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• šiemet Laisvės koncertas 

žada būti labai skaitlingas. Iš 
visur ateina žinių, kad žmo
nės ruošiasi koncertai! va
žiuoti didelėmis grupėmis. 
Ypač gerai įmobilizuo.jasi 
Masachusetts ir- Connecticut 
laisviečiai.

Tik kol kas iš Philadelphi- 
jos mažai tesigirdi. Bet fila- 

Idelfiečiai kasmet skaitlingai 
pasirodo. Tikimės jų ir šie
met.

I
, * f i

Kryžiokams tai nepatinka, 
i Mes tai žinome. Bet jie apsi

gauna, kai jie mano, kad pa
leisdami ties svetaine pusę 
tuzino pasamdytų asilų su 

įbiauriomis iškabomis jie su- 
• laikys susipratusius, kultūrin

gus lietuvius nuo koncerto.
★

. Vienas draugas man rašo: 
Žinai, brolau, ką aš suradau. 
Aš suradau, kad yra toks da
lykas, kaip organizacinė są
žinė. Aš labai kremtuosi, jei- 

j gu laiku duoklių nepasimoku, 
arba jeigu be įimtos priežas
ties savo organizacijos susirin
kimą apleidžiu.

Tikiu, kad ir kitiems drau
gams taip esti.

Taip ir esti, Kitaip nė būti 
negali. Jokiu būdu negali 
jausties gerai susipratęs žmo
gus, kai jis žino, kad jis ne
atliko savo pareigos. žinau, 
jog nesijaučia smagiai tie 
šimtai Lietuvių Literatūros 
I^raugijos narių, kurie nepasi
mokė j o šių metų duoklių.

Daug sveikiau tą pataisyti, 
tuojau duokles pasimokant.

^Pa,matysite, tartum sunkus
akmuo nusiris nuo krūtinės.

k
New York o uosto eilinių 

% darbininkų streikas yra taip
gi streikas prieš savo unijos 

j / nelemtuosius vadus. Toje 
Amerikos Darbo Federacijos 
International Longshoremen’s 
Association unijoje susidarė 
parsidavėlių klika. Jai vado
vauja Joseph Ryan, kuris 
prieš keletą metų tos klikos 
pagalba išsirinko save “amži
nu prezidentu”, prezidentu 
“iki gyvos galvos”.

Ryan padarė sutartį su lai
vų kompanijomis, kuri nieko 
darbininkams neduoda. Uni
jos nariai prieš ją sukilo. 
Reikalauja naujos sutarties.

Gerai, kad darbininkai ne
tyli. JĖęnė daug laiko, kol 
jiems kantrybė išsisėmė.

Vienas komercinės spaudos 
korespondentas rašo iš Egip- 

■ / ^o: Azijoje ir Afrikoje komn-
A nistų propaganda ir paprasta 

ir labai gudri. Joje svarbiau
sias šūkis yra toks: “Nebūk 
kvailas, nebadauk.”

Milijonai žmonių tuojau su
pranta, kad tai kalbama į 
juos, taikoma jiems. Juk jie 
badauja. Juk juos per amžius 
vergijoje laikė iš Europos pri
buvę balti imperialistai.

Tas, girdi, kaip tik išaiški
na ir tą faktą, kodėl šiandien 
visoje Azijoje ir Afrikoje tiek 
daug neapykantos 'yra “Va
karams”. Tie “Vakarai” tų 
žmonių akyse atstovauja vis
ką, kas neteisinga.

Kiekviena kolonija pasida
rė savo rūšies pavojingu vul- 

7 kanu. Mažai bepagelbės ir 
Amerikos doleriai ir ginklai.

International Workers Or— 
išleido brošiūrą. Kalba į 

visus Amerikos žmones. New 
5 f York o valstijos apdraudos de

partment pasikėsinimas tą 
veiklią, finansiška! puikiai 
stovinčią organizaciją likvi
duoti neturi jokio pateisini
mo.

SOVIETAI PAKARTOJA
SIŪLYMĄ UŽDRAUST
ATOMINES BOMBAS
Trumanas kaltina Sovietus, kad 
jie nesutinka su Amerikos planu

Ateivybčs agentai 
suėmė L. Prūseikiį

Maskva. — Oficialus So
vietų valdžios laikraštis Iz- 
vi esti ja pakartojo Stalino 
pasiūlymą užginti atominių 
bombų naudojimą ir suda
ryti tinkamą Jungtinių 
Tautų kontrolę atominei 
gamybai visose šalyse.

Izviestija, minint Jungti
niu Tautu šešeriu metu su
kakti, kritikavo Ameriką 
už naudojimą Jungtinių 
Tautų kaip “karinės maši
nos”; sako, Jungt. Tautos, 
pagal Amerikos padiktavi- 
mą, užgyrė karą prieš Šiau
rinės Korėjos Liaudies 
Respubliką, atsisakė priim
ti Kiniją ir atmetė Sovietų 
pasiūlymą sušaukti penkių

Pavaryti dar du 
taksy kolektoriai

Washington. — Valdžia 
nušalino dar du taksų ko
lektorius. Vienas jų yra E- 
lias Schulman, vyriausio 
k o 1 e ktoriaus padėję i as 
Brooklvne, o kitas Theo
dore Isaacs, taksu rinkimo 
valdininkas New Yorke.

O jau pirmiau buvo pava
rytas vyriausias Brooklyno 
taksų kolektorius Joseph P. 
Marcelle.

Kongreso Atstovų Rūmo 
komitetas dabar kvočia 
Marcelle apie jo ryšius su 
gengsteriais. Taip-pat klau
sinės apie primetamas jam 
taksų suktybes.

Anglija priešinasi 
Morokkos laisvei

London. — Morokko tau
tiniai vadai kreipėsi į Jung
tines Tautas, prašydami pa- 
liuosuoti nuo Franci jos.

Anglijos užsienio reikalų 
ministerija pasižadėjo prie
šintis morokkiečių prašy
mui Jungt. Tautose.

Arabiškas Morokko kraš
tas yra pajungtas kaip 
Franci jos kolonija šiaurinė
je Afrikoje.

50 INDŲ PAMIŠO
NUO DUONOS

Kalkutta, Indija.— Apie 
50 indu kaimiečių “suvar- 
javojo,” užvalgę duonos, 
pirktos per kermošių Muz- 
zaff&rpur miestelyje. Kaį 
kurie nusinėrė visus drabu
žius ir nuogi bėgiojo, kiti į 
medžius laipiojo, užpuldinė
jo žmones ir visaip šėlo. 
Valdžia tyrinėja tą duoną.

Formoza. — žemės dre
bėjimai pražudė 123 formo- 
ziečius.

Toje trumpoje brošiūroje 
gražiai' išdėstytas visas už- 

! pultos organizacijos reikalas.
Ji pavadinta: “People’s Ca
se.”

didžiųjų valstybių konfe
renciją dėl santaikos.

Washington.— Preziden
tas Trumanas kaltino So
vietų Sąjungą, kad ji nesu
tinka su atominiais Ameri
kos planais.

Trumanas kalbėjo Milici
jos Sąjungos suvažiavime; 
pareiškė baimę, kad nau
jas pasaulinis karas fakti- 
nai sunaikintų civilizaciją, 
ir pridūrė “viltį, kad gal 
Sovietai supras, kad neiš
mintingai priešinasi visoms 
kitoms pasaulio tautoms 
reikale taikos ir teisybės.”

Prezidentas nutylėjo apie 
i naujuosius Sovietų siūly- 
•mus dėl taikos.

Šaukia dar 72,000 motery 
i karinę tarnybą

, Washington, ■— Karinė 
valdyba šaukia dar 72 tūks
tančius jaunų amerikiečių 
merginų ir moterų į tar
nybą armijoj, laivyne ir 0P0 
jėgose. Sako, yra joms pro
ga “pakilti net iki pulki
ninko laipsnio, (bet dar ne 
iki generolo).

Dabar karinėje tarnyboje 
yra 40,000 moterų, o rei
kią 112,000.

t

92,997 amerikonai 
nukentėjo Korėjoj

Washington. — Apsigyni
mo departmentas spalio 24 
d. pranešė, kad jau 92,997 
amerikonai nukentėjo seka
mus nuostolius Korėjos ka
ro fronte:

15,688 užmušta, 65,010 su-< 
žeista, 173 nelaisvėn paim
ta, 10,753 be žinios dingo 
ir 1,314 iš dingusiųjų su
rasta.

Per savaitę iki šio prane
šimo toki amerikiniai nuo
stoliai padaugėjo 2,062.

Papagos daugiausia laimėjo
Graikijos rinkimuose

Athenai,' Graikija. — Tik 
dabar oficialiai' paskelbta 
pasekmės Graikijos seimo 
rinkimų, įvykusių rugsėjo 
9 d.

Išrinkta seiman 114 feld
maršalo Aleksandro Papa- 
goso Graikų Sambūrio at
stovų; 74 generolo Plastiro 
monarcho-fašistai; 57 prem
jero Sofoklio Venizeloso li
beralai ; 10 Demokratinės 
Sąjungos atstovų, šiame 
skaičiuje ir Nikolas Zacha- 
riades, Graikijos Komunis
tu Partijos sekretorius.

Zachariades yra pasišali
nęs užsienin, nes jam gręsė 
karinis teismas ir gal ^mir
tis Graikijoje. Kai kurie 
demokratų - komunistai

Chicago.—Dienraštis Vil
nis spalio 23 d. pranešė:

—Vakar anksti ryte Imi
gracijos Departmento du 
pareigūnai atvykę į namus 
su varantu išsivežė Leoną 
Prūseiką. Jis suimtas de
portavimui, kaip ir pirma 
jo buvo Vincas Andrulis.

Kaucija jam nustatyta 
taipgi $5,000. Tuojau gauta 
reikalinga kaucijai suma.

Kad bankai užsidaro 2 va

Jungtines Valstijos steigs 
Vidurinių rytų komandą, 
nepaisant Egipto

Washington. — Amerikos 
valstybės depar t m e n t a s 
pareiškė, jog Amerika or
ganizuos Vidurinių Rytų 
komandą, ypač Suezo kana
lui ginti nuo komunistų, ne
paisant, kad Egiptas atsi
sakė prisidėti prię tos ko
mandos.

Tokią komandą Jungtinės 
Valstijos sudarys išvien su 
Anglija, Fkaneija,. Turkija,

Egiptas daro prekybos 
sutartį su Sovietais : e

Kairo, Egiptas. — Anglų 
žinių agentūra Reuters pra
neša, kad Egiptas darys 
plačią prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga, ?

Jau prasidėjo dėl to de
rybos tarp Egipto valdžios 
ir Sovietų atstovų.

Vice-prezidento . 
sekretorė įtariama 
kaip kyšių ėmėją

Washington. — Tyrinė
jančioj! Senato komisija su
rado, jog Flo Bratten’ienė, 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidento Albeno Barkley’o 
sekretorė, pasidarbavo, kad 
valdžia duotų Fleisherio 
kompanijai $1,100,000 pa
skolos dėl viešbučio staty
mo Miami, Floridoj.

Į senatorių klausimus 
apie kyšius Brattenienė at
sakė, kad už tai gavo “tik
tai vaisių ir saldainių do
vanėlių.”

Vice-prezidentas sakė dar 
pažiūrėsiąs, ar pavaryt sa
vo sekretorę. t

Valdžia pašalino valdinį 
Smulkiųjų Biznių Komiteto 
advokatą Charlesą Shaverį. 
Jisai prisipažino patarnavęs 
čikagiškei Merčury Record 
kompanijai dėl $325,000 pa
skolos gavimo iš valdinės 
Reconstruction Finance 
įstaigos.

kandidatai jau pirm rinki
mų buvo sumesti kalėjiman.

Premjeras Venizelos žada 
sudaryt sudėtinį minįstrų 
kabinetą iš savo liberalų ir 
Plastiro monarcho - fašistų. 

landą, tai nesuspėta nu
pirkti bonas kaucijai uždė
ti. Tas bus padaryta šian
dien.

Prūseikos areštavimas 
bus dar vienas pasimojimas 
prieš Vilnį—bauginti skai
tytojus ir rėmėjus arešta
vimais redakcijos štabo na
rių.

Vilniečiai geriausiai gali 
atsakyti į tai dar didesniu 
dienraščio rėmimu, dar di
desniu apie jį susibūrimu.

Naująja Zelandija ir Pieti
ne Afrika.

Amerika kvietė Egiptą 
“lygiomis teisėmis” daly
vauti tame kariniame sąry
šyje ir pažadėjo, kad An
glija tuomet panaikintų sa
vo 1936 metų sutartį su E- 
giptu.
. Egiptas pastaruoju laiku 
atšaukė tą sutartį ir nutarė 
išvyti anglų kariuomenę iš 
•Suezo:kanalo ruožto.

Egiptėnai apšaudė 
Izraelio; laiva A.

Kairo. — Egiptėnų pa
trankos Gazoje apšaudė ir 
sužalojo karinį Izraelio 
žvalgybos laivuką, kuris 
per arti priplaukė.

Gaza yra Egipto užimtas 
miestas pietinėje’ Palestino
je. .

Valdžia kėlė kainas 
aukščiau, negu 
įstatymas nusako

Washington.—Kainų kon
troliavimo valdininkas E. F. 
Phelps sako, kad valdžia 
stengiasi ir stengsis sulai
kyti kainų kilimą.

Tačiaus, atsakinėdamas į 
, korespondentų klausi mus, 
Phelps pripažino, jog pati 
valdžia pakėlė įvairių reik
menų .kainas aukščiau, ne
gu reikalauja kontroles įsta
tymas.

Profesorius sako, jankiai 
nežino, kodėl kariauja

United Nations, N. Y. — 
Rutgers Universiteto soci
ologijos profesorius John 

įW. Riley per tris mėnesius 
Korėjoje tėmijo amerikinę 
kariuomenę ir dabar prane
šė Jungtinių Tautų kores
pondentams, jog ameriko
nai vis dar nesupranta, ko
dėl jie turi ten kariauti.

