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Kongresmanas Franklin D. 
Roosevelt, Jr. nuvyko į Ispa
niją ir ten būdamas surado, 
jog Amerika Frankui turėtų 
duoti ginklų.

šį žmogų kongresmano vie
tai nominavo Amerikos libera
lų partija; jis buvo skaito
mas liberalu, pažangiu, savo 
tėvo politikos tęsėju. Dabar 
matome, kur Franklinas nuva
žiavo.

Kaip į tai žiūri Liberalų 
partija? Kodėl ji nieko nesa
ko?

šio fakto neprivalo pamirš-Į 
ti Niujorko žmonės lapkričio 
6 dieną, kai jie eis prie urnų.

Be to, ateina 1952 metų 
kongresiniai rinkimai. Balsuo
tojai nepamirš to, ką kongres
manas Rooseveltas šiandien 

Adaro.

Didžiulis niujorkiečių' masi
nis mitingas, įvykęs praėjusį 
ketvirtadienį Union aikštėje, 
vienbalsiai pasisakė už tai, 
kad Korėjoje tuojau būtų į- 
vykdytos mūšių paliaubos.

Kapitonas Hugh Mulzac, 
kuris Amerikos darbo partijos 
sąrašu kandidatuoja Queens 
prezidento vietai, tarp kitko, 
pabrėžė:

— Vis daugiau ir daugiau 
žmonių kalba, jog šis karas 
nėra mūsų karas.

Taip, vis daugiau ir dau
giau žmonių reikalauja, kad 
karas Korėjoje būtų baigtas.

Kai Ilarry Bridges pasiekė 
Kalifornijoje žinia, būk jis 
vadovaująs laivakrovių strei
kui Niujorke, tai Bridges tik 
gardžiai nusijuokė.

Pasaką apie Bridges’o įsiki
šimą į niūjorkiškį streiką, šiuo 
jtnetu prasiplėtusį visose did- 
iniesčio prieplaukose, paleido 
“karalius Ryan’’, amžinasis 
unijos prezidentas.

— Ryan yra žioplas, — sa
kė Bridges. — Jo unijos na
riai sukilo prieš jų samdyto
jams pardavimą, kurį atliko 
pats Ryan, panašiai, kaip mes 
1934 metais sukilome Vakari
niame pakraštyj...

Užtenkamai aišku.
Kaip neimsime, šis laiva

krovių streikas turi milžiniš
kos reikšmės, nes jis parodo,, 
kad darbininkai visuomet ve
džiojami už nosies nesiduos.

Massachusetts valstijoje 
šiuo metu yra 56,000 darbi
ninkų, imančių nedarbo pašal- 
pą.

Tik viename Lawrence 11,- 
600 darbininkų oficialiai pri
pažinti bedarbiais.

Tekstilės pramonę nedar
bas skaudžiai palietė.

Y** šiandien gerai dirba tik ka- 
*ro pramonė, bet kas bus tuo

met, kai ginklų bus pridirbta 
tiek, kad nebus galima kur jų 
padėti ?

O taip gali būti.

Senatorius Taftas oficialiai 
pranešė, kad jis 1952 metais 
republikonų suvažiavime bū
siąs kandidatu prezidento vie
tai.

Jei republikonai Taftą no
minuos, tuomet jam teks rie
tis veikiausiai su Trumanu.

Kaip šiandien atrodo, Mac- 
Arthtrras nepasirengęs kandi- 

’■datuoti, bet gal tik taip atro
do; jis gali dar iškirsti šposą 
ne vienam.

Kiti; republikonai tvirtai 
mano, jog Taftas — silpnas 
kandidatas; jie siūlo Eisenho
wer!.

^Taftas didžiai nusikalto or
ganizuotam darbininkų judė- 
4 imu i su. savo pasiūlytu bjau-

įstatymu, Taft-Hartley į- 
•statymu.

Ką darys 1952 metais Pro
gresyvių partija? Kokį kandi-.,
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ANGLAI ELGIASI KAIP 
SUEZO UŽKARIAUTOJAI, 
SAKO EGIPTAS
Egiptas mobilizuoja armiją; , 
svarsto sutartį su Sovietais

Kairo. — Anglų kariuo
menė užėmė 15 mylių plo
čio ir 100 mylių ilgio ruožtą 
paliai Suezo kanalą; įvedė 
savo karo stovį ir elgiasi, 
kaip tos egiptėnų žemės už
kariautojai, — sako protes
tuodama Egipto valdžia.

Kuomet anglai užiminėjo 
muitines ir kitas Egipto 
įstaigas, o gyventojai prie
šinosi, tai anglai šaudė net 
moteris ir vaikus; kelis nu
šovė bei sužeidė.

Egipto vyriausybė nutarė 
mobilizuot armiją apsigyni
mui. Organizuojasi ir par
tizanai kovai prieš anglus.

8,500,000 dirbsią 
karinius darbus

Washington. — Valdinis 
darbo sekretorius Maurice 
J. Tobin pranašavo, jog
1952 metais 4 milijonai, 500 
tūkstančių am e r i k i e č i ų 
dirbs karinius darbus, o
1953 metais į karinę gamy
bą bus įtraukta jau 8 mili
jonai, 500 tūkstančių dar
bininkų.

Dabartiniu laiku dar tik 
2,500,000 žmonių gaminą 
karo įrankius.

1952 metais bus išleis
ta karinei pramonei 60 bili
jonų dolerių, sakė Tobinas.

