 
važinėti New Yorko didžiuo
ju naujui vieškeliu.

New Yorko Yanks vėl išė
jo laimėtojais pirmenybėse ką 
tik pasibaigusiame persiėmi- 
me tarp Yankees ir Giants, 
šis trečias iš eiles metinis lai
mėjimas.

Egiptas. — Egiptėnai už
puldinėjo ir degino anglų 
automobilius ir trokus.

rų svorius vikriai kilnoti be 
atodairos į savo sveikatą ir 
gyvybę. L. D.

Mokykloms reikalingas 
plienas esąs duodamas 
auto gamybai

Lon L. Essex, New York o 
valdinis direktorius mokyklų 

■ statybai pareiškė, kad fede- 
. rale valdžia neleidžia pirktis 
tiek plieno, kiek būtinai rei
kalinga mokykloms statyti.

Mr. Essex sakė, kad New 
Yorko valstybės mokyklų sta
tybai paskutiniams trims me
nesiams šių metų buvo phrėb 
kalauta 13,846 tonų plieno, 
bet paskirta tiktai 5,545 ton. 
O pirmiesiems 1952 mėtų 
trims mėnesiams prašė *20/ 
873 ton., bet gaus tiktai 2,3.62 
tonas. Jis išmetinėjo, kad 
valdžia skiria 33 procentus 
daugiau plieno automobi
liams, negu mokykloms.

Darbiečiy kandidatas 
priešakyje kovą
prieš evikcijas

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatas į Miesto Tarybos 
prezidentą Clifford T. Mc
Avoy sutiko eiti su rendau- 
ninkais į valdinę įstaigą pro
testuoti prieš benamystę var
guomenei.

Stuyvesant Town projekto 
rendauninkai spalių 11-tą 
siuntė deelegaciją į miestinę 
budžeto tarybą ’ reikalauti, 
kad projektuose nekeltų ren
du ir kad neleistų šalinti iš 
buto rendau.minkus, kaip tai 
pasimota prieš Stuyvesant 
Town projekto gyventojus. 
Jie sako, kad leidus vykdyti 
evikciją tų, ta pati padėtis 
palies šimtus tūkstančių mies
to varguomenės šeimų.

Rendauninkai kreipėsi į vi
sų partijų kandidatus prašyti 
užtarimo, bet pažadą juos 
ginti gavo tiktai iš darbiečių 
kandidato McAvoy, ! Ir jis 
darban stojo tuojau, nelaukęs, 
kas bus po rinkimų.

Consolidated Edison kreipė
si į teismą, kad tas uždrautų 
dūmų kontrolės Įstaigai fir
mą tardyti ir bausti už apdū- 
mavimą ir apsuodinimą mies
to.
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LEON YONIK

Įžanga (su taksais) $1.50.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

PRADŽIA 3:30 PO PIETŲ

PO PROGRAMOS ŠOKIAI PRIE J. KĄZAKEVIČIAUS ORKESTROS

“An American In Paris”

Ši nauja Mctro-Goldwyn- 
Mayer filmą pradėta rodyti 
Radio City Music Hall, Now 
Yorke, vaizduoja amerikoną 
dailės studentą nuvykusi Pa
ryžiun. Studentas (Gene Kel
ley), žinoma, turi pasisekimo 
dailėje ir su merginomis — 
kaip kitaip 'galėtų amerikonui 
būti. , ,

Tačiau Paryžiuje, kaip ir 
namie, artistą sekioja viena 
ir ta pati priprasta nelaimė— 
nėra dailės kūriniams pirkė
jų. Liaudis dailės kūrinių ne
išgali, neperka. O ponios pa
myli dailę tiek, kiek joms 
proga pasigarsinti ir kiek 
joms patinka artistas kaipo 
kavalierius. Pasėka ta: jis tu
ri pataikauti turtingai pane
lei (Nina Foch), kad toji su
ruoštų jo kūrinių parodą, o 
karštai myli francūzaitę šokė
ją (Leslie Caron), kurią (vie
nas kitam nežinant) myli ir 
jo draugas, dainininkas fran- 
cūzas (Georges Guetary).

gų, kartais žavingai gražių, 
o kartais keistų scenarijų: 
Tais šokiais vaizduojamos 
meilužio svajonės viltys ir 
bcviltė — susirasti ir susigrą-
žinti sau kito išsivesią apsi
vesti jo mylimąją. Aišku, jam 
pav.y ksta.

