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gramos, kurią Grigaitis su Si
mučiu pasiuntė kunigui Kru No. 203 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
pavičiui, VLIKo pirmininkui.

Telegramoje tuodu vyrai 
šitaip sakė:

“VLIKas smukdo lygus su 
s lygiu spręsti politikos, diplo

matijos . ir būsimos Lietuvos 
santvarkos klausimus. Mums

.nesuprantamas VLIKo delega
cijos sutikimas pripažinti Lo
zoraičio neteisėtą titulą ir tik 
per jį santykiauti su veikian
čiais diplomatais. Altas re
mia Vliką finansiškai ir gina 
jo autoritetą visuomenėje. Tas 
susitarimas pastato Altą keb- 
lion padėtin.”

ši telegrama Krupavičiui 
buvo pasiųsta po to, kai V liko 
atstovas susitarė “tam tikro- 
se srityse’* veikti išvien su 
Staniu Lozoraičiu, kuris vadi
nasi “diplomatijos šefu“ ir 
nešiojasi kelnių kišenėje “Ky
bartų ^aktą,“ skelbiantį jį 
Smetonos įpėdiniu.

Telegramoje kalbama, ži
noma, “iš aukšto“ ir tenka iŠ 
.jos turinio padaryti sekamos 
išvados:

1. Amerikos lietuvių taryba 
renka iš žmonių pinigus “Lie
tuvai vaduoti“, bet juos, kas 
atlieka nuo tarybos narių 
“kelionių ir sugaiščių“, siun
čia Vlikui. Pastarojo nariai, 
Krupavičiai, Sidzikauskai ir 
kiti, už tuos pinigus trankosi 
po pasaulį, kaipo kokie dideli 
žmonės; jie lengvai gyvena iš 
tų aukų, kurias sudeda nesu
sipratę žmoneliai.

2. Viešai, per savo spaudą, 
Grigaitis su šimučiu (ypatin
gai pirmasis) rašo už Vliko ir 
Lozoraičio vienybę, gi slapta, 
per telegramą jie griežtai tam 
priešinasi, ir priešinasi, kam 
Vincas pripažino Lozoraitį, 
neturintį jokios diplomati
nės tarnybos, “diplomatijos 
šefu.“

3. Vlike veikia Lozoraičio 
šnipai: jie pavogė Grigaičio- 
Šimučio slaptą telegramą ir 
ją prisiuntė savo šalininkams 
Amerikoje!

Štai, kokia ten viešpatauja 
vienybė ir meilė, koks sąži
ningumas ir žmoniškumas.

Ir tie žmonės plepa, būk 
kada nors jie Lietuvą valdy
sią !...

Brooklyno Aido Choro me
tinis koncertass praėjo pasek
mingai.

Apie jį išsamiau pasisaky
siu šeštadienio Laisvėje Lite
ratūra ir Menas skyriuje.

Trumpai tiek galima pri
minti: koncerte debiutavo 
Leonas Jonikas, — jaunas, 
t v ir t o, sidabringo baritono 
snpfninkas.

Kiekvienas, girdėjęs jį, ša
kė : z ,

— Tai retenybė I...
šis jauhas, pilnas energijos 

ir talento dainininkas dai
nuos metiniame Laisves., kon
certe, kuris įvyks šių metų 
lapkričio 4 dieną.

šiemetinis Laisvės koncer
tas privalo būti didesnis, ne
gu buvo praeityje.

Atsiminkime: šiuo koncertu 
mes užbaigsime 40-metinį 
Laisvės jubiliejų.

Prie koncerto, taigi, priva
lome ruoštis rūpestingiau, ne
gu kada nors pirmiau. .

Einamasis mūsų dienraščio 
vajus taipgi reikia skaityti 
jubiliejaus užbaigimo vajumi.

Tai deda pareigą ant kiek- 
vUnp laisviečio pasidarbuoti 
^pasidarbuoti dabar, tuojau, 
gaunant Laisvei bent po vieną 
narnją skaitytoją.

Kalbėjausi su eile žmonių 
apie šiuo metu Laisvėje spaus
dinamą Dr. S. Matulaičio

EGIPTO SEIMAS NUTARĖ IŠVYTI ANGLŲ KARIUOMENE4

Iranas prašo Jungt. Tautas 
atmesti Anglijos skundą
Sako, J. Tautos neturi teisės 
spręsti apie Irano aliejų

Flushing Meadows, N. Y. 
Irano premjeras Mossa
degh kalbėjo Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryboje prieš 
Anglijos duotą skundą ir 
prašė atmest jį.

Mossadegh sakė, tai yra 
grynai vidujinis Irano rei
kalas, kad jis perėmė buvu
siąją anglų aliejaus (naf
tos) pramonę į savo rankas. 
Jungtinės Tautos todėl ne
turi teisės kištis į tą naminį 
Irano dalyką.

Anglų skundas iš esmės 
yra jų reikalavimas duoti 
jiems vis išnaudoti Irano 
aliejaus versmes. Jie tik 
politikieriauja pasakodami, 
būk jų aliejaus biznio su- 
valstybinimas Irane gręsiąs 
suardyti pasaulinę taiką. 
Anglų skundas primena 
“vilko skundą prieš avį,” 
pastebėjo Mossadegh. Ira
nas juk nesiuntė savo kari
nių laivų į Anglijos pakran
tes, bet anglų karo laivai 
plaukiojo arti Irano kran
tų.

Iranas sutiktų derėtis su 
anglais, bet tiktai nuošaliai 
nuo Jungtinių Tautų, ir de
rybos galėtų būti vedamos 
tiktai šiais dviem klausi
mais: 1) Atlyginimas an
glam užj suvalstybintą jų 
aliejaus pramonę ir 2) Su
darymas mašinerijos dėl 
Irano aliejaus pardavinėji
mo.

Jungtinė Elektrininkų 
Unija nutarė streikuot 
prieš General Electric 

_____ /
New York. — Jungtinė 

Elektrininkų, Radijo Dar
bininkų ir Mašinistų Unija 
per savo konferenciją' nu
tarė paskelbti' streiką prieš 
46 General Electric fabri
kus New Yorke ir kituose 
miestuose. Tuose fabrikuo
se dirba 50,000 šios unijos 
narių. Nutarimas leidžia
mas visiems jiems balsuoti.

Kompanija siūlė tiktai 
pustrečio procento padidint 
valandinę algą ir paskui 
tiek pakelti bei numušti už
darbį, kiek pakils bei nu
puls pragyvenimo kainos.

Unija atmetė per mažą 
pasiūlymą ir nurodė, jog 
General Electric per 6 pir
muosius šių metų mėnesius 
gavo 212 milijonų dolerių 
įplaukų, tai yra 55 procen
tais daugiau, negu per tokį 
pat 1950 metų laikotarpį.

“Lietuvių tautos istoriją.“
Visi sakė, jog skaito; kai 

kurie sakė: išsikerpame ir lai
komės, -— skaitysime vėliau.

Vajininkai privalo tai pri
minti. tiems, kurie dar Laisvės 
neprenumeruoja.

GIRIA SOVIETŲ 
DRAUGIŠKUMĄ IRANUI

Iranas nori taikiai įvyk
dyti savo įstatymą.- Jis no
ri draugiškumo ir su “di
džiuoju savo kaimynu—So
vietų Sąjunga.” Iranas dė
koja už sovietinę paramą 
jam Jungtinėse Tautose.

Premjeras Mossadegh čia 
prisiminė, kad Sovietų Są
junga po Pirmojo pasauli
nio karo sugrąžino Iranui 
visas pirmenybes (koncesi
jas), kurias Rusijos carai 
buvo išgavę iš Irano, bet 
“Anglija nepadarė' Iranui 
tokio duosnumo.”

Lovett įspėja nepasiti- 
kėt atomy ginklais

Miami, Florida. — Apsi
gynimo sekretorius Rober
tas A. Lovett persergėjo 
amerikiečius nepasitikėti, 
kad naujais atominiais gin
klais galima būtų pigiai ir 
lengvai laimėti karą prieš 
Sovietų Sąjungą,

Lovett kalbėjo Ameriki
nio Legiono suvažiavime ir 
pareiškė, jog paprastieji 
ginklai vis dar tebėra svar
biausi karo įrankiai.

“O naujieji atominiai gin
klai dar net neišbandyti ir 
trūksta įrodymo, kad gali
ma būtų jais pasitikėti,” 
pridūrė Lovettas.

Aukse. Teismas spręs, ar 
numuši komunistam belas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas sutiko svarstyti dvyli
kos Californijos komunistų 
prašymą, kad būtų suma
žintos jiems belos.

Jie buvo areštuoti liepos 
26 d. pagal Smitho įstaty
mą ir tebėra laikomi Los 
Angeles kalėjime, negau
nant tokiu aukštu užstatu 
—po 50 tūkstančių dolerių 
kiekvienam.

“Saugioj” kasykloj 
žuvo 10 mainierių

Morgantown, W .Va. — 
Dujų sprogimas Trotter an
gliakasy kloję užmušė 10 
mainieriu.

O valdiniai inspektoriai 
tik pirm keleto dienų ra
portavo, kad kasykla “visai 
saugi” darbui.

TAKSAI VIRŠIJA 
MAISTO LĖŠAS

Washington. — Apskai
čiuota, jog žmonės visose 
Jungtinėse. Valstijose per
nai daugiau sumokėjo val
džiai taksų, negu išleido 
maistui per metus.

Laisvės Va>us
Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at

naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalių 
(Oct.) 1 d. ir tesis iki Naujų Metų. '

Visiems skaitytojams pasiųsta laiškai. Vajininkams 
ir vajininkėms išsiuntinėta jų kolonijų skaitytojų ant
rašai iv prenumeratų reikale knygelės. Visų širdin
giausiai prašome stoti darban.

