
„M^ižai teras draugų.
,Valio, usteriečiai! 
Pasikels ir Filadelfija. 
Daug prašė, mažai pešė. 
Meluoja ir keikiasi.

Rašo A. BIMBA

Gerai, kad Irano premje
ras Mossadegh atsklido Ame
rikon Jungtiniu Tautu Saugu
mo Taryboje ginti savo kraš
to garbę ir teisę. Bet čia jis 
draugų susiras tik labai ma
žai. Už jo krašto teises karš
tai užstos tik socialistiniai 
kraštai. O jie tiek Saugumo 
Taryboje, tiek visose Jungti
nėse Tautose yra milžiniškoje 
mažumoje.

Galimas daiktas, kad už 
Iraną pasisakys dar vienas 
kitas Azijos kraštas. Tai ir 
viskas. Visi senieji kapitalisti
niai kraštai gins Anglijos im- | 
perialistų interesus.

Bet byla labai įdomi. Dis
kusijos bus taipgi įdomios.
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EGIPTAS PRAŠO ANGLUS LAUKAN IŠ SUEZO IR SUDANO
EGIPTO VALDŽIA ŽADA 
PAVARYT ANGLUS NUO 
SUEZO KANALO

Reikalauja, kad anglai apleistų 
ir Angliškai-Egiptinj Sudaną

IRANO PREMJERAS PRAŠO AMERIKIEČIUS \ AMERIKON AI UŽGIRI A
PAREMT JO SAU PRIEŠ ANGLIJĄ NAUJĄ VIETĄ DERYBOM 

SU SIAURINE KORĖJA

Usteriečiai organizuojasi 
dirWju busu pribūti į Laisves 
metinį koncertą lapkričio 4 d. 
Manau, kad ir iš apylinkės 
atsiras tokių, kurie su usterie- 
čiais pdhiorės atvažiuoti į šau
nųjį koncertą.

Visi yra kviečiami ir bus 
maloniai pasitikti. Padaryki 
yno taip, kad šis koncertas bū
tų vienas is skaitlingiausių vi
soje dienraščio istorijoje.

Usteriečiai duoda puikų 
- pavyzdį.

Mes buvome pradėję neri
mauti dėl Philadelphijos pa
žangiečių. Ten jų yra labai 
daug, bet paskutiniais metais 
jie buvo truputį apsnūdę bei 
pavargę.

Bet dabar jie mojasi dide
liems darbams. Jie sudarė iš 
visų miesto dalių parengimų 
kon$*£tą iš labai veiklių žmo
nių. Pirmas jų šūvis bus: di
delis bankietas.

Geriausio jiems pasisekimo.

Kairo, Egiptas. — Egipto 
premjeras Mustafa Nahas 
Paša įteikė seimui užgirti 
valdžios reikalavimus — pa
naikint 1936 metu sutarti 
su Anglija, pavaryt anglų 
kariuomenę nuo Suezo ka
nalo ir prijungt Egiptui va
dinamąjį Angliškai - Egip- 
tini Sudaną.

Sutartis buvo padaryta 
20-čiai metų.

Sūdantis yra milžiniškas 
1,014,400 ketvirtainių mylių 
plotas į pietus nuo Egipto. 
Pagal senąją sutartį, An
glija valdo Sudaną, sako
ma, “išvien su Egiptu.”

Egiptėnų minios džiaugs
mingai demonstruoja, svei
kindamos savo valdžios nu
tarimą išvyti anglus nuo 
Suezo kanalo ir iš Sudano.

Anglija paruošė savo 
kariuomenę gintis

London. — Anglijos val
džia įsakė savo kariuomenei 
pasiruošti gintis ir nesi
traukti iš Egipto. Dau
giausia anglų kariuomenės 
sutelkta Suez, Port Said ir 
Ismailia miestuose, paliai 
Suezo kanala.
ANGLŲ PASIŪLYMAS

Anglų valdžia neseniai 
siūlė Egiptui padaryti “ap
sigynimo” sąjungą su An
glija, Jungtinėmis Valstijo
mis, Francija ir Turkija, 
taip kad anglų kariuomenė 
galėtų ir toliau pasilaikyti 
kaipo Egipto gynėja nuo 
Sovietų.

New York. — Atskridęs 
Irano premjeras Mossadegh 
prašė Amerikos žmones pa
dėti jo šaliai atsilaikyti 
prieš Anglijos imperializ
mą. Jis priminė, kaip pa
tys amerikiečiai 1776 me
tais kovojo dėl išsilaisvini-^ 
mo nuo Anglijos.

Mossadegh nurodė, kaip 
“žiauri imperialistinė anglų 
aliejaus kompanija per pa
skutinius 50 metų vis ar
šiau ir aršiau plėšė ir iš
naudojo vargingą iraniečių 
tautą. Be to, anglai vari
nėdavo visokias intrigas ir 
užkardavo Anglijos pa-

stumdėlius kaipo Irano val
dovus.”

Mossadegh atvyko ginti 
Irano reikalus Jungt. Tau
tų Saugumo Taryboje prieš 
Anglijos skundą. Anglija 
skundžia, kad Iranas “ne
teisėtai” pervedė anglų 
aliejaus biznį į Irano vals

tybės rankas.
Amerikos politikai sten

giasi įkalbėti premjerui 
Mossadeghui, kad padarytų 
Anglijai nuolaidą ir leistų 
anglams bent kaip partne
riams pelnytis iš Irano alie
jaus versmių.

Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
apstabdo amerikonų ofensyvą

Tokio, spal. 9.—Ameriko
nų komanda pranešė, jog 
sutinka su šiaurinių korė
jiečių ir kinu siūlvmu pa
naujinti derybas Panmun- 
džom kaime.

Tas kaimas yra už 6 my
lių į pietų rytus nuo Kae- 
songo ir pusiaukelėje tarp 
amerikonu ir šiauriečiu ka- u c

Nušautas gembleris 
karališkai palaidotas

Prancūzai sako atremia 
Vietnamo liaudininkus

Visi geros valios lietuviai 
turėkite -mintyje ateinantį 
sekmadienį. Kultūrinio Centro 
auditorijoje įvyks Brooklyno 
Aido choro koncertas. Jame 
pirmu sykiu girdėsime dai
nuojant jauną baritoną Leoną 
Joniką. Ir visa koncerto prog
rama bus nepaprastai graži.

Prieš keletą mėnesių Ame
rikos Lietuvių Taryba prašė 
Amerikos lietuvius sumesti jos 
raketų i, kurį ji vadina 
tuvos laisvinimu”, nei 
žiau, nei daugiau, kaip 
tūkstančių dolerių.

Ką laimėjo? Dabar verkia, 
kad gavo viso labo tik $38,- 
000, tik 38 procentus savo 
reikalavimo.

“Lie-
* ma- 
šimtą

Bet ir tai dar perdaug. Tie 
trisdešimt astuoni tūkstančiai 
dolerių išvilioti iš žmonių ki- 
šftį'Zs ir sumesti į balą. Kas 
ntfrs toje Taryboje gražiai pa
sipelnė. 1

Jokios atskaitos nėra, nesi
mato.

Tik stebėtis reikia, kad vis
gi dar atsirapda tokiij brolių 
lietuvių, kurie šitokį aiškų 
ketą remia savo sunkiai 
dirbtais doleriais.

Hasbrouck Heights, N. J. 
—Gengsteriai, raketieriai, 
gembleriai su didžiausiomis 
iškilmėmis palaidojo savo 
sėbrą Willie Moretti.

Pereitą ketvirtadienį ke
turi gengsteriai nušovė Mo
retti Cliffside Park, N. J., 
valgykloje už tai, kad jis 
teisminiuose tyrinėjimuose 
per daug plepėjo apie ra- 
ketierių ryšius su New 
Yorko ir New Jersey poli
cija.

Moretti palaidotas 5 tūks
tančių dolerių vertės kars
te. Jį lydėjo 10 automo
bilių, pilni prikrauti bran
gių gėlių; paskui sekė ilga 
eilė kitų automobilių. Buvo 
ir didžiuliai gėlių vainikai 
nuo gengsterių vadų Joe 
Adoniso ir Frankio Costel
lo.

Moretti palaidotas su mi- 
šiomis ir kitomis bažnytinė
mis apeigomis.

Saigon, Indo-Kina.—Pran
cūzai praneša, kad jie sulai
kė Vietnamo liaudininkus, 
kurie grūmėsi linkui Lia- 
čau didmiesčio.

Amerikos atsiųsti bombo
nešiai dikčiai padeda fran- 
cūzams kare prieš Vietna
mo komunistus, sako fran- 
cūzu komanda, 

v

Kongresmanai užgyrė 
$4,440,559,420 oro 
bazėm prieš Sovietus

ra
li ž-

M.Koks ten pabėgėlis N.
net iš Rochesterio pavaišino 
mane ilgu “mokytu” laišku. 
Pludikas iš jo pirmos klasės. 
O dar didesnis melagius. Gal 
dar ir vagis. Už tai nė pavar- 

; dės nepasirašo. s
Jis sakosi esąs klaipėdiškis. 

Ir jis buvęs Klaipėdoje, kai 
anais metais tuojau, po karo 
aš lankiausi Lietuvoje. Girdė
jęs mane ir kalbant Klaipė
doje. Ir rašo man:
_ “Matei visą. Kad nieko ne- 
IrBfcstančiame rojuje pavogė 
jūsų kostumą pilkos spalvos.

Kinijos laivas apšaudęs 
jankių žvalgybos lėktuvų

Washington. — Associat
ed Press praneša, jog kai 
Amerikos žvalgybos lėktu
vas žemai skraidė aplink 
“komunistų karinį- laivą” 
už 50 mylių nuo Kinijos 
uosto Tsingtao, tai • laivo 
patrankos šaudė į lėktuvą, 
bet nepataikė. Sakoma, tai 
buvo Kinijos komunistų 
laivas.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo lėšų komite
tas užgyrė valdžios reikala
vimą paskirti $4,440,559,420 
karinėms • lėktuvų stovy
kloms įvairiuose kraštuose 
prieš Sovietų Sąjungą. Tai 
priedas prie vadinamų re
guliarių lėšų ginkluotoms 
Amerikos jėgoms.

