
| Spaudos reikalai.
Kainos keliamos. 
Pažangioji spauda. 
Kaip su komercine?

Rašo R. MIZARA

Einant Laisvės vajui, svar
bu, kad skaitytojai ir vajinin- 
kai žinotų bendrą spaudos 
padėtį.

Mes bėdavojame, kad Lais
vei nėra lengva gyvuoti. Vis-' 
kas pernelyg labai pabrango, 
nemaža skaitytojų išmirė, o 
naujų atsiranda nedaug.

Tai dalykas, kuris paliečia, 
aišku, ne tik mūsų dienrašti, 

- o ir visą neangliškąją spaudą 
Jungtinėse Valstijose.

Prie tų visų bėdų prisideda' 
dar ir tai, kad neužilgo laik
raščiai turės mokėti daugiau 
paštui, — tai į) nutarė Kong
resas.

Tačiau, gerbiamas skaityto
jas turėtu žinoti, jog ne tik 
neangliškoji spauda kenčia 
krizę, ne tik mums, kurie ne- 

gauname stambių kompanijų 
skelbimų, sunku verstis, — 
sunku net ir angliškajai spau
dai.

Alodai PPtsburgho komerci
nis dienraštis “Post-Gazette” 
pasakė: “Laikraščių pramonė 
serga”, reikėsią neužilgo laik
raščių kainos pakelti iki 10 
centų už egzempliorių.

Keturi Los Angeles miesto 
dienraščiai jau pakėlė kainas 
iki 10 centų. Tik vienas “Mir
ror” parsiduoda po 7 centus 
už egzempliorių.

O Hearsto “Examiner” ši
taip pasisakė:

“Šiandien mūši) dienraščio 
išleidimas kaštuoja tris kar
tus, palyginti su tuo, kiek kaš
tavo 19-10 metais. Laikrašti
nis popierius pakilo nuo 50 
dolerių iki $116 už toną.”

■'Savaime aišku, jog, viskam 
kylant, turi kilti laikraščių 
kainos.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad tenaitiniai dienraščiai vėl 
pakėlė savo kainas.

O liaudiškų respublikonų 
paryžiškis dienraštis “L’Au- 
be” sustojo ėjęs, — subank
rutavo.

Niūjorkiškis “Daily Wor
ker” kadaise parsiduodavo 
po penkis centus, o šiandien 
jis jau dešimtukas.

Niūjorkiškis1 “Compass” ka
daise lėšavo penktuką (už 
egzempliorių), vėliau pakėlė 
kainą iki dešimtuko, paskui 
ir vėl sumažino iki penktuko. 
Pamatę, tačiau, kad negalės 
išsiversti, “Campasso” leidė
jai ir vėl pakėlė kainą iki de- 

,šimt centų.

Kapitalistinę spaudą, aišku, 
palaiko skelbimai. Nemaža 
stambių kompanijų moka di- 

*-i. dęliiis pinigus už skelbimus 
tiek iš reikalo garsinti sa- 

u vo produktus, kiek dėl to, 
kad žino, jog reikia palaikyti 
savą spaudą.

Mes tokių “gerųjų dėdžių” 
neturime.

Mes remiamės veik išimti
nai prenumeratomis, auko
mis, kurias sudeda gerieji 

> mūsų prieteliai, na, ir pramo
gų įeigomis.

J. Gustis Philadel phi joje 
leidžia mėnesinį mažiuką 
laikraštuką, pavadintą “Lie
tuvių Naujienos”.

Andai jis šitaip parašė:
“ Kaiku^ie dipukų vadai bai
siai bėdavoja, kad tremtinių 
vaikai greit amerikone j a. Jų 
tėvai taipgi pradedanti atšalti 
linkui Lietuvos, nes nenori ap- 
sidėti mokesčiais, taipgi lietu
viškų laikraščių ir nebeno- 

^*intjs skaityti.
■ “Bet čia yra tų pačių vadu- 

, Jkų kaltė. Jūs patys prirašėte 
jf^pie įvairiausius lietuvių kan

kinimus Lietuvoje. Jūs patys 
nuolat rašote ir kalbate, kad 

iLietuva yra kankinių kraš
tas... Ir jūs dabar norite, kad
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5,000 EG1PTENŲ 
ŠAUKĖ: “VALIO

SOVIETAMS!”
Smerkė anglus; policija 
atakavo demonstrantus

Kairo, Egiptas. — Penki 
tūkstančiai egiptėnų de
monstravo nr i e sovietinės 
atstovybės, sveikindami So
vietu Saiunrra — “Valio So
vietams!” Kartu jie kerš
tingai smerkė Angliją, 
šaukdami: “šalin Angliją!” 
“Tegyvuoja Egiptas!”

Panašios demonstracijos 
prieš anglus tain pat įvyko 
Aleksandrijoj, Sueze ir ki
tuose Egipto miestuose.

Egiptinė policija blaškė 
demonstrantus ašarinėmis 
bombomis ir šaudė. Pra
nešama, kad nušovė vieną 
egiptėną.

Pereitas antradienis buvo 
paskelbtas kaip gedulo die
na, apgailėti anglų nušau
tiems egiptėnams. Liūde
siui atžymėti užsidarė tea
trai, krautuvės, valgyklos 
ir įvairios užeigos Kaire, A- 
leksandrijoj ir kituose mie
stuose.

Burma žada atpirkt anglu 
aliejaus pramonę

Rangoon, Burma. — Bur- 
mos premjeras Thakin Nu 
pareiškė, kad jo valdžia pa
laipsniui perims anglų alie
jaus kompaniją į savo ran
kas; sako, kas metai at
pirks po 5 procentus kom
panijos nuosavybės.

Aliejiniai anglų fabrikai 
Burmoje esą verti 280 mi
lijonų dolerių.

Francija kviečia Angliją 
išvien kovot prieš arabus

Paryžius.—Franci jos val
džia kviečia Angliją susi
tart išvien kovoti prieš ara
bus Afrikoje.

Prancūzų užsienio reikalų 
ministras Robertas Schu
manns sakė, jei Anglija pa
dėtų malšint tautinį arabų 
judėjimą afrikinėse francū- 
zų kolonijose Morokkoj ir 
Tunisijoj, tai Francija pa
remtų anglus prieš Egiptą 
ir Iraną.

Vis blogėja Jugoslavijos 
žmonių gyvenimas

Belgrad, Jugoslavija.—Ti
to valdžia Jugoslavijoj pa
skelbė, jog kai kurie varto
jimo dalykai bus pabran
ginti dar 200 iki 500 pro
centų. Bet uždraudė pa
kelti darbininkams algas.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta.
tremtinis mylėtų Lietuvos kal- 
varijos kruvirfą stulpą ir dar 
jums dolerius duotų...”

Kad ir ne visai gudru, o 
visgi čia yra tiesos.

Jie niekina, bjaurioja Lie
tuvą, lietuvių tautą, ir tuo pa
čiu kartu skelbiasi esą lietu
vių tautos patrijotai ir norį, 
kad jaunimas Lietuva žavėtų
si.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirtad., Spalių-Oct. 25, 1951

Amerikos ir Šiaurines Korėjos karininkai tyrinėja skundą, kad Amerikos lėktuvai 
vėl, padarė užpuolimą ant naujos neutrališkos zonos, vieną berniuką užmušdami, o 
kitą sužeisdami. Čionai užmušto berniuko broliukas rodo sužeistą ranką ir aiškina, 
kaip lėktuvas nusileido žemai ir i juos šaudė. Amerikos karo vadovybė paskui pripa
žino, jog iš tikrųjų Amerikos lėktuvas tą vietą apšaudė.

Karo veiksmai 
Korėjos fronte

Korėja. — Amerikonai at
mušė tris šiaurinių korėjie
čių atakas rytiniame fron
te. O viduriniame fronte 
amerikiniai tankai vėl įsi
veržė į Kumsong miestą/ 
apšaudė ir išvažiavo' atgal. 
Šiauriečiai jau buvo apleidę 
Kumsongą.

Bet mūšiai dikčiai atslūgo 
visame fronte.
ŠIAURINES KOReJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie atmušė 17 įnirtingų ata
kų iš amerikonų pusės; pri
vertė juos pasitraukt atgal 
viduriniame fronte; užmu
šė bent 1,500 amerikonų ir 
jų talkininkų, pagrobė daug 
ginklų. Tuo tarpu šiaurie
čių'patrankos nušovė dar 7 
amerikinius lėktuvus, ku
rie bombardavo Šiaurinės 
Korėjos miestus.

Valdžia paskyrė $12,000 
meilės klausimui tyrinėti ,

Washington. — Valdžios 
įstaiga dėl Protinės Sveika
tos paskyrė 12 tūkstančių 
dolerių tyrinėjimams klau
simo, kas tai yra meilė ir 
kaip vyras su žmona galė
tų lipšniai sugyventi.

Tų tyrinėjimų viršinin
kas bus profesorius Rober
tas F. Winch, vedęs ir 40 
metu amžiaus, v

Lie giria J. Tautas 
už Korėjos karą

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie pasakojo 
apie jų nuopelnus taikai pa
laikyti.

Jis, minėdamas 6 metų 
sukaktį nuo Jungt. Tautų 
organizacijos įsikūrimo, at
siuntė iš Paryžiaus pareiš
kimą, kur ypač giria jas už 
karą prieš Korėjos Liaudies 
Respubliką. Sako, Jungti
nės Tautos “atmuša užpuo
limą.”

Korėja. — Devyni didieji 
Amerikos bombonešiai ir 90 
rakietinių lėktuvų užpuolė 
spėjamą orlaivių; stovyklą 
Namsi, šiaurvakariniame 
Korėjos kamneJ Prieš ame
rikonus pakilo 150 šiaurie
čiu rakietinių lėktuvų.

Amerikonai praneša, kad 
nukirto bent 8 šiauriečių 
lėktuvus ir sužalojo 10 kitų. 
O šiauriniai korėjiečiai nu
šovė tris didžiulius Ameri
kos bombonešius B-29, vadi
namas lekiančias tvirtoves,

Įvyksta Anglijos 
seimo rinkimai .

London. — šį ketvirta
dienį įvyksta Anglijos sei
mo rinkimai. Prieš valdan
čiosios partijos darbiečius- 
socialistus kand i d a t u o j a 
Winston Churchill su savo 
konservatoriais (atžagarei
viais).

Lažybos (betai) lėmė, kad. 
konservatoriai “turėsią lai
mėti.”
• Churchillas gerinosi baL 
suotojams, žadėdamas veng
ti karo ir tartis -su Stalinu.

(O Sovietai vadina Chur- 
chillą aršiausiu karo kurs
tytoju. Maskvos spauda ra
šė, kad jeigu darbiečiai lai
mėtų rinkimus, tad netaip 
greit įvyktų naujas pasau
linis karas.)

Sugrąžintas amerikonam 
kaimas prie Berlyno

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos policija buvo užėmus 
kaimą prie Berlyno. Nu
rodinėjo, kad tas ameriko
nų “pasisavintas” kaimas 
priklausė rytiniam, sovieti
niam Berlyno ruožtui.

Bet kai karinė anglų - 
amerikonū vyriausybė pro
testuodama pareikalavo su
grąžinti kaimą, tai antra
dienį jis ir buvo sugrąžin
tas.

Amerikonai nušovė 8 šiauriečių 
lėktuvus; šiauriečiai nukirto 3 
jankių bombonešius ir 1 lėktuvų

ir vieną rakietini lėktuvą. 
Be to, šiauriečiai sužalojo 
irt visus kitus : amerikinius 
bombonešius. . , ,

Į Amerikonų komanda pri
pažino, jog šiaurinių korė
jiečiu lėktuvai vis gabiau 
kovoja.

(Washington. — Genero
las Hoyt Vandenberg, vy
riausias Amerikos oro jėgų 
vadas, todėl suėjo, kAd jau, 
“turbūt, rusai” pradėjo vai
ruoti Šiaurinės Korėjos lėk
tuvus.)

Sen. Taftas sako, “tai 
Tramano karas”

Sioux Falls, S. D.—Vado- 
vau j antis republikonų sena
torius Robertas Taftas va
dino Korėjos karą tik“Tru- 
mano karu.”

Kalbėdamas Prekybos 
Rūmų bankiete, Taftas kal
tino klaidingą demokratų 
politiką už Amerikos įvėli
mą j tą karą.

Jis, pasiskelbęs republiko
nų - kandidatu i prezidentus, 
pareiškė,.kad jeigu būtų iš
rinktas, tai daugiąu žiūrėtų 
naminių reikalų ir laikytų
si taikos.

Taftas sakė, Jungtinės 
Valstijos tik tokiame atsi
tikime turėtų kariauti, “jei
gu reikėtų apginti pačios 
Amerikos laisvę.”

Gen. Electric darbininkai 
balsuos, ar streikuot

Schenectady, N. Y. — li9,- 
000 General Electric kom
panijos darbininkų, Jungti
nės Elektrininkų Unijos na
riai, balsuos lapkričio 2 d., 
ar eiti streikan dėl naujos, 
geresnės sutarties.

Formoza. — žemės dre
bėjimas šioje saloje pražu
dė 39 žmones, sužeidė 100 
ir suardė šimtus namų.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl

1PASINAUJINA DERYBOS 
TARP AMERIKONŲ IR 
KOREJOS LIAUDININKŲ
Didžiausias ginčas derybose bus 
apie paliaubų linijos nustatymą

Korėja. — šiaurinė Ko
rėja ir jos talkininkai kinai 
susitarė su amerikonais pa
naujinti derybas dėl pertai- 
kos trečiadienį, spalio 24.

Derybos įvyks sudaužyta
me Panmundžom kaime, 
amerikonų pastatytame šė- 
tre.

Šiauriečiai buvo pertrau
kę derybas rugpjūčio 23 d., 
protestuodami, kad ameri
kiniai lakūnai kartotinai 
bombardavo ir apšaudė tuo
metinę derybų vietą Kae- 
songą.

Amerikonai prisipažino 
tiktai tris kartus Įsiveržę į 
Kaesongo sritį. Šiauriniai

Atidėtas ambasadoriaus 
siuntimas popiežiui

Washington.—Prez. Tru
munas pabūgo smarkių 
protestų prieš generolo 
Marko Clarko paskyrimą 
Amerikos ambasadorium 
popiežiui.

Trumanas sakė, turės bū
ti atidėtas Clarko siunti
mas pas popiežių, iki Sena
tas galės tatai užgirti. O 
Senatas ir Atstovų Rūmas 
susirinks tik po naujų me
tų.

Protestantų bažnyčių va
dai aštriai smerkė ambasa
doriaus skyrimą popiežiui.

Gen. Clark sakė, jog ir 
ambasadorium tapęs laiky
tųsi savo laipsnio armijoje.

Bet senasis Amerikos 
įstatymas užgina kariuome
nės nariui užimti civilinio 
valdžios pareigūno vietą. 
Ir tiktai Kongresas tegalė
tų tą įstatymą pakeisti.