Turi punktų
Brooklyno Vajininkai ...................................... 364
Philadelphijos Vajininkai ..........  280
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. 272
L. Prūseika, Chicago, Ill.................................. 234
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn................. 208
D. Juslus, Worcester, Mass........................... 140
J. Blažonis, Lowell, Mass.................................. 140
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass....................  140
J. Balsys, Baltimore, Md................................. ‘ 112
LLD 20 Kp. Moterų Skyr., Binghamton, N.Y. 112
Chesterio Vajininkai ...................................... 112
Los Angeles Vajininkai ..................................   84
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.......................... 84
Rochesterio Vajininkai .................................... 84
P. Krishaunas, New Kensington, Pa................ 56
LLD 13 Kp., Easton, Pa.................................... 56
LLD 136 Kp., Harrison, N. J........................... 28
Elizabetho Vajininkai ...................................... 28
P. Janiūnas, Bayonne, N. J.............. ................ 28
Geo. Jamison, Livingston, N. J...................... 28
Wilkes-Barre Vajininkai ...........   28
J. Bimba, Paterson, N. J............ .....................  28
A. Apšeigiene. Auburn, Me.......................  28
J. Didjunas, New Haven, Conn.......................  28
Visus ir visas prašome stoti į dienraščio vajų — 

gaukite nauju" skaitytojų, atnaujinkite pasibaigusias 
prenumerata^! Taipgi prašome skaitytojus atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigiasi.

Laisves Administracija

TAFTAS SAKO, KORĖJOS! 
KARAS BEREIKALINGAS

Detroit. — Vadovaujantis 
republikonas senatorius Ro
bertas Taftas pareiškė, jog 
Trumano valdžia be reikalo 
ivėlė Jungtines Valstijas Į 
Korėjos karą. Taftas, kal
bėdamas Michigano valsti
jos republikonų pokilyje, 
patarė derybomis baigti ko
rė jinį karą paliai 38-tą pa
ralelę, buvusį rubežių tarp 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos ir tautininkų 
Pietinės Korėjos.

Sen. Taftas sakė:
—Aišku, jog mes negali

me pasitraukti atgal, nes 
tai būtų prisipažinimas, kad

(Valdžia neduoda prof. 
Lamontui pasporto

Washington. — Valdžia 
atsisakė duot užsieninį pas- 
portą profesoriui Corlissui 
Lamontui, kuris norėjo Eu
ropon keliauti. Valstybės 
departmentas sako,.Lamon- 
to pasirodymas užsiehyj 
šiuo laiku “būtų priešingas 
Jungtinių Valstijų reika
lams.”

Lamontas yra narys A- 
merikiečiu - Sovietu Drau- e <
giškumo organizacijos ir 
Columbijos Universiteto fi
losofijos profesorius.

Kada valdžia nedavė jam 
pasporto, Lamontas pareiš
kė:

“Aš kritiškai žiūriu ir į 
Amerikos ir į Sovietų Są
jungos užsieninę politiką, 
bet stoju už žmonišką ir 
garbingą susitaikymą per 

kinai mus sumušė karo lau
ke. Bet susitaikyti paliai 
38-tą paralelę be laimėjimo 
mums būtų geriau, negu 
tęsti suklimpusį karą paliai 
tą liniją.

Taftas siūlė repbliko- 
nams naudoti sekamus 
obalsius prezidenti n i u o s e 
1952 rinkimuose:

Iššluoti iš valdžios .sugedi
mus ir suktybės, pataisyti 
prastą užsieninę Trumano 
politiką ir nešinkuoti tiek 
Amerikos pinigų sveti
miems kraštams, nes tatai 
gali suardyti ekonominį šios 
šalies gyvenimą.

Jankiai dar pasivarė 
pirmyn Korėjoje

Korėja. — Amerikonai su 
savo talkininkais prasiver
žė dar mylią pirmyn linkui 
šiaurinių korėjiečių centro 
Kumsongo, 30 mylių i žie
mius nuo 38-tos paralelės.

Šiauriniai korėjiečiai ir jų 
padėjėjai kinai atkakliai gi
nasi.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
išvien su kinais savanoriais 
rytiniame fronte sunaikino 
daugumą amerikonų 36-to 
pulko.

ORAS.—šilta ir daugiau
siai giedra.

derybas. Manau, kad mano 
kelionė užsienyje patarnau
tų šiam reikalui.”

Anglijos valdžia įsake 
savo armijai gintis
Egiptėnai užpuldinėja anglų 
stovyklas prie Suezo kanalo

Kairo. — Egipto seimas 
spal. 15 d. vienbalsiai nu
tarė panaikinti 1936 metų 
sutartį su Anglija, pašalin
ti anglų kariuomenę iš Su
ezo kanalo ruožto ir pri
jungti Egiptui vadinamąjį 
Angliškai - Egiptinį Suda
ną.

Egipto seimas kartu at
metė Amerikos, Anglijos, 
PTancijos ir Turkijos pasiū
lymą, kad Egiptas lygiomis 
teisėmis su tais kraštais su
darytų bendrąją komandą 
Suezo kanalui saugoti ir iš
vien “ginti” Vidurinius Ry
tus nuo Sovietu, v

Streikieriai sustabdė 
didelį plieno fabriką

Chicago. — Streikuoja 
CIO unijistai prieš Inland 
Plieno kompaniją East Chi
cago j. Jų streikas sulaikė 
ir kitus nuo darbo. Taigi 
nedirba viso 18,000 žmonių.

Unijos vadai vadina strei
ką “sauvališku, neteisėtu.” 

. Kompanija atsišaukė į 
Trumano valdžią, kad pri
verstų streikierius darban 
grįžti. Sako, jie kasdien 
sulaiko po 10,764 tonus plie
no, kuris reikalingas gin
klavimuisi.

Streikieriai kaltina kom
paniją už laužymą sutarties 
dėl darbo mokesnio.

Komunistų vadas Hali 
įkalintas Leavenworthe

Washington. — Komunis
tų Partijos' sekretorius Gus 
Hali tapo 5 metams įmes
tas į federalį Leavenwortho 
kalėjimą. Jis buvo pabėgęs 
Meksikon, bet Meksikos val
džia išdavė Hallą Jungti
nėms Valstijoms.

Hali buvo 1949 m. nuteis
tas New Yorke sykiu su 10 
kitų vadovaujančių komu
nistų už tai, kad jie “suo- 
kalbiavę skelbt, jog reikėsią 
nuverst Amerikos valdžią.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Karachi, Pakistan. — Ta

po nušautas Pakistano 
premjeras A. Ali Khan.

Tokio. — Generolas Ridg
way, vyriausias amerikonų 
komandierius, pareiškė, jog 
tiktai pagal karo fronto li
niją sutiktų daryti pertaiką 
su šiauriniais korėjiečiais, 
o ne paliai jų siūlomą 38-tą 
paralelę.

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai sako, jog atmušė 
naujas amerikonų atakas.

Išgirdę tokius seimo nu
tarimus, egiptėnai šimtais 
tūkstančių džiaugsmingai 
demonstravo visuose mies
tuose, sveikindami savo val
džią ir šaukdami: “šalinan
glus! Šalin tuos engėjus!”

Mahometonai egiptėnu 
kunigai įspėjo Angliją, kad 
jie paskelbs visuotinąjį 
“šventąjį” karą prieš an
glus, jei Anglija gražiuoju 
neištrauks savo kariuome
nės ir valdininkų iš Suezo 
srities ir Egiptinio Sudano.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Herbertas Morrisonas už- 
reiškė, kad jeigu Egiptas 
mėgins anglus varu išvyti, 
tai jie “naudos ginklus” 
prieš egiptčnus.

Anglų žinių agentūra 
Reuters pranešė, kad egip
tėnai užpuolė karines an
glų stovyklas Ismailijoj ir 
kitur paliai Suezo kanalą. 
Sako, jie plėšė anglų sandė
lius ir bandė padegti kari
nius įrengimus; tuose žy
giuose dalyvavo ir Egipto 
policija.

Anglijos valdžia įsakė sa
vo kariuomenei atmušti bet 
kokius užpuolimus iš egip- 
tėnų pusės.

Areštuota narkotikų 
šmugelio ir klastingų 
pinigų šaika N. Havene

New H,aveh, Conn.—Val
džios agentai suėmė keturis 
narkotinių nuodų šmugel- 
ninkus, klastingų pinigų 
skleidėjus ir ginklų parda
vinėtojus gengsteriams. A- 
reštavo tos šaikos vadą Ray- 
mondą Maresca, jo pačią, 
New Haveno gaisragesių 
kapitoną Ęarry Eimmer- 
maną ir Colt fabriko gin
klų inspektorių Ed. Quir- 
ką.

Pas Maresca buvo su
čiupta tiek narkotikų hero
ino svaigalų, kad šmugel- 
ninkai, juos pardavinėdami, 
būtų gavę pustrečio milijo
no dolerių.

Ta šaika turėjo ryšius su 
New Yorko gengsteriais ir 
su Italijos kriminalistų or
ganizacija Mafia Sicilijos 
saloje.
Maresca su pačia paleistas 

iki teismo už $5,000 užstatą, 
o Eimmerman ir Quirk už 
$2,000 vienas ir kitas.

Rumford, Me.
Pasimirė Alena Kilienė, 

sena, nuoširdi Laisvės skai
tytoja ir viso darbininkiško 
judėjimo rėmėja. Paliko 
nuliūdime sūnų Balį. Bus 
palaidota spalio 17 d., tre- 

I čiadienį.
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- NEIŠLEIDŽIA
... CORLISS LAMONT, sūnus kapitalisto Thomas \V. La- 

.rnont, yra pažangus žmogus: rašytojas, profesorius, fi- 
,, lozofas, humanistas. Lamont . yra buvęs pirmininkas 

Natiopal Council of American-Soviet Friendship organi
zacijos. Jis kai kada pakritikavo mūsų vyriaus 
sieninę politiką.