Bet komitetas nukirto 
$705,936,150 nuo prezidento 
reikalaujamų $5,146,495,570 
pinigų civilinėms valdžios 
įstaigoms.

Irano karalius šaukė 
savo tautą vienybėn

Neteisybė, melas nuo pra
džios iki galo. Sugryžau tuo 
pačiu pilku kostiumu, kuriuo 
nuvažiavau. Man esant Lietu-

voje niekas nepavogė iš ma
nęs nieko nė už vieną sudilu
sį nikelį?

Bet, matyt, N. M. ar jo 
draugai pavogė keno nors pil
ką kostiumą ir manė, jog tai 
buvo .mano. Kaip gi kitaip jis 
žinotų apie vagystę?

Dabar jis 'atvažiavęs Ame
rikon mano ir Lietuvą plūsta.

Teheran, Iran. — Atida
rydamas senato sesiją, Ira
no karalius Pahlevi šaukė 
visus iraniečius laikytis 
vienybės prieš Angliją. Ra
gino juos sutartinai remti 
įstatymą, pagal kurį anglų 
aliejaus ' pramonė Irane 
perimta į to krašto nuosa
vybę. Karalius sakė, “aš la
bai džiaugiuosi, kad išleis
tas toks įstatymas, kurį aš 
ir pasirašiau” gegužės 2 dj

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
ATSISAKO PERNAGRINĖT 
II KOMUNISTŲ BYL4 

l ________

Washington. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas atmetė vienuolikos 
komunistu vadovų prašy
mą, kad iš naujo pernagri- 
nėtų jų bylą.

Federalis apskrities, teisė
jas Haroldas Medina yra 
nuteisęs juos iki 6 metų ka
lėti ir po $10,000 baudos 
sumokėti, pagal Smitho 
įstatymą, už , tai, kad jie 
“suokalbiavę mokyti ir 
skelbti, kad reikėsią nu
versti Amerikos valdžią 
per jėgą bei prievartą.”

Tai jau antrą kartą Aukš
čiausias Teismas atmetė tų 
komunistu apeliaciją. . Pir
moji apeliacija buvo atmes
ta birželio 4 d. šiemet.

Už dabartinės apeliacijos 
atmetimą balsavo 6 teisėjai, 
o už ją pasisakė 2—teisėjai 
Hugo Black ir William 
Douglas.

Black ir Douglas sakė,

tie komunistai net nebuvo 
kaltinami apskrities teisme 
New Yorke, kad būtų mė
ginę nuversti valdžią arba 
kad būtų bent sake ar ra
šę, kad reikėtų • tatai- pada
ryti. Jie nuteisti tiktai už;

Generolas Ridgway, vy
riausias amerikonų koman- 
dierius, priimdamas šiauri
nių korėjiečių pasiūlymą, 
pareiškė, jog deryboms dėl 
pertaikos turės būti nugin
kluotas mažas plotas aplink 
Panmundžomą ir apsaugoti 
nuo atakų keliai tarp Kae- 
songo ir Panmundžomo, 
taipgi tarp Munsano (ame
rikinėje pusėje) ir Panmun
džomo. A

Korėjos mina užmušė 
vadinamą suokalbį suoiga- Q AttipfiLnc iiiFPivillQ 
nizuot Komunistų Partiją rilllulIKJilItlVlUo
ir ateityje skelbt, kad rei
kėsią nuverst valdžią. Tai
gi jie baudžiami tiktai už 
spėjamas ir dar nepareikš
tas mintis.

Tas Apskrities teismo 
sprendimas yra “aršiausia 
žodžio ir spaudos cenzūra, 
stačiai priešinga ameriki
nei Konstitucijai,” kaip pa
brėžė teisėjas Black.

Įkalinti yra šie 7 komu
nistų vadovai: Eugene 
Dennis, Jack Stachel, Irving 
Potash, John B. William
son, John Gates, Carl Win
ter ir Benjamin J. Davis.

Nepasidavė kalėjimai! 
keturi kiti.

Wash i n g to n.—M i n a, sp r o g- 
dama artimuose Korėjai 
vandenyse, sužalojo karinį 
Amerikos laivą-naikintuva; 
užmušė 9 jūreivius ir sužei
dė 18 kitų, kaip praneša ka
rinė amerikonų valdyba. 
Suprantama, jog tai buvo 
šiaurinių korėjiečių mina.

$7,483,400,000 kitiem 
kraštam ginkluot 
prieš Sovietus

Vėliausios Žinios
New York. — Jungtinių Azijos kraštų. Kartu jisai 

smerkė Trumano valdžią už 
Japonijos ginklavimą karui 
prieš ;Sovietų Sąjungą.

Tautų Saugumo Taryba 
ketvirtadienį pradės svars
tyti Anglijos skundą dėl to, 
kad Iranas perėmė anglų 
žibalo pramonę tame kraš
te į Irano valstybės nuosa
vybę.

London. — Anglų konser
vatorių vadas Winston 
Churchill užreiškė, jog E- 
giptas, varydamas anglus 
laukan, kerta didžiausią 
smūgį Anglijai. Tai net 
skaudesnis smūgis, negu 
Irane, kurio valdžia nusavi
no anglų aliejaus pramonę.

Už tuos smūgius Church- 
illas kaltino Anglijos dar- 
biečių valdžios “apsileidi
mą.”

Hartland, Wis.-—Wiscon- 
sino valstijos senatorius 
Chester E. Dempsey reika
lavo, kad Amerika pasi
trauktų iš Korėjos ir kitų

Filipinų prezidento širdis 
lieka pas Franko

Madrid, Ispanija. — Fili
pinų prezidentas Elpidio 
Quirino, atsisveikindamas 
Ispanijos Franko fašistų 
valdžią, pareiškė: “Aš pa
lieku savo širdį Madride” 
(Ispanijos sostinėje).

Prez. Quirino, po savaitės 
iškilmingų vaišių Madride, 
išskrido Romon. Jam išly
dėti atvyko į lėktuvų aikštę 
diktatorius Franko su savo 
ministrais ir Amerikos am
basadorius Stantonas Grif
fis.

Washington. — Karinis 
mobilizuptojas Wilson sakė, 
toliau tikrai pritrūks civili
niu reikmenų.<• *•

Amerikonai ir šiauriniai 
korėjiečiai paskyrė savo 
pasiuntinius sueiti tame 
kaime antradienio vakare 
ir pasitarti apie derybų pa- 
naujinimą dėl paliaubų.
KARO VEIKSMAI

Korėja. — šiauriniai ko
rėjiečiai ir jų bendrai kinai 
įnirtingomis kontratakomis 
dalinai apstabdė amerikonų 
ir talkininku ofensyvą iš
tisame Korėjos fronte.

Šiauriečių artilerija bom
bardavo amerikonų linijas 
smarkiau, negu bet kada 
pirmiau. Ju pėstininkai 
mirtinai gynėsi nuo ameri
konų ir darė atakas iš sa
vo pusės.

Amerikonai išvien su an
glais ir graikais, tačiaus, 
pasivarė 2,000 jardų pirmyn 
į žiemius nuo Yončono, va
kariniame fronte.

Tebeverda kruviniausi 
mūšiai dėl 3,000 pėdų aukš
čio viršukalnės į šiaurę nuo * 
Yanggu, rytiniame fronte. 
Pasirodo, kad amerikonai 
dar neužėmė aukščiausios 
to kalno keteros.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie po-- 
draug su kinais savanoriais 
atmušė amerikonu ir jų tal
kininkų atakas, darytas su 
daugybe patrankų, tankų ir 
lėktuvų; užmušė, • sužeidė 
bei suėmė apie 2,000 ameri
konu ir jų talkininkų; su
naikino 10 amerikinių tan
kų ir nušovė (turbūt) 3 lėk
tuvus fronte; be to, nukirto 
4 amerikinius lėktuvus iš 
tų, kurie bombardavo ir ap
šaudė Šiaurinės Korėjos 
miestus.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas ir Senatas 
galutinai užgyrė 7 bilijo
nus, 483 milijonus ir 400 
tūkstančių dolerių sveti
miems kraištams ginkluoti T. . Jv. • , j 
ir medžiaginiai stiprinti | I lt0 SKlffldZlSSl, KSd 
prieš Sovietų Sąjungą per 
12 mėnesiu, v

Senato ir Atstovų Rūmo 
nutarimas perduotas prezi
dentui Trumanui pasirašy
ti. Užtikrinta, kad prezi
dentas pasirašys, nors iš 
pradžios reikalavo bilijono 
dolerių daugiau užsieniams 
ginkluoti, negu Kongresas 
dabar paskyrė.

Japonijos valdžia bandys 
uždrausti streikus

Tokio. — Japonijos val
džia rašo sumanymą seimui, 
reikalaudama baustinai už
ginti darbininkų streikus 
svarbiausiose įmonėse, kaip 
kad angliakasyklose, 
žinkeliuose, bankuose, 
tros pramonėje ir k t.

elek-

popiežius nemyli jo
Belgrad, Jugoslavija. — 

Viešai kalbėdamas, Jugo
slavijos valdovas Tito guo
dėsi, kad ne tik Sovietai 
jam priešingi, bet ir vaka
ruose yra daug Tito priešų. 
Jis ypač skundėsi, kad po
piežius pakiša jam koją, 
kuomet Tito ieško pagalbos 
savo valdžiai vakariniuose • 
kraštuose.

