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Vergovės liekana.f Argi pateisina?
“Unilaterizmas.”
Visi užsigina.
Vagių “profesija.”

Rašo A. BIMBA

Meksikos valdžia žemai 
nusilenkė ir išpildė Amerikos 
valdžios reikalavimą. Ji su
grąžino Komunistų Partijos 
sekr. Hali įkalinimui. O Mek
sikos konstitucija ir tradicija 
sako, kad politiniai pabėgė
liai turi teisę į prieglaudą ir 
apsaugą. Ji neišduoda politi
nių pabėgėlių iš Pietinės 
Amerikos kraštų. Mat, jų ne
bijo.

O štai aną dieną grupė Če
ch oslovak i jos fašistų pavogė 
visą traukinį su keliomis de
šimtimis žmonių, revolveriais 
privertė visus su jais kartu 
per rubežių važiuoti Vokieti
jon. čechoslovakija reikalavo 
juos sugrąžinti. Mūsų valdžia 
pasakė: “Nothing doing’’. Jie nuginkluotą deryboms Kae 
&hrdi, yra politiniai 
liai. čechoslovakija 
Amerikai spėka pagrūmoti.

čia mes turime reikalą su 
spėkas teisybe. Neturi spėkos, 
neturi teisių.

Man gaila Kanados žmonių, 
ypač jos valdovų. Jiems ir ke
liai pradils beklupčiojant 
prieš princesę Elzbietą ir jos 
graikišką vyrą. Jeigu ši kukli 
moteriukė nebūtų monarchi
jos atstovė, niekas Kanadoje 
j ją jokio dėmesio nekreiptų.

Šis atsitikimas dar kartą j- 
rodo, kad Kanada nėra nei 
laisva, nei demokratiška ša
lis.

Monarchija yra senos ver
govės ir tamsybės liekana. 
Jungtinės Valstybės ir daugy
bė kitų kraštų labai gražiai 
bę^jos apsieina.

Jeigu- ne Anglijos socialistų 
parama, ir ten ta liekana bū
ti? jaui seniai prašalinta.

Kadaise turėjome kaizeri
nius socialistus, dabar turime 
Jurginius socialistus. To pa
ties plauko politiniai sugedę 
žmonės.

Nuo to laiko, kai prieš 
tris mėnesius prasidėjo Korė
joje derybos dėl paliaubų, 
vien tik Amerikos nuostoliai 
padidėjo dešimčia tūkstančių. 
Komercinė^ spauda patiekia 
tik vieną pateisinimą: Mos 
daug daugiau išžudėme žmo
nių anos pusės!

Bet argi tai pateisinimas? 
Tai yra baisus pripažinimas 
šio karo nepateisinamumo.

Turėkime mintyje, kad tie 
dešimts tūkstančių yra maža 
dalelė ir šios pusės nuostolių. 
Kelis sykius daugiau žuvo 
pietinės Korėjos žmonių. Jie 
irgi yra žmonės. Kodėl tas vi- 

)fcubmet pamirštama, skaičiuo- 
„?5ant šio karo nuostolius?

Vis baisesniu1 ir baisesniu 
daros naujas žodis “unilateriz- 

mas.” Jis reiškia, kad paverg
toji pusė, be sutikimo bei 
leidimo pavergėjos, siekia 
sau laisvės.

Pirmiausia prieš porą metų 
Kinija apsidirbo su savo 
Čiang Kai-šekais ir išvijo lau
kan imperialistus. Paskui be 
anglų sutikimo Iranas pasi
ėmė savo žibalo šaltinius. Da
bar Egiptas nusispiovė ant 
imperialistinės sutarties ir 
“prašo” anglus kraustytis 
laukan iš Suezo ir Sudano. 
Pagaliau ir Irakas sako ang
lams: Nebegaliu aš iškentėti 
kadaise ant manęs spėka už
kartos sutarties!

M < 1949 metais visi “Azijos
SOfffepertai” susirinko Baltajam

Nfame ir pasisakė už laisvo- vos spaudos, kad ir ten pasi
lies Kinijos pripažinimą. Prie. taiko panašių vagių. Juos su- 
td Jnivo palinkęs ir mūsų vals- čiumpa ir nubaudžia. Mūsų 
tybės departmentas. Taip aiš- kryžiokiška spauda’ iš to su
kina sekretorius Acheson.

Dabar tie ekspertai užsigi- są socializmą.
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Vis dar tariamasi apie derybų 
panaujinimą dėl pertaikos

Tokio, spal. 15.—Vyriau
sias amerikonų komandie- 
rius generolas 
pripažino, kad
Tautų” lėktuvai apšaudė

Ridgway 
“Jungtinių

pabėgę- songo - Panmundžomo sri- 
bejėgė tį; nušovė vieną korėjietį

I berniuką ir sužeidė jo bro-

Gen. Ridgway žadėjo pa
bausti šaudytojus.

Vis dar tiktai tariasi 
amerikonų pasiuntiniai su 
šiaurinių korėjiečių ir kinų 
pasiuntiniais apie paliaubų 
derybų panaujinimą Pan
mundžomo apylinkėje, už 6 
mylių į rytus nuo Kaeson- 
go, pirmiau buvusios dery
bų vietos.

Šiauriečiai reikalauja pla
tesnio nuginkluoto ruožto. 
Amerikonai siūlo tam tik
tai poros tūkstančių ketvir
tainių jardų sklypą.
KARO VEIKSMAI

Pranešama, kad viduri
niame fronte amerikonai su 
savo talkininkais prasiver
žė vieną iki dviejų mylių 
pirmyn linkui Kumsongo, 
šiaurinių korėjiečių karinio 
centro. Rytiniai - viduri
niame fronte amerikonai 
užėmė penkias kalnų ku
pras.

Vakariniame, fronte šiau
riniai korėjiečiai ir kinai 
smarkiai atakavo ameriko
nus artilerijos šoviniais ir 
rakietomis.

Amerika traukia DP 
i savo armijų Europoj

Camp Kilmer, N. J.—Čia 
atgabenta 44 priešsovieti- 
niai dipukai, kurie įstojo Į 
amerikinę armiją vakarų 
Europoj. Juos sveikino re- 
publikonas senatorius-Hen
ry Cabot Lodge, vadinda
mas “kovotojais už laisvę.”

Jungtinės Valstijos'tikisi 
įtraukti savo armijon bent 
12,000 tokių pabėglių.

Albany, N. Y. — Guber
natoriaus Dewey’o valdžia 
New Yorko valstijoj per 
paskutinį pusmetį leido pa
kelti re.n.das dar1 458,000 
įnamių.

na savo nuomonės. Pasikeitė 
laikai. Dabar kalbėti už pri
pažinimą yra skaitoma beveik 
išdavyste.

FBI praneša, kad suarešta
vo 120 žmonių. Visi jie kalti
nami valdžios ttrrto plėšikavi
me. Vieni civiliniai, kiti mili- 
tariniai. Visi ką nors pavogė.

Niekas dėlei to nuo galvos 
plaukų nesirauna.

Bet štai 'štižinome iš Lietd- 

daro baisiausią bylą prieš vi-

ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
išvien, su kinais savanoriais 
atmušė amerikonų ir jų 
talkininkų atakas; užmušė, 
sužeidė bei nelaisvėn paėmė 
1,500 amerikonų; sunaikino 
17 amerikiniu tanku ir 6 
patrankas ,nušovė 5 ameri
kinius lėktuvus fronte ir 
dar 3, kurie atakavo Šiauri
nės Korėjos miestus už
frontėje.

300,000 anglų suburta 
prieš malajiečius

Kuala Lumpur, Malaja.— 
Anglija sutelkė 300 tūkstan
čių kariuomenės ofensyvui 
prieš Malajos gyventojus, 
kovojančius už savo šalies 
išvadavimą nuo Anglijos.

Kartu tūkstančiai anglų 
kariuomenės, policijos ir 
šimtai lėktuvų ieško tų ma- 
laj iečių, kurie užpereitą 
sekmadienį nušovė anglų 
komisijonierių Henry Gur
ney ir jo automobilio vai
ruotoją.

Bus daromi pirmieji’ 
atominiai manevrai

Las Vegas, Nevada. — 
Amerikos kariuomenė šią 
savaitę pradėjo vadina
mus “pirmuosius” atomi
nius manevrus.”' Jie įvyks 
Frenchman’s -Flat dykumo
je, Nevados valstijoje.

Manevruose bus išbandy
tos naujosios atomų bom
bos bei kiti atominiai gin
klai. Nebus naudojama nei 
tankai nei kulkosvaidžiai. 
Kareiviai bus ginkluoti tik
tai šautuvais ir revolve
riais. Darys pratimus ypač, 
kaip pereiti per vietas, kur 
kris atominiai sprogimai.

Valdiniai pranešimai ne
sako, ar bus bandoma šau
dyti atominiais sviediniais 
iš patrankų.

Kelia protestus prieš 
manevrus Italijoj

Roma. — Italijos komu
nistai ir kairieji socialistai 
šaukia gyventojus demon- 
struot prieš karinius prati
mus. Pranešama, kad ge
nerolas Eisenhower planuo
ja karo laivų manevrus Ita
lijos vandenyse ir vakari
nių kraštų kariuomenes 
manevrus sausumoj.

VENEZUELOJ SUIMTA 
300 “MAIŠTININKŲ”

Karakas, Venezuela. — 
Karinė Venezuelos valdžia 
suėmė 300 suokalbininkų, 
kurie ruošęsi ją nuversti. 
Pasakoja, kad sučiupo ir 
200 jų bombų.

Iranas sako, Jungi. Tautos neturi teises 
kištis į jo aliejaus suvalstybinimą

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba pirmadienį pradėjo 
svarstyti Anglijos skundą 
prieš Iraną dėl to, kad Ira
nas perėmė į savo rankas 
buvusiąją ten anglų alie
jaus (naftos) pramonę.

Irano premjeras Mossa
degh tvirtina, kad Jungti
nės Tautos neturi jokios ilgus laikus.