117-

Kas Ką Rašo ir Sako
KOMUNISTŲ ŽODIS 
DĖL AUKŠČIAUSIOJO 
TEISMO

Po to, kai aukščiausias 
šalies teismas (spal. 8 d.) 
atsisakė išnaujo persvars
tyti bylą dėl Smitho akto ir 
dėl 11-kos komunistų vado
vu įkalinimo, einant tuo K 4

Komunistų Partija išleido 
l>areiškimą. Po pareiškimu 
pasirašo Wm. Z. Foster, 
pirmininkas, Elizabeth 
Gurley Flynn, nacijonalinio 
komiteto narė, ir 
Perry, nacijonalinio komi-

Parciškimas
Workeryj ir mes čia paduo-

Tačiaių Mr. Lamont nėra komunistas ir ne kartą yra sime kai kurias jo ištraū-
aštriai pasisakęs prieš Tarybų Sąjungos vyriausybės kai kas.
kuriuos užsieninės politikos žingsnius. ! Atsisakydamas pc

Žodžiu, Mr. Lamont, kaip liberalas, neturi pastovios jytj savo pirmesnįjį 
pozicijos, — jis kai kada pakrypsta šen, kai kada ten. ■ climą, sa

Nežiūrint to: šis progresyvis žmogus nori vykti į Eu-1aukščiaus 
Tropą,— prašo pas valstybės departmentą pasporto. Jo Lyginti su
* nuostabai, pasportas atsakomas! Jam pasporto neduo-• nusistačiusiais prieš 
,„da! Jis neturįs teisės pamatyti pasaulį, nes jis kadaise i Bilių.

# tarė kritikos žodį valstybės departmento adresu!

Mr. Lamont parašė prezidentui Trumanui laišką, 
.4. atvirą laišką, reikalaudamas, kad jis įsikištų į šį rei 
/ Ją, kad jis, prezidentas, paragintų valstybės departmen- 

tą duoti jam, Lamontui, pasportą.
Savo laiške Mr. Lamont nurodo: amerikinė spauda ir

; teismas “susi- 
suokalbininkais,'

Teisiu!
nerūpes- 
atliktas'

i pačią pirmąją sesijos dieną. 
_ i be peržiūrėjimo peticijos ir

j prie jus pridėtų priedų, aro- 
. gan t iš kai atmeta . augantį 
lalarmą milijonų amerikie- 
i čių dėl išlaikymo "Teisių Bi- 
liaus ir demokratinių pro
cesu, kuriuos Teisių Bilius

4 7 *„,.,savo piliečių užsienin išvykimą, bet tuo pačiu 
amerikinė vyriausybė neleidžia savo piliečiams išvykti į

-•.užsienį: šimtams amerikiečių, tokių, kaip Mr., Lamont,
” atimtos teisės keliauti užsienin dėl to, “kad jie naudoja 

savo moralę ir konstitucinę teisę nesutikti su vyriausy
bės politika.”

Mr. Lamon nurodo, ka'd jis pats’ ir kiti amerikiečiai 
i.jšiuo tarpu yra lyg ir po areštu, nežiūrint to, kad jis į žemesniajame i 
... ir kiti nėra>atlikę jokio nusižengimo. nos) teisme, kai
*Lamont aiškinasi, jog jis nesąs nei komunis.tas, nei “ko- tieji buvo teisiami,— daly- 

, munistų, fronto” organizacijų narys, nežiūrint to, kad kų, kuriuos smerkė teisėjas 
i .tūli valdžios pareigūnai tokiu krikština.

.Dėl to Mr. Lamopt ir ragina prezidentą įsikišti į joj 
reikalą, ypatingai po to, kai'prezidentas neseniai “paša-1

„ kė gerų kąlbų, ginančių civilines amerikiečių teises.” I
Ar prezidentas i ši reikalą įsikiš, 8

kad tai yra tiesa, ką Mr. Lamont rašo, niekas neuž- 
U ginčys.

Daugybei žymių amerikiečių yra atimtos teisės keliau- 
. ti užsienin. Tari) kitu, atimtos teisės duonai užsidirbti 
į; tokiam žymiam dainininkui - artistui, kai]) Paul Robe- 
L' son!

Iš tikrųjų, turėtų juo daugiau amerikiečių pasisakyti 
taip, kaip pasisakė Mr. Lamont, — turėtų valstybės de- 
partmetas būti priverstas leisti amerikiečiams išvykti į 

Z užsienį!

Pareiškimas nurodo, jog 
teismas tolydžio atmetė ir 
nusmerktųjų peticiją dėl 
svarstymo hcleištinų, ne- 
įstatymiškų dalykų, atliktų 

(prie Medi- 
nusmerk-

, * ] .. o , i jungossunku pasakyti. Bet r •1 f m c m • i <

ADVOKATŲ ŽODIS
’7- CHICAGOJE ĮVYKO Nacionalės Advokatų Gildijos 
....•(National Lawyers Guild) metinis suvažiavimas, ku

riame buvo pasakyta nemaža gerų kalbų mūsų krašto 
J***žrbonių laisvės reikalu.

Šiai advokatų gildijai priklauso daug žymių krašto 
juristų, vyrų ir moterų, einančių pareigas ne tik kaip 

; ' advokatų, bet ir universitetuose.
Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, raginančią visus sa

vo narius advokatus ginti kiekvieną asmenį, persekio- 
* jamą dėl jo ar jos politiniu įsitikinimų, dėl “nusižengi

mų,” susijusių su jų politinėmis nuomonėmis bei veiks- 
„ mais.

Privalome suprasti, jog šiandien spauda ir valdžios 
pareigūnai daro viską, kad išgąsdinti tuos advokatus, 
kurie ryžtasi ginti suimtuosius darbininkų judėjimo va
dovus. Kiekvienas advokatas, apsiėmęs ginti darbinin
kų judėjimo vadovą, tuojau krikštinamas komunistu ar 
komunistų sankeleiviu.

O teisėjas Medina savo klasinį įtūžimą išliejo ne tik 
ant 11-kos komunistų vadovų, bet ir ant advokatų, ku
rie juos gynė, nusmerkdamas pastaruosius kalėjimam .

San Francisco mieste, Harry Bridges byloje, tenai- 
tinis federalinis teisėjas pasielgė panašiai su advokatu, 
kuris gynė Bridgesą. z
, Padėtis susidarė tokia: jei advokatas gins gengsterį, 
vagį, žmogžudį, prostitucijos palaikytoją, — jis gerbia
mas žmogus. Jei jis gins persekiojamą darbininkų ju- 

, dėjimo .vadovą, jis.—pasmerktas, pažemintas.
Dėl to, kai neperseniai Niūjorkę buvo suareštuota 17- 

ka darbininkų judėjimo vadovų, kai jiems tenka gintis, 
labai sunku gauti advokatus. Tik po ilgų ieškojimų, at
sirado drąsus Yale universiteto profesorius EnTėrsonas 
ir vienas žymus advokatas Brooklyne, kuriuodu apsiėmė 
nesmerktuosius ginti, bet ne visus.

Taigi advokatų gildijos suvažiavimas, išklausęs visą 
eilę žymių žmonių - juristų kalbų, ir padarė nutarimą, 
raginantį Gildijos narius ir ne narius adovaktuš išlai- 

r kyti garbingą savo profesiją aukštame lygyj,—ginti per
sekiojamuosius darbininkų judėjimo veikėjus, kurie yra

Teismas atmetė Ameri- 
; Civilinių Laisvių Są- 
-; prašymą, 

teismas, svarstytų 
to John Raeburn 
peticiją dėl Smitho 
konstitucingumo.

Teismas atmetė 
žymiu negru advokatu, — 
Richard E. Westbrooks ir 
Earl Dickersono, — petici
ją, pareiškiančią, jog, ei
nant teismo, d a u g u mos 
sprendimu, paskelbtu šių 
metų birželio 4 dieną, yra 
užduodamas smūgis ir mili
jonams negrų, kovojančių 
už išsilaisvinimą.v

Pareiškimas- nurodo, jog 
šis teismo sprendimas, ku
ris lyginasi kadaise, prieš 
šimtą metų, padarytam 
aukščiausio teismo sprendi
mui Dred Scott’o laisvės 
reikale, negali būti paskuti
niu žodžiu, kai]) ąns nebu
vo paskutiniu žodžiu prieš 
šimtmetį. “Politinės parti
jos negali būti teisiamos ir 
politinės partijos negali bū
ti nelegalizuotos. Įkalintų 
komunistu byla nėra uždą- 
ryta, kol jie bus išlaisvin
ti.“ Amerikos žmonės ko- 
vos už jų išlaisvinimą, kaip 
kadaise kovojo už išlaisvi
nimą Eugenijaus V. Dėbso 
ir Tarno Moonev.v

“Einamieji Washingtone 
įrodymai, kad šniukštinėto- 
jas Budenz, kuris buvo vy
riausias valdžios' liudytojas 
prieš komunistų vadovus, 
parodys jį nevertu jokio 
pasitikėjimo panašiai, kai]) 
kadaise buvo iškelti aikš
tėn melagiai Oxman ir Mc
Donald Mooney byloje. Nie
kas negali būti užbaigtu,

advoka- 
Green’o 

akto ne

dviej u

■ kol jis nėra užbaigtas tei
singai,” toliau sako pareiš
kimas.

Pareiškime primenama, 
jog tuopiet, kai teismas ta
rė žodį DreS Scott’o reika
le, tai žymusis negrų vado--

re: “Jūs galite uždaryti 
aukščiausio teismo duris, 
bet jūs niekad negalėsite 
uždaryti visuomenės opini
jos durų.“ . Panašiai bus ir 
dabar: Amerikos žmonės 
gali atmesti Smitho aktą, 
kaip jie atmetė .ne vieną 
panašų aktą praeityj.