Tito sakė: “Vakarinių 
kraštų laikraščiai tiktai 
tuomet gerai atsiliepia apie 
Jugoslavijos valdžia, kai 
mes kivirčijamės su Rusija 
arba argumentuojame prieš 
ją,” bet jie neužtaria Ju
goslavijos ginčuose su po
piežium.

Meksika, Australija ir Pe
ru sumažino švino parda-

ORAS.—Giedra ir šilčiau. I vinejimą Amerikai.
f
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STALINO INTERVIEW
STALINAS PĄSAKĖ Pravdos korespondentui, ku

riam davė interview, jog Tarybų Sąjunga išbandė atomo 
bombą ir kad ji netolimoje ateityje bandys ir daugiau 
visokio kalibro atominius ginklus.

Tie ginklai, nurodė jis, yra gaminami tam, kad apsi
ginti nuo užpuoliko — Jungtinių Valstijų - Anglų bloko, 
—kuris atvirai grūmoja ginklu Tarybų Sąjungai.

Stalinas užtikrino Pravdos korespondentą, o tai reiš
kia ir mūsų kraštą ir visą pasaulį, jog Tarybų Sąjunga 
Amerikos nesirengia pulti ir nepuls.

Stalinas pasisakė už atomo bombos ir kitokių atominių 
ginklų nuįstatyminimą, už jų nelegalizavimą, už tai, 
kad atominė energija būtų panaudota išimtinai žmonių 
gyvenimui gerinti, o ne žmonėms naikinti.

Šitie tai yra vyriausieji dėsniai Stalino pasikalbėjime 
su Pravdos korespondentu.

Be abejojimo, šis Stalino pareiškimas turės milžiniš
kos reikšmės visam pasauliui.

Visųpirmiausiai: (1) Milijonai tų žmonių, kurie eina 
išvien su Tarybų Sąjunga ir kovoja už taiką, žinos, jog 
toji šalis, kuria remiasi jie, kaip čempionu už taikos 
reikalą, yra galinga ir pasiryžusi atmušti kiekvieną, ku
ris drįs pradėti prieš ją karą. (2) Tie žmonės, kurie ligi 
šiol dar vis netikėjo, kad Tarybų Sąjunga gali pasiga
minti atominius ginklus apsigynimui, dabar tai žinos, 
ir pirmiau, negu jie drįs daryti kokį drastišką žygį prieš 
ją, gerai pagalvos.

TURINT FAKTUS PRIEŠ AKIS, mes ir vėl drįstame 
sakyti, jog šiandien, akiregyj to, kas yra, mūsų krašto 
vyriausybe turėtų eiti prie pasitarimų su Tarybų Sąjun
ga, prie penkių didžiųjų konferencijos, kurioje turėtų 
būti išspręsti visi nesusipratimai.

Mes (Jai* iv dOF sakpme: pasauliniai nesusipratimai 
tenka spręsti ne ginklu, o derybomis, pasitarimais, kon
ferencijomis.

Deja, tuojau po to, kai Stalino pasikalbėjimo turi
nys pasiekė mūsų kraštą, tūli karštagalviai Washingto- 
ne pradėjo šūkaloti, jog, girdi, reikią skirti dar ir dar 
didesnės sumos pinigų didesniam ginklavimuisi, lenkty- 
niavimuisi su Tarybų Sąjunga!

Įvairūs buržuaziniai “mokslininkai” rašo straipsnius, 
jog, esą, Tarybų Sąjunga niekad negalėsianti pagaminti 
tiek ginklų, kiek gali pasigaminti mūsų kraštas.

Vakar dienos Laisvėje mes rašėme (vakarykščias edi
tor ialas buvo rašytas pirmiau, negu buvo gautas pra
nešimas apie Stalino pasikalbėjimą), kad dalyko esmė 
nėra bombų skaičiuje; dalyko esmė glūdi tame, kad 
mūsų kraštas neturi monopolio ant atominės energijos, 
kad Tarybų Sąjunga taipgi žino, kaip atominę energiją 
naudoti, ir tuo būdu nėra prasmės mums perdaug šū
kaloti ir nuolat grūmoti jai sunaikinimų.

Reikąlas yra toks: mes privalome eiti prie atominių 
ginklų nuįstatyminimo, prie penkių didžiųjų konferen
cijos, prie padarymo Jungtinių Tautų ta organizacija, 
kokia ji buvo įkurta, kad ji galėtų išlaikyti taiką, kad ji 
nebūtų anglų-amerikiečių politikos įrankis.

Mums atrodo, jog Stalino pasikalbėjimo (mes jo, tie
sa, ištiso neskaitėme) su Pravdos korespondentu svarba 
ir glūdi tame.

*♦« PASTABOS
Popiežius ekskoniųnikavo 

visus Rumunijos katalikus, 
kurie liudijo, jog vyskupas 
Augustinas Pach’as, su sa
vo sėbrais, šnipinėjo sveti
moms valstybėms.

Išrodo, popiežius, eksko- 
m u n i k u o d a m a s k a t a 1 į k u s, 
užpildys jais visą pragaro 
karalystę, ir-ji, pasidarius 
galingesne už dangaus ka
ralystę, gali lengvai užval
dyti pastarąją.

Kur tuomet popiežius su 
savo armija pasidės?

Avantiūristui Gabriui nu
mirus, Tysliava “Vienybė
je” paskelbė ištraukas iš 
Gabrio laiškų, rašytų jam. 
Gabrys rašo, kad kunigas 
Krupavičius pavadinęs Tys
liava “kiaule be rožan
čiaus.” įį

Kaip matote, jeigu ]>asta
tyti šalia poeto Tysliavos 

' kiaulę su užmautu rožan
čium, taj Krupavičius tuo- 
I jaus griebtų kiaulę glėbin, 
i nekreipdamas domės į poe
tą Tysliava.

j Kiaulė Krupavičiui ver- 
! tingesnė, negu toks Tyslia- 
: va.

Kalifornijoje iš San Quen

Kas Ką Rašo ir Sako
DARBUOJASI 
UŽTAIKĄ

Uruguajiečių Darbe skai
tome :

Montcvidejuje išeinąs laik
raštis “Voz Eslava” paskuti
niame numeryje praneša, jog 
Maksimo Gorkio vardo kultū
rinis centras, su savo skyriu
mi Cerio j e, jau turi surinkęs 
36 tūkstančius parašų po Ber
lyno Kreipimusi už Taikęs 
paktą tarp 5 didžiųjų valsty
bių. • /

Kaip aktyvūs taikos šalinin
kai, slavai rodo visiems pa
vyzdį. Savo karštą meilę Tė
vynei, savo atkaklią kovą 
prieš naujo karo kurstytojus, 
jie pareiškia garbinguoju už
moju: surinkti 50 tūkstančių 
parašų po Berlyno Kreipimu
si.

Didelį darbą jie jau atliko 
ir tikisi, jog pilnai įvykdys 
savo pasibrėžimą, t. y. su
rinks 50 tūkstančių parašų. 
Viena tiktai jų veikėja —Tle- 
na Bielous, kuri šiuo metu 
rąndasi Pasauliniame Jauni
mo už Taiką festivalyje Ber
lyne — surinko 10,600 para
šų.

NEIŠLEIDŽIA!
PRIEŠ ARTI TRIS MĖNESIUS Kalifornijoje buvo 

suareštuoti 15-ka žmonių, — visuomenininkų, darbinin
kų judėjimo vadovų, laikraštininkų. Jie buvo suareš
tuoti pagal Smitho įstatymą, suareštuoti be varanti! 
(teisminių leidimų), suareštuoti ne dėl kokio nors blogo 
veiksmo atlikimo,*'o dėl to, kad FBI mano, kad jie tik 
galvojo ką tai tokio blogo atlikti!

Ir, štai, šitie žmonės tebesėdi kalėjime, nes kiekvienam 
belą paskirta po $50,000!

Aišku, tokias pinigų sumas sukelti darbininkų veikė
jams neįmanoma.

Taigi šitie žmonės,—tėvai, motinos,—niekuo nenusi
kaltę prieš mūsų kraštą asmenys, tebelaikomi kalėjime, 
kol įvyks jų teismas.

Gi pasiruošti teismui, esant kalėjime, yra-be galo sun
ku.

Buvo dėta nemaža pastangų, kad belos šiems žmonėms 
būtų sumažintos, tačiau teisėjai, pilni klasinio keršto, 
atsisako tai. padaryti.

Ir taip žmonės nekaltai laikomi kalėjime.
•Kalinių dvasia, tačiau nepalaužta. Jie pilnai tiki savo 

idėjų teisingumu.
Tuo pačiu kartu išlaukyj esą žmonės, kuriems rupi 

išgelbėjimas Teisių Biliaus, sudarė speciali California 
Emergency Defense Committee (307 S. Hill St,, Room 
518, Ix>s Angeles, Cal.), kuris ryžtasi sukelti $Į50,000 
pękąltai įkalintiems žmonėms ginti.

Męs manome, jog kiekvienas amerikietis, kuriam rū
pi išsaugojimas mūsų kraštų žmonių laisvės, prisidės 
prie šitos sumos sukėlimo.

MIRĖ KUN. .LIŪTAS— 
BUVĘS GRĄįBORIUS 
LIUTKAUSKAS

Chicagos spauda praneša, 
kad ten praėjusią savaitę 
mirė kun. Jonas W. Liūtas.

Jonas Liūtas prieš dauge
lį metų Brooklyno žmonėms 
buvo žinomas Jono Liut- 
kausko pavarde; jis čia per 
tūlą laiką buvo graborystės 
biznyj, o vėliau pasiryžo 
tapti tautiniu (nezaležnin- 
kų) kunigu, na, juo ir tapo.

Per arti penkioliką metų 
kun. Liūtas kunigavo Chi- 
cagoje. Jis buvo vedęs ir, 
berods, paliko vieną sūnų.