Visi Trumano skiriami delegatai 
stoja prieš Kinijos valdžią

Washington.—Prez. Tru- 
manąs skiria 10 delegatų į 
busimąjį Jungtinių Tautų 
seimą Paryžiuje. Republi- 
konas senatorius H. Alex
ander Smith užklausė visus 
juos, kaip jie žiūri į Kinijos 
Liaudies Respubliką ir į 
Čiang Kai-šeko kinus tauti
ninkus Formozos saloje.

Prezidento Roosevelto 
našlė Eleanora, Philip Jes
sup ir kiti 8 Trumano ski
riami delegatai kiekvienas

ADVOKATU GI 
REMTI POUT.

Chicago.—Nacionalės Ad
vokatų Gildijos suvažiavi
mas atsišaukė i savo na- L.
rius patarnaut visiems, ku
rie teisman traukiami už 
politinius įsitikinimus, nuo
mones ar bendravimą su v
įtariamais “neišti k i m a i - 
siais” valdžiai.

LD1JA RAGINA 
KALINIUS
Yale Universiteto advo

katūros profesoriai Fowler 
ir Harper smerkė ragan- 
gaudišką Smitho įstatymą 
ir pareiškė, jog Aukščiau
sias Teismas, užgirdamas 
nuteisimą 11 komunistų pa
gal tą įstatymą, “kirto ar
šiausią smūgį demokrati
jai” šioje šalyje.

Indijos valdžia nori 
kontroliuot pramones

New Delhi, Indija.—Val
džia pasiūlė Indijos seimui 
išleisti įstatymą, pagal ku
ri galėtų kontroliuot įvai
rias pramones, 
lėktuvų, ginklų 
geležies, mokslinių instru
mentų, druskos, 
audimų, telefonų ir kt.

kaip kad
anglies,

cukraus,

Traktorių darbininkai 
laimėjo daugiau algos

Chicago. — 2,200 darbi
ninkų International Har
vester traktorių fabrike iš
gavo algos pakėlimą po 11 
centų valandai. Jie pri
klauso Jungtinei Elektri- 
ninkų unijai.

Naujoji tų darbininkų al
ga bus daugiau kaip po $2 
valandai.

Viesulas “prisvilino” 
laivą su jankiais

Tokio. — Viesulas užbloš- 
kė ant seklumos ir “pri
svilino” laivą su šimtais ga
benamų Korė j on ameriko
nų ir jų talkininkų. Kiti 
laivai gelbėja juos.

Pačioj Japonijoj viesulas 
pražudė bent 20 žmonių. 

teisės kištis i ta klausima. 
Jis pareiškė, jog tai yra 
grynai vidujinis Irano rei
kalas.

Irano valdžia pagamino 
platų pareiškimą, kurį Sau
gumo Tarybai perskaitys 
Irano ambasadorius. Bus 
išdėstoma, kokias skriau
das anglai darė Tranui per 

priešinasi 
Respubli- 
ir stoja

atsakė, kad jie 
Kinijos Liaudies 
kos pripažinimui 
prieš jos priėmimą į Jung
tines Tautas.

Jie pripažįsta Čiangui 
Formozą ir laiko čianginin- 
kus “visos Kinijos” atsto
vais Jungtinėse Tautose.

Bet demokratas ' senato
rius Pat McCarran ir repu- 
blikonai senatoriai vis dar 
kelia trukšmą prieš Jessu- 
pą, vadindami jį Kinijos ko
munistų “rėmėju.”

Dolerio vertė maistui 
nupuolė iki 44 centų

kai-

kad 
i tiktai

New York.—Valgių 
nos New Yorke dabar 
taip aukštai pakilusios, 
už dolerį nuperkama _ 
tiek, kiek 1939 metais bu
vo gaunama už 44 centus.

Tatai paskelbė šalies Dar
bo Biuras newyorkinei sri
čiai.

Valdininkėlių varymas per 
“ištikimybės” koštuvą

Washington. — Per 4 pa
staruosius metus slaptoji 
FBI policija ir kiti “ištiki
mybės” tikrintojai pervarė 
per savo koštuvus 16,337 
valdininkus, bei valdžios 
tarnautojus.

Valdininkėliai tapo pava
ryti‘kaip neištikimi ir apie 

tarnybų.

$1,000,000 Už EKSPLOZI
JOS PADARYTUS 

NUOSTOLIUS
Rochester, N. Y. — Dau

giau kaip 200 gyventojų rei
kalauja milijono dolerių at
lyginimo už tai, kad geso 
eksplozija priemiestyje 
Brightone sunaikino jų na
mus beveik visame bloke.

Durango, Iowa.—Bulius 
mirtinai užbadė farmer į 
Mike Magerusą ir jo pačią. 
Paskui bulius nušautas, bet 
tam prireikė 38 šautuvinių

ORAS.-Giedra ir nešalta, kulkų.

ANGLIJA JSAKĖ SAVO 
ARMIJAI GINKLAIS 
LAIKYTIS EGIPTE
Suprantama, kad Egiptas atmes 
vakarų siūlomą karinį, sąryšį

London. — Anglijos val
džia liepė savo kariuome
nei šaudyti egiptėnus, jeigu 
Egipto arnjija mėgins va
ru išvyti anglus iš Suezo 
kanalo ruožto.

Anglijos karo* laivai gabe
na dar tūkstančius kareivių 
į Suezo kanalo sritį; mobili
zuoja ir oro jėgas Cyprus 
saloje.

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia pirhiadienį įteikė 

>savo seimui užgirti nutari- 
Anglija taipgi paruošia mą, reikalaujantį panaikint 

lėktuvus, kad gabentų an- 1936 metų sutartį tarp E- 
glams Egipte maistą,.geria- gipto ir Anglijos; taipgi 
mąjį vandenį ir įvairius ki- prijungt Egiptui _vadinamą 
-----------------------------------i Angliškai 

ną, ! 
mylių plotą įv pietus nuo 
esamosios Egipto valstybės. 1

Sudanas, pagal senąją su
tartį, yra “bendrai valdo
mas” anglų ir egiptėnų.
ANGLŲ . AMERIKONŲ - 

PASIŪLYMAS
Egipto laikraščiai pirma

dienį tvirtino, kad jo val
džia atmes ir anglų-ameri- 
konų siūlomą “bendrąją ko
mandą” Suezo kanalui sau
goti nuo Sovietų. •

Pasiūlymas yra toks: 
Anglija atsisakys nuo 

1936 metų sutarties, pagal 
kurią ji laiko savo kariuo
menę Suezo ruožte, jeigu 
Egiptas priims sekamąjį 
planą:

Įkurti bendrąją Viduri
nių Rytų Komandą, kur ly
giomis teisėmis dalyvaus 
Anglija, Egiptas, Jungti
nės Valstijos. Franci ja< 
Turkija, o paskui dar Au
stralija, Naujoji Zelandija 
ir Pietų Afrika.

Egiptas, iš savo pusės, 
i bendrajai ko

mandai naudoti savo uos
tus, lėktuvų .aikštes, gele
žinkelius ir kitus egiptinius 
susisiekimus.

Dalyvaujantieji tame ka
riniame sąryšyje kraštai 
susitars, kiek bus kiekvie
no kariuomenės laikoma Su
ezo srityje.

Šis sąryšis bite visai at
skiras nuo Sudano klausi-, 
mo. Anglija įsakė savo vai- . 
dininkams laikytis Sudane, 
bet leidžia derėtis su Egip
tu, kaip galima būtų pada
ryti tūlus pertvarkymus.

Karinis Amerikos vadas 
tariasi su Titu

Belgrad, Jugoslavija. — 
Atvyko generolas J. Law
ton Collins, visu Amerikos 

f K-

karinių štabų galva. Ta
riasi su Jugoslavijos valdo
vu Titu, kuris prašė daug 
amerikinių ginklų ir amu
nicijos.

Tito suruoš savo armijos 
pratimus. Juos stebės gen. 
Collins ir spręs, kiek Jugo
slavijos ^armija būtų “nau
dinga” kare prieš Sovietų 
Sąjungą.

Rinkimai į Francijos 
gubernijų tarybas

I

Paryžius. — Per du pa
staruosius sekmadienius 
buvo rinkimai į Francijos 
departmentų (gubernijų) 
tarybas. Išrinkta 101 soci
alistas, 83 komunistai, 20 
katalikų respublikiečių, 75 turės duoti
f asistuojančio generolo Ch. 
de Gaulle šalininkai, 85 ne
priklausomieji, 9 radikalai 
ir 5 kiti.

Priskaitant senuosius, pa
siliekančius departmentinių 
tarybų narius, dabar socia
listai jose turi 556 atstovus, 
komunistai 115.

Socialistai, katalikai ir 
degaullistai daugelyje vietų 
susijungė linkimams, sta
tydami vieną bendrą kandi
datą prieš komunistus.

Piktadarystės pakilo 
dar iki 5 procentų

Washington. — Automo
bilių vogimai, žmogžudys
tės, lytiniai prievartavimai 
ir kitos piktadarystės šie
met pakilo 5 procentais 
miestuose ir 4 procentais 
farmeriškose vietose aukš
čiau, negu pernai buvo tuo 
pačiu laikotarpiu. Tatai pa
skelbė FBI slaptoji policija. 

tus reikmenis. Nes Egip
tas grūmojo sustabdyt an
glams vandenį, elektrų, 
maisto produktus ir kitus 
patarnavimus, jeigu anglai 
laikysis, nepaisant įsakymo 
išsikraustyti.

iškai - Egiptinį 
milijono f ketvirtaini

111. D. Federacija stoja 
už taiką Korėjoje

Springfield, Ill. — Illino- 
jaus valstijos Darbo Fede
racija vienbalsiai užgyre 
rezoliuciją, reikalaujančią 
baigti Korėjos karą ramio
mis derybomis.

Rezoliucija sako, derybi
nė taika Korėjoj patarnau
tų visiems amerikiečiams, 
ypač darbininkams, ku
riems karas daugiausia ža
los daro.