“Teismo sprendimas gar
siai sako, jog Wall strytas 
yra pasirengęs eiti į kruvi-

šizmą. Dėl to yra 
didžiai susirūpinti.

kuo

vi sa 
ne-darbini n kų j u dė j i m ą, 

grūs, kultūrines ir 
ginęs jėgas prie apsivieniji- 
mo ir prie didžiulių pastan
gų veiksmui dėl Smitho 
akto atmetimo. Tai šaukia 
prie apvienijimo pastangų 
už veiksmą atmesti vis di
dėjantį terorą mūsų krašte 
ir sulaikyti masinius žmo
nių areštus, atliekamus pa

Lietuvos respublikinė taikos 
šalininkų konferencija Vilniuje

VILNIUS. — šventiškai 
pasipuošė sekmadienį, rug
sėjo 9 d., neseniai pastaty-

teatras — vienas gražiau
sių Vilniaus pastatų. Čio
nai iš visų Tarybų Lietuvos 
kampų į respublikinę tai
kos šalininkų konferenciją 
susirinko geriausieji lietu
vių tautos sūnūs ir dukros, 
kad išreikštų savo nepalau
žiamą valią kovoti už tai
kos visame pasaulyje iš
saugojimą ir sustiprinimą. 
400 delegatų — fabrikų ir 
gamyklų darbininkams, kol
ūkiečiams ir mokslinin
kams, mokytojams ir ’stu
dentams, moksleiviams ir 
rašytojams — jų kolektyvai 
patikėjo pareikšti visam 
pasauliui, kad lietuvių tau
ta., kai]) ir visos Tarybų Są
jungos tautos, yra tvirtai 
nusistačiusi už taiką, karš
tai remia Pasaulinės Tai
kos Tarybos Kreipimąsi dėl 
Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų vals-

pat gausus svečiai.

scena. Susirinkusieji mato 
joje didžiulius, žalumynais 
įrėmintus bolševikų parti
jos ir pirmosios pasaulyje 
socialistinės valstybės įkū
rėjų vei vadovų V. I. Le-i 
nino ir J. V. Stalino portre-l 
tus. Raudoname 
įrašyti istoriniai, kiekvie
nam brangūs Josifo Visa- 
rionovičiaus Stalino žo
džiai: “Taika bus išsaugo-

Atsišaukimas ragina ko
voti už išlaisvinimą visų 
tų, kurie tapo įkalinti ir 
persekiojami, einant Smitho 
aktu; jis ragina kovoti 
prieš politikierių Trumaną, 
kuris, iš vienos pusės neva 
kovoja prieš McCarthy, o . 
tuo pačiu kartu jo adminis-ita ir sustiprinta, jmgu tau- 
traciia laisvąi persekioja 
žmones dėl ju politinių idė-j mo - savo lankas n

laisvąi persekioja

Atsišaukimas sveikina 
tuos, kurie įkalinti dėl to, 7 v • '
kad jie buko lojalūs liau
džiai, ir pasižada ištikimai 
ir nenuilstamai kovoti dėl 
jų išlaisvinimo.

LDS 1-mos Apskrities 
Svarbus Pranešimas 
Kuopoms ir Nariams
Praeitais metais LDS 1- 

mos Apskrities konferenci
joj buvo nutarta raginti 
visas 1-mos apskrities ribo
se esančias LDS kuopas 

| darbuotis naujų narių įra
šymo vajuje. , Tas nutari
mas buvo paskelbtas Tiesoj. 
Bet neturiu žinių, ant kiek 
kuopos ima dalyvumą.

Tai dar sykį noriu paan
trinti tą nutarimą, Nutari
mas yra: kad kiekvienas 
narys, kuris įrašys naują 
narį į LDS, gaus du syk 
tiek atlyginimo, kiek LDS

jeigu narys gauna liaują 
narį ąiyt $1000 apdraudos 
ir Cctitras' jam moka $2.00 
už įrašymą naujo nario, tai

Tokiu būdu tas narys gaus 
$6.00.

Todėl visos LDS kuopos 
1-mos Apskrities ribose pa
sidarbuokite naujų narių 
gavime. '

Taipgi atsivežkite rapor
tus apie naujų narių įrašy
mą į sekančią LDS 1-mos 
Apskrities konferenciją, 
kuri įvyks lapkričio (Nov.) 
1*8, 1951, 10 vai. ryto, 318 
W, Broadway, So. Boston, 
Mass.

ro kurstytojų kelyje. Ne
betoli tas laikas, kai tautų 
pasipiktinimas j šipulius su
daužys karo vežimą ir vi
siems laikams palaidos tuos, 
kas jį vairuoja.

Drg. Tilvytis pareiškė: 
Tarybų Lietuvos literatai 
vieningai pasirašys Pasauli
nės Taikos Tarybos Kreipi
mąsi dėl Taikos Pakto su
darymo tarp penkių didžių
jų valstybių.

tros skaitiklių gamybos sta- 
chanovininkas Andrius Bla-

, —Siųsdami mane j res
publikine taikos šalininkų 
konferenciją, — sako jis, 
— darbininkai, inžinieriai, 
technikai ir tarnautojai pa
vedė man pareikšti, kad 
jie s a v o pasiaukojančiu 
darbu nenuilstamai sti
prins didžiosios
nės T ė v y n ė s — 
visame pasaulyje 
galimosios tvirtovės 
Ii a. Stachano vines 
sargybos dienomis 
įmonės priešakiniai 
ninkai Raibis, Kušal
Buivydaitė, Naidiuk viršija 
išdirbio’ normas 2-3 kartus, 
o Šumauskaitės brigada iš 
surinkimo cecho pakėlė iš- i 
dirbi iki 250 procentų.

| Dirbdami taikų, kūrybinį <' j 
a i darba, tarybiniai darbinin- audekle . . J. .

Argi gali mūsų šalies dJr* 
bo žmonės atsižadėti savo 
laimėjimų viso to, kas su
kurta jų atkakliu darbu! 
Aš kalbu čia, kai]) Kauno 
medicinos instituto atsto
vas. Pasididžiavimas mūsų 
taikingąja tarybine Tėvy
ne pripildo širdį, kai matai, 
kaip sėkmingai vystosi mū
sų mokslinės įstaigos poka
riniais metais. Jos ne tik 
išplėstos, pakilo jų dėsto
mojo ii- mokslinio darbo ly
gis. Kitoks pasidarė jau- 

| nimas. Į auditorijas atėjo 
darbininkų ir valstiečių vai- 

I kai. Aukštąsias mokyklas 
baigia žmonės, kurie anks
čiau nė svajoti negalėjo 
apie mokslą. Mūsų jauni
mas pasižymi aukštu idėji
niu - politiniu lygiu, 
vieningas savo siekimu 
nauti liaudžiai, kovoti

Jis 
tar- 

uz
socialisti- 

taikos 
n e n u -
— pa
taikos
mūsų 

darbi-

Milžiniški laimėjimai 
siekti gyventojų 
nio aptarnavimo 
Nemokamas gydymas yra 
visu tarybiniu žmonių lai
mėjimas. y

Aš užtiki imi, kad tarybi
niai mokslininkai, Lietuvos 
TSR studentai, visi kaip

tos paims taikos išsaugoji-

! gins jį iki galo.” ,Scenos 
viršų tinę je daly j e—išskėtęs 
sparnus baltas balandis — 
kovos už taiką simbolis.

komiteto Lietuvos respubli
kinei taikos šalininkų kon
ferencijai sušaukti 
ninkas, Lietuve; 
Mokslų akademijos 
dentas prof. J. Matulis skel- 

. bia konferenciją atidaryta.
Išrinktas p r e z i d i urnas, 

garbės prezidiumas ir se
kretoriai. Po to sekė pra
nešimai.

Pranešimą “Tarybinė liau
dis kovoje už taikos išsau
gojimą ir sustiprinimą“ pa
darė Lietuvos TSR Mokslu 
akademijos p rezidentas 
prof. J. Matulis.

Po pranešimo žodį ima 
konferencijos delegatai,— 
lietuviu tautos atstovai. Iš 
tribūnos skamba liepsnin
gos, jaudinančios kalbos.

Pirmasis kalba poetas, 
Stalininės premijos laurea
tas Teofilis Tilvytis.

—Viso pasaulio dorųjų 
žmonių žvilgsniai yra at- 

j kreipti į Tarybų Sąjungą, į 
mūsų mylimąją sostinę — 
Mask<i, į Kremlių, kuriame 
dirba ir nenuilstamai mąs
to apie ilgos taikos užti
krinimą žemėje didžiausia- 

s sis kovotojas už visų tautų 
laisvę ir laimę Josifas Vi- 
sarionovičius Stalinas. Tai
kos jėgos, laimės, nes jų 
pusėje tiesa, nes su mumis 
didysis Stalinas.

Darbo žmonių masės visa
me pasaulyje neįveikiama 
kliūtimi stovi imperialisti
nių grobuonių — naujo ka-

pirmi-

prezi-

pa- 
mediemi- 

sritVje.

puolami tik dėl to, kad galvoja kitaip, negu''dauguma.
Gildijos suvažiavime, be kitų, sakė kalbą ir žymusis 

Yale universiteto profesorius Harper. Jis smerkė aukš
čiausio teismo sprendimą, padarytą- Smitho akto rei
kale; jis smerkė pavojingą raudonbaubizmo siautėjimą, 
grūmojantį amerikinėms žmonių laisvėms.

Visos 1-mos Apskrities 
ribose _esančios kuopos įsi- 
tėmykite konferencijos die
ną ir laiką ir, nelaukdami 
laiškais pakvietimo, sekan
čiuose kuopų susirinkimuo
se išrinkite delegatus į kon
ferenciją.

LDS 1-mos Aps.
Sekr. S. RaiTttCrd. [

karo kurstytojų pinkles ii 
rūsčiai smerkia juos. Kiek
vienas mūsų su milžinišku 
džiaugsmu padės savo pa
rašą po istoriniu dokumen
tu — Pasaulinės Taikos Ta
rybos Kreipimusi.