Prof. Riley sakė, “reikės 
milžiniško darbo,” norint 
išaiškinti jankiams to karo 
tikslus.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

VĖL EINA DERYBOS
DEL KARO VEIKSMU 
SUSTABDYMO KORĖJOJ
Amerikonai siūlo naują ruožtą 
del pęrtaikos; atlėžo mūšiai

Korėja. — Pasinaujino 
derybos tarp amerikonų ir 
šiaurinių korėjiečių dėlper- 
taikos ties Panmundžom 
kaimu.

Amerikonai davė tokį pa
siūlymą: Jie rytiniai-vaka- 
riniame fronte pasitrauks 
kiek atgal, užleisdami 200 
ketvirtainių mylių šiauri
niams korėjiečiams ir ki
nams. Už tai šiauriečiai tu
ri tiek pat pasitraukti va
kar i n i a m e fronte, užlei
džiant amerikonams ir Kae- 
songą, pirmiau buvusiąją 
derybų vietą. Paskui turė
tų būti nustatytas pustre
čios mylios nuginkluotas 
paliaubinis ruožtas, tarp 
šiauriečių ir amerikonų.

Trumanas paskelbė, kad jau 
baigėsi karas su Vokietija

Washington.—Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso 
nutarimą, atšaukiant karinį 
stovį prieš Vokietiją, ir pa
skelbė, kad nuo šio mėnesio 
19 dienos “jau užsibaigė” 
Amerikos karas su Vokie
tija.

Karas prieš Vokietiją bu
vo paskelbtas 1941 m. gruo
džio 11 d.

Lietuvos valdžioje 
yra 10,000 moterų

Praga. — Telepress žinių 
agentūra praneša, jog val
dinėse Tarybų Lietuvos 
įstaigose dalyvauja apie 10 
tūkstančiu moterų ir mer- V C f
ginų:

Tarp kitko, 61 moteris 
yra aukščiausioje Lietuvos 
Respublikos taryboje, 7 yra 
nariai visos Sovietų Sąjun
gos Aukčiausios Tarybos 
(seimo); daugelis moterų 
veikia kaip pareigūnės vie
tinėse Lietuvos tarybose.

NUO MEDINIO ALKOHO
LIO MIRĖ 31

Atlanta, Ga. — Mediniu 
alkoholiu nusinuodijo bent 
31 žmogus; susirgo dar 
207; kai kurie apako.

Policija ieško asmens, ku
ris pardavinėjo medinį al
koholį po 50 centų už pus- 
kvortę.

VOKIEČIAI NUTEISĖ 
AMERIKONĄ
Flensburg, Vokietija.—Vo

kiečių teismas priteisė 3 
metus kalėjimo bruklinie- 
čiui amerikonui Karoliui 
Knudsenui, kuris, girtas 
būdamas, užmušė plaktuku 
savo motina, c*

Rio de Janeiro.— Tokia 
didelė sausra ištiko Brazi
lijos sostinę Rio de Janeiro, 
kad net ligoninėms trūksta 
geriamojo vandens.

Tai būtu tinkama vie
niems ir kitiems apsigyni
mo linija, sako amerikonai. 
Laukia šiaurinių korėjiečių 
ii- kinų atsakymo. Jeigu 
šiauriečiai atmestų šį pasiū
lymą, tai amerikonai grasi
na pabloginti jiems sąlygas 
derybose mūšių sustabdy
mo.

Tuo tarpu atslūgo bet 
koki didesni karo veiksmai 
fronte. Kartojosi tik vieti
niai žvalgų susidūrimai ir 
lakūnų kautynės.

Įsidrąsino šiauriniai korė
jiečiai lakūnai su savo ra- 
kietiniais lėktuvais ir 
kontr-atakavo amerikinius 
lėktuvus skersai visos šiau
rinės Korėjos. Amerikonai 
praneša, kad sužalojo vięną 
šiauriečių lėktuvą.

Pakelta alga valdžios 
tarnautojams

Washington.—Prez. Tru
manas užgyrė Kongreso pri
imtą bilių, kuris pakelia 
metines algas daugumai 
valdininkėliu - raštininkų 
po $300 iki $400 per metus.

Pakėlimus gaus 1,100,000 
“baltakalnieriu” valdžios 
tarnautojų.

Valdininkėliams, gaunan
tiems mažiau kaip $3,000 
per metus, bus pridėta po 
$300; paprastiems paštinin
kams — po $400.

Aukštesniems valdžios 
tarnautojams ir vyresniems 
paštininkams alga bus pa
kelta nuo dabartinių $8,000 
iki $8,800 per metus.

Albanai sušaudė 13 
parašiūtiniu šnipų

Tirana, Albanija. — Pa
staruoju laiku buvo lėktu
vais atgabenta ir parašiu
tais Albanijon nuleista 13 
šnipų - sabotažninkų. Al
banijos saugumo sargai vi
sus juos užtiko ir sušaudė.

Tai buvo amerikonų išla
vinti šnipai Muniche, Vo
kietijoje, sako Albanijos ra
dijas.

Rosenbergienčs prižadas 
amerikonams Korėjoje

Korėja. — Anna Rosen- 
bergienė, Amerikos apsigy
nimo sekretoriaus padėjėja, 
apžvalginė jo amerikonų ar
ini ą Korėjoje ir pažadėjo, 
kad tiems patiems karei
viams nereikės antrą žiemą 
kovoti — jie bus sugrąžin
ti namo, atsiunčiant jų vie
ton naujus.

Teheran, Iran.—Sovietai, 
pagal naują prekybos su
tartį, atsiunčia Ivanui 31,- 
000 tonų cukraus.
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SAVO LIZDĄ DERGIA
J. J. Bachunas, turtingas 

farmery s ir smetonininkas, 
parašė klerikalų Draugui 
atvira laiška, kuriame, ne- 
tiesiogiai, nurodo, jog 
Draugas, Sandara ir Nau
jienos elgiasi nežmoniškai, 
puldami šefą Lozoraitį ir 
pataria, kad jie nedergtų į 
savo lizdą...

ŠEŠERI METAI
' JUNGTINĖMS TAUTOMS sukako šešeri metai.

Ta proga šios organizacijos generalinis sekretorius 
Tryąve Lie padarė pareiškimą, kuriame, be kitko, sako, 
kad šiuo metu baimė naujo pasaulinio karo yra kur kas 
didesnė, negu kada nors buvo žmonijos istorijoje. Tiks
lai, dėl kurių ši tarptautinė organizacija buvo suorgani
zuota, nėra pasiekti.

Tai yra tiesa, kurios nieks negali užginčyti. Dar ir 
šiuo metu Korėjoje liejamas žmonių kraujas, žudomi 
žmonės, naikinamas turtas ir visa tai atliekama Jungti
nių Tautų vardan,—taikos vardan!
' Blogumas su Jungtinėmis Tautomis glūdi tame, kad 

jos šiandien yra vienos valstybių grupės įrankis. Nie- 
I ka§ neužginčys, kad Jungtinės Tautos šiandien bando

mos šokdinti pagal Amerikos muziką. O tai nėra svei
ka, tai nėra gera.

Užtenka mūsų krašto misijai Jungtinėse Tautose pa
sakyti taip ar ne taip ir pagal tą dauguma kraštų, eko
nominiai nuo Washington© priklausančių, balsuoja.

Praėjusiais metais Jungtinių Tautų asemblėja atliko 
tokių darbų, kurie šią organizaciją labai pažeidė.

Jungtinės Tautos, kaip organizacija, kuri buvo įkurta 
i taikai pasaulyj išlaikyti, turėjo būti palaikomos, kaip 

jų sumanytojai ir kūrėjai siekėsi, šiandien, kai pasau
lyj ■'-gyvuoja komunistinė Tarybų Sąjunga, Kinijos Liau
dies Respublika ir kitos' liaudiškosios respublikos, ku
riančios socijalizmą, privalo būti suprasta, jog kapita- 

’ lizmas ir socijalizmas gali gyvuoti greta kits kito taikoje.
Mr. Lie, savo pareiškime apgailestavo, kad į Jungti- 

1 near.Tautas dar vis nėra priimtos tūlos valstybės. Žino- 
■ mar jis turi galvoje tokias valstybes, kaip Italija. Bet 
pats ponas Lie pamiršta priminti tą faktą, jog Kinijos 
Liaudies Respublika, turinti 475 milijonus gyventojų, 

į taipgi nėra Jungtinių Tautų nare ir prieš jos priėmimą 
kovoja ii’ pats Trygve Lie! • <

Čiang Kai-šeko, kinų tautos priešo, atstovas tebesėdi 
i Jungtinėse Tautose, Saugumo taryboje, ir jis* skaitomas 
«Kinijos atstovu ! Argi tai nėra šios tarptautinės orga- 
|nizacijos pajuokimas?!

Kol naujoji Kinija nebus priimta į Jungtines Tautas, 
tol§į organizacija nebus visapasaulinė organizacija pil
noje to žodžio prasmėje.

Netenka manyti, kad šeštoji Jungtinių Tautų asem
blėja, kurios sesijos šiomis dienomis prasideda Pary
žiuje, Kinijos Liaudies Respubliką priims į savo eiles. 
Bet kova dėl jos priėmimo visvien tęsis ir Kinija anks- 
čiau ar vėliau bus šios organizacijos nare.

Minedamos šešerių metų sukakti;- Jungtinės Tautos 
i gražiausiai pasielgtų, jei jos dabar, tuojau savo meti
niame seime griežtai pasisakytų už baigimą žmonių 
skerdynės Korėjoje.

Tai reikėtų būtinai padaryti, tai reikėtų kuogreičiau- 
siaU padaryti.

JŲ “LAISVOJI SAKYKLA”
NIūJORKIšKIS republikonų dienraštis “Herald Trib

une” kas kiekvieneri metai rudenį ’ rengia savo Open 
Forum, lietuviškai, atsieit, būtų laisvąją sakyklą. Su
kviečiami įvairūs žymūnai ir jie ten sako kalbas, patei- 
kia*paskaitas apie tą ir kitą reikalą.

Žmogui, mažai galvojančiam, atrodo, kad tokis re
publikonų dienraščio žygis yra bešališkas, geras žygis, 
neš»*tribunoje išstoja ne tik republikonai, o ir demokra
tai,*e-kai kada net ir socialistuojantieji asmenys.

Bet štai šiemet Jungtinių Valstijų komunistų parti- 
' josweikeja, Elizabeth Gurley Flynn, pasiunčia laisvosios 
sakyklos organizatorei Mrs. Reid pasiūlymą, kad į šią, 
laisvąją sakyklą būtų pakviestas komunistų atstovas, ku
ris pasakytų kalbą temoje: kodėl amerikiečiai stoja į 
Jungtinių Valstijų komunistų partiją?

Mrs.' Flynn kalbėtoju siūlė Simon W. Gerson, buvusį 
1948/metais komunistų kandidatą į Niujorko miesto ta- 
rybį:Brooklyne.

Netenka nei sakyti, jog šis komunistų atstovės siū- 
lymas-prašymas buvo atmestus.

Tai ir parodo*, kokios rūšies republikonų dienraštis 
organizuoja laisvąją sakyklą.

Atsiminkime, šiame atvirame forume, kaip ,per praė
jusius kelerius metus, taip ir šiemet, apie komunizmą 
bttspjcalbėta tiek ir tiek. Bet kas iš to, jei ten negalės 
tarti žodžio komunistas, kuris gali nušviesti komunizmo 
esnlę ir siekimus.

Klaidą daro šios “laisvosios sakyklos” rengėjai, atsi
sakydami suteikti žodį žmogui, kuris galėtų daug ką 
naujo pasakyti. 
• ----------------------------------------------—--------------------

NENAUDĖLIS GLOVAC
KIS KOLUMBIJOJE

Uruguajiečių Darbe skai
tome :

“Laiko Nr. 50 iš Kolumbi
jos rašo apie save buvusis ca
ro armijos karininkėlis ir 
smetoninės valdžios budeliš
kasis samdinys generolas Gri
galiūnas-Glovackis. Į sąšlavy
ną nuspirtas senis generolas 
(generolo laipsnį jam uždėjo 
lietuviškieji fašistai už jo 
kruvinuosius darbus prieš mū
sų tautą), šiandien kapstosi 
tolimoje Kolumbijos žemėje, 
spėjęs laiku pasprukti nuo 
teisingo lietuvių tautos teis
mo.

Glovackis minėtoje savo ko
respondencijoje rašo apie tai, 
kaip jis liko pamaldus, kaip 
rūpinasi bažnyčia ir dievu. 
Matyt praeities juodi darbai 
generolui neduoda ramybės, 
todėl jis kiek- susiramina gre
timoje koplyčioje bei už 12 
kl. esančioje bažnyčioje. “Pa
vojinga čia pyktis su, kaimy
nais“, aimanuoja pamaldusis 
generolas, kurio daržą apnai
kina kaimynų paukščiai ir gy
vuliai. Kaip viskas pasikeitei 
Prieš 10 metų Glovackis nebi
jojo netik kaimynų, bet. jo 
ranka nė kiek nesudrebėjo 
kai šaudė į darbininkų : de
monstracijas, kai žudė nekal
tus žmones Kaune 1927 me
tų Smetonos fašistinio perver
smo metu, šiandien “narsusis“ 
Glovackis jau bijo net su kai-’ 
mynu pasiginčyti ir savo dar
žą tvarko* naktimis...

Iš Glovackio pasipasakoji
mų sužinome, jog Kolumbijo
je gyveną lietuviškieji pabė
gėliai, irgi ne visi savo darbu 
pragyvenimą pelnosi. Panašiai 
kaip Amerikoje, kur tūli Di- 
Pi įsigijo pusės milijono dole
rių vertės bravorą, Kolumbi
joje jie steigia valgyklas, 
grožio salonus, dantų techni
kos- dirbtuves, krautuves, bat- 
siuvyklas ir 1.1. Visa tai ne- 
įgysi be pinigo. O iš kur jiems 
tas pinigas plaukia?

