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Egipto sukilimas prieš Ang

liją gali užkurti visą Afriką. 
Mūsų vyriausybė sako palai
kysianti Angliją.

Kol kas tik žodžiais šneka
ma, bet gali prireikti ir gink
lų. Trulnanas gali mus įtrauk
ti į naują avantiūrą.

Beveik visa Afrika priklau
so Europos imperialistams. 
Kai tos kolonijos viena po ki
tos pradės bruzdėti, ir ang
lams, ir francūzams, ir bel
gams bus daug bėdos. Vi
siems jiems reikės Amerikos 
ginklų talkos.

Geruoju imperialistai nesi
trauks. Kolonijų žmonės tu
rės juos išgrūsti laukan. Taip 
kalba visa istorija.

4 *
- Sveturgimiams Ginti komi
tetas pasiskundė Aukščiau
siam Teismui. Reikalauja, kad 
teismas priverstų Justicijos 
Department^ išleisti po užs
tatu sulaikytus deportavimui 
nepiliečius. Teismas nutarė 
skundą apsvarstyti.

Byla labai svarbi. Teismas 
pasakys, ar valdžia turi teisę 
laikyti kalėjime, neišleisti 
po kaucija, nepilietį, sulaiky
tą deportavimui?

Keletas tokių nepiliečių 
laikoma kalėjime. Gerai, kad 
byla pasiekė Aukščiausi Teis
mą. Šitoje kovoje Sveturgi
miams Ginti Komitetas užsi
pelno visų šilčiausios para
mos.

★
Per virš A u metu Robertas 

Baranikas Paryžiuje gyveno 
ir rhokėsi tapybos. Girdėjau, 
kad dabar sugrįžta Ameri
kon. Manoma, kad viena me- 
r‘^9 galerija New Yorke su
ruoš jo tapybos kūrinių paro
dą.

Džiugu, kad Baranikui pa
vyko jaui taip prasisiekti.

★
Aš vis tėmiju Vilnies finan- 

- sinio vajaus eigą. Dar toli 
nuo dešimties tūkstančių. 
Dar neturi nė. šešių tūkstan-

* čių. Vilniečiai ir šiaip pažan
giosios spaudos patriotai turė
tų kiečiau pasispausti to va
jaus darbe.

' Ir mes brūklyniečiai dar 
nepilnai atlikome savo parei
gą. Turime prisipažinti, žinau 
daugybę gerų draugų, kurie 
tam reikalui nėra dar pakloję 
nė vienos dolerinės. Nebūkite 
šykštuoliais. Labai negražu.

★
Tykiai ir slaptai ėjo pasi

tartai tarpe Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos. Tik dabar 
iškeliamos aikštėn susirašinė- 

^jięio notos.
: / Kadaise diplomatiškos no

tos pusėtinai daug reikšdavo. 
Dabar jų tiek daug prirašo
ma, jog su jomis niekas nebe
siskaito. Taip ir šiame atsiti
kime: notomis apsikeista, pa
siginčyta, pasibarta, pasikriti- 
kuota, bet tų kraštų santy
kiuose pagerėjimo nesimato 
nė per nago juodymą.

Nepamirškime Vatikano. 
Turime naują nesusipratimą 
su popiežiumi. Popiežiaus se
kretorius buvo išsireiškęs vie
šai, jog per šventuosius metus 
popiežiui irgi pasirodžiusi Pa
nelė Švenčiausia. Bet kodėl 
popiežius apie tokius stebuk
lus pats nieko nepasakė? Dy- 
vai.'

Dabar sekretorius teisina
si, kad jis buvęs ne visai tei
singai suprastas. Popiežius 

lįįptycrai matęs “danguje” ste- 
oūklus, Marijos parodytus, 
jret ji pati nepasirodžius. 
**Kodėl ji bijojo pasirodyti? 
Vis dar neaišku.

Senatorius Robert Taft tik
rai kovosiąs už kandidatūrą į

Amerikos ginklavimuisi 
bus išleista iki 101
bilijono dolerių per metus
Didžiausia karinių išlaidų suma 
Amerikos istorijoj taikos laiku

Washington.— Prez. Tru
man as pasirašė Kongreso 
nutarimą, skiriantį gin
kluotoms Amerikos jėgoms 
$56,937,808,030 per dvyliką 
einamųjų mėnesių iki 1952- 
m. liepos 1 d. Tai didžiau
sia karinių išlaidų suma 
taikos metu. (Valdžia va
dina Korėjos karą tiktai 
“policiniu veiksmu.”)

Bus naudojama ginklavi
muisi ir nuo pernai likę 37 
bilijonai dolerių karinių lė
šų.

Negana to. Senato komi
sija svarsto valdžios reika
lavimą paskirti 4 bilijonus 
doleriu ’karinėms lėktuvu v *-•

Senato komisija atmetė 
, Philipą Jessupą

_____ _I —
Washington.— Senato ko

misija 3 balsais prieš 2 at
metė keliaujantį ambasado-
rių Philips. Jessupą, kurį 
prez. Trumanaš skyrė kaip!se. ... 
vieną Amerikos delegatų į' jo valdžią, 
Jungtinių Tautų seimą. mos karo

Republikonai rėkavo, kad
Jessupas esąs “palankus ko
munistams.”

Tito ruošia sambūrį 
prieš Kominterną

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos Tito valdžia 
šaukia tarptautinį “kon
gresą” prieš Sovietų Są
jungą ir kitus Kominterno 
kraštus. Tas sambūris 
įvyks Zagreb mieste spalio 
23-26 d. Sakoma, dalyvaus 
delegatai iš Amerikos, An
glijos, Indijos, Egipto, Fran- 
cijos ir 13-kos kitų kraštų.

Titistai skelbia, kad tai 
bus “taikos kongresas.”

Panaikintas karo stovis 
su Vokietija

Washington. — Senatas 
užgyrė.jau priimtą kongres- 
manų rezoliuciją, panaiki
nant karo 1 stovį tarp Jung
tinių Valstijų ir Vokietijos.

Prez. Trumanas greit pa
sirašys rezoliuciją.

Berlin. — Narys Čeeho- 
slovakijos karinės atstovy
bės vakarinėje Vokietijoje, 
dr. Juras Fisl pabėgo į ame- 
rikonų globą.

prezidentus 1952 metais.. Jis 
pats tai pasakė. Veikiausia 
jis ir bus republikonų nomi
nuotas.

Kas liečia Amerikos darbi
ninkus, tai senatorius Taftas 
yra įsikūnijimas visokios pik
tybės. Nachališkas darbo žmo
nių priešas.

Amerikos kapitalui reikia 
tokio kandidato. Tafto asme
nyje jis turi puikų agentą. 

stovykloms statyti įvairiuo
se pasaulio kraštuose.

Bet ir tai dar ne viskas. 
Valdžios Atominės Jėgos 
Komisija prašo pridėti 4 bi- 
lionus dolerių, kad galinta 
būtų pasmarkinti, atominių 
ginklų gamybą.

Taigi susidarytų jau 101 
bilijonas dolerių karinių iš
laidų per einamuosius fi
nansinius valdžios . metus, 
(iki 1952 m. liepos 1 d.).

O čia dar nepriskaitoma 
daugiau kaip 7 bilijonai do
lerių, kuriuos Kongresas 
skiria svetimiems kraštams 
ginkluoti prieš komunizmą 
per metus.

Apgavingos GI mokyklos 
nusuko milijoną dolerių

Washington. — Slaptoji
FBI policija suėmė dar 22 
apgavingų mokyklų savi
ninkus penkiuose miestuo- 

Tos mokyklos išnaudo- 
, neva lavinda- 

mos karo veteranus įvai
riom profesijom. Valdžia 
apmokėjo vadinamo lavini
mo lėšas.

Viso iki šiol areštuota 
daugiau kaip 300 viršinin
kų tokių apgavingų moky
klų, kurios klastingai išga
vo iš valdžios bent milijoną, 
dolerių.

Vadinamos mokyklos tu
rėjo sąrašuose nebuvėlius 
studentus ir mokytojus, 
naudojo vardus išgalvotų 
kompanijų, iš kurių neva 
pirko veteranams studen
tams knygas bei kitus rei
kalingus mokslui daiktus. 
Tokiomis žulikystėmis trau
kė pinigus iš valdžios.

Buvo ir tokių mokyklų, 
kurios nieko negalėjo iš
mokyti; tik mulkino vete
ranus ir apgaudinėjo val
džią.

Legionieriai šaukia 
pavaryt Achesoną

Miami, Florida. — Meti
nis Amerikonų Legiono su
važiavimas niekino valsty
bės sekretorių Deaną Ache
soną, baubdamas ir rėkda
mas prieš jį.

Legionieriai, pagaliaus, 
2,821 balsu prieš 131 užgy
nė rezoliuciją, reikalaujan
čią iššluot iš valdžios A- 
chesoną ir jo rėmėjus.
SIUNDO NAIKINT 
KINIJOS MIESTUS

Rezoliucija pasakojo, kad 
valdžia per lėtai kovoja 
prieš komunizmą visame 
pasaulyje.

Kitas rezoliucijos posmas 
reikalauja, kad Amerikoš 
lėktuvai naikintų karinius 
Kinijos miestus, iš kurių 
siunčiama parama Šiauri
nei Korėjai prieš ameriko
nus.

TAFTAS SAKO, TRUMANAS 
VEDA VERGI JON IR KARAN

New York. — Republiko- 
nas senatorius Robertas 
Taftas tvirtino, kad Tru- 
mano valdžia veda ameri
kiečiui į vergiją ir stumia į 
“socializmą.”

Taftas, kandidatuojantis 
į prezidentus, kalbėjo Uni
on League Klubo susirinki
me ir nupasakojo, kad Tru-< 
mano valdžia “norėjo ati
duoti” Formozos salą ki
nam kotaunistam ir priim
ti Kinijos Liaudies Respu
bliką į Jungtines Tautas.

Anglija siunčia vis daugiau 
kariuomenes prieš Egiptą

Kairo, Egiptas. — Anglų 
armija užiminėja Egipto 
geležinkelio tiltus, muiti
nes ir kitas įstaigas Suezo 
kanalo ruožte. Anglų lėk
tuvai gabena tūkstančius 
parąšiūtistų iš Cyprus sa
los į Suezą.

Anglija siunčia ir naują 
pulką savo kariuomenės iš 
Triesto i Suezą. 

I* v-
Suezan atplaukė anglų 

šarvuotlaivis. Įsakyta ir ke
liems kitiems pilniems ka
reivių Anglijos^ karo lai
vams plaukti iš Irano van
denų į Suezą.

Anglų komandierius gen. 
Brian Robertson užreiškė,

Gal pasinaujins derybos 
del pertaikos Korėjoje

Korėja. — Amerikos ka
rininkai įžiūri galimybę pa
naujinti paliaubų derybas 
su šiauriniais korėjiečiais. 
Amerikonai padarė nuolai
dą iš savo pusės — sutiko 
užtikrinti neginkluotą sau
gumo ruožtą per 3 ketvir
taines mylias į visas puses 
nuo šiauriečių miesto Kae- 
-s'ongd ir tiek pat į visas pu
ses nuo amerikonų užimto 
Munsano.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai iš pradžios reikalavo 
užtikrinti 5 mylių negin
kluotus plotus, aplink Kae- 
songą ir Munsaną, panašiai

Truman vetavo automobilius
e

sužeistiems veteranams

Washington.—Prez. Tru
manas vetavo (atmetė) 
Kongreso nutarimą, kad 
valdžia duotų po $1,600 dėl 
automobilių tokiem vetera
nam, kurie Antrajame pa
sauliniame kare ir Korėjos 
kare prarado ranką ar ko
ją arba kurie buvo apakin
ti ar beveik apakinti.

Vetuodamas šį bilių, Tru
manas pareiškė, kad jeigu 
būtų nutarta įtaisyti auto
mobilius tiktai netekusiems 
vienos ar abiejų kojų vete
ranams, tai jis būtų užgy- 
ręs savo parašu.

Las Vegas, Nev.-^Prasi
dėjo nauji atominių ginklų 
išbandymai.

Taftas kartu kaltino Tru
mano valdžia už “visai be
reikalingą Korėjos karą, 
kuris eikvoja daugybę A- 
merikos turto ir gali įvelti 
į trečią pasaulinį karą.”

Karinė Trumano politika, 
pasak Tafto, galės lėšuoti 
amerikiečiams iki 100 bili
jonų dolerių per metus.

Tačiaus, Taftas ragino vi
sais garais ginkluotis prieš 
Sovietų Sąjungą, • vadinda
mas ją “vieninteliu didžiuo
ju mūsų priešu.” 

kad jie “tikrai atlaikys” 
Suezo kanalą prieš egiptė- 
nus.

(Anglus padrąsino Ame
rikos valstybės sekretoriaus 
Achesono užtikrinimas, kad 
Amerika šimtaprocentiniai 
rems Angliją prieš Egiptą 
ginče ‘dėl Suezo kanalo.)
4 Bangavo naujos rūsčios 
egiptėnų demonst racijos 
prieš anglus Kaire, Alek
sandrijoj ir kituose mies
tuose. Bet Egipto valdžia 
jau liepė policijai blaškyti 
demonstrantus.

Kuomet anglai ėmė Egip
to muitinę Kantaroj, -tai 
egiptėnas sargas nušovė 
vieną anglą.

ir aplink Panmundžom kai
mą, naują deryboms vietą. 
Bet penktadieni jie padarė 
nuolaidą, sutikdami *su 3 
mylių plotais aplink tas 
vietoves.

Amerikonai atsisakė nuo 
pradinio savo pasiūlymo — 
sudaryti tiktai 3,000 ketvir
tainių jardų neginkluotą 
sklypą aplink derybų vietą.

Šiauriečiai reikalauja už
draust bet kokius lėktuvų 
skraidymus per nuginkluo
tą derybinį ruožtą. Dėl to 
dabar eina pokalbiai su 
amerikonais.

Redaktoriai reikalauja 
pakeist Trumano cenzūrą

Chicago. —> Nacionalė Re
daktorių Sąjunga kreipėsi į 
prezidentą Trumaną, kad 
jis pakeistų savo įsakymą, 
kuris liepė cenzūruoti civi
linių valdžios skyrių duoda-, 
mus spaudai pranešimus.

Redaktorių Sąjungos su
važiavimas priėmė rezoliu
ciją, kuri sako, jog Truma
no įvedama ęenzūra mojasi 
atimti “publikai žinojimo 
teisę.”

ATOMINIS ORO 
UŽTERŠIMAS

New York. — Moksli
ninkai tyrinės oro užterši
mą atominėmis “dulkėmis,” 
vėjų atnešamomis iš atom- 
bombų sprogdinimų Ne va
dos valstijoj.