Korėja. — Cenzūra užtri
ną daugumą karinių žinių.
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PROFESORIUS DIRK J. STRUIK
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ Massachusetts valstijoje buvo 

įkaitinti “dėl ryžimesi jėga ir prievarta nuversti tos 
. valstijos vyriausybę” du žymūs asmenys: Harry E. Win- 
Uer, įš Maldeno, ir profesorius Dirk J. Struik, bosto- 
nietis.

yrugre^yviame žmonių judėjime. Abu yra marksistai.
Kolumnistas I. F. Stone buvo nuvykęs į Bostoną ir 

ten kalbėjosi su abiems įkaitintaisiais ir jų advokatais.
Kąs gi tas profesorius Struik? Tai vyras, jau sulaukęs 

ąpie 57 metų amžiaus. Jis gimė ir mokėsi Holland)joje, i gį 
Struik — matematikas. Massachusetts Institute of Tech-

KAS RĄ ĮŽEIDĖ?
Kadaise montreališkiame 

Kardelio laikraštyj buvo ra
šyta, jog arkivyskupas 
Škvireękas ir jo pavaduoto,- 
jas vyskupas Brizgys (šio
mis dienomis atvykęs į A- 
meriką) pateko, i Vatikano 
nemalonę už tai, kad jie pa
bėgo iš Lietuvos.

Popiežiui, matyt, nepatin
ka tokie, kurie, pridarę 
kiaulysčių, bijodami dėl jų 
pasiaiškinti, bėga iš savo 
vietų.'

Dėl to marijonų Draugas 
puolė Kardelį, kam jis rašo 
tokius dalykus, kurie už
gauna katalikų šventus Įsi
tikinimus.

Dabar Naujienose tūlas 
Darškus gina Kardelį, sa
kydamas, jog pastarojo 
laikraštis švento daikto ne
užgavo, jis užgavo tik pa
bėgėlius: Skvirecką ir Briz-

laikraščio korespondentas
rašo apie tos konferencijos

Žinios ir žineles iš 
f 

Uruguayans

Skvirecką ir 
nology, viena žymiausiųjų technikos aukštųjų mokyklų Brizgi užgavo ne Kardeli 
pasaulyje, 1926 metais pakvietė profesorių Struiką dės-11 . ................
tyti matematiką. Nuo 1940 metų Struikas pat

1 prųfesorium.
,Kada jis patapo marksistu? Struikas sako:

! “Marksistu patapau pirmojo pasaulinio karo pradžioje. Į 
. Aš mačiau, jog marksistai, tokie, kaip Rožė Luksem- Į .

b,urg, kurie pranašavo, kad imperialistiniai susirėmimai! nietis y
Į gimdo karus, buvo teisingi, o revizionistiški socialistai— 

įįląidingi.
• ‘‘Aš esu marksistas, kadangi aš tikiu, jog dialektikinis 
materializmas yra geriausias priėjimas prie mokslo ir 

* draugijos problemų. Tačiau, aš esu marksistas ne vien 
del to, kad tikiu, jog tai yra mokslinis priėjimas prie 
visuomeninių reikalų sprendimo, bet ir dėl to, kad aš 
tikiu žmonių brolija. Tikiu marksizmu, kaip įrankiu, 
kaip galvojimo priemone, kuri įkvepia žmones veiksmui

bet popiežius, kai jis juos

Iapie smetonininką
lRASTENĮ 
1

Naujienose tūlas Panemu-

dangos nuo Vinęo Rastenio, 
buvusio smetonininku par
tijos generalinio sekreto
riaus. Panemunietis šitaip 
apie tą didvyrį byloja:

Dirva pateko buvusiam tau
tininkų generaliniam sekreto
riui Vincentui Rasteniui. Kaip 
vienas juoku laikraštis išsita-

^dėl pataisymo pasaulyj gyvenimo sąlygų, kurios yra la-H e: v,rto L,etuvos A1’Į
bai apgailėtinos.”

Mi\ Stone rašo, kad šis profesorius įnešė į matema
tikos mokslą daug naujo ir yra parašęs eilę mokslinių 
knygų. Po to, kai grand džiūrė profesorių Struiką įkai
tino, jis tapo paleistas iš MIT ir dabar pasinėrė kitan 
darban—rašo veikalą a'įflė algebrinę geometriją.

Profesorius Struik ir Harry E. Winner yra plačiai ži- 
,nomi. veikėjai per visą kraštą, o ypatingai Massachusetts 
Estijoje. Jiedu'įkaitinti pagal tos valstijos “mažąjį 
$mitho įstatymą,” išleistą jau prieš eilę metų. Jei 
rūudonbąubiams pavyktų juodu teisme pripažinti kal
iais, tai jiems grūmotų 3 metai kalėjimo! 
\ "Štai, kokie žmonės šiandien pas mus puolami!

.. T'hjetęnką nei sakyti, kad bus dėta didžiulių pastangų 
Jiems ginti.

mutis sakė ilgas kalbas, bet. 
nieko nepasukę. Vaidyla 
buvo pasirašęs kalbą, bet ji 
pasiliko namie, kęlnėse, tai 
be rašto negalėjo kalbėti ir 
tuo delegatai džiaugėsi.

Toliau:
Laiko taupumo sumetimu bu

vo nusfatyta, kad atstovai sa
vo sumanymus turi' pateikti 
rezoliucijų ir sumanymų ko
misijoms. Bet visa eile pozi
tyvių pasiūlymų, įteiktų ko
misijoms, nepasiekė salės. Jų 
likimą užkulisiuose nulėmė 
žmonės, kuriems rūpėjo ne 
konferencijos dalyvių nuotai
kas perteikti,' bet išsaugoti 
generąlinę monopolinės gru
pės liniją. Komisijos buvo su
projektuotos iš anksto, bet 
niekas nepasirūpino, jų narių 
pavardes salėje paskelbus, 
patikrinti, ar jie konferenci
joje dalyvauja. Juo patogiau’ 
jų vardu buvo veikti tiems, 

; kurie mėgsta kalbėti visų var
du, bet nedrįsta patikrinti tų 
visų pasitikėjimo. Pirminiu-’ 
k a ujautis Valukas pasirinko 
aiškią taktiką — arba žodžio 
prašančiojo rankos nematyti, 
arba kalbantįjį po kelių žo
džių nutraukti.

Taigi matome, kokia kon
ferencijoje viešpatavo de
mokratija. Ji buvo geguži
nė, — gegužinė, Kokia ka
daise viešpataudavo Sl.A 
seimuose, kai Stasys Gegu
žis pirmininkavo.

Bet, atminkime, Čikagos 
konferencijoje nebuvo pa-1 
žangiųjų, nebuvo komunis- 

!tų, tai, rodosi, negalėjo bū
ti prieš ką ir pačią konfe- 

’ renciją “gegužinti.” Ten 
i dalyvavo vienos nuomoųes 
! žmonės, — visi, kurie žiau- 
! riai puola Tarybų Lietuvą.
Tačiau, matome, kad ir ten

MONTEVIDEO. — Turi-1 įnešęs nemažo sąmišio tau- 
me tamsias ir šaltas spalio | tininkų pusėje. Savo pasi- 

~ traukimą iš pirmųjų ir ])ri-
sidėjimą prie antrųjų čiu
čelis viešai paskelbė vietos? 
laikraštyje “Darbe” š. m. 
pradžioje.

Pas pažangiečius jis ėmė
si entuziastiškai darbuotis: 
vadovavo lietuviškai moky
klėlei Cerros priemiestyje, 
dirbo “Darbo” redakcijoje, 
ruošėsi paskaitoms ir šiaip 
gausiai prisidėjo prie kul
tūrinės veiklos. Prieš mirtį 
žadėjo ūuoti apsakymą iš 
lietuvių imigrantų gyveni
mo. Ąnkstyva ir staigi mir
tis nusinešė Petrą čiučelį 
kaip tik tokiu metu, kada 
jis atsistojo ant teisingo ke
lio ir kada jis čia buvo la
bai reikalingas.

nakįįs. Kaip rudenį. Vė
jas kilnoja namų skardas, 
daužo langines, braška sti
klai. Ūžia, ūkauja smar
kūs vėjai, retkarčiais at
nešdami šalto lietaus pa
pliūpas. y Jūroje daužosi, 
šniokščia ir grėsmingai ma
lasi audros sukeltos bangos. 
Neliko erdvės tarp, vandens 
ir dangaus — viskas išvien 
juoduoja rūku. Tame rū-

Kitais metais spalis bū
davo gražaus gaivinančio 
pavasario laikas. Žiemos 
būdavo šaltos, . lietingos, 
liūdnos. Pereita žiema ne
jutome nei šalčių, nei nete
ko permirkti nuo lietaus. 
Gal užtat gamta atsiima, 
kas jai priklauso, .šį pava-

Tiek to. Kas naujo mūsų 
padangėje? Visko po tru
putį. Giedro ir niūraus.
Lietuviškas filmas

Liętųviško filmo laukėme 
kaip motinėlė laukia grįž
tant sa.vo sūnelio karžygė- 
lio. Pagaliau 
“Marytės”!
įneš jį matėme 1,200 vietų 
kinoteatre “Copacabana.” 
Beveik visos vietos buvo 
užimtos. Nuostabus vaiz
das buvo tą rytmetį prie 
kino: filmą pamatyti plau
kė lietuviai iš visų Monte
vidėjaus kampų, plaukė lie- 

i tuviai ateistai ir katalikai, 
darbįnin.kai ir biznieriai, 
Tarybų Lietuvos patriotai 
ir Tarybų Lietuvos prieši
ninkai. Tokios mišrios pu
blikos gal neturėjo nė vie
nas mitingas nė vienas su
si rinkimas ITrugvajuje, 

Žm.01 
dera! siautėjo fašistinė demokra- rįnktis.

