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partnerio Lajmont sūnus Cor
liss Lamont neišleidžiamas iš 
Amerikos. Negauna paso. 
Norėtų žmogus išvažiuoti už
sienin studijoms, bet negali.

Pavojingas Trumano politi
kai. žmogus nesutinka su 
naujo karo kurstytojais, kal
ba ir veikia liberališkai. Nie
kados nebuvęs komunistu. Ra
šo prezidentui Trumanui ir 
prašo suvaldyti Valstybes De
pą rtmen tą.

Corliss Lamont galėtų lais
vai lekioti po visą pasauli, jei- 
gu jis sakytų: Pasiimkime 
atominę bombą ir sulyginkime 
su žeme visus socialistinius 
kraštus. Jis būtų išaukštintas 
ir palaimintas žmogus.

★

Dabar jau turime ir tekstą 
telegramos, kurią šimutis ir 
Grigaitis pasiuntė prelatui 
Krupavičiui.

Trumpai ir smailai: Ameri
kos Lietuvių Taryba remia ir 
finansuoja VLIKą. Jis jos 
turi klausyti. Susitarimas su 
“diplomatijos šefu” susmeto- 
nuoja šimutį ir Grigaitį. Jie 
kol kas tos “garbės” nenori.

Gerai. Bet ar nebus truputį
pavėluota? Ar žą>k>ikis ge
resnis už Lozoraitį? O juk 
Šimutis ir Grigaitis yra ne 
šimtą, bet tūkstantį sykių Ža
deikiai rankas išbučiavę. Jau 
seniai visi trys vienoje politi
nėje lovoje guli.

Kodėl tik dabar staiga pa
būgo susismetonavimo ? Man 
neaišku.

V. Alseika sakosi pritrūkęs 
kantrybės. Jam nervus gadiną 
lenkai pabėgėliai. Lenkų šū- 
lA’ai esą:

— Siekiame didžiosios Len
kijoj su jos rytinėmis žemė
mis ir Vilniaus ir Lvovo mies
tais.

— Busimoji Lenkija nega
lima be Vilniaus ir Lvovo.

— Vilnius Lietuvai ? Fan
tastinės svajonės. Tai nuo am
žių lenkų miestas.

Tokius šūkius lenkai sklei
džia pokalbiuose su kitų tau
tų žmonėmis.

Man labai norisi išgelbėti 
Alseikos nervus. Tie Alseikos 
lenkai yra tokios pat tuščios 
bačkos, kaip ir lietuviai kry
žiokai, kurie dar vis tebesap
nuoja apie pretenzijas į Lietu
vą. Jie dar kartą pasiimsią 
mūsų tėvų žemę ir valdysią.

Bet kas su jais skaitosi ?
Taip ir sui tais lenkais nie

kas nesiskaito. Alseika gali 
^su jais vajavotis, bet naudos 
lįy to nebus jokios.

i Kaip prasidėjo pirmasis pa- 
rsaulinis karas? Jis prasidėjo 

tarpe kapitalistinių valstybių.
Kaip prasidėjo antrasis pa

saulinis karas? Jis prasidėjo 
tarpe kapitalistinių valstybių.

Panašiai gali prasidėti ir 
trečiasis pasaulinis karas. 
Štai Iranas, JEgiptas, Irakas, 
štai visi Artimieji ir Viduri
niai rytai, štai vulkanas Afri
koje.

Anglija nesitrauksianti iš Su
ezo ir Sudano. Amerika ang
lų ginklus palaikysianti savo 
ginklais. Arabai šneka apie 
“šventąjį karą” prieš impe
rialistinius plėšikus.

Kiek čia bereikia, kad užsi
liepsnotų karas?

★
• Nepaprastai buvo gausus 
ir gražus aidiečių koncertas.' 

^Tįsiems patiko.
. Visi domėjosi jauno ir nau- 

tka dainininko Leono Yoniko 
pasirodymu. Jis nesuvylė. Pui
kiai jis atsirekomendavo.

Jei neklystu, Leonas dabar
vėl mūsų publiką savo tvirtu, džiająm. Laisvės koncerte lap- 
gražiu balsu linksmins di-įkričio 4 d.

kariuomenė
nušovė 12 egiptėnų
Anglija siunčia dar tūkstančius 
armijos j Suezo kanalo ruožtą

v

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė kulkosvaidžiais 
šaudė egiptėnus, kurie, sa
koma, užpuolė deginti ir 
plėšti anglų sandėlius bei 
kitus karinius įrengimus 
Aleksandrijoj, Port Saide 
ir Ismailijoj. Anglai nušo
vė bent 12 egiptėnų ir su
žeidė 104. šimtus kitų areš
tavo.

Grūmojančiose anglams 
riaušėse vien Tsmailijos 
mieste dalyvavo 10 tūkstan
čių egiptėnų. Po jų išvai
kymo, anglai perėmė visą 
miestą į karinę savo valdy
bą.

Visi minimi miestai yra

Taftas kandidatuoja 
i prezidentus

Washington. — Renubli- 
konas senatorius Robertas 
Taftas pasiskelbė, iog kan- 
didatuoia i prezidentus 
1952 metu rinkimams. Ti
kisi, kad Republikonų Par- 
tiios suvažiavimas paskirs 
ii kandidatu, ir žada laimė
ti rinkimus.

Daugelis republikonu iki 
šiol piršo generolą Eisen- 
howeri kaip kandidatą į 
prezidentus.

CIO vadai šaukia lėktuvų 
streikierius grįžt darban

New York. — CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
vykdomoji taryba šaukė 
grižti darban 18,500 darbi
ninku, streikuojančių prieš 
Wricht orlaivių korporaci
ja Woodridge, N. J., ir 
Douglas lėktuvų kompaniją 
Long Beach’yj, Californijoj.

Unijos taryba kaltino 
streikierius, kad jie kenkia 
Amerikos apsigynimui.

Kongresmanas Rooseveltas 
perša apginkluot Franką

. Madrid, Ispanija. — De
mokratas Jungtinių Valsti
jų kongresmanas F. D. Roo
seveltas, velionio prezidento 
sūnus, kalbėjo per Franko 
fašistu radiją, , šaukdamas 
Ameriką stipriai apgin
kluot Ispaniją. Sakė, Ispa
nijos talka Amerikai reika
linga, kad galima būtų ap
gint pietiniai-vakarįnę Eu
ropa nuo komunizmo.

Jis pripažino, kad Ispani- 
ioj diktatoriškai viešpatau
ja Franko fašistai, tačiau 
ragino juos įtraukti į. va
karinių kraštų talką prieš 
Sovietus.

Bogota, Kolombija.—Ko- 
lombijos valdžia praneša, 
kad susikirtimuose su “ban
ditais” 11 jos kareivių už
mušta ir 16 be žinios dingo. 

prie Suezo kanalo, kur an
glai subūrė daugiau kaip 
40,000 savo kariuomenės. Ju 
komanda užreiškė. kad an
glai ginklais išlaikys savo 
kontrolę Suezo kanalui; ne-( 
pasiduos Egipto nutarimui 
išvyti juos iš ten.

Anglijos laivai urmu ga
bena dar tūkstančius savo 
kariuomenės i Suezo ruož
tą. /

Anglų valdžia taipgi pa
reiškė, jog nesitrauks iš 
Angliškai - Egiptinio Suda
no, nors Egipto seimas nu
tarė išvaryti anglus iš Su
dano ir sugrąžinti jį Egip
tui.

Kaip skerdyklos laužo 
kainų įstatymą

Washington. — Per tris 
paskutines savaites suras
ta, jog skerdyklos 2,804 at
sitikimuose laužė įstatymą 
kas liečia jautienos kainas, 
sako kainu direktorius 
Mike DiSalle?

Tos skerdyklos siuntė mė
są i juodąjį turgų, r per 
aukštai kėlė jautienos kai
nas krautuvininkams ir 
spyrė juos pirkti dar kito
kią mėsą, jeigu jie nori gau
ti jautienos.

Pradėjus valdžiai tuos 
tyrinėjimus, tai mėsinių gy
vuliu augintojai jau visu 
trečdaliu sumažino galvijų 
siuntimą į skerdyklas.

Dingo lėktuvas su 11 
kariniu lakūnų

Westover, Mass. —■ Din
go ar žuvo didžiulis Ameri
kos karinio transporto or
laivis su 11 lakūnų. Mano
ma, nukrito i Atlanto Van
denyną.

Laivai ir kelios dešimtys 
lėktuvų ieško to orlaivio bei 
jo lakūnų.

Prancūzai sako atsigriebiu 
prieš vietnamiečius

Saigon, Indo-Kina.—Fran- 
cūzų komandieriai skelbia, 
kad jų kariuomenė “per 
nuožmias kautynes” atmu
šė Vietnamo liaudininkus, 
kurie veržėsi per Pousam- 
cap tarpkalnę. Ši tarpkal- 
nė yra liaudininkams var
tai į kitą francūzų tvirto
vę, Laichau.

Diena pirmiau Vietnamo 
liaudininkai atėmė iš fran
cūzų du tvirtoviškus mies
tus, Binhlu ir Nghialo, 
šiaurvakariniame Vietna
mo ruožte.

Moundsville, W. Va.— 1,- 
300 kalinių sukėlė maištą, 
protestuodami prieš suge
dusius valgius.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nešalta.

KONGRESMANAI ATMETĖ 
BILIŲ TAKSAM PAKELTI

Washington. — Kongreso 
Atstovu Rūmas 203 balsais 
prieš 147 atmetė bilių, siū
lantį pakelti amerikiečiams 
taksus viso $5,732,000,000 
per metus. z

Atmetimas labai nustebi
no Trumano valdžią. Nes

Sovietų delegatas smerkia
J. Tautų kišimąsi į Iraną

Flushing Meadow, N. Y.— 
Sovietų delegatas Semionas 
Carapkinas reikalavo, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba visai atmestu An
glijos skunda prieš Iraną. 
Anglai skundžia, jog Ira
nas “neteisėtai” suvalstybi
no anglų aliejaus pramonę 
tame krašte.

Carapkinas pareiškė, kad 
tai yra grynai naminis Ira
no reikalas, ir smerkė Sau
gumo Tarybos daugumą, 
kuri sutiko anglų skundą 
svarstyti.

Indijos ir Jugoslavijos at
stovai ragino šiek tiek pa
taisyti anglų planą dėl lei
dimo jiems naudoti Irano

Sovietai protestuoja prieš 
Atlanto bazes Norvegijoje

Maskva. — Sovietu Są
jungą užprotestavo Norve
gijai, kad ji sutiko duoti A- 
merikai ir kitiems Atlanto 
kraštams karines lėktuvų 
stovyklas šiaurinėse Nor
vegijos špicbergen ir Bear 
salose.

Tuom Norvegija laužo 
1920 metu sutarti su Sovie
tų Sąjunga, sako protestas. 
Norvegija tada pasižadėjo 
uždraust bet kokias karines 
lėktuvų ar laivų stotis tose 
salose.
Špicbergene yra ir Sovie-

Senato komitetas 
skiria Frankui 100 
milijonų dolerių

I
Washington—Senato ko

mitetas nutarė paskirti fa
šistinei Ispanijai 100 milijo
nų dolerių karinės ir me
džiaginės paramos per me
tus.

Senato komitetas kartu 
numušė $274,126,488 nuo 
$7,208,401,302, kuriuos kon
greso Atstovų Rūmas užgy- 
rė svetimiems kraštams 
ginkluoti ir. stiprinti prieš 
komunizmą iki 1952 metu 
liepos mėnesio.

Valstybės sekretorius A- 
chesonas protestavo, kad 
“lėšų numušimas Amerikos 
draugams pakenks jos ap
sigynimui.”

Madrid, Ispanija. — Pe
ru respublika siūlys Jungti
nėms Tautoms priimti fa
šistinę Ispaniją, sakė Peru 
ambasadorius M. Gallagher. 

Atstovų Rūmo ir Senato 
įgaliotiniai buvo iš anksto 
susitarę užgirti šį bilių, pa
gal kurį būtų padidinti as
menims taksai apie 12 pro
centu.

Valdžia iš pradžios reika
lavo net 10 bilijonų dolerių, 
naujų taksų.

aliejaus versmes.
Irano premjeras Mossa

degh atsisakė derėtis su an
glais pagal jų planą, nepai
sant jokių pataisymų. Mos
sadegh užreiškė, jog dery
bos galėtų būti vedamos 
tiktai pagal Irano įstaty
mą dėl aliejaus pramonės 
suvalstybinimo ir visai at
skirai nuo Jungtinių Tautų. 
Jisai sakė, galima būtų tar
tis su anglais tiktai dėl at
lyginimo už buvusią jų nuo
savybę ir dėl aliejaus par
davinėjimo programos. 
Jis įspėjo, jeigu Saugumo 
Taryba rems anglų planą, 
tai “Irano delegatams nie
ko daugiau neliks, kaip tik 
namo grįžti.” 

tam priklausančių anglia- 
kasyklų.
NORVEGIJA SAKO, 
TAI TIK “APSIGYNIMUI”

Oslo, Norvegija. — Nor
vegijos užsienio reikalų mi
nistras Lange ketino at
mest sovietinį protestą. Ta- 
čiaus pripažino, kad Norve
gija, kaipo Atlanto kraštų 
sąryšio narys, gali leistu 
svetimiems kraštams įsitai
syt karines stovyklas Špic
bergene “dėl apsigynimo, 
jeigu kiltų karas arba jei 
gręstų karo pavojus.”

Amerikonai grumiasi 
pirmyn; apsupo 800 
šiaurinių korėjiečių

Korėja. — Amerikonai su 
savo talkininkais prasiver
žė dar porą mylių pirmyn 
link Kumsongo, šiaurinių 
korėjiečių ir kinų centro vi
duriniame fronte. Kartu 
jie apsupo ir 800 šiauriečių, 
kuriuos žada sunaikinti bei 
suimti.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad tavo Amerikai, kad rapor 
jie išvien su kinais savano- tas viešai paskelbtas, 
riais “atkakliai ginasi, bet J 
amerikonai vis veržiasi pir- įjį^ |jai k manevrai 
myn, nepaisant didelių ‘sa- *
vo nuostolių. Viduržemio Jūroje

Buenos Aires. — Argenti
nos prežidentas - i diktato
rius Peronas pasakoja, būk 
Jungtinių Valstijų agentai 
sukurstę sukilimą prieš jį 
pereitą mėnesį. Visus Ar
gentinoje blogumus Pero
nas suvertė ant jankių.

Fanatikas nužudė 
Pakistano premjerą
Nušautasis premjeras Ali Khan 
buvo anglų - amerikonų draugas

New Delhi, Indija.—Reli
giniai - tautinis mahometo
nų fanatikas antradienį nu
šovė Pakistano premjerą 
Liaųuatą Ali Khaną, 56 me
tu amžiaus. Kai* tik Ali 
Khanas pradėjo kalbėti vie
šame susirinkime Ravalpin- 
di mieste, paliai Kašmiro 
kunigaikštijos sieną, tuojau 
žmogžudis ir nudėjo ji tri
mis revolverio kulkomis.

Publika čia pat užmušė 
šoviką, “sudraskydama jį į 
gabalus,” kaip teigia kores
pondentai.

žmogžudis 
karštuolių mah o m e t o n ų 
srovei, kuri reikalauja pa-

Šimtai nacių vakarų 
Vokietijos valdžioje

Bonn, Vokietija. — So
cialistai vakarinės Vokieti
jos seime kaltino premjerą 
Adenauer j, kad naciai va
dovauja užsieninei jo mi
nisterijai.

Adenaueris atsakė, jog 
toje ministerijoje yra “tik
tai 134 naciai,” kurie buvo 
Hitlerio užsienio reikalu 
ministerijos valdininkai. Jis 
pridūrė, kad norint sudary
ti tautos vienybę prieš So
vietų Sąjungą, tai reikia ir 
su naciais bendradarbiauti.