Washingtone tikimasi, kad 
galėtų įvykti Keturių 
Didžiųjų konferencija
Bet Truman vėl vadino Sovietų 
sutartis tik “popiergaliais”

Washington. — čionaiti- 
niai politikai plačiai kalba
si apie galimybę suruošti 
Keturių Didžiųjų konferen- 
ciją-Jungt. Amerikos Vals
tijų, Sov. S-gos, Anglijos 
ir Francijos. Konferencija 
galėtų įvykti laike Jungti
niu Tautų seimo Paryžiuje. 
Seimas atsidarys lapkričio 
(November) pradžioje.

Derybų viltis su Sovietais 
matoma tame, jog Andrius 
Višinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, atsaky
damas Amerikos ambasa
doriui Kirkui, pareiškė:

“Sovietų vyriausybė yra 
pasiruošus tartis ir su Ame-

Amerikonai artėja 
prie Kumsongo

Korėja.— Amerikonai vi
duriniame fronte užėmė 
pozicijas tik už pustrečios 
mylios nuo Kumsong mies
to, šiaurinių korėjiečių vieš
kelių mązgo ir karinio cen
tro.

Pranešama, kad ameriko
nai taipgi praardė šiaurie
čių apsigynimo liniją į va
karus nuo Yončono. Bet 
rytiniame fronte šiauriečiai 
atrėmė amerikonus į žie
mius nuo Yanggu.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiauriniai korrėjiečiai per 
savo radiją sakė, kad jie iš
vien su kinais savanoriais 
sėkmingai atrėmė ameriko
nų atakas ir per dieną už
mušė, sužeidė bei suėmė 5,- 
000 amerikonų ir jų talki
ninku, sunaikino 35 tankus, 
6 patrankas ir 8 lėktuvus 
fronte, nuskandino dar vie
na karini Amerikos laiva ir 
nušovė 12 lėktuvų, kurie 
bombardavo Šiaurinės Ko
rėjos miestus.

Su kanadiniu lėktuvu 
žuvo 23 žmonės

Nanaimo, B. C.—Kalnan 
sudužo ir susprogo Kana
dos Queen Charlotte orlai
vis. Žuvo visi 23 keleiviai ir 
orlaivio įgulos nariai.

12,000 Kanados kareivių 
bus pasiųsta Europon

Ottawa, Kanada. — Ka
nadietis karo ministras 
Brooke Claxton žadėjo pa
siųsti 12,000 kariuomenės j 
tarptautinę armiją vakarų 
Europoje prieš komunizmą.

Chicago. — Dr. Lawrence 
A. Kimpton tapo nauju pir
mininku didžiojo Chicagos 
Universiteto.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šilčiau.

rikos valdžia visais svar
biaisiais ginčijamais tarp
tautiniais klausimais... ne
paisant, jog taip pablogėjo 
Amerikos santykiai su So
vietais, kad beveik ir nega
lėtų būti blogesnių.”
TRUMANAS KARTOJA 
NEPASITIKĖJIMĄ K-

Prez. Trumanas pokalby
je su korespondentais ket
virtadienį pakartojo, kad 
“sutartys su Sovietais ne
vertos nė tų popiergalių, 
ant kurių jos parašytos.”

Nežiūrint, naujo trunia- 
niško įžeidimo Sovietams, 
“vis tiek gyvuoja viltis, kad 
galima būtų sueiti į Ketu
rių Didžiųjų konferenciją,” 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Walter H. 
Waggoner.

Iranas boikotuoja 
Jungt. Tautą Tarybą

United Nations, N. Y. — 
Irano delegatai atsisakė da
lyvauti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos posėdy
je, kuris susirinko svarsty
ti Anglijos reikalavimus 
prieš Iraną (kad būtų leis
ta anglams toliau naudoti 
Irano aliejaus šaltinius).

Rosenbergienė mokys 
kariauti Korėjoje

Washington.— Anna Ro
senbergienė, apsigynimo se
kretoriaus padėjėja, išlėkė į 
Japoniją, o iš ten keliaus 
Korėjon. Duos patarimus 
amerikonų komandieriams, 
kaip greičiau laimėti karą 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Prezidentas užginčija 
MacArthuro pasakas

Washington. — Preziden
tas Trumanas užginčijo ge
nerolo MacArthuro prie
kaištus, kad valdžia plana
vo užleisti Formozos salą 
komunistinei Kinijai ir pri
imti ją į Jungtinių Tautų 
narius.

Trumanas pareiškė, jog 
MacArthuro šneka priešta
rauja faktams, ir pats Mac- 
Arthuras žino, kad netei
singai kalba.

Gen. MacArthuras, kal
bėdamas Amerikonų Legio
no suvažiavime Miami, Flo
ridoj, gyrėsi, kad tik jis su
kėlęs amerikiečius prieš to
kius Trumano valdžios pla
nus tuo laiku, kai “val
džia slaptai planavo atiduo
ti Formozą kinam komunis
tam mainais už taikos da
rymą Korėjoje ir pasodinti 
komunistinę Kiniją Jungti
nėse Tautose.”

t
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
LEGIONIERIUS
MADAGASKARE

Francūzijai priklausau-į

smetoninū demokratija, gi I Šitie Hitlerio bičiuliai, at- 
jo sėbras jau taip nemano.

i “Tad ginčijamės, stengia- 
• v.' i .r..,c.nOi„J mes viens kita įtikinti, bet 

Secr.-Troasurer WILLIAM CHAPELS LIOje saloje Mlldrigaskai e nnonii-ni f -n-vtnm
(Indijos Okeane), pasirodo,,“> Alytum

legionierių, j 
Francūzijos 

sudarytame iš sve- 
iš įvairiu tautu 

Leeionierius fran- 
siuo metu naudoja
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TERORISTŲ PALAIKYTOJAI
! JUNGTINĖSE TAUTOSE veikia taip vadinama 
Tarptautinės teisės komisija, kuri pagamino kodeksą, 
pagal kurį turėtų būti suvaldyti teroristų veiksmai ir 
Ųe, kurie tuos veiksmus organizuoja.
t-Šis kodeksas siūlomas svarstyti Jungtinių Tautų asem- 
blėjai, kuri neužilgo susirinks Paryžiuje.
'Kodekso penktoji dalis draudžia bent, kuriai valstybei 

Organizuoti, palaikyti bei padrąsinti teroristinius veiks
mus, taikomus kitai valstybei.
J. Dalykas yra tokis: šiuo metu Jungtinės Valstijos ski
ria dideles pinigų sumas (apie 100 milijonų dolerių) 
pąlaikymui šnipinėjimo ir teroristinių veiksmų “anapus 
geležinės uždangos” valstybėse.

Amerikoje yra suorganizuota speciali organizacija, pa- 
yįidinta National Committee for Free Europe, kuri taip
gi užsiimdineja tuo darbu: organizuoja visokius iš “ana
pus uždangos” pabėgėlius, reakcininkus, ir su jų pagal
ba bando organizuoti teroristus ir juos perkelti į “an- 
pus uždangos,” kad jie ten žudytų žmones ir naikintų 
jų. turtą.

Teroristai palaikomi Amerikoje, palaikomi “1< 
Ęuropoje” ir jie, prie pirmos progos, siunčiami į 
pus uždangos” “veikti.”

Teroristai ir šnipai palaikomi “anapus uždangos,”— 
jų*nemažai jau buvo suimta ir nubausta visoje eilėje 
liaudiškų kraštų,—iš čia jie finansuojami, kad ten griau
tų tai, ką liaudis kuria,, kad žudytų žmones ir naikintų^ 
jų turtą.

Matyt, atsižiūrėdama į tai, Jungtinių Tautų paminėto-1 
ji.J<omisija ir suformavo kodeksą, ’ 
ąsemblėjai, kad pastaroji jį priimtų. ' t

traukiam būrio 
Į kantinan ir ten pabaigtam 
i savo beprasmes diskusijas 
vyno svaigesyj.”

Šitaip!...
Legionierius V. Sapiega, 

būdamas M a d a g a s k a r e, 
tūlodamas, bjaurioja to 
krašto gyventojus. Tūla 
dipuke gydytoja, gavusi 
prieglaudą Pakistane, raši-

sidanginę čia, bjaurindami 
visa, kas žmoniška ir bran
gti' darbo žmonėms, žemina 
vardą visų dipukų, gerų 
žmonių. Toks P. B. yra vie
nas iš tų žemintojų.

įvairios Žinios
, 19 tūkstančių hektarų miš- 
į kų, atlikti žemės daraus, 
siekiant pašalinti kalnu 
sriautų griaunamąjį pove’’ 
ki dirvai ir miškams.

yra lietuvių 
tarnaujančių 
legione, 
t i m šalių 
atmatų, 
cūzai
kare prieš Indo-Kinijos gy
ventojus, drąsiai kariaujam-1 
čius dėl savo laisvės ir ne-Į 
priklausomybės.

Vienu i 
yra tūlas V. Sapiega, kurio rikalų spaudai 1 • V 1 1 • 1 1 • v I . . . -

tokių legionierių nėja Amerikos lietuvių kle- 
straipsnius, 

n i e k i n d a m a p a k i s t a n i e č i u s.
Nieko tie' žmonės neiš

moko, nieko nepamiršo!

laišką aną dieną kanaciiš
kis Kardelis išspausdino sa
vo redaguojamame laikraš
tyj. V. Sapiega šiuo me
tu, kaip minėta, yra Mada
gaskare ir ten, jo paties žo
džiais: “aš su dar vienu 
tautiečiu — Stelmoku Juo
zu, gyvename mažame, ne-1 žymiausiųjų Lietuvos rašy- 
švariame ir dvokiančiame tojų Antaną Venclovą.
negrų kaimelyj—Fort Car
not ir ant didžiulio kalno 
viršūnės statome kariuome
nės postą.”

Kam tas kariuomenes pos
tas reikalingas, nepasako, 
nes jis ir pats nežino. Spė
jame, jog francūzai, bijoda-

• mi madagaskariečiu sukili-, .... ana-; ' įsieji jam karą
pat. bus nubausti

Tai vienas iš viso P. B. 
ilgo rašto sakinys, pavykęs 
jam teisingai ])arašyt. Taip, 
tas laikas ateis. Ne vienas 
Hitlerio bičiulis, niekšas, 
jau tapo pabaustas, bet da-

KAD PILA TAI PILA!
Per Naujienas tūlas P. B. 

pasišovė išniekinti vieną

APIE ŠMEIŽIKĄ ČIBIRĄ
Uruguaj iečių Darbas rašo:
Buenos Aires lietuvių kuni

gų “Laikas” 47-me numeryje 
giria įšaldytais doleriais peni
mą Tarybų Lietuvos šmeižiką 
K. Čibirą, kuris, girdi vėl' pa
rašė dienraščiui “EI Dia” “ke
lis straipsnius iš bolševikinės 
tikrovės Lietuvoje”.

Esą,me matę porą jo gebel- 
sinės išminties straipsnelių, 
bet jie su tikrove tiek bendro 
turėjo, kiek avinas su filozo- I ’
fija. Buvo tai liguisto ir apa
kusiu klerikalo 1
apie tikrovę Lietuvoje ir nesą
žiningo žmogaus

Varšuvos žalioji juosta
VARŠUVA. — Statydami 

įmones, lenkai gamyklinin- 
kai ir fabrikantai mažai rū
pindavosi darbo žmonių 
buitinėmis gyvenimo sąly
gomis. Jau XIX amžiuje 
Varšuvos apylinkėse buvo 
grobuoniškai iškirsti miš
kai, o jų vietą užėmė kapi
talistams ir dvarininkams 
priklausiusios Įmonės.

Lenkijos liaudies vyriau
sybės nutarimu didelis šalia 
Vyslos esąs miesto sklypas, 
užverstas karo metu su
griautų pastatų plytgaliais, 
turi būti paverstas centri
niu kultūros ir poilsio par
ku.

Priėmus šį nutarimą, pra
slinko dveji metai, ir Vys-i 
los krantas nebeatpažįsta
mai pasikeitė. Dalis parko

MIESTŲ TVARKYMAS 
RUMUNIJOJE .

BUKAREŠTAS. — Viso
je Rumunijoje vyksta dide
li miestų tvarkymo darbai.

Rumunijos telegramų 
agentūra pažymi, kad dau
gelyje miestų perstatyta 
arba naujai pastatyta daug 
mokyklų, vaikų darželių, 
stadionų, parkų.

Šiemet Bukarešte įrengti 
nauji parkai bei skverai ir 
apželdintas iŠ viso 950 tūks
tančių kvadratinių metrų

mo, jam ruošiasi.

Niekindamas V enclovą, 
žmogų, kuris nebėgo su na
ciais, pasiliko Lietuvoj ir 
padeda Lietuvos žmonėms 
kurti naują gyvenimą, P. B. 
šitaip taria:

“Ateis laikas, kada patys 
didžiausieji Hitlerio bičiuliai 
ir jo bendradarbiai, padėjii-

ižiebti, tail)

Och Dieve! Tai yra nešva 
riausi sutvėrimai, neįsivaiz 
(luojami; tinginiai, vagys i 

'melagiai.
| Ablavukas 

kurį ryžšis siūlyti pranta (o

kliedėjimas jau parengta. Jis statomas 
tarybinių i)arkų pavyzdžiu 

šmeižtas, ir bus poilsio, pasilinksmi- 
Jis norėtu, kada dabartinėje nimu 
Lietuvoje, vietoj mokslo, būtų 
bui-tai skleidžiami, vietoj mo
kyklų, vienuolynai statomi ir 
šventaisiais inkubatoriais 
rinami, kunigai, šnipai, 
nuoliai, dvarininkai bei 
parazitai.

Bet laikas prives ir Čibirą 
su tikrove skaitytis. Baigsis į- 
šaldyti doleriai ii- su jais 250 
dolerių mėnesinė Čibiro alga, 
už kurią jis taip 
šm c i ž i a savo g i m tą j į 
pas kitataučius, o 
“Laike

ir dideli 
vaikštynių vieta.

pe- 
vie-

šlykščiai

k u nigų 
pats save giria.

Sapiega nesu- 
gal nenori ,su-

Ii nusidrieks Vyslos pa
krante iš pietų į šiaurę, su
jungdama žaliais sodiniais 
kultūros ii* poilsio parką su 
kitais Varšuvos apylinkių 
Marimonto ir Belianų par
kais.