Įrengiamas 
antrasis židinys

ULC filialas Cerros prie
miestyje šiuo metu talkomis 
atlieka remonto darbus nuo
savoms patalpoms įrengti. 
Toje vietoje, kur x stovėjo 
sena gyvenvietė, išKils gra
žus kultūrinis pastatas, su 

sulaukėme erdvia sale ir scena, su bi- 
Rugsėjo’ 30 d. blioteka, sporto aikštele ir 

' kt. Pati filialo vadovybė ir 
nariai sudaro gausias dar
bininku talkas ir siekia ar
timiausiu laiku namą ati
duoti naudojimui. Manoma, 
kad dar prieš naujus metus 
jis bus atidarytas.

Nuosavų patalpų įsigiji
mas Cervoje — didelis Uru-

"MYLA PRUfESTAI
• pĄSKILRĘS D.AIŲININKAS Diego Rivera vadovavo 
jjįėlegącijai, nuvykusiai į Meksikos vidaus reikalų mi- 
nisterij'ą užprotestuoti prieš išdeportavimą Gus Hali, 
.vįęno, Jungtinių Valstijų komunistų vadovų, nusmerktų 
trankėriems metams kalėjimo.
' ? Dailininkas pąręiškė, jogY atidavimas Gus Hall’o “šiau- 

| tfes Amerikos, karo, pirkliams,” parodo, kaip Jungtinęs 
• VąĮstijos kišasi į Meksikos vidujinius reikalus ir kaip 
i laužoma Meksikos konstitucija, kuri garantuoja politi- 
i ^ięnis. kitų krąštų pabėgėliams prieglaudą Meksikoje.

ę Meksikos komunistų partija, savu ruožtu, ragina to 
; ^rąštę žmonės pasisakyti prięš tokį vyriausybės žygį. 
Įjr';TO*i. • I “

STOTI TALKON
ŽXW?S PARBINĮNI^y yĘIK^JĮAI, Eliząbeth 

į&urlęy Flyon įr Tettis Perry, išleido atsišaukimą į vį- 
^OĮUė-nę, raginant ją stoti tal^bū tiems, kurie šiandien 

persekiojamai, kurie laukia teismo, kurie jau yra 
z' pusine rk t i kalėti pagal Smitho aktą.

/Suminėję tai, kad suareštuotų ir laukiančiųjų teismo 
ctarbininkų veikėjų jau yra visoje šalyje, atsišaukimo 
«ptoriai nurodo, jog be visuomenės talkos, be jų veiks- 

’< įno, bę jų aukų nebus galima suimtųjų apginti.
•-Atsišaukime pažymima, jog Kalifornijoje suareštuotų
jų gynimui reikia sukelti nemažiau $150,000 pinigų su- 

« jna,—ji turi būti sukelta .vakarinėse valstijose.
Hą, o vidųrvakarinių ir rytinių valstijų žmonėms ten- 

Įįą spkelti $250,000. pinigų suma ginti tiems, kurie laukia 
lįism.o šiapus Rooky Mountains.

; Tos pinigų sumos, nurodo atsišaukimo autoriai, bus, 
lį?ję, nąudojamos iv kovai prieiš- McGtirrano įstatymą, 

, fegal kurį ruošiamasi terorizuoti progresyvės organizą-

Ką Rastenis yra nuveikęs 
kultūros, visuomenės veikloje 
— nepasakysi. Tiesa, kai jis! 
buvo generaliniu sekretorium, ' 
su' fraku, jis buvo garsus šo- ! 
kojas. ir galantiškas ministe- 
rienių asistentas. Tiesa, < 
prisiminti Rastenio garsų po- i tija, kokią konferencijos 
šakį: “Vadas be tautos gali! dalyviai siūlo Lietuvai, kai 
būti, bet be pinigų — nieka
dos.’’ Bet tai jau istorija...

Poetas Kazys Binkis kartą 
pasakė: “Atimkit iš Rastenio 
pamokslus ir polemiką, liks 
tik gražiai parištas kak
laryšis ir tuščia vieta.”

> Apie Vincą Rasteni ka
daise skaitytojas skaitė 
rimtesnių žinių, kuriąs bu
vome padavę iš “Tėvynės

ją “išlaisvins” atomo bom-

deko-
D.obu- 
metų

i/.•1 Įšsums bus naudojama ir darbui už Smitho akto 
. rytinių valstijų žmonės raginami 

j siųsti sekamu adresu: Mi’s. Marion Bachrach,
799 Broadway. New York 3, New York.

. w’.Be to, atsišaukimas ragina visus progresyvius žmones 
-iie tik aukoti, o ir veikti, aiškinant kitiems, ką reiškia 

rieji valdžios puolimai, raginant, kad visi žmonės 
ginti Teisių Bi'lių, kiyi reakcininkai laužo.

* 7 Vidurvakaripių ir

F-

V-

MELAS!
Naujienos, (š. m. spal. 10 

d.) išspausdino pirmajame 
puslapy j tokią “žinią”:

VVASl-IINGTONAS, D. C — 
Amerikos vyriausias teismas 
paskelbė savo sprendimą, pa
gal kurį federalinio įstatymo 
vykdytojai gali ištremti iš 
Amerikos svetimšalius už jų 
ankstyvesnį priklausymą ko
munistų partijai.

Tai melas ųuo. pradžios 
iki galo!' Aukščiausias ša
lies' teismas, kaip žinia, to 
klapsimo, dar ųęsvar^tė, — 
jis tik sutiko, jį svarstyti ir. 
padaryti tuo reikalu sprėiy 
diųią. Kada jis jį svarstys, 
kada sprendimą paskelbs, 
koks tas sp.rendimąs bus, 
kol kas niekas nežino!

B,et, štai, Naujienos rašo, 
būk aukščiausias teismas 
jau tokį sprendimą pabaręs 
ir padaręs taip, kaip Nau
jienos nori! .

Tai parodo, kąįp Naujie
nų skaitytojai yra per akis 
mulkinami!

KUR JIS IŠMOKO?
Clevelando smetonininku 

laikraštyj skaitome:
Buvęs Kauno operos 

ratorius grafikas prof, 
žinskis jau visa eilė
New York (j operai kuria de
koracijų projektus. Prof. Do
bužinskio nuostabiomis deko
racijomis gėrisi tūkstančiai 
operos lankytojų, o meno kri
tikai nekartą yrą pažymėję, 
kad tasai dailininkas dar caro 
laiku Rusijoje stovėjęs tos 
imperijos grafikų prekyje.

Taip,, Dobųžinskis yra 
žymus grafikas. Tačiau, 
šia -proga, tenka štai kas 
pasakyti: (1) Dobųžinskis 
grafikįnįę meųę išųioko Ru
sijoje, kurią smetonininkai 
ir jų talKįninKūį, nfeųševi- 
kai ir klerikalai, taip nieki
na. (2) Ddbužinskis negu
lėjo prisitaikyti prie sme
toninio, režipio Lietuvoje ir 
jis dėlto atvyko Amerikon 
ir čia apsigyveno. Dobu- 
žinskis nėra dipukas ir nėra 
anti-rusas, tad smetoninin
kai neturėtų juo jau taip 
labai didžiuotis.

jų demokratija i
Šių metų rugsėjo men. 30 

d. Čikagoje įvyko to miesto 
“lietuvių tarybos” sušauk
toji konferencija, kurioje 
ponavojo Grigaitis, šimutis

Clevelando smetonininku

Buriuos sukilėliai užgrobė 
anglu mętalo sandėlį

Rangoon, B.ųęma. — Su
kilėliai pjieš Burmos val
džią užpuolė priklausančias 
anglams wolframo metalo 
kasyklas ir užgrobė visą 
gatavą Volframą, kuris bu
vo per trejus metus paga
mintas ir į sandėlius su
krautas.

Wolfram,as yra labai rei
kalingas plienui gerintį.

I
su tuo iškilo protestų au
dra.

Tą dieną universiteto 
aikštėje studentai laikė mi
tingą, protestuodami prieš 
konstitucijos reformą, kuri < < 
didžiai pažeidžia aukštųj^ 
mokslo įstaigų autonomiją. 
(KonstiUicijos reforma pa
grindiniai įveda valstybės 
valdžios kolegiątą, t. y. pa
naikina prezidento funkci
jas ir Įsteigia vyriausybinę 
kolegiją, išdavoje stambių
jų buržuazinių partijų su- 
simobilizavimo prieš ma
žesnes partijas). Po mi
tingo studentai nužygiavo 
iki parlamento rūmų, kur 
juos žiauriai užklupo raito
ji policija. Negana to, de
monstrantai buvo nuvyti 
iki universiteto ir ten vėl 
kardais daužomi. Ilgai tę
sėsi riaušės prie universite
to durų, pro kurias studen- ' 
tai norėjo prasiveržti į vi
dų, o policija neleido. To 
pasėkoje buvo iššauktas 
universiteto rektorius, ku
riam pavyko , apginti tos 
mokslo įstaigos neliečiamy
bės teises.

Studentų tarpe buvo dau
gybė sužeistų, o 14 iš jų te
ko sužeistus nugabenti' į li
goninę. Vienam studentui 
prakirsta kardu 7 cmt. žaiz
da galvoje. Policija tokiu 
įžūlumu šoko vaikytį de-.*7 
monstrantus, jog neatsi
žvelgė nei į merginas, kurių 
ten daug buvo.

Dabar policija teisinasi, 
kad ne ji studentus užpuo
lusi, bet studentai ją; kad 
ne studentai nukentėjo, o 
policija. Vargšai!...

Būdinga pažymėti, kad 
dabartinis vidaus reikalų 

____  ___ i 1933 m. 
diktatūros laikais buvo per
sekiotas ir policijos pašau-, 
tas. Gi dabar šis ponas, tu
rėdamas savo žinioje visas 
policijos jėgas, . pamiršta 
anuos Jaikųę ir įsako, savo

gvajaus lietuvių laimėjimas. ministl.as Gičon
Pasiaukojamu darbu pažan
gioji Urugvajaus lietuvių 
organizacija turės du kul
tūros židinius.

i “Darbui” 16-ka mętų 
anksti pradėjo j 

Devintą valandą' 
turėjo prasidėti spektaklis. 
Pusę devynių jau buvo susi
rinkę 90% publikos. Daugu
ma atvyko pamatyti “Ma
rytės” filmo, likusieji — 
pamatyti lietuviško filmo. 
Visi nepaprastai domėjosi. 
Filmas “Marytė” buvo ro
domas pirmą kartą šiame 
žemyne, ilgai ilgai lauktas 
ir pagaliau jį pamatyti tu
rėjo laimės Montevidėjaus 
lietuviai.