Taip, generolai be armi
jos, bėgdami iš Lietuvos, 
savęs nepamiršo: grobstė 
jie, ką galėjo, ir dabar jie 
gyvena, kaip ponai.

TAUTININKŲ
SIEKIMASIS

Dabar jau aišku, kad lie
tuviškieji smetonininkai ne 
juokais bando įsigalėti Su
sivienijime Lietuvių Ameri

Sudaryta srities komisija 
Tarybiniam Taikos gynimo
komitetui padėti
j J^AIPeDA, IX. 3 d. —čia 
sudaryta srities komisija Ta
rybiniam! Taikos gynimo ko
mitetui padčti. J ją įėjo darbi
ninkų, mokytojų, kompozito

rių, .medicinos darbuotojų, 
partinių, komjaunimo ir prof
sąjunginių organizacijų atsto
vai, iš viso 11 žmonių.

Komisijos pirmininku pa
tvirtintas Klaipėdos mokytojų 
instituto direktorius K. Gerū- 
laitis.

“Nebėra” bažnyčių, bet baž
nyčios “lūžta” tikinčiaisiais...

. f I

metu, kad galėtų jas aplan
kyti ir dirbantieji, pamal
dos suruošiamos net ir va-

Jei tikėti klerikalų spau
dai, tai šiandien Lietuva 
pilna stebuklų. .Štai skai
tau Chicagos kunigų Drau
ge (spalio 16 d.) apie pasa
kojimą vieno pabėgėlio j 
Švediją. Jis pasakęs, kad 
Lietuvoje nei vyskupų, nei 
kunigų^ nei bažnyčių beveik 
nebelikę. Jis sako: “Bažny
čios paprastai uždarinėja
mos tuo pretekstu, kad ne
sumoka mokesčių.” .

Bet tuojau tame pačiame 
pasakojime išgirstame:

“Tačiau nepaisant visų tų 
terorizavimų, religinis gy
venimas Lietuvoje dar gy
vas. Per didžiąsias šven
tes bažnyčios rtttd žriftftltą 
tiesiog lūžta. Didž. savaites 

koje. Jie nori išrinkti į 
pild. tarybą žmones, kurie 
tarnautų jų politikai. Vie
nas žmogus Naujienose ra
šo:

h

Pirmiausia savų tarpe kele
tas žymesnių tautininkų vei
kėjų pastūmėjo į šalį, o patys 
kur galėjo alkūnėmis stumda- 
mies prasivežė. Tiesa, pačių 
pirmųjų vietų neišdrįso užim
ti, — mat, dar neturima pilie
tybės. Nepatogu.

SLA viena stambesnių pa
šai pinių organizacijų, kurios 
ižde turima atsargai pinigų. 
Be to, leidžiamas yra SLA 
laikraštis “Tėvynė“.

Tai kai kas iš šalies lašina 
seilę ir galvoja, kad gerai bū
tų suimti visa į vienas rankas. 
O suėmus jau būtų galima sau 
viems bendraminčiams patar
nauti, ar suteikiant tarnybas, 
ar leidžiamą laikraštį pakrei
pus turiniu savo srovei arti
mesniu. Arba būtų galima 
tas laikraštis uždaryti, o SLA 
organu pasirinkti bet kuris 
kitas. Aišku, kas rinkimus lai
mėtų, tai tų laikraštis virstų 
SLA laikraščiu.

SLA nariai privalo sto
vėti savo organizacijos rei
kalų sargyboje ir neleisti 
smetonininkams ten pona- 
voti!

KAS Už TAIKĄ, 
TĄS PRAKEIKTAS

. Dienraštis Vilnis rašo:
Liberalų savaitraštyje “Na

tion” sociologijos profesorius 
McClung Lee stato klausimą: 
“Ar tai iš tikrųjų yra tik ak-- 
cidentas, kad minčių kontro
lė, kurią netikusiai vadino lo
jalumo investigacijomis, la7 
biausia taikomą nekomunisti
niams liberalams? Kiele ma
žai beliko spaudos laisvės šio
se Jungtinėse Valstijose.“

Pastaruoju. Jaiku prieš sa
vaitraštį “Nation“ pradėta* aš
tri kampanija tik už tai, kad 
tas laikraštis’stoja už taiką. 
Ypač atakuojama Alvarez del 
Vayo, kuris tame savaitrašty
je rašo apie užsieninę politi
ką.

Toje bjaurioje kampanijoje 
prieš “Nation” labiausia pra
kaituoja social demokratų 
“New Leader” ir . trockistų 
“Partisan Review.”

Tūlas Peter Viereck sako, 
kad “Nation” yra dar pavo
jingesnis negu komunistai. 
Girdi, “Nation” kenkia vaka- 

<rų karui prieš rytus!
Ši atakų linija yra senato

riaus McCarthy linija. Ans 
taip pat gieda, kad liberalai 
“nuodija mūsų informacijų 
kanalus.”

Reakcininkai pražiodino 
savo nasrus ir prieš liberalus.

Taip buvo ir prie Hitlerio. 
Pirmiausia isteriką prieš ko
munistus, o paskui ir prieš li
beralus, prieš visas ’tas sroves 
ir grupes, kurios vaduojasi 
žmoniškumu ir tolerantišku
mu.
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karais. Vaikai surašyti į 
pionierius, bet ir tie su savo 
tėvais, nepaisant visos an
tireliginės propagandos, vis 
tiek lanko bažnyčias ir mel
džiasi. Tiek jaunimas, tiek 
ir suaugusieji bolševikų įti
kinėjami/ kad kunigai ir K. 
Bažnyčia yra žmonių išnau
dotojai, siurbėles etc., tačiau 
žmonės patys gerai žino, ko 
tokia bolševikų propaganda 
yra iš tikro verta.”

Kaip gali uždarytos baž
nyčios lūžti tikinčiaisiais? 
Tas pasakotojas, matyt, yra 
dūr’ didėsniš mčIagTūš* i F už 
Draugo redaktorius.

Klesti Šiau
Grįžusi iš Vokiętijos į 

Lietuvą Anė Venciūtė-Tik- 
niuvienė vilniškiame Tėvy
nės Balse rašo apie save ir 
Šiaulių miestą, kuriame ji 
gyvena. Raštas labai įdo
mus, todėl mes žemiau jį 
ištisai spausdiname.— Lais
ves Redakcija.

Prieš dvejus metus aš 
grįžau iš Detmoldo į Tė
vynę, “Tėvynės Balso” laik
raštyje parašiau pasiliku- 
siems užsienyje pažįsta
miems laišką, k u r i a m e 
smulkiai aprašiau kelionę į 
namus, gyvenimą gimtaja
me krašte.

Į šį laišką man 'atsakė 
pažįstami ir nepažįštami' 
šiauliečiai, prašydami išsa
miai papasakoti' apie gyve
nimą Tėvynėje. Tuo tikslu 
šiandien rašau jums, bran
gūs tautiečiai, -'šį' laišką. 
Kaip žinote, po.> • begalinių 
kančių ir vargų, kuriuos 
teko pakelti Dėtmolde, Tė
vynėje aš vėl tapau pilna- 

! teisiu žmogumi. * ' ■
Aš dirbu Šiaulių pramo

nes kombinato kontoroje. 
Kombinatui priklauso siuvi
mo, avalynės, trikotažo ir 

; kitos dirbtuves.
į Prieš metus ištekėjau už 
i buvusio mokyklos draugo— 
Vinco Tikniaus. Vincas dir- 
ba “Elnio” odos i'r’ avalynės 

i kombinate (buvęs ' Frenke
lio fabrikas). Į fabriką jis 
atėjo paprastu darbirii'n'ku, 
o dabar pasidarė ''kvalifi
kuotu odininku - sukirpėjų.1 
Jis yra .. .baągfesj kopibmąte; 
suorganizuoti, specialių ūio-f 
kyklą, Kurioje ipirijtyręf įneisj 
trai ir' priešakiniai ustrbi- 
ninkai apmoko jaunus dar
bininkus įVairid specialybių.' 

J Vaisių gatvėje mes'turi
me .gražų "trijų kambarių 
butą J Gyvenanie kai’tu'sii“ 
mama ir sesute Gene, kuri 
dirba miesto banke. ' , .

Tuoj bus mbtind
Aš neužilgo ruošiuosi tap- 

: ti motina. Kokia laimė, kad

Janies JL*. McDevitt,;nau“ ; 
jas Amerikos Darbo ;Fe-; 
deracijos Politinės Veik
los Lygos direktorius. Jjs 
sako, kad 1952 m. rinki- t 

. i . ' y ,

muose darbo unijos rems 
tik “darbininkų drau
gus“. Bet juk taips būda
vo ir praeityje. Tačiau 
tie išrinkti, “darbininkų 
draugai“ ant demokratų 
ar republikonų tikieto po 
rinkimų pasirodydavo di
džiausiais d a r b ininkų
priešais. Darbo unijoms 
laikas kailbčti apie nacio
nalines darbo partijos 
steigimą.

Šypsenos
Apie meilę

Kai moteriškė įsimyli, tai. 
vyriškis gali priverst ją da
ryti viską,, ką tik jinai no-* 
rėš dat’yti. '

Surinko žemaitis

lių miestas!
mano kūdikis gims Tarybų 
Lietuvoje, kad jo, likimas 
nebus panašus į liūdną li
kimą lietuvių vaikų, kurie, 
gimę užsienyje, neturi jokių 
teisių ir niekuomet nebus 
tikri dėl savo rytojaus, ne
turi Tėvynės ir visuomet 
bus laikomi nereikalingais 
piliečiais.

Kiekvieną savaitę aš tu
riu sveikatos patikrinimui 
lankyti moterų konsultaci
ją, kur dirba šiauliečiams 
gerai pažįstama gydytoja 
Delinihkaitienė. Kartą pa
tingėjau eiti iv praleidau 
savaitę. Žiiūriu — prie mū
są namų privažiuoja; maši
na, ir konsultacijos gydyto
ja 'SU sesūte eina tiesiog pas 
mus! Gydytoja piane ap
žiurėjo,. pabarė, kad neatė
jau,- pasakė, kad būtinai- rei
kia kas savaitę tikrinti svei
katą. Ii’; tai viskas, bran
gios tautietės, nemokamai, 
•kaip ir visa medicinos pa
galbą Tarybų šalyj ei

Šiauliuose dažnai lankau 
kjnųs, teatrą, daug skaitau, 
nėriu pasivyti, ką praleidau 

"Detmolde. Šiauliuose dabar 
vėikia trys kino teatrai: 
“Pergalė,” “žvaigždė” ir 
naujas “Aušros” kinas, pa
statytas prie turgavietės. 
Visi kinai padidinti,, rekon
struoti ir puikiai atrodo, šį 
sezoną su vyru nepraleido
me nei j i yįenąs . premjeros,. 
Matėme 1 ' Augustino'r Gri
ciaus “Liepto į galą,”- j Alek
sandro Guzevičiaūs’ “Kal
vio Ignoto teisybė,” Ra vien
okos . > “Laimė,” j Golcjoni — 
-“Dvieju f.ppnų tarnai” “Sa- 
vikvaišos/’ * .Šijerip- “Klasta 
ir h’ieįlė”. įr tŲ j Teatre vai: 
dina : >aktorės ? ( *Bįn(jokaitė, 
Dūls.kytėį; yaišytė, Dįobšyjs, 
■Poška.; įv / daug kįtų. jaunu 
scenoj lųoistrm .; j 

j Šią -žiemą Šmuliuose buvo 
atidąrytas muzikinis .lekto
riumas. Paaiškinsiu. jums, 
kas tai yra. Kiekvieną sa
vaitę teatro sfAleje ruošiami 
kpncertaį - lekcijos. Lek
toriai; j r muzi kai dažniau
siai atvažiuoja iš Vilniaus 
ir Kauno/. Lektoriai papa
sakoja .apie kuri nors kom
pozitorių, jo- veikalus, kaip 
jie parašyti .ir tt., o vėliau 
įvyksta, to kompozitoriaus 
veikalų koncertas. ,Tuo bū
du, mes, šiauliečiai, jau 
klausėmės paskaitų apie 
Čaikovskį, Šopeną, Stalini
nės premijos laureatus Tal- 
lat-Kelpšą, Balį Dvarioną ir 
kitus. Jų kūrinių koncer
tus atliko, iš Vilniaus atvy
kę ' solistai, dainininkai, kaip 
antai, Staskevičiūtė, Repšy
tė, Rubackas, smuikininkai 
Paulauskas, šiaulietis Fle- 
džįnskas ir kiti. z

Mokyklos
- i ” '• '• •> >■' T •• v .

VDetmoldę Teko dažnai .gir- 
Idėti ir skaitytį,, kad, ^esą, 
Lietuvoje ■. giQ.ky.klos. vei
kiančios tik pora ’ yąlahdų 
per dieną, kad visos.įmdky-. 
klos esančios sugriautos ir 
nebeatstatomos, kad vado
vėlių nesą, jokių knygą ne-, 
spausdinama, lietuvių lite
ratūros klasikų veikalų vi
sai nebeišleidžiama- ir pana-/ 
sius plepalus. Kiekvienas 
.lietuvis, grįžęs į Tėvynę, 
įsitikino, koks tai kvailas ir 
begėdiška^ melas. Mano
brolis — Jonas Vencius*— 
Šiaulių berniukų gimnazi
jos direktorius dažnai pa
sakoja, kokia -dabar yra 
švietimo padėtis ir Šiauliuo
se, ir visoje Tarybų-Lietu
voje. Niekuomet Šiauliuo
se nebuvo tiek daug įvairių 
mokyklų, kaip dabar, bu
te n—20, ir niekuomet nebu
vo tiek daug moksleivių, 
būtent—7,000! Jonas sako,

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Peri 

jog tai yra du ’kartus dau
giau, negu prieš karą. Mes 
net dabar turime aukštąįą 
mokykla — Mokytojų insti
tutą. Visų mokyklų padų- i 
pos—naujos, arba gerai at- ’ 
remontuotos. Me r g a i č i ų 
gimnazija pasidarė dukart 
didesnė. Dabar pas mus 
mokosi visi vaikai, apmoky
mas privalomas ir nemoka
mas. Brolis sako, kad Šiau
liuose dabar yra apie 300 
mokytojų, ir jų dar trūksta.