(Kitose vakarų Vokietijos 
ministerijose taip pat yra 
šimtai nacių.) I

Dingę dar 2 atominiai 
anglų mokslininkai

London. — Pranešama, 
jog “nežinia kur dingo,” iš
vykę užsienin dar du ato
miniai anglų mokslininkai— 
Dennis O’Connor ir Willi
am Campbell.

Valdžia bijo, kad ir jiedu 
nebūtu nukeliavę Sovietu 
Sąjungon darbuotis.

Danija, pasak amerikonų, 
per tingiai ginkluojasi

Kopenhagen, Danija. — 
■ Karinė amerikonų komisija, 
vadovaujant . generolui G. 
Olmstėdui, surado ir viešai 
raportavo, kad Danija per 
tingiai, nerangiai ginkluo
jasi prieš Sovietus.

I

Danijos valdžia užprotes-

Roma.—Bent 50 karo lai
vų ir šimtai lėktuvų daro 
manevrus Viduržemio Jū
roje, arti Italijos. Genero
las Eisenhoweris stebi tuos 
karinius pratimus Ameri
kos, Anglijos, Franci jos ir 
trijų kitų vakarinių kraštų. 

skelbt karą Indijai, ypač at
kariau! nuo jos Kašmirą.

Pakistanas yra mahome- 
toniškas kraštas su 80 mi
lijonų gyventojų ir 357,683 
ketvirtainėmis mv 1 i o m i s 
ploto šiaurvakariniame ir' 
šiauriniai-rytiniame Indijos 
pussalio kampuose.

Per Anglijos pasidarbavi
mą, tas plotas po Antrojo
pasaulinio karo buvo at
plėštas nuo Indijos ir suda
ryta atskira Pakistano vals
tybė.

Kaip Indija, taip Pakis-
priklausė tai Į tanas yra savivaldiniai an

glų. imperijos nariai.
Kašmiro gyventojų dau

guma yra mahometonai, 
bet kunigaikštinė jo val
džia prisijungė prie Indijos,

Anglija ir Jungtinės Vals
tijos laikė velionį Pakista
no premjerą savo draugu. 
Jis geriau rėmė anglų-ame- 
rikonų politiką, negu Indi
jos premjeras Jaw. Nehru.

Prezidentas Trumanas ir 
Anglijos valdžia todėl pa
siuntė Pakistanui nuošir
džius apgailestavimus dėl jo 
premjero nužudymo.

Nacis sako, jankiai Korėjoj 
elgiasi “kaip naciai”

Bonn, Vokietija. — Nau
jųjų naciu partijos vadas 
Franz Richter vakarinės 
Vokietijos seime reikalavo, 
kad anglai - amerikonai pa
leistų visus hitlerininkus, 
kuriuos nuteisė kalėjiman 
kaip karinius kriminalistus.

Richter pareiškė, kad'jie 
baudžiami tiktai už “tokius 
žygius, kokius amerikonai 
ir anglai dabar daro Korė- 
joje.”

Senatoriai tirs komunistų 
įtaką darbo unijose

Washington. — Senato 
komisija darbiniais reika
lais nutarė tyrinėti komu
nistų įtaką unijose, ypač 
fabrikuose, kurie atlieka 
karinius darbus valdžiai.

Komisijos pirmininkas, 
demokratas senatorius Hu
bertas Humphrey tvirtino, 
kad “komunistai viešpatau
ja ir devyniose CIO unijo
se.” Jis ragino nepaisyti, 
kad tu unijų vadovai paten
kino Tafto - Hartley’o įsta
tymą, prisiekdami, jog ne
priklauso Komunistų Par
tijai.

BUVĘS MAJORAS 
TAPO AREŠTUOTAS

Pekin, Ill. — Julius E. 
Barnes, buvęs Delavan, Il
linois, miesto majoras, tapo 
areštuotas. Jis naktį tris 
kartus bandė prakalti skylę 
kampiniame saliūno akme
nyje Pekin miestelyj, kad 
galėtų išsiimti įmūrytą bu
telį degtinės. Barnes gir
dėjo, ‘kad tai labai geras 
senas šnapsas.
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EGYPTAS EINA PIRMYN.
EGYPTQ PARLAMENTAS vienbalsiai užgyrė to 

krą£to į vyriausybės žygį, pagal kuri jinai nutraukė 193(5 
mejy sutartį su Anglija, — sutartį, suteikiančią anglams 
tei$ę laikyti 10,000 kareivių Suezo kanalo zonoje ir ben
drai su Ęgyptu valdvti Sudaną..

žodžiais: Egypto vyriausybė ir ] 
vienbalsiai pasakė anglams: šalinkitės iš Egypto žemės, 
išeikite iš Sudano, kuris teisėtai priklauso mums, egyp- 

;• tiečiams.

BAISI EKSPLOZIJA 
KANADOJE1!*

Tai, apie ką žemiau rašy
sime, gal iš tikrųjų turėtų 
tilpti juokų skyriuje, bet 
mes pasivėlinsime įdėti į šį, 
apžvalginį, skyrių. Dalykas 
didelis, — dalykas, į kurį 
turėtų įsikišti Vlikas, Ame
rikos lietuviu tarvba, o gal 
net ir pats “Kybartų akto” 
nešiotojas, šefas Lozoraitis.

Tegu skaitytojas turi 
kantrybės, o jis pamatys, 
kad mes nesijuokiame.

Antai, Kanadoje dipukai 
įkūrė “Lietuvių Atgimimo 
Sąjūdžio Kanados Vietiniū
ki i« ” Koks pavadinimas!ixijci. ivvno v eitu iii iiici o ;

parlamentas | Į]u-Up, tai Įkūrė, bet jie tuoj 
runfn 7onw”j<! ? * niauti s

Į grupės nariai, kurie nebuvo 
supažindinti arba nesidomėjo 
sąjūdžio ideologija ir siekiais, 
Įstoję Vedami vien garbės 
troškulio ir buvo bauginarhi 
“Vilnies” ir “Laisvės” meto
dais bei pravardžiavimais;

Prie šio kurstymo ir griovi
mo darbo yra prikišęs nagus 
ir kitas, buvęs Vyr. Valdybos 
narys nusižengęs Įstatų 7 pa
ragrafo pastraipai b ir c;

Vyravo asmeniškumas, bet 
ne programiniai bei ideologi
niai skirtumai;

“Pirmoji pusė” smerkia 
“antrąją pusę,” o pastaroji 
—pirmąją. Kas yra Vilnies 
ir Laisvės metodai, kuriuos 
“pirmoji pusė” naudojo 
ųrieš “antrąją puse,” nepa
sakoma. - Abieju pusių kai-'11’

syti,” kad, einant ja, Au
stralijos komunistų partija 
būtų pripažinta nelegale, 
kad valdžia galėtų pulti 
kiekvieną asmenį, kuris jai 
nepatinka (žinoma, pirmiau 
jį apšauktų komunistu, o 
paskui areštuotų ir baus-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

—Kaip Jadvyga sėdės ant 
sosto ir pi’ieš ją aniolai klo- 
niosis, tai kur tada bus Jo-

už gerklių 
pasekmė:

Bet Egyptas ėjo toliau: jis atmetė ir Amerikos skymą, 
pagal kurį Jungtines Valstijos, Anglija, .Francūzija ir 
Turkija (žinoma, dėl svieto akių, ir Egyptas būtų įsileis
tas) valdytų Suezo kanalą.

Mūsų vyriausybė pasirodė tikru genijumi: anglų ka
riuomenės įgulą Suezo kanalo zonoje ji pasiryžo pakeisti 
keturių valstybių įgulų baze,—baze, nukreipta, aišku, 
prieš Egyptą ir Tarybų Sąjungą.

Nedaug tereikėjo egyptiečiams galvoti, kad prieiti 
prie tokios išvados: jeigu mums šiandien nėra lengva | do lygią

Susibarė, “vietininkiečiai” 
šaukė savo suvažiavimus; 
vieni rugsėjo 8 d., o kiti 
rugsėjo 15 d.—abudu suva
žiavimai įvyko Toronte prie 
uždaru durų.

Abudu suvažiavimai pri
ėmė rezoliucijas, kurios ra- 

į vietą Montreal© 
kardeliuinkų l a i k rast y j. 
Pirmojo “vietininkiečių” su
važiavimo 
skaitome tokius 
tus

Lietuvos atgimimo sąjūdis 
nuo pat Įsisteigimo dienos, dėl i 
neaiškiai vedamos linijos, lie
tuviškoje visuomenėje nerado 
pritarimo, o jame įsiregistra
vę kai kurie asmenys su dik- 
tatūrinėm užmačiom stengėsi 
organizaciją paversti diktatū
riniu vienetu, siekdami Įgy
vendinti atgyventas asmeninio 
iškilimo problemas, kurios ne
siderina nei su daugumos na
rių, nei.su demokratiškai gal- 

.a, i . • • r i vejančia lietuviška visuomene,EGYPTAS-apie 383,00(1 ketvirtainių mylių žemes plo-! ne. su lj( tuvii| taut(>s siekH 
tas su arti 20,000,000 gyventojų. mais

Sudanas — apie 950,000 ketvirtainių mylių plotas su j 
apie 8,000,000 gyventojų.
/ Suvienijus abu kraštus į vieną, susidarytų didelė vals
tybe. Tiesa, nemažai abiejuose kraštuose yra dykumų, 
be to, Sudane klimatas tropiškas, karštas, ’ nepalankus. 
Tačiau yra ir derlingos žemės plotai ir egyptiečiai. tu
rėdami daugiau laisvės, galėtų savo gyvenimą greit pa
gerinti, paturtinti.

Anglija pripažino Egyptui nepriklausomybę 1922 
tais, bet tik 1936 metais iš ten anglai ištraukė savo 
riuomenę, palikdami kariuomenės įgulą tik Suezo 
nalo zonoje.

1946 metais egyptiečiai reikalavo nutraukti 1936 
tų sutartį ir jie tuo reikalu kreipėsi i Jungtines Tautas 
berasta rosi os 1947 metais atsisakė tąjį klausimą svars
tyti'ir patarė abiem šalim susitaikyti. 

. liftai-Egypte virė neramumai; žmonės i 
valdžia išvestų iš Egypto žemės paskutinę'anglų įgulą, it 
kad’Sudaną padarytų Egypto dalimi, laisvą nuo anglų ©įgrobė “Vietininkijos” tur- 
okifpacijos.

t 1945- metais buvo užmuštas premjeras Ahmed Maher 
Palfa, o 1946 metais buvo užmuštas kitas premjeras, į 
Mahmoud Fahmy el-Nokrašy Paša. Abu premjerai kri
to dėl to, kad jie pataikavo anglams, kad jie atsisakė 
vykdyti liaudies norus.

Panašiai, vėliau, kaip matėme, buvo ir Irane: kuris
* valdininkas pataikavo anglams, buvo užmuštas.

. Ką tai rodo?
Tai rodo, jog tiek Irane, tiek Egypte, tiek kituose Vi- 

dllftjrtiniuose kraštuose svetimieji tiek žmonėms įgriso, 
kad? pastari e ji ryžtasi naudoti visokiausias priemones 
jierĄs pašalinti.

Naci'jonalistinis judėjimas ten didelįs ir jis vis auga, 
g vis fcręsta. . •,

^Ktio baigsis šis Egypto žygis, nieks kol kas negali pa
sakoti. Galimas daiktas, jog tiek Egypte, tiek Sudane 
atsiras nemaža tokių, kurie eis prieš savo tautos inte-

• rėsVfs, bet liaudis pasiliks savo vietoje ir jie reikalaus 
pilnos kraštui nepriklausomybės.

. Galimas daiktas, jog gali įvykti ginkluotu susirėmimu 
ta^p anglyi ir egyptiečių. Anglų įgula Suezo kanalo zo- 

? noje tapo sutvirtinta. Jei tai]) įvyks, aišku, egyptiečių 
' mases bus dar labiau sujudintos kovai už krašto nepri
klausomybę.

išvyti iš mūsų žemės vienus anglus, tai kaip gi mes ka
da nors galėsime išvyti Amerikos, Anglijos, Francūzijos 
if Turkijos įgulas? Ir tai supratę, egyptiečiai pasakė: 
nieko nebus, mes sh genijališku Washingtono siūlymu 
nesutiksime.

Egyptas nori nors kartą būti nepriklausoma valstybe. 
Suėžo kanalas eina per Egypto žemę ir dėl to tasai ka
nalas privalo būti Egypto kontrolėje.

Tokia‘galvosena persiėmę, egyptiečiai ir eina pirmyn.
O kai dėl Sudano: parlamentas papildo Egypto kons

tituciją. pagal kurią Sudanas turėtų įeiti i Egypto pri
ll iumi• klatfsomVbe ir karalius Fa rūkas turis būti 

Egypto ir Sudano.
Spaudos korespondentai, stebėję ir aprašę 

nio* įvykius Kairo mieste (Egypto sostinėje), 
milžiniškos žmogių masės šį parlamento žygį užgyrė pa- 
lankiotnis demonstracijomis.

pirmadie-
rašo, jog

Reakcininkų konstituci
nio priedo, projektas buvo 
toks bjaurus, kad juo šlykš
tėjosi kiekvienas pažanges
nis, kiekvienas padoresnis 
žmogus, suprantąs jo pras
mę. Prieš jį dėl to kovojo 
ne tik Australijos komunis
tų partija, ne tik darbo par
tijos vadovybė, ne tik uni- 
jistai darbininkai, bet net 

daug dvasininkų. Bet 
ba tokia išdidi,"tokia “aukš-! štai, Naujienų bendradarbis 
ta,” kad abejojame; ar silikone iš galvos išėjo po tot 
pranta ja tie, kurie rašė! kai Australijos žmones ta 
pareiškimus. Bet visgi tai1 valdžios siūlymą referendu- 
šiek tiek parodo, kas daro- 

>si tarp Kanados dipukų. 
| Nespėjo jie susiorganizuoti, 
kai pradėjo peštis ir ėstis. 
Nespėjo organizaciją įkur
ti, kai pradėjo skaldyti.

Mes visuomet sakėme, jog 
taip dipukų nėra tos “vie
nybės,” kokią tūli įsivaiz
duoja. Tarp jų yra tokių,

rezo 1 i u c i j o j e i kurie gatavi viens kitą šu- 
priekaiš-i naikinti. Ir juo ilgiau jie 

antrai pusei”: į šiame žemyne pagyvens,
l juo greičiau tarp jų pasi- i 
I reikš daugiau skirtumų.

Galimas daiktas, kad to
je organizacijoje (“Vieti- 
ninkijoje,” kaip jie ją ša- 
blonuoja) yra ne vienas ir 
doras ž m ogus; galimas 
daiktas, kad jis ar ji ten įė
jo per neapsižiūrėjimą, ne-

organas “-Laisvoji 
i Lietuva”, Steponui Jakubickui 
vedant, visa eile straipsnių už
akcentavo diktatūrinę linkmę 

Kanados Vietininkijos val
dybos narys 
organizacijoje 
kaip su 
niu, 
ninkijos ir skyrių valdybo
mis ir daugumos narių valia.

Vykstant tokiai neleistinai 
padėčiai, Toronto skyrius ė- 
mėsi iniciatyvos, šį iškrypimą 
iš Įstatu ir programos ribų 
veikimą sustabdyti, i

reikalavo, kad i Pasirodo, kad “antroji pu- 
■ ■ ' ’p sė,” su Jakubicku priešakyj,

me

me-

BEŠALIŠKAI, ŠALTAI galvojant, turint praeities pa
tyrimus, rodosi, Anglijos darbiečių valdžia turėtų tuo- 
jftilHftikytis su Egyptu, ištraukti iš jo žemės savo ka- 
fiuirftienę, paliekant to krašto žmonėms patiems tvarky- 
tb 8avo reikalus, kaip jie išmano geriausiai.

| Kovojant, mūsų vyriausybė, rodosi, neturėtų
Mwlyti bent kokių skymų anglu įgulai Egypte pavaduoti. 
Siyptas turėtų priklausyti egyptiečiams, nes tai jų že- 
nįS, nes tai jų reikalas.