Žiūrovai sekė filmą aki
mis ir širdimis. Žavėjosi ir 
jaudinosi. Iki ašarų jaudi
nosi ne tik moteriškoji ly
tis, bet ir labai daugelis 
tvirtų vyrų. Tai supranta
ma: “Marytė” — aukštos 
meninės vertybės filmas, 
sukurtas pava i z d a v i m u i 
mūsų tautos šlovingosios 
herojės gyvenimo, pavaiz
davimui tarybinės lietuvių 
liaudies šiuolaikinės Graži
nos. Negalima stebėti šį 
filmą neužsidegus neapy
kanta žiauriesiems vokiečių 
okupantams ir Visiems 
tiems, kurie kursto naujus 
karus, naujus šalių beį tau
tų pa verginius.. Ir negali
ma “Marytę” matyti neuž
sigrūdinant patriotine mei
le, tikėjimu į pergalę, į 
tikrą pergalę žmonijos, ko
vojančios už taiką ir demo
kratiją visame pasaulyje.

Šį puikų tarybinį 
pirmą kartą pamatė 
gvajaus. lietuviai.

Spalio 20 d. Urugvajaus' pavaldiniams teroru mal- 
! vienintelis lietuvių laikru.š-i sinti teisėtai kovojančias 

studentus.,
Urugvajaus Lietuvis

tis “Darbas” pažymės savo 
16-ąsias metines. Ta pro
ga išeis padidinta laida ir 
bus surengtas jubiliejinis 
vakaras ULC Cerros filiale.
Spektaklis teatre

Drauge su broliška M. 
Gorkio vardo kultūrine or
ganizacija, ULC meninės 
pajėgos pasirodys miesto 
teatre “Artigas”' spalio 23 
d. Lietuviai išstos su gau
siu dainų repertuaru, kurį 
kruopščiai ruošia chorvedys 
V. Svilainis. Ukrainiečiai 
programoje dalyvaus su sa
vo liaudies šokiais, muzika 
ir dainomis. -
“Verdi” teatro salėje

ULC pavykus atgaivinti 
dainų ir šokių . saviveiklos 
ratelius, tapo užsibrėžta pa- 
statVti didelį folklorinį fes
tivalį Verdi vardo salėje.

Anekdotai
žino geriau už jį

Bažnytinės mokyklos mo
kytojas sumanė patikrinti, 
kiek jo mokiniai nusimano 
apie vadinamąją5 dangaus 
karalystę, apie kurią jis 
tiek dąug buvo, jiems aiški- , 
nęs. Todėl jis užklausė: w 
“Kuris vaikas arba mergai
tė gali pasakyt man vardą 
tos stebėtinai gražios vie
tos su didžiuliais marmuro 
stulpais, auksuotais aftgę- 
lais, su stebėtinai p.ųikįą 
muzika ir kvepiančių orų,\ 
kur visi mes tikimės nueit, 
jeigu būsime geri?” • •

Visų mokinių rankutei 
urmu iškilo aukštyn. “Or 
tą tai visi žinom:—tai Radio "K Z'-'a • • W tt • -w Y 1 litČia organizatoriais ir pro- ęp-y jųusįc Hali teatras T
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1

filmą
Uru-

gramos išpildytojais dus 
vieni liet.uvi.ai. Programa 
susidės iš dainų (solo, d.uo, 
kinteto, seksteto), tautiškų 
šokių ir muzikos, (piano, 
akordeonas).

Šis folklorinis festivalis 
įvyks š. m. lapkričio 4 . d. 
Dedamos pastangos festi
vali nufilmuoti. . *> . ,
Arkįįų kanopos iv kardai 
prieš studentų 
demonstraciją

Pastarieji įvykiai Uru
gvajaus liaudžiai vėl primi
nė rūsčius diktatūros laikus. 
Gatvėse vėl pradeda pasi
kartoti kruvinos scenos. 
Spalio 1 d. raitoji policija 
visu žiaurumu -užpuolė de- 
monstrubjančius universi-

Galima sakyti, kad nesir
gęs ir niekam 'nesiskundęs, 
spalio 1 d. staigiai numirė 
mokytojas Petras čiučelis. 
Buvęs a r šus. mūsų tarybinės 
tėvynės priešas, velionis ta- teto studentus, daugelį šu
čiau spėjo nusisukti nuo tų 
pozicijų ir atėjo į pažangių 
jų lietuvių eiles. Tai buvo 
jo drąsus apsisprendimas,

žalojo kardais, sumynė ar
klių kanopomis. Ryšium

Kieti miltai
“Nemąnykit, kad, jeigu 

aš dar nepatyrusi šeiminin
kė, tai jūs galite bįte nie
kalą man parduoti!” užsi
puolė krautuvininką jauna
martė. “Tie miltai, kuriuos 
man vakar pardavėt, yrą 
nepaprastai kieti.”

Krautuvininkas net ran
komis pliaukšterėjo. 
manė jau seniai visokių .gą- 
limų skundų prisiklausęs, 
bet tokio dar nebuvo girdė
jęs.

“Ir nebandykit užsigint,” 
tęsė jaunamartė. “Iš tų 
miltų aš iškepiau bandų-' 
kės, tai mano vyras nęt 
dajUtis 
masis 
kasti.”

nusilaužė, stengus- 
viena bandukę pcif

Surinko žemaitis
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Lietuvių tautos 
t' istorija

(Tąsa)
Romėnai, žinoma, nenorėjo savo žęmęs kitiems ati

duot. Romos kariuomenė ne kartą skaudžiai baudė ger
manus už užpuolimus. Bet germanai kaskart vis smar
kiau gulė ant Romos valstybės, ir tą valstybė vis ėjo 
silpnyn, kol galiausiai priėjo iki to, kad jau nebeįstengė 
atsiginti nuo germanų.

Per 200 metų germanai gulė ant Vakarų imperijos. 
Nebeįstengdama užpuolikų išvyti, Romos valdžia, galų 
gale, pradėjo leisti jiems apsigyventi Italijoje. Dideli 
germanų būriai, įsiveržę į Italiją ,apsigyveno greta su 
vietiniais gyventojais. Bet .tuo nepasibaigė.

Penktame po Kristaus šimtmetyje germanai dar smar
kiau ėmė spausti Ro.mos imperiją. Jie užgrobė daugybę 
romėnų žemių ir ne kartą sumušė Romos kariuomenę.

Galiausiai jie paėmė Romą, ir Vakarų Romos imperija 
pasiliovė gyvavusi.

Apsigyvenę Italijoje, puslaukiniai barbarai kiek ap
sišvietę romėnų įtekmėje, bet pačių romėnų kultūra dar 
labiau sunyko. Susimaišę su barbarais, romėnai nebeuž- 
siimdavo mokslu, nebestatydavo puikių trobesių ir baž
nyčių; prekyba ir žemės dirbimas nupuolė.’ Laukai, kit
kart gerai išdirbami, dabar vietomis, krūmynais ąpžėlė.

Tuo tarpu Romos imperijos priklausančią Galiją už- 
Ivjpriavo taip pat germanų tautos šaka, frankais vadina
ma. Šiaurinę gi Italiją užkariavo germanai, longobar- 

- dais vadinami. Ispaniją paėmė vandalai.
Toljin būdu, vietoje vienos Vakarų Romos imperijos, 

įsikūrė kelios barbarų valstybės. Visi tie barbarai romė
nų įtekmėje kiek apsišvietė ir prasilavino. Priėmę krikš
čionių tikėjimą, jie klausė Romos popiežiaus, kaipo Kris
taus vietininko ant žemės. (Pirmučiausia priėmė krikš
čionių tikėjimą frankai—penktojo šimtmečio pabaigoje. 
Anglai—6 šimtmečio pabaigoje, o germanai—8 šimtme
čio pradžioje.)

Taip žuvo Vakarų Romos imperija (penktajame šimt
metyje). Rytų imperija laikėsi dar tūkstantį metų, bet 
1554 metaįs ir ją užkariavo turkai.

V.
NAUJOS VALSTYBĖS IR FEOPALĮZMAS.

Devintojo, šimtmečio pradžioje vienas frankų karalių, 
Karolis Didysis, užkariavo Italiją ir Gjermanįją ir savo 
naujai sudarytą didelę valstybę pavadino Romos im
perija.

Bet ta naujoji Romos imperija buvo mažai tepanasi 
į senovės Romos imperiją. Jos priklausė buvusios Ro
mos imperijos dalys (Italija ir Galija) ir dar nauja sa
ps—Germanija, kuri seniau buvo tankiais miškais ap
augusi, barbarų apgyventa ir nepriklausė senovės Ro
mos imperijos.

Tiesa, dabar tie barbarai buvo jau kiek apsišvietę; 
pas juos atsirado miestų, pradėjo rodytis pramonija ir 
prekyba; jie buvo jau krikščionių tikėjimą priėmę, bet 
apskritai/ jie vis dėlto, daug menkiau dar tebuvo apsi
švietę už senovės romėnus.

Arti 50 metų viešpatavęs Karolis Didysis pasimirė. 
Tuomet jo sudarytoji imperija suskyla į tris valstybes: 
į Italiją, Frankiją, arba Prancūziją, ir į Germanija (Vo-

• kietiją).
Tais laikais buvo jau įsikūrusios šiaurinės Europos 

valstybės: Danija, Švedija ir Norvegija. Jų gyventojai 
priėmė krikščionių tikėjimą ir pateko Vakarų Europos 
apšvietimo įtekmėn.