Kaip gaila, kad jūs, bran
gūs tautiečiai, neturite ga
limybės paskaityti pas mus 
gausiai leidžiamos knygos! 
Kaip jaudinamai parašė po
etas Teofilis Tilvytis savo 
poemą — “Usnynę,” kurio
je jis pasakoja apie Lietu
vos valstiečių gyvenimą. O 
Aleksandras GūzeviČius pa
rakė idomu istorini romaną 
“Kalvio Ignoto teisybė,” kur 
jis atvaizduoja 191Š me
tų revoliucinius įvykius Lie
tuvoje. Gerbiamas tautie
tis P. Z...! Tamsta nori 
žinoti, kaip atrodo Šiauliai! 
Čia be galo daug statoma 
rfaujų patalpų. Nauji na
mai gražus, daugiausia tri
aukščiai, kiekviena įmonė 
stato savo darbihinkafens 
puikius namus. Kiniečiai 
jau turi 4 nuosavus trijų 
aukštų namus, ir tebestato 
toliau. Miesto pakraščiuo
se — Kuršėnų, Joniškio ir 
Tauragės plentuose, šimšė- 
įe, Gubernijoje, prie gele
žinkelio linijos išaugo išti
si privatinių namukų kvar
talai. Ir1 kokie jie gražūs! 
Mūriniai ir mediniai, rau
donais čerpių ’ stogais, su 
.darželiai^ sodeliai^ .ir tt, ' I > i < . i į vi ę J ' ...

•. Šiauliai gražėja
tQraižįja Šiauliai. Šinišėje, 

kur ,buvo niūrų įrį nykų, 
veisiamas didžiulis parkas^ 
•valomas’ ežeras,,. ■ statoma 

.daugybė namių Mes tąip 
pat galvojame pasistatyti > 
namą. Vincas, jau kalbėjo 4 
apie tai su “Elnio” vadovy
be,- ir jam prižadėjo padė
ti, duoti statybinės medžia
gos, o pinigų gausime ban
ke. štai, neseniai Vinco 
draugas — elnietię Pranas 
Ovsiukas — pasistatydino 
puikų mūrinį namuką..

Tarybų Lietuvoje jauni
mas gausiai sportuoja. 
Kiekviena įmonė, kiekviena 
įstaiga, kiekviena moky
kla turi sporto aikštelę ir 
savo sporto kolektyvą. Šiau
liuose sportinis judėjimas 
vis labiau plečiasi. Elnie- 
čiai net įrengė savo didžiu
lį stadioną Lauko gatvėje. 
Algirdas Griškonis, Eduar
das Gečauskąs, , Sipavičius, 
Bartusevičius — yra elnie- 
čių futbolo pažiba, Elnie- 
.Čiai futbolistai nugalėjo pa
nevėžiečius, liepojiečius įr' 
kitus, ir laikomi viena ge-/x; 
riaušių .Lietuvoje futbolo , 
komandų. Bet ;t.uo nėra ko . 
stebėtis! Vincas pasakojo, 
kaip daug darą ,“Ęlnio” va
dovybė •. i sportui : išvystyti! 
Visi., sportiniai įrengimai, 
kostiumai, jr tt., perkami 
profesines '•sąjungos.. pini
gais. Iš viso Šiauliuose da
bar yra 140 sporto kolektyvų 
ir 4,000 organizuotų spor
tininku.

Brangūs tautiečiai, man 
atrodo, kad aš atsakiau į 
kai kuriuos užsienyje gyve
nančių šiauliečių klausimus.
Sekančiame laiške papasa
kosiu apie ką kita.

Taip, kaip gyvenu aš, gy
vena dauguma Tarybų Lie
tuvos moterų. Aš turiu Tė- r 
vynę, kuri manimi rūpinasi, / 
aš turiu vietą gyvenime, tu-'1-- 
riu mylimą šeimą. Aš lai
minga, kad mano kūdikio 1 
laukia šviesus rytojus, kad 
jis bus mūsų didžiosios ir 
galingosios Tėvynės pilietis.

:t., Spaliy-October 26, 1951
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Ginčai tarp Anglijos ir 
Egipto dėl Suezo kanalo ga
li privesti prie panašaus 
karo, kaip Korėjoje, sako 
tūli politikai. O kiti lemia, 
kad dėl to gali išsivystyti 
daug didesnis tarptautinis 
susikirtimas.

Anglija vadino Suezo ka
nalą savo imperijos gyvy
bės linija. Dabar gi jis lai
komas svarbiąja karine A- 
merikos ir jos talkininkų* li
nija.

Tas kanalas, eidamas per ..... r ,—r ------
Egipto žemę, tūkstančiais strateginį trikampį, į kurį 
mylių sutrumpina kelią lai- atsiremia trys žemynai. — 
vams iš Anglijos ir kitų va- Europa, Azija ir Afrika, 
karinės Europos kraštų į “Trikampyje” yra ir Jturtin- 

h ^įįūijos Vandenyną ir į Pa- gos aliejum (nafta) šalys— 
Lffiką — Ramųjį Vandeny- Iranas, Irakas, Saudi Ara- w i • • -i i • • • m_ i _ • • __

priklausančio Sin a u j a u s 
pussalio. Tas pušsalis ry
tiniu savo šonu rubežiuoja- 
si su Palestina ir arabiška 
Jordano karalystėje.

Suezo kanalas yra pripa
žintas siena, skiriančia Af
rikos* žemyną nuo Azijos.

KARINIAI SVARBUS 
TRIKAMPIS

Taip pat žymėtina, jog E- 
giptas su tuo kanalu ir ar
timaisiais Mažosios Azijos 
kraštais sudaro vadinamą

ir Afrika.

biją, dalinai ir Turkija,na. Jeigu ne Suezo kana-,
las, tai laivai iš minimų1 įsiterpusi tarp Viduržemio 
kraštų turėtų plaukti ap- ir Juodosios Jūrų, 
link visą vakarinę ir pieti- —Viena didžiųjų keiste-
nę Afriką, o dalinai ir ap- nybių yra ta, jog visas Sa
link rytinę, norint .pasiekti ezo kanalas eina per Egip- 
Indiją bei kitas Azijos šalis, to žemę, bet iš kanalo pel-

n

Viduržemio Jūra banguo
ja tarp šiaurinės Afrikos ir 
pietinės Europos, o Suezo 
kanalas jungia tą jūrą su 
Raudonąja Jūra, iš kurios 
jau išplaukiama į Indijos 
Vandenyną ir visus Azijos 
ir Australijos vandenis.

Svarbioji karinė 
pozicija vakarams

Naudojant Suezo kanalą, 
Jurigtinės Valstijos, Angli- 

' ja ir kiti “vakariniai kraš
tai galėtų greitai permesti 
s^vo kariuomenę į frontus, 
kur ji reikalinga,” rašo 
New Yorko Times.

“Suezo kanalas yra stebu
lė Viduriniu Rytų (arabiš
kų šalių ir Turkijos) o Vi
duriniai Rytai yra gyvybės 
linija vakariniams kraš
tams. Nes Viduriniai Ry
tai suteikia vakarams armi
jų ir lėktuvų bazes vienoje 
iš tinkamiausiu pasaulyje 
karinių vietų; jie taipgi su
teikia aliejų (naftą). Ir 
jeigu vakarai būtų šalin 
nustumti nuo Suezo kanalo, 

•. nuo to aliejaus ir nuo tų 
karinių stovyklų (bazių), 
tai būtų didžiulis Rusijai 
laimėjimas,” sako N. Y. 
Times.

, Štai kodėl Jungtinės Vals
tijos taip uoliai remia An
gliją prieš Egiptą ginče dėl 
Suezo kanalo.
^Egiptas pastaruoju laiku 
Nusprendė išvyti anglus iš 
Suezo ruožto ir perimti ka
nalą į savo rankas. Tad 
Amerikos valstybės sekre
torius Deaji Acheson ir už- 
reiškė, kad Egiptas neturi 
teisės pavaryti anglų iš Su- 

y ezo, o privalo laikytis 1936 
metų sutarties su Anglija.

Ta varu užkarta Egiptui 
sutartis “leido” anglams 
viešpatauti Suezo kanale, 
statyti karines bazes Suezo 
ruožte, laikyti ten Anglijos 
kariuomenę ir naudoti E- 
gipto uostus kaip Anglijos 
karo laivyno stotis.

|domi ir keista Suezo 
kanalo istorija

bSuezo kanalas yra 100 
\^n/lių ilgio. Jis tęsiasi nuo 
Port Said uosto prie Vidur- 

/ Jūros iki Suezo mies
to? prie Raudonosios Jūros 
šiaurinio galo.

Kanalas eina per šiauri
niai- rytinį Egipto kampą,

nosį beveik vien tiktai sve
timų kraštų kapitalas,—ra
šo amerikinis žurnalas Life.

Francūzy kompanija-- 
kanalo pravedėja

Suez kanalas buvo iškas
tas ir ištaisytas francūzu 
kompanijos, vadovaujant 
inžinieriui Ferdinandui de- 
Lesseps. Darbai pradėti 
1859 metais ir užbaigti 1869 
m. Bet ne visą kanalo va
gą teko kasti, nes kasimą 
dalinai pavadavo Timsah 
ežeras ir ilgi Kartieji Eže
rai, kurie sudaro didelius 
kanalo tarpus.
SENOVINIAI KANALAI
Suezo kanalas — tai jau 

ne pirmas kelias laivams 
perplaukti iš Viduržemio 
Jūros į Raudonąją Jūrą.

Senoviniai Egipto kara
liai - faraonai, naudodami 
vergų darbą, pravedė kana
lą nuo didžiosios Nilo upės 
iki Raudonosios Jūros jau 
už 600 metų pirm krikščio
nių gadynės. Tuo būdu 
egiptiniai laivai iš Vidur
žemio Jūros plaukė Nilu iki 
kanalo, o iš kanalo į Rau
donąją Jūrą.

Laikui beeinant, per įvai
rius sumišimus ir iškriki
mus Egipte, kanalas buvo 
apleistas ir smėlių užneštas.

Paskui persai - iraniečiai, 
valdydami Egiptą 2,400 me
tų atgal, vėl prakasė lai
vams kanalą nuo Nilo upės 
iki Raudonosios Jūros.

Ilgainiui kanalas vėl bu
vo dumblų ir smėlių užneš
tas ir apleistas.

Tad nauji Egipto valdo
vai makedonai - graikai 
Ptolomejai ir vėl pravedė 
kanalą iš Nilo į Raudonąją 
Jūrą. Jie viešpatavo Egip
tui ketvirtajame šimtmety
je pirm krikščionių gady
nės ir per ketvertą desėtkų 
pirmųjų krikščionybės me
tų.

Francūzu kompanija, kas
dama Suezo. kanalą, taipgi 
pasinaudojo įvairių Egipto 
valdovų pradėtais, bet ne
baigtais kanaliniais dar
bais.

Anglai pasalingai 
užvaldė kanalą

Anglija iš /pradžios prie
šinosi francūzu kasamam 
Suezo kanalui. Bijojo, kad

nalu, gali paveržti nuo an
glų prekybą, vedamą su ry
tiniais kraštais. Paskui An
glija pradėjo galvoti, kaip 
pasiglemžt kanalo kontrolę 
iš francūzu. Ir šią gudrybę 
padarė Anglijos premjeras 
Disraeli 1875 metais.

Francūzu kompanija bu
vo išleidus 400 tūkstančių 
kanalo šėrų (akcijų). 177 
tūkstančiai tų šėrų buvo 
suteikta vietiniam Egipto 
valdovui. Egiptas tada bu
vo laikomas Turkijos impe
rijos dalim, bet turėjo šio
kią tokią tautinę savivaldą.

Išlaidus, išgveręs Egipto 
valdovas (chedivas) “pra
švilpė” savo krašto iždą ir 
bankrutavo. Anglija suži
nojo apie valdovo vargus ir 
pasisiūlė jam patarnauti — 
atpirkti iš jo visus Suezo 
kanalo Šerus. Taip egipti- 
nis valdovas ir pardavė An
glijai 177,000 šėrų už 20 mi
lijonų dolerių.

Tuo būdu Anglija gavo 
didelį balsą kas liečia kana
lą. Francijos kapitalistai, 
tačiaus, skaitėsi vyriausiais 
kanalo kontroliuotojais. 
Prancūzas vis buvo Suezo 

, kanalo direktoriato pirmi
ninkas.

Egiptenų sukilimas ir

sukilimas prieš francūzus, 
anglus ir prieš Egipto val
dovą kaip išdaviką. Prancū
zai nusigando, jausdamiesi 
bejėgiais. Francijos valdžia 
net nebandė ginti kanalo 
nuo sukilėlių'

Tad Anglija ėmėsi mal
šinti egiptėnų sukilimą. Tai 
buvo sunkus, ilgas darbas, 
ir tiktai per kelis kruvinus 
metus pavyko anglų armi
jai sutriuškinti sukilimą. 
Nuo to laiko Anglijos ka
riuomenė ir tapo nuolatiniu 
Suezo kanalo “saugotoju.” 
Tokia karinė anglų globa 
kanalui buvo įrašyta ir 
1888 metų sutartin tarp An
glijos ir francūzu kompani
jos.

Egiptas niekuomet nepa
sirašė tos sutarties. Jis ją 
ir šiandien atmeta.

Anglai tapo Suezo kanalo- 
viešpačiais, nors vis dar lei
džia skirti francūzą direk
toriato pirmininku.' Iš ti
krųjų gi Franci j a tegali tik 
“trečiuoju smuiku” griežti 
anglų - amerikonų koncer
te.