—Alau, Džim!
—Alau, Saimon! — atsa-

mu atmetė!
Vincelis norėtų, kad Au

stralijos valdžia imtųsi 
prieš komunistus tokių žy
gių, kokių ėmėsi Smetona, 
Hitleris ir Mussolinis. Tuo
met tai jis galėtų ramiai 
miegoti!

Atrodo, ne vienas Vince
lis kenčia 
po rugsėjo 
čia jas ir

tokias “mūkas” 
22 dienos. Ke.n- 
jo mokytojas p. 
jis irgi griežia 

dantį prieš komunistus ir, 
jei įmanytų, jis juos visus 
išnaikintų vienu pasinio j i- 
mu.

Bet gyvenimas eina savu 
keliu, o tokie Vinceliai su 
sėbrais kenčia, it drugio 
krečiami.

apsisvarstęs. Tokie žmonės Naujas javams pavojus 
turėtu šalintis iš ten. Jiems

I vieta lietuvių darbininkų 
(judėjime.

Kanadoje, kaip Liaudies 
Balsas rašo, , yra nemaža 
voldemarininkų, yra smeto- 

i nininkų, yra kardelininkų, 
kurie taipgi širdyje smeto- sur užsiveisia ir auga. Nai- 

‘ nininkai, o tik iš paviršiaus ’ 
nuduoda liberalus. Tokiu

<

isVakarinėse valstijose 
kažin kur atsirado ir stai
ga pradėjo labai veistjs ir 
augti nauja žole. Ji išauga 
iki septynių pėdų aukščio ir 
nustelbia javus. Sunku 
prieš ją kovoti, ries ji vi-

kindamas ją, sunaikini ir 
javus.

šeimininkavo, 
savo asmens padaii- 

nesiskaitydamas su Vieti- ;

likti, jei tik galės. Tai žmo
nės be širdies, be moralės, 
be doros! Doleris jų dievas. 
Karas—-jų angelas su. spar
nais, kuris sugrąžins juos į 
atomo bombos “išlaisvintą” 
Lietuvą. Štai, kas tie do 
žmonės!

pirmos progos tave apvogs, 
j apšmeiš, išniekins, ir dar 
ką nors daugiau ryžšis at-

Paryžius. — Pranešama, 
jog Varšuvos teismas nutei
sė prelatą Z. Kačynskį 10 
metų kalėti kaip anglų-ame- 
rikonų šnipą.

nefylinau gerai. — Kaip ei
nas?

—Kaip trainas!
— Nesifūlyk, ale pasakyk,; 

ar Jadvyga dar vis nepa
daryta šventa?

—Dar ne. Aš mislinu, 
kad tas velnio avokatas la
bai geras, tai jis sunešė vi
sus Jadvygos griekus. O 
Dievo advokatas, aš misli
nu, yra parsidavėlis, tai jis 
pakavo jo Jadvygos cnatas. 
Ką tu. Džim, mislini?

—Aš mažai apie tai ži
nau, bet- gal tu turi dau
giau šventų žinių, ba tu 
suveini su pranciškonais. 
Kodėl pranciškonai nenori 
padaryti Jogailos šventu ? 
Jis gi buvo Jadvygos vyras, 
Lenkijos žentas?

—Negalima.
—Kodėl ne?
—Jogaila buvo pagonis.
—Jis pasikrikštino ir Vla

dislovo vardą priėmė.
—Kas tas krikštas! 

ir Mindaugas buvo 
krikštinęs; o kas iš 
Kaip tik gavo karaliaus ka
rūną, tai ir vėl at^krikšti- 
no, pasilikdamas pagoniu, 
kokiu buvo. Lenkai niekad 
nepripažino, kad lietuviai 
yra katalikai. Atsimenu 
krajuj pas mus buvo daug 
šlėktų, tai kaip jie susitik
davo žmogų, tai šitaip už- 
klausdavo: Či pan jesteš 
litvin, či katolik? Matai! 
Jei lietuvis, tai jau tu jam 
nebuvai katalikas!

—Tai mynina, kad Jogai
la nebus padarytas šventu.

—Nausari!

pasi- 
to?

Dienraščio Laisves reikalai

tą, tai pirmoji pusė išrinko 
komisiją, “kuriai šiuo rei
kalu duoti visi reikalingi 
įgaliojimai ir ji gali panau
doti visas reikiamas prie
mones, kurias ras reikalin-

SUKRĖSTAS ŽMOGUS
Tūlas-Vincelis rašo Nau

jienoms iš, Australijos. Ra
šo tai rašo, bet kaip ir ką 
jis rašo. Štai, Vincelio ra-i
šinio prądžia:

Tai, ką mes patyrėme Aus-; 
tralijoje rugsėjo 22 d., sukrė
tė ne ’vien tik Australijos vy
riausybę, bet ir daugelį visai

Kas tas turtas? “Pirmo-'
ji pusė nepasako,” o mes 
nežinome. Tiek/ to!

Ką gi sako “antroji pu- -. .
sė” savo rezoliucijoje? t bepartyvių gyventojų. Sunku 
Tarp kitko, štai kokie jos 
kaltinimai “pirmajai pu
sei”:

Buvo priimtas

man čfa gyvenant pasakyti, 
kaip tie Australijoje buvę bal
savimai atsiliepė JAV ir ki
tur užsieniuose, kaip jie ten 

nemažas , vertinami, bet čia Australijo- 
skaičius alkoholio ir azartinio je ir dabar dar žmonės ne
koptų lošimo vergų, moraliai 
kritusių ir pramuštgalvių;

Vieno buvusio Vyr. Valdy
bos nario, nusižengusio įstatų 
7 paragrafo pastraipai c, są
moningai ir apgalvotai, kaip 
mokyto agento prisidengiant 
demokratijos sJ<raiste ir deri
nantis laiko nuotaikoms, iš pa
salų buvo kurstomi, ypač tos %

rimsta.
Kas gi tokio baisaus rug

sėjo 22 d. Australijoje at
sitiko? Tą dieną to krašto 
žmonės balsavo konstituci
jos priedą, pasiūlytą kon
servatorių reakcinės val
džios. Valdžia norėjo kraš
to konstituciją taip “patai-

$25.00 
12.00 
10.00 
10.00

. 8.00 
. 3.50 
. 3.50 
. 3.00 
. 3.00

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
3.00

Deja, iš Washingtono ateina žinių, kad mūsų vyriau
sybė padės anglams* kovoti prieš egyptiečius pastarųjų 
pastangose už savo krašto pilną nepriklausomybę.

Komercinės mūsų krašto spaudos bendradarbiai ir ra
dijo komentatoriai tuo didžiuojasi jr tuo būdu sėja ara
biškame pasaulyje neapykantos sėklą Anglijai ir mūsų 
kraštui.

Tai bloga, tai negerai!

Auku dienraščio Laisvės reikalams pastaruoju lai
ku gavome sekamai:
LLI) 188 kp., Detroit, Mich., 

per A. Kuprevičią ........
J. Semitus, Trassack, Canada .. 
Chas Brown, Brooklyn, N. Y. . 
Juozas Ažys, Brooklyn, N. Y. .. 
John Gerdis, Berlin, Conn. ... 
J. Svingie, Terriffville, Conn. ... 
A. Gradeckas, Terriffville, Conn. 
A. Pikūnas, Connerton, Pa..........
J. Dementis, Chicago, Ill. ...........
Ig. Bechis, Union, N. J.................
P.' Bechis, Great Neck, N. Y. .
A. Žigus, Bridgeport, Conn..........
S. Smitas, La Porte, Ind...........
P. Repečka, Inglewood, Cal. ... 
Joe May, Inglewood, Cal..............
Ch. Gradeckas, Methuen, Mass. . 
J. Blažonis, Lowell, Mass..............
B. Branch, E. Chelmsford, Mass.
I. J. Bartkus, Oxford, N. Y........................... 3.00
Chas Stasis, Perkasie, Pa............................... 3.00
F. Pivariūnas, Baltimore, Md. ........................ 3.00

Po $2 aukavo: A. Balčiūnas, Montreal, Canada; 
A. Meškis, Ozone Park, N. Y.; Brooklynietis ir J. 
Kupchinskas, Great Neck, N. Y.

Po $1: Ch. Macys, Voluntown, Conn.; K. Kuyutis, 
Lowell, Mass.; V. Braslavičius, LoweU, Mass.; . S. 
Dainiūnas, Forestville, Conn.; J. E. Detchman, Col
linsville, Ill.; U. Mas-ienė,.Mahanoy City, Pa.; J. Wai- 
tonis, Munhall, Pa. ir S. Alseika, Los Angeles, Cal. 
Visiems didelis ačiū už aukas! Prašome aukuoti pa

gal išgalę, nes viskas labai brangu, dienraščiui daug 
sunkiau, kaip būdavo kitais laikais.

Laisvės Administracija

—Aš mislinu, jis yra fte- ; 
kloj už tai, kad jis KeistptįfC 
pasmaugė. L

—O Jadvyga ar nieko ne- 
pasamugė?

—Nevermai!
—Tu pats nevermai! Jei 

nori daugiau apie Lietuvos 
istoriją žinoti, tai skaityk 
dabar Laisvėje telpančią 
daktaro Matulaičio Lietu
vos istoriją. Tai žmogus! 
Daug žino ir gražiai rašo!

—Aš skaitau! O mano, 
prisiega tai pirmiausia 
griebiasi už jos, kaip Lais
vę parnešu.
- —Tai gud!

—Šiūr, gud! Ale aš, 
Džim, nesuprantu vieno' 
daikto, gal tu man galėtai . 
išfiguriųoti? :

—Ko?
i —Aną dieną aš skaičiau 
; pranciškonų gazietoj tokį 
dalyką: “pasakyk man, ką 
tu skaitai, tai aš tau pasa
kysiu, kas tu esi...” Ką tai 
mynina? Kas dabar aš esu£,‘%

—Esi Saimonas Blynas, V 
daugiau niekas.

—Nevermai, man džiokų 
neriesk! Aš, kasdien )uer- 
ku ir skaitau Laisvę ir kaip 
kada, nuėjės pas zakristijo
ną, gaunu paskaityti pran
ciškonų gazietą. Tai kas 
dabar aš esu?

—Paklausk pranciškonų.
—Jie teisybės nesakys.

Aš juos žinau! Aš noriu, 
kad tu pasakytai, ba tu ba
jini visiems, kad daug žinai.

—Aš mislinu, kad tu esi. 
darbininkas, kaip ir buvai. 
Be to, esi mikseris. Skaity
mas gazietų žmogaus kitokiu 
nepadaro. Kunigai ir pran
ciškonai skaito kiekvieną 
Laisvės numerį, bet jie vis- 
tiek nėra darbininkai, juo 
gyvena iš darbininkų pro-
cios.

—Ar tu mislini, kad už.- 
skaitymą Laisvės žmones? 
eis j peklą?

—Aš nemislinu. Kas Jau

—Man sakė vienas p ran-* 
ciškonas.

—Jei dėl to eitų žmonės į 
peklą, tai pranciškonai pir
mi ten patektų, ba jie pa
tys skaito Laisvę. Ne, Sal
mon. Neteisybė, kad dėl 
skaitymo gazietų žmonės

eiti tie žmonės, kurie ne
skaito gerų gazietų, ba jie 
tamsūs, nieko nesupranta, 
daug blogai mislina ir grie- 
šina.
kaip 
žmonės niekad neis į peklą, 
ha jie iš savo galvos peklą 
išmeta. Ir jie darbuojasi, 
kad ant žemės pekla būtų 
panaikinta ir čia visiems 
darbo žmonėms būtų dan
giškas gyvenimas. Va, kaip 
aš mislinu, Saimon.

—Tu gerai mislini! Jes- 
sari! Dabar matau, kad

Tokius laikraščius, 
Laisvė, skaitydami,

—Ir tu pat ne durnas,; 
Saimon! Ale dabar buš ‘

— Gudbai, Džim! Ten- 
kin !

kairiosios unijos
Newark, N. J. — Čionai 

Westinghouse Meter kom
panijos 450 darbininkų bal
savo unijos pasirinkimą. • 
219 balsavo už sugrįžimą į 
United Electrical Workers 
uniją, o 180 balsavo už pa
silikimą prie CIO unijos.

Tie darbininkai įsitikino,. , 
kad pažangioji unija geriauJu 
apginą jų reikalus.

Laisves Įstaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

2 pusi.—Laisve (Liberty)* Ketvirt, Spalių-October 18, 1951

nei.su


Lietuvos respublikine taikos 
šalininkų konferencija Vilniuje

i.

(Tąsa)
—Karo kurstytojams ne- 
kvyls įgyvendinti jų klas-

metais iš. pažinau taikaus 
gyvenimo laimę, išmokau 
valdyti sudėtingą , mašiną. 
Aš iš visos sielos noriu tar
kos ir nenuilstamai dirbu 
kolūkiniuose laukuose. Mū
sų MTS kolektyvas pavedė 
man pareikšti konferencijo
je, kad visi mechanizatoriai 
vieningai pasirašys Kreipi
mąsi ir parems parašus pa
vyzdingu darbu vykdant 
žiemkenčių sėją ir rudeni
nį arimą.

Į tribūną pakyla Vilniaus 
Salomėjos Nėries vardo vi-,

Neužlaikymas demokratiškų 
idealų

Neaiškumas Demokratiškų 
Idealų

Amerikiečiai -vis labiau ne-l 
toleruoja p a s i r e i š k i m u-s 
apykantos prieš 
rasių, tikybų ir 
mūs. Vis daugiau 
kai' reaguoja į 
mūsų šalies brangių idealų.

Amerikiečiai greitai reaga
vo į neseniai įvykusį inciden-

Vakarines Vokietijos 
“kojų karalienė”, 19 
metų Gonda Sureian, pri
buvo Amerikon savo ko
jas pademonstruoti. Ji ir 
taip labai graži mergina.

linės Taikos Tarybos Krei- kos. Tačiau trokšti taikos— 
tai dar ne viskas: reikia 
ryžtingai, kovoti! už taiką. 
Ir mes, tarybiniai žmonės, 
tvirtos valios žmonės, at
kakliai kovojame už taiką, 
rodome kelią į laimę viso 
pasaulio tautoms. Mūsų 
reikalas teisus, su mumis 
teisybė, ir riids laimėsime.

Žodis suteikiamas vienam 
seniausiųjų Kauno gamybi
ninkų - metalistų, “Metalo” 
gamybos technikinės kon
trolės viršininkui Sergiejui 
Tarnąuskui.

—Toks trumpas laikas 
praėjo po baisaus karo, o 
Amerikos - Anglijos impe
rialistai vėl įnirtingai sie
kia -įžiebti naują karo gais
rą. Jie sukurstė kruviną 
karą prieš laisvę mylinčią 
korėjiečių tautą, skubiai 
ginkluoja Vakarų Vokietiją 
ir Japoniją, stato karines 
bazes, mėgina. įbauginti 
mus. Tačiau tarybiniai 
žmonės nėra silpnų nervų. 
Mes nenuilstamai stiprina
me mūsų socialistinės Tė
vynės galią, statome, kuria
me, galvodami ne apie ka
rą, o a'pie tvirtą taiką ir 
tautų draugystę.

Štai jau 44 metus dirbu 
gamykloje ir dar niekad 
nesu matęs tokio įkvėpimo 
kupino darbo, kaip Tarybų 
valdžios metais, dabar. Mes 
dirbame ne tam, 
tai būtų 
tam, kad 
šviesesnę 

Tegul
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimusi, bus* naujas ta
rybinės liaudies taikingųjų 
siekimų įrodymas.