PRISAKYMAI 
ĄTĘITININKĄIRS

Tūlas Al. Šatas andai sa
kė prakalbą Chicagps atei
tininkams, na, į r pagal ma
rijonų Draugą, jis davė se
kamus prisakymus:

1) Chicagos a-kai visur ir 
visada tarp savęs privalo svei
kintis krikščioniškai: “Garbė 
Kristui!”

2) Prieš valgį ir po valgio, 
ne tik namuose, bet ir fabri
ke, persižegnoĮį.

3) Išmesti iš savo pramogų 

tin kalėjimo tapo išleistas 
pirm ląiko tūlas James A. 
Woodruff. Pabuvęs tūlą 
laiką už kalėjimo sienų, su
grįžo atgal ir pareiškė, kad 
su savo uždarbiu, prie da
bartinio maisto brangumo, 
negali pragyventi, todėl 
baigs kalėjime nuskirtą 
jam bausmę.

Jeigu ir toliau taip vis
kas brangs, tai “savanoriai” 
pradės kalėjimus užpildyti.

Bėgliai lietuviai dabar or
ganizuoja taip vadinamas 
“bendruomenes.'” ĮCanadiš- 
kė bėglių “Nepriklausoma 
Lietuva” dejuoja, kad iš 
20,000 lietuvių tik 600 pa
reiškę norą įstoti “bendruo- 
menėn” ir tai tame skaičiu
je esąs trečdalis vaikų.

Patartina “bendruome
nių” kūrėjams nupigintomis 
kainomis pardavinėti sal- 
daines ir šaltakošę, tuomet 
vaikai užpildys jų “ben
druomenes.”

“Sandaroje” skaitau, kad 
Rastenis norėjęs pasigauti 
Olį “ir norėjęs joti peklon 
ant gero arklio.” Bet Olis 
tą supratęs ir pasprukęs 
nuo pavojaus.

programos Afrikos beždžionių 
kraipymąsi. Vietoj to, nukelti 
nuo scenos į salę tautinius šo
kius.

4) Įvesti bendras sekmadie
nio pamaldas Chicagos a— 
kams. Pamaldų metu- iškabin
ti ant didžiųjų bažnyčios du
rų reklaminio dydžio užrašą: 
“Čia vyksta lietuvių katalikų 
ateitininkų pamaldos, pagal 
krikščioniškus mūsų tėvų pa
pročius. Materys ii* mergaitės 
gali įeiti tik padoriai apsiren
gusios, neišsidažiusios ir neiš- 
sipudravusios'

Toliau: “Chicagos ateiti
ninkai sutinka Naujus Me
tus kukliu pobūviu; be šo
kių ir be alkoholikių gėri
mų. Moterys ir mergaitės 
ateina vaidilučių uniformoj. 
Po meninės dalies mes su
kalbėsime rožančių ir iš
klausysime šv. mišias...”

Abejojame, ar iš šitų 
šiaudų bus kiek grūdų. At
eitininkai juk yrą to paties 
molio žmonės, kaip ir kiti, 
tai kodėl jie turi atsisakyti 
nuo “beždžioniško kraipy- 
mosi,” atsieit, nuo moder
niškų šokių? O Naujus 
metus sutikti, kaip liepia 
Šatas, atsisakytų net ir 
švenčiausieji kunigai, tai 
kodėl Šatas reikalauja, kad 
ateitininkės' vilkėtų vaidilu
čių kostiumą, — juk vaidi
lutės buvo pagonės, ar pe?!

Na, bet tegu jie daro, 
kaip norį!

NAUJAS POLĮTIKIĘRIUS
Spalių 3 d. į Ameriką at

vyko vyskupas V. Brizgys, 
kuris apsigyvens Chicagoje 
ir bus kardinolo Stritcho 
vyskupijoje. Pasak pran
ciškonų laikraščio, vysku
pas Brizgys, kalbėdamas 
jam suruoštame bankiete, 
pąsąkė, kad jį čįon siuntė 
pats popiežius.

Vyskupas Brizgys—-smar
kus politikierius. Neseniai 
jis politikos reikalais lankė
si Ispanijoje, Portugalijoje 
ir Prancūzijoje. Dėl suge
bėjimo politikauti jis, be 
abeejojimo, ir vyskupo titu
lą gavo.

Matyt, vysk. Brizgys siek- 
sįs vadovauti Chicagos kle
rikalams ir mepševikąms. 
Seniui Grigaičiui, atsieit, 
nekartą teks pakštelėti 
B vizgio rankelėn.

Ąr tik Rastepįs, raitas 
ant Olio į peklą nujojęs, ne
sirengė ten savo bičiuliams 
vietą rezervuoti? Dabar, 
veikiausiai, tą darbą atliks 
Gabrys...

Kainų kontroles galva 
Mike DiSalle pąpeiškė, kad 
kaip greit produktų kainos 
bus sutvarkytos, taip greit 
jis pasitrauksiąs iš vietos.

Taigi DiSalle tol iš vietos 
nesitrauks, kol produk
tų kainos kils, o jos, nela
bosios, nei nemano sustoti 
ir DiSalle nuo tarnystės pa- 
liuosuoti. Jeigu jis pasi
trauktų, gal ir kainos nu
pultų.

“Laisvėje” R. Mizara pra
nešė, kad šiemet Dr. A. Pe
triką minės dvilypį jubilie
jų — 40 metų litera tinęs 
veiklos ir 30 metų nuo už
baigimo daktaro mokslo.

Man rodosi, ar Dr. A. Pe
triką tik neprisidės ir su 
trečiu jubiliejum — užbai
gimu šešto kryželio ir įžen
gimu į septintą?

Linkime jam laimingai ir 
linksmai užbaigti ir septin
tą, o kuomet įžengs į aš
tuntą, tuomet ir vėl kas 
nors palinkės, nes aš jau 
vargiai sulauksiu šios lai
mės ...

“Draugas” rašo, kad Lo
zoraitis, kalbėdamas apie 
“lietuvių tautos maldingu
mą ir katalikiškumą, pasa
kęs:

“Ką tik atliktas Lietuvos 
paaukojimas Švenčiausios 
Panelės Širdžiai tesuartina 
mūsų širdis darbui ir kovai 
už Lietuvos laisvę.”

Lozoraitis ir visi jo bi
čiuliai labai “gudrūs diplo
matai.” Jie paaukojo Lie
tuvą “Švenčiausios Panelės 
Širdžiai,” bet ta jos “šir
dis” turi pati pasiimti Lie
tuvą. Aš irgi galėčiau 
tiems ponąms paaukoti visą 
Sovietų Sąjungą, lai jie pa
tys ją pasiima!

Nevada valstijoje randasi 
Searchlight miestelis, ku
riame randasi keturi vieši 
prostitucijos namai. Try
lika šio miestelio piliečių 
pareikalavo, kad prokuro
ras uždarytų tuos namus, 
bet 76 piliečiai užprotesta
vo, aiškindami, kad jeigu 
bus uždaryti prostitucijos 
namai, tai ir visas miestelis 
išnyksiąs, nes didžiąusios 
pajamos esą iš prostitucijos 
namu.

Kitaip kalbant, visą mies
telio administraciją užlaiko 
prostitutės. Ąr tai dar rei
kia didesnės “dorovės”?

Savo laikais popiežius ap
dovanojo A. Smetoną vyčio 
titulų. Dabar prel. L. Tu- 
laba įteikė J. Valaičiui Va
tikano ordiną .

Dabar J. Valaitis nusiti
kęs A. Sipefoną, jau galės 
greta jo atsisėsti...

Dabar spaudoje eina va
jus už davimą, kraujo ka
riams, sužeistiems karo 
frontuose. Laike antrojo 
pasaulinio karo liaudis 
dųosnįąį aukojo sąvo krau
ją, bet dabar matosi kas ki
ta.

Admirolas C. D. Leffler 
sako, kad pereitais metais 
buvo paskirta surinkti pep 
visą šalį 300,000 vienetų 
(units), bet gauta tik 40,- 
000. Šiemet dar prasčiau.

Iš tikro prastai. Kuomet 
Washingtone karinis baro
metras kyla aukštyn, tai 
liaudyje jis puola žemyn...

švenčioniškis

Laikas tai jūra, kurioj vi
sokios aistros užgęsta.

P. Eldridge.

MOTERŲ KAMPELIS
Lietuvos ekskursante rašo-
apie kitas moteris

Praėjusią vasarą daug 
Lietuvos kolūkiečių ir mies
tiečių turėjo išvykas į ki
tas tarybines respublikas. 
Jos ten stebėjo visą tų res
publikų gyvenimą. Ypačiai 
stebėjo moterų sąlygas ir 
pasiekimus.

Ekskursijoje Kubanėn ir 
į Tarybų Ukrainą buvo nu
vykusi Eliza Kruminaitė 
(Akmenės rajono). Kru
minaitė apie savo patyri
mus (gretą kitko) rašo:

—Reikia prisipažinti atvi
rai, kad anksčiau, kol nebu
vau niekur iškėlusi kojos iš 
Lietuvos, net ir negalvojau, 
kad moterys vaidintų tokį 
didelį vaidmenį kolūkinėje 
gamyboje, kaip teko pama
tyti jr įsitikinti vietoje. Čia 
galima pamatyti moteris, 
dirbančias ne tik gyvulinin
kystės fermose arba lauki
ninkystės brigadose, bet 
taip pat kombainininkais, 
t r a k t o r i n inkais, kolūkių 
pirmininkais, brigadinin
kais, elektrinių, plytinių ir 
kitų pagalbinių įmonių ve
dėjais, arklių, tabako, vyn
uogių, medvilnės ir ryžių 
augintojais, agronomais — 
žodžiu, nėra tokiom srities, 
nėra tokios specialybės, ku
rias nebūtų apvaldžiusius 
moterys. Kolūkietės mote
rys nuolat kelia sąvo žinias, 
nenuilstamai siekia savo 
darbe tolesnio meistrišku
mo. Ypač norėčiau pažy
mėti didelį moterų verži
mąsi įgyti agronomo arba 
zootechniko specialybę. Ku-' 
banės žemės ūkio institute 
didesnę dalį visų studentų 
sudaro moterys.

