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naujų žinių apie naujus žmo
nių sąjūdžius Azijoje ir Af
rikoje.

Įvairios tautos abiejuose že
mynuose atsisako gyventi se
nu gyvenimu ir ieško kelių 
naujam pasiekti.

Suėmus trumpai, galima tai 
pasakyti:

Korėjos žmonės kovoja 
prieš svetimus įsiveržėlius, — 
kovoja už laisvę ir nepriklau
somybę.

Vietnamo, — Indo-Kinijoje. 
— žmonės su ginklu kariauja 
prieš ilgamečius pavergėjus 
už laisvę ir nepriklausomybę.

Abiejuose šituose kraštuose 
verda, žūtbūtiniai mūšiai.

ANGLŲ KARIUOMENE
'SUSIKIRTO SU
EGIPTO KAREIVIAIS
Anglai nušovė 5 Egipto kareivius, sužeidė 4, suėmė 25; 
užgrobė Suezo kanalo tiltą ir kitus Įrengimus

Achesonas stoja už VIŠINSKIS SAKO, 
anglus prieš Egiptą AMERIKA VENGIA

1 _________ A -r—- -v- s. ——MM

TAIKOS KORĖJOJE

Irano žmonės nusikratė 
anglais išnaudotojais; neužil
go Irano liaudis gali 
savo/’rankas krašto 
tvarkyti.

Burmoje liepsnoja 
ninis karas.

Didžiulėje Indijoje 
milžiniškas darbo žmonių ju
dėjimas dėl gražesnio, laimin
gesnio gyvenimo.

Pakistane — gili krizė.: mi
nistrų pirmininko Ali K h an’o 
užmušimas nėra jau šiaip sau 
atsitiktinas reiškinys; jis rodo 
tai, jog masėse vyrauja nepa
sitenkinimas esamu gyveni
mu, kuris yra liaudžiai be ga
lo sunkus, tik ji, liaudis, dar 
nėra subrendusi politiniai, kad 
žinotų, kaip sąmoningai siek- 
tis naujo gyvenimo.
I^ako valdžia, verčiama ma

sių/, panašiai, kaip Irane, 
kalauja persvarštyti senas
tartis su Didžiąją Britanija. 
} Jordane tik neseniai buvo 
užmuštas karalius Abdullah 
už tai, kad jis buvo Londono 
vyriausybei palankus.

Tokie dalykai, suėmus^ trum
pai, vyksta Azijoje.

paimti j

parti zą-

Kairo, Egiptas. — Kai 
anglų kariuomenė ėmė vie
ninteli tiltą per Suezo ka
nalą, tam pasipriešino Egip
to kariuomenė. Įvyko su
sikirtimas, 
šovė 5 
sužeidė 
mė 25.

kur anglai mi
egi ptėnų kareivius, 
4 ir nelaisvėn paė-

(Bet anglų pranešimas 
teigia, kad jie nukovę tiktai 
du egiptėnus ir sužeidė 5.)

Anglų armija taip pat už
grobė vieškeliu tiltus, ivai- v v z v
rius kitus Egipto įrengimus
ir užėmė visą Suezo kana-1 anglų.

lo ruožtą.
Anglijos lėktuvai gabena 

ir tūkstančius parašiūtistų 
į Suezo sritį.

Egipto valdžia atsišaukė 
i gyventojus nekelt riaušių. 
Bet sostinėje Kaire 10,000 
darbininku ir studentu 
kerštingai demons t r a v o, 
reikalaudami “išmušt an
glus” iš Suezo ir iš Egipti- 
nio Sudano.

Mobilizuojama. Egipto 
kariuomenė ir policija tvar- 

i kai palaikyti ir gintis nuo

Taksu kolektorių 
skandalas didėja

190,935 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Valdžia 
pašalino muitiniu taksu ko
lektorių Detroite kaip įta
riamą sukčių.

New Yorke tapo suspen
duoti trys taksų kolektoriai, 
nužiūrimi, kad ėmė kvšius 
iš įvairiu bizniu ir už tai 
mažino jiems taksus.

Newarke suspend u o t a s 
alkoholiniu taksu viršinin
kas.

Valdžia teiravosi, kaip 
newyorkiniai taksų kolekto- 

I riai, apart $10,000 metinės 
i algos, “uždirbdavo” dar po 
į tris iki keturių tūkstančių 
j dolerių per metus. Kolekto- 

... iriai aiškino, kad “išlošė 
gl<Jzin,mo i kortomis bei lažybomis dėl 

Egipto reika- aikkl- lenktynių.” 
anglai naudo-1 v , « i

neramuoliams mal JlUmailSS 2303 gSl 
pašvelnini cenzūrą

re t-
su-

Washington. — Valdžia 
spalio 17 d. paskelbė, kad 
iki šiol 90,935 amerikonai 
nukentėjo sekamus nuosto
lius Korėjos kare:

Užmušta 15,401, sužeista 
63,283, nelaisvėn pakliuvo 
127, be žinios dingo 10,708, 
ir 1,371 iš paskelbtųjų din
gusiais paskui sugrįžo.

Per pastarąją savaitę to
ki amerikonų nuostoliai pa-

Kaipgi Afrikoje?
Egiptas atsisakė nuo

metų sutarties su anglais;
•Egiptas reikalauja pilnos ne
priklausomybės
jam Sudano.

Atsisakydami
lavimus pildyti,
ja jėgą 
sinti.

Pietų Afrikoje, kur viešpa-. ywoyw/tn&uia.
tauja rasistas Malan. padėtis p
panaši į parako bačką, kuri i .
bent kada gali eksplioduoti. . Washington. Pas pre- 

Francūzų valdomoj Morok-' zidentą atsilankė atstovai 
koj situacija tokia, kurios nei redaktorių Associated Press 
patys francūzai neslepia. . žinių agentūros ir prašė, 

Aną dieną francūzų gene-' kad jis atšauktų įsakymą 
rolas Guillaume šitaip apibū-1 cenzūruot civilinių valdžios 

tjfLno tenaitinę padėtį: ; įstaigų duodamus spaudai
7 “Arabų nacionalistai Mo-I ppaneŠimUS.

rokkoje deda pagrindus ko- ■ rn ’ * * v 1
munizmui, o mano pareiga

1936
17,655 bedarbiai 
Lawrence, Mass.

Su-Lawrence, Mass. — 
skaičiuota 11,600 bedarbių, 
kurie gauna nedarbo pensi
ją. Be to, yra 1,655 nauji 
bedarbiškos pensijos reika
lavimai. O penkiems tūks
tančiams kitų bedarbių jau 
išsibaigė pensija.

Lenkija mato ‘‘geležinę 
uždangą” Amerikoje

munistų yra tvirta 
jungianti juos. Jeigu 
dar neišėjo viešumon, 
tyje neišvengiamai 
dys.”

ir ko- 
grandis, 
visa tai 
tai atei- 

pasiro-

Kaip anglai, taip ir francū
zai, taip ir amerikiečiai, norė
dami pateisinti savo žiaurius 
veikimus prieš bruzdančius 
žmones, kovojančius už laisvę 
ir nepriklausomybę, visuomet 
juos jungia su komunizmu.

Kai Morokkos žmonės su
kils, Paryžiaus valdžia pra
šys iš Amerikos ginklų jiems 
malšinti, panašiai, kaip ji 
malšina žmones Vietname.

* f Mūsų vyriausybė, be abejo- 
•^Įjjmo, jiems ginklų duos, nes 

tokia yra jos politika.

p* Taipgi .matome, kaip mili
jonai žmonių atsisako gyventi 
senu gyvenimu, kaip jie ieško 
naujo gyvenimo ir dėl jo ko
voja.

Trumanas ketino pašvel
ninti tokių žinių cenzūravi
mą, jeigu redaktoriai nuro
dys, kaip atliuosuota cenzū
ra galėtų užtikrint Ameri
kai “saugumą.”

Neseniai įvykęs SanFran- 
ciscoj Associated Press re
daktorių suvažiavimas pa
smerkė Trumano įvestą cen
zūrą kaip “pavojingą spau
dos laisvei žinių užgniauži
mą.”

Korėja.— Amerikonai pa
sakoja, kad į vykstą riaušių 
šiaurinėj Korėjoj prieš 
liaudišką jos valdžią.

A ginklas *juos sulaikys?
Klysta tas, kuris mano, jog 

taip bus. Nėra tokio ginklo, 
kuris galėtų užtvenkti šią 
tautinio judėjimo srovę, — 
judėjimo dėl laisvės, dėl ne
priklausomybės, dėl šviesesnio 
rytojaus.

Iš tikrųjų, gyvename nepa
prastai įdomų laikotarpį!

Washington. — Lenkija 
atsiuntė protesto notą dėl 
to, kad Amerikos valdžia 
uždarė Lenkų žinių Centrą 
New Yorke. Protestas sa
ko, Amerika užleidžia savo 
“geležinę uždangą,” slėpda
ma faktus apie naująją 
Lenkiją ir. j oš žmonių gyvę- 
nima. . ;

■H ’ ' . v,
Lenku žinių Centras buvo 

uždarytas, keršijant už tai, 
kad Lenkija uždarė ameri
kinę ' Informacijų raštinę 
Varšavoj.

Savo proteste Lenkija 
tvirtina, kad amerikinės In
formacijos kurstė gyvento
jus prieš lenkų vyriausybę 
ir kėlė karinį ūpą prieš So
vietų Sąjungą, o Lenkų Ži
nių Centras skleidė tiktai 
žinias apie dabartinį gyve
nimą Lenkijoje. ‘

Elizabeth, N. J.—Policija 
ieško “jon vaikių,” kurie 
nakti daužė ir vartė antka
pių paminklus Presbyterio- 
nų Kapinėse. >•" ' ■1 1

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Achesonas 
pareiškė, jog Amerika re
mia ir rems Angliją Suezo
kanalo ruožte prieš Egiptą. 
Pasak i Achesono, Egiptas 
“neteisėtai” nutarė panai
kint 1936 metų sutartį su 
Anglija. Ta sutartis leido 
anglam kontroliuoti ir “gin
ti” Suezo kanala iki 1956 
metu, v

Jis iš naujo ragino Egip
tą priimti pasiūlymą, kad 
Suezo kanalą išvien saugo-Į 
tų ir gintų Amerika, An-' 
glija, Francija, Turkija ir 
Egiptas. Tuomet Anglija 
atsisakytų nuo 1936 metų 
sutarties. j

MacArthuras perša naudot 
atom-bombas Korėjoje

Miami, Florida. — Gene
rolas MacArthuras kalbėjo 
Amerikonų Legiono suva>- 
žiavime, ragindamas nau
dot atomų bombas, kad 
greičiau sumušt šiaurinius 
korėjiečius ir jų taikiniu-

kus kinus.
MacArthuras pasakojo, 

kad Trumano valdžia “su
laiko” Amerikos jėgas nuo 
greito, laimėjimo, ir nušne
kėjo, kad Trumanas vedąs 
net i “socializmą.” € V

Senatoriai suranda doros 
sugedimus valdžioje

Washington. — Senato 
komisija pasmerkė doros 
sugedimą valdžioje ir 
a m e r i k i n ėję “publikoje.” 
Komisija, pirmininkaujant 
demokratui senatoriui Pau
lui Douglasui, nurodė, kaip 
tūli valdininkai ėmė kyšius 
iš kompanijų ir biznierių; 
už kyšius gi padėjo tiem 
bizniam piniginiai pasinau
doti iš valdžios.

Senatiniai tyr i n ė j i m a i 
aikštėn iškėlė, kad valdinin
kai ir jų pačios buvo “šmė-

ruojami” tokiais kyšiais, 
kaip brangūs šaldytuvai, 
mink kailiniai ir kitos bran
gios dovanos. Kai kuriuos1 
valdininkus k o m p a n i jos! 
taipgi papirkinėjo, sumokė- 
damos jų kelionių ir viešbu
čiu lėšas ir vaišindamos 
juos prašmatniais pokyliais.

Senato komisija, suside
danti iš trijų demokratų ir 
dviejų republikonų, pataria 
įsteigti valdinę “dorovės 
komisiją,” kuri. turėti? tyri
nėti teisingumą valdininkų, 
Kongreso narių ir teisėjų.

Kongreso komitetas reikalauja 
kuo daugiausia atominių ginklų

s

Washington. — Bendrasis 
atominis kongresmanų ir 
senatorių komitetas ragino 
kuo sparčiausiai gaminti 
atominius ginklus, ir parei
kalavo, kad valdinė atomų 
jėgos komisija paruoštų tam 
planus iki ’1952 m. sausio 3 
d. Komisija taipgi turės 
parodyt, kiek daugiau rei
kės pinigų pasmarkintai 
atominei gamybai.

Dabar valdžia išleidžia bi
lijoną dolerių atom-bom- 
bom daryti per metus, ne
skaitant šimtų milijonų do
lerių, už kuriuos stato nau
jus atominius fabrikus ir 
didina senuosius.

Demokratas senatorius 
Brien McMahon, Kongreso 
atominio • komiteto pirmi
ninkas, perša penkis bilijo
nus dolerių paskirti atomi
niams'ginklams per metus.

Ar Jungtinės Valstijos 
ginklais talkaus anglams | 
neataakoOfšį?kitustaa” 1’r Labai pablogėjo santykiai tarp Amerikos ir Sovietų, bet

Sovietai “pasiruošę taikytis ir bendradarbiauti”

Maskva. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras An
drius Višinskis kaltino 
Jungtines Valstijas, kad jos 
tyčia atidėlioja derybas dėl 
pertaikos su šiauriniais ko
rėjiečiais ir kinais.-

Taip Višinskis atsiliepė į 
Amerikos ambasadoriaus 
admirolo Alano Kirko pa

kas tada sakė:
•Sovietų Sąjunga turėtų 

pasidarbuoti dėl taikos Ko
rėjoje, tuomet gal pagerėtų 
ir santykiai taiąj Sovietų ir

Taftas nori, kad ir 
Trumanas kandidatuotų

Washington. — Vadovau
jantis xrepublikonas senato
rius Robertas Taftas pagei
dauja, kad Demokratų Par
tija nominuotų Trūmaną 
kaip savo kandidatą prezi
dentiniams 1952 metų rin
kimams. Tuomet' republi- 
konai juo lengviau laimėtų 
rinkimus, sakė Taftas.