Kalba Pabradės viduriuos 
mokyklos mokytoja,, Pa
bradės rajono komisijos Ta
rybiniam Taikos genimo 
komitetui padėti pirminin
kė drg. O. D. Ivanova:

—Mūsų rajono c___
žmonės su dideliu pasiten- 

j'kinimu sutiko Tarybinio 
Taikos gynimo komiteto re
zoliuciją. Gausiuose susi
rinkimuose kolūkiečiai, dar
bininkai ir tarnautojai už
tikrino šlovinga j ai bolševi
kų partijai, brangiajai Ta
rybinei vyriausybei ir karš
tai mylimajam tautu vadui 
draugui Stalinui, kad gar
bingai įvykdys savo prievo
les valstybei, kad dar labiau 
sustiprins mūsų šalies galy
bę. Aš raginu konferenci
jos delegatus aktyviausiai 
dalyvauti aiškinant darbo 
žmonėms milžinišką Pasau
linės Taikos Tarybos Krei
pimosi ir kampanijos para
šams rinkti po Kreipimusi 
reikšmę.

—Mūsų respublikos jau
nimui, — sako Vilniaus 
Valstybinio univ ę r s i t e t o 
studentas Jonas Grigonis,— | 
sudarytos visos sąlygos vai-! 
singai mokytis, ruoštis kū-i 
rybingam, kuriamajam, dar
bui. Šiandien mūsų Aukš
tosiose mokyklose mokosi 
darbininkų, kolūkiečių ir 
inteligentijos vaikai, iš ku
rių išeis savo reikalui išti
kimi, aukštai ' kvalifikuoti 
komunizmo statytojai.

Tarybinis jaunimas—lai
mingiausias jaunimas pa
saulyje. Mūsų mokslas, mū
sų žinios ir jėgos skirtos 
taikai ginti. Mes tvirtai sa
kome Čerčilį ams ir trume- 
nams: karas — karui! Ir 
•tegul mūsų parašai po Krei
pimusi rūsčiai perspėja vi
sus karo kurstytojus.

Mickūnų MTS traktori
ninkas Mečislavas šostakas 
savo kalboje pareiškė:

—Aš, buvęs samdinys, 
esu kilęs iš neturtingos len
kų šeimos. Tarybų valdžios

pimąsi, duoti atkirtį vi
siems, kurie siekia griauti.

Tarybinio Taikos gynimo 
komiteto narys, poetas An
tanas Venclova pasakė:

—Antrojo Pasaulinio tai
kos šalininkų kongreso me
tu Varšuvoje, “Lenkų žo
džio” rūmuose buvo suruoš
ta demokratines Lenkijos 
vaikų piešinių paroda. Ša
lia piešinių, vaizduojančių 
pereito karo baisumus—de
gančius namus ir už spy
gliuotos vielos verkiančias 
motinas—lenkų vaikai pie
šia statomus puikius naujo
sios Varšuvos pastatus, žy
dinčias gėles, savo linksmai 
žaidžiančius vie n m e č i u s. 
Naujosios Varšuvos vaiz
dai—tai demokratinės Len
kijos vaijtų laimingosios 
vaikystės atspindis. Č i a 
pat, atskirose vitrinose bu- 

šiandien
platinami Amerikos vaikų 
tarpe—maži atominių bom
bų modeliai, policijos auto
mašinos, vaikiški plieniniai 
pančiai rankoms surakinti.

Imperialistai nori išžudy
ti kad ir visą žmonija, kad 
tik jų kapitalai padidėtų 
naujais milijardais. Jie pa
siryžę išgriauti šimtus mies- 

i ir tūkstančius kaimų,

Eavyps įgyvendinti jų klas
tingųjų planų. Viso pasau
lio paprastieji žmonės, ge
ros valios žmonės sugebės 
pažaboti agresorius. Mes 
nenorime karo; mes reika
laujame taikos! Mums rei- 
kalinka taika, kad padary
tume mūsų gyvenimą dar 
laimingesni, kad sukurtume 
naujas kultūrines vertybes 
žmonijos labui. Visu Tary
bų Lietuvos meno darbuo
tojų pareiga — kurti nau
jus didžiai idėjinius kūri
nius, kurie dar labiau 
įkvėptų darbo žmones ko
vai už taiką, už šviesią at
eiti—komunizmą, v *

—Klaipėdos dabar negali
ma pažinti, — sako Klaipė
dos srities vyriausiasis chi
rurgas Alfonsas Dirsė. — ji 
pakilo iš griuvėsiu. Prieš; 
šešerius metus čia buvo vie-1 vo išdėti “žaislai,” 
na tiktai ambulatorija, o 
dabar pas mus veikia pen- 

^5 ligoninės, daug kitų 
gydymo ir prof ii a k t i k o s 
įstaigų. Liaudies sveikatos 
apsaugos poreikiams Tary
binė vyriausybė šiemet pa
skyrė daugiau kaip 25 mi
lijonus rublių. Kokia kapi
talistinė šalis, vvkdanti gin
klavimosi varžvbas, 
skirti tokias lėšas 
žmonių sveikatai apsaugo
ti! Mes neleisime sudrums
ti taiką, mums yra brangus 
mūsų taikus, kūrybinis dar
bas.

Lietuvos TSR Valstybinio 
rusų dramos teatro akto
rius, RTFSR nusipelnęs ar
tistas M. Buinyj kalba anie 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimosi dėl Taikos Pak
to sudarymo tarp penkių 
didžiųjų valstybių milžiniš
ką reikšmę.

Kalvarijos rajono darbo 
žn^onių vardu kalba rajono 
ligoninės gydytoja Julija 
Žilinskaitė. Ji užtikrina 
konferenciją, kad visi rajo
no darbininkai, kolūkiečiai,! Karo nebus! 
inteligentija vieningai pasi
rašys Pasaulinės Taikos 
Tarybos Kreipimąsi ir ne- 
pagailės jėgij mylimosios, 
socialistinės Tėvynės galy
bei sustiprinti'. Lietuvių 
tauta žengia petys petin su 
visomis Tarybų Sąjungos 
tautomis, ji karštai prita
ria Tarybinės vyriausybes 
taikingajai politikai ir re
mia ją.

Jaudinančia kalbą lenkų 
kalba sako Viilniaus vidu
rinės mokyklos Nr. 5 XI 
klasės mokinė Irena Ged
vilo.

—Nėra brangesnio žodžio 
kiekvieno sveikai mąstančio 
Žmogaus .širdžiai, kaip žo- 
t?/“taika.” Taika—tai nau
ji’ fabrikai, naujos elektri- 

mokyklos ir universite- 
•'•ztai. Tolesnis socialistinio že

mės ūkio pakilimas. Taika 
—tai žmonijos laimė.

Tribūnoje — Kauno arki
vyskupijos, Kaišiadorių ir 
Vilkaviškio vyskupijų val
dytojas, kanauninkas Juo
zas Stankevičius:

—Taikos reikalas — tai 
gyvenimo reikalas. Kas 
rengia karą — rengia su
griovimus, ašaras ir mirtį. 
O kas kovoja už taiką,—tas 
kovoja už laimę, džiaugsmą • 
ir gyvenimą. Amerikiniai-; m§s ūkio'’ akademijos rek- 
angliškieji naujo karo kurs-. torius Matas Mickis. Jis 
tytojai, bijodami tautų vie- sak0;
nybės ir valios, imasi pačių! —'Kiekvienas tarybinis 
barbariškiausių priemonių žmogus pagristai didžiuoja- 
gayo juodiesiems planams si savosios Tėvynės didžiu- 

liais laimėjimais.
Pirmoji sąlyga liaudies 

i. kultūros to-

Ralijtų _________
darbo pavergti laisvę mylinčias

tautas, kad tik galėtų pasi
grobti svetimą naftą, vol
framą, geležį, auksą.

Tačiau “pasaulio užka
riautojų” kelyje stovi neį
veikiamos jėgos. Pirmoji ir 
rimčiausioji — tai didžioji 
Tarybų Sąjunga. Tarybi
niai žmonės nenuilsdami ko
voja prieš karo kurstyto
jus, demaskuoja jų kruvi
nuosius sumanymus, jų 
žmogžudišką “civilizaciją” 
ir atominių bombų bei plie
ninių pančių “kultūrą.” šio
je taurioje kovoje mus re
mia visa pažangioji žmoni
ja. Dorieji žmonės visame 
pasaulyje sako karui: ne!

Tarybos 
yra ta- 
parašai.

kurios

Tarybiniai žmonės, ir 
drauge su jais lietuvių tau
ta, darniai pasirašys Pa
saulinės Taikos 
Kreipimąsi. Tvirti 
rybinių žmonių 
Juos deda rankos,
sugriovė kapitalistinę prie
spaudą ir pastatė socialisti
nę valstybę, sutriuškino vo
kiškąjį fašizmą ir japoniš
kąjį militarizmą, kurios 
šiandien stato istorijoje ne
regėtas didingas elektri
nes ir kanalus, gyvenamuo
sius namus ir mokyklas, 
kelia kolūkinių laukų der
lingumą ir didina visuome
ninių gyvulių skaičių.

Po to kalba Rokiškio ra
jono “Šilo” žemės ūkio ar
telės kolūkietė Ona Maku- 
tėnienė. Ji kalba apie di
džiulę laimę, kurią pažino 
Lietuvos darbo valstiečiai, 
susibūrę į kolūkius. — Štai 
kodėl, — pareiškė O. Maku- 
tėnienė, — Tarybų Lietuvos 
kolūkiečiai padės visas pa
stangas, kad karo kurstyto
jams nepavyktų įgyvendin
ti jų baisiųjų planų. Res
publikos kolūkiečiai ir 
liau dirbs, negailėdami 
gų, mylimosios Tėvynės 
bui.

Tribūnoje — Lietuvos

to- 
jė- 
la-

Ze-

Mūsų bažnyčia ragina vi-
W ^.į^^osius neleisti, ūki0> mokslo, kultūros to- 
kad kiltų naujas pasaulinis ĮCsniam suklestėjimui pa
karo gaisras. Mes ragina- sįekti — taika. Kiekvienas 
me visus pasirašyti Pašau-Į doras žmogus trokšta tai-

ne- 
žmones kitų j 
tautines kil- 
žmonių svei- 
peržengimus

dūrinės mokyklos Nr. 2 Cicero, 111., kada pikta mi- 
klasės mokslo žymūniTAuk- nia žmonių neleido jauną neg-

ni veteraną Harvey S. Clark, 
•J.r., su savo šeima persikelti Į 
savo naują butą. Apartmcn-’ 
tas buvo apdaužytas, daiktai 
išmėtyti ir sunaikinti, žmones 
ii* organizacijps tuoj paėmė

sė Mordosaitė.
—Tarybų šalyje vyksta 

didžiulė statyba. Tarybiniai 
žmonės želdina dykumas, 
pertvarko gamtą. Dideli 
pakitimai įvyko »ir mūsų.1 dalykus į savo rankas, 
respublikoje, 
buvo svajoti 
valdant apie sudėtingų sta- kui 
kliu gamybą, apie statybą

Ls1 vscllę"I Daugelis .žmonių ir bažnyti- 
bu.ržilazijai1 hJų grupių įsteigė fondą Clar-

kad visa 
vėl sugriauta, o 

sukurtume dar 
ir puikesnę ateitį, 
mūsų parašai po

klu, vaiku žaidimu mieste- 
lių, kokie statomi ir jau 
pastatyti dabar? Visa tai 
padaryta ir pastatyta tai
kos dėka ir tarnauja taikai. 
Ir mes, moksleiviai, tikime, 
kad kiekvienas mūsų geras 
pažymys, geras mūsų žinių 
ir pažangumo Įvertinimas 
mokykloje — tai naujas 
smūgis karo kurstytojams. 
Mes ir ateityje dalyvausi
me kovoje už taiką.

Kalba Lietuvos TSR 
Aukštosios sentikių tarybos 
pirmininkas F. S. Kuzneco
vas.

—Sentikių cerkve griež
tai smerkia taikos priešus- 
amerikinius - angliškuosius 
karo kurstytojus, besąlygiš
kai remia Tarybinio Taikos 
gynimo komiteto nutarimą 
ir ragina visus pasirašyti 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimąsi.

Rašytoja Ieva Simonaity
te iš konferencijos tribūnos' 
‘pareiškė:

—Mes, tarybiniai žmonės, 
darbo esame laimingi ir didžiuo

jamės, būdami didžių žygių, 
didžių darbų šalies piliečiai, 
didžiuojamės, kad mūsų Ta
rybų šalis yra taikos ir tau
tų draugystės šalis, kūrybi
nio darbo šalis.

Visos pasaulio tautos su 
viltimi žvelgia į Tarybų Są
jungą — patikimą taikos 
visame pasaulyje tvirtove. 
Mūsų šalis stojo visų tautų 
kovos už taiką priešakyje. 
Taikos šalininkų frontas 
stiprėja diena iš dienos, jis 
žymiai stipresnis už karo 
frontą. Mūsų jėga—tai tie
sa, kurios bijo imperialistai.. 
Tiesa demaskuoja 
kruosius planus.'

(Bus daugiau)

jo 8 metų dukrytė apdo
vanota pianinu. Chicagos sky
rius National Association for 
Colored People pavedė šio 
jaunuolio bylą federal ini a,m 
teismui. Bet pats Clark tikru 
amerikonišku būdu pareiškė 
savo pasitikėjimą į baltus 
kaimynus. Jis pasiryžęs persi
kelti į savo butą, kada viskas 
bus pataisyta i.r kada galės 
tą saugiai, padaryti.

Tai]), amerikiečiai parodė 
savo gerą valią ir tolerancijos 
gilų jausmą šiame atsitikime, 
bet ką galima sakyti apie ki
tą atsitikimą —seržanto John 
Rice, Winnebago indėno, ku
ris paaukojo savo gyvastį Ko
rėjoj ir kurį neleido palaidoti 
kapinėse Sioux City, Iowa, 
tik todėl, kad vien ‘kaukazie-

čiai’ čia buvo laidojami?
Kada seržantas Rice ir dau

gelis kitų amerikiečių despe- 
I ratiškai kovojo Korėjoj, nie- 
I kas nekreipė atydos į spalvos 
klausimą, bet tas k laušimas 
pakilo, kada seržantas Rice 
gulėjo grabe.

Daugelis amerikiečių norė
jo daryti, ką vienas amerikie
tis —prezidentas Trumanas— 
galėjo padaryti ir padarė. 
Prezidentas paskaitė apie at
sitikimą savo laikraštyje, tuo
jau' davė įsakymą, seržantą 
Rice palaidoti garsiose tauti
nėse kapinėse Arlington, Vir
ginia.

Dabar seržantas Rice palai
dotas Arlingtone, ten, kur vy
rai visų rangų ir visų rasių 
palaidoti. Ir .šiai sekcijai ga
lėtume pritaikyti žodžius 
žydų rabino, tartus dedikuo
jant Penktos Marinų Divizi
jos kapines ant Iwo limo, 
19 15 m. kovo mėn. Rabinas 
Cittelsohn sakė: “čia žmogus 
nesiskaito su kito žmogaus, ti
kyba i)’ jo spalva nieko ne
reiškia. čia nėra kvotų, nusta
tyti, kiek iš kiekvienos grupės 
bus palaidota, čia nėra jokios 
diskriminacijos —- 
apykantos. Jų yra 
šia ir ryškiausia

nėra ne- 
aukščiau- 

de.mok rati

ryškiausia 
’ —- kada šie žo- 
pri taikyti

“Aukščiausia ir 
demokratija
džiai bus pritaikyti visam 
kraštui, irž kuri šie narsuoliai 
žuvo, tik tada visi galės di
džiuotis jos laisve ir demokra
tija.

Common Council

yra ,'gra-

Atostogų Įspūdžiai
Nors jau gana pavėluotai,jos tuomet vargingo gyveni- 

bet visgi negaliu pakęsti ne
prisiminęs atostogų įspūdžių, 
kuriuos mudu su žmona matė
me ir gėrėjomės K. 
nes vasarnamyje, 
■Point, Long Island.