ANGLŲ-AMERIKONŲ 
PLANAS

„ Tai amerikonai ir anglai 
pagamino ir naują planą, 
kad jie išvien su Franci]a, 
Turkija ir Egiptu, “kaip ly
giais partneriais,” sergėtų |

tarp paties Egipto ir jam I Franci j a, naudodamasi ka-

■ 1882 metais , išsiveržė 
smarkus ir platus egiptenų

lui saugoti. Jei Egiptas 
prisiimtų šį planą, tai an
glai - amerikonai 
panaikint jo 1936 metų su
tartį, kuri patvirtino Angli
jos kontrolę kanalui.

Egipto valdžia, atmesda
ma tą pasiūlymą, pareiškė, 
jog amerikonai ir anglai su 
tokiu planu mojasi ne tik 
Suezo kanalą išlaikyti savo 
rankose, bet ir visą Egiptą 
užvaldyti, paverčiant jį an- 
gliškai-amerikine kolonija.

Riebūs pelnai iš 
Suezo kanalo

Už kiekvieno laivo pra- 
plaukimą Suezo kanalu yra 
renkami stambūs mokes
čiai kompanijai, apart E- 
gipto laivų, kurie nemoka
mai praleidžiami.

Kiek svorio laivas turi, 
sulig to imami ir mokesčiai. 
Pavyzdžiui, už keleivinio 
10,000 tonų laivo praplau- 
kima kanalu reikia sumokė
ti $7,488.

Pernai iš plaukusių tuo 
kanalu laivų buvo surinkta 
viso 80 milijonų dolerių. Ir 
nors duosniai buvo atskai
tytos visos išlaidos, tačiau 
kanalo kompanijai liko 28 
milijonai dolerių gryno 
pelno. Tuo , būdu už kiek- 

_ _ vieną įdėtą kompanijon 
Suezo kanalą nuo komunis- j šimtą dolerių vien 1950 
tų. Bet iš Egipto nereika- metais buvo gauta po 58 do- 
laujama kariuomenės kana-llerius gryno pelno.

sutiktuc

DIREKTORIATO 
SUDĖTIS

Suezo kanalo kompanijos 
direktoriautas susideda iš 
32 nariu. Tame skaičiuje 
yra 16 francūzu, 10 anglų. 
4 egintėnai, 1 holandas ir 1 
amerikonas (S. 
Tuck, 
tiju

P i n k e y 
buvęs Jungtinių Vals- 

ambasadorius Egip- 
Kad asmuo 
direktorium.

kad pilotas būtų apleidęs’ 
tokią tarnybą.

Šalutiniai kanalo
įrengimai

Abiem šonais Suezo kana- ~ 
lo eina geležinkeliai. Per 
kanalą yra vienas plieninis 
tiltas.’ Bet anglų kariuo
menė šiomis dienomis už
grobė, tiltą ir geležinkelių 
stotis.

Paliai vakarinį šoną sū
raus jūrų vandens kanalo 
laivams yra pravestas gėlo 
(prėsko) geriamojo van-’ 
dens kanalas. Yra ir trum- •> 
pesnių šalutinių kanalų .

Karinė kanalo 
svarba sumažėjus 

Įvairios valstybės dabar 
turi bombonešius, kurie ga-1 
lėtų užgriaut kanalą arba 
užtvenkt jį, nuskandinant 
vieną kitą laivą. Taip jau 
ir nacių bei italų bombone
šiai Antrajame pasaulinia
me kare užkirto praplauki- 
mą anglų laivams kanalu 
per 76 dienas.

Vadinasi, Suezo kanalas 
kare jau neturi tokios svar
bos dideliam karui, kaip kąd 
seniaus. Tačiau, jis yra dar .

reika
laujama tiktai 25 šėru. Tai
gi i direktoriatą gali įei
ti bile politikierius, jeigu 
jis gana ištikimas tikrie
siems kanalo šeimininkams.

Direktoriai patys nusįbal
suoja 2 procentus metinių 
kanalo pelnų kaip atlygini
mą sau už patarnavimus, 
neskaitant, .kiek jie dar 
gauna už savo Šerus.

Visoki kanalo pareigūnai 
taip pat naudojasi didelė
mis įplaukomis. Taip antai, 
yra 170 vadinamų pilotų, 
kurie stovi su kapitonais 
niaukiančiuose kanalu lai
vuose. Jie nevairuoja lai
vų, o tik duoda kapitonams 
patarimus. Už tai pilotai- 
patarėjai gauna po tam ti
krą mokesnį iš kiekvieno 
laivo, apart reguliariai ima
mos algos. Vyresnieji pilo
tai tuo būdu “uždirba” iki 
17 tūkstančių dolerių per Į gana svarbus kariniams pa
metus, gyvendami ant kran- siruošimams ir karo veiks
lo ir retai kada pasirodys | mams 
darni laivuose. • Ir dar ne- i kraštus 
girdėta nė vieno atsitikimo, i tuose ir Azijoj.

prieš silpnesnius
Viduriniuose Rv-

N. M.PATYS ŽMOGAUS VIDURIAI PASIGAMINA DAUGELĮ VITAMINU
Daugelis amerikiečių nau

doja “išdailintus” valgius, 
stingančius vitaminų. Ne
paisant to, jaučiasi gana 
sveiki.

Medicinos mokslininkai 
todėl nužiūrėjo, kad patys 
viduriai pasigamina vitami
nų. Buvo padaryta* bandy
mai, ištiriant tokių žmonių 
išmatas. Na, ir pasirodė, 
kad išmatose būna daugiau 
B rūšies vitaminų, negu tie 
žmonės gavo iš maisto per 
tam tikrą laikotarpį. Tad 
išvada aiški — jų viduriai 
pasigamino daugiau vitami
nų, negu buvo sunaudota
me maiste.

Bandymai parodė, jog vi
duriai gali pasidaryt beveik 
visų vitaminų, apart vadi
namo C (citrinio vitamino).

Daugiausia C vitamino 
yra šviežiuose vaisiuose ir 
daržovėse.

Iš kur tad gauna C vita
mino tie žmonės, kurie ne
kenčia vaisių nei daržovių?

Tačiaus ir jų atmatose su
rasta C vitamino pėdsakai. 
Kokiu būdu jie ten pateko?

Pasirodo, jog tie žmonės

nės daugiausiai minta šli- 
puotais ryžiais bei pikliavo- 
tu miltų valgiais, pasireiš
kia. beri-beri liga. Žmogus 
nusilpsta ir gali tanti net 
suparalyžiuotas dėl B vita
minų apsčiai yra čicluose 
minu aščiai yra čieluose 
grūduose ir pagamintuose 
iš jų valgiuose. Kada beri
beri ligonis pradeda valgyti 
nešlipuotus, rudus ryžius 
arba rupią duoną, iškeptą iš 
čielų kviečių ar rugių mil
tų, tai ir išgyja be jokių 
vaistų.

Yra žinoma, kad korėjie-

gavo C vitamino iš bulvių. 
O bulves beveik visi valgo.

Ištyrus bulvę, su žieve iš
virtą, buvo atrasta gana 
daug šio ^vitamino. Pati
krinta, jog dviejose viduti
nėse. bulvėse yra tiek C vi
tamino, kaip viename vidu
tiniame orindžyje.

SKIRTINGAI VEIKIA 
ĮVAIRIŲ ŽMONIŲ 

VIDURIAI
Vienų žmonių viduriai ge- 

rįau sunaudoja gaunamus 
vitaminus, negu kitų. Kai 
kurių viduriai daugiau pa
sigamina vitaminų iš, rodo- čiai ir kinai kareiviai min- 

bergždžių” valgių, ne-! ta daugiausia ryžiais, mažai
Vienas kitokio valgio gaudami. Bet 

vartodamas jie gana sveiki ir veiklūs, 
tokius pat valgius, gali Jie naudoja rudus ryžius, 
jaustis sveikas, o kitas bus, kurių B vitaminai tebėra, 
“kaip žalias nedegąs.”

Patartina, tačiaus, per 
daug neatsidėti ant savo vi
durių mašinerijos, kad jihai 
visuomet prigamintų 
kuojan.čių vitaminų.

Beri-beri liga
Filipinuose ir tūluose 

tuose kraštuose, kur žmo-

si, “ 
gu kitų viduriai, 
žmogus, todėl,

sto

ki-

O nuo baltųjų ryžių tie vi
taminai nugraužti, leidžiant 
per mašinas.

Skorbutas
' Kuomet maiste stokuoja 

C vitamino, tai pasireiškia 
škorbutas su sekamais blo
gumais, kaip kad rašo spau
doje dr. Theodore R. Van

Chemikalas kontroliuosiąs gimdymus
Surasta tam tikras che

mikalas, kuris sunaikina 
gemalą užvadsintose pelėse. 
Šį atradimą padarė new- 
yorkiečiai mokslininkai Eli 
D. Goldsmith ir Leonard 
Ross.

Pranešimas apie .tai buvo 
duotas pasaulinei konferen- 
cijar dėl gimdymų kontro
lės. Konferencija buvo su
ruošta New Yorko Mokslų 
Akademijos ir įvyko -perei
tą penktadienį New Yorke. 
Dalyvavo 250 daktarų iš 
Jungtinių Valstijų ir įvai-

rių svetimų kraštų.
To chemikalo vardas sle

piamas. Mokslininkai bijo 
susidurti su Amerikos val
džia, nes ji užgina skelbti 
būdus, kaip galima būtų 
išvengti kūdikių gimdymo.

Įmaišant to chemikalo į 
ėdesį nėščioms pelėms, pra
nyko vaisius. Jis neišsime- 
tė, bet kraujas palaipsniui 
sugėrė gemalą. Tatai, sa
koma, nekenkė pelių svei
katai. Toliau, kai nebuvo 
jom duodama to chemikalo, 
tai peles ir vėl gimdė pe

liukus.
Bus daroma bandymai, 

kad sužinojus, ar šis chemi
kalas gali sulaikyti nuo pa
ties užsiveisimo.

Kada bus gana plačiai iš
bandytas chemikalas gyvu
liams, tai bus tiriama, ar 
jis galėtų patarnauti neno
rinčioms kūdikių moterims, 
jeigu tyrinėtojai nebijos 
amerikinės valdžios....
AR PER DAUG ŽMONIŲ?

Minimoj konferencijoj bu
vo pasakojama, kad per

(Tąsa 4-tam puslap.),

Dellen, Northwestern Uni
versiteto medicinos profe
sorius:

Nusilpsta plėvė kapilari- 
iu. smulkiausių kraujo gys
lelių. Genda kaulai; atsi
veria kraujo bėgimas po 
oda, iš burnos ir iš dėsnų 
(dantinių“smegenų”), žmo- 
pus praranda norą valfrvti; 
būna susierzinęs, išsiblaš
kęs. Jo svoris menkėja, vei
das išblykšta; kartais pasi
rodo ir juodi bei mėlyni 
plėtmai; sąnariai pasidaro 
skaudžiai jautrūs ir išpurs- 
ta.

O paprasta ir tikra gy
duole nuo tų blogumų yra 
vitaminas C, gaunamas iš 
tokių šviežių vaisių bei dar
žovių, kaip orindžiai, leme
nai, žali kopūstai, salotos, 
tomeitės, bananos, obuoliai, 
bulvės, svogūnai (cibuliai), 
kriučkai (sietiniai), jų la
pai ir kt. Vaistinės taipgi 

Į pardavinėja šį vitaminą.

Virimas, “kenavimas” 
ir C vitaminas

Virimas sunaikina didelę 
dalį vitamino C. Kadangi 
skardinėse (“kenuose”) 
pardavinėjami orindžių bei 
kitų vaisių syvai būna jau 
pavirinti, taigi ir žymi da
lis C vitaminų sunaikinta. 
Tiktai kenuotos tomaitės iš
laiko beveik visą savo vita
miną C.

Šaldyti (frozen) orindžių 
syvai išlaiko 95 procentus 
vitamino C, jeigu jie laiko
mi užšaldymo, temperatūro
je arba dar šalčiau.

Jeigu šaldytų ar šiaip ke- 
nuotų syvų dėžutė atidaro
ma ir taip laikoma papras
toje kambarių šilumoje, tai 
pats deguonis (oksigenas)

iš oro naikina C vitaminą. 
Šaldytų syvų C vitaminas 
nyksta ir neatidarytoje dė
žėje, jeigu ji laikoma šil
čiau kaip 40 laipsnių tem- 
pcrątūroje, skaitant laips
nius nuo zero (0) aukštyn.“"'

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimas todėl pataria ga
na šaltai laikyti šaldytus’ 
syvus, o kartą atidarius dė- 
žutę, greitai juos* suvarto-7 
ti, jeigu norima gauti visą 
C. vitamino kieki.

“Sparnuotas” kareivis-
Rotor-Craft fabrikas Los-' 

Angeles mieste pastatė ma
žytį lėktuvėlį, kuris jau 
vadinamas Amerikos karei
vio “sparnais.”

Lėktuvėlis sveria tik 100 
svarų. Kareivis galėsiąs 
prisirišt jį prie pečių ir 
juosmens ir neštis. O kai 
reikės lėkti, tai atlenks lėk
tuvėlio kėdutė; atsisės ir • 
skris. . ■■■

Prie kareivio diržo bus 
pritaisytas rakietinis inži- 
nukas, kuris greit pakels; 
beveik stačiai oran. Aukš- • 
čiau bus gazolino dėžė, o' 
dar a u k š č i au varomieji.. 
sparneliai, toki kaip heli
kopterio lėktuvo.

Lėktuvėlis galės skristi • 
iki 70 mylių per valandą ar . 
greičiau. Naudojant tokius 
lėktuvėlius, kareiviai galė
sią užskristi ir nutūpti ant- 
kalnų, kurie neprieinami pa- 
p rastiems orlaiviams. Jie 
taip pat galėsią, kaip koks 
spiečius, nutūpti į priešų 
užnugarį.

Taip New Yorko Daily 
News entuziastiškai rašo 
apie busimuosius Amerikos 
“sparnuotus pėstininkus.”