Varšuvos parkų bendrasis 
plotas viršys 1 tūkstanti

apšviestos 63 gatvės. Timi- 
šoare įrengtas gražus kul
tūros ir poilsio parkas su 8 
tūkstančiu vietų vasaros te
atru-. Daugelyje kitų mies
tų taip pat vykdomi dideli 
darbai remontuojant pastą? 
tus, grindžiant. gatves, su1 
kuriant naujus parkus. Su
daryti miesto statybos ir 
sutvarkymo projektą^ 38 
šalies miestams.

hektaru, v

Protestai prieš Brazilijos 
kariucmenės dalių siuntimą 

į Korėją
MONTEVIDEO, rugp. 29

ŠIUO ATSITIKIMU teko
fcĮems ir lietuviškiems reakcininkams, teroro 
įjūris. ‘ ‘' 
FJLenkų Amerikos kongresas ir lietuvių

Įuvių taryba pasiuntė Jungtinių Valstijų misijai Jung
tinėse Tautose protestus, reikalaujančius, kad tasai ko- 
ęįek^as nebūtų priimtas. Nes, lenkiški ir lietuviški re-, 
ilkyininkai argumentuoja, jei tasai kodeksas būtų aseni- 
blėjoje priimtas, tuomet būtų sulaikyti teroristiniai'' 
veiksmai, jų organizavimas tuose kraštuose, kurie,pri
klauso Jungtinėms Tautoms.
41-Kaip matome, lietuviški ir lenkiški reakcininkai aiš
kiai pasisako, kad jie stoja už terorą, už jo organizavi
mą, už žudymą žmonių, už naikinimą jų turto.
■ttštai, del kokios Lietuvai “laisvės” kovoja Amerikos 
lietuvių taryba ir štai, kam ji renka iš žmonių pinigus!

už kokią Lenkiją kovoja lenkiški ponai!
yšJie remiasi teroru. Jie džiaugiasi, jei Lietuvoje ban
ditai, kuriuos jie vadina “partizanais,” nužudo kokį 
V^įstietį ir sudegina jo trobesius! Jie mano, kad tuo bū
du jie galės Lietuvą “išlaisvinti” ir ten grąžinti atgal 
Rištinę demokratiją! Koks naivumas ir trumparegis^ 
gurnas!
^.Sitie akli teroro garbintojai pamiršta tą žmonių po
sakį: kas vėją sėja, tas audrą pjauna.

i žmonės
i juos a)

okie, kokius 
adarė. Dėl 
‘grieko” yy- 

yra jų

‘pasižymėti” lenki.
šaliniu-1 Al t0 ar klt0 , 

| riausi kaltininkai 
pe_' valdovai, jų engėjai, fran-

net Amerikon atsidanginti.
Ir jie ant savo užeis. Žydų 
ir lietuviu antifašistu žu- . c v

STORAI PASAKYTA
N i ū j o r k i škia.me “Daily 

News” kadaise buvo išsta- 
tvtas toks klausimas: “Ko
kią didžiausią klaidą pada
rė. prezidentas Trūmanas ”

TARYBINIAI FILMAI
PRAGA. — Geriausi fil-i;.hstiJ KP'ėU 2,000 Brazi- 

mai, pasibaigusiaja 
ame tarptautiniame 
festivalyje Karlovy 
mieste pažymėti premijo
mis, šiuo metu demonstruo
jami kino festivaliuose vi-

Amerikos

kad tasai ko-

kaj, tarnavusieji okupaci
jos metu hitlerininkams 
gaivalai, pasiekę Ameriką, 
čia elgiasi labai šlykščiai, 

j puldami pažangius žmones, 
kurie

cūzai, kurie žmonių nešvie
čia; bet laiko juos priespau- 

, doje, skurde, pažeminime.
• V. Sapiega pasiginčina su ' bjaurindami tuos, 
savo sėbru ir dėl Lietuvos 1 Lietuvoje pasiliko, kurie ne- 
ateities. Jis, Sapiega, dar bėgo pas savo bičiulį Hitle
ris mano, kad Lietuvon eriš ri.

^JUNGTINIŲ VALSTIJŲ MISIJA Jungtinėse Tautose 
dąvė tokį ALT atsakymą:
‘"“Jungtinių Valstybių valdžios nuomone, jisai (Kodekso 
projektas) neprivalo būti svarstomas iš esmės artimiau
sioje visuotinio susirinkimo sesijoje, o tik privalo būti 
perteiktas valdžioms, kurios yra J. T. nariai, kad jos pa
darytų savo pastabas, ir kad po to J. T. Generalinis 
Sekretorius grąžintų jį Tarptautines Teisės Komisijai į 
svarstyti toliau.”
^Chaęagos lietuviškų menševikų laikraštis surinka, jog 
tai esąs ALT laimėjimas. Jų laimėjimo mes nematome. 
scSiūlomas Kodeksas, veikiausiai, bus duodamas paskyrų 

valdžių žiniai, kad jos jį apsvarstytų ir vėl grąžintų 
Jungtinėms Tautoms. Taigi, ilgainiui; reikia tikėtis, ta- 
šaJ siūlymas ir bus asemblėjoje priimtas.
*0 tai reiks, kad organizavimas teroristinių veiksmu 

prieš liaudiškų demokratijų ir T. Sąjungos respublikų I 
žftlones bus sulaikytas. į
^Tuomet lenkiški ir lietuviški teroristų sėbrai nekaip

Anglai kraustosi iŠ Irano. Viršutiniame paveiksle jie 
parodomi laivelyje, kuris nuveš juos j karinį laivą, ku
riam. prie kranto priplaukti Irano valdžia uždraudė. 
Apatiniame paveiksle parodoma anglų bagažas.

BADŽIAUSIA PARTIJA FRANCŪZIJOJE 
ttPER PRAĖJUSIUS DU SEKMADIENIUS Frančų- 

zijoje vyko provinciniai (kantoniniai) pareigūnų rinki- 
ntaii, kurie, tačiau, nelietė Paryžiaus.
^Rinkimuose iš viso dalyvavo 3,859,324 žmonių, v ’

Nepriklausomieji

»?* Komunistai gavo ....
Socialistai ..................
“Kairieji” ..................
“Radikalai” ................

trdiški * republtkonai

1,062,360
698,474
86,513

526,341
308,980

563.963
612,693

Kaip matome, Francūzijoje tvirčiausia partija kaip 
buvo, taip ir pasiliko- komunistų partija. ,

Tiesa, ji šiuo kartu išrinko mažiau savo atstovų dėl 
to, kad prieš ją susikombinavo visos kitos partijos, bet 
tai padėties nepakeičia. Komunistų partija gavo 27.5% 
visų paduotų rinkimuose balsų. .......

lijos jūrininkų, kurie yra 
Jungtinėse Valstybėse .ta
riamai atgabenti dviem, 
Brazilijos valstybės nupirk
tiems kreiseriams, sukelia 
Brazilijoje protesto bangą. 
Laikraščio “Imprensa Po
pular” pranešimu, protesto 
judėjimas itin sustiprėjo, 

! kai buvo sužinota, kad 
I Brazilijos karininkų ir jūri
ninkų grupė buvo suimta

Į ištremta iš Jungtinių. Vals- 
j tybių už atsisakymą va
žiuoti Į Korėją. Judėjime 

j*"u_ aktyviai dalyvauja jūrinin- 
še i m o s; jos r e i kalau j a,

' •u. n o

Į tai vienas to laikraščio į sose Čekoslovakijos srityse, 
nepa duodamas i Didelį pasisekimą turi

.1° ' tarybiniai filmai . ŪAukso 
fa“, žvaigždės kavalierius,” “ Do- 

neco šachtininkai,” “Žy- 
. dinti Ukraina” ir kiti. Žie
mos stadione Brno mieste,' 
kur buvo demonstruojamas i 
tarybinis spalvotas filmas 
“Doneco šachtininkai,” L.. , 
vo 15 tūkstančių žiūrovų. ! . . , . ,
Filmu demonstravimą lydė- jurininkai butų nedel- 

•• k siant sugrąžinti is JAV į 
v Ir pelnyto darbo Braziliją. Panašius reika- 
dėmesio susilaukia Avimus iškelia eilė Bazili

ku- -i°s organizacijų.

savo pavardės, atsako: 
didžiausia klaida buvo 
me, kad jis gimė.

TENKA SUSIRŪPINTI
Dienraštis Vilnis rašo:
Aukščiausias Teismas suti

ko svarstyti kelias bylas, ku
rių nusprendis bus svarbus.

Amerikinis Komitetas Sve- 
turgimių Teisėms Ginti ape
liavo i Aukščiausią Teismą 
prieš deportavimą sveturgi- 
mio nepiliečio tik dėlto, jis 
kada tai buvo Komunistų Par
tijos nariu, taipgi prieš gene- 
ralio prokuroro galią įkaitinti 
svetimšalius jau nuspręstus 
deportuoti.

Smitho ir McCarran- aktai - 
duoda federalci valdžiai ga
lią tai daryti.

Daug žemesnių teismų davė 
nuosprendžius priešingai, ypa

tingai prieš laikymą kalėji
me žmonių, kurių . nėra kur 
deportuoti.

Dabar laukiama Aukščiau
sio Teismo nuosprendžio.

Harriet Baton, sekretorė 
American Committee for Pro
tection of Foreign Born 
jog Komiteto advokatai 
šiasi argumentavimui, 
bus lapkričio 26.

Paruošimas dokumentų 
abelnai pasiruošimas atsieis 
apie' $1 0,000.

Nuosprendis bus labai svar
bus. Nuo to daug priklausys 
kitos deportavimo bylos.

Reikia sukoncentruoti jėgas 
šioms bylųms.

Lietuvių komitetai 
prieš deportavimus

jo karštos žiūrovų ovacijos 
Didelio ir 

žmonių i 
taip pat kino filmai, 
riuos sukūrė Kinijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, Korė
jos Liaudies Respublikos, 
Vengrijos, Bulgarijos, Ru
munijos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos ki-

Nauji planai tarptautiniams 
susitarimams pažeisti
BERLYNAS, rugp. 29.— 

Niurnberge leidžiamas laik
raštis “Acht-Ur-Blat” iš
spausdino savo Bonos ko
respondento pranešimą apie 
planą Austrijos armijai ŠuMIŠKŲ SODINIMAS 

ALBANIJOJE
TIRANA .—Išvadavus ša- 
Albanijos Darbo partija 

ir liaudies vyriausybė įvyk
dė eilę priemonių, skirtų 
Albanijos miškų ūkiui iš
plėsti ir pagerinti. Per pir
muosius penkerius liaudies 

egzistavimo me
tus buvo pasodinti 2,739 
hektarai miškų, sutvarkyti 
3,352 hektarai miškų, kurie 
iki tol buvo užleisti.

Ii951 metų kovo mėnesį 
Albanijos Liaudies Respu
blikos Ministrų taryba ir 
Albanijos Darbo partijos 
CK priėmė penkmečio pla
ną miškams sodinti ir jiems 
pagerinti šalyje. Pagal šį

rašo,
mo
ku ris ! valdžios

kovai 
turėtų 

laikyti šiuo tarpu savo pirma
eile pareiga paremti tą reika
lą finansiniai.

Kitos organizacijos taipgi 
gerai padarytų gelbėdamos 
Amerikini Komitetą Sveturgi- 
mi ų T e isčms G i nti.

I

Reikalas labai skubus ir di
deliai svarbus. 1

Sveturgimių gynimas reiš
kia gynimą visų Amerikos 
žmonių pagrindinių laisvių 
ir teisių. Daug nepiliečių 
sveturgimių, kurie buvo su
imti; šiandien yra išleisti’

rius metus pasodinti 8,800 
hektaru mišku, sutvarkvti

po aukšta belą, kiti tebesė
di kalėjimuose. Dėl to ir 
tosios bylos, liečiančios sve-

“ Pažymima, — rašo laik
raštis, — kad šiomis dieno
mis specialus Austrijos eks
pertų komitetas baigė pa
rengiamuosius darbus, su
sijusius su 50 tūkstančių 
žmonių armijos formavimu. 
Ji turi būti . apginkluota 
amerikiniais ginklais ir gau
ti tankus,' artileriją bei re
aktyvinius naikintuvus. A- 
merikos pasiūlymą sudaryti 
Austrijos kariuomenės kon
tingentą Europos armijoje 
visų pirma remia kancleris 
Figljs ir užsienio reikalų 
ministras Gruberis.”

Laikraštis toliau nurodo, 
kad B o n o s politiniuose 
sluoksniuose atkreipiamas 
dėmesys į tą faktą, kad 
Austrijoje, pradedant 1945 
metais, slaptai suteikiamas 
generolo laipsnis kai ku
riems karininkams. Į busi
mosios Austrijos armijoj

turgimius darbininkų veikė- atsakingus postus numato* - 
jus, kurios dabar yra aukš
čiausiame teisme, be abejo
jimo, turės didžiulės svar
bos kiekvienam.

ma paskirti devynis tokius 
generolus. Išlaikyti užpla
nuotąją armiją kainuos apie 
500 milijonų šilingų kasmet.

2 pusi.—-Laisve (Liberty)* še štad., SpaliŲ-October 20, 1951
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JAUNIEJI LIETUVOS RAŠYTOJAI
Vilnius. — Antrojo respublikinio pra

dedančiųjų rašytojų pasitarimo poezijos 
seminaras, dėl dalyvių gausumo, buvo 
pasidalinęs į keturias grupes. Man te
ko vadovauti grupei Nr. 1, kurioje buvo 
svarstoma devynių pradedančiųjų poetų 
kūryba. Ribotas laikas neleido, žinoma, 
išsiaiškinti visais jauniesiems draugams 
rūpimais klausimais, tačiau paliestieji 
jaunųjų poezijos bruožai ir trūkumai 
buvo svarstomi principiškai, nuoširdžiai, 
atvirai.

Į nedidelį Vilniaus miesto partkabine- 
to vedėjo kambarį susirinko iki dvide
šimties įvairaus amžiaus ir pajėgumo 
jDoetų. Čia atėjo pradedantysis poetas ko- 
*kietis J. Didžbalis nuo Šakių, Kretin
gos vidurinės mokyklos 9 klasės mokslei
vis S. Valys, Kauno medicinos instituto 
studentas S. Drabavičius, Kalvarijos 
MTS politinio skyriaus darbuotojas V. 
Venckūnas, buvęs Kybartu rajoninio 
laikraščio redakcijos narys St. Rudzevi
čius, Vilniaus Pedagoginio instituto stu
dentas V. Bložė ir kiti. Daugumas iš jų 
žengia pirmuosius žingsnius poezijoje, 
spausdinasi rajoninėje ir respublikinėje 
spaudoje vos du-tris metus.

Mūsų seminare dalyvavo lietuviu poe
zijos veteranas Jovaras, poetė V. Valsiū- 
nienė. Konsultantais dalyvavd rašytojas 
Alb. Žukauskas ir poetas A. Jonynas.

Susirinko gana jauki, įvairi, tačiau 
vienos bolševikinės idėjos vedama, poetų 
šeima, deganti troškimu kuo greičiau iš
auginti naujus kadrus ir pakelti mūsų 
jaunųjų poezijos idėjinį ir meninį lygį, x 

|Su dideliu džiaugsmu ir susijaudini
mų pirma kartą rašytoju tarpe skaitė 
savo kūrinius jaunas kolūkietis J. Didž
balis :

- “/ namus
kolūkiečiai jau grįžta

Su ddina po darbą laukuose. 
Akyse isskaitai darbo ryžtą, 
Meilę žemei gimtai—

veiduose ...” ir 1.1. 
Apie eilėraščius pasisakė V. Bložė, St. 