Vienuoliktame šįwtūietyje išeiviai iš šiaurinės Euro
pos užkariavo Angliją ir įkūrė Anglijos valstybę.

Užkariavę svetimas šalis, germanų karaliai paprastai 
kurią dalį užkariautosios žemės išdalydavo savo karei
viams. Žemės skaitėsi jų nuosavybe. Už ją nemokėjo 
jokių mokesnių. Užtat, karaliui pašaukus, jie privalė 
stoti karau su savo, ginklais ir maistu. Tai buvo laisvieji 
žmonės.

Nemažus žemės plotus karaliai pasiimdavo sau. Tai 
Jbuyo karališkįieji dvarai, iš kurių karalius gaudavo gy
venimui reikalingų vaisių.
f Tie karaliaus turtai per naujus karus dar labiau už- 
/ augo, nes iš užkariautų šalių karalius vėl didelius žemės 

plotus sau pąsiiiądavor Gahi galę pasirodė, kad karalius 
nebeįstengia suvartoti visų iš jo dvarų pristatomų pro
duktų, o parduoti jų nebuvo kam, nes kiekvienas tuomet 
turėjo savo, žemės užtektinai.

Tad karaįiąi pradėjo dalyti nereikalingas žemes savo
• ištikimiesiems tarnams. Dalė jas didžiuliais plotais, ne 

ntiosavybėn, bet laikinai, paprastai iki gyvos galvos. To
ki nauji žemvaldžiai vadinosi senjorais arba baronais; o 
pavesti jiems turtai—vadinosi feodai. (Feodas—tai se
novės germanų žodis, kuris reiškia “dovanotas turtas.”-).

Už pavestuosius jiems žęmės plotus tie senjorai ar 
baronai privalė karaliui pareikalavus pristatyti po ke
lkis ar keliolika ginkluotų vyrų (sulig žemės ploto didu
čiu) ir savo lėšomis juos laikyti nuo 20 iki 60 dienų.

Ilgainiui tie baronai gavo taip daug žemės, kad nebe
buvo reikalo ją visą savo naudai dirbti. Tad jie ėmė dą- 
lįyti iš savęs mažesniais plotais mažiems žemvaldžiams, 
ąnt kurių už tai, uždėdąvo įvairias priedermes. Toki 
Žemvaldžiai vadinosi jo vasalais, taip kaip patys baro
kai buvo karaliaus vasalai.

/C-Baronų vasalai privalė kurį dienų skaičių dovanai arti 
laukus arba valyti javus baronų dvaruose, vežti jam 
dulkas, mokėti mokesnius, ar duoti dovanas. Be to, 
baronui pakvietus, jo, vasalai privalo eiti karan drauge 
su juo po jo viršenybe.

• Tais laikais visi vedė tarp savęs beveik nuolatinius
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karus, nes kiekvienam norėjosi pergalėti ir apiplėšti savo 
kaimynas. Smulkieji savininkai atsirado nuolatiniame 
pavojuje, kad stipresnis užpuls ir nuplėš jį. Dar blogiau, 
kad nuplėštasis negalėja tupėti vilties atrasti apgynimo 
teisme, jeigu neturi stipraus užtarėjo.

Todėl laisvieji smulkesnieji žemvaldžiai gera valia pa
vesdavo savo turtą baronui, kad paskui jį vėl gavus iš 
jo rankų kaipo feodą ir tuo būdu tapus barono vasalu. 
Mat, tuomet baronas būdavo priverstas ginti jį nuo už
puolimų.

Tuo būdu ilgainiui turį žemės gyventojai tapo vasa
lais ar karaliaus ar baronų, turinčių feodą iš karaliaus.

Tokia tvarka vadinasi feodalizmo tvarka, arba vienu 
žodžiu—feodalizmas.

Ilgainiui tie senjorai, arba baronai, taip įsigalėjo, kad 
jau nebeklausydavo karaliaus, ypačiai tie, kurie gyveno 
toli nuo karaliaus buveinės. Baronai' pasidarė savaran
kiai. Mirdami perleisdavo, savo valdžią vaikams, nesiklaus
dami karaliaus. Maža to, jie užmetė savo valdžią ir ant 
smulkiųjų karaliaus vasalų, ir tokiu būdu valstybę susi
skirstė į atskiras savarankes senjopijas arba baronijas.

Visi, kas gyveno baronijos sienose, priklausė barono, 
savo valdovo.

Ilgainiui kai kurie kaimai taip praturtėjo ir išaugo, 
kad pavirto miestais. Kadangi miestai stovėjo, ant ba
ronų priklausomos žemės, tai iš pradžių ir miestai buvo 
baronų nuosavybė; jie valdė miestiečius sulig savo noru 
ir nuožiūra. Bet miestiečiai, pralobę iš prekybos ir ama
tų, nebenorėjo baronų klausyti. v Jie paprastai ar pagel
bėdavo karaliui numalšinti baronus ir sustiprinti kara
liaus valdžią, ir už tai gaudavo laisvę, ar už pinigus ar 
kitokiomis priemonėmis išgaudavo iš baronų laisvę. At- 
sivadavę jie patys rinkdavosi miesto prievaizdą. Patys 
vedė miesto reikalus.

Tuo būdu prasidėjo miestų savivaldybė, kuri, kaip pa
matysime, buvo įvesta ir Lietuvoje, tiktai daug vėliau.

(Bus Daugiau)

Philadelphia, Pa.
Philadelphiečiai neatsiliks

Esama žmonių, kurie mėgs
ta daryti visokius primetimus 
Philadelphia! ir philadelphie- 
čiams. Vieniems čia oras ne
patinka, darbai negeri, “ske- 
bų” miestas, mėlynieji įstaty
mai (Blue Laws), amžinai re- 
p ub lik on išk a a d m i n istraci j a, 
ir tt. Tūli net seniai pabėgo į 
kitus miestus. Ir visai pamir
šę, kad šiame mieste buvo 
paskelbta šalies nepriklauso
mybė, ir laisvė.'jos gyvento
jams. Lietuvių išeivybės pir
mieji pažangos ir laisvės 
skelbėjai irgi susigrupavo 
šiame mieste, tik vėliau pa
sklido po visą šalį. Dabar 
jnuis kaltina visame kame 
esančius atsilikusius. Norin
ti važiuoti į New Jersey sako, 
vieno tilto per mažai. Tai pa
laukite, bus ir kitas ant Ore
gon Ave., bet už penkiasde
šimt motų nuo dabar. Gatvės 
užsigrūdę mašinomis, skun
džiasi, stoka požeminių kelių. 
Palaukite dar bent 85 metus, 
tai bus atidaryta Locust St. 
“subvė,” kuri jau iškasta 15 
metų atgal!

Kas dėl republikonų admi
nistracijos, .tai šių metų lap
krityje bus . rinkimai ir dar 
vienas demokratas įsiskverbs 
į valdvietę, ir pažadės daug 
pagerinimų... Tai nebūsime 
atsilikę.

Sakoma, kad ir lietuviai pa
langiečiai atsilakę...

O aš girdėjau visai ką ki
tą. Spalio 7 d. pažangiečiai 
turėjo susirinkimą ir nusitarė 
įvykdyti keletą svarbių pa
rengimų. Pirmiausia būsią su- 
rengtas šaunus bankietas pa
gerbimui savo seno kaimyno 
gana garsaus i,r daug prasisie
kusio lietuvių literatūroje, tai 
gerbiamo Seno Vinco, atžy
mint 45-kių metų sukaktį 
jo bendradarbiavimo pažan
gioje spaudoje. 'Senas Vincas, 
nors žemės artojas, žmonių 
maitintojas, o mūsų literatū
roje yra pralenkęs nemažai 
ir profesionalų.

Jei čia būta, atsilikimo, tai 
tas tuojau pasikeis. Nes tą 
darbą įvykdyti apsiėmė ke
lios draugės moterys, kurios 
savo darbu nieko nesuvilįa. 
Būsią ir daugiau kitokių pa
rengimų, koncertų, balių, vei
kalų perstatymų, o gal ir kas 
naujesnio. Tai kas, kad pikni
kų nesurengta! Philadelphie
čiai nebus atsilikę.

Beje Laisvės skaitytojų va
jus, nutarta vykdyti visu 
smarkumu.

Philadelphiečiai šioje srity
je -labai patylomis dirba, ne
norėčiau, kad būtų šiame dar
be atsilikę.

O kaip su Lyros Choru?

Septintą spalio vėlokai vaka
re, lyriečiųs daug kas matė ir 
gėrėjosi jų šokiais per televi
zijos stotį. Klausinėjama, ko
dėl tik keturios popos. šoko? 
Priežastis — stoties vietos 
mažumas, ir laiko stoka. Mat, 
ten nori.ma kuodaugiau įvai
riausių grupių perleisti. Atei
tyje žadama daryti pakeiti
mus ir gal bus galima sutilpti 
ir visiems lyriečiams.

Čia verta pasakyti, kad lie- ■ 
tuvių kaipo išeivių, ir jauno
sios kartos darbas lietuviškoje 
dailėje, mene, dainose, muzi
koje, šokiuose nėra nei kiek 
atsilikęs. Supratau, tėmyda- 
mas į televizijos stiklą, kad 
jie stovi tinkamai garbingoje 
vietoje. Tik lauktina daugiau 
ir daugiau lyriečių išstojimų, 
pasirodymų, bile kur — ba
liuose, koncertuose, vakarie
nėse.

Taigi, akivaizdoje . viso to, 
kas pasakyta, philadelphie
čiai nebūsime atsilikę.

R. Philadelphietis.

Važiuok 
Tinkama 
Sistema

Cleveland. Ohio
Ko tik Tamstai reikia, ga

lite pasiekti per Laisvę. Jei 
ieškote darbo ar reikalais 
ja te darbininkų, pasiskelb
kite Laisvėje ir gausite.

čia miesto majoras Thomas 
Burke spalio 7 dieną paskel
bė ‘‘Clark Family Day”. Tą 
pačią dieną St. John’s A.M.E. ' 
bažnyčioje įvyko masinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave.
___________ w__________________________

Bučerys: “Štai du svarai steiko. Ar norite, kad ši do
vana būtų susupta?”