Trumanas įkalbinėjo Irano 
premjerui nusileisti anglam

Washington.—Prez. Tru
manas ir valstybės sekre
torius Achesonas perkalbi
nėjo atsilankiusį I r a n o 
premjerą Mossadeghą, kad 
panaujintų derybas su an
glais, kad leistų anglams 
dalyvauti Irano aliejaus 
(naftos) pramonės vedime 
ir naudojime.

CIO remia Federacijos 
laivakroviy streiką

New York. — CIO Mari- 
ninkų Unijos vadovai pasi
žadėjo remti Darbo Fede
racijos laivakrovių streiką 
New Yorke, Bostone, Bal- 
timorėj ir kituose rytiniuo
se uostuose.

Tai eilinių dokininkų strei
kas. Jis eina vis platyn, ne
paisant, kad federacinių lai
vakrovių vadai pasmerkė 
streiką ir ketino jį sulau
žyti.
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korėjiečiai kaltino juos už 
keliolika įsiveržimų.

Svarbiausias klausimas 
panaujintose’ derybose vėl 
bus:—Kur nustatyti pertai- 
kos liniją?

Pirmesnėse derybose ame
rikonai siūlė sustabdyti mū
šius paliai pačią fronto li
niją. šiauriniai korėjiečiai 
reikalavo daryti pertaiką 
paliai 38-tą paralelę, buvu
siąją sieną tarp šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos ir tautininkų Pietinės 
Korėjos.

Sakoma, pavykęs mažos 
A-bombos sprogdinimas

Chicago. — Koresponden
tai praneša, kad atominiai 
mokslininkai pripažįsta pa
vykusiu silpną sprogimą 
mažos atominės bombos. Ji
nai buvo išsprogdinta pir
madienį Nevados valstijos 
dykumoje.

Sakoma, mažiukės atom- 
bombos sprogimas nurodo, 
kad galima būsią pritaikyti 
atominius sprogimus kaip 
šovinius patrankoms.

Pavarytas Brooklyno 
taksų kolektorius

Washington. — Valdžia 
pavarė vyriausią taksų ko
lektorių Josephą P. Mar- 
celle Brooklyne, N. Y. Jį 
kvos ir Kongreso Atstovų 
Rūmo komitetas.

Jau pirmiau buvo pava
ryti taksų kolektoriai Bos
tone, San Francisco j, New- 
arke ir St. Louise.

Visi jie kaltinami už suk
tybes arba kyšių ėmimą iš 
biznių. Už kyšius, sako
ma, jie numušinėjo biz
niams taksus.

Reikią dar 3 metų vakarinei 
Europai apsiginkluoti

London. — Nors vakarų 
Europa visais garais gin
kluojasi su Amerikos pagal
bą, bet reikės dar bent tre
jų metų, kad galėtų tinka
mai pasiruoši prieš Sovietu 
tų Sąjungą, — rašo C. L. 
Sulzberger, New Yorko 
Times korespondentas.

Jeigu karas greičiau kil
tų, tai vakarai negalėtų at
silaikyti prieš Sovietus, sa
ko Sulzberger.

NAUJAS MŪŠIS ORE
Korėja, spal. 24.—Prane

šama, jog naujose oro kau
tynėse virš šiaurvakarinės 
Korėjos amerikonai nušovė 
vieną rakietinį šiauriečių 
lėktuvą ir sužalojo kitą, o 
šiauriniai korėjiečiai nukir
to vieną amerikinį lėktuvą.
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NEREIKĖJO KIŠTIS
JUNGTINIŲ TAUTŲ Saugumo Taryba, pasvarsčius! 

per keletą dienų “Irano aliejaus klausimą,” nutarė “pa
dėti jį į šalį” ir palaukti, ką tuo reikalu pasakys tarptau
tinis teismas, sėdįs Hollandijoje.
•“Šis “padėjimas į šalį,” aišku, parodo, kad Saugumo 

Taryba ėmėsi dalyko, kurio ji iš viso neturėjo svarstyti.
Irano premjeras, Dr. Mossadegh, tenka pasakyti, Sau

gumo Tarybos sesijose elgėsi gerai, korektiškai. Jis ne-

' Ant. Bimbos sumušimo, ku-1 
ri atliko sųietonininkai-fa-! 
šistai Clevelande; jos ne-j 
pasmerkė L. > Rrūseikos su- i 
mušimo, kurį atliko chulį-j 

Argentinos ganai Chicagoje. Jos pri-; 
laikraščiai taria kryžiokams-niekšams,' 

isterija,; Į<urįe bando išprovokuoti Į 
kad naujo karo propagavimui mu§įynes, pikietuodami lie- i 
jie nesigaili skirti du esnę | tuvjy kultūrines pramogas. I 
laikraščiu vietos caj n aip| Kovojant prieš chuliga-i 
karstai pranašauja naujo i<a- . -vi./ . 1 nizmą, tenka kovoti pries
karas jiems būtų šių flieni; i Jl_ visur ir visada Musty-1 
mesiiošišku išganymu. ■ ; nemis chuliganiškais me- 

Brazilijos klerikalfašistinė I todais jokio klausimo nieks 
“Mūsų Lietuva’’ (Nr. 106)J neišspręndė ir neišspręs! 
džiūgauja: “Jei ne šiais me 
tais, tai sekančiais tikrai išsi 
liepsnos naujas pasaulinis ka-1 KOLŪKIEČIAMS

ŽMONĖS, KURIEMS 
KARAS—IŠGANYMAS

Urūguajiečių Darbe skai
tome :

Brazilijos
lietuviškų kunigų 
apimti tokia karo

ISTORIJOS

ir

! KREDITAI LIETUVOS

lš kur Ragažinskas žino, 
kad ateinančiais metais įsi
liepsnos pasaulinis karas?

^Jkarščiavo; jo kalbos, sakytos ten, buvo rimtos ir tu- Kodėl jis taip trokšta žmonių 
tėjo tiek daug faktų, kad net komercinė spauda, remian- žudynių ?
ti anglus prieš Iraną, nedrįso jų paskelbti savo skiltyse. Naujo karo uždegimo datą 
Juos girdėjo tik tie, kurie buvo Saugumo Tarybos po- ■ kunigas Ragažinskaš nustatąs 
šėdžiuose, arba kurie klausėsi Saugumo Tarybos darbų; štai kuo pasiremdamas: -esą 

Įper radiją. “komunistai pradėjo garsintis
^Pačioje šito klausimo svarstymo pradžioje Tarybų Są- taikos nešėjais, čia ir yra bai- 

jungos atstovas Saugumo Taryboje, Carapkinas, teisin
gai pasakė, kad ji, Saugumo Taryba, neprivalo kištis į 
Irano vidujinius reikalus, nes nieko iš to neišeis. Irano 
aliejaus šaltiniai priklauso Iranui; Irano ir anglų ka
pitalistų reikalai priklauso Iranui ir jiems, anglams ka
pitalistams, išspręsti, o ne Jungtinių Tautų organams.

Atsimename, kiek prieš tai buvo sakyta spaudoje ir 
p<er radiją. Bet ilgainiui, kai klausimas buvo pradėtas 
svarstyti, kai D r. Mossadegh pateikė faktus, pats Bri- 
t^tujos atstovas turėjo sutikti, kad jo byla pralošta.

siausias ir šlykščiausias me to- 
'd as išprovokuoti karą...” Va
dinasi, karą išprovokuos tie, 
kurie prieš jį .visais galimais 
būdais kovoja. Tikrai kuni
giška logika! *

Beje, “Mūsų Lietuvos” 
daktorius posmuoja, 
propagandą už taiką esą 
“tik pats šėtonas gali iš- 

N'et ir Niujorko Timeso korespondentas Mr. Reston galvoti.”
dMbar pripažįsta, kad Irano aliejaus šaltinių klausimu
“pralaimėjo visi,” bet daugiausiai pralaimėjo [
Jūhgtinės Tautos, nes jų vardas pasaulio žmonių akyse kas, gi karo šalininku jieI 
nupuolė labai žemai. '

-Kai tik šis klausimas buvo pradėtas Saugumo Tary-;
•boję svarstyti, mes sakėme, jog tai nėra korektiška, nes ■
Irano aliejaus klausimas priklauso pačiam Iranui, o ne kką susirūpinti ir paklausti, 
Jungtinėms Tautoms.

Vilniškis Tėvynes Balsas 
rašo:

Tarybų valstybė jauniems! 
respublikos kolūkiams” teikia 
didelę .pagalbą piniginiais kre
ditais. Per šių metų pirmąjį 
pusmetį Tarybų Lietuvos kol
ūkiai per žąnlės ūkio banką 
gavo įvairių paskolų daugiau 
kaip 18 milijonų rublių su
mai. Įsigyti gyvuliams, gyvu
lininkystės fermų statybai ir 
mechanizavimui, daugiame
čių žolių seklų pirkimui, že
mės ūkio artelėms per 6 mė- 

! nesiūs išduota 9,5 milijono
< j rublių, mineralinių trąšų įsi-1 

įgijimui — 6,8 milijono rublių. 
| Kiti kreditai asignuoti kolųkių 

v melioracijos darbams, elektri- 
" fikacijai ir radiofikacijai.

Kunigų samprotavimu, PRAMONĖS PAKILIMAS 
pačios ' šėtonas yra taikos šaliniu-, LIETUVOJE

Tėvynes Balsas rašo apię 
; tai, kaip kyla pramonė Lie- 

Laikraštis žymi:
Tarybų Lietuvoje pokarinio

įstato pati Dievą. Ar ' tai I
ne šlykštu? Ar tai never

Ičia kiekviena padoru kata- tuvoje
I 1 • 1 • - 11

kur link jų dvasiškija dar- perikmečio ‘metais1 išaugo tb-

Pridėsime tai, kad pas 
mus, Jungtinėse Valstijose,STREIKAS PLEČIASI

. ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT ( antradienį) Niujorko
uosto laivakrovių streikas tebesiplečia.
' Kaip mes jau nurodėme, tai yra “neoficialus” strei-; 
kąs, nes prieš jį kovoja “amžinas” unijos prezidentas, 
biurokratas Ryan ir saujelė jo riebiai apmokamų pa- 
jįfamdėlių.

Prieš streikiei'iuš tapo išstatyti gengsteriai, kurių 
vardai kadaise senatinio Kefauverio komiteto tyrinė
jimuose buvo iškelti viešumon ir neoficialiai pasmerkti.;

.i.Prieš streikierius kovoja visos juodosios pajėgos,
pnes juos nusistačiusi vyriausybe. Betgi streikas ple-;tokia: pu)ti tuos> kln.ie ko- 
čtasi ir gana!

■Ką tai parodo?
Tai parodo, kad darbininkai, laivakroviai, spaudžiami 

sunkios gyvenimo naštos, yra pasiryžę laimėti savo rei- 
kąjavimus, nežiūrint nieko.

Kadaise, 1934 metais, panašus streikas buvo San 
Fi/aūcisco miesto uoste. Tiesa, tuomet jam talkon stojo 
kitos darbininkų unijos, kitų pranionių darbininkai. San 
Francisco ir kitų Ramiojo Vandenyno uostų laivakro- 
viai tuomet nusikratė senais biurokratais ir susiorgani
zavo į naują uniją, kuriai tebevadovauja žymusis Harry 
Bridges.

•Šiandien Ramiojo Vandenyno pakraščio uostų darbinin
kai džiaugiasi taip padarę, nes jų darbo sąlygos geresnės, 
nes jų algos yra didesnės, negu niūjorkiškio uosto laiva
krovių. Jie ten skaitomi žmonomis, jie ten jaučiasi turį 
piliečių teises. Manoma, kad i streiką išeis ir kitų mies- 
ti>? laivakroviai — Philadelphijos, Baltimores, Bostono,į

j etč-
I ‘'Ką darys niūjorkiškio uosto laivakroviai, išėję strei- 
I kan, mes nežinome. Tačiau, mums rodosi, jie turėtų pa- 
I sekti pavyzdžiu San Francisco uosto laivakrovių ir turė- 
I tų^nusikratyti savo ‘“amžinuoju prezidentu.”

^Jei taip jie padarytų, tai būtų didelis jų laimėjimas. 
I Faktįnai, tai būtų laimėjimas ir kitų darbininkų.

OZICIJA AUGA
SOJE ŠALYJE opozicija prieš prezidento Trumano 

n pąskyrimą generolo darko ambasadoriumi Vatikanui 

f .Npt ir Senato užsieninių reikalų komiteto pirininin- 
g kį'š/jdemokratas Tom Connally, pareiškė, kad jis atsisa- 
|kyšihs užgirti generolą Clarką ambasadoriumi.
? ’T|esa, senatorius Connally išstoja prieš generolą Clar- 

 

l'k^'hfe tiek iš principo, kiek iš, sakytume, asmeninių su- 
f nietiįnų, bet jis visvien pareiškia., kad balsuosiąs prieš 
L Clai' ko paskyrimą.

B Tuo pačiu kartu milijonai protestantų reiškia vie- 
T ningą protestą. Net ir blaiviau galvoją katalikai ne- 

’BUjtinka su šiuo Truiųano žygiu.
V ^Daugelis žmonių sako šitaip: prezidentas Trumanaš 
Iargumentuoja, būk, girdi, Vatikane būdamas amerikinis 
Iaijibasadorius gaus pirmaeilinių žinių apie komunizmą, 
■kadangi Vatikanas yra šnipu dentrąs, bet.^K.. .Upnięje

k i os stambios mašinų ■ gamyk
los ir metalo apdirbimo gar 
my k los, kaip “Žalgiris”, “Kai
tra”,; “Elfą”,; dažymo apara-

tų, kurie nemoka blaiviau' gamykla, elektros skaįtik-
■ - ■ - — ■ lių gamykla. Sėkmingai stato-

___ Jie taipgi už karą. Jie ma clviračiLl gamyklą, 
taipgi velniais ir šėtonais IJ" ‘1

galvoti, kaip kun. Ragažins- 
kas.

apšaukia tuos, kurie kovoja- 
už taika! •

Tiesa, kunigai seka “di
džiąją politiką,” kapitalisti
nę politiką, trumaninę po
litiką. O šioji politika yrą

į voja už taiką.
; Ne vienas darbininkų 
veikėjas, taikos gynėjas, dėl čio plano

; to, šiandien pas mus 
sėdi kalėjime.

DĖL MUŠTYNIŲ 
SOUTH BOSTONE

Naujienose skaitome:
So. Bostone buvo skaudžiai 

sumuštas ir sužalotas lietuvių 
tautosakos (liaudies dainų, 
pasakų ir padavimų) rinkėjas 
J. Būga, neseniai atvykęs te
nai iš Chicagos.

Brooklyno “Darbininkas” 
rašo, kad tai atsitiko L. Pilie
čių Draugijos svetainėje. Bū
gą sumušęs “vienas senas 
Amerikos lietuvis, net įeinąs 
į d r-jos vadovybę”.