Rudzevičius, V. Valsiūnienė, Alb. Žu
kauskas. Jaunas poetas įdėmiai klausėsi 
kritikos, pastabų ir jas užsirašinėjo. Pa
aiškėjo, kad jam trūksta bendro išsilavi
nimo, silpnokai rimuoja, kad jo eilėraš
čiuose daug proz'aiškumo, tačiau visi 
vienbalsiai pripažino poeto gabumus. 
Jo eilėraščiuose daug meilės Tėvynei, 
naujo kaimo vaizdų, jis žavisi tarybinio 
žmogaus laimėjimais, tiki šviesia ateiti
mi. Draugai jam pataria mokytis, dau
giau taisyti savo eilėraščius, bendrauti 
laiškais ir asmeniškai su vyresniaisiais 
rašytojais ,o ypač kelti savo politinį są
moningumą. Visi palinki sėkmės toles
niame darbe.

—Komunizmu as tikiu širdingai,— 
T Kūjų dūžiuose jisai bujos.

Darbui ranką tiesime ugningą — 
Te gimtinė penkmetį dainuos!” 

r-drąsiai eiliuoja septyniolikametis kre
tingiškis darbininko vaikas S Valys. Jo 
tematika įvairesnė, platesnė, jo eilėraš
čiai skambesni, sklandesni. Apie jo eilė
raščius taip pasisako V. Bložė: “S. Valys 
daug nugalėjo, padarė didelę pažangą. 
Jaučia ritmą. Rimas beveik be priekaiš
tų. Šiek tiek yra kirčio klaidų, tačiau tai 
atsitinka dėl prigimtos tarmės. S. Valys 
gerame ir teisingame kelyje.”

— Kompozicija silpnoka, — sako kiti 
jaunesnieji draugai, — ypač tai įįymu 
eilėraštyje “Traktoristas skaitykloje.” 
Ar būdinga traktoristą vaizduoti skaity
kloje? Traktoristas visame grožyje pa
sireiškia savo darbe, laukuose, arimuo
se. Atrodo, jis tam atvestas į skaityklą, 

, kad galėtų čia susirinkusiems išsipasa- 
Loti apie save. Kolūkiečiai jį mato daž- 

X^iausiai darbe.
Vieningos, aštresnės kritikos susilau- 

/ kaunietis studentas S. Drabavičius, 
tūrio eilėraščiai labai primena kitų 

' draugų kūrybą, kaip temų, taip ir eilia
vimo atžvilgiais.

Didesnį pluoštą eilėraščių ir ištraukų

iš rašomos poemos perskaito A. Venekū- 
nas iš Kalvarijos. Jis yra vienas iš mari
jampoliečių literatų būrelio nariu. Jis 
jau žymiai geriau valdo formą, jis yra 
paaugęs idėjiškai ir meniškai:

“Teisingą kelią Stalinas nurodė 
Ir juo visi paslikom atkakliai — 
Žinojome — kiekvienas vado žodis 
Mums ateitin plačiai vartus atskleis...” 

ir t. t.
Apie A. Venckūno kūrybą išsivysto 

nuoširdus, karštas pasikalbėjimas. Da
lyviai susidomi jo poema, kurią jis ruo
šiasi rašyti. Visi klausia autorių, kokia’ 
poemos tema, ar jis turi medžiagą, ar 
yra siužetas, gal jau yra planas? Iš po
eto kalbos paaiškėja, kad jis dar nežino, 
kaip jam prieiti prie medžiagos. Visi pa
sisako už tai, kad poetas pirma susida
rytų planą, jį gerai apgalvotų, “išnešio
tų,” o tada tik imtųsi darbo.

— Mano nuomone, — sako poetas A. 
Jonynas, ■— poemoje svarbiausia * yra 
'siužetas. Siužetas turi patraukti, jis turi 
būti gyvas. Faktiškoji medžiaga — dar 
nėra siužetas.

A. Venckūnas sakosi turįs didelį norą 
aprašyti kolūkio išaugimą, geruosius jo 
žmones, jų kovą su buožiu likučiais. Jis 
jaučiasi savo uždavinį atliksiąs. Semina
ro dalyviai sveikina jo sumanymą ir lin
ki sėkmės darbe.

s Didelį pluoštą iškarpų iš Kybartų 
laikraščio svarstymui pateikia St. Rud
zevičius. Jo eilėraščiai susilaukia di
džiausios kritikos dėl jų žemo meninio 
lygio, nrozaiškumo bei deklaratvvišku- 
mo. Eilė draugų patiektoje medžiagoje 
neranda nė vieno gero posmo. Poezija 
bevaizdė. Nėra formos pajautimo. Pa
viršutiniškas Majakovskio kopijavimas.

— Drg. Rudzevičius yra klaidingame 
kelyje, — sako V. Bložė.—Daugelis pos
mų stačiai nurašyti iš Majakovskio (ci
tuoja analogiškas vietas iš Majakovskio 
kūrybos). Trūksta savikritikos.

Ieškoma priežasčių, kas kaltas, kad St. 
Rudzevičius tiek daug atspausdino vie
tos laikraštyje silpnų, neapdorotų eilė
raščių. Atvirame pasikalbėjime išryškė
ja, 'kad poetas iš redakcijos pusės nėra 
susilaukęs jokios kritikos, visa tai, ką 
jis patiekė, redakcija be jokių pataisų 
spausdino. Tokiu būdu, redakcija jau
nam poetui padarė “meškos patarnavi
mą,” sugadino jį.

Seminaro dalyviai, turėdami galvoje 
didelį St. Rudzevičiaus veržimąsi į lite
ratūrą, pripažindami jo aiškius gabu
mus, politinį sąmoningumą ir tarybinį 
patriotizmą, patarė jam pergalvoti savo 
darbo metodą, pasidaryti išvadas iš tei
singos kritikos.

Seminare išryškėjo dar vienas mo
mentas, kad jaunam draugui nepakanka 
vien teoretinių žinių ir aukšto išsilavi-’ 
nimo, norint parašyti gerus eilėraščius. 
V. Bložė, kuris seminaro metu labai tei
singai nagrinėjo ir kritikavo savo drau
gų kūrybą, davė labai vertingų nurody
mų, gi pats paskutiniais metais beveik 
nepaaugo. Jis mėgino teisintis, kad už
siima vertimais ir 1.1. Tikrai, jo eilėraš
čiai, kurie visi turinio atžvilgiu yra rei
kalingi ir kovingi, tačiau juose trūksta 
širdies, jausmo, vaizdų, metaforų ir t.t. 
V. Bložė prie kūrinio prieina tik prota
vimo keliu, o ne iš jausmo, iš įgautų įs
pūdžių, iš medžiagos, vaizdo. Drg. V. 
Bložės kūryba kaip reikiant nebuvo išna
grinėta. Palinkėta poetui vasaros atsto- 
gų metu susipažinti su mūsų kolūkių 
vaizdais ir žmonėmis, su jų šauniu ir 
didvyrišku darbu ir parašyti daugiau ei
lėraščių, kuriuos galima būtų kitame su
sirinkime aptarti.

Seminaro Nr. 1 darbai užtruko iki vė
lybo vidurnakčio. Tačiau dalyvių veiduo
se nesijautė nuovargio. Priešingai — vi
si ir jaunieji ir vyresnieji atsisveikino ir 
išsiskirstė su džiaugsmu, kad pirmieji 
susilaukė konkrečios paramos iš draugų 
ir vyresniųjų, o vyresnieji galėjo būti 
naudingi šauniajai pamainai savo pa-

Spal. 14 d. Liberty Auditorijoj, Rich
mond Hill, N. Y., įvyko 39-tasis metinis 
Brooklyn o Aido Choro koncertas. Cho
ras truputėlį narių skaičiumi sumažėjęs 
ir tuo reikėtų susirūpinti kiekvienam, 
mėgstančiam meną ir liaudies dainą.

Chorą vadovauja Mildred Stensler, 
gabi muzikė ir darbšti veikėja meno sri
tyje.

Norisi tarti keletas žodžių dėl pačios 
programos ir dėl kai kurių jos atlikėjų.

Du programoje dalyvavusieji solis
tai buvo ligi, šiol mūsų visuomenei ne
girdėti: Leon Yonik ir jaunutis Kenneth 
Stensler, choro vadovės sūnus.

*' Kenneth Stensler armonisfas-akordio- 
nistas turi didelių gabumų ir jau yra 
aukštai prasisiekęs. Jo ypatingai J. 
Brahms’o “Vengrų šokis” buvo meis
triškai atliktas. Jei jis nesiliaus mokę
sis, Kenneth pasieks toje srityje labai 
toli.

Vakaro žvaigžde, be abejojimo, buvo 
Yonik (Jonikas). Nemažą klausytojų 
dalį jis tiesiog nustebino savo baritonu. 
Jis dainavo be jokių, taip sakant, pre
tenzijų: natūraliai, paprastai ir laisvai. 
O tai svarbiausia: dainininkui lengva 
dainuoti, klausytojams lengva ir smagu 
jo dainavimo klausyti.

Yoniko balsas labai skambus, sida- 
bringas ir didelis. Diapozonas ilgas: 
lengvai pasiekia žemas gaidas ir aukš
tas. žemasis tembras man gražiausias; 
aukštosiose gaidose jam dar teks dau
giau padirbėti.

Svarbiausia tai, kad j&uno dainininko 
balsas plaukią taip lengvai, kaip pava
sario vėjelis arba vanduo upėje. Atrodo, 
tarytum jis nenaudoja jokių specialių 
pastangų bent kokiems efektams sukur
ti. Tiesa, lietuviškose dainose kai kur 
buvo jaučiama stoka dikcijos (“Ei, upe
li!”). Tiesa ir tai, kad “Tykiai ,tykiai” 
dainininkas dar nebuvo pilnai įsidaina
vęs, — tai žinomos kliūtys kiekvienam 
Amerikoje augusiam lietuviui daininin
kui; jos nėra jau taip sunku nugalėti ir 
Yonikas, be abejojimo, jas greit išgyven
dins. Sėkmingiausias jo numeris buvo 
Arija Madamina iš* “Don Giovanni” o- 
peros (Mozarto).

Leonas Yonikas dar neseniai pradėjo 
rimtai lavinti balsą. Šiuo metu jis studi- • 
juoja Niujorke vienoje iš geriausiųjų 
muzikos mokyklų: studijuoja ne tik dai- 
nyboje, o ir bendrai muzikoje. Ir jis čia 
daro didžiuli progresą.

Yonikas dainavo solo, dainavo su A 
Amelia Young duetus ir su merginų 
choru ištraukoje iš operetės “Šokoladi
nis karys” (Strausso). Čia pat po vieną 
posmą solo dainavo Stakovaitė, Bra
zauskienė ir Rušinskienė.

Tenka jaunam, talentingam daininin
kui palinkėti energijos tęsti pasibrėžtąjį 
uždavinį.

Kita solistė — Amelia Young mūsų 
publikai žinoma, kaip gražus, didelis so
pranas. Ji atliko ariją iš op. “Otelio” 
(Verdi), Grechaninovo “Lopšinę” ir(Fr. 
Balwoodo (Balevičiaus) "“Ruduo.”

Daugiausiai numerių atliko pats Aido 
Choras; vieną merginų ansamblis, vieną 
aidiečių šokikų grupė, kuriai vadovauja 
nenuilstančioj i Ruth Bell'.

Gal reikėtų tarti keletas žodžių dėl 
pačios programos. Man rodosi, ji šiame 
koncerte buvo truputėlį sekli, lyg ir per
daug vienoda (kiek tai liečia patį cho
rą). Man rodosi, ji nebuvo užtėnkamai 
lietuviškai liaudiška. Choras tave du 
ilgus numerius Strausso (paskutinis 
buvo silpnesnis), vieną Offenbacho; 
buvo keletas Frank Balwoodo muzikos 
numerių, vienas J. Gudavičiaus, vienas 
D. Yuden (Judzentavičienės) ir vienas- 
A. Vanagaičio. Bet nebuvo duota nei 
vieno numerio lietuvių klasikų: Sas
nausko, Petrausko, Šimkaus, Gruodžio, 
Tallat-Kelpšos. O man rodosi, kad mūsų 
chorams šitie kompozitoriai yra nepava
duojami. Jų, šitų kompozitorių, muzika 
mūsų chorams, man rodosi, turėtų būti 

tyrimu. Jaunieji po seminaro pasijuto 
daugiau subrendę, vyresnieji tarytum 
atjaunėjo, matydami, kaip auga iš liau
dies iškilę jaunuoliai.

Šis seminaras, kuriame mes kalbėjo
mės ir tarėmės dėl lietuvių tarybinės po
ezijos idėjinio ir meninio lygio, man as
meniškai paliko neišdildomą įspūdį, aš 
dar kartą įsitikinau, kokią reikšmingą 
ir'svarbią vietą tarybinėje visuomenėje 
užima rašytojas, kaip liaudis, partija ir 
vyriausybė padeda jiems dirbti savo mė-' 
giamą darbą. ■■ ■ < 

duona kasdienine, be kurios negalima 
apsieiti.

Tiesa, kai kas gal pasakys: Aido Cho
ras jų dainas yra dainavęs ir atidaina- 
vęs, bet reikia npamiršti, jog duoną mes 
taipgi valgome kasdien ir ji niekad neat
sibosta.

Aišku, negali mūsų chorai ir solistai 
padėti į šalį mūsų jaunųjų, 'amerikinių 
kompozitorių kūrinių. Ne! Jų kūrinius 
privalome dainuoti ir turime būti dėkin
gi jiems, kad sukuria mums muzikos, 
bet nieks kol kas negali užimti lietuviš
kame chore vietos Sasnausko, Petraus
ko, Šimkaus, ir kitų kompozitorių, jau 
išsiskyrusių iš gyvųjų tarpo.

Tai taikintina visiems mūsų liaudies 
chorams.

Tokios mintys manyje kilo, besiklau
sant 39-tojo metinio Aido Choro koncer
to.

Bendrai, koncertas sudarė gražaus įs
pūdžio, ir aš linkiu aidiečiams ir jų mo
kytojai: gyvuoti ir žengti vis pirmyn!