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penkt., Spalią-October 26, 1951



DR. S. MATULAITIS —13— 10-10-51
Lietuviu tautos

istorija
(Tąsa)

Atsiminus ką aukščiau kalbėjome apie animizmo atsi
radimą, mums bus aišku, dėl ko mūsų bočiams tais lai
kais visų matomoji saulė, mėnuo ir žvaigždės vaizdavosi 
turį tokius pat jausmus kaip žmogus. Vaizdžiausiai pa
rodo ta mūsų bočių įsitikinimą ši iš tu laiku užsilikusi 
daina: ' . x

Mėnuo saulužę vedė 
pirmą pavasarėli, 
saulužė anksti kėlės, 
Mėnužis atsiskyrė.

Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo.
Perkūns didžiai supykęs, 
ji kardu perdalijo.

Ko saulužės atsiskyrei? 
Aušrinę' pamylėjai ?
Vienas naktį vaikštinėjai?

Taip pat gyva ir gerbiama esybe atrodė jiems ir žemė, 
kurią dar šiandien sodietis ne kartą ‘‘šventa žemele” pa
vadina. Žemė, žemelė, žeminė, žeminėlė,—taip įvairūs 
rašytojai vadina tą senovės lietuvių gerbiamąją žemės 
deivę,—žemės vaisių augintoją, žemės darbo globėją. Pa
sak kai kurių rašytojų tą žemes deivę—žeminę lietuviai 
žemdirbiai plačiai gerbę ir per metus dažnai i ją šaukęsi, 
jai dėkoję, aukas dėję, dėl jos visokių apeigų laikę; dargi 
buvo susidarę ypatingos apeigos, kurios vienu žodžiu va
dinosi “žemineliauti.” Žemineliave išeidami arti, sėti, 
kirsti, kulti, pirmą karta bandą išvarydami, taip pat per 
įkurtuves, sutuoktuves, kūdikiui gimus ir tt.; dargi mi
rus josios melsta maloniai į save vėlę priimti ir saugoti.

Apie tai kaip didžiai gerbę senovės lietuviai Perkūną, 
svaidantį žaibais ir trenkianti perkūnais, nėra ką kalbėti. 

* “Perkūne dievaiti, .nemuški į mano dirvą, aš tau duosiu 
paltį mėsos” — meldėsi žemaitis perkūnams trenkiant. 
Dar šiandien mūsų sodiečiai atrastus akmens kirvukus 
“perkūno kulka” vadina, o perkūnams trenkiant ir 
griaustiniams griaujant prietaringai žegnodamiesi sa
ko “dievulis barasi.”

Aiškus giminiavimasis su gyvuliais matyti kad ir 
iš tų laikų užsilikusių dainų, kuriose mergelės virsta 
gegelėmis, antelėmis, berneliai—-sakalėliais, marių narū- 
nėliais ir tt. Yra visa eilė padavimų, kuriuose darbštus 
ir linksmas, bet nelaimingas artojas virsta vyturėliu, ple
pi moteris—krykščiančiu kregžde (blezdinga), smalsus 
žmogus-—starkum. Ta pati prasmė ir pasakojimuose 
apie žmogaus persivertimą į vilką (vilkalokis), apie ku
riuos dar ir šiandien sodiečiai su pilnu įtikėjimu pa
sakoja. Gyvuliai buvo gerbiami ir kaipo dievai: brie
dis, antai, buvo garbinamas kaipo dievo tarnas, tauras 
padavimuose yra virtęs tarsi Lietuvos globėju, jo odos 
gabalėliai buvo nešiojami kaipo tikra apsauga nuo mir
ties karo metu. Kad dar ir šiandien prietaringi sodie
čiai iš šunų staugimo spėja apie gaisrą, mirtį, badą ir 
kitas nelaimes, matyti, kad kitados šuo buvo gerbiamas 
kaipo dievaitis, galįs pranešti žmogui apie gresiančias 
nelaimes.

CHEMIKALAS KONTRO
LIUOSIĄS GIMDYMUS

(Tąsa iš trečio pusi.) 
daug žmonių privisę Indi
joj, Japonijoj ir tūluose ki
tuose kraštuose. Kai kurie 
dalyviai tvirtino, kad žemės 
derlingumas mažėja, ir jei
gu nebus apribotas veisi
masis, tai šimtai milijonų 
žmonių prieisią prie alkio 
ar bado.

(Sovietiniai mokslininkai 
smerkia pasakas apie “per 
daug žmonių.” Nurodo, 
kaip galima žemės derlin
gumą pakelti, ir sako, nau
dojant gamtinius turtus ir 
mokslą, tai žemė galėtų iš
maitinti dar neribota skai
čių žmonių.)
TURĖSIĄ IŠNYKT 
PASIPRIEŠINIMAI 
GIMDYMŲ KONTROLEI

Kataliku tikyba ir įvai
rios kitos religijos prieši
nasi naudojimui cheminių 
bei mechaninių priemonių 
dėl gimdymų išvengimo.

Bet prof. James B. Con
ant, Harvardo Universiteto 
prezidentas, pernai rudenį 
pranašavo, kad toki religi
niai pasipriešinimai • turės 
pranykti. Jis kalbėjo “dei
mantiniame” jubiliejuje A- 
merikiečių Chemikų Drau
gijos ir tvirtino, kad “iki 
1961 metų bus išrasta pi
gūs ir plačiai prieinami 
chemikalai, kurie aprube- 
žiuos veislingumą. Jie bus 
dedami maistan ir nieko ne
kenks 1 moterų sveikatai,” 
sakė jis. N. M.

MOTERIES IR VYRO 
ŽODYNAI

New Brunswick, N. J. — 
Rutgers Universiteto pro
fesorius Richard Reager 
tvirtino, kad vidutinis ame
rikietis naudoja 3,400 ; žo
džių, o amerikietė —• 2,600 
žodžių, bet “moteris gali 
sušnekėti vyrą.”

Scranton, Pa.

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA,
O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

Netvarko Sietyno Choras, vadovaujamas Mildred Stensier, dalyvauja Laisves koncerto programoje.
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Koncertas įvyks sekmadienį

Nekalbėsime daugiau apie kitus gyvulius,, kuriuos, 
anot senovės raštų, garbinę tų laikų musų bočiai, pami
nėsime tik kiek plačiau apie žaltį, kuris labai plačiai 
buvo garbinamas senovės lietuvių. Žaltį, sako, laikęs 
kiekvienas lietuvis savo namuose; paprastai kerčioj ar 
užukrosny jam buvo taisoma tam tikra gūžta—“migis”; 
čia pat buvo ir maitinamas. Žaltys buvo laikomas namų 
globėju. Tam tikru metų laiku žaltys ypatinga apeiga 
buvo kviečiamas į stalą prie valgių, ir iš jo pasielgimo 
buvo spėjama visų metų tų namų ateitis.

Neturintieji žalčio pasiprašydavo tam tikrus burtinin
kus “žaltonius” įvesdinti žaltį tam tikromis apeigomis į 
namus. Vysk. Valančius, aprašydamas žemaičių atsime
timą nuo katalikų tikybos' XVI šimtmety, sako, kad jie 
“užauginę savo namuose žalčius, per dievaičius palaiky
tus, anų kaukoles ant siūlo suvėrę, nešioję ant kaklo, 
vildamies, kad toki rąžančiai apgins juos nuo ligų ir tur
tus padaugins.”
„ Nemažiau už gyvulius senovės lietuviai garbino ir au

galus. Ypačiai seni, stori, dideli, dar kaip ypatingai iš
sišakoję gumbuoti ar suaugę medžiai — buvo dievų būs
tine laikomi ir garbinami. Štai vienas kronikininkas 
sako, kad puikiai išbujojusius medžius—ąžuolus, uosius, 
laikė dievų apgyventais, iš kurių klausiant dargi, buk, 
gaudavę atsakymus, ir tų medžių nekirsdavę. Kitas 
rašo: “visokį medžiai, kurių kamienas buvo susiskirs
tęs ir vėliai suaugęs, buvo senprūsių laikomi šventi esą.” 
Anot trečio, žemaitis, norėdamas atsikratyti nuo ūkiui 
kenksmingų dievų ir dvasių, nulupdavęs medžiams žie
vę, po kuria, jo nuomone, anie laikęsi.

Kaipo dievų ir dvasių buveinė buvo garbinami: miš
kai, gojai, šilai ir laikomi per šventus, neliečiamus, ku
rių neleista buvo nei kirsti, nei šakų laužti. Tuose šven
tuose miškuose ne tik dievai ir dvasios gyveno, bet nakti
mis mėnesienoj rinkosi žemesnės svarbos klajūnės vėlės, 
žvejų mergelės paskenduolelės, ir visokios kitokios dva
sios: šilinės, upinės, upių martelės, laumės—laimės, raga
nos, dievo dukrelės ir $iaip deivės.

“Po kleveliu šaltinėlis, 
kur dievo sūneliai, 
atein šokti mėnesienoj 
su dievo duktelėms”... ,

sako tų laikų daina.
(Bus Daugiau)
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Spalio 14 d. turėjome malo
nų pažmonį. Mat, tą dieną 
draugės Čerkauskaitės suren
gė gimtadienio parę dėl Bro
nės Zmitraitės. Sukvietė gra
žų būrį svečių, kurie prie pui
kių vaišių maloniai praleido 
popietį ir vakarą.

Bevakarieniaujant, liko su
dainuota “Linksmo Gimtadie
nio”, po tam ir kilo sumany
mas, kad šią malonią progą 
atžymėti naudingu darbu, 
paremiant dienraštį Laisvę. 
Dalyviai tam pritarė ir visi 
paaukavo sulig savo išgalės. 
Liko suaukota $62.

Vertingo pagyrimo užsipel
nė čerkauskaitės no tik už 
tai, kad pagerbė savo draugę, 
bet ir už tai, kad tuomi pini- 
giškai sustiprino dienraštį 
Laisvę.

Reikia pažymėti ir tai, kad 
didelė dauguma dalyvių pri
sidėjo su maistu ir gėrimais, 
ir už tai viskas taip gerai pa
vyko, o draugė Geležauskiene, 
kaipo gaspaclinė, tai ir daug 
padirbėjo.

Vakare dalyviai skirstėsi 
geroje nuotaikoje. Draugės 
Zmitraitės turėjo nepavėluoti 
traukinį į Binghamtoną, tad 
joms apleidus “parę” ir kiti 
išsiskirstė, ačiuodami rengė
joms už maloniai praleistą 
laiką. Dalyvis.

Tito kariuomene užpuldinė
ja sovietinius Austrijos 

sienos sargus
Viena. — Pranešama, kad 

Jugoslavijos Tito kariuome
nė kartotinai užpuldinėjo 
sovietinius sargus paliai ru- 
bežių tarp Austrijos ir Ju
goslavijos. Taip titininkai 
per trejus metus nušovė jau 
12 sovietinių sargy.

Sovietinė vyriausybė nu
žiūri, kad Tito bąndo išpro
vokuoti karą.

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

BIRLTA 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, soliste. Puikiai atsižymėjusi 

dainininkė New Yorko apylinkėje.

STASYS KUZMICKAS <
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kartų jis dainavo Brooklyno, visada paliko ma
lonų prisiminimą.

Antano l’avidžio Orkestrą 
gros šokiams.

UKRAINIEČIU CHORAS
Dįdelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje.

Ukrainiečip Šokikų Grupe
Šauniausia liaudies šokėjų grupe, labiausia pu

blikos mylimas numeris programoje.

SIETYNO CHORAS
*

Vadovauja Mildred Stensier, duos gražių lie
tuvių liaudies dainų šiame koncerte.

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

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

Brooklyno Aido Choras
Taipgi vad: Mildred Stc nsler irgi dalyvaus šioje 

programoje.

Programa prasidės 3:30 vai. po pietų. įžanga SL50
. • (Taksai įskaityti)

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



LOWELL, MASS Miami, Fla.
PAS MUS IR KITUR
J Visokios parapijos bei 

bažnytinės organizac i j o s 
užsiima visokiais parengi
mais — lošiais, kaip tai bin- 
go ir kitokiais, dėl sukėli
mo pinigų bažnytiniams 
reikalams, nors tai ir būtų 
gembleriavimo būdas.

Bet protestonai - episko- 
palai Massachusetts diece
zijos savo pereitoj 166-me- 
tinėj konvencijoj pasisakė 
priešingi esą bile kokiai 
gemblerystei sukėlimui baž
nytinių fondų.

Ir man rodosi, kad baž
nyčioms nereikėtų leistis 
prie to, kadangi ir be gem- 
blerysčių klerikalai moka 
gana lengvu būdu puikiai 
išžvejoti parapijiečių kiše- 
nius.

Mes, pažangiečiai, irgi tu
rime svarbių reikalų, ku
riuos turime finansuoti, 

juos pravesti gyveni
mam

Daleiskime, šiuo laiku ei
na “Lajsvės” naujų skaity
tojų vajus. Mes nieko ne- 
gązdiname nei užgrabiniu 
gyvenimu, nei kuomi kitu, 
bet primename padores
niems lietuviams, jog Lais
ve yra darbo žmonių ir vi
sos liaudies laikraštis; jis 
gina dirbančiųjų z m o ii 
reikalus. Tokiems prime
nami skaityk dienraštį 
Laisvę!

Randasi daug žmonių, pa
mylėjusių dienraštį, ir jie 
jau metų metus atsinaujin
dami prenumeratą vis pri
deda dolerį-kitą, kiti ir dau
giau, į Laisvės fondą. Be 
to, ^isur rengiami 
parengimai tam 
tikslui.

^as mus draugas 
žonis gerai darbuojasi 
Laisvės vajuje. Aš bandy
siu Juozui pagelbėti, nors 
nedaug galėsiu esant tokioj 
padėtyj.

Draugas Vincas Brastavi- 
čius atsinaujino per mane 
ir. pats liuosu noru pridėjo 
daugiau negu prenumerata 
reikalauja. Taip liaudies 
laikraštis ir gyvuoja, turė
damas tokių gerų patriotų.

Lai gyvuoja Laisvė ir jos 
skaitytojai!