Sunku tiesiog tikėti, kad 
kas galėjo tą jauną atsidavu
sį savo darbui vaikiną pulti. 
Už ką? Draugija turėtų šitą 
skandalingą dalyką ištirti.

Neturime žinių, už ką tas 
einąs draugijos vadovybėje 
pareigas asmuo'sumušė di
puką J. Būgą. Mes smer
kiame muštynes, mes smer
kiame chuliganizmą., Bet 
Naujienos, kurios nori Bū
gos s u m u Šimą “i stirti,” 
muštynes smerkia tik tuo
met, kai nuo jų nukenčia 
jiems pritariantysis.

Naujienos pritaria chuli
ganizmui. Jos nepasmerkė

Atsta-

—Nežinau, kokią paskyrė;žius jam sakė: gerai, ne- 
koronę, bet žinau, kad po-i žliumbk, aš tau už griekus 
piežius pasakė Skvireckui:*j užduosiu tokia pakutą: tu 
už tai, kad tu, kaip katali-ituri važiuoti į Junaited 
kų dūšių gubernatorius, be'staits op Amerika, į Chica- 
mano žinios paruninai su gą, ir ten monkykis? su ma- 
džermanais iš Lietuvos, tai irijonais ir lietuviškais men- 
tu jos daugiau ir nebema.-1 ševikaiš. Lietuvą tu taipgi 
tysi ! Kauno vyskupiją vai-; vargiai bematysi, ba Lietu- 
dys geras kunigas, pralotas vos žmonės tokių, kaip tu, 
Stankevičius, kuris nebėgo nenori. Jūs ten padarėte 
su džermanais. • jiems daug iškados. Nesu-

—Na, o kas gi atsitiko su ^en Smetona, nesugrį- 
Brizgiu? si ten ir tu, Brizgy. Tai tau

—Brizgiui popiežius taip-' kus ^ra .
gi nesigailėjo pipirų. Jis v. ka daugiau popie- 

I jam sakė: aa, tai tu toks Z1US sake.
vyskupas! Tu mislini, kad .. Pamiršau, ba tas tai- 
esi jaunas, gali bėgti, tai ir ?Bonas’ kyns nian tai ba- 
reikia su džermanais bėgti., -l11}0’ Ja^ai tankiai kalbėjo, 
Kokį misteiką aš padariau, l ^al, as v vlsk<Į suėmiau į 
kaip tave vyskupu pasky-' Salv^- su juo, dar ka- 
rįaRi , |da nors pasibajinsiu ir jis

—O ka Brizgys? man papasakos.,
—Nu, ką gi jis! Pradėjo 0 kas $aimon>

teisintis ir raskuzavoti, kad daugiau ant ko nors pyks-
• I 7 1.

Kaip aš jį sutikau, tai 
Saimonas Blynas buvo labai 
įširdęs. \

-—Kas tau darūs,- Saimon,
ar tu nefylini?

—Šiūr, kad n_efylinu, •
ątsakė jis.-Net dji šnapsu Z, bHis ^jį | . t1K.
turėjau išgerti, kad fyly- da;. ai.civyskuDas/ Bet tada ba šiandien as pats labai su-

—T ai kas' pasidarė ? Gal 
viduriuose susispoilino ' pa
red kas?

—Viduriuose 1 parėdkas į 
geras, ale . aš nefylinu dėl j 
to, ba visi dabar labai vie-i 
nas ant kito širsta ar pyks-į atsakyti,“ tylėjo Š'r net.....................
ta, kaip mokyti sako. verkti norėjo. Tada popie-ljos premjeru Yošida.

—Kas ant ko* pyksta, kam- 
tu čia nori mane monky- 
ti ?

■ —Reikėtų dienos čėso, jei 
aš tau galėčiau viską išba-

.jis-turėjo klausyti Skvirec-

dar ar
popiežius jam uždavė: Tai 
ką, sako, tau Skvireckas lie- 

; pe runyįi, tai tu ir runi- 
nai? O jei jis tau būtų lie
pęs šokti nuo tilto į. Nemu- 

Įną, ar tu būtum šokęs, a?! 
Tai Brizgys ir negalėjo nie-

ta? •
—Pabajinsiu kitą kartą-,

1 pykęs, tai negaliu ilgai tau 
šnekėti. Mano širdis 
fylina. Gudbai, Džim!

—Gudbai, Saimon!

ne-

Tokio. — Vyriausias ame
rikonų komandierius gen. 
Ridgway tarėsi su Japoni-

—Pa ba j ink nors biskį.
—Ogi va: popiežius pyks

ta. ant arcivyskupo Skvirec
ko, o: Skvireckas, pyksta ant 
popiežiaus, už tai,; kad po-.

i —Už ką. popiežius pyks-
■ ta ant Skvirecko? • . /

' -rUŽ tai, kad Skvireckas 
parūpino iiš; Lietuvos. . į

—Pabąjink,. kaip, .ten bu-' 
No. , i j; ją. » = J

—Ogi; buvo- kitaip: Skvi
reckas, vyskupas, Brizgys. ir 
vyskupas, fadol^kis jparųni-

i no. iš Kauno . su. hitlerinių- j
r rekonstruotos ‘ Metą- pOpįežįUs labąi už'

ĮO? "Neries . Priekalo , an(. - užšįrdo. j, 
“Konumaro metalo apd.rln- šaukęs Skvirecka; popiežius .

Lygia greta su mašinų ga-!^aSake: tave, sako, pa- ;
mybos ir metalo apdirbimo ^ariaa arcivyskupu . o ką 
pramone respublikoje vysto-! ;man padai ei. I u pada- 
ma ir lengvoji pramonė, šilki-man _ didžiausią svins- 
nių audinių, kojinių, odos ir pabėgdamas iš Kauno.! 
gi\minės avalynes, chromo, i Popiežius sako: žiūrėk, ar j 
juchto ir kietos odos' penkm.e- j yra kur nors kitas toks ar-i 

» užduotis viršyta, civyskupas,. kuris būtų pa
jau Klaipėdoje atstatyti ir rekons- daręs taip, kaip tu padarei?

truoti “Trinyčių” ir “Gulbės” Pažiūrėk, sako popiežius, 
medvilninių audinių fabrikai, ; ar Lenkijos, Vengrijos, če- 
Kaune — “Drobės” vilnonių ■ choslovakijos vyskupai ru- 
audinių, “Inkaro” guminės; nįno SR džermanais, kaip ‘ 
avalynės kombinatas. Vilnių- !
jo pastatytas stambus “Leli
jos” siuvimo fabrikas ir 1.1. 
Per penkmečio metus respub
likoje cukraus gamyba padi
dėjo 5.4 karto, konditerijos 
dirbinių 7,2 karto, aliejaus 
5,9 karto, sviesto 4,2 karto, 
dešrų .3,8 karto, muilo 8 kar-. 
tus ii- 1.1. Tarybų Lietuvoje 
naujai sukurta žuvies pramo
nė, suorganizuota jūrų žvejy
bos bazė. Ęonservų gamybos 
užduotis žymiai viršyta. ' žy
miai padidėjo elektros ener
gijos išdirbis. Pilnai atstaty
tos karo metu sugriautos Vil
niaus, Petrašiūnų, Klaipėdos 
elektrinės.

Gimtojo krašto gamyklos, 
fabrikai yra nuolat plečiami, 
aprūpinami priešakine tarybi
ne technika, kuri palengvina 
darbą, kčlia darbo našumą. 
Tarybų Lietuvoje iša.ugo tūks
tančiai darbo žymūnų, spar
tuolių, {vykdančių dvigubas, 
trigubas ir daugiau/ dienos iš
dirbio užduočių.

Visa tai džiugina kiekvie
ną padorų lietuvių tautos 
sūnų ir dukrą, nežiūrint, 
kur jis gyventų.

būdamas ambasadorius negali tų žinių gauti? Juk Va
tikanas yra Romoje, ar ne?

Viskas rodo, jog šis Trumano žygis buvo padarytas 
politiniais sumetimais,—jis buvo padarytas, atsižiūrint 
j 1952 metų rinkimus,.., .

tu, Brizgys ir Padolskis? 
Ne, jie nerunino. Jie pasi
liko savo vietose, su savo 
žmonėmis ten, kur jie buvo 
pastatyti. O tu, sako po
piežius, padarei, kaip Sme
tona ar kitas kuris nors, 
padaręs daug iškados Lie-i 
tuvos žmonėms: palikai! 
juos ir aukštą pleisą, kurį 
tau daviau, ir dūi su džer- 
manais! Šėm on jų ! Ar tai
Šitaip tu Kristaus^ mokslą 
pildai, a? sakė popiežius 
Skvireckui.

■—O, tai tu čia, Saimon, f 
anistigad, pasakei Naujieną, j 
Kažin kaip Skvireckas atsi-! 
šiepė prieš popiežių?

—Kaip gi jis ten atsišieps, 
Į kad negalėjo atsišiepti. Jis 
buvo sugautas. Jis tik tei
sinosi, sakydamas, kad ne
galėjo Kaune pasilikti, kaip 
raudonoji armija artinosi, 
bą jis per karo metą padė
jo džermąnams, tai už tai 
jis nebūtų galėjęs akių pa
kelti prieš Paleckį, Sniečkų 
ar Gedvilą, kaip Lietuvos 
tarybų valdžia sugrįš. Dėl 
to jis parunino.

—Šįūr, naugud.
—O kokią koronę popie

žius už tai paskyrė Skvi-
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Lietuvių tautos 
> f istorija

(Tąsa)
V.

LIETUVIŲ TIKYBA
Pirminis žmogus, tik ką pradėjęs gyventi ant žemės, 

neturėjo jokių tikybinių jausmų. Jo protas dar taip ma
žai buvo išlavintas, kad žmogus savo protu clar beveik 
nesiskyrė nuo kitų gyvulių. Jam nerūpėjo aiškinti sau 
apsupančios jį gamtos ir savo gyvybės apsireiškimai, 
kaip nerūpi šitai mūsų vaikams, kol protas jų kiek nesu- 
bręsta. Tų tolimųjų laikų žmogui rūpėjo vien kasdieni
nio pramitimo suieškojimas ir apgynimas savo gyvybės 
nuo. apsupančių jį plėšriųjų žvėrių, su kuriais kovoti iš 
pradžių jis teturėjo tik tokį ginklą, kaip medžio šaka, 
gyvulio kaulas ar akmuo į ranką paimtas. Tinkamesnių 
įrankių jo netobulas protas neįstengė sugalvoti.

Tiktai daugeliui tūkstančių metų praėjus, aplinkybių 
verčiamas, žmogus tiek prasilavino, kad sugebėjo iš ak
mens pasidaryti sau kirvį ir pritaisyti anam kotą, kad 
išmoko pasidaryti lanką strėloms laidyti ir daug kitokių 
darbo įrankių. Tiktai tų laikų žmogaus gyvenimo iška
senose pradedama atrasti šiokių tokių tikybos žymių: 
atrandama lavonai ar sudeginti, ar palaidoti tam tikruo
se iš akmens sudėtuose kapuose. Iš šito galima spręsti, 

Aad žmogus ėmė kitaip negu pirma žiūrėti į mirusiojo 
žmogaus kūną. Kaip vėliau pamatysime, jis ėmė maty
ti kūne buveinę kaž ko dvasiško, neapčiuopiamo, kitaip 
sakant, dvasios, vėlės, nuo kurios priguli kūno gyvybė; 
kuriai kūną apleidus, jis palieka nejudomas — miršta. 
Taigi atsirado reikalo kitaip pasielgti su kūnu kaipo su 
vėlės, buveine. Pasidarė jau nebetinkamu išmesti kūną 
kaip kitus nereikalingus daiktus į sąšlavyną, bet anas 
pagerbti, ar sudeginus, ar tam tikruose kapuose palai
dojus, kad vėlei nemalonumo nepadarius.

Kokiu gi būdu pas žmogų, vos pradedantį domėtis, 
kas dedasi aplinkui jį, atsirado mintis apie dvasią, apie 
vėlę?

žmogaus protui kiek prasilavinus, anam pradėjo pulti 
į akis, kad žmogui mirus įvyksta didelės atmainos. Pirm 
to kūnas buvo šiltas, galėjo judėti, kalbėti, o miręs, guli 
nejudomas, atšala, nekalba, o kokiam laikui praėjus, ima 
pūti. Be to, gyvas būdamas jis kvėpavo, iš jo išeidavo 
kažin kas nematoma, kas galėjo padaryti judėjimą ore. 
Kūnui gi mirus, visi tie apsireiškimai išnyksta, tas ne
matomas paliauja ėjęs iš jojo; reiškia pirm to kūne buvo 
kažin kas nematoma, neapčiuopiama, kuriam kūną ap
leidus, anas palieka nejudomas, atšala. Tokiu būdu kilo 
mintis apie tai, kad gvvame kūne yra nematoma, nuo kū- 

^no atskira dvasia—vėlė.
Kaip gi išveizi ta dvasia, ta vėlė? Atsakymas nesunku 

buvo surasti. Štai žmogus matė, kad jo ir kitų kūnas 
duoda -šešėlį, panašų į kūną, kuris juda drauge su kūnu, 
kuris yra taip pat nesučiuopiamas. Matė taipogi savo 
paveikslą vandenyje. Taigi ir įsivaizdavo sau anų laikų 
žmogus tą dvasią, tą vėlę, kaipo nesučiuopiamą, atskirą 
esybę. Ta dvasia, ta vėlė ir suteikia kūnui gyvybės. Kuo
met gi ji apleidžia kūną, šis miršta, pati gi vėlė nemiršta 
ir toliau gyvena pasaulyje. /

Kad vėlė gali apleisti kūną ir savistoviai gyventi, 
puikiausiai jį įtikrindavo sapnai. Štai jis aiškiai matė 
sapne savo mirusį draugą, ar giminaitį, su kuriuo sapne 
medžiojo ar šiaip kalbėjosi, o nubudęs matė, kad nieko 
panašu nėra, kad jo draugas senai miręs, jo kūnas sutrę- 
šęs. Kaip gi tad išaiškinti sapnas? Jo protui tas atsiti
kimas taip įsivaizduodavo. Jo vėlė, jam miegant buvo lai
kinai kūną apleidusi ir susitiko su mirusiojo draugo vė
le, kuri, amžinai apleidusi kūną, gyveno pasaulyje. Su
sitikę vėlės medžiojo, kalbėjosi. Po to jo vėlė vėl sugrįžo 
į miegantį «kūną ir parsinešė tik atminimą praleisto lai
ko. O mirusiojo vėlė kaip buvo taip ir pasiliko gyventi 
pasauly. Tos vėlės, vaikščiodamos po pasaulį, žinoma, 
galėdavusios gyviems padaryti ir gera ir bloga, užtatai 

^Peikia, kad joms pasigerinus, pagerbti jų buveinė kūnas, 
/reikia neleisti jam supūti kur krito, bet ar sudeginti ar 

palaidoti, žiūrint, kas gyvųjų supratimu vėlėms geriau 
tinka.