R. M.

Plieniniai aidai
“Vienas už vięus, visi už vieną!” 
Nuskamba žodžiai lyg plieno aidai. 
Tėvynės vairą suspaudžia tvirtai 
Rankos prityrę, kietesnės už plieną.
Gula ant traktorių vyrai petingi; 
Sudreba žemė plieniniais aidais; 
Vilnys javų nubanguoja laukais, 
Sužiba auksu plotai derlingi.
Fabrikų kaminai ugnim alsuoja; 
Sukrečia mūrus plieniniai aidai; 
Už ateitį grumias plieno milžinai; 
Po kojomis žemė linksta, siūbuoja.
Pilkos kolonos už taiką žygiuoja;
Nuskamba maršas plieniniais aidais: 
“Pirmyn, darbininkai, žingsniais 

tvirtais!”
Vėliavos raudonos ramiai .plevėsuoja.

Jonas Vasilis

Užuojauta 
Tau siaubas nelaimės 
Staiga nusileido, 
Kaip žaibas ugninis, 
Iš giedro dangaus, 
Šypseną išplėšė 
Nuo malonaus meido 
Dėlei praradimo 
Artimo brangaus. 
Aš širdgėlą Tavo 
Atjausdams giliai 
Liūstu su Tavimi 
Vaitodams tyliai.
Tavo šviesus veidas 
Tamsa apsitraukė, 
O iš akių tryška . 
Ašara karti, 
Nes smūgis likimo 
Atvangos nelaukė: 
Atvėrė tau žaidą 
Prie širdies arti. 
Suveržta krūtinė 
Kieta grandine, 
Buitis surakinta 
Spėka ledine.
Nors trenkė nelaimė 
žeisminga, didžiausia, 
Rodosi, kad kirto 
Nuodinga angis. 
Ašara išlieta 
Ne viena karčiausia, 
Bet žaizda atverta 
Su laiku užgis.
Kad ir jauti tamsą 
Šiuom laiku viena: 
Visuomet po nakčiai 
Išaušta diena.

A. Dagilis.

Žvaigždyne...
Sutemęs vakaras mus rado 
Aukštumoj snaudžiančio kalnyno, 
Dausoj ir žemėj atsirado 
žvaigždės. Aš svaigau, kaip nuo vyno...
Spinksojo šimtai miesto šviesų 
Tolymoj žemumos angoj.
Stebėtinas vaizdas, ištiesų, 
Erdvybės gaubiamo j dangoj.
Ir aukštumoj tylios žvaigždelės 
Bilijonuos mylių tolumoj, 
Šalimai mylimos akelės 
Tviskėjo net širdies gilumoj.
Prie žvaigždžių valandėlės mielos 
Įžymėtos tapo širdingai, 
Nes .laime susijungę sielos <
Spindėjo dėlei mūs didingai.

A. Dagilis.

MOKYKIS
89. Banginių būrys.

Banginiai yra tipingi jūrą 
gyvuliai ir niekad neišeina į 
sausumą. Jie to ir negalėtą 
padaryti, nes yra galutinai 
prisitaikę prie vandens gyve* 
nimo. Matyt, ją protėviai per
sikėlė gyventi į jūras jau lai
bai senais laikais.

Banginių kūnas verpstiškal 
cilindrinis, pritaikytas skrosti 
vandeniui. Priešakinės galū
nės pavirtusios plaukmenimis, 
kurių pirštai visiškai paslėpti 
po oda. Užpakalinės galūnės 
tiek sunykusios, kad iš pavir
šiaus jų visai nematyti. Tik* 
tai užpakalinės liemens da
lies raumenyse dar užsiliko 
maži kauliukai — dubens, 
šlaunies ir blauzdos kaulų lie* 
kanos. Aiškus dalykas, kad 
šie rudimentiniai organai ne
turi jokios reikšmės gyvuliui; 
jie tik rodo, kad banginiai — 
tikri žinduoliai keturkojai, 
kad jų tolimi protėviai kadai
se gyveno sausumoje.

Užpakalyje liemuo baigiasi 
dviskiaučiu peleku, kuris guli 
skersai kūną (o ne išilgai, 
kaip žuvų). Jis neturi kaulio 
nio ramsčio. Kai kurie bangi
nių būrio gyvuliai, pavyz
džiui, delfinai, turi ir nuga
ros peleką.

Patelė atveda tik vieną 
vaiką, 'tiesiai į vandenį, kur 
jis tuojau pradeda plaukioti, 
čia jis ir maitinamas motinos 
pienu. Pieninė liauka glūdi 
užpakalinėje liemens dalyje 
ir turi tik vieną spenį.

Banginiai dalijami į du po- 
būrius: dantuotuosius ir be
dančius. Dantuotieji banginiai 
visą amžių turi paprastus kū
ginius dantis; jais- jie gaudo 
žuvis ir kitus nedidelius jūros 
gyvūnus, čia priklauso delfi
nai, o taip pat milžiniški ka- 
šalotai, kurie sugeba praryti 
ir stambų grobį — ryklį ar 
nedidelį banginį.

Prie bedančių priklauso 
rainuotieji banginiai, Gren
landijos banginis. Kai kurie 
banginiai pasiekia milžinišką 
dydžių. Grenlandijos bangi
nis būna iki 25 m ilgio, o va
dinamasis mėlynasis banginis 
— iki 30 m. Didžiuliuose ban
ginio nasruose dantų vietoje 
išauga ilgos raginės plokšte
lės (“banginio ūsai”). Pra
žiojęs savo didžiulius nasrus, 
banginis įtraukia didelį kiekį 
vandens, kurį paskui košia 
pro savo raginių plokštelių 
koštuvą. Smulkūs minkštakū
niai ir kiti smulkūs jūrų gy
viai čia užkliūna, ir banginis 
juos nuryja pro savo siaurą 
ryklę.

Visi banginiai turi didelę 
pramoninę reikšmę: iš jų gau
nama daug taukų-varvalio, 
banginio ūsų; jų mėsa gali bū
ti vartojama kaip trąša. Ka- 
šalotai duoda kvepiančią me
džiagą — ambrą. Iš delfiną 
mėsos daromi konservai.

90. NaguoČią būrys.

Raguočių būriui priklauso 
visi žinduoliai, kurių pirštą 
galai turi plokščius raginius 
nagus — kanopas. Nagos den
gia pirštų galus, kaip movos, 
ir saugo juos nuo sužalojimo 
bėgant (jaučio, arklio kano
pos). Aišku, kad tokio sandą- 
ro kanopos netinka nei laipio
ti, nei rausti, nei pulti. Naguo- 
čiai — daugiausia stambūs 
žolėdžiai gyvuliai, išplitę vi
same žemės rutulyje.

Kadangi naguočiai gyvu-' 
liai iš esmės yra žolėdžiai, 
tai jų krūminiai dantys buki 
—kauburiuoti arba raukšlėti 
ir pritaikyti maistui trinti. Ją 
žarnos labai ilgos, o skrandis 
turi kelis skyrius. Akloji žar
na paprastai irgi ilga.

Naguočių būrys skirstomas 
į du pobūrius: neporanagią ir 
poranagių.

3 pusi,—Laisve (Liberty)-šeštad., Spalią-October 20, 1951



KUR LINK ŠIANDIEN EINA 
: SKAITLINGOJI INDIJA?

Mus pasiekė Indijos Komunistų Partijos išleistas “rinkimi
nis manifestas.” Jame randame labai įdomių duomenų apie 
padėtį šių dienų Indijoje, apie Nehru vyriausybės naminę ir 
užsieninę politiką, taip pat apie tai, ką šiandien siūlo Indijos 
komunistai. Kaip žinia, už keleto savaičių ir Indijoje įvyks 
parlamentiniai rinkimai. Pirmu sykiu tuose rinkimuose turės 
teisę dalyvauti apie 180 milijonų Indijos žmonių. Kandidatus 
stato įvairios partijos ir grupės. Pasirodo, kad su savo kandi
datų sąrašu įstojo ir komunistai. Tame savo manifeste ir jie 
išdėsto savo nusistatymą Įvairiais klausimais.

niam aparatui išlaikyti. Na
cionalinė vyriausybė išleido 
policijai žymiai didesnę sumą, 
negu švietimui. Ir tai vyksta 
šalyje, 
vent.oj ų

kur 90 procentų gy- 
yra neraštingi.

—o—
užsienio

gaikščiams, žemvaldžiams, 
Indijos monopolistams ir fi- 
nansistams tęsti savo plėšika
vimą ir grobstymą. Ji išsaugo
jo visą sistemą, kurią anglai 
sukūre Anglijos viešpatavi
mui įamžinti.”

—o—

visu pirmojo 
gamyba In- 

Bicharo pro- 
badas, mili- 
gresia lėta 

valstiečių

kurių :

Valdovų pasigyrimai
ir tikrovė

Dabartinės vyriausybės va
dovai giriasi savo dideliais 
laimėjimais. Ką gi jie ištikrų- 
jų nuveikė? Ką reiškia jų pa
žadas veikti dar geriau ?

Manifeste šiuo reikalu pa
reiškiama, kad “penki parti
jos .“Indijos nacionalinis kon
gresas” valdymo metai —ket- 
veri iš jų po “laisvės” iškovo
jimo — atvedė mūsų šalį ir 
mūsų liaudį prie katastrofos 
ribos.”

‘ Manifeste pasakojama, kad 
maisto, rūbu ir 
būtinumo daiktų 
dijoje sumažėjo, 
vincijoje siaučia 
jonams žmonių
mirtis. Plačiosios 
masės, didžiulė Indijos liau
dies dauguma tebevargsta 
rendos mokesčio, skolų ir mo
kesčių naštos slegiama, že
mės ūkio darbiniųkai,
skaičius nuolat didėja, nes 
žemvaldžiai nuvaro valstiečius 
nuo žemės, skursta. Darbinin
kų padėtis kasdien blogėja — 
jų darbo užmokestis toli atsi
lieka nuo kylančių kainų. Di
dėja nedarbas.

Studentai negali mokėti vis 
didėjančio mokesčio už moks
lą ir meta mokyklas bei kole
džus. Amatininkai, smulkieji 
pramonininkai ir prekybinin
kai nusigyvena. Milijonai pa
bėgėlių iš Pakistano — išva
ryti iš s$vo namų, klaidžioja 
po šalį, neįstengdami rasti 
maisto, pastogės ir darbo.

Partijos “Indijos nacionali
nis kongresas” lyderiai, nuro
doma manifeste, “išdavė mū
sų kovą už laisvę. Jie sutiko, 
kad užsieniečiai ir reakciniai 
Indijos įmonininkai plėštų 
mūsų liaudį lygiai, kaip ir 
praeityje. Jie patys dalyvau
ja šiame plėšime.”

*7 —o—

Ką Nehru vyriausybe 
atstovauja ?

“Nehru vyriausybė, — to
liau rašoma manifeste, — ne 
tik nepanaikino kunigaikščių 
autokratijos valdžios ir jos 
vvkdomo išnaudojimo, bet da
vė jai nauius galimumus eg
zistuoti. suliedama ir sujung
dama kunigaikšti i as. Ji atei
davo j pagalbą kunigaikščiam 
ir feodaliniams autokratams 
tais atvejais, kai liaudis, kaip 
kad buvo Ilaiderabade, sukil
davo prieš juos.

Ji nekonfiskavo kunigaikš
čiu kapitalu bei žemių, o lei
do jiems išsaugoti juos ir. be 
to, suteikė jiems galimumą 
naudotis dešimčių milijonų 
rupiiu civiliniais lakštais. Ji 
nelikvidavo kunigaikštijų pro
vincijoms sudaryti lingvistiniu 
pagrindu. Savo politika ji su
stiprino nacionalinę nesan
taika. užuot suvienijusi kandį.

“Nehru vvriausvbė išsaugo
jo feodalinio išnaudojimo sis
temą, kuri atvedė į valstiečių 
nusigyvenimą, į mūsų žemės 
ūkio nuskurdimą ir į mūsų 
maisto gamybos katastrofišką 
susiaurėjimą. Kalbėdama apie 
stambiosios žemėvaldos siste
mos (zamindari) panaikini
mą. ji paruošė planus išmokė
ti feodaliniams parazitams,
aršiems mūsų tautos priešams j mas, 
ir ištikimiems Anglijos impe-. partija savo programos 
rialistų agentams milžinišką 4 
milijardų rupijų sumą, kaip 
kompensaciją, tuo pačiu me
tu palikdama jų rankose mili
jonus akrų žemes, kaip priva
čią nuosavybę...

Mūsų pramonės gamyba 
siaurinama. Stambieji pramo
nininkai, kurie valdo mūsų 
gamyklas, mažina, prekių ga
mybą, 
ma ir 
nūs.”

Indijos 
politikos raida

Komunistų Partijos mani
festas aštriai kritikuoja Neh
ru vyriausybės ir užsienio po
litiką. Sako, kad Nehru nuve
dė Indiją į anglų-amerikiečių 
frontą ir pastatė taikos reika
lą į pavojų.
“Šiandien svarbiausias kiauk

simas yra: karas ar taika ? 
Tai pagrindinis klausimas —* 
skaitome manifeste, — kuris 
yra iškilęs kiekvienai šaliai, 
kiekvienai' tautai.

“Ir visų pirma visa mūsų 
liaudis myli taiką ir nepaken
čia karo...

“Ar gali kas nors pasakyti,1 
kad Nehru vyriausybė vykdo 
politiką, atitinkančią mūsų ( 
liaudies lūkesčius? Niekas ne
gali to pasakyti.”

Manifeste tiesiog sakoma: 
“Amerikos agresyvieji impe
rialistai ir jų sąjungininkai i 
bei satelitai— Anglijos, Pran
cūzijos ir' kiti imperialistai 
rengiasi įvelti visą pasaulį į 
karą, kad sunaikintų visų ša
lių laisvę bei nepriklausomy
bę ir pavergtų jas.”

—o—

Kaltina Indijos valdovus

Nehru ir jo kolegos išdavė 
Indiją, kai jie “paliko Indiją 
dalimi Britanijos karaliaus 
vadovaujamos Britanijos tau
tų bendruomenės, kurios dau
gelyje rajonų su indais elgia
masi blogiau, negu su pari
jais,” sako komunistų mani
festas. Toliau skaitome:

♦ ‘‘Mūsų kariniam jūrų laivy
nui ir oro pajėgoms vadovau
ja anglai. Mūsų armiją kont
roliuoja anglai patarėjai ir ! toliau 
specialistai, mūsų 
konstruoja ir gamina anglai. 
Augiai tebevaldo ar kontro
liuoja mūsų šachtas, mūsų 
plantacijas, mūsų naftos šal
tinius ir naftos perdirbimo ga
myklas, mūsų džiuto fabri
kus, daugel] mūsų mašinų 
gJUnyklų ir koncernų. Jie 
kontroliuoja mūsų užsienio 
prekybą, mūsų bankus ir mū
sų finansus. Per savo kapita
lo investicijas, sudarančias 6 
milijardus rupijų ir per savo 
valdančias agentūras jie gau
na milijonus rupijų pelno, 
laiko mūsų ekonomiką savo 
pražūtinguose v a r ž t u o se, 
stabdo bet kokį vystymąsi, 
palieka mus atsilikusius ir 
priklausomus... Karo metu jie 
apiplėšė mūsų liaudį, gavę už 
16 milijardų rupijų prekių ir 
paslaugų.