Kruminaitė toliau sako, 
jog tų kraštų moterys lie
tuves ekskursantes apipylė 
tokiais klausimais:

—Kiek pas . jus moterų 
mokosi agronomais?

—Kaip dirba moterų -

Gėdinga motinos ir vaiko 
kankinimo procedūra

Spiegiantis, gailiai rau
dantis devynių metų berniu
kas, šaukiantis: “Mamyte, 
tave mylių! Neatiduok ma
nęs!” buvo išplėštas iš mo
tinos glėbio ir nusineštas į 
auto pas. tėvą, pas kurį jis 
nenorėjo eiti,

Berniuko motina, sergan
ti, sumenkusi, tapo pusiau 
nešte nugabenta. į policijos 
nuovadą, paskiau į polici
jos centrą padaryti pirštų 
n ų o s p a u d ąs, o galop į 
Queens kriminalinį teismą. 
Ten įsakė ją sulaikyti kalė
jime po $5,000 kaucijos. Ją 
kaltina, kad ji norėjusi sa
vo sūnelį pagrobti. Tą nak
tį, spąlių 4-tą, ji pasiliko 
nakvoti kąlėjime, nes netu
rėjo ištekliaus užsistatyti 
tą aukštą kauciją.

Ar ji kriminaliste? Kuo 
jinai* ‘^prasikalto” ?
JĮ tur^o teisę vaiką auklėti

Dramai pradžia/ gavosi 
1946 m. mieste Reno, kur 
George ir Philine Kreise
riai gavo ištuoką. Sū
nelį, tuomet tebebuvusį kū
dikiu, teismąs buvo pavedęs 
auklėti abiems. Tėvas pri
sidėdavo prie išlaikymo, 
motina auklėjo.

Tačiau pernai Mrs. Kreįs- 
ler ištekėjo už George 
Kirkwood, 28 metų, elek
tronikos dėstytojo privati

2 pusi.—Laisvė (Liberty). Trečiad., Spalių-October lo/195|

trakto rininkių brigados?
—Kaip pas jus veikia vai

kų lopšeliai ?
—Papasakokite apie mo

terų tarybų darbą!
—Kaip kolūkietės daly

vauja visuomeniniame gy
venime? Kiek dirba agita
toriais?

—Kiek pas jus ordinin- 
kiu ? v

Jos klausinėjo ir daug ko 
kito, apie viską, kas rodo 
moterų kultūrą ir aukštą 
lygį visuomenėje.

Pasigrožėjusi svetur ma
tytais moterų laimėjimais, 
Kruminaitė pasiūlo ir savo 
kraštui pagerinimų. Ji ra
šo:

—Lankantis po kubanie- 
čių ir ukrainiečių kolūkius, 
mums neteko rasti tokio 
kolūkio, kuriame nebūtų 
suorganizuota vailm lopše
lių. Čia sudaryto^ visos 
reikiamos sąlygos moti
noms su mažais vaikais da
lyvauti kolūkinėje gamybo
je. Kaip taisyklė, vaikų 
lopšeliai yra suorganizuoti 
ne tik kiekviename kolūky
je, bet ir kiekvienoje lauki
ninkystės brigadoje. Tiesa, 
Kuba.nės ir Ukrainos kol
ūkiai yra žymiai stambesni, 
gamybinės brigados dides
nės, tačiau tai, ką jie galė
jo padaryti kiekvienoje bri- < 
gadoje, pas mus, Tarybų 
Lietuvoje, galima padaryti į 
kiekviename kolūkyje. Tai 
būtų didelis moterims-moti- * 
noms patogumas. Iš bū- ( 
tų nemaža naudos ir pa
tiems kolūkiams. į

Greta to, Kruminaitį pa
siūlo bent darbymečiais 
kolūkiuose praktikuoti ben
drąjį valgydinirhą. Taipgi 
kolūkiuose įsteigti krautu
ves, kad nereikėtų gaįšuoti 
dažnais važinėjimais į 
krautuves mieste.

T

nėje mokykloje. Už šešių 
mėhesių po jos ištekėjimo 
buvusysis vyras patraukė 
ją teisman tikslu sūnelį nuo 
jos atimti. Jis sakė, būk 
jinai esanti komunistė. Ta
čiau Mrs. Kirkwood piJpa- 
rodė, jog tai netiesa. Tad 
apskrities vyriausio teismo 
teisėjas Pette sūnelio auklė
jimą pavedė jai vienai, mte- 
vui leido sūnelį atlankyki ir 
rugpiūčio mėnesį jį glonteti.

Praėjusį liepos ‘mėnesį 
Mrs. .Kirkwood su dabarti
niu vyru ir sūneliu išplau
kė laivu Vokietijon. Kręis- 
lerįs tuojau nuėjo į teismą. 
Jis skundė, būk jo žmona 
nori pagrobti sūnelį ir nusi
vežti jį i rytinę Vokietiją 
užauginti komunistų.

Persekiojimas Tampa 
Tarptautiniu

Užteko buvusio vyro įta
rimo užsukti visą Šniukštų 
ir valdžios aparatą. Įsaky
ta Francūzijos valdžiai 
areštuoti Kirkwoodienę ne
leidus nei iš laivo išeiti. 
Negelbėjo jos protestas ir 
parodymai, jog tai netiesą, 
kad, pasinaudodama vyro 
atostogų proga, važiuoją ne 
į rytinę, bet į vakari Vo
kietiją atlankyti ten gyve
nančias savo motiną ir se
nutę. K

Neątsidėdamį ant frąnpū- 
(Tąsą trečiame pusi.)



DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
’ ’ istorija

Daugelis mūsų skaitytojų teiraujasi, kur gauti 
gerų Lietuvos Istorija. Geros, pilnos, išsamios Lie
tuvos istorijos kol kas nėra išleista. Šiuo metu Lie
tuvos mokslininkai Vilniuje tik ruošia tokia istori
ją. Ligi šiol, iš visų parašytųjų, Dr. S. Matulaičio 
“Lietuvių tautos istorija” yra pati populiariausia ir 
objektyviškiausiai parašyta. Tiesa, ji nėra pilna, 
nepaliečia vėlesniųjų Lietuvos laikų. Bet mes pasi
tikime, jog tai, kas yra parašyta, skaitytojui bus 
labai vertinga ir naudinga. Dr. S. Matulaitis rašo 
labai suprantamai, populiariai, taip, kad kiekvienas 
skaitytojas suprastų. Patariame kiekvienam mūsų 
skaitytojui skaityti šią istoriją. Geriausias skaity
mo būdas: išsikirpti iš laikraščio atkarpas, pasitau
pyti ir skaityti jų daug ant syk.—L. RED.

PIRMOJI DALIS

SENOJI EUROPA

MOTERŲ KAMPELIS
Gėdinga motinos ir vaiko kankinimo procedūra

LIETUVIŲ IR KITŲ EUROPOS TAUTŲ PROBOČIAI.
Lietuviai, kaip ir kitos Europos tautos (prancūzai, 

>vokiečiai, anglai, italai, rusai, lenkai, čekai ir kiti), yra 
kilę iš vienos tautos, kuri, pasak mokslininkų, senų se
novėje gyvenusi vidurinėj Azijoj, ten, kur šiandien guli 
Persija, Turkestanas ir t. t. Ta senovės tauta vadinosi 
arijai.

Daug šimtmečių prieš Kristaus gimimą, tie arijai pra
dėję palengva keltis į Europą, čia jie, susimaišę su vie
tiniais gyventojais, davę pradžią įvairioms tautoms. 
(Yra mokslininkų, kurie, pasiremdami tam tikrais priro
dymais, tvirtina, kad arijų tėvynė buvusi Europoje, kad 
arijai, kurie gyvena Azijoj, tai esą išeiviai iš Europos.)

Pradėdami keltis į Europą, arijai buvę jau gerokai 
prasilavinę: mokėję jau darytis įrankius iš žalvario, tu
rėję prijunkintų gyvulių, ir net javus sėję. Europoje 
gi tuo laiku gyvenę dar laukiniai žmones, kurie mokėję 
tik pasidaryti akmens pabūklus ir maitinęsi vien me
džiokle ir miškų vaisiais.

Kodėl gi arijai, apleidę savo tėvynę, pradėjo keltis į 
tolimą ir nežinomą jiems Europą?

Mat, nors ir mokėjo jau jie sėti javus, svarbiausias ta
kiau jų užsiėmimas vis dėlto buvo dar galvijų veisimas. 
Jie gyveno ir maitinosi iš didelių galvijų bandų, su ku
riomis kilnojosi iš vienos vietos į kitą, ieškodamies ga
nyklų savo bandoms. Nuganę ganyklas vienoje vietoje, 

Jį i e varėsi tolyn, ieškodamies naujų; šias nuganę, vėl 
toliau kėlės.

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
zų, mūsų valdininkai pa
siuntė du prokuroro padė
jėjus ir moterį policistę te
nai Kirkwoodienę perimti 
ir kalinti.

Būdama įkalinta per 60 
dienų, kankinama rūpesčių 
apie sūnelio ateitį, Mrs. 
Kirkwood pavojingai susir
go, apmenkėjo. Sugrąži
nant Amerikon, ją į laivą 
Queen Mary užnešė neštu
vuose. Jauna, 27 metu mo- Z C-
teris, sugrįžo išblyškusi, su
menkusi iki 90 svarų. Ir 
tas vos gyvas bunduliukas- 
m o tina įkalinta, o kūdikis 
nuo jos atplėštas.