Tai buvo pirmutinis žmogaus tikybinis jausmas. To
kiu būdu žmogus priėjo prie tos minties, kad jo asmuo 
susidedąs iš dviejų dalių — iš mirštančio kūno ir ne
mirštančios vėlės, arba dvasios, kuri valdo kūną.

Bet, apsižvelgęs aplinkui, žmogus pastebėjo tokius pat 
apsireiškimus ir gyvuliuose ir augaluose ir kituose gam
tos apsireiškimuose.“ Jis matė, kad ir gyvuliai kaip ir 
žmogus kvėpuoja, juda, o numirę nejuda ir sutręšta ly
giai kaip ir žmogus. Reiškia ir gyvuliose yra tokia pat 
vėlė kaip ir žmoguje.

Toliau jis matė kaip linguoja medžiai ir augalai, kaip 
įeka ir nusileidžia saulė, kaip lyja lytus, kaip žaibuoja 
žaibai, bėga ar banguoja vanduo, girdėjo kaip ūžia au
dra, griauja griaustinis, trenkia perkūnas, ošia giria. 
Jam kitaip ir negalėjo išveizėti, kaip kad ir juose esanti 
tokia pat vėlė, dvasia, kurios noru įvyksta visi tie įvy
kiai, ir kad ta daiktų ir apsireiškimų vėlė turi tokias pat 
ypatybes, kaip ir žmogaus vėlė. Ir iš tikrųjų, kaip jo 
^žmogaus vėlė supykusi gali pridirbti visokių nepaprastų 

y darbų, gali užmušti net savo draugą, taip ir vėjas antai 
dažniausiai lėtas, ima kartais griauti ir laužyti medžius;

| |as pat ir su perkūnu. ,
Tuo būdu sulig tų laikų žmogaus supratimu kiekvie

nas daiktas, kiekvienas gamtos apsireiškimas turi savo 
dvasią, savo vėlę, kuri duoda jiems gyvybės, kuri gali iš 
jų išsiskirti ir skyrium gyventi. Tokia tikybinė pažval-l

ga Į gamtą vadinama animizmu.
Tokią animizmas tikyboje dar ir šiandien atrandamas 

pas žemiausiai išsilavinime stovinčias laukines tautas, 
kaip antai pas australieefus, veddachus Ceilone, negrito
nus Afrikoj ir kitus. Jį atrandame ir mūsų bočių tiky
boje, kaip tat vėliau pamatysime' Jo liekanas dar ir šian
dien atrasime prietaruose ne vieno tamsesnio mūsų kai
miečio.

Reikia dar pasakyti nors keli žodžiai apie vadinamą 
“totemizmą,” t. y. žmogaus įtikėjimą esama giminyste 
tarp žmonių ir gyvulių su augalais; to totemizmo lieka
ntį atrandame ir senovės lietuvių tikyboje.

Mat, pirminis žmogus negalėjo atskirti save nuo gy
vulio. Su vienais jam teko nuolatos kovoti, kiti gi buvo 
jam gyvenimo -šaltinis. Jų mėsą jis mito; jų dantys, 
kaulai ir kaušai — buvo svarbiausi jo darbo įrankiai. 
Dėl to žmogus negalėjo nejausti save labai artimais ry
šiais surištu su gyvuliais. Su kai kuriomis veislėmis at
skiros žmogaus giminės ėmė laikyti save esant artimoj 
giminystėj.- Viena giminė laikė save gimine jaučio, kita 
žalčio, trečia varlės, ar sakalo, ar vilko ,ar meškos ir taip 
be galo.- (Beveik visos laukinių Amerikos indiečių gimi
nės vadina save kokio nors gyvulio vardu: — giminė 
jaučio, giminė vilko, vėžlio ir tt. Tas pat yra ir pas dau
gelį kitų šalių laukinių tautų.)

Nuo gyvulių tokia giminystė buvo perkelta ir ant au-

Dabar kyla klausimas, kokiu būdu tos vėlės virto die
vais, kuriuos ėmė gerbti ir davinėti jiems aukas. Nelai
mei, arba kokiam nors netikėtam laimikiui atsitikus, 
tiems pirminiams žmonėms ne kas kitas galėjo ateiti į 
galvą kaip, kad šitai yra darbas mirusiųjų jų giminės

Britanijos politikieriai susirinko i St. Paul’s katedrą Londone pasimelsti, kad laimėtu 
rinkimus. To paties dievo pagalbos prašo socialistai darbiečiai ir monarchistai kon

servatoriai. Attlee mano, kad jis užsitarnavo dievo pagalbos, bet Churchill tvirtina, 
kad jau laikas dievui ir jo pasigailėti.
____________________________________________________________________________________________ ___________UI' •

Iškilminga švente Rumunijos respublikoje
Rugpjūčio 23 d. sukako 

septyneri metai nuo Rumu
nijos išvadavimo iš fašiz
mo dienos.

Rumunijos liaudies val
džia įvykdė gilius demokra-

naiių vėlių, kurios gyvendamos pasaulyje seka gyvųjų | įjojus pertvarkymus, iš ku- 
darbus ir geram ūpe būdamos pagelbi, o supykusios * 
stengiasi pikta gyviems padaryti, kaip tai daro gyvieji 
žmonės. Taip kilo mintis gerbti tos vėlės ir stengtis įtik
ti joms, arba duodant joms dovanas (aukas) ar prisimei
linant meiliais žodžiais. Tuo būdu vėlės virto dievais, ku
riuos gerbė, kbriems stengėsi įtikti.

Kadangi ir gyvuliai, kaip matėme, skaitėsi žmogaus 
giminės esą, tacLėmė gerbt ir gyvulių vėles ir kai kuriuos 
dievus atvaizduodavo gyvulių pavidale. (Totemizmui iš
nykus, išnyko ir gerbimas gyvulių kaipo dievų. O tote- 
mizmas ėmė nykti, kuomet žmogus ėmė jausti save aukš
tesniu už gyvulį ir augalą. Tai įvyko, kuomet žmogus 
ėmė išnaudoti gyvulį. O kuomet pajungė jautį i jungą, o, 
arklį į pakinkius, žmogus galutinai nustojo noro lyginti 
save prie gyvulio, na, žinoma, ir įsivaizduoti savo dievą 
gyvulio pavidale. Bet totemizmo liekanos ilgai dar pasi
liko žmonių tikybose. Taip iš istorijos žinome, kad aigip- 
tiečiai, toli pergyvenę totemizmo laikus, gerbė dievą— 
bulių — Apį, arba dievus įsivaizduodavo su gyvulių gal
va. Dabar dar gyvenanti Afrikoje laukinė tauta Batoka 
laiko savo karves beveik dievais. Senovės, lietuviai gerbė 
žaltį ir šventus medžius ,apie ką vėliau.) Tokiu pat būdu 
kilo gerbimas ir augalų, ir įvairių daiktų, ir gamtos reiš
kinių. Taip žmogaus’vaizduotėje visa gamta išveizdėjo 
pilna pilnutėlė dievų. Iš pradžių tie dievai buvo lygūs, 
kaip lygūs buvo žmonės; koki buvo santykiai tarp žmo
nių, toki turėjo būti ir tarp jo dievų. Kitaip žmogus ir 
negali protauti. Kaip ant žemes, taip ir danguje, reikia 
pasakyti apie žmonių tikybinius nusistatymus.

Ta dievų lygybė buvo tik tol, kol ji buvo tarp žmonių. 
Ilgiems laikotarpiams *bėgąnt, žmonių gyvenimas ėmė 
žymiai keistis. Štai žmbgus prijunkė gyvulius, išmoko 
sėti javus, atsirado viršininkai, giminės reikalų tvarky
tojai, atsirado vergai; kuomet giminės ėmė skirstytis šei
momis, atsirado nuosavybė ir turtų nelygybė tarp atski
rų šeimų; turčiai iškilo aukščiau už neturtinguosius, 
laisvieji, laikė save aukštesniais už vergus. Taip daly
kams tarp žmonių virtus ,negalėjo pasilikti seni lygybės 
santykiai ir tarpu dievų; vieni paliko vyresni, galinges
ni, kiti mažesni, ir tuo būdu atsirado svarbesnieji ir 
daugybė mažesniųjų antraeilių dievų, kol galų gale, val
stybei įsikūrus, visiems teko vieno valios klausyti, atsira
do kunigaikščiai ir karaliai, pas žmogų vis labiau kilo 
palinkimas pripažinti ir vieną vyriausiąjį dievą. Taip at-, 
sitiko ir su mūsų bočių tikyba, apie kurią dabar kalbėsi
me.

Dar būdami bendroj arijų tėvynėj, mūsų bočiai turė
jo jau supratimą apie dievus, kurį atsinešė į dabartinę 
jų apgyventą šalį, šitai matyti iš to, kad patsai žodis 
“dievas” turi vienodą kilmę beveik visose ariškos kilmės 
tautų kalbose, būtent senovės arijų sanskritų kalboje die
vas vadinos “devas,” graikų — “dios,” lotynų — “deus,” 
lietuvių — “dievas.-Koki buvo senovės arijų dievų var
dai, mes nežinome. Nežinome todėl, kuriuos tikybos pa
matus mūsų bočiai yra atsinešę su savim iš bendros ari
jų tėvynės, atvykę į dabar gyvenamą šalį. Čia naujose 
sąlygose tos tikybos dėsniai mainėsi sulig naujomis gy
venimo ir apsupančios gamtos sąlygomis.

Vos tik istorija pradeda pažinti lietuvius, mes matome 
juos gyvenant dar giminėmis, užsiimant medžiokle, žū
kle, bitininkyste ir dalinai žemės dirbimu. Tai buvo grei
čiau medžiotojų negu žemdirbių tauta, gyvenanti neper
einamose giriose ir pelkėse, atsiskyrusi nuo kitų jau 
aukštesnio išsilavinimo laipsnio pasiekusių tautų. x Ir 
jų tikyba atsakė jų medžiaginio, visuomenės ir dvasios 
išsilavinimo stoviui. Tų laikų mūsų bočių tikyba randasi 
dar pirmutiniame savo išsilavinimo laipsnyje. Eina dar 
animizmu ir totemizmo laikus.

Tų senesniųjų laikų lietuvių tikyba, tai gamtos ir jos 
reiškinių garbinimas. Visa gamta jų supratimu buvo 
pilna paslaptingų dvasių, vėlių, dievų ir deivių. Krikš
čionys kronikininkai, aprašinėdami tų laikų lietuvius, 
stebisi, kad lietuviai, girdi, dievais laiko—“saulę, mė
nulį, žvaigždes, žaibus ir keturkojus, neišskiriant net 
varlės.” Kitas vėl 1199 m. ra$o, kad lietuviai laiką die
vais “gyvulius, medžius, upes, žaliuojančias žoles ir dva
sias.” Dar kiti nurodo lietuvius garbinus “šaltinius ir 
medžius, kalnus, kalvas, griovius, slėnius, šventą ugnį ir 
pačią žemę.”

'(Bus Daugiau)

rių svarbiausi buvo mo
narchijos panaikinimas, že
mes reforma ir pramonės 
nacionalizavimas. Rumuni
jos darbininkų partijos va
dovaujami- darbo žmonės 
užgniaužė reakcijos mėgi
nimus atkurti šalyje dvari- 
ninkišką - buržuazinę san
tvarką ir užtikrino savo tė
vynei nepriklausomybę ir 
valstybinį suverenumą.
Ypatingai svarbi gairė 

naujosios Rumunijos isto
rijoje buvo Tarybų- Sąjun
gos — Rumunijos sutartis 
dėl draugystės, bendradar
biavimo ir savitarpio pa
galbos. Ji tapo tvirtu pa
grindu politiniams, ekono
miniams ir kultūriniams ry
šiams tarp abiejų šalių sėk? 
mingai vystyti. Be to, su
tartis buvo: stambus indė
lis į' taikos Europoje su
stiprinimą. R u m u n i j o s 
liaudies respublika tvirtai 
užėmė savo vietą: galingoje 
taikos stovykloje, kurios 
priešakyje stovi didžioji nu
galėjusiojo socializmo šalis.

Peržvelgdama nueitąjį ke
lią ir susumuodama savo 
laimėjimus, rumunų tau
ta su dideliu pasitenki
nimu ir pasididžiavimu ma
to, kad jos pastangos nau
jojo gyvenimo statyboje at
nešė gausius vaisius. Liau
dies valdžios metais šalis 
pasiekė tokius laimėjimus, 
apie kuriuos senojoje kara
liškoje. Rumunijoje ir sva
joti nebuvo galima.

Rumunija praeityje, kaip 
žinoma, buvo viena iš la
biausiai atsilikusių Europos 
šalių. Kapitalistai ir dva
rininkai išnaudojo, plėšė 
liaudį ir laikė ją tamsybėje 
ir nemokšiškume. Šalies na
cionaliniai turtai buvo ati
duoti užsienio monopoli
joms, kurios turtėjo darbo 
žmonių prakaito ir kraujo 
sąskaita. '

ryta daugiau, negu per vi-1 tik 1950 metais Rumunijos 
są ketvirtį amžiaus, - esant 
kapitalistinei santvarkai.

Sėkmingai vystosi tokios 
praeityje atsilikusios pra
monės šakos, kaip elektro
technikos pramonė ir staty
ba. Praėjusiais metais elek
trotechnikos pramonės pro
dukcija viršijo 1948 metų 
lygį daugiau kaip keturis 
kartus, o statybos apimtis 
išaugo beveik šešis su puse 
karto. Dideli laimėjimai pa
siekti metalurgijos, naftos 
ir anglies pramonėje. Ne
seniai Rumunijos liaudies 
respublikos statistikos val
dybos paskelbti duomenys 
apie šių metų antrojo ket-

įvykdymą rodo, kad res
publikos pramonė toliau 
spartina tempus. Palygin
ti su pereitų metų antruoju 
ketvirčiu pramonės gamyba 
padidėjo daugiau kai}) vie
nu trečdaliu.
Ka nalas

.Įvairiuose šalies rajonuo
se pastatyta ir statoma nau-

! imonėse įsisavinta daugiau 
kaip šimtas naujų pramo
nės produkcijos rūšių.

Kartu su penkmečiu re$r 
publika pradėjo i gyvendinti 
dešimtmetini šalies eįektrj^ 
Ūkavimo plana. Įvykdžius 
šį planą, elektros energijos 
gamyba išaugs tris su pusę 
karto. Didelis dęmesvs bū# 
skirtas kaimo vietovių elękr. 
trifikavimui. Jau nirmųjų 
penkeriu metu. Inikotarnyję 
elektros enm’giia. gaus 2 
tūkstančiai Rumunijos kai
mu.