•"Kas gali šių faktų švieso
je pavadinti Indiją tikrai lais
vu šalimi, o jos vyriausybę — 
nacionalinės laisvės vyriausy
be? Nehru vyriausybė ne tik 
leido Anglijos imperialistams 
išlaikyti kontrolę mūsų šalies 
ekonomikai ir plėšti jos tur
tus. Ji taip pat leido kuni-

kad sukeltų jų trūku- 
pel-gautų didesnius

Lazdų 
vyriausybė

—o— 
ir kulkų

“Siekdama paremti šį 
nijinės vergovės ir bado 
mąj šį anglų, jų sąjungininkų 
ii- draugų bendrai 
mūsų

ginklus

\

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA, 
O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

Newarko Sietyno Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, dalyvauja Laisvės koncerto programoje.

Koncertas įvyks sekmadienį I 
A

v

Kas būtų ir ką veiktų liaudies 
demokratinė vyriausybė?

Indijos komunistai kelia ( 
obalsi dėl sudarymo liaudies 
demokratinės vyriausybės. 
Manifeste sakoma:

“Liaudies demokratinė vy
riausybė bus vyriausybė, susi
dedanti iš visu demokratinių 
partijų, grupių ir atskirų as
menų, vyriausybė, atstovau
janti darbininkams, valstie
čiams, vidurinėms klasėms ir 
nacionalinei buržuazijai, kuri 
yra už tikrąjį šalies industria
lizavimą, už Indijos laisvę ir 
nepriklausomybę.”

Manifestas toliau paliečia 
uždavinius, kuriuos tokia vy
riausybė vykdys, pažymėda- 

kad Indijos komunistų 
pro

jekte jau yra nurodžiusi šiuos 
uždavinius; nutiaukti ryšius 
su Britanijos imperija, konfūK 
kuoti ir nacionalizuoti visus 
Anglijos kapitalus Indijoje, 
pašalinti anglus karininkus iš 
Indijos ginkluotųjų pajėgų, 
anuliuoti valstiečių skolas ir 
neatlyginamai, neišmokant 
kompensacijos, perduoti visą 
dvarininkų bei kunigaikščių 
žemę ir gamybos įrankius 
tiems, kurie dirba žemę.

Liaudies demokratinė vy
riausybė pasirūpins, kad smul
kesniems dvarininkams būtų 
suteiktos egzistavimo priemo
nės ir kad nebūtų padaryta 
žalos turtingųjų valstiečių 
interesams, žemės ūkio darbi
ninkams bus garantuotas pa
kankamas darbo užmokestis, 
išskyrus žemę.

Liaudies demokratinė vy
riausybė vystys Indijos pra
monę, panaudodama naciona
lizuotąjį kapitalą ir pritrauk
dama bendradarbiauti priva- | 
čiuis pramonininkus, kuriems 

i ^us garantuoti įstatymo nu- 
, , Į matyti pelnai ir kuriems bus

kolo- 
reži-

vykdomų 
liaudies apiplėšimų, — 
nurodoma manifeste,— 
vyriausybė sukūrė re- 
režimą, tokį žiaurų ir 
kokio niekad dar no

Nehru 
akcinį 
baisų, 
matė Indija net Anglijos tie
sioginio viešpatavimo dieno
mis. Ji ne tik kad atkūrė vi
sus anglų antiliaudinius įsta
tymus, bet išleido i 
dar represyvesnius įstatymus...

Darbininkų klasę, kovoju
sią pirmutinėse gretose per 
1945—1946 m. m. mūšius, į- 
galinusius partiją “Indijos 
nacionalinis kongresas” ateiti 
į vadžią, stengiamasi supan
čioti grandinėmis su antidar- 
bininkiškų įstatymų pagalba, 
o darbininkų klasės kovą už 
darbo iržmokesčio padidini- i 
mą — paskandinti kraujuje.”

Jos, pačios prisipažinimu, 
pažymima manifeste, Nehru 
vyriausybė per pirmuosius 
trejus savo valdymo metus į- 
kalino 50 tūkstančių savo po
litinių priešų ir sušaudė bei 
sužeidė 13 tūkstančių žmonių. 
Ir, kaip visiems yra žinoma, 
šie skaitmenys atspindi tik 
mažą tiesos dalį...

80 procentų centrinės Vy
riausybės biudžeto panaudo
jama armijai ir biurokrati-
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užtikrintas jų interesų gyni
mas.

Liaudies demokratinė vy
riausybė įkurs nacionalinę ar- 
m i j ą, glaudžiai susijusią su 
liaudimi. Ji įves šalyje visiš
kos pilietinės laisvės režimą, 
įves žodžio, spaudos, susirin
kimų, streikų ir sąjungų lais
vę. Ji sudarys provincijas pa
gal nacionalinį požymį, 
duodama kunigaikštijas, 
tvarkys egzistuojančias 
vincijas, suteikdama 
plačias teises, įskaitant 
sprendimo teisę, sukurs 
ningą Indiją atskirų tautybių 
ir genčių savanoriško susitari
mo pagrindu. Ji suteiks vieti
nę autonomiją gentims ir na
cionalinėms mažumoms ten, 
kur tat yra galima.

“Liaudies demokratinė vy
riausybė padarys galą kasti
nei priespaudai. Ji panaikins

(Tąsa penktame pusi.)

likvi- 
pcr- 
pro- 

joms 
apsi- 
vie-

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

I s t i s a Programa:

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, operų solistė. Dabar ji vaidina ir 

dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.

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

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo sopranas, solistė. Puikiai atsižymėjusi 

dainininkė New Yorko apylinkėje.

STASYS KUZMICKAS
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kartų jis dainavo Bvooklyne, visada paliko ma
lonų prisiminimą.

Antano Pavidžio Orkestrą 
gros šokiams.

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Didelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje.

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.

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

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

Brooklyn© Aido Choras
Taipgi vad. Mildred Stensler irgi dalyvaus šioje 

programoje.

Programa prasidės 3:30 vai. po pietų. Įžanga $1.50 (J
(Taksai įskaityti)

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



DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Rietuvių tautos 
’ istorija

MONTREAL, CANADA Taigi, kurie turite automo- jau apie 14 metų kaip yra 
bilius, nepalikite namie ir tų mirusi. Tėvas Charles Augus- 
draugų, kurie jų neturi. Con- tanavičius, Sr. dar yra gyvas, 

tai taipgi ir 4 Chčirlio seserys.

(Tąsa)'
Kol žmogus buvo tokiame išsilavinimo stovyje, jis pri

verstas buvo gyventi kuopomis. Tiktai kuopomis gyven
damas galėjo bendromis pastangomis prasimaitinti ir 
pasekmingai atsiginti nuo plėšriųjų žvėrių. Vieno atsi
skyrusioje laukė neišvengiama pražūtis. Tos kuopos su
sidėjo iš artimiausių giminaičių —tėvų su vaikais, gal 
ir vaikų vaikais. Vadiname jas giminėmis. Tokioj gi
minėj visi buvo lygūs, nes ir vyras ir moteris lygiai su
gebėjo vartoti akmeninį Įrankį ir rankioti vaisius ar ma
žus gyvulius. Ką surasdavo, lygiai dalinosi. Lygiai so
čiai valgė, jei turėjo ką valgyti, ir lygiai badavo, nesura
dę pakankamai maisto. Apie nuosavybę nė kalbos nega
lėjo būti. Ką bendrai suieškodavo, tą bendrai ir suvarto

ki davo.
Kiek kitaip dalykai virto, kuomet žmogus išmoko šau

dyti strėlomis iš lanko, kuomet pasigamino ietis, akmens 
kirvuką, pasidarė žeberklą žuvims gaudyt, žodžiu, kuo
met jo darbo įrankių skaičius padidėjo. Tat buvo jau 
didžiulis žingsnis pirmyn. Žmogus virto medžiotoju, 
kuriame stovy yra dar šiandien neviena laukinių tautelė.

Tokiame išsilavinimo stovy žmogus vis dar buvo pri
verstas gyventi giminėmis, nes vienas atsiskyręs pražū- 
ųfc Bet tuomet jau įvyko didelės atmainos pačioje gimi
nėje. Senoji giminės narių lygybė pbadeda apirti. Me
džioti sugebėjo tik vyrai. Taip pat vyrai ima įrankius 
gaminai, o moters tik renka vaisius ir valgomąsias šak
nis. Nors maitinosi išvien, bet atsirado jau darbo pasi- 
dalinimas.v Ėmė atsirasti jau ir nuosavybė, nes paga
mintieji įrankiai skaitėsi to nuosavybe, kuris juos pasi- i 
gamino.

Medžiotojų giminė, nors buvo jau skaitlingesnė negu 
vaisių rankiotojų, bet vis dėlto turėjo būti ne per labai 
skaitlinga, nes didesniam medžiotojų būriui sunku su
rasti pakankamai maisto. Giminei padidėjus, dalis jos. 
narių, maisto stigimo varoma, turėdavo atsiskirti ir, 
kur į tolimesnę apygardą nusikėlus, pradėti naują gimi
nę. Susitikusios bemedžiodamos su kitomis giminėmis 
— puldavo viena kitą. Tai buvo taipogi, medžioklė, nes 
nuveiktus priešus užmušdavo ir maistui suvartodavo. | 
Belaisvių neėmė, nes tas tik padidintų giminės valgytojų I apiplėštas, 
skaičių ir apsunkintų prasimaitinimą. Belaisvius tad šauti, .jei būtų priešinęsis. Tu- 
užmušdavo, kad sunaudoti maistui.

Be to, medžioklei ir žūklei išsitobulinus, atsirado ga
būs medžiotojai ir žukliai, kiti vėl pasirodė esą gabūs ka
riauti su kaimynais. Atsirado reikalo, ar tai puolant kai
mynus, ar į didesnę medžioklę išeinant, pasirinkti vieną 
gabesnį per vadą. Bet iš pradžių tas išrinktasis nebuvo 
valdovas,’ buvo tiktai pirmutinis, kuris vedė ,kitus,. susta
tydavo puolimo ar medžioklės planą ir mūšio ar medžiok
lės metu savo narsumu skatino ir davė pavyzdį kitiems. 
Medžioklei ar karui pasibaigus, jis vėl palikdavo papras
tu giminės nariu. .

Daug didesnės atmainos įvyko žmonių gyvenime, kuo
met žmogus prisijunkė gyvulius ir išmoko sėti javus. Gy
vuliuose ir javuose žmogus turėjo nuolatinį, neišsemia
mą maisto šaltinį, žmogui įdėjus tik nedidelį darbą. Gi
minės dabar jau galėjo būti daug didesnės, nes maisto 
jau pristigti negalėjo, reikėjo tik turėti ganyklos gyvu
liams ir, girią praskynus, pagaminti dirvą javams pasi
sėti.

Kovos metu dabar jau nenaudinga buvo žudyti belais
viai ir jie maistui vartoti; daug naudingiau pasirodė 
juos imti gyvus nelaisvėn, versti vergais ir pristatyti ga
nyti bandas ar gaminti dirvas ir sėti javus. Vergas ne 
tik sau, bet ir jo šeimininkui maistą uždirba. Patys šei
mininkai, turėdami pavaduotojų, galėdavo daugiau už
siimti iš senovės priprastu ir per garbingą laikomu dar
bu: medžiokle ar puolimu, kaimynų, kad anų bandas atė
mus, o juos pačius vergais pavertus.

Taip dalykams virtus, senoji lygybė tarp giminės na
rių galutinai suiro. Nors tas žemės plotas, kuriame ga- 

•aėsi giminės bandą,/skaitėsi bendras giminės tufrtas, ta- 
$au gyvuliai, atskirų šeimų nuosavybė, lygiai kaip ir 
darbo įrankiai, kurie jau iš seniau skaitėsi nuosavybe to, 
kuris juos pasigamino.

Nors ta dirva, kurią visa giminė dirbo bendromis jė
gomis, skaitėsi bendra visų nuosavybe, bet tas dirvos 
sklypas, kurį atskira šeima savo jėgomis, girią iškirtus, 
sau pasigamindavo, skaitėsi jau tos šeimos nuosavybė. 

Be to, karo metu paimti vergai skaitėsi nuosavybe to, 
kuris juos parsigabendavo.

Tuo būdu padėtas buvo pamatas išbujojimui nelygy
bės tarp giminės narių. Taip ir įvyko.

Ne kiekvienai šeimai lygiai vykdavo su gyvuliais ir 
javais. Vienos šeimos dėl įvairių priežasčių nuskursda- 
vo, nustodavo savo gyvulių. Kitos vėl pralobdavo, dide
les gyvulių bandas užsiaugindavo. Turtingesnieji pra
dėjo laikyti save aukštesniais už pavargusiuosius; Tą 
nelygybę dar labiau padidino karai, kurie tais laikais 
buvo labai paprastas dalykas. Kiekviena giminė ne
praleisdavo nė vienos geros progos pulti savo kaimy
nus, ypačiai turtingesnius gyvuliais ir kitu lobiu, kad, 
juos nuveikus, savo turtą padidinus.

Po kiekvieno laimingo puolimo ant kaimynų nuga- 
jrUtojai parsigabendavo daug gyvulių ir paimtų nelaisvėn 
’fcfibnių.

Paverstus vergais belaisvius versdavo dirbti gyvulio 
^įttoje. Liepdavo jiems skinti girias, arti laukus, ganyti 
Bandas ir, apskritai, dirbti įvairius darbus savo šeimi
ninko naudai.

bus grą-
4,000 au

Anglijos 
aiški-

Grąžinami Anglijoj 
gaminti automobiliai

Nors per daug- nekalbama, 
tačiau yra faktas, kad Angli
joje gaminti automobiliai, ku
rie iš pradžių (prieš kelis me
tus) Kanados rinkoje turėjo 
neblogą ' pasisekimą, dabar 
grąžinami atgal į Angliją ga
na dideliais skaičiais. Apskai
čiuojama, kad iki laivų plau
kiojimo uždarymo 
žinta nuo 3,000 iki 
tomobilių.

Firmų pareigūnai
automobilių grąžinimą 
na tuo, kad Kanados vyriau
sybe apsunkino kreditą auto
mobilių pirkėjams ir todėl 
čia nebuvo galima išparduoti 
tiek automobilių, kiek buvo 
numatyta ir atgabenta pra
džioje metų. 