žymią dali rilmojo* vaidina Į 
talentingas aktorius Oscar 
Levant. Jis parodomas muzi
kos studentu Paryžiuje, sva
jojančiu tapti garsiu koncer
tu pianistu, dirigentu ir vis
kuo. Bet nėra darbo, jo nie
kas nekviečia programosna. 
Svajonėms prasklidus iš min
ties jis žino tiktai vieną sau 
artimiausią, ištikimiausią kas
dieninę progą — alkį. Netur
tingam menininkui Paryžius' 
ir New Yorkas — vienodi.

Kelly su Caron romanse 
yra jaudinančių scenų.- šokiai 
pastatomi daugelyje skirtin-

Filmoje nėra ko socialiai 
reikšmingo. Vienok kaipo 
priemonė lengvai praleisti 
liuoslaikį — panaudotina.

Scenoje spalvingas spek
taklis “Autu,mm Album.”

—o—
Roxy Teatre

Rodo filmą “A Millionaire 
for Christy”, su Fred Mac- 
Murray ir Eleanor Parker vy
riausiose rolėse. Scenoje as
meniškai Josephine Baker ir 
kiti.

—o—
Paramount Teatre

New Yorko Paramount te- 
berodo “Flying L. e a t h e r- 
neeks.” Asmeniškai scenoje

Dešinėje pusėje stovi Dr. Alberto Gainza Pa/, pabė
gęs iš Argentinos dienraščio “La Prensa” redaktorius. 
Jo laikrašti užgrobė Perono valdžia. Čia jam Chicagos 
Northwestern Universiteto prezidentas J. Roscoe Mil
ler Įteikia žurnalizmo laipsnį. Tai Įvertinimas jo nusi
statymo prieš Perono diktatūrą.

PROGRAMA:

AIDO CHORAS 
vad. Mildred Stensler

AMELIA YOUNG, soprano 
LEON YONIK, baritonas 
KENNETH STENSLER 

akordionistas
Aido Choro šokėjų Grupė
Aido Choro Merginų 

Ansamblis

Louis Prima su savo orkestru, 
Tony Bennett ir kiti.

—o—
Stanley Teatre

Pradėjo rodyti naują veng
rų filmą “The' Goose Boy.” 
Priedams rodo “Baleto Kon
certą,” t m-y b in ę filmą.

United Hospital Fund pra
dėjo savo metinę kampaniją. 
Nori sukelti tris ir pusę mili
jonų dolerių aukomis. Iš to 
fondo apmoka išlaikymą li
goninėse tų, kurio visai netu
ri pinigų.

Henry' Stanley, 45 metų, 
maliorius, užsimušė nukritęs 
nuo stogo 7 aukštų namo 
Bronxe. Ruošdamasis , malia- 
voti namą, jis kabino pasto
lius.

Laisvės Įstaigo»i visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Automobilių Technikos
> MOKYKLA

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

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRainercy 7-8951

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y. t

Tel. ST. 2-8342 ' ,

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS UEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

AMELIA YOUNG

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

Pas . Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street . Brooklyn, N. Y,
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION E Vergreen 4-8969
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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FILIPINŲ PREZIDfcN- 
TAS PAS FRANKO

Madrid, Ispanija. — Ispa
nijos diktatorius Franko 
suruošė karinius paradus hr 
kitas iškilmes, pagerbiant 
atvykusį Filipinų preziden
tą Elpidio Quirino.

Franko viešai apsikabinęs 
mylavo Quirino (vadinamą 
“vakarų demokratijos rams
tį” Pacifiko Vandenyne).

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
• Laisvės • ištaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (190-193)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkė: Pri- 

vatiškas kambarys ir lova vieto
je. Nereikia valgių gaminti. Gera 
alga. Skambinti: HOllis 5-2130.

(201)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptu Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

Matthew A.
BUYUS

(BUYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS r*

■ 426 Lafayette St.
I Newark 5,'N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreeft 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
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