Sėkmingas šalies indue^n 
alizavimas ir elektrifikavi
mas, tėvvninės mašinų gą*-. 
mvbos išvystymas sudaro 
puikias sąlvgas kaimui petr 
tvarkyti. Žemės ūkvie įdie
giama technika, o tai atve
ria plačias galimybes smul- 
kianrekiams valstiečių 
ūkiams palaipsniui pervesti 
i stambios kolekt y v i n ė s 
žemdirbystės kelia. Respu
blika ie iau kuriami kolekty
viniai ūkiai, ir liaudies val
džia imasi visu priemonių

ji fabrikai, gamyklos, elek- 'iems sustinrinti organiza-

Rumunijos lįau- metais.

trinūs. Viena iš stambiau
sių statybų yra Dunojaus— 
Juodosios jūros kanalas. 
Kanalo trasoje, kurios ilgis 
siekia 70 kilometrų, išaugs 
keturi nauji miestai, tame 
tarpe žymiai didesnis už 
Konstancą uostamiestis. Ar
timiausių penkerių metu, 
laikotarpyje bus atlikti di
džiuliai darbai įsisavinant 
Dunojaus deltą, o dar po 
penkerių metų prasidės 
naujo kanalo Bukareštas— 
Dunojus statyba.

Rumunijos darbininkų 
partija ir liaudies vyriau
sybė iškėlė darbo žmonėms 
uždavinį — kaip galima 
greičiau likviduoti ilgaamž- 
žį šalies ekonominį ir kultū
rinį atsilikimą, sustiprinti 
respublikos nepriklausomy
bę ir užtikrinti aukštą gy
ventojų pragyvenimo lygį. 
Ypatingai svarbus etapas 
šiame kelyje yra liaudies 
ūkio išvystymo penkmetinis 
planas, kurį Rumunijos liau
dis pr'adėjo vykdyti šiais 

Pagrindinis penk-

ciniu atžvilgiu. ' *
Kasmet i kaimą siunčia

ma vis dengiau traktorių; 
plūgų, kuliamųjų ir kitų 
žemos ūkio mašinų bei pa
dargų.. Tiktai per šešis šių 
metu mėnesius šalies žemės 
ūkis gavo daugiau kaip 
pusantro tūkstančio naujų 
traktorių, 2,240 traktorinių’ 
plūgų, daug kuliamųjų, kul
tivatorių, vėtyklių ir tt. Per 
tą patį laikotarpi sukurtos- 
24 naujos valstybinės ma-: 
šinų - traktorių stotys.

Šalies laukuose atliekami: 
dideli melioraciniai darbai, 
statoma vandens rezervua
rai, drėkinamieji kanalai,* 
sodinami miškai. Pagal' 
penkmečio planą vien tik* 
Dobrudžoje — sausringiau- 
siame šalies rajone — miš-’* 
kų juostos užims 100 tūks*- 
tančių hektarų plotą. Dauu 
giau kaij) 36 tūkstančiai* 
hektarų miškų masyvų ap
juos vandens rezervuarų- 
zonas. Dabartiniu metjU 
prie Bistricos upės stato
mas stambiausias šalyje
vandens baseinas, kuris įga-

vokiečių fašistinės' industrializuoti bei elek- tančių hektarų žemes. Ai> * 
' trifikuoti šalį ir palaipsniui timiausiais metais drėkina-

dis itin sunkiai gyveno ka- mečio uždavinys yia toliau Įj^g drėkinti iki 200 tūks-
ro ir 
okupacijos metais. Rumu
nijos išvadavimo iš fašizmo 
momentu jos ekonomika 
buvo atsidūrusi prieš pat 
katastrofą.

pertvarkyti žemės ūkį.
Dizeliai, traktoriai

Liaudies valdžia
prastai didelį dėmesį skiria §ių metų

nepa-

mųjų laukų plotas pasiek?
1.2 milijono hektarų.

Dabar šalies laukuose 
vyksta derliaus nuėmimas., 

i derlius žymiai.
. Ppnateisiais salies išvystymui sunkiosios in- viršija pereitu metu derliu, 
seimininkais, R u m u n i j o.s dustrijos, kaip lemiamojo1 Daugelis \
darbo žmones ne tiktai at- pagrindo visam liaudiesUavo po 30 centneriu kvie- 
kure sugriautąjį liaudies Qkiui pakelti. Jeigu anks-1' 
ūkį, bet ir vedė jį toles-1 Pion mofaln vn/Acnria
nio vystymosi keliu. Sėk
mingai įvykdžius du vien-

valstiečių ūkių

• Jeigu anks- čių bei miežių ir po 50 
čiau metalo apdirbamosios centnerių ryžių iš hektaro^ 
pramonės gaminių atžvil-1 Gausus derlius'gautas dėką 

.. . . /in.n mm - -------- ------------ ---- ‘ dabar tapusiu tikraisiais
metinius planus (19419-1950 Į<aį priklausė nuo užsienio, žemės šeimininkais valstie-

pramones gaminių ;
giu Rumunija beveik visiš-

metais), nacionalizuotos 
pramones gamyba palyginti 
šu 1948 metais išaugo du 
kartus ir žymiai viršijo 
prieškarinį lygį. Per dve
jus metus pramoninio iš
vystymo srityje buvo pada-

tai dabar šalyje gaminami 
dizeliai, transformatoriai, 
rutuliniai guoliai, į 
staklės, traktoriai, kombai- žemės ūkio išvystymu, 
nai ir kitos mašinos. Vieni (Tąsa 4-tam puslap.)

čių atkaklaus, pasiaukojan
čio darbo, dėka nuolatinio 

įvairios liaudies valdžios rūpinimosi

nai ir kitos mašinos. Vieni

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirt., Spaliy-October 25, 1951



- ŽINIOS Iš LIETUVOS

ši-

Mokslinė konferencija 
... žuvivaisos ir žvejybos 

išvystymo klausimais

ŠILUTE, VIII. 18 d. —
lut<*s rajono žvejų kaime 
Keptuose įvyko mokslinė kon
ferencija^ skirta žuvivaisos ir 
žvejybos išvystymo klausi- ’ 
mams. -*»»» 
užvėjų artelės Roza Liuk- 

semburg vardo salė, išpuošta 
žalumynais, didžiųjų darbo 
žmonių vadų portretais ir šū
kiais, vos sutalpino “Telma- 
no”, “Kirovo”, “Baltijos žve- I 
jo”, “Pasieniečio” ir “Balti- 1 
jos aušros” bei Roza Liuk- 
semburg vardo žvejų artelių j 
atstovus, kurių susirinko dau- j 
glfiU kaip 200 asmenų.
.. S0?, pirmosios žveiu konfn- 
retteiję Įrengėjas — Lietuvos 
TSR. <Moksln akademijos -Bio-

M C Drx6«A11Kll

w
Kdpferencvoju tikslas —' nivi- 
vatjos ir Žve^vhna 
Kiršiu marėse klausimai. 
Mokslu akademijos darbuoto
jai^ Vykdydami kompleksinį 
Kuršiu mariu gyvūnijos, aug
menijos, vandens ir kt. tyri- 

davė žvejams savo mok
slino darbo ataskaita, na^i- 
daftio su r žveiais-”raktikais 
savo tyrimu rezultatais, tyri
mų* įgyvendinimo praktikoje 
eiga ir perspektyvomis.
Biologijos instituto mokslinis 

darbuotojas Mamukas savo 
prąpešime supažindino ^žvm’us {g-noto teisybė, 
.NU^fOkshi .akademijos vvkdo- 
mi> Kuršiu mariu baseine 
moksliniu tyrimu -praktine 
reikšme žuvivaisai išvvstyti ir 
racionalei bei sėkmingai žve- 
jybai užtikrinti. Maniukas na 
žymėjo, kad Kuršiu marėse

>s institutas iu Resvu b H- 
žveiūj kolūkiu salimi™.

mąsi žmonėmis, netekusiais 
regėjimo, suvažiavime papa
sakojo draugijos pirmininkas 
A. Jonynas.

Aklųjų draugija savo žinio
je turi tris mokymo-gamybos 
kombinatus — Vilniuje, Kau
ne ir Panevėžyje. Kombina
tuose įsisavinta trikotažo, še
pečių, pintu daiktų ir kitų pla
taus vartojimo reikmenų ga
myba. Kauno gamybos kom
binate atidarytas knygrišyk
los cechas. Respublikoje įdar
binti 248 aklieji.

Prie kombinatų veikia mo
kyklos ir bendrabučiai. Kom
binatų mokiniams skiriamos 

jstipendijos.
1 Eilė aklųjų mokosi, štai M. 
Poznanskas ir A. Baltram ie- 
i’"nqs vra Pedagoginio insti
tuto studentai. Pastarasis yra 
mokslo pirmūnas. Kauno 
kombinato trikotažo cecho 
anrh<’n:nkė J. šiiirnickajie j 
Unl’n r|nr1'iriink"-iaunimo vi-!

piot-vkla. A Adomai
tis ■'■t’idiiuoi‘i rons''rv’tor1'jo
je.

Kombinatuose veikia politi
nio lavinimosi rateliai, vvksta 
garsinis laikraščiu skaitvma;. 
Kauno aklųjų mokvmo-gamy- 
bos kombinato bibliotekoje ; 
aklojo raštu lietuviu kalba ’ 
vra apie 200 knvgu. I aklųjų 
rasta vra perrašytos M. Gor
kio “Motina”, A. Eadiejevo 
“Jaunoji Gvardija”, 
daičio-Guzevičiaus

T.

ligoninės, vaikų darželiai, 
nuolat didėja tiražai knygų, 
laikraščių ir žurnalų, kurie 
dabar tapo prieinami pla- 
čiausiems gyventojų sluoks
niams.
Likviduojamas 
neraštingumas

Liaudies valdžia sėkmin- 
o-fij likvidnnin sunkiausia' 
praeities nahkima — neraš- 
tino’uma. Senoioie Rumu-1 
niioie iki 40 procentų gy
ventoju buvo neraštingi ir 
27 procentai — mažai ras- j 
tinm. Darbininku ir vals
tiečiu vaikai ne tiktai ne- 
aalėio baip’ti vidurini ir j 
aukštąjį mokslą, bet ir žy
mi jų dalis neturėjo gali- 
mvbės mokvtis pradinėse 
mnkvkWe, Dabar, greta 

v pi n i h ni’kshui11 moks- 
4- čnlvjn veikia nla- 

įnirau nera.št.in.- 
4 14-v;a110fį sumigusių 
'įtobi tarp0.

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA,
O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

k) i
Lis
T] i r n

n’V’T

DO' 
vid

(■

Per na- 
t>’°ius metus 
bpjo’ė danginu 
ionni žmonių, 
dar 700 tiiks- 
ir moterų iš-

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

iškilęs uždavinys 
' meti nilnutinai Jik- 
neraštinguma . i 

i naujo gyvenimo 
Rumunijos darbo 
yra gyvybiškai su- 

pakelti darbo

keb ' 
žmones 
interesuoti 
našumą, padidinti produkci
jos gamybą ir pagerinti jos 
kokybę. Fabrikuose ir ga
myklose, šachtose ir staty
bose vis plačiau vystosi ga
mybinis lenktyniavimas, ku-1 
rio dalyviai siekiasi įnešti I 
kiek galint didesni indėlį į 
socializmo pagrindų staty
bą. Kovą dėl socializmo res
publikos darbo žmonės jun
gia su kova dėl taikos. Pa
žymėtina, kad tomis dieno
mis, kai Rumunijoje buvo 

i renkami parašai po •. Pasau- 
rūpinimąsi aklųjų hnės laikos tarybos Krei- 

iš- pimusi, tūkstančiai ir tūks- 
j tančiai rumunų darbininkų 
(ir darbininkių priėmė papil
domus gamybinius įsiparei
gojimus ir pasiekė puikius

A. Gu- 
“Kalvio 
Tilvyčio 

“Usnyne” ir kiti kūriniai.
Aklųjų draugijos Kauno 

skvriaus choras, vadovauja
mas aklojo Adomaičio, 1950 
m. Dainų šventėje profsąjun 
g:nių mišrių choru tarpe užė
mė pirmą vietą. Kaune veikia

sugaunamos žuvies kiekį gali- aklųjų orkestras, solinio dai 
ma žymiai pakelti, tik reikia navimo ir kanklininkų rate- 
imtis planingo darbo, vykdyti Hai.
žuvų gaudymą pagal gamti
nes taisykles, kad būtų išveng 
ta žuvų naikinimo. Pranešė-

Diskusijose buvo kritikuo
jama Socialinio aprūpinimo 
ministerija ir Aklųjų draugi

jas davė žvejams eile pral.h jos centro valdyba už nepa-| 
nių nurodymų žuvivaisai Iš
vystyti.

Biologijos mokslų kandida
tę Gasiūnas skaitė praneši
mą,, tema: “Kas gyvena Kur
šiu’.narių dugne.” Gasiūnas 
parode praktiškai žvejams 
marių gyvūniją, kuria ir ko- ' 
klos minta žuvys, šios augme
nijas ir gyvūnijos resursų pa- 
dįftnimą.

Jaun. mokslinis bendradar- 
Mk Kublickas pasidalijo su 
žvejais mokslinėmis žiniomis 
žuvų mitybos klausimu.

’Apie Kuršių marių žuvo 
biologiją, žuvų resursus, jų 
tindama ir racionalu išnaudo
ju kalbėjo Biolog uos irsti-1 
tūtų; mokslinis bendradarbis 
Bagdžius.

Mokslinis bendradarbis Ge- 
cefcičintė padarė praneyima 
apie Kuršių marių žuvų pa- 
rafatiries ligas, kaip jas pa- 
žijjti ir kaip su jomis kovoti. 
Experiment inės Medicinos 
in^ituto mokslinis bendradar-

Biziulevičius, remdamasis 
tais žvejų sveikatos tyri- 
i, nurodė žuvinių parazi

tų •pavojų žmogaus sveikatai 
Ir Supažindino žvejus kaip su 
tu<5.’ kovoti.

.’Ueologijos-geografijos ins- 
titt»o bendradarbis Gudelis 

pranešimą apie Kuršių 
Neringos geologinę praeitį.

• konferencijoje aktyviai da
lydavo žvejai. Rozos Liuk- 
seinburg vardo artelės pirmi- 
nwikas Kubutaitis prašė moks- 

liniūą darbuotojus greičiau 
pultAtyti moksliniu pagrin-, 
d<žvejojimo vietas ir laiką. Į 
“Bįįlllijos aušros” artelės na
ry/^ Turas kalbėjo apie būti
numą stiprinti mokslo darbuo
to jį ryšius su žvejais. Be to, 
kalbėjo Biliūnas, Mackevi- 
čids, yesulas ir kt.