Kauno medicinos institu
to 1 profesorius, Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos ti-l finas,

vienas pasirašys istorijų 
, Kreipimąsi. Mes taip pat 
i aktyviai dalyvausime ren- 

nt parašus po šiuo Krei- 
imsi. Kiekvienas para- 
< — tai nauja plyta tai- 
s rūmams.
Karui bus užkirstas ke

bas, nes taikos išsaugojimo 
ir sustiprinimo reikalą ima 
į savo rankas. tautos, nes 
galingajai taikos šalininkų 
stovyklai vadovauja drau
gas Stalinas. O ten, kur 
draugas Stalinas, tem per
galė. Ten, kur draugas Sta- 

, ten taika.
Žodis suteikiamas Lietu

vos TSR Valstybinio 'dra
mos teatro vyriausiajam 
režisieriui, Stalininės pre
mijos laureatui Juozui Gry-

krasis narvs Pranas Mažy
lis savo kalboje pareiškė:

Žmonijos istorija iki šio! 
nežinojo tokio visuotinio, 
v i sa 1 i a u d i ni o, oi -g a n i z u o t o
judėjimo už taikos išsaugo- j bauskui. 
jimą, prieš karą, koks yra ; (Bus daugiau) 
dabartinis taikos šalininkų I 
judėjimas. Tarybinės Armi
jos įvykdytas fašizmo su
triuškinimas, liaudies de
mokratijos Valstybių įkūri
mas ir suklestėjimas žymiai 
pakėlė 
masių 
Šimtai 
same 
kas yra jų tikrasis draugas 
ir kas—jų aršus priešas.

visu šalių liaudies 
politinį s u b r e. n d i m ą. 
milijonų žmonių vi- 
pasaulyjė suprato,

AUSTRIJA NORĖTŲ 
PAŠALINT PASAULINI 
UNIJŲ CENTRĄ

Viena, Austrija. — Aus
trijos valdžia norėtų iš
kraustyti Pasaulinės Darbo 
Unijų Sąjungos centrą iš 
sostinės Vienos, bet bijo, 
kad Sovietai neleis to pa
daryti..

Senatorius William Benton iš Conn., demokratas (sėr 
dintysis) peržiūri 70 lakštu liūdymų, kuriuos jisai ite^» 
ke senatinei rinkimu komisijai greta rezoliucijos, rei4 
kalaujančios prašalinti iš Senato Joseph R. McCarthy! 
(Wisconsin rcpublikoną.) Komisijos pirmininkas Guy 
Gillette (Iowa demokratas) kaltino McCarthy, kad jis 
“tiksliai suvedžiojąs Senatą,”

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Spaliy-October 17,

/



DR. S. MATULAITIS ' -6-‘ k . 10-10-51
(Lietuvių tautos 

istorija

timu ir tikyba. (Reikia pažymėti, kad tuomet krikščio
nių bažnyčia jau skyrėsi į dvi dali, į Rytų ir Vakarų baž
nyčią. Vakarų (katalikų) bažnyčia pripažino savo gal
va Romos popiežių, o Rytų (stačiatikių) bažnyčia pri
pažino savo galva Kastantinopolio’patriarchą.)

Iš kitos vėl pusės Kastantinopolio imperatoriai, silpni 
būdami, neįstengė patys užpulti ir nuveikti užpuolikų 
slavų, stengėsi todėl platinti tarp jų krikščionybę, .kad 
tuo būdu užmetus jiems savo įtekmę ir suturėjus ūžpuo- 
limus.

988 metais gudų kunigaikštis Vladimiras priėmė Ry
tų krikščionių tikybą su visais savo žmonėmis ir vedė 
Kastantinopolio imperatoriaus dukterį.

Nuo to laiko Kastantinopolio įtekme Rusijoje (varin
gų įkurtoji valstybė iš gudų ir rusų vadinosi Rusija) pa
sidarė labai didelė. Rusų kunigaikščiai visame kame 
pradėjo sekti Kastantinopolio imperatorius. Ir namii 
gyvenime ir valstybės sutvarkyme jie stengėsi būti pa
našūs j imperatorius.

Mokyti krikščionių tikybos atvyko Rusijon daugybė 
graikų kunigų, o drauge su jais atvyko ir graikų amat- 
ninkų. Jie išmokė tamsius gudus ir rusus naujų amatų: 
statyti iš plytų namus, tapyti paveikslus, žemę dirbti ir 
kitų naudingų darbų.

Drauge su krikščionybe atėjo ir raštas. Mat, šimtas 
metų pirm to du broliu graiku, Kirilas ir Metodijus," kad 
palengvinus krikščionių tikybos platinimą tarp pietų 
slavų, pramanė slavams raides (kurios Kirilo vardu kiri
lica vadinasi). Išvertė į šlavų kalbą ir išspausdino kiri
lica visas bažnyčios knygas.

Tos knygos drauge su krikščionybe perėjo ir į Rusi
ją. Norėdamas turėti kunigų, mokančių žmonių kalbos, 
Vladimiras įtaisė Klevo pirmą kunigų mokyklą trims 
šimtams vaikų. Jo sūnus Jaroslavas įsteigė tokią pat 
mokyklą Naugarde.

Išmokę skaityti ir rašyti, gudai ir rusai kunigai, bū
dami graikų įtekmėje, pamėgo skaityti knygas, o ne
trukę, graikų papratimu, pradėjo užrašinėti visa, kas 
ypatinga atsitikdavo Rusijoje ar pas jų kaimynus.

Tuos užrašus metai po metų vedė kunigai vienuoliai. 
Rašė ir tai, ką patys savo akimis matę ir ką iš kitų gir
dėję. Nors tuose metraščiuose patilpo daugybė ir klai
dingų žinių, bet tai yra vienintelis beveik šaltinis, iš ku
rio galima sužinoti tų laikų gudų ir rusu ir jų kaimynu 
atsitikimai.

Juose mes atrandame pirmutinių kiek tikresnių žinių 
ir apie mūsų probočių, senovės lietuvių, gyvenimą iš 
dešimtojo ir vėlesniųjų šimtmečių. Mat, tuomet jau pra
sidėjo karai tarp gudų, rusų ir lietuvių. Rusai ir gudai 
pažino lietuvius, o jų kunigai iš kareivių pasakojimų su
rašė metraščiuose, ką tie žinojo apie lietuvius.

Reikia dar pažymėti, kad Vladimiro sūnui Jaroslavui 
mirus, Rusija, . buvusi sujungta po vieno kunigaikščio 
valdžia, vėl išsiskirstė į smulkias dalis. Jo vaikai išsi- 
dalė valstybę, šie mirdami vėl dalė savo vaikams.

, Vienas jų vadinosi didžiuoju kunigaikščiu ir skaitėsi 
visų vyresniuoju. Tarp kunigaikščių prasidėjo vaidai ir 
karai del didžiojo kunigaikščio vardo.

Keliems šimtmečiams praėjus, labiau už kitus įsigalėjo 
Maskvos kunigaikštis. Jis palengva surinko po savo val
džia didelius žemės plotus ir tapo didžiuoju Rusijos kuni-

(Tąsa)
VI.

LIETUVIŲ KAIMYNAI LENKAI,
Devintame šimtmetyje germanai (dabartiniai vokie

čiai), kaip aukščiau matėme, buvo jau susidarę' tvirtą 
valstybę. Jie turėjo jau didelių miestų. Jų žemės dir
bimas, pramonija, prekyba ir apšvietimas buvo jau gęro- 
kai pakilę,, kuomet slavai (prie slavų priguli: lenkai, 
Čekai, rusai, gudai, serbai, bulgarai ir kitos mažesnės 
tautos), jų kaimynai iš rytų pusės,, tebegyveno dar ša
lyse, tankiais miškais apaugusiose, pasiskirstę ’ į mažas 
kunigaikštijas, be didesnių’ miestų, be pramonijos ir ap
švietimo, tvirtai prisirišę prie stabmeldžių tikybos.'

Germanams nesunku buvo užpuldinėti tuos puslauki
nius rytų kaimynus. Jau Karolis Didysis buvo nuveikęs 
slavus, gyvenančius Labos (Elbos) upės pakraščiais.

Karoliui Didžiajam pasimirus ir jo valstybei susiskirs- 
čius, užpuolimai pasiliovė, bet keliems dešimtmečiams 
praėjus, Germanija vėl sustiprėjo. Jos karaliai vėl ėmė 
smarkiai pulti slavus, kad privertus priimti krikščionių 
tikybą ir užgrobus jų žemes.

Kova tęsėsi kelis šimtmečius. Pagaliau vokiečiai iš
naikino Labos ir jūros pakraščiais gyvenančiuosius sla- 

\v.us ir apgyveno jų žemes.
? Kito^ slavų tautos, lenkai ir čekai, nebuvo,taip dide
liame pavojuje, nes gyveno toliau nuo vokiečių; bet vo
kiečiams slavus užpuldinėjant, vis dėlto ne kartą tek
davo su jais susidurti. Tai vokiečiai įsigriaudavo į jų 
žemę, tai jie eidavo pagalbon pąlabiškiams ir pajūriš
kiams slavams prieš vokiečius.

Dešimtojo šimtmečio viduryje vienas lenkų karalius 
' buvo net priverstas atiduoti dalį savo žemės.

Taip susidurdami su vokiečiais, slavai pažino vokiečių 
kultūrą, jų ginklų tobulumą, jų valstybės sutvarkymą, 
jų pramonija ir tikybą. Vis tai darė įtekmės neišsiplėto
jusiems slavams, ir jie palengva visa tai savinosi iš vo
kiečių.

Ta vokiečių kultūros įtekmė lenkams pasidarė dar di
desnė, kai lenkai priėmė krikščionių tikybą (965 m.).