Pasitinkama “Baisuolė”
Sugrįžtančios Amerikon 

Kirkwoodienes “iškilmin
gai” laukė. Spauda būbni- 
jo, kokia didelė “raudono
ji” parvežama. Ją pasitiko, 
grupė Šniukštų, valstybės 
departmento atstovas, jos 
buvusysis vyras su savo ad
vokatu, prokuroro padėjė
jas Cullen su varanti! kaipo 
pagrobėjai, pora detektyvų 
nutraukti jos pirštų nuo
spaudas, fotografai ir pec- 
keliai iš ragangaudžių aba
zo.

Ir visa tai del to, kad 
kerštaujantis buvusysis vy
ras šūktelėjo “raudonoji.” 
Tai parodo, prie kokių žiau
rybių gali privesti žmonių 
įtarinėjimas raganomis ir 
leidimas įtartuosius kan
kinti.

Liūdnas dėl savo, žmonos 
nelaimės ir užgriauto ant

Šeimininkėms

Senų senovėj, kol žmonių buvo dar maža, o laisvos 
žemės pakankamai, šitaip kilnotis niekas nekliudė. Bet 
ilgainiui žmonių skaičius padidėjo. Drauge pasidaugino 
ir bandų.

Pagaliau žmonių skaičius taip užaugo, jog ankšta 
jiems pasidarė savo tėvynėje. Tuomet kai kurios arijų 
giminės kuopos pradėjo eiti iš savo gimtosios šalies ir 
su savo bandomis keltis toliau, naujų ganyklų ieškodami.

Iš pradžių kėlėsi netoli, bet kaskart slinko vis toliau. 
Vieni ėjo į vakarus, kiti į pietų pusę. Mat, rytų šalis 
buvo jau apgyventa, visos derlingosios vietos buvo jau 
užimtos, o šiaurės pusėje žemė buvo nevaisinga.

Todėl vieni arijai išeiviai kėlėsi į pietus ir apsigyveno 
dabartinėje Indijoje, o kiti pasileido eiti vakarų pusėn— 
į Europą. Čia jie, vienur išnaikinę vietinius gyventojus, 
kitur patys su jais susimaišę, užėmė ilgainiui visą Eu
ropą.

Kol arijai gyveno drauge vidurinėj Azijoj, visi jie 
kalbėjo viena kalba, sanskritu vadinama. Bet kai tik 
jie persiskyrė ir apsigyveno skyrium, jų bendroji kalba 

y faip pat pradėjo skirstytis į tarmes.
/* Iš pradžių tarmių skirtas buvo nedidelis. Bet paskui 

ėjo kaskart vis didyn, nes naujos gyvenimo sąlygos darė 
kalbai savo įtekmės. Ypačiai padidėjo jis po įtekme tų 
žmonių kalbos, su kuriais arijai susimaišė naujose savo 
gyvenimo vietose.

Šiandien įvairių Europos kalbų skirtas taip yra dide
lis, kad tiktai mokyti kalbų žinovai tegalėjo susekti, jo- 
gei visų jų esama kilusių iš vienos bendros motinos— 
sanskritiškosios senovės arijų kalbos.

Iš visų dabartinių Europos kalbų lietuvių kalba yra 
visų artimiausia bendrajai arijų kalbų motinai—sanskri- 
tiškajai kalbai. Ji taip yra jai artima, kad lietuvių kal
bos mokėjimas labai palengvina suprasti jau dabar nk 
kur nebevartojamą sanskritų kalbą.

Arijai apleisdavo savo tėvynę tai mažais būriais, tai 
didelėmis miniomis, susidedančiomis iš kelių dešimtų ar 
šimtų tūkstančių žmonių. Kiekvienas toks arijų būrys, 
apsigyvenęs kurioje Europos vietoje, tvėrė atskirą tau
tą. Tokiu būdu kilo: graikai, lotynai, keltai, germanai, 
slavai ir lietuviai.

Visos tos tautos ilgainiui suskilo į dalis, iš kurių su- 
, siejarė šiandien esančios tautos. Iš senovės keltų kilo: 

d^J.prancūzai, italai, ispanai, airiai. Iš germanų:—vokie
čiai, olandai, anglai, danai, švedai ir norvegai. Slavai 

'' j suskilo: į rusus, lenkus, Čekus, bulgarus, serbus ir kitas 
^ mažesnes tauteles. Lietuviai suskilo: į latvius, lietuvius, 

prūsus ir jotvingus. 1
T (Bus Daugiau)

3 puti.——Laisvė (Liberty)* Trečiad., Spalių-October 10, 1951

žuvis pavaduoja mėsą
Pavaduoja ne visai, bet 

dalinau Ir kainos vis dar 
tebėra prieinamesnės už 
mėsos. ■ Salmon, geros rū
šies whitefish, halibut, had
dock stoikai kainomis veik 
prilygsta vidutinėms mėsos 
kainoms. Tačiau yra ir pi
gesnių žuvų, kurios irgi ge
ros, bet pigesnės tiktai dėl 
to, kad jos arčiau ir po dau
giau pagaunamos, o kitos— 
kad sunkiau nuvalyti.

Šiuo tarpu New Yorke ir 
apylinkėse turguose randa
si gausa bluefish, porgies, 
whiting ir kitų nebrangių 
žuvų, v

Populiarioji whiting
Whiting, maža žuvis, be

ne prieinamiausią. Tačiau 
ji taip pat tinka spraginta 
prieš ugnį (broiled), kepta 
pečiuje, virta ar ant skau- 
rados kepta riebaluose, 
taipgi virta vandenyje, sy
kiu su sriuba.

Su sriuba: Dėti į biskelį 
pasūdytą verdantį vandenį. 
Virti apie 5 minutes ar iki 
smeigiant šakute raumuo 
pradeda griūti.

Prieskoniams (kas mėgs
ta) deda svogūnų, čielų pi
pirų, lapelį. Smulkiai su
kapotus svogūnus biskelį 
navirti pirm sudėjimo žu
vies. Paduodant, užbaltin
ti rūkščia Smetona.

Virtos aliejuje: Nuvaly
tas ir biskelį pasūdytas žu
vis padažyti pienu ar van
deniu atskiestame kiauši
nyje ir apvolioti kukuruzų 
kruopelėmis ( c o r n m e ai). 
Dėti į verdantį aliejų ar ki
tus riebalus. Virti iki abi 
pusės aprus. Išimtas dėti 
ant riebalus sugeriančios 
popieros. Paskiau sudėti 
indan, kuriame paduosi.

Jei žuvys taikomos paduo
ti šaltos, kaip kad ant bu
feto, palik ant popieros iki 
Visai atšals, tik tuomet šli

jo kalno rūpesčių, Kirk
wood, gyvenantis 41-17 Ver
non Blvd., Long Island Ci
ty, pareiškė, kad be visuo
menės pagalbos jis neišga
lės žmona išlaisvinti.

“Mes—paprasti žmones”
Kirkwood sako,jog visa tai 

jam atrodo baisiu sapnu, ne 
tikrove. “Mes esame pa
prasti eiliniai žmonės, čia 
buvo tiktai ginčas tarp mo
ters ir jos buvusio vyro, o 
ne koks Lindbergh o kidna- 
pas. Mes nesame komunis
tais.- Bet Viskas, ko reikėjo, 
tiktai nereikšmingo šmeižto 
padaryti menką dalyką di
dele tarptautine byla. To 
negaliu suprasti.”

•

Kaip visa tai atrodo žmo
niškumo atžvilgiu?

Daleiskime, kad Kirk- 
woodiene būtų buvusi ko
munistė. Ar tai jau būtų 
teisėta atplėšti nuo jos vai
ką, kurį jinai nuo jo užgi
mimo pavyzdingai auklėjo 
per devynerius metus? Ku
rio auklėjimui jinai net val
dinės įstaigos buvo pripa
žinta tinkama iki to pavadi
nimo “raudonąja.” Ar tai 
ne paniekinimas motinos - 
žmogaus, kuomet jos vai
kus, "tarsi nuo avies, ėriu
kus, galima bile kada atim
ti ?

Moteriškomis laisvo žmo
gaus akimis žiūrint, pasiel
gimas su K ir k woodie,ne 
dvokia viduramžių inkvizi
cija ir hitleriniu fašizmu.

P. J. R.

dėk indan ir padėk i šaldy
tuvą. Jei šiltas sudėsi in
dan, susigaruos, nebebus 
trapios, sausos.

Verdant riebaluose žuvį 
geriausia turėti riebalų 
tiek, kad žuvis galėtų plū
duriuoti. Ji nelips prie 
puodo, nesugrius ir užti
krintai iškeps kiaurai iki 
aprus. Riebalai visada tu
rį virti, bet niekad neleisk 
įkaisti taip, kad rūktų. Ta
da sudegs, taps neskanūs ir 
nesveiki vartoti.

Spraginimo ant skaura- 
dos procedūra ta pati, tik 
reikia daugiau saugoti, kad 
neapdegtų ir kad vidus bū-

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar 

Mėnesiui 

GREENPOINT AUTO
12 Bedford Ave., tarp Manhattan Ave. 

aster
FW*-" '■ i

Telefonas EV. 4-7769

RENTAL SŲ
ir Lorimer St, Brooklyn, N. Y. 

I

Žemesnes kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave,

tų iškepęs sykiu 
dimu iš viršaus.

Apvoliojimui žuvies tinka 
ir duonos trupiniai, taipgi 
miltai. Z.

Dirbančioms moterims 
žinotina

Pastaraisiais metais vis 
daugiau moterų išeina dirb
ti fabrikuose, kai kurios 
pirmu kartu. Tokioms bus 
pravartu susipažinti su se
kama informacija, surinkta 
laike praėjusiojo karo.