Unijistų atstovai pas valdovus
šiomis dienomis čionai lan

kėsi gana plati delegacija iš 
Lawrence, Mass. Ji atstovavo 
audinyčių darbininkus, orga
nizuotus į unijas. Delegacija 
susidėjo iš septynių narių. 
Jai vadovavo tekstilininkų 
unijos Greater Lawrence 
Joint Board vedėjas Arthur 
W. Brown.

Su delegacija pas įvairius 
valdininkus ėjo taip pat teks
tilininkų unijos prezidentas 
Emil Rieve.

Delegacija pribuvo su tuo 
tikslu, kad paveikti valdinin
kus, kurie ruošia valdiškus 
užsakymus armijai ir kitoms 
ginkluotoms jėgoms. Delega
cija reikalavo, kad tų valdiš-j 
kų užsakymų dalis tektų ir 
Lawrence audimo pramonei., 
Ji nurodinėjo, jog dabar Law
rence yra 11,600 bedarbių au
dėjų. Jeigu audinyčios ne
gaus iŠ valdžios užsakymų, 
tas nedarbas dar labiau išsi
plėtos.

Šios nedarbo krizės yra 
paliesta visa Massachusetts! 
valstija, šiandien pat apie 
56,000 darbininkų ima nedar
bo apdraudos pašalpą.

Delegacija sako, kad visi 
valdininkai, kuriuos jai teko 
matyti, pripažino darbininkų 
susirūpinimo teisingumą ir 
pažadėjo Lawrence nepamirš
ti, kai bus kalbama apie už
sakymus ginkluotoms jogom 
reikmenų.

Bet ar jie išpildys savo pa
žadus? čia jau kitas klausi
mas. Koresp.

arti pusantro tūkstančio žmo
nių. Jame • kalbėjo iš Cicero 
atvykęs Harvey E. Clark, dėl 
kurio norėjimo susikraustyti į 
savo namus Cicero, Ilk, aną 
dieną baltieji šovinistai ^su
kėlė riaušes. Clark papasako
jo susirinkime visą to žiau
raus nuotikio istoriją. Publika 
jo prakalbos- klausės su gi
liausiu atsidavimu.

Kodėl šio miesto majoras 
taip gražiai pasielgė ? Aišku, 
kad jis tai padarė politiniais 
sumetimais. Jis nori savo pu
sėn laimėti šio miesto didžiu
lę negrų koloniją. Koresp.

kompanijų savininkams, areš
tavo streiko vadus ir kišo | 
kalėjimą. Iš kalėjimo jų neiš
leido po tokia kaucija, kuri$ 
jie galėtų užsistatyti. Taip 
buvo valdžios padėta darbi
ninkų streiką sulaužyti.

Toliau unija primena ir 
1950 metų atsitikimą su jos 
prezidentu Hąrry Bridges. 
Jis buvo suareštuotas ir pas
tatytas po nežmoniškai aukš-^ 
ta kaucija. Teismas tada pri
pažino, kad tokia kauciją 
reiškia žmogaus .nubaudimą' 
kalėjimu dar prieš teismą,* 
prieš įrodymą jo kaltybės.

Panašiai, sako unija, da
bar daroma su suareštuotais 
vadais pagal Smith Act. Pen- 
kiolika tokių vadų šiandien 
pat sėdi kalėjime Californijo- 
je tik todėl, kad iš jų reika
lauja po 50 tūkstančių dole* 
rių kaucijos. Jie dar neteisti, 
bet* jau trys mėnesiai laikomi 
kalėjime.

Prieš tokią valdžios ‘strate* 
i giją’, ši unija protestuoja ir 
ragina Aukščiausį Teismą to* 
kią neteisybę panaikinti.

Koresp. .

Montello, Mass.

San Francisco, Cal
Unija užtaria persekiojamus 
darbininkų vadus

Pažang. International Long
shoremen’s and Warehouse
men’s unija įteikė Jungt. Val
stijų Aukščiausio Teismo na
riui teisėjui Douglas patari
mą, kad paleisti darbininkų 
vadus, suareštuotus pagal 
Smith Act, po žmoniška kau
cija. Unija savo rašte teisėjui 
nurodinėja, kad yra buvę 
daug tokių. atsitikimų, kada 
per aukštos kaucijos buvo 
panaudotos laikyme kalėji
muose darbininkų vadų. Uni
ja nurodo J jos pačios patyri
mus 193J metų streike. Vietos 
valdžia, tarnaudama laivų

Pastaba iš praeito Ltiąvei - 
paremti surengto pikniko

Tąut. Parke Montejloj, rugą. 
16 dieną

Tai buvo didelis ir įspūdin
gas piknikas. Daug žmonių 
jaunų ir senų dalyvavo ir iš 
kitų miestų. Programa buvo 
įvairi ir graži — žavėjanti 
publiką. Laisvės redąktorit^ 
Mizara pasakė gerą kalbą.

Kaip vietinių, taip ir iŠ 
aplinkinių miestelių bendrai 
rengimo komiteto buvo stalai 
apkrauti skaniąis valgiais bei 
minkštais gėrimais su mali
niu patarnavimu, $tai senyva 
moteris pardavinėja maistą iš 
Worcester, Mass., tai velia
mo H. Stankaus žmona. Jos 
sidabrinių plaukų spalva puo* 
šia jos veidą. Ji simpątiškąi 
kviečia pirkti valgius dėl pą- 
ramęs, Laisvei. Tai malonus

| pavyzdys visiems ! Vąpka

Už Valandą 
Pridedant 

10c už Mailę
Kreipkitės į
McHarris

Renduojame
Naujus Karos

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar

Mėnesiui
1

GREENPOINT AUTO RENTAL «
12 Bedford Ave., tarp Manhattan Avė. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios, kainos mieste
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Entuziastai

Virš tūkstantis buvę Masiniai rendauninkų veiks
susirgę nuo blogo 
maisto Ellis Islande

niai atidėjo rendų kėlimą
Sako, kad kas nors 
iš vidaus padėjo 
nužudyti Lurye

Praėjusį sekmadienį, ai- 
diečių koncerto proga, LKC 
daržui sudovanota visa de
šimtine.

Prieš koncertą viena 
drauge brooklyniete man

pirmą- 
savaitę 
susirgę

Graikų Marininkų Unijos 
viršininkas Nicolas Kaloudis 
savo telegramoje senatoriui 
William. Langer praėjusį ket
virtadienį pareikalavo tyrinė
ti visą Ellis Islando adminis
traciją ir ten uždarytųjų žmo
nių padėtį.

Kaloudis sako, kad 
ją sfpalių mėnesio 
1,600 žmonių buvo 
nuo blogo maisto. Jis
nią iš Ellis Islando gav*ęs laiš
ke, kurio nuorašą jis pasiuntė 
senatoriui ir paskelbė spau
dai. ' ; - , 1 *

Sirgo, sakė jis, ne tiktai ka
liniai, bet ir keleiviai, tiktai 
laikinai sustabdytieji Ellis Is
lande.- O kuomet sekamą die
ną jie protestavo prieš blogą 
maistą, keturi graikai ir kai 
kurie kitų tautų žmonės buvo 
pasiųsti į West St. kalėjimą. 
Gi salos sargyba buvusi ap
ginkluota. Priedams dar at
siųsta 50 gvardiečių ir 10 de
tektyvų iš FBI suvaldyti pro
testuojančius.

Visa tai rodo, jog saloje 
vartojama koncentraci
jos kempių taktika, sako Ka
loudis.

Apic tūkstantis Stuyvesant 
Town gyventojų suėjo į City 
Hali praėjusį ketvirtadienį. 
Ten buvo svarstoma Metropo
litan Life Insurance •• firmos
prašymas leisti pakelti remias mus, iki $17. 
po $4 ant kambario. Miestinė tebėra po $17 
Budžeto Taryba nubalsavo no-, barį, 
leisti kelti: 15 balsavo prieš 
kėlimą, 1 už. Tuo balsavusiu 
už buvo Richmond (Staten 
Island) prezidentas Cornelius 
A. Hall. I

Laimėjimas paliečia 
šeimų tame projekte, 
mėjo apie 4,000 kitų 
Greenwich Village ii

paramos ir nuolaidas taksų. 
Dar tebestatant namus ron
dos jau buvo pakeltos iki 
$14, d dar vėliau, vis dar gy
ventojams neįsikrausčius į na- 

Dabar rondos 
ir $19 už kam-

registracijoje 
pasirodė geriau 

kitų d i strik tų
O į šį posėdį, 

rendauninkus, at
vyko darbiečių (ALP) kandi-

projektus, pri- 
turtingiesiefns. 

pat Stuyvesant 
rend atmink ai 

nutarė

Jiems padėjo ir laikotarpis
Rendauninkams padėjo ir 

tas faktas, kad artinasi rinki- 
Į mai. Stuyvesant Town gyven- 
į tojai pi liečiu

8,900 balsavimams 
r lai- už daugelio 
šeimų gyventojus. 
Hous- kalbėti už

ton St.- srityse, kur norėta nu
griauti lušnynus, o jų vietoje , datas į Miesto Tarybos prezi- 
statyti* puikius 
einamus tiktai 
Prieš tai taip 
Town ir kiti
protestavo. Taryba 
neleisti ten statyti tuos bran
giuosius namus.

Stuyvesant Town savininkė 
firma pareiškė, kad ji kreip
sis teisman su prašymu leisti 
kelti rendas. Ir reikalausianti 
jau ne $4, bet $7 
kiekvieną kambarį.

šis remiu kėlimas tenai jau 
ne pirmas. Kuomet projektas 
buvo statomas, jame romios 
buvo nustatytos po $12.50 už 
kambarį. Firma gavo valdinės

dentą McAvoy.
Gi Budžeto Taryboje sėdi 

demokratai ir republikonai. 
Balsavimas leisti rendas kelti 
būtų, reiškęs atidavimą tų 
tūkstančių balsų darbiečiui.'