Čekai dar anksčiau pasisavino vakarų Europos ap
švietimą ir priėmė krikščionių tikybą (863 m.);

Lenkams priėmus katalikų tikybą, vokiečių įtekmė 
Lenkijoje pasidarė daug didesnė. Lenkų krikštyti atvy
ko į Lenkiją vokiečiai kunigai. Ant bažnyčių žemės jie 
įtaisė vokišką ūkį ir tuo būdu išmokė lenkų liaudį ge
riau ūkininkauti. Lenkų karaliai ir šiaip didikai dažnai 
lankydavosi pas Vokietijos imperatorių. Tai vėl įsikiš
davo į Vokietijos didžiūnų vaidus, arčiau susipažindami 

vsu vokiečių tvarka.
Po jų įtekme lenkų karaliai įsisteigė pas save visa tai, 

ką matę pas vokiečius. Į Lenkiją pradėjo vykti vokie
čiai pirkliai ir amatninkai, tuo būdu keldami Lenkijoje’ 
prekybą ir amatus. Lenkijoje atsirado didelių miestų, 
kuriems, vokiečių pavyzdžiu sekdami, lenkų karaliai su
teikdavo savivaldybą, arba, kaip sakydavo, “vokiečių 

. teises.”
Tokiais keliais atėjo ir taip platinosi Vakarų Euro

pos apšvietimas pas lenkus, lietuvių kaimynus iš va
karu pusės.

VII.
LIETUVIŲ KAIMYNAI GUDAI IR RUSAI

Kitokiu keliu ėjo apšvietimas pas kitus lietuvių kaimy
nus—rusus, gyvenančius į rytus, ir gudus, gyvenančius 
į pietus nuo lietuvių. Tais laikais tarp gudų ir rusų ne
buvo taip didelio skirtumo, kokis yra mūsų laikais.

Per rusų ir gudų žemes senovėje upėmis ežerais ėjo 
lengviausias kelias nuo Baltųjų jūrų į Kastantinopolį, 
Tuo keliu važinėdavo švedai, arba žuvėdai (tuomet juos 
vadino varingais), iš savo šalies (Švedijos) į Kastan
tinopolį, kur jie, ar samdėsi kareiviais pas imperatorius, 
ar prekiaudavo tenai šiaurės prekėmis.

Tos vietos, kur pirkliai suvažiuodavo mainytis savo 
a ^prekėmis, veikiai pavirto miestais. Tuo būdu pas rusus 
JPatsirado miestai: Naugardas ir Pskovas—pas rusus, gy

venančius šiaurėje, ir Klevas—pas gudus, gyvenančius 
pietų pusėje.

Rusai ir gudai gyveno atskiromis giminėmis, kurias 
rišo tiktai bendra tikyba, kalba ir prekybos reikalai. 
Todėl varingai, bevaikščiodami po jų žemę ir bepirkliau- 
dami su jais, pradėjo palengva kištis su savo valdžia.

Devintojo šimtmečio viduryje vienas varingų ‘ vadas 
(Riurikas) atėjo į rusų žemę su ginkluotų vyrų būriu, 
paėmė Naugardą ir apsišaukė save rusų kunigaikščiu. 
Jo įpėdinis (Olegas) paėmė Kievą ir, perkėlęs ten savo 

- sostinę, ėmė užpuolinėti ir jungti draugėn kitas gudų 
tąutos gimines.

Kadangi varingų ateivių nedidelė tebuvo saujelė, jie 
priėmė rusų tikybą ir kalbą ir susiliejo su gudais ir ru- 
sais.

Varingams atvykus, tarp gudų ir rusų pradėjo smar
kiai platintis apšvietimas ir krikščionių tikyba. Vis tai 
jie ėmė iš Kastantinopolio, su kuriuo turėjo dažnus su
sižinojimus. Mat, veikliems varingams paėmus gudų ir 
rusų šalį, prekyba su Kastantinopoliu labai padidėjo. 
Lankydamies prekybos reikalais į Kastantinopolį, rusai 

^arčiau pasižino su krikščionių tikyba ir su graikų ap- 
Br^-įnvetimu.

. Be to, įsigalėję Kievo kunigaikščiai, Kastantinopolio 
/flirtų viliojami, išdrįsdavo eiti kariauti Rytų Romos 

Valstybę. Kartais pasiekdavo net patį Kastantinopolį. 
Tie karai taip pat darė didelės įte‘kmės gudams. Beka
riaudami jie arčiau pasižino su Kastantinopolio apšvie-
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(Bus Daugiau)

Hartford, Conn
Kadangi dabar jau prasidė

jo ruduo, tai visoki parengi
mai prasideda salėse. Tokiu 
būdu ir pas mus yra rengia
ma operetė lapkričio 11 d. 
Artistai bus iš New Yorko ir 
vietinis Laisvės Choras. Tai 
bus dar pirmu sykiu toks pa
rengimas Hartforde. žinote, 
kad operetė yra toks veika
las, kuris labai patraukia žiū
rovą. Mat, čia sykiu lošia ir 
dainuoja. Paprastai - už tokio 
veikalo pamatymą komerci
niuose teatruose žmonės moka 
po $5. O jūs čia šaunią operetę 

galėsite pamatyti tiktai už 
vieną dolerį!

Dar ne viskas. Tą pačią die
ną po operetės suvaidinimo 
Laisvės Klubąs turės taip va
dinamą “Open House” po nu
meriu 155 Hungerford St. Ga
lėsite už tą pačią įžangą čio
nai susirinkti pasišokti ir pasi
linksminti.

Jeigu dar nežinote, tai pa
sakysiu,’ kad ta operetė, kuri 
bus lapkričio 11 d. Hartforde 
perstatyta, v a d i n a.si “Su
drumsta širdis.” Suvaidins Ai
do Choras iš Brooklyno ir 
Sietyno Choras iŠ Newark, 
N. J. Perstatymas įvyks Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
svetainėje; 227 Lawrence St. 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Taigi, gerbiamieji, nepa
mirškite, pasižymėkite dieną 4 
ir vietą ant savo kalendoriaus.

Kitas dalykas. Įžangai į 
operetės perstatymą tikietai 
yra gatavi ir galite jtios įsi
gyti iš anksto pas choriečius 
ir Laisvės Choro Klube. Pasi
imkite tikietų platinimui.

šį nepaprastą parengimą 
ruošia Hartfordo Lietuvių 
Moterų Klubas, padedant jų

Newark, N. J Worcester, Mass
Maęinis susirinkimas, kuri 
sušaukė “Office of Rent 
bilization,” kuris jvyko 
sėjo 29 d., Essex House 
tainėje, Broad St.

Sta- 
rug- 
sve-

vai.
StO

šį susirinkimą garsino 
se unijų šapose ir visur kitur, 
nes jis buvo šaukiamas Ne
wark© .miesto publikai, kad 
išaiškinus bei supažindinus su 
nauju įstatymu, kurį kongre
sas neseniai išleido rendų kė
limui.

viso-

valandos visai. Savininke, iš
girdus man tuos skundus, 
smarkiai suriko: jūs visi grei
čiau išsikraustykite laukan! 
Aš ruimus išrandavosiu ver
čiau nigeriams! Bet aš jai pa
stebėjau, kad ji vandenio už
darinėti negali ir kad ji už 
tai gali gauti kalėjimo. O kas
tini: “nigerių,” tai nemanyk, 
kad jie dėl to tamsūs, kad ne
siprausia ir kad jiems gyve
nant, tau nereikės duoti van
denio. Jie daugiaū prausiasi, 
kad balti būtų.

čia publika gardžiai nusi
juokė, ir daugelis iš publikos 
patvirtino, kad tai teisingas 
pranešimas, nes tokių nuoti- 
kių girdime kasdieną.

Ant pabaigos buvo, skaity
tos kelios rezoliucijos, viena 
prieš rendų kėlimą ir kitos , tis L- S. ir D. Draugijos meti- 
atatinkamos rezoliucijos, ku- į n’s susirinkimas įvyks lapkri-

gera

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašaipinės Draugijos metinis 
balius uždarymui vasarinio 
sezono Olympia Parke įvyks 
spalio 27 d. Prasidės 6 
vak. Tai bus paskutinis 
mėnesio šeštadienis.

Vakarienė bus labai
ir skani. O prie vakarienės 
duos gerai ir išsigerti. O po 
vakarienės kas norės, galės 
smarkiai pasišokti.

L. S. ir D. Draugija kviečia 
visus narius ir pašalinius dfik 
lyvauti šiame parengime. As 
užtikrinu, kad visi būsite 
rai užganėdinti.

Kartu pranešu, kad ateipaij-

šiame susirinkime kalbėjo 
demokratų partijos politikie
riai ir jų vienas kongresma- 
nas, kuris gyrėsi, kad jis la
bai smarkiai kovojo prieš ren
dų kėlimo įstatymą Washing
tone, bet prieš didžiumą jis 
nieko negalėjęs padaryti. To
liau .jis aiškino ir ramino ren- 
dauninkus, kad jie labai ne
nusigąstų, nes esą namų savi
ninkams nebus 'taip lengva 
vendas pakelti, kaip kad jie 
mano, nes jiems busią viso
kios kliūtys, nes namų savi
ninkas, pirm kėlimo rendos, 
turės ateiti j rendų kontrolės 
ofisą, kur jis turės priparody- 
ti, del ko jis vendą kelia ir ką 
jis pataisė ar pagerino. O to 
nepadaręs, jis rendos kelti 
negalės. Taipgi rondauninkas 
turės pilną teisę ateiti i virš 
minėtą ofisą ir paduoti skun
dus prieš namų savininką. Vi
sa eile kalbėtojų smerkė na
mų savininkus už jų gobšumą 
ir nepaisymą žmonių, bile tik 
prisiplėšti pinigų. Vienas, pa- 
vyzclin, minėto ofiso darbuo
tojas štai ką pasakė:

Mes gauname skundų bei 
reikalavimų, kad ateitume ap
žiūrėti namų, ar jų savininkai 
teisėtai reikalauja kelti ven
das. Aš turiu pripažinti, jogei 
apžiūrėjęs tokius namus, tu
ri didžiai nusistebėti, kaip to
kiuose namuose gali žmonės 
gyventi. Juk tai tik žiurkėms 
ir vabzdžiams tinka juose gy
venti, o ne žmonėms, o vienok 
jie nesisarmatytų kelti ven
das, kad ir už tokias žiurki- 
nyčias imtų po šimtą dolerių, 
kad tik jie galėtų.