švarūs 
kilniam

J. Bla-

Dar vienas “būdas” 
pagauti žuvį.
Paduoda “Lowell Sun”

Šių metų žuvavimo sezo
ne vienas berniukas, 13 me
tų amžiaus, Frank Kamins
ky, per ilgas valandas žu- S; ir nieko nepagavęs, 

ėlęs nuo ežero kranto, 
pasisuko eiti. Tuo tarpu 
kaip tai paslydo ir įpuolė 
ežeran iki juostos. Išsiri
tęs vėl ant kranto, nusi
traukė ilgais aulais batus, 
prisemtus pilnus vandens, 
ir iš vieno bato kartu su 
vandeniu išsipylė geroko 
dydžio (“good size”) žuvis.

Vaikas pirmiau buvo nu
siminęs, bet dabar nusi
džiaugė, kad turės nors ką 
pasirodyti frentams.

Buvo pas mus ir 
tokių atsitikimų

Vieną sekmadienio gražų 
popietį policijos stoties sar
gas, kuris tuo kart buvo 
išlaukyje, žiūri, kaip keli 
vyrai darbuojasi, traukda- 
ijAtnuo antro aukšto pro 
langą pianą. Pastebėjo: 
k^lėl taip be geresnių prie- 
tafeų? Atsakymas, jog tik 
dabar pasiskolino ir darą 
ant greitųjų, nes reikia dėl 
koncerto. Iš lengvo sau 
darbą pabaigė ir “skoliniu-1

kai” su pianu daugiau ne
bepasirodė.

Vandalai — labai prasto 
išauklėjimo vaikėzai — bū
riais po miestą valkiojasi ir 
daugybę visokių zbitkų ir 
nuostolių žmonėms prida
ro.

Spalio 14 dieną būrys 
vandalų išdaužė 25 langus iš 
181 Chelmsford St. garažo.

Išdaužo ir bažnyčių lan
gus ir jas apvagia, nežiū
rint, kad patys bažriytiniai 
Išauklėti. Ir vis pastebima, 
kad per mažai dievobaimin
gumo. Bet kur gi policija? 
Kur sargai, jeigu dievas 
kiek ir užsnūsta?

Legionierių Konvencija

Spalio 17 d. pasibaigė 
gionierių konvencija, kurie 
čia konferavo ir mitingavo 
daugiau kaip per savaitę lai
ko. Į konvenciją suvažiavo iš 
daugel kaimyninių valstijų- 
steitų pačios -garsiausios 
“žvaigždės”, postų komandie- 
riai, generolai, senatoriai, 
k on gresm ana i, gu bern atoriai
ir šiaip mažesnio rango čyfai. 
Apart saviškių, delegacijos 
atplaukė-atskrido iš Kanados, 
Prancūzijos, Italijos, Meksi
kos, Panamos, Philiphinų sa
lų, Puerto Riko, Hawaii, Bet 
didžiuma delegatų susidėjo iš 
darbo klasės žmonių legionie
rių, pirmojo ir antrojo karo 
veteranu.

lc-

nekuriems šių dienų progrc- 
sista^ms. Mūsų visų tie geri 
darbai visuomenės dirvoje yra 
šaknys, įleistos į Baltimorės 
sveikai protaujančių lietuvių 
kūną. Tik reikėtų draugiškos 
sutarties, ir savo spėkas eik
voti ten, kur neštų naudą sau 
ir savo idėjiniam įsitikinimui, 
bet ne ten, kur neša tik tą, 
kas nėra pageidaujama ne 
tik mums, kaipo ypatai, bet ir 
mūsų judėjimui.

turtingesni, 
nepamiršti,

t

Juokdarių
1R

KONCERTAS
KONCERTĄ

PILDYS:

GKRDA TERHORST
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1. Norwoodo Vyrų 
Ansamblis 
vad. Gerda Terhorst 
Norma Čeponytė 
iš Worcester, Mass. 
Gerda Terhorst 
iš Canton, Mass. 
Aldona Wallan 
iš Brockton, Mass. 
Dainuos solo, duetus 
ir visas choras.

šiandien dar mes esame 
gyvi, nors netaip daug tvirti 
sveikatoj, kaip esa;me buvę 
pirmiau. Bet veikimo žinoji
mu, ir patyrimu savo gyveni
me daug esame 
Taigi, turėtume
kad LLD buvo tas šaltinis to 
mūsų patyrimo. Vistiek, ir po 
daugelio metų patyrimo likos 
keletas ydų, kurios, rodos, ne
turėtų būti dalis mūsų gyveni
nio. Su gerais norais būt gali
ma ir tas likusias ydas išgy
vendinti, ir pagyvinti veikimą.

Kaip ir kitose visose kon
vencijose, šauniai baliavojo, 
daug jų k Jaunais pasipuošę 
Juokdariškas roles lošė, o 

i jiems kiti pritarinėjo, lerma- ■ 
! vo kaip kas mokėjo, turėdami: 
j ant drąsos pasiėmę.

Spalio 16 d. atvažiavo ge
nerolas D. MacArthur, prezi
dento Trumano pavarytas Į 
nuo pareigų iš Korėjos fronto. 

į Tą pačią dieną buvo sureng- 
paradas iš kariuomenės 
ių ir legionierių postų. ' 

žygiavo negrų j 
daug svečių. postas, Jų benas-orkestras I

J. M. Karsonas 'i meistriškai pasižymėjo. Buvo 
i atplaukęs kariškas laivas-lėk- j 
i tuvnešis. Ta proga virš para-| 
■ do Bayfront parke skraidė j 
I bomberiai B-29 ir “Jet” kovosi 
i snaiperiai. Paradas užsitęsė Į 
i nuo penktos valandos iki vie-j 
nuoliktos vai. vakaro, 
giantis paradui užklupo 
gausus lietus.

Publika daugiausiai 
gen. D. MacArthur, su 
žuole žmona, 
paduoda, kad paradą stebėjo 
350,000 žmonių ir turistų sve- 

, čių. Kaip Jie tai galėjo suskai
tyti, tai Jų biznis.

Bayfront parke per 7 
skersgatvius buvo pristatyta iš 
lentų sėdynės, pigiausios $2.50 
asmeniui, žodžiu sakant, biz
nis ėjo visur kur visais garais.

Laike konvencijos savo au- ’ išeiti 
ditorijoje pats gen. MacAr 
thur ir kiti čyfai pasakė spy- labai menka pareiga, 12 sykių 
čius, nepasigailėta raudonųjų į metus atsilankyti ant susi

rinkimo. Jeigu aš būčiau prie
žastis būti graborium kam 
nors, tai aš jausčiaus labai 
prastai. Svaiginanti gėrimai 
naikina darbininko žmogaus 
kūną ir protą, ir uždirbtus 
centus. Gaila žiūrėti, kaip su
nyksta, pasensta, gražus, svei
kas vyras, skundžiasi visokių 
galų suirimu. Savo amžių pa
trumpina, ant kokių 10 ar 20 
metų. L. L. D. Narys

Aš manau, 
daug svečių bus

Klubo bankieto rengimo 
komisija pastebi, beveik nu- 
siskųsdama:

—A, kad tai draugai ir' 
draugės suprastų ir nujaus-į 
tų, kaip mes, nors sunkiai, i 
bet gerai ruošiamės prie! 
šių metų klubo bankieto, tai! 
jie visi čia būtų spalio 28 d., tas

Išsireiškiau, jog tikiu, kadi pat pabaigoje ž 
bus

po

Mirė Veronika Shimkienė, 
Kazimiero Shimkaus žmona. 
Ji mirė spalių 12 d. 1951 m., 
gyvenusi po No. 142 Tappan 
St., Kearny, N. J. Veronika 
buvo dar tik su viršum pen
kiasdešimts metų amžiaus. Ji 
mirė nuo širdies ligos.

Veronika Shimkienė pašar
vota buvo graboriaus A sek Ci
no naujoje koplyčioje, kam
pas Davis ir Bergan Avenues, 
Kearny, N. J. Palaidota spalių 
16 d., su bažnytinėmis apei
gomis, švento Kryžiaus kapL 
nėse, Arlington, N. J.

Veronika Shimkienė,
tėvais Radavičiutė, paėjo iš 
Lietuvos nuo Varėnos, Kauno 
rėdybos. Amerikon atvyko 
1911 m. čia pagyvenusi me
tus, susitiko Kazimierą Shim- 
kų ir apsivedė 1912 m., ir gy
veno laimingai iki mirties, re
gis, visą laiką Kearny, N. J.
Nepaisant darbo dienos, Ve

roniką lydėjo į kapus apie 
dešimts automobilių. Veroni
ką palaidojus, jos likęs drau
gas K. Shimkus, per grabo- 
rių Ašekūną, užkvietė visus 
lydėtojus ant pietų.

Veronika paliko liūdesy: 
vyrą Kazimierą Shi.mkų, sūnų, 
dukterį ir kelis anūkus, taip- 
pat daug giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kazimieras Shimkus su sa
vo visa šeima, giminėmis, 
draugais ir pažįstamais, taria 
a.mžiną atilsį mielai 
kai, kuri jau negrįš 
tarpą. Taip pat K. 
su savo šeima taria
ačiū giminėms ir visiems pa
žįstamiems už gėles ir paly
dėjimą į amžinastį jo bran
giosios draugės Veronikėlės, 
kuri išsiskyrė iš mūsų tarpo 
amžinai!

Lai būna jai lengva šios ša
lies žemelė. V. Žilinskas

Veroni- 
i gyvųjų 
Shimkus

Bai- • 
visus

Per daugelį metų veikimo, 
rodos, praradom draugišką 
sąjausmą. Jeigu mes stengtu- 
mės sau prisiminti, kad drau
giškumas kelia ūpą, jungia 
spėkas, tai reikėtų tos taisyk
lės ir prisilaikyti. Spaudą 
skaityti yra geru daiktu, bet 
jeigu komercinė spauda uži
ma svarbiausią vietą darbi
ninko šeimoje, pašvenčia visą 
savo laiką 
“L” skaityti 
ko, ne noro, 
na i išgirsti
visos nedėlios “L” 
tos, neturiu laiko 
Prie to, dar ir akis 
reikės atsisakyti skaityti.

NORMA ČEPONYTE

VVi
m

2.

3.

4.

Sekmadienį, 28 (L Spalio-Octoher, 1951
Pradžia 3 vai. po pietą

jos skaitymui, o 
jau nebeliko lai
tai klaida. Daž- 
išsireiškimų, vot, 

guli sudė- 
skaityti. 
skauda,

plojo I i*ai 
jo gra- | 

ietinė spauda i

ir Sovietų, o jau tie Kinijos 
komunistai, tai aršiausi sutvė
rimai. Pagal kalbėtojų pasi
sakymą atrodo, 
pasaulinis karas
m as. Bet kas link 
taikos, nei žodelio 
Bešūkaujant, kaip 
šo, išlindo naujos bėdos: 
no aliejaus šaltinių byla.

žemes

kad tretysis 
neišvengia- 
pasau lines 
neišsitarė, 
yla iš mai- 

Ira- 
no aliejaus šaltinių byla. Ga
niečiai iŠ savo žemes išvijo 
lauk anglus ir amerikos biz
nierius. O egiptiečiai veja 
lauk iš Suezo kanalo anglus 
su visais jų sąjungininkais, 
čia jau no joki raudonieji, 
bet saviškiai “demokratai”, 
kurie nusprendė atsikratyti 
svetimųjų ponų jungo ir išvyk
ti visokius iš jų nualinto kraš
to svetimus pelnagrobius.

V. J. Stankus

Reikalingas priminimas

Baltimorės LLD 25-tos kuo
pos nariai ir praeities garbin
gi darbai apšvietos dirvoje, 
rodos, turėtų būti prisiminimu

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty); Penkt., Spalių-October 26, 1951

Sueinu seną bičiulį ir sakau 
jam: seniai matėmės, šiandien 

j yra susirinkimas, ar nebūt ge- 
i, kad atsilankytu,mete susi- 

rinkiman, pasimatyti su drau
gais? Mano bičiulis sako: i
Taip, būtų gerai, bet tuojau 

Į po vakarienės eisiu gulti, ba 
! turim didelį “šaltį.” Tuojau 
i man atėjo mintis, kad šian
dien yra pirmadienio vakaras, 
visai nėra dyvo, kad nekurie 
serga “šalčiu.”

Kitas mano geras priete- 
lius, tvirtas sveikatoje, myli 

visur jį pamatysi, tik 
ne ten, kur reikėtų. Rodos,

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar 

Mėnesiui

Norwoodo Vyrų Ansamblis, vad. Verda Terhorst

LIETIViį SVETAINĖJE
Norwood, Mass.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Norwoodo Vyrų Ansamblis tuojaus po kon
certo važiuoja dainuoti į “Laisvės” 41-mą metini koncertą New Yorke. Taigi,’ 
Norwoodo Vyrų Ansamblis yra puikiai prisiruošęs su daug gražių dainų. Dėl 
to Massachusetts lietuviai turime puikią progą išklausyti . dainas pirma negu 
New Yorko apylinkė turės progą jas išgirsti. Kviečiame visus be skirtumo poli
tinių įsitikinimų atsilankyti į šį dainų, muzikos ir juokų parengimą! įėjimas, 
kaipo auka, tik 75c.

Rengėjai: NORWOODO VYRŲ ANSAMBLIS.

IMI

Važiuok
Tinkama 
Sistema

Už Valandą 
Pridedant 

10c už Maile
Kreipkitės į
McHarris

greempoimt auto rental*

r.. •!

įsteigta
1930

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

Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukini iki Nassau Ave.



Mirė Ona Tamulynienė

Laisvės koncertai! atvyks 
svečiu net iš Floridos

ls Miami Beach, Floridos, 
mums rašo:

Gerbiamieji:
Mes dabar važiuojame j 

Detroitą “atsivėdinti”, o pas
kui, po Naujų Metų, vėl grįž
ti atgal į Fla.