Pats Taftas apsiėmė bū
ti republikonų kandidatu 
prezidentus.

i

Naujas Pakistano 
premjeras

Karachi, Pakistan.—Nau
ju Pakistand premjeru ta
po paskirtas Khwaja Nazi- 
muddin, buvęs iki šiol gene- 
ral-gubernatorius. Jis uži
ma vietą nužudyto premje
ro Liaquato Ali Khano.

Ali'Khaną nušovė afga
nistanietis Said Akbar, fa
natiškas mahometonas, ku
rį minia užtat tuojau už
mušė.

Ali Khano laidotuvėse da
lyvavo 700,000 žmonių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pakilo komunistą balsai 
Franc, gubernijų rinkimuose

Paryžius.— Francijos de- 
partmentų (gubernijų) rin
kimuose per; du pereitus 
sekmadienius komunistai 
gavo 1,062,360 balsų, taigą 
27 su puse procentus visų 
paduotų balsų;

Proporcionaliai imant pi
liečių skaičių, dalyvavusių 
šiuose rinkimuose, tai ko
munistai laimėjo 4 procen
tais daugiau kaip 1949 me
tų rinkimuose; fašistinio 
generolo de Gaulle šalinin
kų balsai nupuolė nuo 23 
iki 16 procentų.

O komerciniai Amerikos 
laikraščiai pasakojo apie 
komunistų balsų “husmuki- 
ma.” v

Mojosi nužudyt'Kubos 
laikraščio redaktorią

Havaną, Kuba. — Keturi 
vyrai, naudodami kulko
svaidį ir revolverius, ap
šaudė automobilį, kuriuo 
važiavo darbininkiško laik
raščio Hoy redaktorius dr. 
Anibal Escalant, Kubos 
Kongreso narys.

16 kulkų pataikė į auto
mobilį, bet nesužeidė nęi re
daktoriaus nei jo šoferio.

Korėja. — Dar neįmato
ma, ar amerikonai susitars 
dėl paliaubų derybų panau- 
jinimo su šiauriniais korė
jiečiais. ■ , t —

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta.

Kerėja.—Amerikonai pra
neša, kad turėjo naujų lai
mėjimų visame frorųte prieš 
šiaurinius korėjiečius.

Korėja. —Amerikonų ko
manda sakė, gal pasinaujins 
derybos su šiauriniais ko
rėjiečiais dėl pertaikos.

Šiauriečiai reikalavo pa
laikyt 5 ketvirtainių 
nuginkluotą plotą 
naują derybų vietą.

Amerikonai siūlė 
mylių plotą. Iš pa
džios jie piršo siaurutį de
rybinį sklypą, tik apie vie
ną ketvirtainę mylią.

mylių 
aplink

jau 3

Šiaurinės Korėjos liaudL 
ninku radijas teigia, kad jie 
ir kinai savanoriai užmušė 
bei suėmė 3,000 apierikonų 
ir jų talkininkų, sunaikino 
15 amerikiečių tankų ir nu
šovė 11 lėktuvų.

Jungtinių Valstijų. O jei
gu bus tęsiamas korėjinis 
karas, tai dar aršiau pablo
gės santykiai tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos.
Višinskio atsakymas

Višinskis, atsakydamas 
amerikiniam ambasadoriui 
spalio 15 d., pareiškė, jog:

Sovietų Sąjunga kartoti
nai stengėsi patarnauti per
taikos darymui, taipgi siū
lydama ištraukti visą sveti
mųjų kariuomenę iš Korė
jos. Bet Amerika atmetė 
sovietines pastangas. Ka
dangi Jungtinės Valstijos 
veda ten karą, tai jos ir ga
lėtų padaryti reikalingus 
pertaikai žingsnius. Sovie
tai remtų visas pastangas 
dėl taikos .

Višinskis abejojo apie A- 
merikos norą gerinti santy
kius su Sovietų Sąjunga ir 
tarė:

“Beveik ir negalėtų būti 
blogesnių santykių po to, 
kai prezidentas Trumanas 
pareiškė visam pasauliui, 
kad sutartis su Sovietų Są
junga nėra verta net skly
pelio popierio, ant kurio pa
rašyta.

“Tačiaus, Sovietų vyriau
sybė, sekdama taikos poli
tiką ir norėdama su mėgsti 
bendradarbiavimą su viso
mis šalimis, sutinkančiomis 
bendradarbiauti su Sovietų 
Sąjunga, — yra pasiruošus 
tartis su Amerikos valdžia 
visais svarbiaisiais klausi
mais ir svarstyti žingsnius, 
kuriais galima būtų page
rinti tarptautinius santy
kius, taigi ir santykius tarp 
Sovietų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų.”

McCarthy’© šnipas buvo 
ir valdžios šnipas

Washington. — Šveicari
jos teismas nuteisė republi- 
kono senatoriaus Joe Mc 
Carthy’o šnipą Chas. F. Da- 
visą 8 mėnesius kalėti; bet, 
kad Davis jau buvo 11 mė
nesių ištupėjęs kalėjime, tai 
nusprendė Amerikon jį de
portuoti. Nubaudė jį kaip 
politinį šnipą.

Davis buvo McCarthy’o 
pasamdytas šnipinėt prieš 
Trumano valdžios diploma
tus Šveicarijoj. Jisai siun
tinėjo provokatoriškas te
legramas komunistų va
dams, naudodamas tų di
plomatų vardus, kad galėtų 
apkaltint juos kaip komu
nistų bičiulius .

Dabar gi pasirodo, kad 
Washington© vąldžia tuo 
pačiu laiku naudojo Davisą 
kaipo šnipą prieš esamus 
Šveicarijoj Amerikos pilie
čius.

Argentina. — Įvyksta de
monstracijų prieš diktato
rių Peroną.
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LAIV AKROVIU STREIKAS
■ ŠIUO METU DIDŽIAJAME NIUJORKE vyksta “neo

ficialus” laivakroviu streikas.t

•'"‘-Neoficialus” jis dėl to, kad International Longshore
men’s Association unijos (ADF) vadovybė jo neužgiria,

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Neaišku — klauskite

ANGLIJOS MOKSLI
NINKŲ BALSAS

N esen i a i 1. o ndo n ZTi mese

balsas dėl taikos išlaikymo. 
Pasirodo, jog to krašto 
rinktiniai mok s 1 i n i n k a i,

Amerikos, imasi rimtų žy- į 
ffių naujo karo pavojui ša
linti. Tiesa, Amerikos mok- 
dininkai šiuo metu yra la
bai terorižuojami, jei jie

: broliją, susijungę bendram 
I pasimojimui suprasti gamtą 
Į ir bendram susirūpinimui 
žmonijos gerove;

Mūsų pareiga siekti praša- 
linimo visų užtvarų, kurios 
aprubežiuoja bei trukdo lais
vam viso pasaulio mokslinin
kų bendradarbiavimui.

Yra kuriama
paremta šiais abelnais princi
pais ir tam tikslui yra suda
romas Mokslas už 'Taiką Ko
mitetas.

Jis siekia laimėti paramą 
visų mokslininkų, kurie abel- 
nai sutinka su šiomis pažiūro
mis.

tuviai laisvai pravedė kongre
so tarimus ir iki šių dienų 
naudojasi pilna laisve, yra 
Urugvajus. Čia, tarp kitų dar
bų, sėkmingai buvo pravesta 
parašų rinkimo kampanija po

Klausimas:
Ar jūs manote,- kad nau

joji Kinija industriniai grei- negali sėkmingai

grindus savo sunkiajai pra
monei, be kurios jokia sails

tačiau visv.ich atsiranda to
kių, kurie drąsiai gina tai-

ticijoje buvo prašoma nepri
pažinti smetoninio agento 

organizacija, j kaip Lietuvos atstovo ir ją pa
lydėjo 1,500 parašų. Dėl to
kio gausaus Urugvajaus lietu-

ciau pakils, negu 
Tarybų Sąjunga?
Atsakymas:

Taip, mes manome, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, jei nebus pasaulinio ka
ro, kur kas greičiau savo 
sunkiąją pramonę išplės,

) pirmyn. Ir šiandien T. Są
junga yra galingiausia pra- 
moniškai šalis Europoje, o 
pasaulyj—pirmoji po Jung-

Kitaip yra su Kinijos 
Liaudies Respublika. Ji tu
ri gerą, galingą kaimyną, 
Tarybų Sąjungą, kuri vi
suomet pasirengusi Kinijai

S,*Kas gi paminėtai unijai vadovauja? Ogi Joseph 1’.
J&X$n, einąs amžino unijos prezidento pareigas,— Ryano j 
klika unijoje prieš metų eilę paskelbė, kad jis būsiąs tos' 
unijos prezidentu tol, kol gyvens, jokių rinkimui nebebus. Į

’’irstai, Mr. Ryan neseniai unijos vardu sudarė su sam-1 
dytojais kontraktą. Eiliniai unijos nariai atsisakė tą; 
kontraktą pripažinti; praėjusį pirmadienį jie išėjo strei-į reiškimas 
kan ir dar tebestreikuoja. Eilė laivų stovi prieplaukose' vertimas

nų dauguma yra nariais|P() PENKERIŲ METŲ 
vadinamos “Fellows of the 
Royal Society,” organizuo
ja draugiją, vadinamą 
“Science for Peace Commit
tee” (Mokslininkų Komite-

Uruguajaus lietuviu lai lo
štis Darbas rašo, jog rug-

ri metai nuo to laiko, kai

(lietuvių

Mu.m« grūmoja trečio pa- 
ilio karo pavojus ir mes 

daryti vis'ką
savo “antžiną prezidentą

* ’ KLYSTŲ TAS, kuris manytų, kad į šį laivakroviu 
jtidi"reakcininkai neįneš komunizmo.

esame pas 
, mūsų galio, 
ninkai ir. k 
jo išvengus.

Mes tikimi', kad sekamas! 1 
išdėstymas mūsų pažiūrų su- ;

i niauks pritarimo tarpi' yiūsi/vių siekiai.
■ kolegų mokslininkų visame ■ reso praėjimo, buvorū’dįjo komentatoriai tuojau

jhms.”
vadovaują

San Francisco mieste gyvenąs Harry Bridges!
::;Ar reikia didesnio absurdo?

sako,

shrill metų.’’ nėra komunistų vadovaujama

•ištiš, beje, primena, jog 
ne prieš samdytojus, bei pati Ryaną.

if'prieš samdytojits ir prieš laivakroviu “amžiną pre- 
Ži.įghtą.” Ryano negalima šiandien atskirti nuo sam- 
ęlVtojų: jie veikia išvien, veikia ranka rankon, veikia 
prįę^ laivakroviu interesus.

Darbininkai streikuoja dėl didesnių algų ir geresnių 
dąj’bo sąlygų. Juos streikuoti ir kovoti verčia gyvenimo 
produktų brangimas.

kos lietuvių kongresas, ku
ris padėjo pamatus “tvirtai 
t a i • p k o 1 o n i j i n e i pažangiųjų

vių pasisakymo prieš fašisti
nius likučius, Graužinis iki 
šių dienų neturi ramybės.

I-jo P. Amerikos lietuvių 
kongreso siekiams plėtotis
naštoje kelia reakciniai rėži- 
• *■ / 

mai. ' 
pasi mojimai liekasi i 
faktu P. Amerikos 
imigrantą gy v e n i m e.

Taip, žygis, kurį 
Amerikos • lietuviai 
1946 metais, neišdils 
istorijos ir iš lietuvių tau
tos istorijos.

Po didžiosios spalio revo-< 
liucijos tarybinė Rusija, o

vo žiauriai išgriauta konti
| O v 1 l < t 1 U cl A V U11 cl I i L 1 ” | 9 9 # L CD _ c 1

Tačiau kongreso kilnūs j nmerikiečių, fra.n.cūzų, ja- 
istoriniu ponų ir lenkų įsiveržimų ir 
lietuvių 1 žiaurių naikinimų. Fer tū-

j lą laiką prieš Tarybų Są- 
Pietų jungą buvo paskelbta blo- 
itliko 
iš jų

suteikia Kinijai būtinai rei- 
mašinų, taipgi su- 

; teikia jai inžinierių, aukš
tai pralavintų technikų, ku
rie nuoširdžiai Kinijos žmo
nėms padeda.

Štai, šiomis dienomis at
ėjo iš Kinijos z žinia, kad

tomobHių fabrikas, kuris 
pagamino du pirmuosius 
džypus (jeeps). Neužilgo 
kinai pradės dirbti savobu- 
sus ir sunkvežimius. Atsi
minti reikia, kad kiekviena 
šitų automobilių dalelė yra/ 
pagaminta pačioje Kinijoje, ' 
josios pramonėje. Šis tai 
tik vienas iš daugelio pa-

turėjo nei vienos draugin
gos valstybės, kuri būtų jai 
padėjusi. Daug caristinės 
Rusijos inteligentijos, — in
žinierių ir kitokių žmonių,— 
pabėgo į užsienį, o priau- 
klėti savo inteligentijos Ta-

LIETUVOS KOLŪKIE
ČIAI KUBANeJE

Vilniškis Tėvynės Balsas 
rašo:

1 i-epos mėnesio antroje pu
sėje apie 60 Tarybų Lietuvos 
kolūkiečių lankėsi Kubanėje. 
Ekskursijos dalyviai pakeliui 
buvo sustoję Maskvoje, čia 
jie aplankė Lenino Mauzolie
jų, Centrinį Lenino muziejų, 
Timiriazevo vardo žemės ūkio 
akademiją ir kitas sostinės į- 
žymybes.

Su dideliu susidomėjimu Ta
rybų Lietuvos kolūkiečiai lan
kėsi Kubanės krašto kolūkiuo
se. štai Krasnoarmeisko rajo
no Mičiu.rind vardo 
turi 1 1,000 ha žemės, 
ziais kolūkyje apsč 
ha. Kolūkyje yra 15 
nuogynas, 200 ha 

(Stambios ir gyvulių 
j kuriose yra 2,200 
I 1,000 avių, 1,685 kia

Tenai tai]) pat 000 paukščių, šis kolūkis pra

dines šio kontinento koloni
jas.” Kongrese, kaip žinia, 

Argenti-
metus-kitus; tam ėmė lai-

nos, Urazilijos ir oru 
jaus lietuviu kolonijos.