Dar daugiau, vieną namą 
apie šešių fomilijų teko ap
žiūrėti, kuris labai bjauriai iš
rodo, kaip iš lauko, 
iš vidaus. Ir rendos 
negali būti, kokios 
Bet mano nuostabai,
namo rendauninkai sužinojo, 
kad aš apžiūrinėju šį namą, 
tai jie visi ėmė man skųstis, 
kad savininkė šio namo neno
ri duoti mums vandenio, kuo
met mes vaikus prausiame ar-1 
ba patys prausiamos. Ji ne stik daužo lubas ir duris, bet ir 
užsuka vandenį ant kokios

rios tapo priimtos vienbalsiai.
šio rendų kontrolės ofiso, 

su unijų pritarimu, pradėtas 
labai geras darbas. Bet man 
išrodo, kad jis yra pavėluo
tas. Ir jeigu šis veikimas prieš 
rendų kėlimą būtų pradėtas 
daug seniau, tai galimas daik
tas, kad tas už rendų kėlimą 
bilius gal nebūtų buvęs priim- 
tas. Bet dabar, kiek šis veiki
mas neš naudos, tai sunku pa
sakyti.

čio 5 d., 8 vai. vak., 29 Endi
cott St. Reporteris

Anekdotas

—o----
LLD 136 kuopos susirinki

mas, kuris įvyko spalio 7 d. 
puikiai pavyko, nes keletą 
gražių ir naudingų tarimų 
pravedėme, kaip antai: Per
sekiojamųjų gelbėjimui, kny
gų fondui, Laisvės vajaus rei
kale. Taip pat vakarėlius nu
tarėme rengti.

Po susirinkimo turėjome 
gražų draugišką pobūvėlį. 
Prie kavos ir užkandžių, pra
vedėme pokalbius, 
mos save giliname 
apie organizacijų 
ir pasauliožvalgą.
pačių mokykla.-

Taip pat reikia
kad šis susirinkimas buvo ga
na skaitlingas. Linkėtina, kad 
jie nebūtų mažesni, o dar vis 
didesni. V. Žilinskas

kuriais 
žinojime 

svarbumą 
Tai mūsų

■pasakyti,

Ji žino
Fizikos profesorius aiš- t 

kino, kaip du daiktai nega- 
Ii toje pačioje vietoje vienu 
kartu sutilpti. Pabaigęs sa
vo pamoką ir norėdamas 
patikrint, ar gerai studen
tai jį suprato jisai paklaw* 
sė: “Panaitė Džons, pasa
kyk klasei, kas atsitinka, 
kai koks nors kūnas lieka 
įmerktas vandenin?”

“Tai jau visi žino,” atsa
kė panaitė Džons. “Kai tik 
įmerki kūną į vandenį, tuoj 
ima skambėt telefonas.”

Surinko žemaitis
*r

MIEGOJO 156 DIENAS 
NEPABUSDAMA

Carteret, N, J. — Mary 
Collins’ienė, 37 metų am
žiaus, išmiegojo per 156 
dienas, visai' nepabusdama, 
iki mirė. Sakoma, tai il
giausia miegligė medicinos 
istorijoje.

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

draugėms ir draugams. Mes 
užtikriname, kad tie, kurie 
ateisite šią gražią operetę j>a- 
matyti, būsite pasitenkinę ir 
džiaugsitės. A. K.

didesnes i 
čia yra. ■ 

kai šio

Už Valanda
Pridedant

10c už Mailę

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .

Liūdesio valandoj kreipkitės priemanęą 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

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai,
Savaitei, ar 

Mėnesiui
I

Kreipkitės Į
McHarris

GREENPOINT AUTO RENTAL Įsteigta
1930

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

Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave

suss; HįlB flININIHin



N(nv¥)rk( Žiinios ■ '
Serga Mary Brown Pergyveno 3 operacijas

Jau kelintas mėnuo kai šir
dies liga serga Mrs. Mary 
Brown, žmona namu baldu 
išdirbėjo Charles Brown. Jų 
krautuvė, kartu ir dirbtuvė 
randasi 402 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Mr. ir Mrs. Brown, pradžio
je vasaros buvo išvykę į Chi- 
cagos apylinkę pasisvečiuoti 
pas draugus. Ten besi važinė
jant prapuolė jų labai myli
mas šunytis. Dėl tos nelaimės 
Mrs. Brown taip susijaudino, 
kad nuo tos dienos širdies! 
atakos retai te paleidžia ją iš 
lovos. Daugiausia laiko ji da
bar prabūna ligoninėse. Gerė
jimo vis dar nesijaučia.

Apie Motery Klubą
Jau vėl turėsime susirinki

mą šio ketvirtadienio vakarą, 
spalių 18-tą, Liberty Auditori
jos patalpose.

Prisipažinsiu, kad dar ne
pamiršau praėjusiojo susirin
kimo, kaip smagiai laiką pra
leidome. Apart klubo pasita
rimų, apvaikščiojom net du 
gimtadienius. Tai nereikia nė 
aiškinti, kaip smagiai pabuvo
jom.

Aš manau, kad turėsime ką i 
nors įdomaus ateinantį susi- [ 
rinkimą. Draugės ateikite vi- Į 
sos ir' dar daugiau savo pažįs-! 
tarnų atsiveskite. Klubietč.

Po ligos ilsisi namie
--------------- i

Ona Malinauskienė, ilgą j 
laiką nesveikavusi ir buvusi J 
ligoninėje, prieš keletą savai
čių parvyko iš ligoninės. Ilsisi 
namie, 1900 Avenue W. Broo- 
klyne. Ilsisi ir laukia, kada 
pilnai sugrįš spėkos ir galės 
vėl pasimatyti su draugais 
pramogose. Per tuos ilgus li
gos mėnesius ji galėjb matytis 
tiktai su tais, kurie ją atlan
kė asmeniškai ar laiškeliu.

Iš kriaučių jubiliejinio 
bankieto New Yorke

Spalių 6 d. įvyko lietuvių 
kriaučių (amalgameitų) bi
to skyriaus 50 metų jubilieji
nis bau k i etas New Yorker Ho
tel, 34th St. ir 8th Ave.

Pirmininkas J.- Peterson 
atidarė bankietą ir pristatė 
šio vakaro vedėju (toast Mas
ter) Joseph Goldą, Joint Bo
ard© trade manadžerį. Gol
das pasveikino lietuvius kriau
čius, kurių buvo 6 14 susirin
kę i bankieta. Sako: lietuvius 
kriaučius aš pažįstu labai ge
rai nuo 1913 metų didžiulių 
streikų. Ir mačiau, kaip jie 
aukšti, jauni vyrai dalyvavo 
pikieto linijose ir narsiai kovo
jo už savo geresnį gyvenimą.

Po to buvo pakviesta buvu
si Lietuvos operos soliste Vin
cė Jonuškaitė ir solistė Viole
ta Tamkiūtė. Jos sugiedojo 
Amerikos himną ir Lietuva 
Tėvynė mūsų. Taipgi reikia 
priminti, kad kriaučiai turėjo 
ir pam ,’das bažnyčioje spa
lių 6 d., 11 vai. ryto, už tuos 
unijos kūrėjus, kurie jau mirę. 
Tos pačios solistės giedojo ir 
bažnyčioje.

Baigiant vakarienę valgyti 
prasidėjo kalbos ir sveikini
mai 54-to skyriaus. Pirmiau
sia kalba lietuviai: Teodoras 
Yagella, Vitalis Žukauskas, 
Vincas Michelsonas. Jje svei- 
kina-pagerbia savo lokalą ir 
tuos unijos veikėjus, gyvus ir 
mirusius, kurie suorganizavo 
uniją.

Kalba rusų delegatas Peter 
Visotskis. Sveikina lietuvius 
kriaučius ir jų lokalą, sulau
kusį 50 metų. Po jo kalba A. 
W1. A. prezidentas Jacob S. 
Potofskis. Jis sakė:

—- Aš atsimenu ir pažįstu 
lietuvius kriaučius nuo 1901 
metų, žinau, kaip jie sunkiai 
turėjo vesti kovą už unijos 
suorganizavimą. Bet buvo jau
ni ir dikti vyrai. Turint dide
lę energiją, jiems pavyko su
organizuoti uniją 1901 me- 

vo žiaurios kovos, kuriomis iš
naudotojai bandė sulaikyti 
darbininkus nuo susiorganiza-^ 
vimo į uniją ir išgavimo sau 
geresnių sąlygų. .Zaveckas 
priminė, kad tas kovas vesti 
lietuviams daug padėjo velio
nis Sidney. Hillman. Peikia, 
pasakyti, kad Zaveckas pui
kiai ir aiškiai išdėstė apie 
tuos istorinius streikus ir 
juose įdėtus lietuvių nuopel
nus. Visa publika jį palydėjo 
smarkiu rankomis aplodis
mentų.

Taipgi buvo pašauktas kal
bėti vienas lietuvis senolis, ku
ris parodė 190 1 metų duok
lių knygelę. Tai Poderis. Jisai 
tarė žodį kitą į publiką. Ant
ras irgi su tokia pat duoklių 
knygele buvo iškviestas P. 
Blažaitis, bet jis nieko nesa
kė, tik publikai galva nusilen
kė ii- atsisėdo.

Pasirodo, bankieto buvo 
tiktai du lietuviai šio unijos 
lokalo įkūrėjai. T.okale gal 
yra ir daugiau tokiu, bet dėl 
nesveikatos senukai negalėjo 
atvykti.