Taigi, norime užsukti į Lais
vės koncertą. Bet bijome, kad 
nepritrūktų tikietų, tad mel
džiam “rezervuoti” mums du 
tikietus.

Su geriausiais linkėjimais, 
John ir Marie Koch.

—o--
Kad geri kaimynai. būtų 

tinkamai aprūpinti, .apie juos 
ir jų atvykimą laisviečiams 
parašė ir Vincas Paukštys iš 
Miami:

Koch, detroitiečiai, čia turi 
namą ir žiemavoja. Bot dabar
grįžta Detroitan ir po Kalėdų i rijoje.

Det- 
kon-

zmo-

vėl atvažiuos. Grįždami 
roitan mano būti Laisvės 
certe...

Koch’ai yra draugingi
n ės, organizacijoms pagelbsti. 
Pradžioje šių; metų surengė 
LLD nariams bankietą, •kuria
me mes padarėme $135 mūsų 
spaudai. Ir šiaip aukoja dar
bininkiškiems reikalams...

Pas mane asmeniniai nieko 
naujo. Sekmadienį turėjome 
parke draugišką išvažiavimą 
su pietais. Vilniai gal liks 
apie $35.

šis mėnuo pas mus dar ne
ramus. nes bile dieną gali ap
lankyti uraganas.

Draugiškai, V. Paukštys.
—o—

Laisvės koncertas įvyks 
lapkričio 4-tą, Liberty Audito-

Laivakroviai nenusileido
skebams; gaus paramos

Streikuojančių laivakrovių 
eilėse kilo džiaugsmas ir nau
jai pastiprėjo viltis laimėti 
kovą dėl National Maritime 
Unijos paskelbimo, kad uni- 
jistai marininkai rems streiką. 
Jie atsisakys peržengti pikieto 
liniją.

Laivakroviai yra nariai 
AFL unijos, marininkai—CIO. 
Tačiau tai nekenkė suprasti 
vieni kitų reikalus/ '

, Paramą paskelbė unijos 
prezidentas Curran. Konven- 
cijon susirinkę delegatai karš
tai sveikino paskelbimą ir ra- 
*•gina, kad ta parama būtų tei
kiama skubiai ir pilnutinai.Cur
ran dar žadėjo tyrinėti padė
tį. '

Ryanas antradienį buvo pa
siuntęs būrį savo vyrų dirbti 
francūzij linijos prieplaukoje, 
bet jie ten vos išsilaikė iki 
pietų. Susirinkę masiniam pi- 
kietui per pietus streikieriai 
juos prašalino.

—o—

kietuotas laivakrovių
centre, 265 W. 14th St., New 
Yorke. Streikieriai šaukė bal
su ii- plakatais: “Get rid of 
the mob!” 
gangsters!’ 
ract!”

tį hi jos

Prašome!
Laisvės koncertam lapkri

čio 4-tą atvyks svečią iš visą 
mūsą didžiosios šalies kraštą. 
Atvyks menininkai dalyvauti 
programoje. Su jais pribus ją 
šeimą nariai, draugai. At
vyks norintieji koncertą iš
girsti ir susitikti, susipažinti 
su Brooklyno ir apylinkių lie
tuviais.

Prašome jiems ‘nakvynių.
Apie tūlų tų svečių atvyki

mą jau matėte Laisvėje. Apie 
kitus dar matysite. O dar ki
ti atvyks nepranešę iš anksto. 
Tad nakvynių privalome turė
ti ne vien tik užsisakiusiems, 
bet ir atsargai. Lai nei vienas 
tų draugingųjų mums žmonių 
nelieka be pasilsio!

Pažadus nakvynių prašome 
pranešti L a i s vės raštinei. 
Skambinkite: Virginia 9-1827.

Auditorijos langams 
užlaidų siuvimo 
talka šeštadieni

Mrs. Albina Mikalaus, 
na iš komisijos Liberty Audi
torijos langams užlaidas pa
rūpinti, skambino, jog talka 
įvyks šį šeštadienį, 27-tą. Su
sirinks 9 valandą ryto ir dirbs 
iki pabaigs, ar kol talkininko

“Get rid of the sveikąta leis.
‘Open the cont- I Viskas bus siuvama ranko- 

1 mis. Toki talkininkai prašomi 
ateiti. Aišku, reikės ir tokių, 
kurie galės medžiagas kilno-

1 ti, lipti kopėčiomis ar bent 
kopėčias stipriai palaikyti.

Talkininkė.

v ie

po- 
prie 
Mir-
pa- 

New Tyrinės tyrinėtoją

Paštas praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Quigley įspėja norinčius siųs
ti kalėdines dovanas į užsie
nius tai padaryti tuojau. Dėl 
ilgų kelionių ir muitinėse ins
pekcijų siuntinys gali užtruk
ti virš mėnesį.

Siunčiant į užsienius reikia 
gauti leidimą. Įsakas neliečia 
siuntinių Kanadon.

Antradienį staigiai mirė Ona 
Tamulynienė (Tamulis). Gy
veno 245 Sulliv/an Pl., Brook- j 
lyne. Pašarvota pas graborių 
Garšvą. Bus palaidotą penk 
tadienio rytą.

Majoras sugrįžo

po sugrįžimo įvyk- 
pasi kalbėjimo su 

atstovais, majoras

Mirror ir Ryaną
Patsai Ryanas buvo užpi-

čia Ryanas turėjo pereiti 
savo unijos pikieto liniją.

Kitas visai netikėtas 
nams veiksmas įvyko 
Hearsto laikraščių Daily 
ror ir Journal-American 
stato prie South St.,

! Yorke. Mirror savo vedamą- 
į jame išspausdino karikatūrą, 
i kurioje vaizduojama, būk 
amerikoną kariškį Korėjoje 
iš užpakalio smaugia strei
kuojantis' laivakrovis. O rašte 
buvo sakoma, būk streiką 
jiems įkvėpė komunistai.

Įpykę, streikieriai reikala
vo atšaukti tą raštą. “Mes ne
same komunistais”, sakė jie.

Ateinantieji dirbti laikraš
čio stereotypistai atsisakė 
peržengti pikieto liniją. Pir
moji laikraščio laida pavėla
vo. Bet vėliau laikraščio ve-

Distrikto prokuroras Hogan 
pradėjo tyrinėti . veiklą vy
riausio magistrato r teisėjo 
Murtagh. Tyrinėjimas’kol kas 
liečiąs jo, kaipo tyrinėjimų 
komisijonieriaus, veiklą per 
ketverius metus, laike O’Dwy- 
erio administracijos.

Fordo darbininkai už 
tuos nuodus užmokėjo

gelbėti nuo

GARSINKITE? LAISVĖJ' f ogiose patalpose ir jaukioje parko 
atmosferoje galėtume susitikti. Žie
mužei artėjant, salėse lenkinsimas 
pasimatę. Iš toliau atvykę svečiai 

maloniai priimti.- B. Komisija. 
(209-210)

UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

PRANEsiiviA!

jvyks 
spalių

HARRISON, N. J.
LLD 13G kp. susirinkimas 

sekmadienį po pietų, 3 vai., 
28 d. toj pačioj vietoj, 17 Ann St.
šis susirinkimas perkeltas vieną sa
vaitę anksčiau dėl Laisvės koncer
to, nes nekuvie nariai važiuos 1ą 
dieną j koncertą. Meldžiu atsilanky
ti skaitlingai. Kviečia Valdyba.

209-10)Majoras ir Mrs. Impollitteri. 
sugrįžo iš atostogų, kurias 
jiedu praleido Italijoje.

Tuojau
(lytame 
spaud o.s
pareiškė, kad jis sutinka su jo 
pareigūnų įvykdytais darbais 
laike jo nebuvimo darbe per 
35 dienas.

.Tarpe tų laike jo nebuvimo 
įvykių yra švaros darbininkų 
ir laivakrovių streikai, taipgi 

i policijos ir gaisragesių virše
nybės įvykdytos didelės parei-. 
gūnų pakaitos dėl grafto tuo- j 
se d c partm e n tu ose.

Visiems atvykstantiems iš 
užmiesčio; į; New Yorko mies
to centrą ‘ žmonėms taip vadi
namoji Crusade for Freedom- 
šiomis dienomis dalina karą 
kurstančias brošiūraites, lape
lius. Esą, tie “laisvinantieji” 
krepšeliai (kits) dalinami dy
kai dėka Fordo Fundacijos 
malonei.

žinoma, greta tos “malo
nės,” prašo aukų su atominė- 
mis bombomis gelbėti Europos 
ir Azijos žmones nuo savival
dos (jie sakp — 
komunizmo”).

Tą fundaciją, vyriausia, į-į 
kūrė automobilių karalius 
Fordas, kad po priedanga ne
va “patriotizmo” ir “gelbėji
mo žmonių kitose' šalyse” ga
lėtų skaldyti ir pulti darbinin
kų judėjimą čionai.

Ir tas fundacijon įdėtas 
turtas gavosi ne kokiu ste
buklu, bet Fordo fabrikų dar
bininkų prakaitu ir belaikinė- 
mis mirtimis dėl nežmoniškos 
paskubos. O dabar Fordo dar
bininkai už tuos nuodus at
moka alkiu.

Spalių 23-čios dienos spau
doje skelbiama, kad United 
Auto Workers Fordo Lokalas 
600 kreipėsi į Michigan Vals
tybės Seimelį prašyti paramos 
dviem šimtams tūkstančių tos 
valstybės bedarbių. Vien tik
tai to vieno lokalo 21,000 na
rių randasi be darbo. Vely įa 
krusada pasirūpintų Fordo 
alkinamais darbininkais.

Šlamštą Savęs.

bus

BROOKLYN, N

Spalių (Oct.) 26 d. 
liečiu Kliubo, 280 
Brooklyn, N. Y., jvyl 
nio Skyriaus 
Visi (li)oktoriaia bei 
m i

Arn. Liet. Pi
li n i on Ave.,

s Kliubo Biz- 
svarbus susirinkimas, 

nariai kviečia- 
dalyvauti. Pradžia 7:30 vakare. 
Biznio Skyriaus Sekretorius.

(209-210)

pri-Policija ir kompanijos 
vatiški detektyvai vėl 
Pennsylvania stotyje b; 
spinteles, ieškojo nebuvėlės 
bombos, šį kartą “žinią” pa
skambinusi moteris. Tai jau 
buvo antrasis toks baugini
mas.

Spaustuvininkų unija šiomis 
dienomis apteikė 50 ir 60 
motų tarnybos požymiais 217 
savo narių.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LOTAS

Deer Park Long Island, 50x150, j 
apgyventa apylinke, 4 blokai iki 
geležinkelio stoties, 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)

PARSIDUODA KEPYKLA
Su nedideliu įmokėjimu, lengvi iš

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

\V ORC EST ER, MASS.

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

Olympia Parko ištaikingas bankio- 
tas. Tai bus balius užbaigimui va
sarvietės pobūvių bei uždarymas 
biznio parke per žiemos sezoną. J j 
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 
džiaugsime 
gražiomis 
mis. Ir vi
kamo pavasario ir vasaros, kad pa-

PAJIESKOJIMAS
Pajioškau brolio William Kašėtos.

Vilniaus 
sūnus. Vedė

nesigailės. Visi 
atsibuvusiomis 
kult Jringomis 

su

pasi- 
vasarą 
sueigo- 

lauksime so

( 
t Paeina iš Kašėtų kaimo,
gub. Petro Kašėtos
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 koncerte 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)
Automobilių Technikos 

MOKYKLA
Išmokome Mechaniku

ir Chauffeur’iu 4k

' G J. _
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. TICIINIAVICTUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-895L

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.f

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.

Tel. EV. 7-6288

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
x DIREKTORIUS /

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8812

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Prieš kaltinamąjį 
yra stiprių liudymy

įtartasis sukniasiuvių orga
nizatoriaus William Lurye 
nužudyme Benedicto Macri 
toliau vis daugiau įpinamas 
bylon jam žalingais litidy- 
mais.

Vienas liudytojas sakė, kad 
jį matęs tame pastate, kuria- 
jne tą dieną įvyko žmogžu
dystė. Kitas, brooklynietis 
statybų kontraktorius Krown, 
liūdijo, kad Macri išsiėmė iš 
jo kompanijos $17,500 už 12 
dienų po tos žmogžudystės 
įvykimo. Macri, buvęs su juo 
dalininku biznyje, sakęsis, 
kad jis einąs į kitą biznį ir tu
rįs pasirodyti pinigų, žadėjęs 
už kelių dienų vėl tuos pini
gus pas jį įvesdinti, bet to 
nepadaręs.
, Prokuratūra tą liūdymą 
Skaito svarbiu. Tai rodo, sako 
jie, kad Macri bus bandęs kur 
prasišalinti. Bylą tęsiasi.

Costello turi reikalų
Neseniai gavęs leidimą pa

simaudyti gydomuosiuose Hot 
Springs vandenyse, Arkansas 
valstybėje, raketierių bosas 
Frank Costello kreipėsi į tei
sėjus su kitu prašymu. Jis 
nenorįs dabar sugrįžti New 
Yorkan, bet vykti į New Or
leans. Gembleriauti ? Ne, jis 
ne toks — ten jis turįs susitik
ti žmoną.

dėjai pasišaukė streikierių 
komisiją pasitarti ir prižadėjo 
išspausdinti šmeižto atšauki- j 
mą. Tuomet laivakroviai at- Į 
šaukė pikietą.

Devintą streiko dieną, ap- ; 
skait.liuojama, darbas buvo 
sustabdytas 138 prieplaukose, 
104 laivai stovėjo nedarbo 
padėtyje vien tiktai New Yor- 
ko-New Jersey uoste, neskai
tant išėjimų Baltimore je ir 
Bostone.

Broderick Crawford ir 
Betty Buehler naujoje 
Columbia Pictures filmo- 
je “The Mob,” rodomoje 
New Yorko Paramount 
Teatre.

Instruktoriai i McHarrisv

Įsteigta 1930

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

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. I *etrika
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 pagaliau1 

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 EVe r JXTsaS.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Ver green 4-8174
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