Tačiau:
Gražūs P. Amerikos lietu- 

neužilgo po kong- 
grubiai 

reakclo- 
puolč

lietuvių liau
Moderniško karo įrankiai j niūriai visu žiaurumu 
i mokslinės technologijos I beatsigaunanti

namoji galia priverčia moks-' metė kongreso atstovus i ka- 
pažinti savo - mo-i įėjimus ir tramdė po katorgi- 

salas; įvairiomis policinė- 
re presijomis nuslopino 

kokią viešą dorųjų lietu
x' eiki ą : f aš i z m u i būdingu 

nuo pa- j barbariškumu nužudė mūsų 
tų naikinimo irau- i brangų, nėpaliaujanti. kovo- 

I loja Alfonsą Marmą.

ralinę atsakomybę
M ūsų

i žmones ir valdžias 
siekimo 
mo, kuris 
va rtojiino 
k i u.

M ūsų 
suomenei
moderniško 
viškumą ir

pareiga atsišaukti ' mis

pastovaus
sulaikys

susitari- viu
i

pareiga suteikti vi- 
informaeijas apie 

karo ilestrukty- 
skurilą, ir apie 
kurias gali su

ko nstrii k tyvus moks-

Mes pabrėžiame tarptau- 
ini mokslo pobūdi.' Tai yra 
įasaiilinė proto respublika.

Mokslininkai sudaro vieną

Sąjunga pradėjo dėti pa- Kinija žygiuoja pirmyn.

KANADOS LIETUVIAI GERAI 
PASIRODĖ

Kardelio “Nepriklausoma 
Lietuva” labai susirūpinusi 
Kanadoje nepasisekimu ra
kete, kurį ji vadina “Kana
dos Lietuvių Bendruome
nė.” Buvę nustatyta, kad

kiekis padaugės. Bet ar bus

‘Reikia konstatuoti fak- 
, kad yra lietuvišku sri- / «7 v

našūs
buvo policijai pavesta susido
roti su demokratinėmis lietu
vių organizacijomis. Tapo

niu spauda, uždarytos kultū
rines patalpos ir uždrausta 
net didesniaiui būreliui susi
rinkti dainų mokytis.

Vienintelė šalis, kurioje Lie-

wow

e.

7eigu čia įvyks užmušėjysčių, tai visuomenė žinos, kasi; • _ _ . i

jotr Pakistane

ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Mr. 
jtS'SU streikieriais apsidirbsiąs.

il^Jiūjorko prieplaukose tai nėra naujiena.
I

Paleisiąs ginkluotus kulkosvaidžiais automobilius, 
š kuriu streikieriai būsią terorizuojami.

Inftifr, Jordane, Syrijoje, Lebanone,—kiek anksčiau In
dijoje, kai ten buvo užmuštas Ghandi.

'pasamdyti raketieriai ir gengsteriai, kurie jau ne vieną 
• laivakrovį vra užmušė.

€ V i

.. .Gengsterių

dįęs gyvenimas yra nepakenčiamas, o nedidele turčių

kad gengsteriai leisis darban. Jiems, 
paleles samdytojai. Galimas daiktas, kad vienas kitas 
eilinių laivakroviu vadovas bus užmuštas. Bet ar tuo 

i biis-išspręstas pats reikalas? Žinoma, ne!

Atl KHAN
UŽMUŠIMAS ALI KHAN

J,qs užmušėjystės, žiūrint paviršium, neatrodo turin- 
ČioS;šaknis ekonominėje žmonių būklėje, bet taip yra. 
^jgakistane vyksta didelis nacijonalistų judėjimas už 

karą prieš Indiją, už Kashmiro prijungimą Pakistanui. 
Nemaža yra tokių, kurie mano, būk Kashmiro prijungi- 
rh^f’Pakistanui palengvintų pakistaniečiu gyvenimą. Ži- 
ndttra, tai klaida, bet tuo naudojasi Įvairūs parazitai,- 
rięšrfuo būdu nukreipiamas žmonių domėsis nUo svar-‘! 
be^rrio tikslo.

“Ali Khan buvo vienu iš tų asmenų, kurie stojo už In-į 
dijoš suskaldymą. Jis buvo pirmuoju savystovaus, ne
priklausomo Pakistano ministrų pirmininku.

Jjįg.gimė 1895 m. spalio 1 d. Rytiniame Punjabe.. 
įŠJul'Khah buvo vienas musulmonų vadovų Indijoje, o 

vėliau Pakistane. ■' • • * •

lipa išTai Irano premjeras Mohamihed Mossadegh 
lėktuvo. Praėjusi pirmadienį jis gynė Irano nusista
tymą Jungtinių Tautu Saugumo Taryboje. Mossadegh 
pasakė, kad Irano žibalo klausimas yra tiktai Irano 
reikalas ir Saugumo Taryba neturi teisės i jį kištis.

ir'-šiandien. .y.r.a labai., įtempti; Ali Khano,.užmušimas,

Kashmiro provincijoje gyvena daugiau musulmonų, 
negu indusų, todėl pakistaniečiai reikalauja, kad toji 
provincija būtų prijungta Pakistanui. 'Tačiau Kash
miro valdžia, palanki. Indijai, dar 1947 metais pareiškė, 
kad jis, KashmiraS, prisideda prie Indijos.

Na, ir šis klausimas dar vis nėra galutinai išspręstas, 
nežiūrint to, kad i jį įsikišo Jungtinės Tautos, pasiun- 
tusios savo specialų atstų.yą. tarpininkauti tarp Indijos ir' 
Pakistano.

, kolūkis;♦

Vien rv-' . . , •, . o ' i sureffistruoti irLa l,3()o į - ,. i “Bendruomene > na v.y - i ..... ,,i.dos “tautiečiai.
fermos, j P<LSH()(ie i 
galviju,.! beveik per

ėjusiais metais turėjo daugiau 
kaip 12 .milijonų rublių paja- 
m ų.

Ekskursantai apžiūrėjo taip 
pat Ivanovsko drėkinamąjį 
kanalą, Murjansko rajono že
mės ūkio bandymų stotį, susi
pažino su Medvedevsko MTS 
darbu;

Grįždami namo per Ukrai
ną ekskursijos dalyviai susto
jo Qharkove, aplankė Vol- 
kovsko rajono Kominterno 

i vardo kolūkį ir Ukrainos TSR 
I Mokslų akademijos gyvuli
ninkystės bandymų stotį.

Tokios ekskursijos, 
abejojimo, turi milžiniškos 
reikšmės 
ųkiui. I 
kas daroma kitose tarybi
nėse srityse, Lietuvos kol
ūkiečiai, grįžę namo, galės 
panaudoti daug tų pasieki
mu savo krašte, v-

be

- Lietuvos žemes 
Susipažinę su tuo,

Už K A NORIMA 
JADVYGA ŠVENTA 
PADARYTI?

Chicagos marijonų
rstyj tūlas Mačiulis nepa

sitenkinančiai rašo, kam 
lenkai norį padalyti Jad
vygą 
šventa.

Lenkų noras iškelti Jadvy
gą ’į altoriaus garbę — sieja
mas su neva josios vedybine 
auka, o per tą tariamą josios 

i auką — su oficialiu Lietuvos I

laik-

Jogailos žmoną)
Paskaitykite:

gą kankine stato už tai, kad 
ji ištekėjo už pagonio Jo
gailos. Mačiuliai tai ne
įtinka; jis puola tuos len
kus, kurie šitaip žemina Jo

Mačiulis norėtų, kad Min
daugas būtų padarytas 
šventu už tai, kad jis prieš 
700 metų apsikrikštino, vė
liau atsikrikštino ir už tai 
buvo keleto žemesnių Lietu
vos kunigaikščių pasmaugs 
tas.

“Spalio 15 dieną išeina I 
; terminas baigti bendruome-1 
i ninę tautiečių registraciją. |

judėjo. Yra net kolonijų., 
j kurios turi ir organizacijų, 
’ bet bendruomeninės orga- 
;iūzacijos kiyptimi nepada- 
i rytas he \ ienas žingsnis. Ir 

Kardelis I o* bus padalytas? Todėl ir 
ako: ! lieka didelis klaustukas, k&š

to išeis, jeigu ir toliah

duomenys nedaug kuo lie-1 Jos lietuvius karštai pasvei-

taisiais.
palyginus su skelb- kinti. Gerai, kad jie atsisa- 
Registracijos kor- ko dėtis su tais, kurie turi 

"k-j tik vieną tikslą: kovoti lie
ju tuviu tautą, teršti ir niekin-tai kokiu 100. Dabar 

bus apie 700. Tikėkimės,
Amerikonas

įvairios minios
RUMUNIJOJ taikomi tarybiniu stachano- 

vininku metodai. Gamyklo
je “Stiagul Rošu” Stefano 
Veno brigada, taikydama 
žaliavų kompleksinio taupy
mo metodą, sutaupė valsty-

BUKAREŠTAS. — Prieš 
metus Brašovo miestui, 
darbo žmonėms prašant, bu
vo suteiktas Stalino vardas. 
Per šiuos metus miesto pra
monės įmonių kolektyvai 
iškovojo stambius . darbo 
laimėjimus. G a m y k 1 o s 
“Stiagul Rošu,” < 
gamyklos “Temelia,” gele
žinkelio dirbtuvių ir naftos 
valomosios gamyklos N r. 9 
darbo žmonėms už gamybi
nes pergales buvo Įteiktos 
pereinamosios Raudonosios 
vėliavos ■. Gamyklos “Stia
gul Rošu” kolektyvas drau-;8 ir 9 dienomis čionai 
ge su Rešicos metalurgais 
tapo socialistinio lenktynia
vimo dėl metinio plano' 
įvykdymo per 11 mėnesių 
iniciatoriumi.

Didelę gamybinę pergalę 
iškovojo gamyklos “Sov- 
romtraktor” k o 1 e k t y v as, 
įsisavinęs vikšrinių trakto
rių “KD-35” gamybą.

Miesto įmonėse plačiai

Per pereitus metus Stali
no mieste pastatyta daug 
naujų, mokyklų, ligoninių,

cemento; gyvenamųjų namų ir 
I tt. Miesto pakraščiai elek
trifikuoti ir apželdinti.

Sveturgimiams ginti 
konferencija

Chicago, Ill. — Gruodžio

dvidešimtoji naci o n a 1 i n ė 
sveturgimiams ginti konfe
rencija. Ja šaukia Ameri
kinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas. Konferencijon 
delegatus siųsti kviečiamos 
visos žmonių organizacijos.

Į darbą už Mindaugo gar
binimą Mačiulis • primena, 
kad “visi lietuviai turėtų ir 
privalėtų laikytis vienos

Galimas daiktas, marijo
nams pavyks į šią “liniją’’ 
įtraukti ir Chicagos lietu
viškus menševikus.

Ieško šnipų už pinigus
Los Angeles, Cal.—Labor 

Youth League pirmininkas 
jaunas Ted Wright pareiš
kė, kad jį bandė FBI agen
tai padaryti šnipu, tai yra, 
papirkti. Jam už šnipinėj)-\ 
mą agentai siūlė algos 
per mėnesį.

Tehcrąn. — Iranas veda 
derybas su Sovietais dėl 
naujos sutarties prekybai.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Spalių-October 19, 1951



reKraujo plokšteles— 
kam jos reikalingos
Kraujyje, apart raudonų

jų rutuliukų ir baltųjų kū
nelių, yra mažyčių apvalai
nių plokštelių (platelets). 
Kuomet kraujas pradeda iš 
žaizdos bėgti, tai susitelkia 
plokštelės ir verčia ji žaiz
doje sukrekėti; taip ir stab
do kraujoplūdį.

Atominio sprogimo spin
duliai sunaikina kraujo 
plokšteles; tuomet labai 
sunku, beveik negalima su
laikyt kraujoplūdį. Bet jei
gu įleidžiama taip sužeis
tam į kraują svetimų plokš
telių, paimtų iš sveiko žmo
gaus kraujo, tai jos ir pa

gieda suturėti kraujo plūdi
mą, v

* Išrasta gyduolė 
nuo ‘visų nuodų”

Duke Universiteto medi
cinos mokslininkai dr. Jay 
M. Arena ir Grant Taylor 
išrado vaistą, kuris, sako
ma, pagydys nuo visokių 
apsinuodijimų.

Tokį vaistą jie pagami
no, sumaišydami stiprią ar
batą, pagruzdintos duonos 
(toast) degėsius ir magne- 
zijos chemikalo “pieną.”

Vaistas buvo išbandytas 
apsinuodijusiems vaikams 
ir, išgelbėjo juos nuo mir
ties. Ir štai kaip jis vei
kia:
į Duonos degėsiai suteikia 
anglį, kuri sugeria savin : 
dalį nuodų iš pilvo. Arba
toje yra tanninės rūkšties, 
kuri atmiešiašarmišką nuo
dą, o magnezijos pienas, bū
damas šarmiškas, padeda 
atmiešti rūkštinį nuodą — 
neitralizuoja jį.

Per smarkus kvėpavimas 
gali net susirgdinti

Jei žmogus per giliai, per 
tankiai, per ilgai kvėpuoja, 
dėl to gali atsirasti dilgčio
jimas rankų ir kojų pirš
tuose, užtirpti veidas ir kil
ti skaudūs raumenų trūk
čiojimai, o kartais dėl tokio 
kvėpavimo žmogus net kle
joti pradeda. Apie tai ra- 

I šo trys daktarai Amerikos 
wGydytoju Susivienijimo 

> 7 Žurnale.
Daugeliui ir lietuvių yra 

pasitaikę, kad, išvažiavus iš 
miesto į labai gryną laukų 
orą, kai kada ima skaudėti 
galvą “be jokios priežas
ties?’

Bet vis tiek sveikiau yra 
gana giliai, o ne tingiai 
kvėpuoti.