Rocky Point, L. I.,
žus ir gamtiškai įdomus pajū
rio pakraštėlis. Rocky Point, 
stovi ant jūrų kranto, gal ko
kia pora šimtų pėdų aukščiau 
vandens lygio. Patsai reziden
cijos miesčiukas yra kainuo
tas, kalneliai nedideli, bet 
statūs, išrodo, lyg kad buvę 
kada karo fronto 
m o apkasai, bet 
džiais ir visokiais
gražiai apaugę. Kai nuo kran
to žiuri į vandenį, arba iš van
dens į pakrantes, tai matai 
nepaprastai gamtiškai žave- 
jantį vaizdą, kuris tave trau
kia 
čia 
rus, 
pat

apsigyni- 
dabar nie
žai u m.ynais

Loy Henderson 
j Teheran lektu- 
pirm pat Irano 
įsako britams iš-

Naujai paskirtasis Ira- 
nui ambasadoriumi ame
rikonas 
pribuvo 
vų stotį 
valdžios
sikraustyti. Išvyko iš Ira
no 317 anglų, Abadan 
aliejaus apdirbimo tech
nikų.

žiūrėti ir žiūrėti. Vanduo 
tykus ir nepaprastai šv.a- 
byčiaus smiltynas taip 
labai švarus.

Dienomis čia smagiai pasi- 
maudydavome ir pasigerėda
vome šio pajūrio puikiais ir 
įspūdingais krantais, o vaka
rus praleisdavome draugiškai 
ir sąmoningai, besikalbėdami 
su drauge K. Petrikiene, daž- 

i nai iki vėlumos nakties. Su 
drauge Petrikiene, pokalbiai 
buvo labai įdomūs ir naudin
gi. Nes, nežiūrint, iš kurios 
srities visuomeninio gyveni
mo kalbą pradėsime, drg. 
Petrikicnė ją gražiai išryškins 
ir išvadą pa'darys aiškią.1

Tokiu būdu ir vakarai mums 
buvo įdomūs ir naudingi. 
Kadangi mudu su žmona gy
vename triukšmingoje vietoje, 
tai čia mums buvo perdaug 
tyku, taip, kad dėliai to apie 
porą naktų negalėjome gerai 
miegoti. Tiesa, ryte jau norė
tųsi saldžiai miegoti, bet tie 
visokių paukštelių koncertai 
išbudindavo ir jau negalėda
vome miegoti, nes tie jų. kon
certai tokie malonūs ir žavė- 
janti jaušmus, kad klausytum 
dieną ir naktį.

Dar žodis kitas apie drg. 
K. Petrikienę. Petrikienę-Jan- 
kauskaitę pažįstu, rodosi, jau 
bus apie keturiasdešimt metų, 
kai ji buvo dar jaunutė, graži, 
raudonveidė, grakšti ir links
mo būdo mergaitė, nepaisant

mo. Rot, kadangi aš tuomet 
jau buvaui vedęs, tai rpan ne
buvo progos su ja susipažinti 
artimai. O tik dabai’, nuo lie
pos 2 d., 1951 m., man su žmo
na, vakacijų proga, teko sa
vaitę kartu pabuvoti su Petri
kiene jos vasarnamyje. Ir, rei
kia pasakyti, kad draugė Pet
ri kieno yra maloni, draugiška 
ir svetinga moteris. Taip pat 
daugeliui j*i yra pažįstama ii’ 
žinoma, kad Petrikiene jau 
nėra jauna ii- nėra stambaus 
sudėjimo moteris, bet energi
jos ii* sumanumo pas ją ne
trūksta. Ne tik politikoje ir 
v i s u o m e n i n i u o se d ar b u o se,
bet ir brangių moteriškų suk
nelių siuvime, ir namų bei 
maisto ruošoje. Dar daugiau, 
ši iš pažiūros silpna moteraitė, 
kiek mum teko patėmyti ii- sa
vo akimis matyti, gali atlikti 
net ir vyriškus darbus, kaip 
antai: stubą maliavoti iš vi
daus ir lauko, ir net kamba
rius pakeisti. Ir dar ji randa 
laiko skaitymui laikraščių, 
žurnalų ir knygų, ir dar su
randa laiko prisirengimui pra
kalbas sakyti.

Reikia stebėtis, iš kur ši 
moteraitė turi tiek jėgų, ener
gijos ir sumanumo.

Mums užbaigus vakacijas 
Baltimore.! e ir parvažiavus 
namo, ir atradus Laisvių ki\ū- 
vą, tuojaus ėmėmės peržiūri
nėti Laisvę iš kaleinos. Ir mū
sų nuostabai, matome prane
šimą, kad draugė K. Petrikie
ne, maliavojant iš lauko stubą, 

kopėčioms pakrypus, puolė ir 
labai susižeidė koją.

Tai labai nesmagi mums 
buvo naujiena, kad taip atsiti
ko mūsų mielai draugei, ir 
atsiprašome, kad dėl tam tik
rų aplinkybių ypatiškai nega
lėjome jus, drauge Petrikiene, 
atlankyti ir kuom nors jums 
padėti.

Dabar mūsų patarimas ju
mis, mieloji drauge Petrikie- 
ne: Kadangi mūsų kartos 
aukštai apsišvietusių žmonių 
nedaug yra ir vis mažėja, tai 
ir jų gyvybė yra labai brangi. 
Todėl 
darbų, 
amžių !

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Europiečiai supranta . •
Amerikos negrų padėtį

Sugrįžo iš Europos ne
grų laikraščio “Amsterdam 
News” kolumnistas Ran
dolph L. White. Jis ten bu
vo pasiųstas įtikinti euro- ’ 
piečius, kad Amerikoje vis-; 
kas tvarkoje su negrų rei-..,,. 
kalais ir kad kalbos apie. , 
diskriminaciją yra tik ko-, 
munistų propaganda.

. Dabar White sako, kad su., . 
europiečiais sunku sueikal-', / 
bėti. Kur tik jis pasimaišė,’.* 
visur išgirdo pasmerkimą 
baltoio šovinizmo Ameriko- , 
ie. Jis paduoda viena ti- , 
nišką pasikalbėjimą trauki- ..’ 
nvie. Žmogus iam išsireiš
kė, kad “negrams būtų, . 
prastai. ieieu Amerika lai~v 
metu kara.” White iam'” 
kalhėio. kad argi jis neži- ■ 
no. kad Amerikoje vra daug 
ge.ru, švariu, padorių žmo
nių? Bet žmogus jam at- 
sakė: “Taip, žinau, ale ką '** 
jie veikia diskriminacijos 
prn,šalinimui? Nieko. Ame* ’ 
rika tampa numerio pirmo'“' 
fašistine šalimi.”

Rūninimasis žemės 
ūkio išvystymu

BUD A PFšTAS. — Ven- „ 
oriios Liaudies Respublikos., ,. 
Ministrų t°ryba priėmė nu--, 
tarimą dėl augalininkystės; 
plano li951—1952 m. Nur,,.,, 
tarime pažymima, kad au- .. 
galininkystės lygis šalyje.; 
per pastaruosius dvejus me-; « 
tus žymiai pakilo. Prie to.-/ 
prisidėjo TSRS priešakinio 
žemės ūkio patyrimo par. ; 
naudojimas. Reikšmingus 
rezultatus pasiekė valstybi
niai žemdirbystės ūkiai ir- 
žemdirbystės gamybiniai. 
kooperatyvai.

Ministrų taryba numatė 
planą augalininkystei toliau-- ♦ 
išvystyti. Pagal šį planą? 
1951—1952 m. šalyje turi 
būti surinktą vidutiniškai 
po 9 centnerius kviečių iš- 
holdo (1 holdas lygus 0.57 zv 
hektaro); bus išplėstas 
pluoštinių, pašarinių ir 
technikinių kultūrų pasėlių 
plotas. Ariamosios žemės, 
plotą numatyta padidinti. 
110 tūkstančių holdų.

Ministrų tarybos nutari-.,? 
me skiriamas didelis dėme
sys tolesniam žemės ūkio 
mechanizavimui. •

saugokitės persunkiu 
kurie trumpintų jūsų

V. O. Žilinskai.

Los Angeles. — Baldų 
(fornišių) darbininkai lai
mėjo algos pakėlimą 6 cen
tais valandai.
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•žiemą, kai šikšnosparnių 
maistas — skraidantieji vabz
džiai — išnyksta, mūsų šikš
nosparniai užmiega, Tuomet 
jie būriais susirenka į nuoša
lias vietas ir visą žiemą kabo 
nejudėdami, įsikabinę užpa
kalinėmis kojomis į kurią at
ramą ir apsivynioję sparnais.

tuo laiku jų kūno tempera
tūra smarkiai krinta, o širdis 
plaka ne .daugiau kaip vieną 
kartą per 2—3 minutes. Kvė
pavimas irgi beveik sustoja. 
Šikšnosparnių žiemos miegas 
— tai prisitaikymas prie gy
venimo sąlygų, ilgainiui atsi
radęs dėl maisto stokos žie
mos metu.

Didžioji šikšnosparnių dalis 
minta vabzdžiais ir išnaikina 
j# didelę ■ daugybę. Jie, be 
abejojimo, yra vieni iš. nau
dingiausių gyvūnų, i šiltjųpsę 
kimštuose yra, ran k as pa rn i t!,, 
kurie minta .vaisiais. Pietų 
Amerikoje gyvena . vadina
mieji vam.pirai, kurie nakti
mis j čiulpia , didelių gyvulių, 
pavyzdžiui, arklių, kraują.

87. Graužikų būrys.

Graužikai yra gausiausias 
ir labiausiai žemėje paplitęs 
žinduolių būrys. Prie jų pri
skiriami smulkūs gyvuliai, 
mintą augaliniu maistu : kiš
kiai, triušiai, voverės, starai, 
balesai, bebrai, pelės, žiurkės, 
šokliai ir daug, kitų. '

Būdingas graužikų požy
mis yra kiekviename žandi
kaulyje du stiprūs pirmyn iš
lenkti priešakiniai dantys 
kapliai. Tie dantys pritaiky
ti graužti kietam augaliniam 
maistui. Jie labai aštrūs, ema- 
le aptraukti tik iš priešakio, o
užpakalinė dalis visą laiką Į<iai.•
dyla. Kapliai augą visą gyve
nimą, todėl, jie netrumpėja 
nors ir nuolat trinami. Ilčių 
graužikai neturi, o jų krūmi-
niai dantys, kaip įr visų žolė
džių, paplokšti, tankiai su
augę ir aptraukti emalės 
raukšlėmis.

Graužikai veisiasi nepa
prastai greitai. Pavyzdžiui, 
pilkosios žiurkės patelė atsi
veda 4—r3 kartus per metus 
po 7—12 vaikų.

Taip greitai f besiveisdami, 
daugelis graužikų dažnai pa
sidaro tikra rykštė žemės 
ūkiui. Starai, balesai ir pelės 
yra baisūs kenkėjai. Naminės 
pelės ir žiurkės sunaikina 
sandėliuose ir parduotuvėse 
milžiniškus kiekius produktų. 
Be to, starai ir žiurkės kar- Į
tais išplatina marą. Todėl 
suprantama, kad kova su 
graužikais kenkėjais yra nuo
latinis ir svarbus uždavinys 
visose žemės ūkio šakose.

Naikindamas graužikus, 
Žmogus ne tiktai mažina jų
daromą žalą, bet turi iš to ir 
naikios. Viena, daugelis grau
žikų — voverės, kiškiai, triu
šiai, starai, net ir žiurkės 
dti6da neblogų kailiukų, o an
trai- tokių graužikų,. kaip an
tai*: kiškiai ir triušiai, mėsa 
labai skani ir maistinga.

i • • * ’ ji

88. Plėšriųjų būrys. •
Plėšriųjų ' žinduolių būriui 

pritlauso daugybė įvairių gy
vulių, paplitusių įvairiose;geo
grafinėse platumose. t

Daugumas rūšių įgĮjtvaria a- 
togrąžų Afrikoje ir pietryti
nėje Azijoje. Plėšriųjų tarpe 
mes randame tokių stambių 
atstovų, kaip, štai, tigras arba 
baltasis lokys, ir tokių smul
kiui kaip antai, j mūsų že
benkštis, turinti 20 cm ilgio.

Beveik visi plėšrieji minta 
gyvulių mėsa. Ryšium su tuo 
jų dantys labai būdingai su
daryti. Ilgos smailios iltys 
nužudo grobį ir jį .prilaiko. 
Krūminiai dantys turi aštrius 
platinančius kraštus, kurie, 
žandams susičiaupiant, užeina 
vienas už .kito ir karpo mėsą, 
lyg žirklėmis. Iš jų ypač dide
li Vadinamieji plėšrieji dan-
tys — po vieną iš kiekvienos 
žandikaulio pusės. Jais žvėris 
graužia ir smulkina kaulus. 
gįfr1 'r ------------------------------
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Jų kapliai menkai teišvystyti.
Plėšrieji žinduoliai grobiui 

gaudyti įgavo Įvairių priemo- 
j nių. Pavyzdžiui, kačių šeimos 
l atstovai (tigras, liūtas, leo
pardas, lūšis, vilpišius, nami
nė katė ir daug kitų) turi na
gus, kuriuos gali išleisti ir į- 
traukti. Jų rega ir girda pui
kiai išvystytos. Kadangi jie 
yra daugiausia 'naktiniai gy
vuliai, tai jų akių vyžiai gali 

I labai išsiplėsti. Dėl to visi ka- 
i eiti šeimos gyvuliai gerai ma
to tamsoje.

šunų šeimos atstovų (vil- 
i kas, šakalas, šuo, lape, šiauri- 
l nė lapė ir kiti) nagai neįtrau- 
. kiami. Jų labai jaut ri uosle.

šunų šeimai artima lokių 
i šeima (rudasis lokys, šiaurės 
baltasis lokys ir kiti). Kai ku
rie iš jų, pavyzdžiui, rudasis 
lokys, minta daugiausia auga
liniu maistu, o taip pat ir 
smulkiais gyvūnais, neišski
riant ir vabzdžių.

Rudasis lokys prisitaikė 
prie' maisto stokos žiemos me
lu tuo būdu, kad beveik visą 
laika miega. Tuo metu jo gy
vybinių organu veikimai-, sulė
tėja ir susilpnėja gyvybę pa
laiko poodinių riebalu atsar
gos', kurios buvo šutau pytos 
šiltuoju vasaros metu.

Kiaunių šeimai priklauso 
daugybė smulkių ir vidutinio 
dydžio plėšriųjų gyvulių, tu
rinčiu ploną, ištysusį kūną 
(kiaunė, sabalas, šermuonė
lis. žebenkštis). Daugumas jų 
duoda brangu kailį. Tie, kurie 
gyvena miškuose ir laipioja 
medžiais (sabalas, kiaunė), 
turi aštrius įtraukiamus nagus 
ir vaikšto ant pirštų ; kiti turi 
neįtraukiamus nagus ir eida
mi mina visa leteną, kaip lo-

Kiaunėms artimi yra šeš
kai, kurie ties užpakaline an
ga turi tam tikras liaukas, 
purškiančias smarkiai dvo
kiantį skystį priešui užpuo
lus. ši savotiška apsigynimo 
priemonė išsivystė kaip atbai
dymo būdas, puolant stipres
niam priešui, šeškai irgi duo
da vertingą kailį.

Kai kurie plėšrieji prisitai
kė medžioti grobį vandenyje. 
Iš tokiu paminėsime upinę ūd
rą, kurios kailis labai vertina
mas. Jos galūnės prisitaikiu
sios plaukioti —.pirštai su
jungti plaukiamąja plėve.