T. ■ S. Biziulevičius

kankamą 
reikalais, ,o taip pat buvo 
kelta eilė pasiūlymų.

bit 
atl

iavimas
VILNIUS, VIII. 29 d. —Pa

sibaigė respublikinis aklųjų 
draugijos suvažiavimas. Apie 
didį tarybų valdžios rūpini-

Vaikų žaidynių miestelis

VILNIUS, VIII. >29 d. — - - 
Šiandien Vilniuje, Jaunimo gamybinius ląimejimus. 
parke, įvyksta pirmojo res
publikoje vaikų žaidynių 
miestelio atidarymas.

Miestelis .buvo įrengtas gamybos novatorių patyri- 
miesto vadovaujančių organi- mą. Tarybinių žmonių dar- 
zacijų iniciatyva. įvairius bo žygiai yra įkvepiantis 
sportinius bei žaidimų prietai-! 
sus, įrengimus, pastatus bei 
kitą miestelio inventorių pa
teikė eilė miesto įmonių — 
“Elfą”, “Beržas,” “Dailės” 
kombinatas ir kitos.

Ikimokyklinio ir jaunesnio
jo mokyklinio amžiaus Vaikų 
čia laukia gausūs žaidimai 
bei kitos pramogos. Įvairus 
savo įrengimais yra sportinis 
sektorius, čia galima rasti fi
gūrinius laiptus, gigantiškuo
sius žingsnius, laipiojimo sie
neles ir kitus prietaisus jėgai, 
vikrumui, lygsvarai lavinti. 
Pastatytas pasakų namelis ir j 
pasakų stendai, Įrengtos su- ; 
puoklės. įdomūs yra žaidimai,' 
ugdantieji sportinius įgū-! 
d^ius: besisukantieji žirgai, 
taiklumo kalvelės ir tt. * Visa 
tai dailiai apipavidalinta mė
giamųjų pasakų motyvais.

Įrengta estrada vaikų cho
rams. Artimiausiu laiku pra
dės darbą vaikų skaitykla ir 
vaikų radijo mazgas.

Vaikų miestelyje budės pe
dagogai ir žaidimų vadovai, 
kurie čia organizuos vaikų 
sportines varžybas, rengs ta
rybinių dainų mokymosi va
landėles ir t.t.

I ............................. ..... ■■■■■!■" ■■ !■■■'■ "■■■■ —— ■■1. II ■

IŠKILMINGA ŠVENTE 
RUMUNIJOS 
RESPUBLIKOJE

(Tąsa iš trečio pusi.)
Vis labiau keičiasi kul

tūrinis šalies veidas. Kas
met pradeda veikti šimtai 
naujų mokyklų, klubų, bi
bliotekų, skaityklų, kultū- 

‘ ros namų, statoma teatrai,

4 jUberty)* Ketvirtu Spąlįų-pctobcr 25^ 1951

Rumunijos darbininkai, 
inžinieriai, technikai pla- 

I čiai panaudoja tarybinių

' pavyzdys socializmo 'Rumu
nijoje statytojams.

Stiprindama draugystę ir 
bendradarbiavimą su' Tary
bų Sąjunga, naudodamasi 
jos galinga parama, Rumu
nijos liaudis užtikrintai žen
gia keliu į socializmą.

I). Bočarovas

Gerard Swope, 80 metų 
amžiaus, buvęs General 
Electric kompanijos pre
zidentas, dabar yra pir
mininkas Instituto of Pa- f
cific Relations. Tą insti
tutą dabar terorizuoja se- 
natinė komisija ir jame 
ieško “raudonųjų raga
nų”. Swope sako, kad jo 
vadovaujamas institutas 
niekados nebuvo ir nėra 
jokioje komunistų kont
rolėje. Jis sako, kad to 
instituto neapkenčia . tik ( 
Ciang KaLšeko paslikai.

Koncertas įvyks sekmadienį

LAPKRIČIO 4 UOV
LIBERTY MTOITOBIRM

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

Istisa Programa:

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, operų soliste. Dabar ji vaidina ir 

dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.

LEONAS YONIKAS
t

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

SCZANA KAZOKYTE
Me^žo sopranas, solistė. Puikiai atsižymėjusi 

dainininkė New Yorko apylinkėje.
j h :/ K'L. , .

STASYS KUZMICKAS
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kartų jis dainavo Btooklyne, visada paliko ma
donų prisiminimą.

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Didelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje.

Ukrainiečiu Šokiku Grupe 
šauniausia liaudies šokėjų grupė, labiausia pu

blikos mylimas numeris programoje.

SIETYNO CHORAS
Vadovauja Mildred Stensler, duos gražių lie

tuvių liaudies dainų šiame koncerte.
. 4

Norwoodo Vyry 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 Stensler irgi dalyvaus šioje 

programoje.

Antano Pavidžio Orkestrą
• - r ’ , . »

gros šokiams.

Programa prasidės 3:30 vai. po pietų. įžanga $1.50
' (Taksai įskaityti)

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

i



CLEVELANDO ŽINIOS

ni i n ė j i m a s
Visi privalome remti Marie 
Reed Haug kandidatūrą

Marie Reed Haug, deba- 
tuodama su kitais kandidatais 
į Clevelando Mokyklų Tary
bą, Cory Methodistų bažny
čioje, kuri buvo perpildyta 
žmonėmis, rimtai atsakinėjo į 
jai kairumo kaišiojimus. čia 
pažymėsiu tik vieno kandida
to, Leo Rattay pasigyrimą, 
kad busią lengva sumušti Mrs. 
Haug kandidatūrą už tai, kad 
ji priguli prie Civilių Teisių 
Unijos ir gina civilines teises...

Haug tuoj aus atkirto jam, 
sakydama: “Aš laikau už 
garbę būti kovotoja 
už civilines teises... 
Man yra garbė būti to paties 
nusistatymo su Aukščiausio 
Teismo teisėjais Black ir Dou
glas link Smith akto. Aš my-

> (spalio 12 d. čia įvykęs Tei
sių Biliaus 160 metų sukakties 
paminėjimas .buvo įspūdingas 
ir gražiai pavyko. Nors buvo 
paprastas, darbo dienos vaka
ras, bet žmonių susirinko 
daug ir Teisių Biliaus sukak
ties pasveikinimui sudėjo 
$338.37. Mūsų draugės lietu
vės gavo daugiausia aplodis
mentų nuo publikos už duos- 
nų pasveikinimą, kuris buvo 
didžiausias už visų kitų.

To atžymėjimo pirmininkė 
Elsie Zazrivy, perskaičius ke
lis iš Teisių Biliaus skyrius, 
priminė, kaip 160 metų tam 
atgal Jungtinių Amerikos 
Valstijų žmonės, su Tomas 
Jefferson’u priešakyje, kovo
jo už pataisymą konstitucijos, 
į ją Teisių Biliaus skyrius į- 
dedant. Jeffersonas esąs pa
reiškęs: “Jokia visuomenė ne
gali pasigaminti sau amžiną 
konstituciją. Laikams ir sąly
goms besikeičiant, ir konsti
tucija privalo būti pakeista 
visa eile priedų-pataisymų, 
’as sudalytų pamatą Teisių 
Biliui.”

Po tam tapo pakviesta vi
sa ei*)č kalbėtojų, kurie įrodi
nėjo, kaip mūsų valdovai, 
kurių yra pareiga daboti, kad 
žmonės neperžengtų įstaty
mų, kuriuos nusako J. V. kon-, 
stituciją, jie patys ją laužo, ;

protauti bei išsireikšti, o ku-1 iapkricio 6-tą. J. N.
l ie mato reikalą, pasiremiant l 
Teisių Biliv.m. pareikšti savo lUI o m
mintis, yra gąsdinami, areš
tuojami, laikomi kalėjime, 
deportuojami, ir nekuriems 
esą grasinama net mirties 
bausmė. Iš visų kalbėtojų 
Stanley Nowak pasakė ryš
kiausią prakalbą.

Nowak, tarpe kitko, sake, 
kad Amerikos liaudis privalo 
giięitu laiku vieningai pareikš
ti tiems, kurie yra išrinkti ša
lies reikalų tvarkymui, kad 
jie pildytų J. A. V. konsti- 
rucijos nurodymus. Prisiminęs 
apie mūsų šalies besirengimą 
prie visuotino karo “išlaisvi
nimui pavergtų tautų”, No
wak statė klausimą: Kokią 
laisvę mes galime suteikti 
toms šalims, ant. kurių mes 
kėsinamės pulti ir jau puola
mo? Kokią laisvę mes duosi
me Korėjos liaudžiai, jeigu 
mums pavyks ją užkariauti ir 
grąžinti ten Syngman Rhee 
fašistinį rėžimą? Kokią laisvę 
mes duosime Kinijos Liaudies 
Respublikai, kada mes užso
dinsime nedorybėse prasme
gusį Čiang Kai-šeką ant visos 
Kinijos -liaudies sprando, 
prieš kurį Kinijos liaudis per 
porą desėtkų metų nesigailė
dama savo kraujo nei gyvas
čių, kariavo, iki Čiang Kai-še
ką su jo gaujomis išvijo į 
Formozos salą? Kokias lais- rp 
ves mes galėsime suteikti Ry
tinės Europos demokratinėms 

į ^alims: Albanijai, Bulgarijai,
« /Rumunijai, Vengrijai, cecho- .

Slovakijai ir Lenkijai, kada 
mes į tas šalis grąžinsime fa
šistinius dvarininkus, fabri
kantus, bankininkus ir kitus 
žmonių išnaud.otojus kapita
listus, kurie atims iš tų šalių 
žmonių žejnes, fabrikus, ban
kus ir namus, prie kurių at
statymo tų šalių liaudis pridė
jo tiek daug pasišventusi o 
triūso ir energijos iki tą visą 
iš griuvėsių atstatė? Rytinės 
Europos demokratinėse šaly
se vėl būtų grąžintas žmonių 
išnaudojimas, bedarbė ir ba
das, sakė Stanley Nowak.

8 jaunį ukrainiečiai — šo 
kikai labai sužavėjo publiką. I Bet žinokite,

Publika vienbalsiai užgyrė ! reik Laisvę atnaujinti, jei ne 
Ohio Teisių Biliaus Konfcren- pas vajininką, tai pasiųskite į

Laisvės

jnirškim, kad reik duot ir 
mūsų jaunimui progą būt ant 
baloto, nes reikia naujo krau
jo. o dabar kaip tik ir gera 
proga jį gauti.

—o—
Nors jau oras pas mus at

vėso, ir jau lapai nuo medžių 
baigia kristi, bet dar ne visi 
kirminai pastipo. Yra tokių, 
kur slankioja po darbininkiš
kas draugijas ir skundžia val
džiai, nepaisant, kad esą buvę 
tų draugijų valdybose. Tad 
turim apsižiūrėti, ką įsilei
džiam į valdybas.

—o—
Daugelis metų atgal atvyko 

į šią šalį daug imigrantų, vi
sokių 
bet iš 
turėjo 
būsim 
būsim 
daug metų tie trys imigrantai 
varė gerą biznį. Staiga iš 
jiem žinomų dalykų pasidarė 
priežastis, kad vienas iš jų 
tarpo buvo pašalintas, ir vėl 
viskas eina gerai. Bet kaip 
pradėjo atvažiuoti DP ėmė ir 
kitas draugas atsiskyrė .iš biz
nio, ir tik liko vienas, jau ne 
taip gerai, jau kelios savaitės 
atgal pardavė savo visą biznį 
dypukam, gal dabar reiks va
žiuot į Lietuvą.

—o—
Nepamirškite draugai. Būt

spalvų, visokių minčių, 
tų visų imigrantų trys 
vieną mintį: “mes lie
kam nors vergai, mes 
patys ponai.” Ir per

■i ■ . ..••y j

Pasisveikinę,' seimininkų ’ ve-. to Laisvę, 
IniYn' •’ -Vi "n v t -ill • nAolrnUn

'.vienas kitas gal įdėliam nuliūdime tėvelius; V "P Q T? TV O Q 
Paukštaičius, savo vyrą Vin- į O U 1 vz O
cą, brolį Albertą, kuris yra 
vedęs ir gyvena Washington, 
D. C., taipgi dvi seseris, abi 
vedusias.

Laidotuvės atsibuvo spalio 
17 d. su bažnytinėmis apeigo
mis. Laidotuvės buvo didelės, 
nesį kapus palydėjo apie 40 
mašinų. Mat Paukštaičiai yra 
labai draugiški žmonės, už
laiko gėrimų užeigą. Taipgi 
Paukštaitis yra Laisvės skai
tytojas. Susirinko didelis bū
rys žąnonių, draugų, pažįsta
mų ir giminių. Kambarys, ku
riame velionė buvo pašarvota, 
skendo gėlėse.

Paukštaičiai dėjo 
sias pastangas, kad 
gyvybė būtų išgelbėta, 
viskas buvo veltui, 
du sykius nuvežta į ligoninę, 
bet jos liga buvo pavojinga, 
sugedę inkstai.

Paukštaičiai nupirko nuo 
manęs devynis akrus žemės, 

drg. Va- ant gražaus kalnelio su sodu, 
liga ar- ir statėsi sau namus, o taipgi 
įvairias ir duktė su savo vyru. Manė 

ypatybes ir d. Valuką -*palietė, drauge gyventi ramiai, baigti 
viena blogiausių. Dėl tų dide
lių skausmų, net ir kaulai su
sikryžiavo, kad prisiėjo daryt 
kelios operacijos ir per linki
mus. įdėti sidabro suovaržas. 
Dabar Vincas jaučiasi neblo
gai, o išvaizdoje atrodo visai 
sveikas. Už tai jis 
dėkoja savo sūnui 
Valukui-Wall, kuris 
džiausiąs pastangas 
tėvo sveikatai.

Drg. J. Kačergis, 
senų laikų pirmaeili

; darni ir to yišo't būrio jų įna
mių lydimi, nuėjome apžiūrė
ti namą, vištidės,. darželį, 
farmą. Namelis ne didelis, bet 
skalsus.. Praktiškai jau įreng
tas, o gražmeniniai dar tebe- 
įrengdinė jamas....Name pir
miau nebuvo, bet dabar 
dastatytas kambariukas 
dynei.

Farmą jie pasirinkę 
Jersey - Pennsylvanijos 
žiaus. Gal senų laikų atmintis 
Augutienę traukė link kalnų 
— senasis Mahanoy City se
niau buvo jos gyvenvietė, že
mės dirbamos nedaug, miškas. 
Sėja tiktai pašarinių augalų, 
ir keletą daržovių sau. Jau iš
auklėtas gražus darželis. Ka
da pirkome, sako Augutis, 
aplink namą buvo tiktai tuš
čių kenų raistas. Matomai, 
pirmesnieji “farmeriai” gyve
nę misdami,iš keno.-

Augučiai verčiasi parduo- 
j danū kiaušinius. Juos pristati
nėja apylinkės miestelių krau-1 
tuvėms. Turi bitelių. Karvutė 
jiems duoda po 16 ar daugiau 
kvortų pieno. Pieną, grietinę, 
sūrius ir kiaušinių daug išsi
veža atvažiavę svečiai. . Taip 
padarėm^ . ir mes, išvęždami 
net jos stiklinęs (jars' ii; b’on- 
kas). Linkėtina,-'kad kiti va
žiuodami pąs farmerius nusi
vežtų savuosius'jndus. Be ' to 

> mes juos įvarysime į bankrū- 
t ą • ■ .