Re nd alininkai pralaimėjo 
vieną kitą punktą, taryba nu
tarė leisti statyti brangių na
mų projektą Manhattan Town, 
taip pat biednuomenės dabar

priedo už apgyventoje srityje tarp 107- 
th ir W. IlOth St. ir Central 
Park West ir Amsterdam Ave. 
Ten gyvena daug portorikie- 
čių. Aišku; jie negalės įeiti į 
$30 už kambarį mokamus bu
tus.Rinkimu Fronte

1949 
orga- 

William Lurye tu re
in formacijų iš pa

ti nijos įstaigos, sakė 
i distrikto

Tie asmenys, kurie 
metais nužudė ILGWU 
nizatorių 
jo gauti 
čios unijos įstaigos, 
d žiūrei distrikto prokuroro 
padėjėjas Alexander Herman. 
Bet asmenų jis neįvardino. -

, ■ Džiūrė dabai“ svarsto bylą 
|Benedicto Macri, kuris yra 
j įtartas Lurye nužudytojo.

Lurye tuomet unijos buvo 
pasiųstas suorganizuoti Rosc- 
dell suknelių siuvyklą 261 W. 
35th St., New Yorke. Jis bu
vo
Įėję tame pastate, 'kuriame Į 
Macri buvo sunkvežimių biz
nio dalininku. Esą nustatyta, 
kad Macri dalininkas buvo 
geroje pažintyje su tos suk
nelių šapos savininkais. O 
patsai Macri buvęs artimuose 
santikiuose su raketieriu Al
bert Anastasia.

šie iš Stamfordo ieško dar
žininko. Priėjęs prie jos 
užklausiau: “Ar tamsta no
rite ieit i daržą?” Ji atsa
ko: “Ne, aš noriu duot 
jums pinigų,” ir įteikė $3 
daržo paturtinimui.

O woodhaven ietis Pranas 
Krunglys, daržininką pasi
gavęs, sako: “Aha! Aš 
tavęs ieškojau, bet nepaga
vau Čepulių bankiete, tai 
dabar neištrūksi! še tau 
pora dolerių, ir tai yra tik. 
pirmutiniai, bet ne pasku-. 
tiniai!”

pfmian nebuvusi girta. Tik 
sėdėdavusi ant Smitho peties 
ir šnekėdavusi niekelius.
Vienok šį kartą buvo kitaip. 

Papūga skrido į veidrodį pas 
ten matomą “kitą papūgą.” 
Sužvangėjo ten stovėjusios 
bonkos. Vyrai šoko papūgą 
gaudyti — dar daugiau, bon
kų krito. Papūgą sugavo tik
tai ASPCA specialistas. Pri- 
pažintina, kad visi linksmai 
praleido vakarą, išskyrus alu
dės savininką.

Auto su busu smūgyje 
17 asmenų sužeisti

Lietingą ketvirtadienio ry-
tą prie Union ir Clinton St., 
Brooklyne, susidūrė auto su 
miesto autobusu. Autobusas' 
slydo į šalį, šoko ant šaligat
vio, per tvorą ir atsimušė į 
namo sieną. Sužeistieji pa- 
sveiksią.

Sharkey turis kitą darbą
Praėjusį ketvirtadienį vyk

dantįjį majorą Sharkey, de
mokratų kandidatą į Miesto 

. Tarybos prezidentą, reporte
riai užklupo klausinėti apie 
tai, ar jis turįs kitą darbą.

Sharkey prisipažino, kad 
metams algos 
General Supp- 
E. 42nd St.,

Leidę nutikti milijoną 
miesto pajamy

— atsakė jis 
Sharkio pata-

. jis turi $7,500 
mokamą darbą 
ly Corp., 205 
New Yorke. .

— Tai kas? 
jiems. Paskiau
rėjas Herbert Bayevsky sakė, 
kad Miesto čarteris nedrau- 
džiąs kąunsilmanams turėti 
kitus darbus gretą tarnybos 
miestui. Ir kad jis atsiklausęs 
miestinio advokato.

Pveporteriai tuomet bandė 
sužinoti, ką į tai pasakys kiti 
kandidatai. Rępublikono La
tham raštinėje gavo atsaky
mą, kad kandidatas užimtas 
su žmonos gimtadieniu: Libe
ralų kandidatas Halley nega
lįs tuojau atsakyti. Darbiečių 
kandidato McAvoy taipgi ne
buvo raštinėje. Bet partijos 
lyderis Vito Marcantonio sa
kė:

“Tai dar vienas parodymas 
Tąmmanės veiksmų lygio, ži
noma, jam prilygsta republi- 
konai. O kad miesto advoka
tas leido Sharkiui imti ir ša
lutinį darbą, tai tiktai vieno 
tammaniečio teikimas gero 
užsilaikymo medalio kitam

David
Jack

jie

Patraukti teisman 
Mintz ir .’jo žentas 
Brown. Juos kaltina, kad 
miestui-padarę milijono dole
rių sumai nuostoliu sudaryda
mi falšyvus nuosavybių įkai
navimus. Tiems falšyvų įkai 
navimų aplikantams numažin
ti taksai. Gavusieji numažini
mus tais sutaupytais nuo tak-Įnett Jr 
sų pinigais dalijęsi MintzĮgręs šir 
ir jo žentu. i--------

Teisme už palikimą 
vaikę be priežiūros

Mr. ir
Valley

Juos kai- į
vaiku i

Pašaukti teisman 
Mrs. David Tosh, 
Stream, gyventojai, 
tina išstatyme pavojui!
sveikatos. Du jų maži 
kiai buvo atrasti palikti kele-Į 
ta valandų be priežiūros. * 4. *

Miesto Planavimo Komisi- 
1 j os pirmininkas John J. Ben- 

57 metu, staiga su sir
es nesveikata.

Taxi vairuotojas Edward | 
Smith apsiskundė policijai, ■ 
kad jo vežamasis asmuo atė- | 
mė nuo jo $32 ir išspyrė iš 
taxi. Taxi atra'do paliktą už 
keliu bloku, v c-

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės ištaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troka vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė.,f 
Richmond Hill, N. Y. (190-19|)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga jauna mergina, mylin

ti vaikus, 6 kambarių namas, atski
ras kambarys, visi modeminiai įren
gimai. Kreipkitės: ANtel 7-2441.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Maskaradų šokiai. Rengia LLD 
22-ra kuopa, Spalių 20 d. (šeštadie
ni) 6 vai. vakare, šokiai atsibus 
LDS Klubo svetainėje. Dovanas 
gaus geriausiai ir prasčiausiai apsi
rengę. Taipgi bus dvi geros dovanos

nužudytas telefono stote-1 Nelė Ventienė įteikė $2. ’ 
Drg. Julius Kalvaitis pri

davė $11 tūlo ridgewoodie- 
čio, $1 P. Pivariūno ir $1 
Marės Kalvaitienės.

O dar tenka primint, kad 
drg. Višniauskas padovano
jo daržui rožę.

Dėkui visiems! Užtikri
nu, kad sekamą pavasarį 
daržas teiks jums daug ma
lonumo.

Praėjusį kartą buvo pra
nešta, kad daržo fonde dar 
randasi $8. Pastaromis 
dienomis dar nupirkta už 
$2.50 labai gražios rūšies 
tulpių. Tai dabar fonde lie
ka $15.50.

Drauge Waresonai, išro
do, kad tavo ųoras bus iš
pildytas — jei dar įplauks 
keli doleriai, tai pavasarį 
darže pražydės graži mag
nolija. Daržininkasif

i

&

z'

McicMurray su
Parker vaidina

roles filmoje

Fred 
Eleanoy 
pirmines 
“Millionaire for Christy,”
dabar rodomoje Roxy 
Teatre, New. Yorke. As
meniškai scenoje daly
vauja pask'dbusioji Jose
phine Baker.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’ių

AUTO /
REPAIR ■ įMJi>

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. GRamercy 7-8951

Papūga sukėlė aludėje 
bonkų audrą

Į Burke’s aludę, Maspethc, 
69-47 Grand Ave., atėjo Den
nis Smith siu.savo papūga. Ta
me nieko naujo. Jis dažnai 
ten ją atsinešdavęs. Ji niekad

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKĄ

Dviguba

Karu

Kontrolė

6 LEKCIJOS

tammaniečiui.”
Tai girdėję piliečiai tik pa

traukia pečiais, pasišaipo ir j 
sako: “gal •Sharkiui neužteko 
miesto tarnyboje mokamos al
gos pragyvenimui?” Ir tuo
jau skubinasi priminti, kad j 
jo, kaipo vykdančiojo Miesto 
Tarybos prezidento, metinė 
alga yra 25 tūkstančiai dole
rių metams.

Sharkey tikrino, kad jis 
visą laiką praleidžia dirbda
mas miestui.

LAISVĖS 
KONCERTAS

šiemet Laisves Koncertas įvyks
SEKMADIENĮ

Lapkričio 4 November
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 po pietų

Tai bus tikrai operetiškas koncertas

žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Bus chorai, duetai, solistai ir 

šauni šokėjų grupė.
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Laismuoti

Instruktoriai

Speciales

Klases Dėl

Motery

Kreipkitės

į McHarris

Įsteigta 1930

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S : <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEEVIONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

T

duodamos prie įžangos.
Bus geras muzikantas, norintieji 

galės šokti, šeimininkes pagamins 
skanių užkandžių, taipgi bus gėri
mų.

Oras pradeda atvėsti, išvažiuoti j. 
laukus jau ne taip jauku, kaip sve-" 
tainėje. čia bus gera proga susieiti 
su draugais ir draugėmis, ir links
mai laiką praleisti. — Rengjmo Ko
misija. ’• ’ ‘ ’ (202-203)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street ?
Cor. Hewes St. '< .

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

. /

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. f

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
y K Savininkas

IGNAS SUTKUS /
Patogi vieta ^pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

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

TELEVISION EVergreen 4-8969
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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