Jūrinės ūdros (jūrinio beb
ro) pirštai net suaugę kartu 
ir panašūs į irklus. Jūrinės ū- 
dros, kurios gyvena prie pietį 
niu Kamčatkos krantų, dabar 
valstybės globojamos, nes dėl
brangaus kailio jos buvo, kuo- 

■ ne visai išnaikintos.
Irklakojų pobūris. Prisitai

kymas prie vandens gyveni- 
i mo ypač toli pažengė plėšrių

jų žinduolių — irki a kojų tar
pe; Tai ruoniai, jūrų vėpliai, 
jūrų katinėliai ir kt. Jie di
džiąją savo gyvenimo dalį 
praleidžia vandenyje, nu
plaukdami labai toli j jūras ir 
vandenynus.

Jie ’minta daugiausia žuvi
mi. Galūnės sutruirtpėjo ir pa
virto į plačius plaukmenis, 
kurių pirštai sujungti stora 
plėvė. Užpakaliniai plaukme- 

I nys ■ atsukti atgal ir glūdi
trumpos uodegos šonuose. 
Kartais šie gyvuliai savo
plaukmenimis išsi krapšto į
krantą arba ant ledo lyčių. 
Sausumoje arba ant ledo jie 
nerangūs, gremėzdiški ir be
jėgiai. čia medžiotojai išmu
ša jų daugybę, daugiausia del 
taukų ir kailių. Patelės veda 
vaikus sausumoje arba ant 
ledo; čia jos Xurį laiką juos 
ir maitina. Jaunikliai greitai 
išmoksta plaukti ir pereina 
gyventi į vandenį.

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad rakietiniai jų 
ėktuvai nušovė 9 šiaurinių 
korėjiečių rakietinius lėk
tuvus ir sužalojo kelis ki
tus. Tas oro mūšis įvyko 
Šiaurinėje Korėjoje, arti 
Mandžūrijos rubežiauš.

Novatoriaus Pavlo 
Duvanovo metodii

' ŠIAULIAI, IX. 1 d. — Gar
siojo plytų degėjo Pavlo Du
vanovo darbo metodas vis 
plačiau taikomas Šiaulių sta
tybinių medžiagų pramonės 
tresto plytinėse. Puikius re
zultatus pasiekė “Daugelių” 
plytinės meistras Bogučans- 
kis. Jis iš degimo kanalo kiek
vieno kubinio metro nuima po 
1,500 plytų, žymiai padidinęs 
krosnies našumą.

Šiaulių statybinių medžiagų 
pramonės plytinėse apie 50 
brigadų dirba Pavlo Duvano- 

1 v o metodu. Taip pat puikiai 
įsisavino greituosius metodus 
“Duseikių” plytinės meistras 

i Nicus ir Siemaška, “Kraštų” 
i plytinės meistras Klovas ir 
daugelis kitų. Greitojo degi
mo taikymas Įgalino tresto į- 
mones pagaminti 7 milijonais 
daugiau plytų, negu iki to pa
ties praeitųjų metų laiko.

Tereko kazokų dainų ir šokių 
ansamblis Vilniuje

Tarybų Lietuvos sostinėje 
viešėjo Tereko kazokų dainų 
ir šokiu ansamblis. Visuome
nei ansamblis surengė tris 
koncertus. Jų programoje ta- 

' rybinių kompozitorių kūriniai, 
kazokų liaudies dainos ir šo
kiai.

TerekieČių ansamblis įsikū
rė Didžiojo Tėvynėj karo me
tais. šįmet ansamblis gastro
liavo Latvijoje, Estijoje, Kali
ningrado srityje,. Tarybų Lie-, 
t u vos miestuose ir kitur.

Ansamblio liaudies dainų ir Į 
šokių repertuaras paremtast 
Stavropolio , krašto liaudies 
kūryba. Jo vadovas — A. Vir-1 
cevas. i

O

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA,

O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

Norwoodo Vyrų Ansamblis, vad. Gerda Terhorst, dalyvauja programoje, šisai ansamblis yra labai 
pagarsėjęs visoje Naujojoje Anglijoje, dalyvaudamas radijo programose. New Yorko apylinkės lie

tuviai jį girdės ir matys Laisvės Koncerte.
Medikų konferencija 
rajono centre

JURBARKAS, IX. 1 d. — 
Rajoninės ligoninės salėje į- 
vyko ketvirtoji viduriniojo 
medicinos personalo konfe
rencija. Skirsnemunės ambu
latorijos akušerė D. Poliškai- 
tė perskaitė pranešimą “Pro
filaktinis ir sanitarinis darbas 
kaime”, Plokščių ambulatori
jos akušerė D. Vabalienė — 
“Nauji gimdymo nuskausmi
nimo būdai”, Jurbarko svei
katos apsaugos skyriaus me
dicinos sesuo Aleksienė — 
apie odos ligas. N. Koržujevas

Biržų rajono darbo žmones 
ištesėjo savo žodį

BIRŽAI, VIII. 31 d. — šių 
metų liepos mėnesio pradžio- 

j je Biržų rajono darbo žmo- 
! nes kreipėsi į visus respubli- 
( kos darbo žmones, raginda- 
. mi išvystyti socialistinį lenk
tyniavimą dėl sėkmingo mo
kyklų parengimo naujiems 
mokslo metams, šiuo kreipi
musi biržiečiai buvo įsiparei
goję pirma laiko pabaigti 

i mokyklinių pastatų remontą, 
| iki mokslo metų pradžios pa
statyti eilę naujų mokyklų, 
pastatyti ir įrengti prie pen
kių septynmečių mokyklų Į 
bendrabučius, pastatyti prie 

i trijų septynmečių mokyklų. 
• gyvenamuosius namus moky
tojams ir kt. •’

Biržiečiai garbingai ištesėjo 
savo žodį. Rajono mokykloj 
yra pilnutinai parengtos nau
jiems 1951—1952 mokslo l <
metams. Visi mokyklinio am
žiaus vaikai mokysis.

Koncertas įvyks sekmadienį

LAPKRIČIO NOVEMBER
LIBERTY AUDITORIUM

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

01

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, operų solistė. Dabar ji vaidina ir 

dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Didelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje. /

LEONAS YONIKAS
Baritonas, dar jaunas kaipo dainininkas, tačiau 
turi didelio talento. Jis tik dabar atvyko iš Chi- 
čagos ir čia lanko konservatoriją.

Ukrainiečių Šokikų Grupe 
šauniausia liaudies šokėjų grupė, labiausia pu

blikos mylimas numeris programoje.

SUZANA KAZOKYTĖ
Mezzo Sopranas, solistė. Puikiai atsižymėjusi 

dainininke New Yorko apylinkėje.

SIETYNO CHORAS
Vadovauja Mildred Stensler, duos gražių lie

tuvių liaudies dainų šiame koncerte.

Norwoodo Vyrų Ansamblis
Iš Norwood, Mass., vad. Gerda Terhorst, jis 

duos platų aktą gražių dainų, taip, kaip jie dai
nuoja radijo programose.

Ryšininkų parama

UKMERGE. Tarp Tulpia- 
kiemio apylinkes “Naujojo 
kelio” kolūkio narių ir rajo
no ryšių kontoros darbuoto
jų užsimezgė glaudi draugys
tė. Ryšininkai šefuoja šį kol
ūkį. Neseniai ryšininkai padė
jo kolūkį radijafikuoti. Kol
ūkiečių namuose įrengta 15 
radijo taškų. Rlyšininkų dra
mos mėgėjų kolektyvas kol
ūkiečiams parodė kelis savo 
pastatymus, , V. Lipeika

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

. STASYS KUZMICKAS
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kdrtų jis dainavo Brooklyne, visada paliko ma
lonų prisiminimą.

Antano Pavidžio Orkestrą 
gros šokiams.

Brooklyuo Aido Choras
Taipgi vad. Mildred St( nsler irgi dalyvaus šioje 

programoje..

Programa prasidės 3:30 vai po piety. Įžanga $1.50

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakare; vien tik šokiams įžanga 75c.
(Taksai įskaityti)
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Rietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
ANTROJI DALIS.

LIETUVIAI IKI KRIKŠČIONIU 
TIKYBOS PRIĖMIMO.

A. Lietuviai iki kryžiuočių atsikraustymo

PIRMOS ŽINIOS APIE LIETUVIUS

X . . f 1 « T . 7

Miškuose laikėsi daugybė bičių, kurios, be didelio žmo
gaus darbo, suteikdavo jam medaus valgiui ir midui pa
sidaryti, o vaško prekybai. Miškuose augo apvyniai alui 
ir midui daryti. Miškuose laikėsi taip pat daugybė lauki
nių gyvulių ir paukščių. Vienų mėsa jis mito, kitų (lokių, 
lūšių, lapių, briedžių) kailiais dengėsi, o bebrų, sabalų, 
kiaunių ir ūdrų kailius mainė su kaimynais į reikalingus 
jam daiktus: geleži, druską, ginklus ir šiaip padarus, ku
rių pats neturėjo arba pasigaminti nemokėjo.

Taip svarbus buvo miškas senovės lietuvių gyvenime. 
Bet tas tankusis, pelkėtas ir nepereinamas miškas drau
ge ir kenkė mūsų bočiams. , •

Miškai ir pelkės trukdė lietuvių išsilavinimą. Miškai 
ir pelkės skyrė juos nuo kitų tautų. Begyvendami miš
kuose, mūsų bočiai senovėje maža tesusižinodavo su kitų 
šalių gyventojais, jau tuomet pasiekusiais aukštesnį kul
tūros laipsnį.

Tiktai Lietuvos pakraščių gyventojai dažniau susitik
davo su svetimšaliais: švedais, lenkais, rusais ir kitais, 
bet tai darė įtekmės tiktai mažumai pakraščiais gyve
nančiųjų. Didžiuma gi lietuvių tautos buvo miškų ir pel
kių atskirta nuo apšviestesniojo pasaulio, todėl tų laikų 
apšvietimas mažai juos tepaliesdavo.

Dėl to lietuviai ilgiau už kitas taųtaą gyveno senoviš
ku gyvenimu. Del' to lietuviai senqvėj; buvo atsilikę nuo 
kitų tautų ’apšvietimu ir visuomenės' išsiplėtojimu.
L Lenkai, jų kaimynai iš'vakarų pusės', būdami apšvies-

CLEVELAND© ŽINIOS

Kalbėjome jau, kad lietuviai kilę iš arijų, :kurie senų 
senovėje gyveno vidurinėj Azijoje. Kalbėjome taip pat, 
kad tie arijai, senų senovėj atsikėlę į Europą, davė pra
džią įvairioms tautoms ,tarp jų ir lietuviams.

Niekas tikrai nežino, kuriuo jaiku arijai, lietuvių pro- 
boęiai, atvyko į tą šalį, kuri dabar Lietuva > Vadinama. 
Nežinoma taip pat, kokiais keliais jie atkeliavo ir kokius 
žmones atrado Lietuvoje. / . ■ .

Nors mokslininkai daug apie tai galvojo ir tyrinėjo, ptesniųjų tautų įtekmėje, jau;968 metais priėmė krikščio-
bet nieko tikra atspėti dar neįstengė. Mat, tuomet ir 
patys lietuviai ir jų .kaimynai taip buvo dar tamsūs, jog 
negalėjo jokių apie save raštų palikti, iš kurių galėtume 
pasemti žinių apie jųjų tais laikais gyvenimą.

atrastųjų senovės kapuose žalvario papuošalų, gin
klų ir kitų senovės daiktų dar menkai kas tegalima tuo 
tarpu atspėti, juo labiau, kad mūsų šalies liekanos dar 
menkai tėra ištirtos.

Tiesa, senovės graikų ir romėnų raštuose randame šio
kių tokių žinių ąpie Baltijos pajūrio gyventojus, bet grai
kų ir romėnų rašytojai ir mokslininkai, gyvendami toli 
nuo lietuvių, rašė tiktai ką iš kelintų lūpų apie lietuvius 
girdėję. Todėl tos jų žinios mažą teturi vertę lietuvių 
tautos istorijoje.

Tiktai pradedant dešimtuoju .šimtmečiu po Kristaus 
i gimimo, mes atrandame kiek tikresnių žinių lietuvių kai- 
t mynų lenku, o ypačiai gudų raštuose. Iš tų raštų mes 

sužinome, kaip gyventa lietuvių devintam, dešimtam, vie
nuoliktam ir dvyliktam šimtmetyje.

Apie vėlesnius laikus mes turime jau daug daugiau 
ir daug tikresnių žinių apie mūsų prabočių gyvenimą.

II. ' '
LIETUVIŲ ŠALIS IR TAUTOS ŠAKOS.

Senovės lietuviu tauta buvo apgyvenusi daug didesnį 
žemės plotą, negu’šiandien . Šiandien iš senovės lietuvių 
tautV liko tiktai patsai jos vidurys. Pakraščiai gi jau 
seniai išnyko, ar kaimynų ginklais ir piešimais išnaikin
ti, ar, pakliuvę po svetimųjų valdžia, geruo ju ar vai u pu- 
ėmtejų kalbą ir nutauto. . ti . _ .

Senovės lietuviai buvo apgyvenę didelį Baltijos pajūrio 
plotą, kur teka upės: Nemunas, Neris, Nevėžis, Duby
sa, Venta, Dauguva, Šešupė, Priegalė.

IŠ vakaru pusės lietuvių žemė siekė, lig dešiniojo Vislos 
upės kranto. Iš rytų pusės tęsėsi toli už dešiniojo Dau
guvos kranto, kur susieidavo sugestais. Į pietus ėjo 
lig Bugo ir Pripetės upių. Šiaurėje riba buvo jūros 
krantas. . ....

Dešimtajame šimtmetyje po Kristaus gimimo lietuvių 
tauta buvo pasiskirsčiusi į kelioliką šakų. Dešiniojoj Dau
guvos pusėje pajūriu gyveno letgaliai; kairiojoj pusėje 
žemgaliai; tarp Rygos įlankos į Baltijos jurą kuršinin
kai. Toliau pajūriu iki Nemuno įtakos,—ten, kur teka 
upės: Venta, Dubysa, Nevėžis, gyveno žemaičiai. Abiem 
Nemuno ir Neries pakraščiais gyveno aukštaičiai, pa

nių tikybą, o su krikščionių tikyba plačiai pasklido po 
Lenkiją kultūriškoji to meto Europos apšvietimo įtekmė.

Pas lenkus jau buvo atsiradę ir rašytojų, kurių raš
tuose mes randame žinių ir apie lietuvius. Lenkai turėjo 
susidarę jau tvirtą valstybę. Lietuviai tuomet gyveno 
dar pasiskirstę mažomis kunigaikštijomis, neturinčiomis 
tarp savęs jokio politikos ryšio, netveriančiomis didesnės 
valstybės, kuri.galėtų reikale atremti priešų užpuolimus. 
Priešingai:, kiekviena kunigaikštija pati viena savim 
rūpinosi. Rišo jas visas į vieną tautą jų bendra tikyba, 
būdas, papročiai ir kalbos giminumas.

Ir krikščionių tikybą priėmė lietuviai vėliau už kitas 
Europos tautas^ne tik 1387 metais. Taip miškai ir pel
kės skyrė juos nuo apšviestesniųjų tautų įtekmės^

Net rusai, lietuvių kaimynai iš rytų, ir gudai (rusų 
tautos šaka), iš pietų pusės, aplenkė lietuvius apsišvieti
mu ir kultūra. Rusai ir gudai priėmė krikščionybę 988 
metais, o su krikščionybe prasiplatino tarp rusų ir gudų 
Kastantinopolio (Bizantijos) apšvietimas.

(Bus Daugiau)

NEW JERSEY NAUJIENOS
Drg. J. Zaleckas, gyvenan

tis Union, N. J., išvyko i Flo
ridą gydytis. Jisai jau nuo se
niai su sveikata' prastai ■•jau
čiasi ir daktaro patarimu tai 
padare. Kaip ilgai jisai Flori
doje gyvens, tai -priklausys 
nuo jo sveikatos stovio. Ta-

“Kariaujame prieš rusus, ku
rių nė vienas dar nemirė”

— 2,200 karių sužalotais, 
užmuštais ir dingusiais, Korė
jos kare, kas savaitė — pui
kiausias tavoras (commodity), 
ką Amerika turi — supilta į 
bedugnę, be vilties bet ka at
gauti. Už tai kad, — nė vie
nas rusas dar nemirė, nei vie
nas dar nebuvo po karo ugni
mi, tuo tarpu Amerikos nuos
toliai jau siekia 87,650.