Klausėme, kas atsitiktų, jęi-

hęskaito.-;“Bęt"dėl'to mes ne- 
siskirstom’e,” sako Augutie
nė, “vieni su kitais susieina
me. Farmeriai sugyvena drau
giškai.” Viešnia.

jau
mau-

netoli 
rūbe-

tai, kad juomi galėtų pasinau
doti visi — komunistai, neg
rai, žydai ir visi kiti.”

Drauge Marie Reed Haug 
yra specialiai išsimokslinusi 
pažinimui darbo žmonių rei
kalų, ji yra ėjusi atsakomin- 
gas pareigas CIO unijoje, yra 
buvusi Įkalinta už jos narsų 
gynimą jos vadovaujamos' 
unijos ir dabar jau 7-ti metai 
kaip eina biz.no agentės pa-i kit ant Olympia 'parko' uždą- 

va-' 
bus 
dar . - _ v.

gausim pašokt. O tikietas tik 8‘u tpks būrys svečių , atsibąla- 
$2. Aš.

| reigas JJnited Electric Wor-i 
kers unijoje.

Todėl visų Clevelando pro
gresyvių piliečių pareiga yra

- ( į pasirūpinti, kad Haug taptų 
teisingai !išrinkta i Clevelando Mokyklų

’ ’ ............. ’ -* s.

rymo spalio 27 d., 5 vai. 
kare, man sakė, kad 
gerų valgių, gėrimo, ir

Jaukus susitikimas

“Aš jokiu būdu neišmoks
tu tave mylėti.”

“Bet aš jau dešimtį tūks
tančių dolerių sutaupiau 
mūsų ateičiai.”

“Na, tai duok man daf 
vieną pamoką; gal gi kaip 
nors išmoksiu.’'

neTrečiadienio popietyje, 
tikėtai aplankė mane iš senų 
laikų bičiuliai, būtent, daini
ninkas V. Valukas iš Scran
ton, Pa., ir menininkas J. Ka- 
čergis, iš Hoboken, N. J.

To jaukaus susitikimo popie
tis prabėgo taip greitai, 
kad atsiskyrėm tik vėlumoje 
nakties.

Drg. V. Valukas, kaipo dai
nos mylėtojas — dainininkas, 
papasakojo atsiminimus apie 
chorus ir koncertinius paren
gimus. Prisiminė ir apie savo 
ypatiškas nelaimes.

Prieš metus laiko, 
Juką palietė skaudi 
thritis. ši liga turi

didžiau- 
dukters 

bet 
Buvo net

“Tai maloni pačiutė; ma
tyt, ji labai savąjį vyrulį 
myli.”

“Kodėl tu taip manai Vr'
“Vos tik vyras pareina, 

ji tuoj puola jį bučiuoti.” ’
“Tai visai ne iš meilės.

tik tiria, ar jis išsigėręs 
parėjo.” •

Surinko žemaitis...

Worcesterio ir apylinkės 
žinios

Dar daugiau apie bedarbę. 
Bell Co. audinyčia atleido 
trečią “šiftą” dvi savaitės at
gal. Worcester Knitting Co. 
atleido GO moterų ir merginų 
ilgas laikas atgal. Tam kam
baryje dirbo 64, dabar ketu
rios visą tą darbą atlieka.

Kranska Thread Co. nuo 
pilnos savaitės darbo padarė 
tik po keturias dienas į savai
tę.

—o—
Pas mus “Golden Rule” 

kompanija šios bedarbės lai
ku per viršų paėmė pinigų 
$27,412. -Reiškia, sukėlė 
$937,106. Jų sistema yra to
kia: duok dienos'uždarbį, ar
ba būsi be darbo.

—o— 
valdžia nori 
taksų, tad vienas se-
davė sumanymą spa-

gautMass, 
daugiau 
natorius 
lio 20 d., kad ir kates ir kati
nus pradės takšnoti: $2 už 
patytes ir $5 už patinus.

—o—
Girdėt, kad Aido choras 

jau turi mokytoją, ir spalio 
28 d. bus pa.mokos, o po pa
mokų choro “Halloween pa
re.”

sumanymą šaukti visos 
va Isti j os su važ i avimą,

cijos
Ohio
Mūris įvyks gruodžio mėnesį.

J Priimtos 2 rezoliucijos: vie
na Clevelando majorui Burke 
ęptieš miesto policijos bruta 
liškumą juodaveidžiams, ant
ra — Teisingumo departmen
tal už atšaukimą Smith Akto.

labiausia 
daktarui 
dėjo di- 

pagelbėti

savo senas dienas, o duktė su 
vyrtl tverti naują šeimynišką ! 
gyvenimą. Bet žiaurioji mirtis 
suardė visus jų planus.

Po laidotuvių buvo visi su
kviesti į namus ir pavaišinti.

Aš nuo savęs linkiu drau
gams Paukštaičiams ir žentui 
kuo ramiausiai perleisti šitą 
skardų nuotikį.

V. Ramanauskas
—O—

paskutinis pakvietimas 
ir apylinkes pub

likai i I .LD 20 ' kuopos Mote
rį! Skyriaus rengiamą vaka
rienę. Kaip žinote, vakarienė 
Įvyks šį šeštadienį, spalio 27 
d., Lietuvių Svetainėje, 315 
Clinton St. Durys atsidarys 6 
vai.
Tik kurie 
mokėti po 
Vakarienė 
valgių.

Vakarienės, pelnas eis Lais
vės paramai.

Nepraleiskite šios 
dalyvauti. Nuoširdžiai visus 
visas

Štai 
šio miesto

k. Įžanga nemokama, 
valgys, turės pasi
ni. Taį nebrangu, 
susidėsi iš skanių

progos 
ir

kviečiame. s
Rengimo Komisija.

Jie gražiai įsikūrę 
New Jersey faunoje

dotume net dyįČm d ienoms. 
| — Jš atostogautojų pragy
venimo nedarome, tačiau 
draugamš visuomet yra vietos. 
Kartą čia pas mus nakvojo 
net 12 svečių. Visi' išsitekome 
ir alkani, nebuvome. Atva- 
žiųpkite, —• ragino jie.

i — Kada ' galima atvažiuo-

kaipo iš

jo įdomiu atsiminimu iš meno 
ir vaidybų srities. K.ačergis 

joamžini!

Anglijos princese Elz-” ■ 
bieta, kuri dabar marš- ■ >“* 
rūtuoja po Kanadą. JŲ 
žada aplankyti , ir Jungti- 
nes Valstybes, pasimaty- * 
ti su prezidentu Trumą- k' 
nu. Su ja sykiu važinėja , " 
ir jos vyras grąikas Paul, v*- 
Bet mažai kas jo paiso, k • •'

Mikas ir Ona Paukštaičiai 
išreiškia didelę padėką vi
siems draugams' ir giminėms, 
kabio tik atėjo į laidotuves ir 
at i d avė 
i'Vą jų 
n ančiai

Dar
širdingą ačiū.

M. ir O. Paukštaičiai

paskutinį patarnavi- 
mylimai dukrelei, ei- 
i amžiną atilsį.
kartą tariame visiems

kraujo soaudimo. Un-ėjo 
“stroke”, (smūgį). Dar ir da
bar reikiamai nevaldo vienos 
rankos ir kojos.

Abudu draugai yra seni 
menininkai ir kultūrinėje dir-‘ 
voje darbuotojai. Nors šiuom 
laiku nėgalauja, bet dvasiniai 
jaukiai nusiteikę. Valukas 
net ir savo gražų balsą pa-' 

' demonstravo - šiuose jaukiuose
i , . i pasikalbėjimuos'e

maš žmonėms, valgią... Bet .iaI, be.” Toki malonūs susitikimai 
išvykus, namie, pasilieka jpą su .seny laikų bičiuliais dėl 
Juozas. Ątradusiems jį vieną. manęs yra retenybė.
>tektų su ' jo pagalba patiems4 
pasigaspadinauti. Apie mūsų \ 
atvykimą • -žinojo iš . anksto,, 
tad gausias vaišes. 
jau gatavas.

Augutienė ' sakė, 
apylinkėje randasi 
lietuvių farmerių ir yra lietu
viu 
Kitą kartą mums 
kus žadėjo mus nuvežti pas-Vincu Stain. Buvo dar jauna 
juos, šį kartą' susitikome tik- moteris, tik 28 .metų amžiaus, 
tai Apanavičių, užėjusį pas Dar tik pradėjus tverti šei- 
Augučius. Tūli farmeriai skai- mynišką gyvenimą. Paliko di-

ti ? .
— Visada. Tik nevažiuoki

te Laisvės koncerto dieną, — 
sakė Augutienė.

Augutienė, plačiai .žinomo
ji bankietų gaspądinė, dar ir 
dabar dažnai išvažiuoja į 
miestą patarnauti rengiau-' 
tiems didžiuosius bapkietus ir 
vestuves. Ji '. ‘sako : :■ \ “Turbūt 
niekad man neįkyrūs gamini-*

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

radome

kad jų 
keletas

Siksti Kiu-

Charles

Llewellyn, Pa

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIRĘKTORIUS

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

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

Spalio 14 d. išsiskyrė iš gy
vų jųi tarpo Miko ir Onutės 
Paukštaičių duktė Jinė. Buvo 

ten. nuvy- jau vedus trys metai atgal su
gyventojų miesteliuose

Neseniai grupė moterų klu- 
biečių, gavusios vieną draugą 
su erdviu vežimu, susitarėm 
atlankyti dabar išėjusius far- 
meriauti Juozapiną ir Juozą 
Augučius. Rytas buvo niūrūs, 
lietingas, tačiau nusprendėme, 
jog prižadėta, — turi būti ir 
ištesėta. Raminomės: — bul
vių kasti ar kiaulių ganyti 
nevarys, o bute bus sausa.

Apvalainomis kojomis žir
gas greit mus nešė 22-ju' ke
liu ir nepajutome, kai atsidūrė

me už Clinton miestelio ir prie 
farmų keliuko, vedančio į 
Hampton. Tolyje palikome 
už savęs ir debesis su lietu
mi. Pradedančiose pražysti 
rudeniu atkalnėse žaidė sau
lė, darydama kalnus dar spaL 
vingesniais.

Nors pirmu kartu ten va
žiuodamos, jau iš tolo pažino
me Augučių farmą. Tai leng
va. Augutienė,
dabinusi gražiu žiurstuku, bė- 
go link kelio 
Paskui ją bėgo' didysis rudis 
ir būrys 
meninių 
liūliai v 
m o
Net vienatinis ančių 
Donald Duck ir tas 
kvaksėjo, galvą i 
kraipydamas. Atkalnėje besi
gananti rusva karvė nustojo 
žolę ėsti. Gal nemanė, kad 
bus ablava ant .jos pagaminto 
turto.

Juozas atėjo paskutinis, 
linksmai stebėdamas tą savo 
augintinių kapeliją. Mes pri
sikvatojome kaip gerame vau- 
devijyje,... - ......  - --...... •

Už ValandaRenduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar 
„Mėnesiui

—o—
k p. pare nepavyko, 
9 stalai buvo užim-

LDS 57
300 tik

j ti lošimų. Išrodo, kad kiti na
riai nepaiso',. jiems verčiaus 
pasimokėti ir nekur su nieku 
nedalyvauti. Iš 180 narių tiek 
mažai atsiliepė į ^dalyką.

—o—
Mačiau ant kalendoriaus, 

kad lapkričio 2 d. vakare LLD 
155 kp. Moterys rengia ‘wist’ 
parę. Lapkričio 30 d. vakare 
bus Aido choro ‘wist’ pare, 
tad, draugai, nepamirškit at-‘ 
lankyti abi pares: gausim pa
silinksmint.

—o—
Dabartiniu laiku eina Lais

vės vajus, bet daugelis drau- 
j gų mūsų vajininko nepaiso.

draugai, kad

iš

b

įprastai pasi-

mus pasitikti.

jos auginamų graž- 
šuniūkų. Visi gyvū- 
iksėjo, iš svetingu- 

okinėjo bučiuoti svečius.
gimines 
atbėgęs

< L”

Važiuok Pridedant
10c už Marlę

Kreipkitės į
McHarris

Administraciją.
—o—

rodos, kad lapkričio
L. S. ir D. B. DR. vis

Man 
mėnesį 
turi nominacijas dėl kitų me
tų valdybos, bet-per praėjusį 
susirinkimą, niekas nieko ne
sakė. Tad, draugai, kai nuei
sim į kitą susirinkimą, nepa-

5, pusl.-4-Laisvė (Liberty)* Let v irt., Spaljų-Octobet 26, 19&Į

Telefonas Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave
'• • > v. n
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Retai kur taikosi toks
dainos, jiegų sambūris

40 asmeny važiuos 
vaidinti operetę

Plinta streikas prieš 
mėsos aukštas kainas

lapkričio

dalyvių galėtų suteikti 
yra teikę koncertuose 
visą programą. Taip 
solistais dainininkais.

šiemetinis dienraščio Laisve! 
koncertas, įvyksiantis jau ųž 
10 dienų, 
beit y Auditorijoje.

Daugelis paskelbtųjų prog 
ramos 
ir jau 
vienas 
yra su
Tas pats galima pasakyti ir 
apie chorus ir šokėjus.

Man gyvai tebeprisimena 
vienas paskiausiųjų Birutes 
Ramoškaitės išstojimų. Tai 
buvo Cooper Union, pirm pat 
jos išėjimo auklėti šeimą. Ji 
pati viena teikė visą progra
mą — lyg ir prelekciją-paro- 
da-lietuviu dainos. Dainavo «r t

vien tiktai lietuviškai. 1 ūks
iančius publikos talpinančioje

e, aišku, dauguma publi- 
buvo kitataučiai. Jie žo- 

tačiau Biru- 
dainavimas

me
nuo 

važiuos

šoimi- 
demon- 
tuo pat

Avė., Broo- 
17-tą. Pa- 
Jono kapi- 
Ona, sūnus

k os 
džiu nesuprato,

i tos talentingas

dainos. O

Lapkričio 10 dieną, šių 
tų, iš Richmond llillio, 
Liberty Auditorijos 
Aido ir Sietyno chorų daini
ninkai, aktoriai, šokikai ir ki
loki menininkai, viso 40 asme
nų. Ir 7:30 vai. vakaro, Lie
tuvių Salėje 
Worcest er,
vejančią operetę “Sudrumsta 
širdis.

švaros darbininkai reika
lauja 5 dienų, 40 valandų sa
vaitės.

PRANEŠIMAI

togiose patalpose ir jaukioje parko 
atmosferoje galėtume susitikti, žie
mužei artėjant, salėse tenkinsimės 
pasimatę. Iš toliau atvykę svečiai 
bus maloniai priimti.— B. Komisija.