Amžius ir fabriko darbas

Illinoj aus Universiteto
mokslininkai apklausinėje 
daugelį fabrikantų apie 
naudingumą dar b iri i n k ų 
virš 45 metų amžiaus, ir 
surado, kad tokių metų am
žiaus žmonės rečiau išlieka 
ųs darbo, mažiau susižei- 

Y Jižia ir netaip dažnai paga
dina mašinas, kaip jaunes

nio amžiaus darbininkai.
Fabrikantai liudijo, kad 

“apsimoka samdyt” turin
čius daugiau kaip 45 metų 
amžiaus darbininkus.

EGIPTAS
Žingeidu susipažinti su 

Egiptu ir Egiptiniu Suda
nu, kai dabar -verda pavo
jingi ginčai tarp Anglijos ir 
Egipto. Anglai spiriasi ir 
toliau “sergėti” Suezo ka
nalą, einantį per Egipto že
mę. Jie užsikirtę vis val
dyti ir vadinamą Angliškai- 
Egiptinį Sudaną, sako, 
“bendrai su Egiptu.” Bet 
Egiptas nusprendė pavary- 

anglus nuo Suezo kana- 
ir iš Sudano.
SUEZO KANALAS

Suezo kanalas yra vadi
namas anglų imperijos “gy
vybės linijd.” Anglų lai
vai įplaukia pro Gibraltarą 
į ilgąją Viduržemio Jūrą. 
Suezo kanalas, jungia tą jū
rą su Raudonąja Jūra, per 
kurią laivai išplaukia į In
dijos Vandenyną ir Paęifi- 
ko (Ramųjį) Vandenyną. 
Tai trumpiausias anglams 
vandens kelias į rytinę Af
riką, Iraną, Indiją, ir įvai
rius kitus Azijos kraštus.

lo

Egipto geografija 
ir istorija

Egiptas yra šiauriniai ry
tiniame Afrikos kampe. Tu
ri 386 tūkstančių ketvirtai
nių mylių plotą ir apie 18 
milijonų gyventojų.

Iš šiaurės Egiptas rube
žino jasi su Viduržemio Jū
ra; rytiniu savo šonu atsi
remia į Raudonąją Jūrą; 
pietuose rubežiuojasi su Su
danu ir vakaruose — su Li
bija, buvusiąja Italijos ko
lonija.

Egipto valdžia yra kon
stitucinė monarchija — ka
ralija su seimu.

Užsilikę puikių rūmų 
griuvėsiai, paminklai ir se
noviniai užrašai rodo, kad 
Egiptas buvo civilizuota, 
kultūringa šalis jau pirm 8 
tūkstančiu metu.

Amžių eigoje Egiptas pa
puolė į persų (iraniečių), 
graikų, romėnų ir turkų 
valdžias.

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Egiptas buvo Turki
jos imperijos dalis, turėda
mas tik vietinę tautinę sa
vivaldą.
ANGLIJOS “GLOBOJE”

Anglija 1914 metų pabai
goj paskelbė Egiptą savo 
globojamu kraštu (protek
toratu); taip anglai ir “glo
bojo” Egiptą iki 1922 metų 
vasario, kada pripažino jam 
nepriklausomybę. Tačiaus 
ir tada Anglija pasilaikė 
įvairias sau teises Egipte.

1936 metais anglai išrei
kalavo, kad Egiptas pasira
šytų sutartį kaip Anglijos 
sąjungininkas. Sutartis lei
do Anglijai laikyti 10,000 
kariuomenės ir 400 lėktuvų 
Suezo kanalui saugoti ir 
ginti per 20 metų arba tol, 
iki Egiptas išvystys gana 
karinių jėgų, kad pats galė
tų tą Kanalą apginti. *

Bet po Antrojo pasaulinio 
karo Anglija suvarė iki 40,- 
000 savo kariuomenės į Su- 
ezo ruožtą; įsitaisė ten mil
žiniškas karinių lėktuvų 
stotis už Amerikos pinigus 
ir sutelkė neribotą skaičių 
savo orlaivių. Kartu anglai 
išplėtė savo karinio laivyno 
bazes Aleksandrijoj ir Port 
Saide.

Tokiu būdu Anglija su 
Amerikos parama sudarė

galingiausią stovyklą karui 
prieš Sovietų Sąjungą, taip 
pat ir suvaldymui nepa
klusnių anglam - ameriko
nam šalių Viduriniuose Ry
tuose.

Nilas—maitintojas 
ir gamtos turtai

Didžiojo Nilo upė, plau-

Viduržemio Jūrą, yra vadi
nama Egipto maitintoja 
nuo senųjų laikų. Aukšti ir 
platūs Nilo ištvinimai ru
denį trąšiais savo vandeni
mis aplaistė ir aptręšia 13,- 
600 ketvirtainių mylių lau
kų. Ištvinimai taipgi.už
pildo senuosius ir naujuo
sius tvenkinius - vandentie
kius. Sausesniais metu lai
kais leidžiamas kanalais 
tas vanduo drėkina- dirvas, 
daržus ir sodus.

Toliau nuo Nilo upės į 
rytus ir vakarus yra didelių 
dykumų.

Nilo ruožte gerai auga 
kviečiai, medvilnė (bovel- 
na), cukrinės nendrės, pu
pos, žirniai, įvairūs kiti ja
vai, daržovės ir vaisiai. Ja
vų ir vaisių būna po du bei 
tris derlius per metus.

Žemėje yra naftos (alie
jaus), aukso, druskos, alū
no, vario, sieros, magnezi- 
jos, statybinio marmuro 
daug kitu mineralų.

EGIPTO KLIMATAS 
ŠILTAS

80 procentų gyventojų 
yra ainiai senovinių egiptė- 
nų. Daugiau kai]) 91 jų 
procentas yra mahometo
nai, 8 procentai ■ krikščio
nių ir pusė procento žydų.

Egipto sostinė — Kairo 
miestas, turintis 1 milijoną, 
400 tūkstančių gyventojų. 
Kiti didmiesčiai — Alek
sandrija ir Port Said.

SUDANAS

ir

nija Kongo, su anglų kolo
nijomis Uganda ir Kenya 
ir su Ethiopija. Rytinius 
Sudano rubežius sudaro

egiptėnai, arabai, negrai, 
nubijiečiai ii1 šių tautybių 
mišinys. Arabai ir nubijie
čiai vra mahometonai. »

Derliai ir gamtos 
turtai

Bakterijos, kurios 
žaizdas gydo

“Angliškai-Egiptinis Su
danas yra didžiulis kraštas 
i pietus nuo paties Egipto, 
gudanas turi apie 6 milijo
nus gyventojų ir daugiau 
kaip milijoną ketvirtainių 
mylių ploto.

Šiauriniu savo galu Suda
nas rubežiuojasi su Egiptu; 
vakariniu šonu sueina su 
Libija ir Ekvatorine Pran
cūzų Afrika; pietuose ru
bežiuojasi su Belgijos kole

donoj i Jūra.

Angly užkariautas
Sudanas iki 1884 metų 

priklausė Egiptui. Bet tada 
užpuolė Sudaną anglai ir 
atkariavo ji nuo Egipto. 
Sudaniečiai kartotinai kilo 
prieš- anglus, bet Anglijos 
armija vis nuslopino suki
limus.

Tiktai 1898 metais an- kurūzu ir įvairiu vaisiu.
] v v G v

glai visiškai užvaldė Suda
ną ir privertė sekančiais 
metais Egiptą pasirašyti.

Nilo upė, plaukdama iš 
pietų per Sudano vidurį j 
Egiptą, taipgi laisto ir trę
šia didelius Sudano lauku 
plotus, šiame derlingaja
me ruožte užauga gausingi 
derliai medvilnės, kviečių, 
riešutų, datulių, pupų, ku-

neribo
tam laikui.

vien valdys Sudaną, kai]) 
“pusininkai.” Iš tikrųjų gi 
tai anglai viešpatavo Suda-I 
ne nuo 1899 metu iki šiol.1

GYVENTOJAI
Sudanas pirm anglų atė

jimo turėjo 9 milijonus gy
ventojų, bet anglai taip per 
67 metus viešpatavo, kad 
sumažino jų skaičių trimis 
milijonais žmonių.

Sudano gyventojai yra

Yra puikių raudonme
džiu ir gumarabiko mišku. 
O gumarabiko sakai yra 
naudojami klijams, dažams, 
vaistams ir kt. Iš Sudano 
gaunama daugiau gumara- 

’• biko saku, negu iš visų ki- 
| tų pasaulio kraštų.

Auginama ir daug gyvu-

Streptokokkai yra bakte
rijos, kurios sukelia plaučių 
uždegimą (pneumoniją) ir 
tūlas kitas sunkias ligas. 
Bet kai stroptokokkai ..nu
marinami, išdžiovinami ir į 
miltelius sutrinami, tai-jie 
gerai gydo žaizdas, kaip pa
tyrė amerikinės 
daktarai Korėjoje.

Streptokokkų 
greičiau užgydo 
nupjovimus; tirpdo susida
rančius kraujo gabaliukus 
kraujagyslėse; padeda pri- 
gydyti naują odą vieton nu
degintos ar nuplėštos ir pa
gerina penicillino veikimą.

armijos 
y

milteliai
sąnarių

Sergantiems pamokos 
per televiziją

Sudano žemėje yra aukso, 
druskos ir kitų naudingų 
mineralų.

Oras dar šiltesnis, negu 
Egipto.

Sudano sostinė — Khar
tum, 45,000 gyventojų mies-

Koldy keistumu kartais bfiisa
Marcello Martinez, 118 

metų amžiaus, važiavo iš 
Pleasanton, Texas, į Hous
ton didmiestį pasiklaust, ar 
jis gana senas, kad galėtų 
gauti senatvės pensiją.

Sunbury, Anglija. — Kon- 
testa dėl rankraščio dailu
mo laimėjo 102 metų am
žiaus anglas.

pilietis, važiuodamas senu 
Lordu, sudavė šonan prava
žiuojančiam p r e k i n i a m 
traukiniui, p a g a d i n d a n i a s 
penkis vagonus taip, kad 
jie buvo atkabinti ir i taisy
mo fabriką pasiųsti. Auto
mobilis tik truputi pažeis-

s ventą vaiką? — buvo už
klaustas gubernatorius 
Herman Talmadgo. Jisai
atsakė: — Mes nenorime, 
kad Georgijos piliečiai per
daug prie to priprastų.

žytę Cristiną Rageną, pus
antrų metų amžiaus, ir tik-

tą. Ji užsigavo kakton, 
į griūdama ant geležinkelio 
į tarp bėgių (relių). Trauki
nio apačia nekliudė mergai- 

„ tės.
vo padarytas moterims kon-l

OmmeI, Danija.—Korespon
dentai klausinėjo Kirste- 
ną Clausen’ienė, kaip ji su
laukė 102 motų amžiaus. Ji-, 
nai atsakė:

—Mano ilgų metų sekre
tas yra tamę, kad aš nenu- 
ryjau nė vienos piliukės vi
taminų ir nė sykį nesimau
džiau vonioje.

Princeton, Iowa. — Da
vidas W. Hanks, 100 metų 
amžiaus, įsirašė į čionaitinė 
mokykla algebros mokytis. 
— Algebra yra aukštesnė 
matematikos šaka, negu 
artimetika.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Minėdamas 115-metinį savo 
gimtadienį, Milošas Ruzi- 
čius sakė, jog planuoja iš
mokt skaityti ir rašyti.

Adams, N. Y. — šio mies
telio policija uždraudė foto
grafuoti' gaisragesių namą. 
Sako, tai būtų pavojus A- 
merikos apsigynimui.

Brooklyn, N. Y. — Įžy
mus Dodgers beisbolinįnkas 
pareiškė:

—Beisbolas yra tuščias 
dalykas, be jokios prasmės.

Eagle Pass, Texas.—Val
džią andai padarė kontrak
tą su apskrities teisėju R. 
F. Bibbsu, kad jis maitintų 
ateivius meksikiečius kaip 
farmų darbininkus. Bet jis 
maitino sutaisytu šunims 
“kenuotu” maistu. Todėl 
valdžia atėmė iš jo kon
traktą. .... ■

New York. — James Ma
son, 20 metų, švilpdavo, 
staugdavo į praeinančias 
pro jo namus merginas ir 
visai]) jas užkabinėdavo. 
Teisėjas už tai nubaudė jį 
815 ir dar patarė tėvui “tin
kamai pamokyt sūnų.” Tė
vas, statybos darbininkas, 
sveriantis 200- svarų, taip 
drožė sūnui sykį žandan 
teisme, kad tas ant grindų 
išsitiesė.

yra tobulas vyras vedybi
niam gyvenimui?

Kontesto dovana laimėjo 
žmona, kuri.. atsakė:

—Tobulas vyras yra tas, 
kad aš galėčiau ant jo rėk
ti, kiek tiktai noriu, žino
dama, kad jis nieko neatsa-

Newport, R. I. — T. H. 
Oxas laimėjo teisme per-

Detroit. -r- Taksi vairuo
tojas Abraham Sanon iški
šo pro langelį ranką, įspė
damas kitus automobilistus, 
kad jis važiuoja skersai gat
vės. Išėjus iš saliūno nepa
žįstama moteris pagriebė A- 
brahamui už rankos ir “svei
kino” nepaleisdama. Dėl 
to daugelis kitų automobi
lių turėjo sustoti, ir polici
ninkas davė jam tikietą 
teisman. Bet teismas su
spendavo bausmę.

dėl, kad buvo kandamas 
blusų, nuo 70 kačių, kurias 
laikė žmona.

vyras parėjo su ženklais, 
jog. “bučiavosi su mergo
mis,” tai jo žmona Marga- 
reta Kearns įbėrė1 tarakonų 
nuodų jam į sriubą. Paskui 
teisme ji paaiškino: — Aš 
nenorėjau nieko blogo jam 
padaryti — tiktai susirg
dinti.

Teismas nubaudė Marga - 
retą 10 dienų.