Taip rašo “The Cleveland 
Press” editoriale, iš spalio 
5-tos. Tik nedarykime iš to 
išvados, kad “Presso” redak
toriui gaila tų bereikšmiai 
žūstančių jaunų žmonių. Vi
sai ne. Tik jam gaila, kad 
tuomi neatsiekiama to, ką 
Wallstryto grobikai pageidau
ja. “Pressas” kaltina Truma- 
ną ir apsigynimo administraci
ją už tai, kad...: “vetavo gen. 
MacArthuiro sumanymą eiti į 
visuotiną karą dėl greitos ir 
visuotinos pergalės.” “Press”

ginu automobiliu ir 96,000 
daugiau išduota vairuotojam 
laisnių.

kad jeigu 
pasiūlymas 
karą būtų

nutyli tą faktą, 
gen. MacArthuro 
pradėti visuotiną 
buvęs priimtas, tai Amerikos 
kariuomenė būtų buvus pila
ma į bedugnę nebe tūkstan
čiais, bet milijonais. 

—o—
900 Religinių Moterų 
Konferencija už Taiką

Dabar eina ypatingas bruz
dėjimas per visą šalį, pradė
jus nuo spalio 7 iki lapkričio 
11, už baigimą karo Korėjo
je. Todėl ir Clevelande pagy
vėjo veikimas už taiką. 900 
Religinių Moterų Taryba, ku
ri atstovauja 300 protestoniš- 
kų bažnyčių, gyvuojančių Cle
velande ir jo apylinkėje, su
sirinks į visos dienos konferen
ciją, St. Povilo Episkopalų
bažnyčioje, išdiskusavimui, 1 apibudino tuos baisumus, per- 
kaip būtų galima “Subudavo- gyventus laike Ciceros rasistų 
ti Pastovią Taiką.” (Iki skai- sukurstytos gaujos -puolimo'** 
tysime šias žinias, ta svarbi anį j0 jr j0 šeimos. Ciceros po-

I

kaciją, ir 3 moterys ir tiek 
pat vyrų gražiai sugiedojo 3 
giesmes.

Publikos, susidedančios iš 
juodų ir baltų žmonių, buvo 
pilna bažnyčia.

Kalbėtojai: vienas nuo Civi
lių Laisvių Unijos ir kitas nuo 
negrų apšvietos organizacijos 
apibudino panašius įvykius, 
kaip Ciceros rasistų užpuoli
mus ant Clark’o ir jo šeimos 
tik už tai, kad jie pasirenda- 
vo kambarius Ciceroje, kad ,* 
būtų arčiau prie darbo. Ir abu . 
kalbėtojai perspėjo susirinku*- 
sius, kad jie giliai įsitėmytų ir „ 
būtų prisiruoš? nedaleisti, kad 
tokie įvykiai, kaip Ciceroj, į- A 
vyktų Clevelande. Po tam ta
po Clark pakviestas kalbėti.

Clark gražiai išaugęs vyru
kas. Jo veido sudėtis atitinka 
europiečio veidui ir nedaug; 
juodas. O jo žmona visai bal
ta. Clark kalbėdamas iš lėto

ti Pastovią Taiką.” ( 
tysime šias žinias, ta 
konferencija jau bus įvykusi 
ii- apie 
aiškiau 
tas.)

Taigi 
ganizacijos pradėjo 
darbuotis: renka aukas gyni-

ją parašys smulkme-
kitas korcsponden-

ir žygio už taiką or- 
daugiau

--------()--------

Kui.ie būsime gyvi ir atei- muj DuBois ir jo sandar- 
nančią vasarą vyksime j Asbu-, bininkų, kurie darbavosi Tai

ką, tai kiekvienas tu- ]<os Informacijų Centre ir ta- 
mokėti tris nuošimčius po areštuoti ir teisiami už 

tai, kad jie tiek daug dirbo už 
taiką. Taipgi rengiasi į trum- 

literatūros. 
dar nesi- 
taiką. O 

dan

rėsime 
taksų už įvairius pasilinksmi
nimus. Miesto taryba nutaru
si ir tik lapkričio menesio riu-: pa ]aj]{ą išleisti ’ ] 
kimuiose laukia piliečiu, baisa- Tik mes pakol kas 
vimo jų nutarimui užtvirtinti. 
Vietos biznieriai yra priešin
gi ir todėl šis dalykas leidžia- pęiaus palies, 
mas piliečių nubalsavimui.

klausimas, kaip tuočiau 
kalu piliečiai pasisakys?

—o—
Rudeninis sezonas, tai gry 

bautojų 
gyvena 
ną rytą 
štai du 
ir kitas

sezonas-. i 
arčiau giriu,

licija, vietoj apginti juos, 4 
areštavo jį, neva jo saugumo, / 
sumetimais. Rasistų gaujos 
padariusios daug 
Clark’ui išmesdami 
gus visą jų namų 
ir paskiau sudegino, 
baigdamas savo kalbą taipgi . 
patarė budėti ir būti pasiruę- 
šu'siems, kad neįvyktų rasinių 
riaušių Clevelende. J.^.S.

nuostolių
per lan* ■;

nuosavybę
Clark

Mahanoy City, Pa.

Toliau į vakarus pajūriu nuo Nemuno iki Vislos įtakos 
gyveno prūsai, jau tuomet pasiskirstę į dešimtį genčių.

Į pietus nuo prūsu ir lietuvių, nuo tos vietos, kur Na- 
rovos upė įteka į Būgą, Pripetės paupiais iki Nemuno 
pradžios, gyveno dar viena lietuvių tautos šaka — 
jotvingai.

Jotvingų šalis buvo tarsi pleištas Įsikišusi tarp lenkų 
iš/vienos ir gudų iš kitos pusės. Dėl to jotvingams teko 
k^'^ti su priešais, užpuolančiais iš dviejų pusių: su len
kas ir su gudais. Tie užpuolimai buvo taip dažni ir taip 
pragaištingi, kad jotvingai galų gale buvo išnaikinti, o jų 
žemb\ apgyveno' jų išnaikinto jai lenkai iš vakarų pusės 
(šių dienų Gardino, Suvalkų, Lomžos ir Sedleco guberni
jų dalys) ir gudai iš rytų pusės (Gardino gubernijoje).

Visa senovės lietuvių gyvenamoji šalis buvo apaugusi 
tankiais miškais, nuo amžių žmonių rankomis nelytėtais, 
o juose daugybė ežerų, balų, pelkių ir upių, kurių šian
dien tik maža dalelė pasiliko. Prūsų šalyje suskaitoma 
2,037 ežerai. Aukštaičių Zarasų apskrity 400 ežerų. (Vie
nas XII amž. pradžios kronikininkas — M. Gailus — apie 
lietuvių šalį sako: ta šalis, girdi, taip ežerų ir balų ap
saugota, kad niekas su kariuomene ten įeiti negali. Taip 
atsitiko su lenkų karalium Boleslovu, kuris, nuėjęs su 
kariuomene kariauti jotvingų žemę, dėl girių, balų ir 
pelkių negalėjęs priešo pasiekti, taip ir sugrįžęs neka
riavęs.)

Atvykę į tą šalį, mūsų bočiai apsigyveno upių ir jū
ros pakraščiais, o laikui bėgant ir žmonių skaičiui besi- 
didinant, skynė miškus ir giliau miškuose taisėsi sau 
sodybas.

Apsigyvendami Lietuvoje mūsų probočiai jau mokėjo 
dirbti, bet iš pat pradžių žemės dirbimu maža te- 

uzslėmė, nes ne reikalo nebuvo.
•Javų sėda vos tiktai tiek, kiek pramisti, alui pasidaryti 

arAfrabužiui pasigaminti reikėdavo. Visa kita iš miško 
ir vandens turėdavo. Žuvingos upės, ežerai ir miškas 
lietuviui buvo tikra klėtis, kur jisai ir maisto, ir aptaiso, 
ir lobio sau atrasdavo.

* . Ičiau nuolatinis apsigyvenimas , gimęs, ir Lietuvos 
nebus vykdomas.

Drg. Taras,' gyvepantis Eli
zabeth port, suvedė sąskaitą 
su šio miesto gyvenimu ir įsi
gijo namelį irgi Floridoje, ir, 
šį rudenį galutinai apleis šią 
apylinkę ir nuolatinai apsigy^ 
vens Floridoje. Elizabethie- 
čiai nustos kolonijos veikėjo ir 
ši apylinkė pažangaus žmo
gaus. Gaila, bet rytai nustoja 
gerų mūAi progresyvi© judėji
mo draugų-gių.

r------- ©--------

New Jersey valstija 
metų iki 1950 metų 
jų skaičiumi pakilo 
Miestai, kurie 
negu 
1950 
1940

nuo 1940 
gyvento- 
675,776.
daugiau 

Newark,
tų r i 

po 50,000 :
m. turėjo 4
m. turėjo 429,760: At

912;

299,017— 
139,336— 
128,009— 

55,- 
kad

metais 
buvo

5 pusi.—-Laisvė (Liberty)* Ketvirt, Spalių-October 18, 1951

lantic City, 61,657 — 64,094; 
Bayonne, 77,203 — 79,198; 
Camden, 124,555 — 117,536; 
Clifton, 46,511—48,827; East 
Orange, 79,340—68,945; Eli

st h, 112,817 — 109,-
Iloboken, 50,876— 50,- 
Irvington, 59,201—55,-

328; Jersey City, 
301,173; Paterson, 
139,656; Trenton, 
124,697, ir Union City,
537—56,173. Pasirodo, 
nekurie miestai 1940 
gyventojų skaičiumi, 
skaitlingesni negu 1950 m.

—o—
Mūsų valstijos Stuk© radijo 

programos įkūrimo proga šį 
mėnesį mini 10-ties metų su-, 
kaktį. Turint laisvo laiko vie
ną šeštadienį teko pasiklausy
ti. Jisai gudrus tame amate, 
ir pralenkia Brooklyn© biz
nierių radijo programų val
dytojus. Tačiau vienas bus į- 
domus dalykas skaitytojams 
žinoti, tai tas, kad kalbėda
mas Rūtos Radio pirmininkas 
Gagas, kurio kalba per radi
ją yra jovalas, nes jisai netu
ri sakinio pradžios nei pabai
gos, savo neva prakalba at
kalbą kaip d avat ka to ž an čny, 
pasakė, kad “kuomet Lietuva

i.mame veikimo už 
karas jau liečia, ir 

visus. 
—o— 

rG1" Cicerietis Clark kalbėjo 
Clevelande

Nacionalio Susivienijimo 
Spalvotų žmonių Pažangai, 
vietinis skyrius ir Civilių Lais
vių Unija surengė masinį mi
tingą dėl Harvey E. Clark, 
kuris tapo nuskriaustas per 
Cicero rasistų sukurstytas 
gaujas. Mitingas įvyko SI. 
Jono Methodistų bažnyčioje,4 
kuris tapo atidarytas su Ame
rikos Himnu, pastoriaus invo-

dar
tarpo 
spalių 
spalių

kurie

bėga ieškoti grybu, ir 
geri kaimynai, vienas 
nori turėti pirmenybę, 
suradęs apie kelmą

kelmučių ir juos nurinkęs, 
. kelmą apkloja samanomis ar

bus laisva,” tai radijušas Stu-
kas turės būti Lietuvos vado-^yjenas 
vas.
i Well,f nesančios jū^siį Lietu
vos ęiatrijotait• beieškokite <iapais, kad jo kaimynas n.e-

nGS*Pykite šu šefu L©-. patėmytų. Tačiau antrasis už- 
zoraičiu už pirmenybę. Mūsų t grybus nurenka ir vėl 
valstijoje randasi

Išsiskyrė iš gyvųjų 
Pijušas Ruškys. Mirė 
2-rą ir buvo palaidotas 
6-tą dieną.

Dar buvo nepersenas ir ga
lėjo gyventi, bet, mat, nela
boji .mirtis nežiūri eilės. Piju
šas Ruškys buvo nevedęs. Ir 
buvo pažangus žmogus. P. *t 
Ruškys buvo Laisvės skaity
tojas ir keli metai atgal “Dai
ly Worker”, nors jis ir nemo
kėjo angliškai skaityti.

Iš Lietuvos paėjo iš' Suval
kijos, Gižų apskrities ir Gižų »* 
kaimo. Amerikoje išgyveno 39 
metus. U. Masienė

ž pirmenybę. Mūsų ti kęs grybus
Amerikoje samanomis užkloja, taip, kad 

n e,matęs, Atartum nieko nebūtų įvykę.
jūsų užmirštos Lietuvos vadas, 

—o—
State Motor Vehicle direk

torius J. Ferber paskelbė, 
kad su pabaiga rugpjūčio mė
nesio per pirmuosius 8-nis 
mėnesius šių metų New Jersey 
valstijoje keliuose įvyko 464 
nelaimių. Jisai sako, kad 50- 
tis daugiau šiais metais 
buvo pereitais metais ir 
daugiau negu 1949 .m. 
sako, kad penki ir pusė 
šimčių daugiau važiuotojų. 
Jisai sako, jogei 126,000 dau-

negu 
108 
Jisai 
nuo-

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai 
Savaitei, ar 

Mėnesiui

Pirmasis atvykęs randa viską: 
tvarkoje, bet grybų neranda 
•ir negali suvokti, kokis vagi
šius jo grybus nurenka?

—o— •
Jersey City buvo aplankę

šį mėnesį Majauskas iš Ha- j 
vcrhill, Mass, ir Valukas iš 
Scranton, Pa. Valukas su J. 
Kačergiu buvo nuvykę' atlan
kyti K. Steponavičių Cliffside,

Šie draugai ištikti nelaimes, 
ligoje, vienas kitą aplanke.

Pilietis

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

Pridedant
10c už Mailę

Kreipkitės j

McHarris

GREENPOINT AUTO RENTAL*1

įsteigta
1930

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

Telefonas E V. 4-7769
it

Žemiausios kainos mieste

imkite GG traukinį iki Nassau Ave
4 r

4



NewWto^gŽ0fo2lnfcH tuves turėti. Papievis atsakė:
—- Salė man buvo žinoma.

Visas žymesnes lietuviu įstai
gas jau, esu atlankęs. Kas per 
lietuvis, kad Liberty Audito-

Aido Choras surengė įdomų 
ir gražy koncertą

Išsiilgusioj i per vasarą me
niškųjų lietuviškų programų 
brooklyniečiai ir iš apylinkių 
atvykę lietuviai spalių 14-tos 
popietį Auditorijoje įvyku
siame Aido Choro koncerte 
rado sau gražaus dvasinio pa
sitenkinimo. žmonės kalbėjo:

“Dėl tokio koncerto verta 

buvo kęsti plūdimąsi Hitlerio 
auklėtinių kryžiokų.”

Mat, kryžiokai einančius 
koncertan ąprėkdinėjo spau
doje negalimomis pakartoti 
pliovonėmis.

Programą pradėjo patsai 
Aido Choras, vadovybėje sa
vo mokytojos Mildred* Stens- 
ler. Kompozitorius Frank Ba- 
levičius-Balwood akompana
vo chorui ir solistams. Choras 
pasveikino publiką $u “Sveiki
nam jus visus su linksma dai
na!” Sekė J. Gudavičiaus 
“Uždainuokim,” Daratėlės 
Yuden “Gražus miškas,” o 
paskiau baladė “Medėjas.” 
Prašėme daugiau, bet teko 
palaukti Toliau.