(209-210)

Harrison, n. j. I 
. I

LLD 136 kp. susirinkimą? įvyks [ 
sekmadienį po pietų, 3 vai., spalių 
28 d. toj pačioj vieloj, 17 Ann Si. 
Sis susi rink ijnas perkeltas vieną sa
vaitę anksčiau dėl Laisvės koncer
to, nes nekurie nariai važiuos tą 
dieną į koncertą. Meldžiu atsilanky
ti skaitlingai. — Kviečia Valdyba.

209-10)

BROOKLYN, N. Y ’

Spalių (Oct.) 2G d. Am. juiet. Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., įvyks Kliubo Biz
nio Skyriaus svarbus susirinkimas. 
Visi direktoriaia bei nariai kviečia
mi dalyvauti. Pradžia 7:30 vakare. 
— Biznio Skyriaus Sekretorius.

(209-210) '

PAJIEftKOJIMAS

užbaigus dainą pasipila 
! griausmingi aplodismentai.

Biruta dainuos mums dien
raščio Laisves koncerte. h 

■greta jos, toje pat programo
je, dar girdėsime-matysime ir 
kitus žymius dainos, muzikos, 

talentus. Tačiau 
skūpuoliais: 
vien

šokių meno
— nebūkime
sitenkink i.me
mes girdėsime.
koncertą visiems
kad ir jie girdėtų.

ne
tilo, kad 

Skelbkime 
lietuviams,

Gengsteriai pradėjo pulti 
laivakroviy streiko vadus

Matydami, kad melas, bau
ginimai nepaveikia streikie- 
rių solidarumo, negali juos 
padalinti ir sugrąžinti darban 
iki nebus išpildyti jų reikala
vimai, firmų gengsteriai pra
dėjo Įerorą — atvirą kruviną 
užpuolimą.

Praėjusį pirmadienį 50 
streikierių mašinomis važiavo 
po užstreikuolas prieplaukas 
įvykdyti padėties apžiūrą.. 
Buvo nuvykę ir į tas prieplau
kas, kur dalinai dar tebedir-| 
bo. Nuvyko išaiškinti darbi
ninkams padėlį ir iškviesti1 
juos streikam

Streikierių komitetui pri
buvus No, 32—35 prieplau- 
kosna, kurias kontroliuoja An I 
thony Anastasio,

Fort Greene srities 
ninkės iššaukė masinę 
straciją prie vietinės 
vardu turgavietės, Atlantic ir
Flatbush Avės. Jų vyriausias,, 
šūkis — “Boycott Meat!”

Skelbiančiosios boikotą šei-
29 Endicott St.,1 mininkės atsišaukė į visus 

Mass., vaidins ža- vartotojus antradienį ir ket
virtadienį nepirkti mėsos. Jos

Ant rytojaus važiuos' ėjo pas susiedijos bučerius.
Tūli joms jau. pažadėjo, kad 
tomis dienomis nepardavinės 
mėsos ir apie tai pranešimus 
išstatė savo’ krautuvių 
guose.; > /d

į Hartfordą ir ten 11-tą dieną 
lapkričio, 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Amerikos Piliečių Sa
lėje, 227 Lawrence St., Hart
ford, Conn., taipgi vaidins tą 
pačią operetę. Sykiu su visais 
važiuos ir mūsų trys gabūs 
mokytojai: Operetės muzikos 
autorius Frank 
operetės libreto 
režisierius Jonas

Balevičius, 
autorius ir

Juška ir 
abieju chorų mokytoja Mild-1
red Stensler.

Albert Anastasia brolis, strei-‘ 
k i erių.s 
gaujos 
streikierius 
jiems 
men į

puolė būrys Anastasio 
mušei k u, pradėjo

kumščiuoti. O 
išvažiuojant, metė ak-
į eilinių narių vado 

N a w r oc k i ’ o m ašių ą. 
Mašinos stiklai sužeidė jį ii 
kitą unijistą, Isidoie Marsh.

Vėliau areštuotas prieplau
kų savininko brolis Jerry 
Anastasio, kaipo vadovavęs 
užpuolimui, taipgi Frank Rus
so. Russo esąs unijos biznio 
agentu. Kad jis buvo su 
Anastasio, nieko tame nuosta
baus. Joseph Ryano kontro
liuojamoje unijoje ir bosas 
Anthony Anastasio yra “uni- 
jistas,” aną dieną buvo Rya
no atsiųstas įkalbėti unijis- 

gengsterio j tams, kad jie nesircikuotų.

Jauni vyrai suspėjo | Mokytojai kovos už 
greitai numirti į didesnes algas

Taigi, šį sykį iš mūsų Kul
tūros Centro važiuos didelės,ir 
stiprios spėkos menininkų. Ir 
galima iš anksto užtikrinti, 
... 1 jie vaidindami užžavės, 
patenkins publiką. Nes, mat, 
iau jie Kultūros Centre pra
ėjusį pavasarį vaidindami 

! gražiai pasirodė, kur publika 
, labai šiltai priėmė ir sveikino, į

Taigi, Worcesterio, Hart
fordo ir apylinkių lietuviai 
širdingai esate kviečiami 
skaitlingai susirinkti ir pama
tyti vaidinant šią naują, ža
vingą operetę. Labai retai pa
sitaiko, kad tokia didelė gru
pė vaidintojų važiuotų j toli
mus miestus. Bet, ot, šį sykį 
važiuos ir visiems bus proga 
pasigėrėti jų vaidinimu ir to
kiu dideliu pasišventimu mū
sų menui.

Mes tikimės, kad Worc.es- 
terio ir Hartfordo lietuviai 
pasitiks mūsų vaidintojus su 

f pilnomis svetainėmis žmonių, 
ir kad priduos dar daugiau 
energijos ir ūpo mūsų vaidin
tojams.

Gastrolių Komisija.

lan-

Atlankius ligonį
gyven antis 
Maspethe, 
sugrįžo iš

New Yorko unijų centre— 
13 Astor Place — įvykęs Mo
kytojų Unijos mitingas nuta
rė pastiprinti veiksmus už ga
vimą pakankamesnių 
siems mokytojams.

* dalyvavo apie 800
Mitinge 
uni.j istu

Penki jauni vyrukai praėju
sį sekmadieni užsimušė nukri
tę su auto nuo Northern Blvd, 
kelio ties Norwich, L. L Ties 
ta vieta keturioms mašinoms 
greta eiti kelias susilieja į 
dviem mašinoms kelią.

Nelaimės tyrinėtojai apskai- mokytojų, 
čiuoja. kad tie vyrukai važia- • 
vę po apie 100 mylių per va
landą greičiu, nes mašina pe
rėjo per 6 cementinius kelio 
užtvarus, nubriežė 
stulpą, nulaužė kelis 
liūs medelius, paskui 
didelį ąžuolą, o nuo

plienini 
nedide

sni oge j

kalė (nuo to 
žadėjo nesi-

Naujoji algų 
reikalavimo jie 
traukti atgal) būtų nuo $4.- 
000 iki $8,000 metams. Ati
tinkamai turėtų pridėti algos 
ir kitiems mokyklų štabo tar
nautojams ir darbininkams.

to atšo-i ------------------------
kusi nukrito kelio krantu Že- . 11 i • •
myn 15 pėdų ir ten išsitaškė, j Mulllcl 
Tiktai vieno keleivio kūnas 
bebuvo mašinoje, visi kiti bu-i 
vo ištrenkti iš mašinos.

Užsimušė Carl F. Scott, 
Leonidas Kinta, Bernard Es
posito iš Bayville, ir Kevin J. 
Ronan ir John Dunn iš Oyster 
Bay, visi amžiaus 19 iki 21 
metų.

Šiemet balsuotojai 
darbininku atstovus

rin-

Masinis mitingas 
darbiečio paramai

Per eilę pastarųjų metų 
kimuose darbininkų kandida
tai būdavo eilėje C. Bet šiuose 
rinkimuose, įvyksiančiuose 
lapkričio 6-tą; jie rasis eilėje 
I). Įpratusius prie eilės C ta 
pakaita klaidina (ir aš kartą 
rašiau* klaidingai).

Visiems, norintiems už dar
bininkų ir taikos kandidatus 
balsuoti ar kalbėti, svarbu 
sąmoninti, kad šiemet bus 
taip, balsuosime eilėje D.

Pilietis.

įsi- 
ki-

ir Ar-

paremti
kandi-

.Queens Nepriklausomas Pi-1 
he&ų Komitetas šaukia masi
nį rrtitiYigą šio ketvirtadienio 
vakarą, spalių 25-tą, Jamaica i 
Arenoje, 144th Place 
cher Ave., Jamaica.

Rengiamas tikslu 
darbininkų ir taikos
datą lį Queens apskrities (bo
rough) . prezidentą, unijistą 
kapitoną Hugh N. Mulzac. 
Jis bus ant darbiečių (Ameri
can Labor) baloto, eilėje D.

kalbės Vito 
Carl Lawrence, 
nier ir patsai 
Darbininkams ir
čtams įdomu, kaip darbininkų 
kandidatas valdytų .miestą, 
kuomet jis būtų išrinktas.

Susidarė komitetas 
darbiečiui remti

Marcantonio, 
Ewart Gui- 
k an d i datas, 

visiems pilie-

Kelių amatų ir profesijų 
unijistai eiliniai nariai susibū
rė į komitetą tikslu paremti 
ilgametį unijoms darbuotoją 
kapitoną Hugh N. Mulzac, 
kuris dabar kandidatuoja į 
Queens 'apskrities

Rinkimų diehą 
jį ras ant baloto 
(American Labor)

prezidentą, 
balsuotojai 
darbininkų

Antanas Urnickas, 68 metų 
amžiaus, gyvenęs 378 Hooper 
St., Brooklyn©, mirė spaliu 19 
d. Palaidotas spalių 23-čią, 
Trejybes kapinėse. Liko žmo
na Ona, sūnus Jonas.

—o—
John Rodžius, 58 metu, gy

venęs 1537 Gates 
klyri, mirė spalių 
laidotas 20-tą, šv.
nėse. Liko žmona
Jonas, brolis Kazimieras.

—o—
Jonas Genevich, 53 metų, 

gyvenęs 56 Leonard St., Broo
klyne, mirė spalių 9-tą. Palai
dotas spalių 12-tą, Kalvarijos 
kapinėse, Brockton, Mass. Li 
ko sesuo Victoria Zarauska.

Visas šias laidotuves pri
žiūrėjo laidotuvių direktorius 
(graboriuis) Steponas Aro- 
miskis, kurio įstaiga randasi 

: Metropolitan Avė., netoli 
• Havemeyer St., Williamsbur-

Miesto unkštai rems 
švaros darbininkus

K. Shimkus, 
58-03 69th Place, 
praėjusią savaitę

i ligoninės. Jam buvo padaryta
operacija, dėl kurios ligoninė
je išgulėjo 5 savaites. Spalių 
24-tą tikėjosi vėl eiti ligoni
nėn, kad nuimtų bandažus.

Atlankant
labai gerai. Shimkus yra nubalsuota

^draugiškas žmogus, ilgoką lai-' Sanitation Department© dar-' 
ką su juo pasikalbėjome. Už
siminiau apie Laisvę — jis yra 
Laisvės skaitytojas. Sako: 
turbūt mano prenumerata jau 
baigsis. Pasakiau, jog jau
baigiasi. Tai tuojau užsimokė
jo už visus metus, be jokių iš- 
sikalbinėjimų.

Linkime Shimkui laimingai 
pasveikti ir su mumis kartu 
dalyvauti. V. Karlonas

Viso miesto eilinių unijistų 
ir kai kurių unijų oficialių 

1 atstovų, taipgi delegatu iš 
Shimkus atrodė, šapu bendrame susirinkime
Shimkus yra nubalsuota remti miestinio

Gemblerių didžiūnas Frank 
Erickson būsiąs . išleistas iš 
Rikers Island kalėjimo šį 
penktadienį. Jis ten atbuvo 16 
su virš mėnesių iš buvusių 
jam priteistų dvejų metų.

Miesto labdarybės depart
ment© valdininkas McCarthy 
skelbia bėgiu vieno rugsėjo 
mėnesio prašalinęs iš pašalp- 
gavių sąrašų 2,843 asmenis.

WOR(JESTER, MASS.

Pranešimas ir Pakvietimas
Spalių 27 d., 6 vai. po pietų įvyks 

Olympia Parke ištaikingas bankie- 
tas. Tai bus balius užbaigimui va
sarvietės pobūvių bei uždarymas 
biznio parke per žiemos sezoną. Jį 
rengia L. S. ir D. B. Draugija, tai 
yra Parko savininkė. Bus tradicinis 
parengimas ir kviečia visus ne vien 
narius. Balius bus daugiau vaišinan
tis, negu pelningas, tad kiekvienas 
atsilankęs nesigailės. Visi pasi
džiaugsime atsibuvusiomis vasarą 
gražiomis ir kultlringomis sueigo
mis. Ir vėl su vilčia lauksime se
kamo pavasario ir vasaros, kad pa-

Pajieškau brolio William Kašėtos. 
Paeina iš Kašėtų kaimo, Vilniaus 
gub. Petro Kašėtos sūnus. Vedė 
žmoną, Maynard, Mass. Vėliau per
sikėlė gyventi artimai New Yorko. 
Aš, Ona Kašėtaitės, dabar po vyru 
Ona Casper, atvykstu j Laisvės 
Koncertą, kuris atsibus Lapkričio 
(Nov.) 4 d., 1951, Richmond Hill, 
N. Y. Jai tebegyvenant netoli New 
Yorko, tai mylėčiau susitikti Lais
vės koncerto ir atnaujinti brolišką 
pažintį. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jei negalėtum, j Laisvės koncertą 
atvykti, tai meldžiu atsiliepti laiš
ku, arba atvažiuoti pas mus, po 
šiuo antrašu: Ona Kašetaitė-Casper, 
35 Fairview Rd., Norwood, Mass.

(209-211)

bininkus. Mitinge atstovavo 
100,000 unijistų.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisves įstaigai reikalingas dar

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LOTAS

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

, (206-210)

PARSIDUODA KEPYKLA
Su nedideliu įmokėjimu, lengvi iš

mokėjimai, kaina prieinama. Šauki
te: Virginia 8-4204.

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKĄ
Dviguba

Karu
Kontrolė

Laisniuoti

Instruktoriai

6 LEKCIJOS

Speciales
Klasės Dėl

Motery

Kreipkitės

i McHarris

Įsteigta 1930

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

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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

Direktorius
L. TICIINIAVIČJlUS

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

Tel. GRamercy 7-895L

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
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.

Tek EV. 7-6238

EGZAMINUOJAM AKIS
* RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S A
UP-TO-DATE

HARBER 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

REPUB1 JC BAR & GRILL
I

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 Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>
<i>

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

f

<į>
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