Beverly Hills, Cal.— Vie
na čionaitinė d r a b u ž i ų

Ralph Martin savo kny
goje “Insurance for College 
Athletes” parodo, kad susi- . krautuvė garsina sukneles 
žeidžia 69 iš kiekvieno šim-'grįžtančioms į kolegijas
to dalyvaujančių futbolo 
rungtynėse studentų.

nėščioms studentėms.

re
gu-

, Reporteriai užklausė 
publikoną Californijos 
benatorių Earlą Warrena,

tijai, kad jinai laimėtų pre
zidento rinkimus 1952 me-j 
tais. Warrenas atsakė: — 
Daugiau balsų reikia.

Detroit. — Chester Dunn, 
bedarbis keturių vaikų tė
vas, prisitaisė skiepe elek
tros vielas, atsisėdo kėdėn, 
ir nusižudė, sujungdamas 
elektros laidus.

Tuo tarpu išėjus jo žmo
na davė teismui skundą, 
kad vyras neuždirba šeimai

—Kodėl Georgijos valst. 
įstatymas pripažįsta kiek
vienai porai teisėtu

Townsend, Montana. — 
vienai porai teisėtu tiktai Penki prekinio traukinio 
po vieną be- šliūbo prigy-1 vagonai pervažiavo perma-

New Yorko mokvklų val
dyba nutarė skleisti paino
kas nėr televiziją tiems vi
duriniu mokvklų (haiskū- 
liu) mokiniams, kurie dėl 
nesveikatos negali lankyti 
klasių. Tokių paliegu>sių 
mokiniu yra keli šimtai Di
džiajame New Yorke.

Pirmadienių, trečiadienių 
ir penktadienių priešpie
čiais bus per televizinę 
skleidžiamos pamokos iš fi
zikos, įvairių gamtmokslių, 
literatūros ir kitų moksli
nių dalykų. *
. Televizija jau nuo pir
miau naudojama kai ku
riuose universitetuose bei 
kolegijose. Studentai sako, 

[aiškinimai ir braižiniai, per 
• televiziją rodomi, taip gerki 
Į suprarftami, kaip ir profe
sorių cĮčstymai klasėse.

žymėtina, kad, būdami

Branford, Anglija.—Jacko į
Bentley’o šuniukas įkrito į1 
apleistą 300 pėdų gilumo i 
angliakasyklą, pritvinusią namįe ar gulėdami ligdni-
nuodingų dujų.. Miestiniai nėje, nesveiki studentai ge- 
,gyvulių globėjai sake, šune-' raj mokosi; dažnai pralėn.- 
lis tikrai užtrokš; bet kad j jr įuos> kurie klases lan-
palengvint jam mirtį, tai 
įmesk užnuodytos mėsos.

Taip ir padaryta. Mėsoje 
buvo tiek nuodų, kad būtų 
galėję numarini 10 vyrų.

Bet ir po 10 dienų vis bu
vo girdėti iš kasyklos silp
nas viauksėjimas. Reiškia, 
“vau-vau” dar gyvas. Vy
resnysis policininkas R -.R. 
Lloyd todėl užsidėjo oksige- 
n.o maską ant veido ir nu
sileido kasyklom Ir nuste
bo, kad šuniukas suėdė visą 
užnuodytą mėsą, o gyvas iš
liko.

Išneštas iš kasyklos šu
niukas vėl smagiai vaikosi 
kralikus ir paukščius, bet 
jau tik iš tolo pro kasyklą 
bėgą.

Cambridge, Mass. — Pro
fesorė Maria Telkes, Massa
chusetts Technologijos In
stituto mokslininkė, tvirti
no, kad patys saulės spin
duliai galėtų būti paversti 
maistu, jeigu kas duotų ga
na pinigų spinduliams tyri
nėti per keletą metų.

Dantų taisymas be skausmo

Japonas dentistų kolegi
jos profesorius Tokio mies
te surado, jog • mažiukė

ko.
I

Balta oda geriau saugo nuo 
atominių spinduliu -

Atominio sprogimo spin
duliai daugiau padaro žalos 
turintiems rudą ar šiaip 
tamsesnę odą, negu “balta- 
skūriams.” Mat, baltumas 
dalinai atmuša karščio 
spindulius, o tamsumas 
daugiau jų sugeria.

Taigi daugiau šviesiaspal- 
vių gali išlikt gyvi po jam
mines bombos sprogimo,'bė
gu tamsiaspalvių, kaip'.tei
gia atominiai mokslininkai

“Mirusiųjų” atgaivinimas

Du gydytojai El Monte, 
Californijoj, atgaivino 23 
metų amžiaus vyrą, kuris 
jau 15 minučių buvo miręs 
per nelaimę. Jie braukė* - 
masažavo jam širdį ir taip 
sugrąžino gyvybę.

Masažuojant širdį, nese
niai taip pat buvo atgaivin
tas vienas 83 metų vyras 
Clevelande ir vienas 43 me
tų vyras Chicagoje. Abudu 
buvo mirę per 4 minutes.

elektros srovė laikinai ap-, žmogus nejunta jokio skaus- 
marina taisomų bei gręžia-! mo. Paskui dantų neVvki 

“mų dantų nervus, taip kad pilnai atsigauna, sako jis.

3- pusi.—Laisve (Liberty)-.Penktad., Spalių-October 19, 1951
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Lietuvos respublikine taikos
šalininkų konferencija Vilniuje

(Pabaiga)

* VXllVl srities Šeduvos 
rajono “Paryžiaus Komu
nos” žemės ūkio artelės 
valdybos pirmininkas Ste
ponas Šidlauskas kalbėjo 
apie kolūkiečių karštą sie
kimą pasiaukojančiu darbu 
stiprinti taikos reik a 1 ą. 
Respublikinės taikos šali
ninkų konferencijos sušau
kimo ir kampanijos para
šams rinkti po Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimusi 
garbei kolūkiečiai pasparti
no grūdų pristatymo vals
tybei tempus. — Mūsų jėga, 
taikos šalininkų jėga,—pa
reiškė jis,—yra milžiniška. 
Mes apginsime taiką. Tam 
mes, kolūkiečiai, dirbsime 
taip, kaip mus moko drau
gas Stalinas.

Šiaulių srities Pakruojo 
rajono “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio fermos vedėja, So
cialistinio Darbo Didvyrė 
Stasė Vitkienė pareiškė:

—Tarybinės moterys pa
kelė sunkų vargą pereita-; 
me kare. Tūkstančiai 
neteko savo vaikų, vyrų, 
broliu iv tėvu. Nėra dabar 
mūsų tarpe nė vienos, ku
ri iš visos širdies netrokš
tų taikos. Savo pasiauko
jančiu darbu mes, kolūkie- 
tės, visos kaip viena, gau
sinsime mūsų visuomeni
nius turtus, stiprinsime mū
sų mylimosios socialistinės 
Tėvynės galybę, kovosime 
už taiką visame pasaulyje.

Po- to kalba TSRS nusi
pelnęs sporto meistras, 
šachmatininkas Vladas M i-

—Mos 
tos spm 

i,‘'.mes

daryto?

\”.rp3nio 
i iivok-i, 
imLvd’um

nų
J

nu

ga ir tvirta taika. T. S-ga 
nuosekliai ir nenukrypsta
mai gina taiką ir vykdo ben
dradarbiavimo su visomis 
šalimis, norinčiomis tokio 
bendradarbiavimo, politiką. 
Tarybų Sąjungos taikingoji 

jų politika išsikovojo mūsų 
neaprėpiamosios Te v y n ė s 
tautų ir visos pažangiosios 
žmonijos meilę bei visuoti
nę paramą. Parašai, ku
riuos tarybiniai žmonės pa
dės po Taikos Tarybos 
Kreipimusi, bus visų šalių 
tautoms naujas įrodymas, 
kad tarybiniai žmonės bu
driai seka imperialistinių 
agresorių pinkles ir yra ku
pini tvirto pasiryžimo ap
ginti taiką.

Lietuvos respublikine tai
kos šalininkų konferencija' 

: ragina visus Lietuvos TSR. 
’i’- pp.sirašvti Pasauli-Į
•u~ n.ės Taikos Tarybos Kreipi-] 
in> mąsi dėl Taikos Pakto su- 

darymo tarp penkių didžių-

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA,

O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

nėpalaužia- 
Savo tai- 
paremia 

veikla, 
Pažan-1 

kūriniai
kovoje

Rugsėjo 9 d. Lietuvos res
publikinės taikos šalininkų 
konferencijos vakariniame ; 
posėdyje toliau vyko disku
sijos dėl drg. J. Matulio 
pranešimo “Tarybinė liau
dis kovoje už taikos išsau
gojimą ir sustiprinimą.”

—Tarybiniai žmonės, jų 
tarpe ir meno darbuotojai, 
išreiškia savo 
mą taikos valią,
kos siekimą jie 
aktyvia kūrybine 
kūrybiniu darbu, 
giųjų dailininkų 
yra aštrus ginklas
prieš karo kurstytojus. Mū
sų kūriniai demaskuoja 
žmonijos priešų — ameriki
nių - angliškųjų agresorių 
— žvėriškąją esmę, padeda] 
auklėti mases tarybinio pa
triotizmo dvasia, įkvepia 
juos kovai dėk komunizmo 
sukūrimo; Mes drąsiai ir 
tvirtai žengiame didžiojo 
Stalino nurodytuoju keliu. 
Tik šiuo keliu einant taika 
bus išgelbėta nuo katastro
fos, nkard grėsmei bus už
kirstas kelias.

Kalba Lietuvos TSR Ta- 
j rybinių dailininkų sąjungos 

pirmininkas Liuda Vainci- 
kytė.

Mūstj sustambintasis kol
ūkis,— sako Klaipėdos sri
ties Kretingos rajono “Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio” 
'žemės ūkio artelės valdybos 
pirminingas Petras Ruzgai- 
la, — per pastaruosius me
tus žymiai sustiprėjo ir iš- 
Įaugo. Padidėjo pasėlių plo
tas, pakilo laukų derlingu
mas, žymiai padidėjo gyvu
lių skaičius kolūkio fermo- 

Kolūkiečiai įsitikino, 
kurį 

nurodė drg. Stalinas, y r a 
vienintelis teisingas kelias į 
laimingą, pasiturimą ir kul
tūringą gyvenimą. Lietu
vos kolūkiečiai karštai re
mia brangiosios Tarybines 

J vyriausybės taikingąją po
litiką.’ Mes vieningai padė- 
sime savo parašus po Pa
saulinės Taikos Tarybos 
Kreipimusi ir paremsime 
juos naujais laimėjimais, 
gausindami kolūkinius vi
suomeninius turtus.

Žodis suteikiamas pravo
slavų Cerkvės Vilniaus apy
gardos dekanui, protoierė- 
jūir N. L. Kulčickiui. Jis sa
ko, kad pravoslavų cerkvė, 
kaip ir kitos bažnyčios, ne
gali stovėti nuošalyje nuo 
visaliaudinės kovos už tai
ką ir visomis nuo jos pri
klausančiomis priemonėmis 
remia šį taurųjį reikalą. Ti
kintieji pravoslavai savo 
parašais po Pasaulinės Tai
kos Tarybos Kreipimusi pa
liudys savo karštą siekimą 
kovoti už taiką, niekad ne
vengti pastangų vardan tai
kos.

i
t

se
kad kolūkinis kelias,

Į nriv’leo’i'os omortas i m o lo- 
išimčiu tųkstanč:r -V 
kaimo darbo žmonoj 
mu užsiėmimu. Tarybinių 
sportininku žymieji laimė-1 

I iimai pasiekti dėka to, kad 
mūsų sportas tarnauja tai
kiems tikslams. Tarybiniai 

.sportininkai noriai pasira- 
išys Pasaulinės Taikos Ta
rybos Kreipimąsi ir iki ga
lo kovos už taikos išsaugo
jimą visame pasaulyje.

Drg. J. Matulio praneši
mo apsvarstymas baigia-

Į mas.
Konferencija 

priėmė nutarimą, 
karštai remia 
Taikos gynimo 
plenumo nutarimą ir para
gina visus Tarybų Lietuvos 
darbo žmones pasirašyti 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimąsi dėl Taikos Pak
to sudarymo tarp penkių 
didžiųjų valstybių — JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, Kini
jos ir Tarybų Sąjungos.

Konferencija pradeda 
svarstyti darbų tvarkos an
trąjį klausimą — pereina
ma prie Lietuvos respubli
kinio taikos gynimo komi 
teto rinkimu.

I .ietuvos respublikinė tai
kos ša išninku koknferencija 
miluką pradėti rinti para
us po šiuo Kreipimusi.

(Šis konferencijos apra
šymas, kurį pateikė Elta ir 
kuris tilpo Vilniaus Tieso
je, yra, dėl vietos stokos,' 
šiek tiek sutrumpintas. — 
Redakcija.)

Worcester, Mass..
STASYS KUZMICKAS SUZANA KAZOKYTft

LLD 11 kuopos susirinkime 
14 dieną spalių i’

Tapo priimtas naujas na
rys, kurį įrašė J. Dovidonis.

1 A. Pilkauskas sake, kad įvy
kęs radio naudai .piknikas 30 
dieną rugsėjo buvo gražus ir 
sėkmingas. Laisvės vajįninku 
ir šiame vajuje pasiliko Do
mininkas Justus. Jis pereita
me vajuje atliko gražų darbą. 
Šiuo laiku labai svarbai turėti 
ir skaityti progresyvišką laik
raštį. Tadgi yra prašoma visų 
draugų ir draugių bendra tal
ka spaudos vajui. Padėkim 
draugui Jūsiui šiame vajuje.

• >•

Dabar prašau visų atkreip
ti atydą j šią naujieną. Lap- 

jkričio 10 d., 7 vai. vak., 29 
j E n d i c o 11 St. s v e t a i nėn 
'atvyks Sietyno .Choras iš Ne
wark, N. J. ir Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y. 
suvaidins operetę, 
ta širdis, 
te, kad operetėje yra 
dainų. Jie atvyksta 

jo prie darbų tvarkos tre-.Yorko į Worcester! 
čiojo klausimo — delegatų asmenų sudėtyje, 
rinkimo į Trečiąją Visasą- not, kad Brooklyno 
junginę taikos šalininkų yra iau 
konferenciją.