Perdaug ilgos darbo va
landos yra pavojingos svei
katai ir saugumui, rašo val
dinis Industrial Bulletin, 
leidžiamas New Yorke:

“Ilgesnės darbo valandos 
ne visuomet padaugina iš
dirbi. Perilgos darbo va
landos sumažina nuodar- 
btimą. Dėl jų gali įvykti 
dažniau išlikimas iš darbo, 
išsieikvojimas, ligos ir ne
laimės. . •

“Nelaimės darbe nepaly
ginamai daugėjo išdirbus 
virš 40 valandų. Dar aš
triau nelaimių rata kilo 
aukštyn.po išdirbinio 54 va-

Today’s Pattern

Pattern 9378 in sizes 12. 14, 16,
IS, 20; 40. Size 16 takes 4 Vs yards
Pažymėkite formos numerį 

ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond
Hill 19, N. Y.

Važiuok
Tinkama
Sistema

7
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apru-Į landą savaitės.” ! kuopos susitvėrimo, draugas
! Ten pat nurodoma, kad po ' Povilaitis daugiausia darbavo-
S valandų darbo dirbamais i 
trimis viršvalandžiais be- j 
padaroma tiktai dviejų va-Į 
landų darbas. Tai dirbant 
lengvame darbe. Dirbant 
sunkų darbą viršvalan
džiais bepadaroma dar po 
mažiau per valandą. Tai 
dėl to ten, kur mokama va
landinė mokestis visiems 
darbininkams, ir patys fa
brikantai nereikalauja per
daug ilgų valandų.

Perilgos darbo valandos 
daugiau praktikuo j a m o s 
ten, kur darbininkai dirba 
akordiniai (nuo štukių).

Terre Haute, Ind. 
Mirė Vincas Povilaitis

Rugsėjo 13 d., 1951 m., pa
simirė Vincas Povilaitis, vie
nas iš ilgamečių LDS 17 kuo
pos narių. Jis buvo vienas Laisvės įstaigoje visada ga- 
svarbiausių kuopos veikėjų^ įįite gauti medaus. Karščiuose
Per visą laiką, nuo pat mūsų'gerkite lemonadą su medum.

LAISVĖS
KONCERTAS j 

o f
šiemet Laisves Koncertas ivyks 1< > *■ T

SEKMADIENĮ *° v# t

• Lapkričio 4 November |
:: Liberty Auditorium f
? 110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. <
<b j

<|> y
t Prasidės 3:30 po pietų *

<b T

<♦> . . 'T1 Tai bus tikrai operetiškas koncertas t
<j> . f
;; žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje, t

<■> Bus chorai, duetai, solistai ir ’ - f
” šauni šokėjų grupė. |

Į 4-^—e

si, visada atlikdavo jam pa
vestus kuopos darbus; atlik
davo noriai, tinkamai ir tei
singai.

Jo giminės, kuopos nariai 
ir jo draugai, su kuriais jis 
gražiai sugyveno, labai apgai
lestauja. C

Velionis Povilaitis išgyveno 
Amerikoj apie JO metų. Pali
ko dideliam nuliūdime vieną 
dukterį Amelia ir du sūnus, 
Joną ir Kazimierą.

Povilaitis buvo “Vilnies” 
ilgametis skaitytojas.

Prie velionio karsto buvo 
daug gėlių. Gražiam orui pa4 
sįtaikius daug žmonių palydė
jo velionį į kapines. Buvo pa
laidotas rugsėjo 17 Kalvarijos 
kapinėse.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemelėj ilsėtis.

Juozas Beniulis,
17 k p. Koresp.

Už Valandą 
Pridedant 

10c už Mailę
Kreipkitės i.

McHarris



ŽINIOS Iš LIETUVOS
Sudėtingų specialybių 
meistrų paruošimas

VILNIUS, VIII. 23 d. — 
Kiekvienais metais Tarybų 
Lietuvos pramonei reikalinga 
vis daugiau ir įvairesnių spe
cialybių kvalifikuotų darbi
ninkų. Ryšium su tuo šiais 
metais sostinės amatų mokyk
loje Nr. 17 jau bus ruošiami 
sudėtingų specialybių darbi
ninkai — tiksliųjų prietaisų 
gamybos šaltkalviai. Naujieji 
kadrai bus ruošiami Elektros 
skaitiklių ir kitoms Vilniaus 
įmonėms. Mokyklos dirbtuvės 
papildomos naujais įrengi
mais, sudėtingomis staklėmis.

Mokykla šiais metais pra
deda ruošti taip pat merginas- 
tekintojas.

Egzaminai valstybinėje 
konservatorijoje

VILNIUS, VIII. 23 d. — 
Vilniaus konservatorijoje pra
sidėjo stojamieji egzaminai. 
Į visus fakultetus paduota 
dvigubai daugiau pareiškimų, 
negu numatyta priimti. Dau
giausia pareiškimų paduota 
j orkestrinį skyrių. Dauguma 
stojančiųjų į konservatoriją 
yra Tarybų valdžios įsteigtų 
muzikos mokyklų auklėtiniai. 
Tai — darbininko duktė T. 
Beinoraitė — Klaipėdos mu
zikos mokyklos auklėtinė, 
kolūkiečio sūnus A. Bujokas, 
baigęs Vilniaus muzikos mo
kyklą, ir eilė kitų.

- i—o—
Meninės saviveiklos repertua
ras lenkų kalba

Vilniaus srityje gana dide
lis skaičius meninės saviveik
los ratelių veikia lenkų kal
ba. Siekdami patenkinti gau
sius saviveiklininkų pageidavi
mus, Respublikiniai liaudies 
kūrybos namai šiomis dieno
mis išleido J. Dovydaičio pje
sę “Garbės lenta” ir B. Ziu- 
kovo vienaveiksmę pjesę 
“Liaudis budi” lenkų kalba. 
Be šių veikalų, išleista Milos- 
laVovo “Kaip vadovauti cho
rui” ir 10 tarybinių lietuvių 
kompozitorių dainų.

V. Svyronis

Vystoma gyvulininkystė

‘T ANYKŠČIAI, liep. 20 d. — 
Inkubatorinės paukštininkys
tės stoties kolektyvo nariai, 
siekdami iškovoti aukštus ga
mybinius rodiklius iškvietė 
lenktyniauti Marijampolės 
paukštininkystės inkubatori- 
nę stotį. Socialistinis lenkty
niavimas ' davė gerus vaisius. 
Anykščių inkubatorinė paukš
tininkystės stotis visa dekada 
pirma laiko baigė vykdyti ga
mybinį planą, viršydama jį 
keliais procentais.

Inkubatorinės stoties dar
buotojai pasižadėjo paruošti 
kolūkiams 20 tūkstančių vir- 
šumplaninių viščiukų. Savo 
pasižadėjimą kplektyvo nariai 
garbingai vykdo. J. Girčys
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NowYorko^^WZlnloi
Išgirsime naują 
talentingą solistą!

Jau visi skaitytojai paste
bėjo mūsų laikraščio anksty
vesnių laidų skiltyse, kad da
bar New Yorke apsigyveno 
jaunas ir talentingas lietuvis 
dainininkas-solistas, tikslu tęs
ti toliau čia vokalinio meno 
studijas.

Turiu mintyje iš Chicagos 
atvažiavusį gabųjį solistą Leo
ną Joniką, (sūnų, mums vi
siems gerai žinomų draugų 
Jonikų), kuris yra jau puikiai 
užsirekomendavęs ten gyve
nančių pažangiųjų lietuvių 
tarpe. Jis yra dažnai dainavęs 
koncertuose bei dalyvavęs 
muzikaliniuose veikaluose.

LEONAS JONIKAS

Mūsų parengimus lankan
čioji publika turės progos iš
girsti šį gabųjį dainininką Ai
do Choro koncerte, kuris į- 
vyks šį sekmadienį, spalio 
mėn. 14 dieną, 3:30 vai. po 
piet, Liberty Auditorijoje.

Po programos bus šokiai, 
po Jurgio Kazakevičiaus or
kestro vadovybe. H. F.

i Literatūros Draugijos 
2-ros Apskrities kuopą 
atydai
Gerbiami Draugai:

ALDLD 2-ros Apskrities 
konferencija įvyks 11 d. lap
kričio, sekmadienį, 10-tą va
landą ryto, Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic-Ave- 

įnue, Richmond Hill 19, L. L 
■ N. Y.

Išrinkite ii’ pasiųskite pilną 
I skaičių delegatui į kohferonci- 
,ją. Delegatai renkami vienas 
nuo kiekvienų 5 kuopos narių 

. ir vienas nuo visos kuopos. 
I Jeigu kuopa, daleiskime, turi 
j 10 .narių, tai ji gali pasiųsti 3 
I delegatus.

Jeigu jūs kuopa nehesušpė- 
, tų turėti susirinkimą dėl rin- 
; kimo delegatų, tai kuopos 
valdyba turi teisę paskirti ir 
pasiųsti delegatus konferenci- 
jon.

Apsvarstykite visus Litera
tūros Draugijos reikalus ir, 
jeigu surastumėte, kas reikė
tų naujo mūs draugijos gyve-

I niman pravesti, sumanymus 
i priduokite savo delegatams 
pateikti konferencijai.

Taipgi priduokite delega- 
i tams ir metines duokles pasi- 
j mokėti į Apskritį — 5 centus 
i nuo kiekvieno kuopos nario.

Labai pageidautina, į d ant 
I delegatai pribūtų konferenci- 
! jon paskirtu laiku.