Amelia Young-Jeskevičiū- 
tė, solistė, pirmuoju išstojimu 
dainavo Balevičiaus “Ruduo,” 
Verdi’o “Karklų dainą” iš 
operos “Otelio,” ir Grečanino- 
vo “Lopšinę,” kuriai žodžius 
sulietuvino Dr. A. Petriką. 
Visos išėjo gražiai, kaip spal
vingoji operinė, taip ir lietu
viškosios. Prašoma daugiau, 
Amelia jautriai padainavo 
dar vieną liaudies dainą “Ko 
vėjai pučia.”

Scenos kamputyje pasirodo 
jau plačiai žinomoji akordijo- 
nistė Florence Kazakevičiūtė. 
Spėję ar nespėję išgirsti pir
mininkę Amelia Burbaitę pa-- 
skelbiant sekamą numerį, vi
si jau tikisi matyti šokį. Tžiip 
ir yra. Aido Choro šokikų 
Grupės narės Eleanor Stako- 
vaitė su Natalie Yankus ir 
Geraldine su Mary Ann Wil- 
sonaitės gyvai pašoko “Danish 
Masquerade,” “Polka Sextu- 
re,” portugalų “Fado Blan- 
quieta.” Prašomos daugiau, 
pridėjo dar vieną. šokėjų 
grupei vadovauja Ruth Bell.

Kenneth Stensler, choro ve
dėjos sūnelis, buvo tikru sur- 
prizu. Vaikutis mažas, bet 
akordijonu groja muzikališ- 
kai, tarsi būtų paauglis vyru
kas. Jis grojo Brahmo “Hun
garian Dance No. .5” ir Me
telio “Sharpshooters March.” 
Nepaleidžiamas, dadėjo 
dūda.” Vėliau dar grojo

“Ant kalno pušaites.” Tai jo 
sukurtoji LMS mokykloje, 
Wore esteryje. Ir dainavę iš
traukas iš Strauso operetės 
“šokoladinis Kareivėlis:” “Ka
reivių maršą,” “Trys našlai
tės,” ir •“Myliu.” Dalis atidai- 
navo vyrai ir merginos pasky- 
rium. Po posmą solo dainavo 
choristės Eleanor Stakovaitė, 
Elena Brazauskienė, Koste 
Rušinskienė. Joms pavyko 
švelniai ir aiškiai. O paskiau
sią dalį sudainavo visas cho
ras, asistuojamas ir solistų 
Young ir Yoniko.

Publika karštai sveikino 
chorą, jo mokytoją, solistus, 
šokėjas, akompanistą. Choras 
pasveikintas ir gėlių puokšte. 
Balevičius šiame koncerte fi
gūravo ne vien tiktai kaipo 
gabus pianistas-akompanistas, 
bet ir kaipo kompozitorius. 
Kaip jau matėme, šioje prog
ramoje buvo spalvinga rinkti
nė jo kūrinių.

Po programos ilgai vyko šo
kiai prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestro, čia linksmino
si aidiečiai, buvusieji aidie- 
čiai ir abiejų‘jaunieji draugai. 
Jaunimo šį kartą atėjo pagir
tinai gražus būrys.

Auditorijos restaurane va
karieniavo ir pokalbiavo dau
giausia vyresnieji svečiai. Ge
ru valgių prigamino Ona Glo- 
bičienė. Jinai ir padavinėjo 
pietus ir vakarienę. Skubioje 
darbymetėje po programos 
jai talkino Walter Brazaus
kas, Biruta Villis, Irena Le- 
vanienė (o gal ir kas dau
giau).

Susižavėję Aido gražiu kon
certu, žmonės klausinėjo pas 
laisviečius dienraščio koncerto 
tikietų. Jie sakė:

“Lai kryžiokai, tie lietuvių 
kultūros priešai, dūksta dėl 
to, kad mes lietuviškąjį meną 
ir kultūrą išlaikėme. Mūsų 
dainos tebeaidės’ ir tuomet, 
kai tie hitlerininkų paslai ir 
jų keiksmai bus užmiršti.”

Primintina, jog Laisvės 
koncertas įvyks lapkričio 4- 
tą, toje pat Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, kur įvy
ko Aido Choro koncertas.

Rep.

Unijų vadai suėjo 
tartis dėl algų 
užšaldymo

United Labor Action Ko
mitetas New Yorke sušaukė 
unijų ir šapų atstovų konfe
renciją spalių 15-tos vakarą, 
250 W. 26th SI. Jos tikslas pa
siruošti kovai prieš užšaldy
mą algų. Kainoms pakilus ir 
vis daugiau jas keliant, darbi
ninkai ir jų šeimos alksta.

Suspendavo jau 326 
švaros darbininkus

Miestinio švaros Depart- 
mento valdininkas Mulrain 
vėl suspendavo 18 darbininkų. 
Viso bėgiu dviejų savaičių 
suspenduoti 326. Jie prasikal
to, kad jie reikalauja 40 va
landų, 5 dienų savaitės, Vie
ton dabar dirbamų 48 valan
dų ir 6 dienų.

Valdininkams nesistengiant 
sui jais susiderėti, darbininkai 
pasiskelbė sergą, tūkstančiais 
pradėjo atsiprašinėti nuo 
darbo ir bendrai pradėjo 
atsargiau, lėčiau dirbti.

Vaiko rankutė įkliuvo 
į subway laiptus

Prie keltuvinių laiptų pažy
mėti įspėjimai “saugokite vai
kus!” ten stovi ne be reikalo, 
kaip persitikrino šimtai žmo
nių, kurie matė kas dėjosi 
34th St. ir 6th Avė stotyje, 
New Yorke. Ketverių metų 
berniukas Sammy Slatkin 
kažkaip įkišo į slenkančius 
laiptus rankutę. Policijos 
specialūs pagalbos grupė ilgo
kai darbavosi, kol aplamdytą 
rankutę iš ten. paliuosavo. 
Vaiką nugabeno į ligoninę.

c

Auditorijos restauranas vei
kia šią visą savaitę.

Apsivedė
Benny Papievis, sūnus Po

vilo ir Bronislavos Papievių, 
susivedė su Ann Hopkins, 
dukra Mrs. Anna Hopkins. 
Santuoka įvyko sekmadienį, 
spalių 7-tą Presentation baž
nyčioje, Jamaikoje.

Jaunajai garbes palydove 
buvo Lee Papievis, o jaunojo 
palydovu >—Į Bill Kosapat. Gė
les nešė ■ Cathy Pomilio ' ir 
Frances Ą\riato. Patarnauto
jais apeigų Mietu — .Anthony 
PapieVib ii* -Charlie Hopkins.

šauni; -Vestuvių puotą' įvyko 
Liberty. Auditorijoje, 110-06 
Atlantic U lAve., < Richmond 
Hill, N.I YJDalyvavę .virš šim
tas svečių. Dalis svečių' lietu
viai, jaunojo tėvų artimieji. 
Kiti jaunosios, o taip pat ir 
Papievių jaunimo draugai ir 
giminės. Svečiai vaišingai pri
imti, smagiai pabaliavojo. 
Jaunieji gavo gražių dovanų.

Sugrįžę iš vedybinių atosto
gų Floridoje, jaunavedžiai ap
sigyvens Long Islande, nuosa
vame bute. Jaunojo tėvai gy
vena 84-15 88th St., Woodha
ven 21, N. Y.

Jaunasis Benny yra augęs 
ii- mokyklą lankęs W. Wyo
ming, Pa., iš kur su tėvais ir 
broliais atvyko prieš keletą 
metų, jau paaugėjęs Į vaiki
nuką. Jo nuotaka užaugusi 
Jamaikoje. Abu dirba ap
draudę srityje.

Linkime jaunavedžiams lai
mės.

Jaunieji ir jų tėvai dėkingi 
visiems svečiams už atsilan
kymą ir už dovanas. Tėvas 
sako: “Kaip neseniai apsigy
venę šiame mieste, mes nei ne- 
drįsome tikėtis tokio gražaus 
savo naujųjų draugų atsiliepi
mo, kokį jie parodė.”

Papieviai užaugino tris gra- 
‘žius sūnus. Visi jau: yra vedę.

—o—
Man buvo įdomu, kaip jie, 

nauji gyventojai, sužinojo, 
kad Liberty Auditorija išnuo- 
muojama vestuvėms. Ir kaip 
prikalbėjo savo busimąją 
marčią lietuvių įstaigoje ves-

rijos nebūtų matęs? Marčios 
nereikėjo prikalbinėti. Tik 
priminiau apie Auditoriją ir 
jinai mielai pasiūlė ten vestu
ves rengti. Sake, jog jinai 
Auditorijoje jau buvusi pir
miau, savo drauges vestuvėse. 
Jai patiko Auditorija. Ji pa
tinka ir mums, tad ii* atėjo
me, — sakė Papievis. Rep.

Petrui Poškaičiui 
77 metai amžiaus

Brooklyniškis Petras Poš- 
kaitis spalio 5 dieną minėjo 
savo 77 metų amžiaus sukak
tį. šia proga jis paaukojo 
Laisvei dešimtinę ir sake:

, ' čia dešimtinė, neužilgo 
duosiu daugiau, nes Laisvę 
seniai skaitau ir ją branginu, 
o jai pagalba reikalinga.

Petras Poškaitis — ilgame
tis Laisvės: skaitytojas ir pa
žangus žmogus. Sulaukęs 77 
metų amžiaus, jis atrodo gra
žiai ir jaučiasi gerai. Ir links
mas, kad jo dukra Auna iš 
San Mateo, Calif., buvo atvy
kusi jį atlankyti. Kalifornijo
je gyvena ir kita jo duktė.

šia proga mes jam linkime 
ilgiausių metir ir geriausios 
sveikatos!

Susirinkit į operetės 
painokas

Kaip jau yra žinoma, kad 
lapkričio 10 dieną, 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott Street, Worces
ter, Mass., reikės mums —• 
Aido Chorui ir Sietyno Cho
rui vaidinti operetę “Su
drumsta širdis.” Ir kad ant 
rytojaus, 11 dieną lapkričio, 
važiuoti į Hartfordą ir 2-rą 
vai. po pietų, Lietuvių Ameri
kos'Piliečių Salėje, 227 Law
rence St., taipgi vaidinti.

Draugė M. Sukackienė ra
šo iš Worcesterio, kad vai
dintojams parūpins nakvynes. 
B. Muleranka iš Hartfordo 
taipgi rašo, kad ir jiė darbuo
jasi, rengia operetės popietį.

Taigi, visi operetės veikė
jai esate prašomi susirinkti į 
Liberty Auditoriją penktadie
nio vakarą, spalių 19 dieną, 
kad galėtume gerai pasiprak
tikuoti operetės vaidyboje ir 
ją sėkmingai suvaidinti aukš
čiau minėtuose miestuose.

Gastrolių Komisija

Newyorkietis Michael O*- 
Rorke buvo atrastas pridusęs 
dūmais savo kambaryje. Jo 
paties cigaras buvęs padegęs 
kėdę.

pranešimaTt
A >

ELIZABETH, N. J.
Išleistuvės Petro Taro.

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKA
Aido Choras

Aido Choro svarbios pamo
kos įvyks šio penktadienio va- 

19-tą, 8 valandą, 
prašomi atvyk-

01 karą, spalių 
vie-1 Visi choristai

na numerį su dainuojančiu 
choru.

Choras antruoju išstojimu 
dainavo “Vaikščiojau naktį,” 
čechoslovakų; “Sweet Kentu
cky Babe,” amerikonų; “Kas 
subatos vakarėlį,” lietuvių.

Po trumpos pertraukos, iš
stojo brooklyniečių didžiu 
susidomėjimu lauktas pirmu 
kartu išgirsti enieagietis ^solis
tas Leonas Yonikas. Jisai dai
navo Balevičiaus “Ei • upeli,” 
Petrausko “Tykiai Nemunėlis 
teka,” ir Mozarto “Madami- %*-’t < 4 r

na” iš operos “Don Giovanni.” 
Audringi aplodismentai liu
dijo,’ jog brooklyniečiai pri
pažįsta susilaukę stambios 
meno pajiegos.

Aido Choro Merginų An
samblis dainavo Vanagaičio 
“Naktis svajonėms papuošta,” 
Offenbacho “Plauk laiveli” iš 
operos “Tales of Hoffman,” 
Strauso “Waltz Roundelay” 
iš operetės “Waltz Dream.” 
Pastarojoje 'dainavo ir solis
tas Yonikas.

Amelia Young ir Leonas 
Yonikas duete dainavo Bale
vičiaus “Vasaroj,” ir Strauso 
“Sweetest Maiden” iš opere
tės “Waltz Dream.” Gausiais 
aplodismentais publikos pra
šomi daugiau, daY pridėjo 
“Oi, neklauski.”. ,

Aido Choras paskutiniu iš
stojimu dainavo Balevičiaus

ti. Choro prezid. (

Kandidatai kalbės 
mitinge už taiką.

—------- i
Darbiečiai sako: “Kas nori 

padėti įgyvendinti taiką tuo
jau, tas stengsis pats dalyvau
ti ir draugą kviesti į masinį 
susirinkimą taikai.”

Tas mitingas šaukiamas 
spalių 18-tos prievakarį 4 iki 
7 valandos, Union Square, 
New Yorke. Jin darbininkai 
keliaus tiesiai iš darbo.

Paskelbdamas mitingą, dar
bininkų partijos vadas, buvęs 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio rašo:

“Centraliniu šiuose rinki
muose klausimu yra taika. 
Vengimu to didžiojo klausimo 
nei tammaniečiai, nei republi- 
konai, nei liberalų kandida-! 
tai nepakeis to fakto. Ameri- ■ 
kos Darbo Partija kviečia vi
sus newyorkiecius iš visų par-' 
tijų atvykti į šį susirinkimą ir 
pareikšti savo reikalavimą 
tuojau sustabdyti šaudymosi 
Korėjoje ir derėtis taikiam 
išsprendimui reikalų.”

Skelbia, kad mitinge kalbės 
trys darbiečių kandidatai. Tie, 
patys kandidatai, už kuriuos 
rinkimų dieną lapkričio 6-tą, 
piliečiai balsuos eilėje C.

Dviguba 

Karu
Kontrolė

Laisniuoti >
*
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6 LEKCIJOS

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisves įstaigai reikalingas dar

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

Išleistuvės Pairo Taro (Taraške
vičiaus) ir jo žmonos įvyks šešta
dienį, spalių 20 dieną, 8 vai. vaka
re, L. P. Kliubo, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J.

Jie vyksta nuolatiniam apsigyve
nimui ' į Floridą. Turėsime užkan
džių, gėrimų ir galėsime gražiai 
laiką praleisti savo senus pažįsta
mus ileidžiant j saulėtą Floridą. Vi
sus ir visas prašome atsilankyti. — 
Kenkėjai. (203-204)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS

Apšvietos Klubo susirinkimas 
įvyks spalių (Oct.) 18-tos vakarą, 
Liberty Auditorijos patalpose. Tu
rėsime daug ką, įdomaus. Narės at
eikite ir pasikvieskite drauges. 
Valdyba. (204)

DETROIT, MICH.
Motorų Pažangos Klubas su LLD 

52 kp. rengia didžiulį Bankictą, spa
lių (Oct.) 21 d., draugijų svetainė
je, .4097 Porter St., 6-tą vai. vaka
re. Šis bankietas bus pirmas šiame 
sezone, atidarymas sezono darbyme- 
tės, tad visi'ir visos būkite jame ir 
pasistiprinkite, t ateities darbams. 
Bus gera vakarienė. Visus kviečna 
rengėjai. — Su pagarba - J. Ga- 
linskas. (203-204)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA z 

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu

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. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City i 

Tel. GRainercy 7-8951

PEIST LANE
DRUGS, Inc. ,

405 So. 4th Street >
Cor. HeWcs St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai^ kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.( 

MAarket 2-5172

/

Speciales
Klasės Dėl

Moterų

Kreipkitės

Į McHarris

Įsteigta 1930

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

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas i

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°4^969
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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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