Konferencija vienbalsiai 
išrinko 25 delegatus į Tre
čiąją Visasąjunginę taikos 
šalininkų konferenciją.

Pirmininkaujantis drg. J. 
Šimkus skelbia Lietuvos res
publikinę taikos šalininku 
konferenciją uždaryta.

Po to konferencijos dele
gatai pasirašė Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimąsi.

Rezoliucija
Lietuvos respublikinė tai

kos šalininkų konferencija 
karštai remia' Tarybinio 
Taikos gynimo . komiteto 
plenumo rezoliuciją “Dėl 
parašų rinkimo Tarybų Są
jungoje po Pasaulinės Tai
kos Tarybos Kreipimusi dėl 
Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų valsty
bių.” v

Konferencija pažymi, kad 
šioje rezoliucijoje išreikšta 
visų tarybinių žmonių vie
ninga, nepalaužiama taikos 
valia. Tarybinė liaudis yra 
gyvybiškai suinteresuota ii-

vienbalsiai 
kuriame 

Tarybinio 
komiteto

pasiūlymu i Lietuvos res
publikini taikos gynimo ko
mitetą vieningai išrenkami 
50 žmonių.

Po to konferencija pere-

bendrai 
Sudrums- 

Jūs visi gerai žino- 
gražių 

iš New 
apie 40

O jūs ži- 
aktoriai 

pasižymėję vaidybo
je. Įžanga tik $1.20.

Kadangi visi žinot, kad da
bar eina Laisvės vajus dėl 
naujų skaitytojų gavimo ir 
aukų gavimo, tai. žinokit, kad 
visas pelnas nuo šios operetės 

mūsų spaudos labo. 
Worccsterio ir mūsų 

apylinkės spaudos 
platintojai ir muzikos bei dai
nų mylėtojai ir rėmėjai, 10 d. 
lapkričio visi esate kviečiami 
Į Worcester! pamatyti šią 
gražią operetę — “Sudrumsta 
širdis.” Nes kitos progos gali 
nepasitaikyti. Aido Choras ir 
abi LLD kuopos, rengėjai šio 
gražaus parengimo, ruošiamės 
visus pasitikti, žinodami, kad 
Sietyno ir Aido Chorai 
visus savo menišku 
m u patenkins pilna 
prasme.

Worcesterieciai 
dalyvauti Laisvės 
koncerte 4 d. lapkr. Jeigu ne
galėsim buso pripildyti, 
vyksime mašinomis. J. M.

I’aigi,

mus 
pasirody
to žodžio

rengiasi 
metiniame

tai

4 pusi.—Laisvė (Liberty). Penktad., Spalių-October 19, 1951

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

ga

Koncertas įvyks sekmadienį

LAPKRIČIO 4 NOVEMBER
BERTY AUDITORIUM

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

I š t is a Programa:

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, operų soliste. Dabar ji vaidina ir 

dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.

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

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo sopranas, solistė. Puikiai atsižymėjusi 

dainininkė New Yorko apylinkėje.
I

STASYS KUZMICKAS
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kartų jis dainavo Brooklyno, visada paliko ma
lonų prisiminimą.

Antano Pavidžio Orkestrą 
liros šokiams.

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Didelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje.
t

Ukrainiečių Šokikų Grupė
Šauniausia liaudies šokėjų grupė, labiausia pu

blikos mylimas numeris programoje.

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.

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

programoje.

Programa prasidės 3:30 vai. po piety. Įžanga $1.50
‘ (Taksai įskaityti)

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



DR. S. MATULAITIS -8—
10-10-51

Lietuvių tautos 
f istorija

Iš New Jersey, 
Bergen Apskričio

LOWELL, MASS

(Tąsa)

» Daug geresnės įtekmės darė lietuviams jūra. Ji išmes
davo giedraus gintaro gabalus. Juo lietuviai iš senų lai- 

. kų pirkliavo su svetimžemiais. Jūra palengvindavo pajū
riais gyvenantiems prūsams susižinoti su apšviestesniais 
kaimynais. Jūromis atsidangindavo į Lietuvos pakraš
čius daug labiau už lietuvius išsiplėtoję varingai. Atsi
dangindavo ne tik kariauti ir plėšti, bet ir pirkliauti su 
pajūriškiais. (Taip dar 9 šimtmečio pradžioje švedai 
buvo pavergę kuršininkus, bet šie tą jungą veikiai nusi
kratė. IX šimt. viduryje danai su didele kariuomene nu
galėjo žemaičių šalį ir pavertė žemaičius savo duoklinin
kais. X šimt. danai užpuolė prūsus, išžudė vyrus, o mo
teris privertė tekėti už nugalėtojų.) Arba, užkariavę di
desnį žemės plotą, pasilikdavo čion valdyti nuveiktų lie
tuvių. Apsigyvenę tuo būdu tarp lietuvių, platino tarp jų 
aukštesnę kultūrą.

Užtat pajūriais gyvenusieji prūsai buvo apšviesčiausi 
tarp visų lietuvių tautos šakų. Visa tat vaizdžiai paro
do senų laikų pilekalnių ir kapų iškasenos. Prūsų kapų 
iškasenose jau tūkstantį metų prieš Kristų beveik visur 
atrandamas žalvaris, o V šimt. prieš Kristų jau atrancla- 
mt%eležies išdirbiniai. Tuo tarpu Lietuvos užkampiuo
se, kurie mažai susisiekdavo su kultūringesniais kaimy
nais, kaip antai Švenčionių, Ežerėlių ir dalinai Ukmer
gės apskričių iškasenose dar V ir VI šimt. Kristui gi
mus atrandami dirbiniai iš kaulo: iešmai, adatos, ylos, 
kaltai, papuošalai ir t. t. ir lyginto akmens kirvukai. 
Dirbiniai iš žalvario ir juo labiau iš geležies tų laikų 
iškasenose ten retai atrandami, iš ko matyti, kad to kraš
to gyventojai tais laikais gyveno dar akmens gadynę. 
Žemaičiuose gi, ypačiai Nemuno įtakoje, tuo metu pile
kalnių ir kapų iškasenose vyrauja visur žalvariniai, ge
ležiniai ir net sidabriniai dirbiniai, ypačiai įvairūs pa
puošalai: sagelės, kabės, spilgos, žiedai, grandinėlės, api- 
rankiai, sagtys ir kiti. Iš ko matyti, kad tų vietų gy
ventojai išsilavinime jau toli buvo pralenkę anų užkam
pių gyventojus.

New Jersey valstija turi 21 
apskritį, žymiausiu yra Ber- 
gen’o apskritis, tik ne kokiais 
progreso pavyzdžiais, bet 
gemblerysčių bizniais, čia įsi
kūrė gražiose vilose toki 
gemblerių tūzai, kaip Adonis, 
Moretti ir jiems panašūs.

Praeitą pavasarį, kai lankė
si kriminalystėms tirti komite- 

Kefauver, tai 
nužiūrimus 

jų protektorius, 
ir apskrities

to galva sen. 
beta rd y d amas 
gemblerius ir 
ištardė taipgi 
prokurorą.

Na, o kai žmonės sako, kad 
nauja šluota, aštriau šluoja.
Naujasis “prokuroras tuojau
pradėjo'tardyti ne vien gerhb- 
lerius, bet ir gemblerių pro- i 
lektorius. Pasekmės to tardy
mo štai kokios: Gemblerių lū

kėtu riom 
Cliffside 

Kalbama, i

z as W i 11 i e M or etti, 
kulkoįm nudėtas 
Park, karčiamoje.
kad būk nušautas dėl to, kad 
kiti gembleriai 
Moretti

bijojo, jog 
neatlaikys tardymų ir 
apie gc-mblerių pas-

Kas veikiama pas mus
Spalio 7 d.‘"’atsibuvo LDS 

110-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas; nariai į susirinki
mą buvo šaukiami per orga
ną “.Tiesą”, prisiminta ir per 
“Laisvę”, — pasiųstos ir ke
lios atvirutės, tačiau į susirin
kimą tik dalis kuopos narių 
teatsilankė.

Na, visgi susirinkimas įvy
ko neblogas. Vienas svarbiau
sių klausimų buvo, tai kaip 
mūsų kuopa reaguos į LDS 
lėšų fondo papildymo klausi
mą.

Tam tikslui nutarta sureng
ti parengimą, — vakarienę, ir 
jeigu reikės, tai ir iš iždo 
kiek paskirti, kad su lyg 
skaičiaus kuopos narių sukel
ti reikalingą sumą pinigų. 
Taigi vakarienė įvyks lapkri
čio 25 dieną, 4-tą vai. po pie
tų, Klubo salėje, 14 Tyler St. 
Rengimo Komisijon išrinkti: 
M. Perednienė, M. Arbačauš- 
kiene, U. Daugirdienė ir Jo
nas Daugirdas. Manoma, kad 
vakarienė bus suruošta labai 
gera ir tik už $1.50 y patai.

,—o—

vės ir žmonijos pasaulyje.
Prisimenant savo kultūrinės 

draugijos garbingą pra
eitį, pasirūpinkime ją dar 
net geriau sutvirtinti ir gar
bingesnę ateitį atkurti, šį 
sekmadienį, visi sueikime į 
LLD 44-tos kuopos susirinki
mą ir svarstykim ir tvarkykim 
kuopos reikalus.

—o —
Lowell’o Lietuvių Piliečių 

Socialiu Klubo bankietas, .ku
ris įvyks šio mėnesio — spalio 
28 d., popietiniu laiku, žada 
būt labai šaunus, nes jis, 
bankietas, bus penktas iš ei
lės; jau penki metai, kai 
Klubas įsigijo nuosavą namą 
ir gerai gyvuoja.

Tam atžymėjimui ir rengia
mas geras apvaikščiojimas.

Klubo orkestrą irgi pada
rius didelę pažangą muziko
je, kurri žavės svečius šiame 
parengime. Tai bus smagu'

Jonas Karsonas

Iš New York, Philadelphia, 
Pittsburgh, Cincinnati ir Bos
tono buvo labai skaitlingai, 
netoli tūkstančio iš kįekvieno 
miesto. Jų paradą vedė kuni
gai, juos sekė parapijonai ir 
miesto policijos dalys su ug
niagesiais.

Suprantama, Detroitas vir
šijo visus. Vien tik policijos 
buvo apie tūkstantis, o kur 
civiliniai, taipgi ugniagesiai...

Buvo daug visokių flotų, 
kuriuos** važiavo kunigai mi
šias laikydami, klierikai gie- 

i dedami, ir matėsi pastatytų ir 
paguldytų kryžių, visokių al
torių ir altoriuku*. Vežimai 

, buvo rąžančiais apkabinti ir 
j prikrauti vienuolių (minyškų) 
! ir kapucinų.

Vietos laikraščiai 
| kad virš 100 miestų 
1 parade.
i Bostono katalikai
■ peties popierinį baksą, kuria
me neva buvo binzai, ir tan
kiai kartojo: “Mes atsivežėm 
savo.”

Veik 
dėvėjo

1 spalvos
. nešėsi mažytes vėliavukes su 
užrašu: “Holy Name Sode
ly”, arba “H. N. S.”

Paradas tęsėsi arti keturių 
valandų ir ėjo glaudžiai susi-

Pat 
ant 

“dėl' 
minčių

Fordo 
tarpe iŠ

—o—
Fort Lee, miesto majoras, 

grand d žiūrės apkaltintas, bot 
gyvas, o policijos vadas pats 
suvarė porą kulkų sau į gal
vą, kad nebūtų tardomas.

—o—

Šaukiamas susirinkimas

skelbė, 
dalyvavo

nešė ant

III.
POLITINIS IR VISUOMENĖS IŠSILAVINIMO 

STOVIS.

Mifeų bočiai, atėję į Lietuvą, turėjo jau prijunkytus 
gyvulius ir mūkė^ę sojį Javus,-taigi buvo pasiekę jau 
aukštesnį kultūros laipsni, t. y.? išėję jau iš laukinių žpio- 
nitK stovio, kuomet žmogus minta tiktai iš medžioklės, 
žūkles, vaisia ias ir valgomomis šaknimis.

Iškasenos parodo, kad jie anksti pradėjo vartoti žal
varių ir geležies įrankius.

Apsigyvenę pelkėtoj ir miškuotoj šaly, mūsų bočiai 
negalėjo plačiai verstis nei žemės ūkiu, nei gyvuliais, 
juo labiau, kad nė didelio reikalo tam nebuvo. Žmonių 
buvo dar mažai, medžioklė, žūklė ir bitininkystė dar ga
lėjo aprūpinti žmones maistu. Svarbiausiu tad maisto 
šaltiniu buvo medžioklė, ir žūklė. Gyvulių veisimas ir že
mės ūkis užėmė tik antraeilę vietą. Be to dar, dirvų ga
minimą trukdė tinkamų įrankių trūkumas girioms skin
ti ir jas sudeginus dirvas gaminti. Su akmens kirvuku 
nedaug girios iškirsk Tiktai geležies įrankiams prasi
platinus, pasidarė galimas platesnis medžių skynimas ir 
dirvų užsėliui gaminimas.

Kad lengviau būtų suprasti senovės mūsų bočių darbo 
tvarka ir visuomenės surėdymas, reikia mesti žvilgsnis 
į dar tolesnius laikus, kada visų dabartinių kultūringų 
tautų probočiai buvo dar laukiniai, toki, kokių nemažai 
atrandame dar ir šiandien kituose kraštuose. (Tyrinė
jant senovės /žmogaus gyvenimą, mokslas remiasi įvai
riausiais šaltiniais: iškasenomis, padavimais, istorijos 
dflkupientais ir kitokiomis žiinomis, pasemtomis iš buvu
siųjų r dabar dar esančių kultūringų tautų. Ypačiai daug

,Lietuvių Literatūros Drau
gijos 44-rtos kuopos valdyba 
pasitarė ir nusprendė šaukti 
kuopos visu narių 
mą šį sekmadienį, 
dieną, 3-čią vai.

jau virš'

Edgewater, policijos vadas 
rezignavo iš pareigų ir pasiša
lino. Dabar atsirado ir teisi
nasi prieš grand džiūrę.,

Bergen apskrities slapto
sios policijos vadas apkaltin
tas ir pavarytas iš pareigų, 
bet dar gyvas.