—o—
Miestas priešinsis telefono 
kainos pakėlimui

Montrealo miestas oficia
liai pareikš pasipriešinimą 
prieš Bell Telephone Com
pany of Canada kėsinimąsi ir 
vėl pakelti mėnesinę kainą
ant telefono, kaip pranešė rąsias neteko smulkiau patir- 
miesto tarybos valdyba.
Spalių 24 d. Board of Trans

port Commissioners, Ottawa’- 
o.jc, svarstys kompanijos apli
kaciją del pakėlimo kainų. 
Miesto įstatymo d e partmen to 
atstovai dalyvaus tame išklau- 
syme-svarstyme ir ten' pareikš 
miesto vardu opoziciją 
pakėlimui.

aukštąją mokyklą

Smagu pranešti, kad 
tarpu išleidus būrį jaunuolių 
baigusių aukštesniąją mokyk
lą, tarp jų nemažas skaičius 
baigė ir lietuvaičių mergaičių, 
kai kurios iš jų su garbingais 
pažymėjimais ir dovanomis, 
štai jos: Verdune St. Willi- 
brord High School baigė Yu
ra Niaurytė, gavo diplomą su 
garbingu pažymėjimu; jinai 
užsipelnė dovanas už nuolati
nį gerą mokinimąsi, gerašir- 
dingą darbą, aktyvumą mo
kykloje ir už anglišką litera
tūrą. Berta Balsytė gavo dip
lomą ir dovaną už geometri-

šiuo

necticut keliai yra geri, 
važinėti nėra bėdos. Nuo virš 
minėtų miestų lengva pasiek
ti Hartfordą ir pribūti i va
landą

Iki
laiko.
pasimatymo lapkričio 

2:30 vai. po pietų, Lie- 
Amerikos Piliečių Klu-

Lawrence
tuvių
bo svetainėje, 227 
Street.

Operetę Matęs

New Haven, Conn
Jaunas lietuvis Telefonų 
Co. prezidentas

“New Haven Evenin
rugs. 21 d., š. m

Kitas jaunas lietuvis Antho
ny Zuke-žukauskas General 
E 1 e c t r ic Co., Bridgeport, 
Conn., Plant paskirtas Assis
tant Manager. Tai yra gana 
aukšta vieta. Anthony kolegi
jos nematė, bet būdamas ga
bus vaikinas, lavinosi, kiek iš
galėjo, ir dabar jo giminės ir 
pažįstami džiaugiasi Antano 
apsukrumu. Anthony Žuke 
yra vedęs M. 
niausią dukterį 
na porą gražių

Linkiu jiems
kimo. J. J. Mockaitis.

mano ligoninę apleisti apie 20 
d. šio mėnesio.

Drg. IZaleckas gyvena 
Union, N. J., 176 Colonial 
Ave., pusė bloko nuo Chesnut 
St. Kam prieinama, aplanky
kite tą gerą draugą. J. S.

(Bus Daugiau)

5 pu»I.—-Laisvė (Liberty)‘šeštad., Spalių-October 20, 1951

Rc- 
ap-

Kur Eina Indija?
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

visus pavidalus socialinio ir 
ekonominio nelygiateisiškumo, 
dėl kurio kenčia moterys, ic 
padės joms pasiekti visišku 
laisvę ir lygybę. Ji įves nemo
kamą ir privalomą 
mokslą. Ji imsis taip 
gių viduriniam bei 
jam mokslui plačiai 
ir pakels liaudies kultūrinį ly
gį. Ji įkurs visoje šalyje liau
dies sveikatos apsaugos orga
nus ir medicinos punktus ko
vai su įvairiomis ligomis. Ji 
aprūpins žeme, gamybos įran- 

j kiais ir darbu pabėgėlius ir 
suteiks jiems galimumą kurti 
savo gyvenimą pagal jų na
cionalines tradicijas.

“Liaudies demokratinė vy
riausybė, — užmegs prekybi
nius ir ekonominius santykius 
su visomis šalimis visiškos ly- 

nepataisė" Dar K.vbės ir savitarpio naudoj 
pagrindu. Ji kovos už Taikos 
Pakto sudarymą tarp visų 
didžiųjų pasaulio valstybių, 
už atominės bombos uždrau
dimą, už progresyvų nusigink
lavimą, už visų užsieninių ka
riuomenių išvedimą iš visų 
šalių ir už kiekvienos nacijos 
teisę būti laisva ir nepriklaur 
soma. Ji sudarys taikos ir są
jungos sutartį su Pakistanu, 
Ceilonu ir Nepalu.

“Remdamasi liaudies jėgą 
ir vadovaudamasi liaudies in
teresais, liaudies demokrati
nė vyriausybė išspręs visas 
problemas, kurios yra iškilu-, 
sios mūsų šaliai, pa; 
naudos šalies milži- 
niškus gamtinius turtus ir 
žmonių rezervus Indijai at
kurti, jai paversti laisva, de
mokratine, laiminga, klestin
čia šalimi, kuri nuties kelią;j 
socialistinę visuomenę, laisvą, 
nuo vieno žmogaus bet kokio 
išnaudojimo kito žmogaus.” ’

Bakūnų jau- 
Sophia, augi- 

sūnų.
gero pasise-

Union, N. Jją ir algebrą. Berta Jaseckiū- £*ster
tė gavo diplomą ir dovaną už j l’ašo, kad Charles J. Augusti- 
lankymą klasės ir už ;
kalbą. Mildred Vizbariūte ga
vo diplomą ir dovaną už dai
lę ir anglų kalbą.

Taipgi Montrealo I „
School baigė Annie Subačiūtč kompanijų vice-prezidenl u
ir gavo dovanas; taipgi Jennie Charlio moteris Jean bus iždi- daugiau ant kojų atsiliepia 
Rinkiūte, Lily Slmitaitė, Helen ndike.

anglų ne tapo prezidentu Lexington
Telephone Company, Lexing
ton; Va., ir Natural Bridge

j Telephone Co., Natural Brid-
High Va- Charlio uošvis bus tų

i, o i tu liga kankina jo

Aplankiau drg. J. Zalecką, 
kuris šiandien randasi Plain- 
field, N. J. ligoninėje. Jau 
antru kartu ten pateko. Inks- 

sveikatą,

pradini 
pat žy- 
aukšta- 

išvystyti

kainų

—o—
Plėšikas pralenkė 
apiplėštąjį

Pereitos savaitės vieną vė
lyvą vakarą ant kampo Berri 
ir Craig gatvių kampo 
vairuotojas buvo užpultas 

, grasinant jį

re j ęs 
ėmęs

ir
nu

išsi-kišenių.) apie $5, 
ir atidavęs.
15 minučių plėšikas, ša

šą žj n ės graužiamas, nu- j 
pasisa-

kosi, 
siskubino į policiją ir 
kė, kaip jis apiplėšė taksiko 
vairuotoją su žaisliniu revol
veriu. Poliui j*os viršininkas 
abejodamas, ar gali būti tie
sa, patelefonavo į to distrik- 
to policijos stotį Nr. 4, pa
klausdamas, ar ten yra’ rapor
tas, kad kas nors buvo api
plėštas. Ten atsakomingasis 
policininkas tik spėjo pasaky
ti, kad ne, kaip staiga įbėgo 
taksiko vairuotojas skustis, 
kad jis buvo apiplėštas.

Vadinasi, plėšikas pralenkė 
apiplėštąjį su skundu polici
jai. Ką policija toliau su juo 
padarė, nepranešta.

—o—
Verdunas valo restaurantus

Verduno miestas nutarė iš-? 
valyti nuo nešvaros visus res
taurantus. Kadangi kai kurie 
restaurantai nesilaikė miesto 
nustatytais įstatymais švaros, 
naudojo nudėvėtas ar suski
lusias lėkštes, puodukus 
lėkšteles, tai Sveikatos 
partmento direktoriaus
Charles Nadeau įsakymu ins
pektoriai eina, ir tokius indus 
patys paėmę sudaužo 
žiausius gabalus.

Neblogas metodas 
užlaikyti...

ar
De- 
Dr.

I ma-

švarai

Mont-

'—o--
Pakelta pienui kaina

Nuo šio antradienio, 
reale ir vėl pakelta pieno kai-’
na po vieną centą ant kvor
tos. Dabar čia pieno kvorta 
kainuoja 20 centų.

Tačiau Kvebeko provincijos 
Pieno Išvežiotoji! Asociacija 
daro “pasigailėjimą” tiems, 
kurie turi dideles šeimas, 
.ypatingai daug vaikų, būtent, 
rubšiasi gaminti daug prastes
nį pieną ir pigiau pardavinė
ti. Dairy Commission svarsto 
tą dalyką.

Prastesnis pienas, jei bus 
leista gaminti ir parduoti, aiš
kinamas šitaip: Dabartinis 
Montrealo pieno riebumo 
stand ardas’ yra 3.5% (nors 
valdžios nustatytas minimu
mas 3.25%). Ji sumažinti iki 
2% riebumo ir pardavinėti 4 
centais už kvortą pigiau. Jo 
sumažintas riebumas, būtų 
papildytas vitaminu A ir D.

| Klausydamas gydytojų patari- 
Vagonytė ir Jennie Danisevi- i . Kadangi Chai les Augustine' mo, buvo net Californijon nu- 
čiūtė. Gaila, kad apie pasta- ’ (Augustanavičius) yra mano važiavęs, bet tikslo nepasie- 

artimas giminaitis, todėl ban- kė, sveikatos ) 
dau api< 

baigė i l’ašyti. 
aukštesniąją mokyklą. Kai! 
kurios iš jų veikiausiai sieksis 
dar aukštesnio mokslo. Ge
riausio joms pasisekimo. J.—

ti.
Tiek tai lietuvaičių

Hartford, Conn
Hartfordo lietuviai rengia- 
prie didelės šventės, kuri

jo praeitį truputį pa- dalykai pablogėjo, vietoje pa
gerėti. Tuomet buvo privers- 
as grįžti namo.Charite Augustine yra gi 

męs Ansonia. Conn, 
paprasti darbininkai. Augino’ 
Charlį ir 4 dukteris. Iš jaunų | 
dienų Charles labai mylėjo1 
mokslą. Tėvai Augvstanavi- 
vičiai su šeima persikėlė gy
venti į New Haven, Conn. Tė-j 
vas sunkiai dirbo Winchester ’ 
Co. Motina taipgi prigelbe.jo, .. . , , , n. , i,:,.!, įprasti ir tarptautinių dalykų

’ I padėtį.
Kada hitlerinės govėdos įsi- 

briovė į Sovietų Sąjungą, kada 
Naujienų “ekspertai” davė

| tris mėnesius laiko joms Mas- I
‘ kva paimti, tai Jonas sakė, 
kad jos Maskvos niekados ne
paims. Patvirtindamas savo 
pasakymą, su savo darbdaviu 
“subetino” po šimtinę, žino
ma', Jonas laimėjo ir paėmęs 
šimtinę paaukojo Lietuvos 
gerovei.

Man Jonas sakė, kad jis

Jo tėvai.! Drg. J. Zaleckas gal pla
čiausia žinomas bayoniečiams, 

| nes jis ten gyveno ilgą laiką, 
•priklausė organizacijose ir 
jose darbavosi. Smagu būda
vo su Jonu sueiti ir pasikalbė-

I ti apie darbo žmonių reikalus, 
į Jonas pusėtinai galėdavo su-

kaip kur kiek padirbėdama, ■ 
nes 6 asmenų šeimai buvo i 
sunku verstis. Charles pabai-' 
gęs High Schoolę, gavo sti
pendiją. Tas pagelbėjo stoti į 
Yale College. Tenai kiekvieną > 
metą gerai pasirodė ir 1928 
metais su aukštais pagyri
mais baigė mokslą Electrical

si
įvyks sekmadienį, lapkr. 11 d.

Gal kas palūaus: Kas ten 
per šventė?

Taip, tą dieną atvažiuoja iš 
Brook lyno Aido Choro, iš Ne- 
warko Sietyno Choro artistai 
čionai sulošti gražią operetę 
“Sudrumsta širdis,” kurioje 
yra daug gražių dainų, kurias j Engineer. ( 
dainuoja duetai ir choras, šių 
žodžių rašėjas matė šią opeį-' gabus mokinys, 
retę perstatant. Verta ją baigus- mokslą, Southern New 
kiekvienam pamatyti ;ir išgirs- England Telephone Co. davė 
ti.

Dar tūriu pasakyti, kad dėl. partmente, kame i I 
koncertinė 23 metus.

Keletas metų atgal apsive-

Turbūt, kad Charles buvo 
tai janl už

pridurimo bus ir 
programa, kurią išpildys mū
sų Hartfordo Laisvės Choras, dė su Miss Jean Smith, pasi- 

prisirengę, j turinčių 
mergina.

Kaip minėtas laikraštis ra
šo visą litaniją, kokiose gar- j 
bingose grupėse Augustine 
priklauso, čionais neminėsiu. 
Gaila, kad Charlio motina 
Anelė Kliučinskaitė-Augusta- 
navičienė, kuri tiek daug pa
stangų padėjo Charlį ir duk
teris auklėdama, rūpindamasi 
labiausiai Charliuko mokslui 
padėti, (ir tie ru pėsčiai-var- 
gai sutrumpino jos amžių)

Laisviečiai gerai 
turi daug naujų ir gražių dai
nų. Visiems bus proga išgirs
ti lapkričio 11 d.

Man teko girdėti, kad ren
giasi pribūti visa Hartfordo 
apylinkė, nuo New Haveno 
iki Springfieldo, nuo Willi
mantic iki Waterburio ir TOr- 
ringtono. Kalbant apie Tor- 
ringtoną, jo lietuviai labai 
myli operetes, todėl skaitlin
gai dalyvaus mūsų parengi
me.

Renduojame 
Naujus Kartis 

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar 

Mėnesiui

darbą Plant Engineering De- 
jis išdirbo

tėvų ir ’pamokyta

10c už Mailę

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio 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

Už Valandą 
Pridedant

Kreipkitės Į

McHarris

GREENPOINT AUTO RENTAL*
Įsteigta 
1930

12 Bedford Ave., tarp Manhattan Ave. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave



ŽINIOS IS LIETUVOS /ft */• y
aaaii'i'. mir iiBggpaBBggBMCžže______________________________ ______________________ ...______________

Chorvedžių parengimas

VILNIUS, IX. 4 d. — Res
publikiniai Liaudies kūrybos 
namai organizuoja Vilniuje 
pasitobulinimo kursus chor
vedžiams. Kursuose dalyvaus 
apie 60 klausytojų iš respub
likos įmonių, kolūkių, kultū
ros-švietimo įstaigų chorų.

Kursų metu bus skaitomas 
Ciklas politinio lavinimosi ir 
specialaus pobūdžio paskaitų. 
Numatomas išleisti specialus 
metodinis laiškas “Muzikinis- 
auklėjamasis darbas meno 
saviveiklos choruose.”

V. Indrikonis

vizijos imtuvų.
Valdžia skiria kariniams 

darbams didelius kiekius 
tokių medžiagų.