Draugiškai, ALDLD 2 ros 
Apskrities Komitetas

Audringi lietūs* 
pridarė žalos

Ilgu plačiu ruožu praūžusi 
žaibų su smarkiu ir ilgu lietu
mi audra aštriai paliete ir 
New Yorko didmiestį. Gal būt 
skaudžiausia .nuplakė Ilgąją 
Salą, kur žemesneses vietos 
buvo apsemtos vandeniu, už
lieti skiepai, pasemti auto, 
apdraskyti medžiai. Ir nu
blokšta daug elektros laidų. 
Queens keli tūkstančiai na
mu buvo likosi be šviesu, 
iv *

Vejas žiauriai aplamdęs 
ir gražų Lietuvių* Kultūrinio 
Centro darželį, nors jisai dar
želio mylėtojo Stepo Večkio 
buvo rūpestingai apstiprintas 
paramsčiais, raiščiais — viso
mis galimomis apsaugos prie
monėmis. O visgi dar likę pa
kankamai žiedų papuošti ke
lis bankietus. (Įvykusieme Če
puliams bankieto iš to darže
lio buvo suskinti dešimtis di
delių bukietų, bet darželyje 
nebuvo galima pastebėti, kad 
skinta.)

Laikinai buvo sustojęs GG 
traukinys nuo IToyt St. iki 
Queens Plaza, taipgi E ir F 
traukiniai, IRT Lexington ir 
Seventh Avės, taipgi ir BMT 
linijų tūli ruožtai.

Buvo užlietų skiepų, gatvių 
ir Brooklynb žemesniose da
lyse: Bath Beach, Bay Ridge, 
Coney Island, East Flatbush, 
ir kai kuriose kitose sekcijose.

Klubiečią Žinios
Spalių 5 d. įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubo susi
rinkimas savojo vietoje, 280 
Union Avė., kampas Stagg 
St., Brooklyne. Buvo prisiųs
tas Atlotų Klubo laiškas su 10 
bilietų jų rengiamos vakarie
nės. Laiškas priimtas ir visi 
tikietai nupirkti.

Pasikalbėta, kad jau laikas 
rengtis prie savojo metinio 
bankieto. Kaip visiems yra ži
noma, kas metai klubas pasi
tinka Naujus Metus su ban- 
kietu. Taip ir šiais metais klu- 
biečiai nusitarė smarkiai 
rengtis. Išrinkta didelė komi
sija, šie -draugai: A. Linkus 
Jr., V. Brazaitis, A. Bačiuš- 
ka, A. Chepulis, K. Kreivė
nas, V. Bunkus, D. Paleckas. 
Jie turės rūpintis surengimu 
bankieto.

Sekretorius A. Linkus Jr. 
pranešė, kad klubiečiai šiuo

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 10 d. 
spalio (Oct.), 8 vai. vakare, 408
Court. St. Nariai- dalyvaukite, nes 
bus svarbių reikalų aptarti.
Kviečia Valdyba. ( (197-198)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 1$" d. spalių, 7 va), vaka
re, 1007 Jackson St., pas Žalner. 
Malonėkite visos narės dalyvauti, 
nes turime prisirengti prie bankie
to. Sekr. (198-199)

Pataisa
Dingusi su kūdikiu

Iš LDS1 kuopos 
susirinkimo

Brooklyn, N. Y. — Spalių
2 d., LAP Klubo svetainėje, 
280 Union Avė., įvyko LDS 1 
kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniai. Bet, abel-

Čepuliams pagerbti bankie- 
to aprašyme, tilpusiam©—spa- 

ilių 5-tos laidoje, klaidingai 
■ buvo paduota Onos Čepulie- 
; nės <mergiškoji pavardė. Ji- 
: nai yra Krimelaitė, kilusi iš 
i Varnių. Atsiprašau. Rep.

New Yorko ir apylinkės 
policijai įsakyta ieškoti blon
dines Jeffreid Murphy, kuri 
dingusi iš namų sykiu su pa
imta prižiūrėti 3 metų mergy
te.

New York o miestui van
dens rezervuarai nusekę iki 
67.7 laipsnių talpos.

Frank E. Wolfe, 26 metų, 
bedarbis aktorius, kaltinamas 
mirtinai pašovime Philip’o 
Lopez, 41 metų. Jis sakėsi su 
Lopezu buvęs Sans Suici res- 
taurano dalininku.

Kolūkių plytinėse

★ Po 2,000 plytų kasdien 
pagamina Linkuvos rajono 
“Tarybų Lietuvos” kolūkio 
plytinės kolektyvas, vadovau
jamas A. Ragulio. Iš paga
mintų plytų kolūkyje bus sta
toma karvidė, kiaulidė ir silo
so bokštas. J. Sargūnas

★ Plytų gamyba pradėta

nai, nariai pasimoka savo 
duokles neblogai. Taipgi atsi
lankiusieji nariai savanoriai 
pasimoka po dolerį į LDS lė
šų fondą.

Kuopa planavo surengti va
karienę dar pradžioje šio se
zono, bet, kad šiuo laikotar
piu labai daug visokių paren- j 

; girnų, tad vakarienė atidėta į 
■sausio mėnesį, 1952 metų.

Buvo atsikreipimų kuopon j 
visiems bendraisiais ameriki- . 
niais visuomeniškais reikalais, | 
į juos mūsų nariai reaguoja : 
pagal savo geriausią suprati-1 
mą ir išgalę.

1 Ligoniai yra du: O. Endžiu- 
lienė ir K. žemaitaitis. Lanky
tojai raportavo, kad abu sun
kiai serga. Linkime jiems kuo- 
greičiausia pasveikti ir vėl da
lyvauti SU mumis. Reporteris

Legaliai išvilioję 
ją sutaupąs

tarpu yra visi sveiki, kaip 
gručkas. Taipgi priimta pora 
naujų narių, vienas jaunes
nio, kitas senesnio amžiaus.

Dar likosi apie trejetas mė
nesių, kuriuo laikotarpiu gali
ma įstoti į klubą ir senesnio 
amžiaus vyrams, iki 45 motų. 
Lietuviai, pasinaudokite pro
ga tapti Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo nariais! Po 
Naujų Metų nebebus priima
mi senesnio amžiaus. Tad ne
laukite nieko, įstokite tuojau.

. J. S.

ninku randasi buvęs Mokyto
jų Unijos viršininkas Charles 
J. Hendley, rašytojai Howard 
Fast ir Richard O. Boyer, dak
tarai dentistai Arnold I>ona- 
wa ir Ulysses Campbell, t so- 
cialė darbuotoja Helen 
ffed, unijistai Alex Kol kin, 
Joseph Dormer ir Vincent 
Provinzano, dvasiškis Eliot 
White.

Praturtėjimas padaro tik 
keletą draugu, bet atgaivi
na daugybę giminių.

P. Eldridge.

Įsikūrė nauja spaudos 
leidėją įstaiga

. ■ ■ ..... 1,1.

Neseniai New Yorko įsikūrė 
nauja įstaiga Publishers New 
Press, Ine., kuri rūpinsis ang
liškojo darbininkų ir liaudies 
dienraščio Daily Worker lei
dimu.

Tarpe naujųjų įstaigos savi-

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIK ALING AS DA RBI NINKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti iroką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit, išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. <190-19.3)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkę, kas

dien nuo 2 iki 7 vai. Šaukite nuo 8 
p. m., namai Brooklyne.
Tol. SL. 6-2478. 1194-195)

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. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

DETROIT, MICH.
Mūsų organizacijų rudeninis ir 

žieminis veikimas jau prasideda. 
Organizacijų nariai jau tariasi, ren
giasi prie gorų parengimų, LLD 188 
ir 52 kuopos sykiu su Moterų Pa
žangos Kliubu jau rengiasi prie pa
rengimo. Gi laike parengimų bus 
geriausia proga pasidarbuoti ir dėl 
demokratinės spaudos reikalų — va- 
jininkams proga gauti naujų skai
tytojų ir atnaujanti pasibaigusias 
prenumeratas.

LLD 188 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 14 d. 
spalių, kaip 1 Ival. prieš pietus, 
2934 Yemans St. Čia turėsime ap
tarti reikalą, taipgi ir LLD 10-to 
Apskrities reikalus. Šiame susirin
kime bus aptarta daug svarbių rei
kalų. .Todėl visi nariai ir narės pra
šomi atsilankyti. —- LLD Narys.

(198-199)

EGZAMINUOJAMI AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKA
Dviguba

Karu
Kontrolė

Laisniuoti

Instruktoriai

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

Kovarsko rajono “Naujos va
gos” kolūkyje, šiais metais 
Čia numatoma pagaminti 
100,000 plytų. V. Kernagis

★ Atsiliepiant į Kauno sri
ties kolūkių statybinių me
džiagų specialistų pasitarimo 
kreipimąsi, socialistinis lenk
tyniavimas išsivystė Alytaus 
rajono “Ateities” kolūkio ply- 
tininkų tarpe. Adomavičiaus 
vadovaujami, jie jau pagami
no tūkstančius plytų kolūkio 
Visuomeninėms statybom^.

V. Seilius

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

Bostoniečiai trys Coburn 
šeimos nariai New Yorke už
vedė bylą prieš J. Arthur War
ner ir jo brokerių firmos ke
lis buvusius ar esamus darbi
ninkus. Juos kaltina išvilioji- 
me sutaupą.

Skunde sako, kad jie iš 
Coburn’ų 1944 metais išprašę 
$33,000 jų sutaupą, kaip in- 
vestmentą. Bet su tais pini
gais jie taip spekuliavę, kad 
jų pačių pelnai augo, o Co
burn’ų investmentas sudilo 
iki kelių tūkstantėlių. Paga
liau ir tų pačių, liekanų ne- 
beišmoką.Aiškinasi, kad “išsi
baigęs sutarties laikas.”

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

6 LEKCIJOS

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Speciales
Klasės Dėl

Motery
7/
'/

Kreipkitės 

į McHarris

Įsteigta 1930

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

- už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS <

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

~ <[> 
t PETRAS KAPISKAS į

” IR <l>
I VINCAS SODAITIS

<t> y
Pertvarkė ir pagerino savo , J

f BAR & GRILL | 
| 32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. | 
f Telephone EVergreen 4-8174 t

i —....-A—  —c . . į

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas. Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

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

TELEVISION

4 pusi.—Laisvė (Liberty) —Trečiad., Spalių-October 10, 1951