Cliffside Park, majoras, po
licijos vadas ir slaptosios poli
cijos vadas, aiškinasi grand 
džiūrei ir taipgi dar gyvi, 
bet kalbama, kad ir jų ner
vai suirę. Turi bėdų ir kitų 
miestų viršininkai bei eiliniai 
policistai, bet dar tardomi ir 
gyvi-

Del šių skandalų
mėnuo laiko, kai šio apskričio 
gyventojai be žinių iš pasau
lio. Nors yra keli dienraščiai 
ir keletas savaitraščių, bet 
šiuom laiku pilni žinių apie 
gemblerius ir gemblerystes. 
Apart to, pasitaikė ir beisbo- 
lio komandų rungtynės už 
nugalėjimo čampionatą. To
kiomis žiniomis turėjome pa
sitenkinti. Apie Korėjos karą 
žinių veik nebuvo., Apie Now 
Jersey 30,000 streikuojančių 
darbininkų kovas suvis žinių 
nepasirodo.

Mes, lietuviai, kurie prenu
meruojami ‘Laisve’ ar ‘Vilnį,’ 
esame laimingesni, nes šiuose 
laikraščiuose visuomet aiškiai 
ir teisingai aprašoma abelnos 
gyvenimo problemos ir pasau
liniai įvykiai. Charlies

susirink i- 
spalio 21 
po pietų, 

Klubo salėje, 14 Tyler St.
Visų narių yra didelis pri

valumas dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus labai svarbu 
visiems sueiti pasitarti, kaipo 
kultūringiems žmonėms ir iš
girsti svarbių pranešimų iš 
LLD dabartinio stovio. ,

Ypatingai šiuo laiku mums 
apšvietą mylintiems žmonėms 
privalo rūpėti šios kultūringos 
Draugijos reikalai, nes tik jo
je susirandame apšvietą ir pa
guodą šiame žiauriame laiko
tarpyje.. Aš kartais labai rim
tai. pagalvoju ir 
dėtumės, kur 
kiek skaistesnį 
kiek jaukesnį 
šių pragariškų
gadynėje už karą, už kraujo 
liejimą, už masinį žmonių 
žudymą, jei neturėtumėm to
kios puikios, taikingos, ap- 
Svietą nešančios draugijos, 
kaip, kad Literatūros Draugi
ja, kaip kad mūsų spauda, 
Laisvė ir Vilnis,' bei Liaudies 
B'alsas (Kanadiškis) ir kito
kie demokratiniai leidiniai? 
čia mes randame puikų šir
dies nusiraminimą ir matome, 
jog dar ne visas pasaulis už
sikrėtė militarizmo bacilo
mis; jog yra galingų jėgų, 
kovojančių už taiką, už de
mokratiją, už išlaikymą lais-

Gerai žinomi progresyvių 
tarpe veikėjas Jurgis Nausė
da su žmona ir sūnum išvyko, 
14 d. spalio, porai savaičių į 
Floridą pasišildyti ir aplan
kyti' buvusius detroitiečius, 
Greblikus, Zunarius, Palio- 
nius ir Tamašiūnus.

—o—
Prastas pavyzdys

Prenumeratų rinkėjai, norė
dami pasilipt i viršų ir laimėt 
dovanas, praėjusiais keliais 
metais prastai darbavosi dėl 
Laisvės. Ve kaip girdėjosi:

“Prenumeruok, drauguti, 
Vilnį, darbininkišką laikraš- 

tokį atsakymą:
Laisvę, vieno už-

visi parado dalyviai 
vienokios ar kitokios 

popierines kepures

dentas Stellato prakalbėjo sa
vo lokalo laikraštyje “Ford 
Facts” apie Reuther veikimą 
ir Fordo decentralizavimo 
programą, tai Reutherio 23 
narių taryba pašaukė Stellato 
ir lokalo 600 vice-prez. 
Rice į U A W centrą 
Jefferson pasiaiškinti 
spaudinimo pavojingų 
dėl UAW.”

Stellato sako, kad 
atleidimas darbininkų
permainos civilio darbo į ka
rinį pagreitinimui, nėra tinka
mai vedama, ir meta kaltę 
ant padaryto Reuther penkių 
metų kontrakto. Pasikalbėji
me arba tyrinėjime Reuther 
su savo pareigūnais smarkiai 
užrėkė ant Stellato už reika
lavimą 40 vai. mokesčio už 30 
vai. darbą.

Reuther pagalba įstatė Ste
llato į 600 lokalo prezidento 
vietą, kad sunaikinus kairįjį 
sparną. Bet Stellato veikimas 
pastatė jį 
nepaisant 
mosi.

Stellato
ir pakėlimui, 

priešingas 
O John L. Lewis buvo 
kviestas į lokalo dešimtmetinį
pokilį, kuris įgnybo Reutherį 
skaudančiai.

Ot, dėl to Reuther pradeda 
tardyt Stellato.

Bet jis atsisakė aiškintis 23 
ypatų tarybai, kol jie neparo
dys specialės jo veikimo ir 
pareiškimo blogybės.

Kiek pasibarę, išsiskirstė.
Stellato yra labai didelė 

, adata į Reuther pašonę ir 23 
ypatų tarybai sako: “Oi, 
skauda!”

ir antram terminui 
Reuther priešini

So. Boston, Mass

priešingas 
Kitaip 

Reuther

duoklių 
sakant, 

politikai.
pa-

žiūrėtojų daugybę sulaikė 
drėgnas oras.

šis paradas svarbiausiai 
skyrėsi nuo kitų moterų neda
lyvavimu. Sudėjus tvisas va
žiuojančias miuyškas ir šešias 
einančias prie vežimo, viso 
dalyvavo ne daugiau kaip dvi
dešimt moteriškių.

Vienas netoli stovintis 
sė antrą: “Kodėl šiame 
de nėra moterų?”

Antrasis atsakė: “Jei
terys dalyvautų, tai kiti saky
tų, kad Detroite maršavo ku
nigai su gaspadinėmis.”

Net keturias valandas išsto
vėjau dėl šios trumpos 
ros.

klau- 
para-

mo-

surandu,: kur 
susirastumėm 
spindulėlį ir 
susiraminimą' 

propagandų

tį.” Ir gavo
“Aš skaitau 
tenka.” *

“Tai mesk
prenumeruoki Vilnį.”

Taip kalbėdamas, prenu
meratų rinkėjas atkalbino ke
letą Laisvės skaitytojų ir Įpir-

.—o—-

Reuther kamantinėja 
Stellato

apziu

Spartakas.

Septynerių metų vaikui 
Brian Cunningham auto su
laužė ranką. Vaikas užbėgęs 
ant kelio tarp dviejų mašinų.

Miesto krautuves jau pasi
dabinusios kalėdiškai ir pre- .. 
kės jau apdėtos raginimais 
pirkti dovanas.

Kokis čia progresas?
.—o—

Krikščioniškas suvykis

kata-Detroite buvo suvykę
Ūkiški kunigai su savo parapi- 
jonais iš visos Amerikos, iš 
tolimųjų pietų ir rytų — San 
Francisco ir Brooklyn, N. Y. 
Spalio 6 d. Briggs Stadium e 
visi buvo suėję ir prie Stadiu- 
mo turėjo pasistatę milžiniš
ką kryžių. Spalio 7 d. turėjo 
paradą Wbodward Ave.

Diena buvo drėgna ir kar
tais krito smulkus lietus. Po 
Fox teatro pastoge stovėda
mas žiurėjau, kiek daug bus 
dangiškų lotų pardavėjų.

prezi- GARSINKITE? LAISVĖJ»Kai CIO 600 lokalo

CHARLES J. ROMAN ' 
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

8 Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
8 ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
8 vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
8 mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
8 kainomis būsite patenkinti.
I 1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.

8 Telefonas Poplar 4110
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SI
medžiagos duoda tyrinėjimas gyvenimo dabar dar esan- 

r .čių laukinių tautų, kurios šiandien yra. dar tokiame ma- 
terialto ir visuomenės išsilavinimo laipsny, kokį kultū
ringos tautos pergyveno jau daug tūkstančių metų atgal. 
Jos dar ir šiandien vartoja tokius pat darbo įrankius 
(akmens kirvukus, strėlas ir tt.), kokius kultūringų tau
tų bočiai, kaip tat parodo iškasenos, vartojo jau seniai 
praėjusiais laikais. Kai kurios laukinės tautos nemoka 
nė javų sėti, neturi prijunkitų gyvulių, minta tik iš me
džioklės ir žūklės. Turėdami vienodus su dabartiniais 
laukiniais žmonėmis darbo įrankius ir vienodą maisto 
šaltinį, mūsų bočiai gilioje senovėje turėjo vienodą su 
dabartinėmis laukinėmis tautomis darbo sutvarkymą ir 
visuomenės surėdymą.)

y Iš pat pradžių buvo net toki laikai, kuomet žmogus 
^neturėjo kitokių įrankių, kaip akmuo, gyvulio kaulas ar 
^medžio šaka. Tuomet žmogus maitinosi tik vaisiais, žo
lių šaknimis ir kitomis maistingomis augalų dalimis. 
Net medžioti tuomet žmogus, turėdamas tik tokius įran
kius, maža tegalėjo. Jis tiek medžiojo gyvulius, kiek 
stambūs plėšrieji žvėrys medžiojo jįjį. Mėsinį maistą jis 
d^au rankiojo ir ieškojo negu medžiojo. Mito jisai 
tūoniet smalžiais ir žuvimis, kurių tuomet neturėjo kuo 
gailytį, rinko ir vartojo maistui tiktai tas, kurias jūrų 
ar rupių potvyniai ant kranto išmesdavo. (Tokiame išsi
lavinimo stovyje yra antai kai kurios tautelės Australi-

ive (Liberty)•Penktad., Spalių-Octobcr 19, 1951

(Bus Daugiau)

Štai jau oras, vėsus, naktys 
ilgos ir ilgesnės kelionės nc- 
s m agios liko. Mūs ų 
veikliosios draugės iš ALDLD 
2-ros kuopos moterų skyriaus 
sumanė, kad šeštadienių va
karus pralcistumėm žaidžiant 
“whist party.” Jos žada pasi
rūpinti skanių užkandžių ir 
arbatos. O Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas tam perlėis 
savo patalpas. Ot, visiems bus 
proga savo gabumus parody
ti ir laimėt vertingų dalykų.. 
Pirmas lošimas įvyks šeštadie
nį, lapkričio 3, vakare.

Taipgi atsiminkime, kad 
mūsų visų pareiga yra, kaip 
ten bebūtų, ugdyti Liet. Lite
ratūros Draugiją. Todėl nepa
mirškime, kad labai svarbus 
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 
bus penktadienį, spalių 26, 
vakare, 318 Broadway, So. 
Boston.

Dienraščio Laisvės vajus* 
jau tęsiasi, net ir K Į ubas iš
rinko vieną vajininką, buteht, 
M. Užunarį. Na, argi mūsų 
kuopa uižsileis Klubui?

Vėliaus turėsime du dide
liu balių. Būrkimės talkon, ir 
dalyvaukime juose. Akt.

Randuojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai, 
Savaitei,, ar 

Mėnesiui

Važiuok 
Tinkama 
Sistema

Už Valandą 
Pridedant 

lOcužMailę * 
Kreipkitės Į 

McHarns

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

Įsteigta
1930

Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave.

■aa
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Reikalinga Pagražinti Auditorijos Langus Laisvės ištaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS Laivakrovių streikas plinta
Vilniaus miesto 
mokytojų pasitarimas

Rugpiūčio 29—30 d.d. įvy
ko Vilniaus miesto mokytojų 
pasitarimas, kuriame dalyva
vo apie 1,000 žmonių. Buvo 
apsvarstyti Tarybų Lietuvos 
sostinės mokyklų darbo rezul
tatai per praėjusius mokslo 
metus ir ateinančiųjų mokslo 
metų uždaviniai.

Pranešėjai ir pasisakiusieji 1 
per diskusijas pažymėjo, kad 
Vilniaus miesto mokyklose 
žymiai pagerėjo mokymo- 
auklėjimo darbas, pagausėjo i 
ir organizaciniu atžvilgiu su-1 
stiprėjo 
nierių organizacijos, pasidarė p;yanas 
aktyvesnė tėvų komitetų veik-1 
la.

Apie Salomėjos Nėries var
do vidurinės mokyklos Nr. 2 
pedagogų -kolektyvo, komjau
nimo ir pionierių organizaci
joj bendro darbo patyrimą ir 
mokinių pažangumą moksle 
papasakojo mokyklos direk
torius Bagdonaitė. 1950—1951 
mokslo 
kyklos 
moksle 

šiuo 
dūrinės 
rektorius Čubarova. šios mo
kyklos mokinių pažangumas 
praeitais mokslo metais suda
rė 93 procentus. Iš 57 mergai
čių, baigusių mokyklą, 13 ap
dovanotos aukso ir sidabro 
medaliais.

Pasitarimo dalyviai atsklei
dė ir išanalizavo mokymo- 
auklėjiTno darbo mokyklose 
trūkumus, nužymėjo kelius 
jaunosios kartos mokymui ir 
auklėjimui pagerinti.

Kalbas pasakė Lietuvos 
TSR švietimo ministras A. 
Knyva. ir Lietuvos KP Vii- 
niauss miesto komiteto sekre
torius M. Abeciūnaitė.

Pasibaigus plenariniam* po
sėdžiui, pasitarimas toliau 
dirbo dešimtyje sekcijų. Sek
cijų posėdžiuose buvo išklau
syti ir apsvarstyti pranešimai

Praėjusį antradienį ties 
New Yorko Chelsea srities 
prieplaukomis susirinko apie 
tūkstantis vyrų. Bosai apsi
džiaugė, kad streikas krinkąs. 
“Karalius” Joe Ryan irgi to 
paties tikėjosi. Bet kada bo
sai pradėjo šaukti darban, 
nei vienas nėjo skersai gatvę.

Ta pati istorija pasikartojo 
I ties armijos prieplauka 59th 
'St., Brooklyne. čia susirinko 
dar daugiau vyrų, bot nėjo 
dirbti.