Po visų kalbu ir vakarienės 
įvyko programėle su daino
mis. Vincė Jonuškaitė, taipgi 
Violeta Tamkiūtė, abi solis
tės, gražiai sudainavo liaudiš
kų dainelių. Taipgi pirmu 
kartu kriaučiams dainavo 
Edvardas Jazminas, Vytautas 
Kidelis, Vitalis Žukauskas. 
Jie daineles pritaikė iš lietu
viškų kriaučių dirbtuvių įvy
kių, kas atsitiko vienoje ar ki
toje dirbtuvėje su bosu ir 
darbininkais, ar tarp čerma- 
nų su bosais. Tas kriau^- 
čiams labai patiko.

Didelėje publikoje toliau 
sėdintiems sunku ’buvo aiš
kiai girdėti ‘ kalbėtojus. Tie 
patarnautojai su stiklais ir 
lėkštėmis dundėjo, kad ir ge
riausias ausis turėdamas žmo
gus ir tai no viską girdėtų. 
Valgius davė gerus ir visokių

Domicėlė Repšienė jau nuo 
praėjusio pavasario nesveikuo
ju. Liepos mėnesį buvo pasi
davusi operacijai, kurios pa
galba tikėjosi greit pasveikti. 
Tačiau apsižiūrėta, kad dar 
ne viskas, buvo sugrįžusi ant
rajai operacijai. Pastaruoju 

| laiku jai padaryta trečioji 
operacija. Pe šios, trečiosios, 
sakoma, stiprėja, tikisi pa
sveikti.

Repšienė randasi Wyckoff 
ligoninėje, senojo pastato tre
čiajame aukšte, kambarys 
370. Lankymo valandos kas 
dieną 2 iki 3 pop pietų ir 7—8 
vakarą. Ligos ilgą laiką bū
nant atskirtai nuo draugų, jai 
būna m .lepumo, kuomet pasi
mato su jais, atėjusiais ją at
lankyti ligoninėje.

Bomba! Bomba! Bet 
bombos nerado *

Koks nors svieto erzintojas 
pašaukęs New York© policiją 

I “pranešti,” būk didžiulėje 
.Grand Central stotyje, baga- 
Ižams dėželėse, esanti padėta 
bomba. Pasėka:

Policija per tris valandas 
prakaitavo po dėželes (loc.ke- 

1 rius), atrakino apie 3,000 tų 
dėželių, vartė keleivių ii- šiaip 
asmenų ten padėtus punde- 

i liūs. Bet bombos nebuvo. I

buvo patiekalų.
Brooklyno kriaučiai pasiro

dė ne tokiais, kokiais jie buvo 
Keleivyje šmeižti per dau
giau metus Ihiko. Kažin, ar 
Jankauskas (Jenkins) atsi
prašys Brooklyno kriaučių ? 
Juos Keleivyje krikštino šio
kiais, tokiais ir anokiais. O 
kriaučiai savo 50 metų jubi
liejų šventė su maldomis baž
nytėlėje ii- su vakariene vieš
butyje. Tas parodo, kas yra 
lokalo vaire. Lietuviškiems so
cialistams reikėtų labai žemai 
nusilenkti ir atsiprašyti tų 
žmonių už jų pravardžiavi
mą. J. S.

Šaukia masinį mitingą 
reikalauti derybų 
taikai Korėjoje

Amerikos Darbo Partija 
per savo pirmininką Vito 
Marcantonio išleido šaukimą į 
masinį mitingą taikai, kurį jo 
partija rengia atvirame ore 
šio ketvirtadienio prievakarį, 
spalių 18-tą, Įvyks tuojau po 
darbo, nuo 4 iki 7 valandos, 
Union Square, New Yorke.

Kalbėtojais, kaip praneša
ma sp’audai, bus patsai Marc- 
antonijus, taipgi darbieČių 
kandidatas į Miesto Tarybos 
prezidentą Clifford T. Mc
Avoy, kandidatas į vyriausio 
teismo teisėjus Jacques Isler, 
ii- kandidatas į Queens apskri
ties prezidentą kapitonas 
Hugh N. Mulzac.

Švaros darbininkams 
atšaukė * atostogas; 
daugiau pabaudų

Miestinis švaros Depart- 
meųto valdininkas Mulrain į- 
sakė visus išėjusius atostogų 
atšaukti iš atostogų darbams. 
Ir norinčius išeiti, nebeišleisti.

Taipgi uždraudė dalyvauti 
Kolumbo Dienos parade. Pa
prastai darbininkai Kolumbo 
Dieną dirbdavo tik 5 valan
das, o po to, kurie norėdavo, 
eidavo .maršuoti.

šią savaitę viršininkas vėl 
suspendavo 59 darbininkus* 
už “sirgimą.” Viso tokių su
spenduotų jau buvo 194. Sa-. 
ko, kad departmentinio teis
mo pabaudas pradės dalinti1 
jiems ateinantį pirmadienį.

Darbininkai paskelbė “ligą” 
protestui prieš per ilgas dar
bo valandas ir didelius kie
kius darbo. Jie sako, kad jei
gu jie prisilaikytų darbo tai
syklių, jie nepajėgtų nudirbti 
tiek, kiek jiems užduodama. 
Sakosi tiksliai darbo netruk
dą, tik dirbą prisilaikant tai
syklių : pergreit nevažiuo
jant, bačkas atgal pastatant 
be trenksmo, surenkant nuo
biras.

Valdininkas sako, kad tik
tai apie 300 “susirgę” ir kad 

apie pusę to skaičiaus ištikro 
turėję nesveikatą. Unijos va
dai sako, kad sergančiais 
raportavosi jau apie 3,000. 
Keturiolika .department© dak
tarų nespėja juos egzaminu o-j 
ti.

Auditorijos restauranas vei
kia šią visą savaitę.

Policija ir gaisragesiai jau 
pradėjo rinkti žaislelius, ku
riuos jie savo laisvu laiku pa
taiso, nudažo ir kalėdinėmis 
šventėmis išdalina vargdienių 
vaikams.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar- 

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

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

Baigus mokyklą išduodamo 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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
- AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GARSINKITE LAISVĖJ*

PRANEŠIMAS
E1.1ZABF.TH, N. J. 

Išleistuvės Petro Taro.
Išleistuvės Petro Taro (Taraške

vičiaus) ir jo žmonos įvyks šešta-, 
dienj, spalių 20 dieną, 8 vai. vaka-Į 
re, L. P. Kliubc, 408 Court St., Eli-’ 
zaboth, N. J.

Jie vyksta nuolatiniam apsigyve
nimui j Floridą. Turėsime užkan
džių, gėrimų ir galėsimo gražiai 
laiką praleisti savo senus pažįsta
mus ileidžiant į saulėtą Floridą. Vi
sus ir visas prašome atsilankyti. — 
Renkėjai. (203-204)

CLEVELAND, OHIO

Maskaradų šokiai. Rengia LLD 
22-ra kuopa, Spalių 20 d. (šeštadie
nį) 6 vai. vakare, šokiai atsibus 
LDS Klubo svetainėje. Dovanas 
gaus goriausiai ir prasčiausiai apsi
rengę. Taipgi bus dvi geros dovanos 
duodamos prie įžangos.

Bus geras muzikantas, norintieji 
galės šokti, šeimininkės pagamins 
skanių užkandžių, taipgi bus gėri
mų.

Oras pradeda atvėsti, išvažiuoti į 
laukus jau ne taip jauku, kaip sve
tainėje. Čia bus gera proga susieiti 
su draugais ir draugėmis, ir links
mai laiką praleisti. — Rengimo Ko
misija. (202-203)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street <
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, .kosmetikai, Kūdi
kiam reikmenys, įvairūs dfwkte- 
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

f
426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. *

MAarket 2-5172

Žaizdamas su virve 
berniukas pasikorė

šiandieną didelė 
kitataučių unijistų 
atsimena ir gerbia 

ir jų lokalą (skyrių)
TONY’S

14 metų, 
gyventojas, 
drabužiams 

namų skiepe.

tais. Tad ir 
dalis ir 
kriaučių 
lietuvius 
54-tą.

Dar kalba generalis ma- 
nadžeris Louis Hollanderis, 
generalis sekretorius Frank 
Rosenblumas, vice-preziden- 
dentas Hyman Blumbergis. šie 
visi kalbėtojai sveikino lie
tuvius kriaučius didvyriškais 
kovotojais, kas buvo pasitikta

IŠMOKITE VAZINEI PER TRAUKA
James Bolleteri, 

North Pelham 
rastas pasikoręs 
džiauti virve
Menama, jog jis norėjo išban
dyti, kaip veikia filmose ma
toma “kaubojų” kilpa, nete-
ko lygsvaros, krito ir ta kilpa 
jį staiga užsmaugė. •

Jo motina tuo pat laiku 
skiepe plovusi drabužius. 
Prie vandens ūžesio jinai nie
ko neišgirdo. O jei būtų ir iš
girdusi kokį triukšmelį, gal 
būtų nekreipusi dėmesio, nes 
nežinojusi, kad sūnus prakti
kuoja pavojingą žaidimą.

dideliais plojimais.
Buvo iškviestas kalbėti ir . 

mūsų 54-to skyriaus delegatas 
Vytautas Ubaravičius. '

Po visų kalbėtojų ir sveiki
nimų kalbėjo mūsų’ lokalo 
prezidentas Vincas Zaveckas. 
Jo kalba apibūdino didžiu
lius streikus 1913, 1916, 1920 
metų. Nurodė, kokios tai bu-
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šiemet Laisvės Koncertas įvyks
X SEKMADIENĮ

Lapkričio 4 November
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 po pietų

Tai bus tikrai operetiškas koncertas)

žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Bus chorai, duetai, solistai ir 

šauni šokėjų grupe.
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6 LEKCIJOS

Speciales

Klasės Dėl

Motery
>

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. Tek EV 4-7769

<♦>

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969

<♦>
<♦>
<!>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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4 pusk—Laisvė (Liberty)— Trečiad., Spalių-October 17, 1951