Užrašyki t Laisvo Savo n rangui.
SKELBKITeS LAISVeJE

Republikonai teismo 
keliu atstatydinsią 
Sharkey iš kelio

Reikalauja teisėją 
Sala atstatyti iš 
teisėjystes

ga-

Viršumplaniniai vagonai 
grūdų pervežimui

VILNIUS, VIII. 28 d. — 
Tarybų Lietuvos geležinkeli
ninkai - vagonininkai sėkmin
gai vykdo socialistinius įsipa
reigojimus. Savo pasiaukojan
čiu darbu jie kovoja už spar
tesnį vagonų, skirtų naujo 
derliaus pervežimui, remonto 
darbų atlikimą išleidžiant 
juos tik su aukštos kokybės 
remonto garantijos ženklu.

Radviliškio vagonų depo 
kolektyvas jau išleido dešim
tis grūdų pervežimui skirtų 
vagonų su užrašu — “Grūdų 
pervežimui”, — kuriuose at
liktas kapitalinis ir vidutinis 
remontas. VI. Januševičius

Tammanės demokratai 
lėtų liktis be savo kandidatų 
į Miesto Tarybą, jeigu norai 
spręstų kandidatūras. Tai bū
tų dėl to, jog demokratų opo
nentai iškėlė aikštėn, kad 
vykdantysis majoras ir de
mokratų nominatas į Miesto 

I Tarybos prezidentą Joseph T.
Sharkey turėjo ir kitą darbą 
greta valdinių pareigų.

Sharkio oponentai sako, 
kad tas jo darbas privatiškai 
kompanijai, kaikada parduos 
dančiai statybines medžiagas 
miestui, daro jį netinkamu į 
valdinės įstaigos pareigūnus.

Republikonų kandidatas 
Latham pareiškė, kad būsianti 

užvesta taksų mokėtojų byla, 
kurioje reikalausią ištraukti 
Sharkio kandidatūrą. Republi
konai spėlioja, kad tas pasi
tarnautų jiems.

krimi-
pasiuntė

Nolan 
Sala at- 
“nesavi- 
neatliki-

Newyorkietis prieš 
nalybcs komitetas 
apeliacinės divizijos pirminin
kaujančiam teisėjui 
prašymą, kad teisėją 
statytų iš pareigų už 
garbų užsilaikymą ir 
mą pareigų.”
Sala žadėjo skundėją Sprui- 

11c Braden traukti teisman. 
Sako, kad jis “neteisingai už
puolęs” teisėją. Sala , sakė, 
jog Braden jam užvydi gar
bės, kokią jam. suteikė Ko
lumbo Dienos apeigų rengėjai. 
Jis ten gavo visokių pagyrų.

Laisvės koncerte 
minės gimtadieni

žinių, 
Zmit- 

(Bing-

Kalkinės kolūkiuose
ŠEDUVA, IX. 4 d. — 

dabrinės varpos” kolūkyje 
pastatyta ir įrengta kalkinė. 
Joje jau išdegta 8 tonos aukš
tos kokybės kalkių. Kalkak
menių išdegimas pradėtas 
taip pat Marytės Melnikaitės 
Vardo, “Gruodžio 5-osios” kol- 
Gkių kalkinių krosnyse.

V. Kazlauskaš

Si-

Kainų stabilizatoriaus raš
tinė praneša, kad fabrikantai 
ir prekybininkai turės žinoti 
ir savo gamyboje ar pardavi
me pritaikyti eksportuosi-, 
miems ir importuotiems gami-

! niarns sąlygas ir kainas.

Atlankius ligonius
ne-

d. — 
stotyje 

gamybos 
Pastaruoju

Naujos mašinos 
melioracijos stotyje

PANEVĖŽYS, IX 
Melioracijos mašinų 
gausėja tėvyninės 
mašinų parkas,
metu iš broliškųjų respublikų 
gauti du traktoriai “DT-54”, 
keturios grioviakasės, skirtos 
smulkaus sausinimo kana
lams kasti, šeši plūgai pel
kėms sausinti ir du kurminiam 
drenažui atlikti. M. Ramonas

nepritrūko- 
atėjo laikas

su savo zmo-

| Anastasio gauja bandė 
diškųjų viršininkų po to, kuo- eJrplVn
met originalėje unijoje prog- U MI viliu 
resyviai laimėjo rinkimus.

Daugelyje šapų ir miestų 
dabar United Electrical lai
mi darbininkų balsavimus. 
Darbininkai išmoko ginti savo 
reikalus nuo tų, kurie norėtų 
paversti unijas bosams 
lankiomis tarnaitėm is.

Catania, Sicilija. — Au
dra sugriovė penkių aukštų' 
narna, užmušant 12 žmonių.

Julius L. Schapira paskir
tas kainoms stabilizuoti įstai
gos vyriausio patarėjo padė-

nuo-

Brooklyniečiai gavo 
jog Bronė ir Viktorija 
raitės iš Johnson City 
hamtono) ir jų draugė Anna
čerkauskaitė iš Scrantono su
sitarė atvykti į Richmond Hill. 
Bl-onė ir Anna nusprendusios 
savo gimtadienius minėti 
dienraščio Laisvės koncerne.

Koncertas įvyks lapkričio 
4-tą, Liberty Auditorijoje.

Tikrai gerai pasirinkta. 
Kur galėtum rasti gražesnę 
progą ir didesnį mielų drau
gų ir giminėlių sambūrį, kaip 
toje lietuvių didžiojoje iškilo
je.

Girdisi, kad bus svečių iš 
daugelio miestų. Norėtų broo
klyniečiai apie tai išgirsti. Ką 
sakote, svečiai ?

Ta pati UE unija šią savai
tę laimėjo prieš Waldos. Ko- 
hinoor firiną Long Island Ci
ty, šeši šimtai darbininkų su
grįžo darban po 6 savaičių 
“]ockouto.”: i Išreikalavo aU 
steigti kontraktą, ir sugrąžin
ti šapos stewardą, . dėl kurio 
atstatymo buvo kilęs vaidas. 
Tuojau atmokės darbinin
kams po $50 dolerių už nuos
tolius ir derėsis dėl kitų rei
kalavimų.

Darbininkai buvo ragini
mais ir grąsinimais bandomi 
suvaryti atgal darban be lai
mėjimų. Kišosi ir CIO. Bet 
darbininkai nepaklausė sveti-Į 
mųjų, laikėsi su 
Electrical unija. 
American Labor 
progresyviai.

savo United j. 
Juos rėme

Part,y ir kiti

Švaros darbininkai 
atspenduoti

Trečiadienį j prieplaukas 1 gos vyriausio patarėjo padė- 
buvo “karaliaus” Ryano at- j joju New Yorke ir apylinkėje, 
siųstas raketie.rius Anthony j Jis dirbo tojo srityje su OPA 
Anastasio, brolis Alberto laike karo. 
Anastasia, Murder, Ine., boso. -

Anastasia, lydimas savo 
gaujos, atvažiavusios 8-se 
sunkvežimiuose į Brooklyno 
prieplauką, atvirai sake, kad 
jis atsiųstas suvaryti laiva- 
krovius atgal darban be lai
mėjimų. Ir grąsino tiems, kas 
nepaklausytų.

Tačiau niekas dirbti negrį
žo. Brooklyno prie armijos 
bazes kalbantį per garsiakal
bį apie tūkstantis ton susirin
kusių laivakrovių streikierių 
jį baubė, kuomet jis jiems ša
ke, būk jie esą komunistų į- 
rankiais.

Anastasio, buvęs Kefauver 
Komiteto tyrinėjimuose paro-* 
(lytas esant pavojingu parsi
davėliu streiklaužiu,, statėsi 
save “patrijotu.” Esą, čia lai
vuose’ sulaikyti reikmenys turi 
būti išsiųsti, nes jie reikalingi 
Korėjai. Tačiau čia pat bu
vęs pulkininkas T. W. Littell, 
nors pripažino, kad penki su
stabdytųjų laivų yra armijos, 
bet, sakė jis reporteriams: 
“Nemanau, kad mes ten daug 
ką turėtume Korėjai. Tie vy
rai ne . daugiai?

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—

REIKALINGAS DARBININKAS,^

Laisvės įstaigai reikalingas dar
bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti 1roką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hilf, N. Y. (190-193)

k omu n i štai,

Rep.

Unijos laimėjimai
dar
bai-

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LOTAS

Doer Park Long Island, 50x150, 
apgyventa apylinkė, 4 blokai iki ' 
geležinkelio sjloties, arti visko. Par
duodame su nuostoliais už $485.00; 
išmokėti $45.00, išmokėjimai po $10 
j mėnesį. Write: E. M. Clark, 
195-10 104 Ave., Hollis, L. I.

(206-210)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL. N. Y.✓

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)

PRANEŠIMAS

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

(205-6)

visi 
va- 
Au-

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

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.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street {
Cor. Hewes St.

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS ‘

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City

Tel. GRamercy 7-8951

Visokį 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. 7-6288

Nauja technika gamykloje
RADVILIŠKIS, VIII. 28 d. 

— Radviliškio automaš.-trak
torių remonto gamyklos 
montuotojų brigada, kuriai 
vadovauja mechanikas Ucke- 
vičius, baigė montuoti naujus 
įrengimus.

šiais metais gamykloje su
montuota dešimtys staklių, 
hidraulinių presų ir kitų įren
gimų gautų iš Maskvos, Le
ningrado, Uralo, Ukrainos ir 
kitų miestų bei respublikų. 
'• šiomis dienomis įmonė ga
vo naują siuntą metalo apdir
bimo staklių.

200,000 plytų viršum plano
AKMENE, VIII. 28 d. — 

Akmenės rajono žibikų plyti
nės kolektyvas įsipareigojo 
šiais metais pagaminti 200 
tfikst. plytų daugiau, negu nu
matyta plane. Plytinėje pasta
tyta nauja 47 tūkst. plytų tal
pos degimo krosnis.

Plytinės kolektyvas kovoja 
Už aukštą, darbo našumą ir 
gerą produkcijos kokybę. 
Kasdien pagaminama po 
1,000—1,500 viršumplaninių 
plytų. St. Andrulis

Povilas Juodzevičia 
sveikuoja jau ilgokas laikas. 
Buvo ligoninėje, paskiau pa
rėjęs iš ligoninės, bet dabar 
vėl turėjo grįžti į ligoninę.

Atlankant, man Povilas at
rodė labai gerai. Juodzevičiai 
yra draugiška šeimyna, tad ir 
ligoninėje apie porą valandų 
pasikalbėjome ir 
me kalbos, bet 
apleisti ligoninę.

P. Juodzevičia
na kadaise Aido Chore dai
nuodavo ir yra labai daug vei
kęs chore. Mažai kitų galėtu
me palyginti veikime dėl Ai
do Choro. Bet šį kartą prisi
ėjo taip, kad nei vienas nega
lėjo dalyvauti gražiame cho
ro koncerte praėjusį sekma
dienį.

Juodzevičia, ligoninėje pa-' 
sivadinęs Paul Jay, randasi 
Triboro Hospital prie Parsons 
Blvd., Queens. Lankymo va
landos antradieniais ir sekma
dieniais nuo 3:30, o penkta- 
dieniais 7 :30 vakaro.

—o—
Antras ligonis tai Petras 

Siauris, gyvenantis 84-06 88th 
St., Woodhaven, N. Y. Liga jį 
buvo smarkiai suėmusi, turė
jo kreiptis prie gydytojo net 
kelis kartus. Bet praėjusį šeš
tadienį atrodė gerokai drū
tesnis. Siauriai taip pat yra 
buvę Aido Choro nariais per 
daug metų. Dėl susidėjusių 
aplinkybių ir jų nesimatė cho
ro koncerte, kurio niekad ne- 
apleisdavo.

Espey Manufacturing 
bininkai New Yprkę 203 
sąis prieš 155 nutarė pasilik
ti United Electrical unijoje, 
kuri juos suorganizavo ir ; jų 
reikalus ištikimai gynė.

Virš trys šimtai 
Švaros Department© darbinin
kų, buvusieji suspenduoti dėl 
to, kad jie dalyvavo sulėtini
me darbo, d e p artmen tin i o
teismo tapo atspenduoti. 
liepė eiti dirbti. Bet jie 
tarę neiti dirbti.

Sąlygos, kokias tie 
suspenduotieji stato, šiuos žo
džius rašant tebebuvo nežino
mos. Veikiausia negrįš be al
gos už suspendavimo laiką. 
Originaliame reikalavime vi
siems darbininkams, kurį 
tūkstančiai darbininkų rėme 
ir teberemia sulėtinimu darbo, 
vyriausiu buvo 5 dienų, 40 va
landų savaitė.

miestinio į kaip aš.
faktus pri-

kad laužy-
firmos

—o---
Trečias ligonis, tai Miss 

Irene Sherry, gyvenanti 205 
Ridgewood Ave., Brooklyne. 
Jinai irgi buvusi Aido Choro 
nare, bet susirgimas neleido 
pasidžiaugti puikiuoju praė
jusiu Aido Choro koncertu.

Linkiu visiems trims greito 
pasveikimo. K.

Jiem 
nusi-

Atsimenantieji 
mena ir kitiems, 
damas Phelps-Dodge 
darbininkų streiką 1946 me
tais Anastasio gaudavo po 
$1,000 per dieną. Už tą tūks
tanti liejo darbininkų kraują. 
Vienas . streikierys 
muštas.

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A

PALEISTA 2,000 
ELEKTRININKŲ

Syracuse, N. Y.— Gene
ral Electric kompanija pa
leido 2,000 darbininkų bent 
vienai savaitei. Sako, trūks
ta medžiagų darymui tcle-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY'S

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MAarket 2-5172

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKĄ
Dviguba

Karu
Kontrolė

Laisniuoti

Instruktoriai

Govėda, kuri 
nepaisė 
Kefauverio Komiteto!

’'THE 
MOB” 

(GOVEDA) 
žvaigždžiuoja

BRODERICK CRAWFORD 
ir scenoje:

FRANKIE LANE 
JEAN CARROLL 

BOYD RAEBURN ir jo Ork. 
LES PAUL ir MARY FORD.

Paramount square

Leido nuomas kelti
Valdinis visam New Yorkui 

rendų administratorius Mc
Goldrick skelbia, kad nuo ge
gužės 1-mos, 1950 metų Di
džiojo New Yorko 5-se aps
krityse, taipgi Nassau, Suffolk 
ir Westchester 
ti pakėlimai 
butams. Leisti 
gubernatoriaus 
tu įstatymu.

apskrityse leis- 
rendų 414,859 
vadovaujantis 

Dewey užgir-

6 LEKCIJOS

Specialės

Klasės Dėl

Moterų

Kreipkitės

i McHarris

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

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

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

V

Įsteigta 1930

Telefonas
EVergreen 4-8969

6 pusi.—Laisvė (Liberty)--šeštad., Spalių-October 20, 1951

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