Ryanas buvo pagrasinęs at- 
! siųsti į Brooklyhą savo tarnus 
verstų vyrus dirbti, bet antra- 

komjaunimo ii pio- (jjenį ų0 (jar nebuvo. Gal būt 
apsisvarstė kitaip, 

• paties lokalas 791 
su bosais pasiūlytą 

Susirinkę į St. 
Hali apie 1,000 to 

pareiškė, kad 
reikalavimai

metų pabaigoje mo- 
mokinių pažangumas 
pasiekė 97 procentus, 

klausimu kalbėjo vi- 
mokyklos Nr. 6 di-

kuomet jo 
atmetė jo 
kontraktą. 
Bernard’s 
lokalo narių 
streikuojančiųjų 
teisėti.

Kompanijos ir bosai, žino
ma, sako, kad streikas —rau
donųjų darbas. Ir Ryanas no
rėtų tam pritarti, bet jam rū
pi unijistų jam mokama $32,- 
000 alga.

—o— 
Koki tie reikalavimai?

Ar laivakroviai turi 
juos laimėti prieš bosų 
vo unijos viršininko

progą 
ir sa

x' ai i ą ?

Eiliniai laivakroviai 
sustabdė darba

Brooklyno ii’ New Yorko 
prieplaukų darbininkai tūks
tančiais apleido darbą protes
tui prieš naująjį kontraktą, 
kurį jie skaito nepakankamu, 
nepatenkinančiu. Turi mums 
suteikti geresnes sąlygas, 
sako jie.

Eiliniai laivakroviai sako, 
jog jų “amžinojo prezidento” 
Ryano praėjusią savaitę pa
skelbimas, būk nariai kont
raktą užgyrė, yra tuščia pa-

aktualiais įvairių dalykų dės- £<vra ar tikslus bandymas va- 
tymo klausimais, apsvarstyti,l u 
mokyklų darbo kalendoriniai ;
planai pirmajam pusmečiui.

Mechanizuota asfalto 
gamykla

VILNIUS, VIII. 31 d. — 
Vilniuje sėkmingai dirba ne
seniai į darbą paleista pirmo
ji Lietuvoje mechanizuota as
falto gamykla. Naujoji įmonė 
aprūpinta tėvyniniais įrengi- 
jnąjs. Čia yra asfaltę maišy
tuvas, džiovinimo būgnas, ly
dymo katilai ir kiti įrengimai. 
Kas’dien gamykla pagamina 
dešimtis tonų asfalto masės, 
kuri savivarčiais 
liais išvežiojama į 
tas.

Jaunos įmonės 
sistemingai viršija
Iki sezono pabaigos darbinin
kai įsipareigojo viršum plano 
pagaminti ne mažiau kaip 
2,000 tonų asfalto masės.

automobi- 
darbų vie-

kolektyvas 
užduotį.

Melioracijos mašinos 
kolūkio laukuose
VILIJAMPOLĖ, VIII. 31 d.- 

Babtų apylinkėje — nemaža 
pelkėtų laukų. Nusausinti | 
juos seniai svajojo vietos 
darbo valstiečiai. Kai buvo su
kurtas “Nevėžio” kolūkis, su
sirūpinta nusausinimo dar
bais. O jų turėjo būti nemaža 
— vien tik griovių iškasti rei
kėjo apie 20 km. Į pagalbą 
atėjo tarybinė technika: šio
mis dienojnis į kolūkį atvyko 
mašinos iš MMS. Per dieną iš
kasta 6.5 km griovių. O visas 
griovių kasimas, kuriam anks
čiau reikėtų savaičių sunkaus 
darbo, atliktas per tris .die
nas. ' S. Žuromskis

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

suPrisiminimas praėjusiųjų 
tarčių ir to fakto, kad eilinių 
narių veiksmai tas sutartis 
pakeisdavo, rodo, kad laiva
kroviai turi pakankamai susi
pratimo ir solidarumo laimėti 
bile ką, kas jiems teisėtai 
priklauso.

šis jau yra ketvirtasis lai- 
vakrovių toks viršininkų ne
autorizuotas, (wildcat) strei
kas pastaraisiais keleriais me
tais. 1945 metais Ryanas bu
vo pasiūlęs nariams priimti 
kontraktą sui 10 centų algos 
priedo. Darbininkai sustreika- 

| vo. Ryanas grasino jiems, bet 
niekas iš to neišėjo. Pagaliau 
jis vėl kreipėsi į — kompani
jas ir jos sutiko duoti algos 
priedo po 25 centus.

Sekami kontraktai 1947 ir 
1948 metais taipgi buvo page
rinti eilinių narių sukilimais.

šiame kontrakte taipgi duo
da tiktai 10 centų algos prie
do. Darbininkai reikalauja po 
25 centus priedo per valandą. 
Jie sako, kad didinamieji tak
sai atims nuo jų veik tą visą 
priedą, nieko neliks atpildyti 
aukštomis kainomis padarys 
tą nuostolį.

Ir jie reikalauja išdirbti 8 
valandas, kuomet pasam domi. 
Dabartiniai kontraktu jiems 
garantuoja * tiktai 4 valandų 
uždarbį.

-i uždėti nepatenkinančią 
sutartį su bosais.

Unijistų skleidžiamuose pa
jūryje lapeliuose sako, kad 
prieš sutartį (milžiniška bal
sų dauguma) balsavo Chelsea 
srities lokalai 791 ir 895. ( 
Taipgi mini, kad Brooklyno' 
lokalas 808 ir lokalai 338-1 ir 
968 
Prieš 
savęs 
las.

Unijistai dėl to sako, kad 
sutartį viršininkas Ryan nele-' 
galiai priėmęs ir kad nelegali 
sutartis jiems nėra privaloma. 
Lapelyje savo sandarbinin- 
kams pataria palaukti geres
nės sutarties.
Pirmadienį visame prieplau

kų plote, tarp 14th ir 30th 
Sts., New Yorke, niekas ne
dirbo. .-Grupės vyrų suėjo į 
pajūrį, bet'jie tiktai kortomis 
lošė.*

balsavę prieš sutartį, 
sutarties priėmimą bal- i 
ir Philadelphijos loka-

Moranui iškeltas 
kaltinimas

James J. Moran, buvęs su 
O’Dwyeriu artimoje prietelys- 
tėje, kuomet pastarasis buvo 
New Yorko majoru, jo pa-1 
tikėtasis, praėjusį pirmadienį j 
tapo areštuotas.

Moranui iškėlė 51 kaltini- į 

mą, kad jis ėmęs ir net vers-' 
tinai reikalavęs kyšių taria- . 
mąjame gaisragesybos rakete. 
Bet jis tuojau paleistas 
$25,000 kaucija.

Aido Choras

PO.

Aido Choro svarbios pamo
kos įvyks šio penktadienio va
karą, spalių 19-tą, 8 valandą. 
Visi choristai prašomi atvyk
ti. Choro prezid.

Daržo žinios

Susidarė komitetas 
darbiečiui paremti

susi-
Nepri-

New Yorke ir Bron.xe 
darė žymių asmenų 
klausomas Komitetas Jaques 
Įsi erių i paremti.

Isler, žymius Harlemo ad
vokatas, nepartinis, kandida
tuoja į New Yorko Vyriausio 
Teismo teisėją. Jis yra ant 

Į American Labor Party balo
to. Tačiau į komitetą jam 
remti įeina daug nepartinių, 
o taip pat ir iš kitų partijų.

Kitų partijų žmonės romia 
Islerį keliais sumetimais: jis 
yra pasisakęs už taiką; iš jo 
tikisi teisingo tarnavimo vi
suomenei,4 ypač eiliniams žmo
nėms.; Ir tikrai demokratiški 
žmonės pripažįsta 

I kad New Yorke, 
šimtus tūkstančių
ventojų, laikas turėti valdžio
je bent vieną negrą, jeigu no
rime, kad ir pasaulis skaitytų 
mus nors šiokiais tokiais 
mokratais.

Labai daug pastangų padė
ta mūsų gražiojo namo aptai- 
symui ir jo išdabinimui, bot 
langams užlaidos vis tos pa
čios — laiko ir dulkių išgyven
tos. Auditorijos tvarkytojai 
tai seniai pastebėjo bet... už
sakyti pasiūti ir uždėti, kai
nuotų virš šeši šimtai dolerių. 
Tenka vis laukti.

Langų netvarka ypač erzi
na moteris. Philadelphijos

te i-Jeigu tik pasekmės bus 
giamos, neužilgo langai 
pagražinti.

Praeitą sekmadienį
Choro parengime, vos tik nu- 
girdus, kad jau imtasi už dar
bo, nuoširdus įstaigos rėmėjai 

'padarė gražią pradžią:
Anna Philipse, Stamford, 

Conn., $5; Apolonija Bėčienė, 
Great Neck, N. Y., $5. Po $1 : 
Žilinskas, Kearny, N. J., O.

I REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALf£ <

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisves ištaigai reikalingas dar

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

Moterų Klubo narės jau per- Čepulienė, Kūlikas, A. Bimba, 
nai kvietė Brooklyno 
les bendrai, susidėjus 
ti langus taip, kad 
Auditorijos garbei,
jau pradėtas. Medžiaga iš
rinkta ii- chemiškai

St. Vinikaitienė, V. Bunkus.
Viso $16. Ačiū. Tikimėsi, kadaptaisy-

pritiktų I atsiras ii’ daugiau rėmėjų, — 
Darbas kas su darbu, o kas sm dole- 

riu-kitu ir tikslas bus pasiek- 
K. Petrikienč.tinama. tas.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. V.

ALDLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare (spalių 
24 d.), Liet. Kultur. Centre, šiame 
susirinkime būtinas reikalas yra da
lyvauti kiekvienam nariui, nes tu
rėsime apkalbėti-nutarti ateinančio 
sezono veikimą. Tad būkite toki rū
pestingi dalyvauti. — Valdyba.

(206-7)

Firma išteisino
J-

K an t

tą faktą,! Coburn, bylą prieš J. 
turinčiame 
negrų gy-

Dėl kainui mašinoms

ele-

Šios savaitės antradienio 
Laisvės laidoj, buvo pa
skelbta, kad daržo reika
lams $1 aukojo P. Pivariū- 
nas. Turėjo būti A. Pa
pievis. Atsiprašau.

Šią savaitę daržą apdova
nojo G. Erlickastvienu do
leriu ir D. M. šolomškas —, 
dviem doleriais. Dėkui!

Dabai- fonde yra $18.50.
Daržininkas

Uirašykit Laisvę Savo Drangini.

juos rodydavo naciai,” 
p aro i šk i m as. sau k i as
draugingumo tarp tautų 
įlinkus atvykti į pikietą.

sako 
visus 
sali-

PRANEŠIMAS

Operetės “Birulė” vaidilos 
pribūkite spalių 21-mos ryto 9 
landą, sekmadienį, prie Liberty
ditorijos. Iš ten vyksimo j paskirtą 
vietą filmavimui. — Jurgis Klimas.

(205-6)

visi 
va- 
Au-

New Yorke teisėjas 
man atmetė trijų- bostoniečių

Arth u r 
Warner brokerių firmą.

Coburnai skundė firmą už 
tai, kad jon įvestuoti jų $33,- 
000 susitraukė iki kelių tūks-1 
tautelių. Teisėjas sakė, kad 
jie patys atsako už nuosto-

; liūs, jeigu jie sutiko skolinti 
firmai pinigus* investmen-
tams.

.. Tebenikietucįa filmą masinu 
taisyk- ■

Jomis kelinta savaite 
pikietas prieš 
filmą “Oliver 

vakarais

palai- 
antise- 

Twist.” 
pi-

specia-

Kainų stabilizatoriaus rašti
nė paskelbė visokių 
p i rk i m u i- par d a vi m u i 
les (Regulation 80).
nusako, kokios gali būti ima
mos aukščiausios kainos pa-

1 gal mašinos amžių.
Sako, kad už senas mašinas 

buvę perdaug atlupama, pasi
naudojant karinių sąlygų su
daryta neva stoka mašinų. Su-' park Teatro, Park. Avenue ir 
interesuoti, asmenys patarimų ' 53th St., New Yorke, buvo ti-

J a u 
komas 
mitinę 
Ketvirtadienių
kietas pastiprinamas 
lėmis delegacijomis.

Spalių 18 vakaro 7:30, prie

gali kreiptis telefonu: 
gon 7-1100.

Repšienė sugrįžo 
iš ligoninės

SKELBKITĖS LAISVĖJE i New Yorke )f.
KM*

ORe-

Domicėlė Repšienė, išbuvu
si Wyckoff ligoninėje dvi sa-' 
vaites po trečiosios operaci
jos, sugrįžo namo spalių 18- 
tą. Repšiai gyvena 29 Sheri
dan Ave., Brooklyno (East

kimasi delegacijų iš unijų.
Kovai prieš tą filmą komi

teto sekretorius John Devine 
sako, jog komitetas turi davi
niu, kad tos fil.mos tikietai 
jau skleidžiami vaikams mo
kyklose už pusę kainos. Jis 
sako: “Kiekvienas sąžiningas 
tėvas turėtų susirūpinti, neda- 
leisti tomis pavojingomis 
tėvijomis nuodyti mūsų 
kus.”

F i 1 m o j e vai z d uo j a m a s 
das perstatomas taip, “kaip

bak- 
vai-

IŠMOKITE VAZINEI PER TRAUKĄ
Dviguba

Karu
Kontrolė

X •

Laisniuotį

Instruktoriai

6 LEKCIJOS

Speciales
Klasės Dėl

Moterą

Kreipkitės

i McHarris

Įsteigta 1930

GREENPOINT AUTO SCHOOL
1 ' '

12 Bedford Av., tarp Manhattan Av. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y
4

Imkite GG traukinį iki Nassau Avenue. Tel. EV 4-7769 
’ e ’ 1. s 'L j, ; •

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

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

Direktorius
L. TICHNIAVICIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamerey 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 $0. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J/ 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
užkąsti ir pagaliau , A 
skonio pasirinkto T

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo i

LIKERIO, VYNO AR ALAUS
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

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

Telefonas
EVergreen 4-8969
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