Amerika reikalauja, kad 
Sovietai sugrąžintų 
vokiečiu kaima 

KX C-

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos policija pereitą savai
te užėmė Steinstuecken kai
mą, paliai amerikonų užim
tą vakarinio Berlyno ruož
tą.

Amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų valdyba išvien parei
kalavo, kad Sovietai sugrą
žintų kaimą į amerikinę ži
nybą. Kaimas buvo ameri
konų valdyboje nuo 1945 m.

Bet jisai yra Branden
burgo provincijoj, o poka
rinė sutartis pavedė sovieti
nei žinybai visą tą provin
ciją. Tuometiniai žemlapiai 
taipgi rodo, kad Steinstuec
ken kaimas yra sovietinėje 
srityje, rytų Vokietijoje.

Korespondentai t ė i g i a, 
kad ąmerikonai, anglai ir 
francūzai planuoja, kaip 
galėtų tą kaimą atgriebti 
arba “atkeršyti” Sovietams.

Schumacher ragina panai
kint Potsdamo sutartį

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos socialistų 
vadas Kurt Schumacher 
reikalauja panaikint poka
rinę Potsdamo sutartį, ku
rią padarė Jungtinės Vals
tijos, Sovietų Sąjunga, An
glija ir Francija kas liečia 
Vokietijos pertvarkymą.

datą ji statys?
Kol kas tai yra paslaptis.

Slaptai posėdžiauja Egip
to ministrų kabinetas. Įžiū
rima, kad svarsto ir apie 
nekariavimo sutarties dary
mą su Sovietų Sąjunga, kaip 
praneša New-Yorko Times 
korespondentas.

Sudano demonstracijos
“Angliškai” - Egiptinio 

Sudano sostinėje Kha.rtume 
demonstravo studentai ir 
darbininkai, š a u k d a m i 
“Šalin anglus! Sudanas yra 
Egipto žemė!”

Anglų kariuomenė ir poli
cija blaškė demonstrantus.

Prašo sulaikyt mirties 
bausmę 8 graikams

United Nations, N. Y. — 
Graikų organizacijos at
siuntė protesto kablegra- 
mas, kad karinis Graikijos 
teismas nusmerkė sušaudyt 
dar aštuonis žmones kaip 
buvusius partizanus.

Organizacijos prašo Jung
tines Tautas sulaikyt mir
ties bausmę jiems. Sovietų 
delegatas oficialiai įteikė 
prašymą Jungt. Tautoms.

Dauguma laikraščiu 
pasirenka Taftąt

Chicago. — 319 laikraščių 
įvairiose valstijose balsavo 
klausimą, ką jie pasirink
tų kandidatais į preziden
tus 1952 metams. Laikraš
čiai šitaip pasisakė:

Republikonams — Taftas 
128, Eisenhower 87.

Demokratams — Truma- 
nas 64, senatorius Douglas 
63 ir sen. Byrd 62.

Jungi. Tautos atidėjo anglų 
skundą prieš Iraną

United Nations, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba pereitą penktadienį, 
nutarė pavesti Tarptauti
niam Teismui Hagoje, Ho- 
landijoje, nuspręsti, ar 
Jungtinės Tautos turi teisę 
kištis į ginčą tarp Irano ir 
anglų dėl žibalo (naftos) 
pramonės tame krašte.

Tas nutarimas reiškia, 
jog klausimo sprendimas 
neribotam laikui atidėtas.

Anglai reikalavo leist 
jiems toliau naudot žibalo 
versmes Irane. Anglus re
mia Amerika. Bet anglai- 
amerikonai abejojo, ar gaus 
7 Saugumo Tarybos balsus, 
kurių reikėtų, norint užgir- 
ti anglų skundą-reikalavi
mą. Todėl šis klausimas 
“primestas” Tarptautiniam 
Teismui.

(Saugumo Taryba suside
da viso iš 11 narių.)

PROTESTĄ NT A1 SMERKIA 
AMBASADORIAUS SKYRIMĄ 
POPIEŽIUI

Washington.—Prez. Tru
manas paskyrė generolą 
Marką W. Clarką Jungtinių 
Valstijų ambasadorium Va
tikanui, popiežiaus valsty
bėlei. Tai dar pirmas šios 
šalies ambasadorius popie
žiui. Clark yra episkopatų 
tikybos.
PROTESTAI

Baptistų, liuterių, metho- 
distų ir kitų protestantų 
religijų, vyskupai ir kunigai 
smerkia Trumaną už am
basadoriaus skyrimą popie.- 
žiui. Sako, tuo paskyrimu 
jis laužo pamatinį Ameri
kos principą — bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės.

Pats Trumano baptistų 
bažnyčios kunigas Edward 
H. Pruden atkalbinėjo pre
zidentą nuo ambasadoriaus 
skyrimo popiežiui, bet Tru* 
manas neklausė. Tad kun. 
Pruden per pamokslą sek
madienį ragino visus pro
testantus daryti spaudimą, 
kad priverstų prezidentą 
atšaukti tą paskyrimą.

Užsidarė karingoji Jungt.
Valstijų Kongreso sesija

Washington. — Pereitą 
šeštadienį užsidarė pirmoji 
sesija 82-ro Jungtinių Vals
tijų Kongreso. Nauja se
sija susirinks 1952 m. sau
sio 8 d.

Pirmoji Kongreso sesija 
pasižymėjo ypač tokiais 
veiksmais:

Ginklavimuisi namie pa
skyrė $56,937,808,030 per 
metus; svetimiems kraš
tams ginkluoti prieš Sovie
tus — $7,328,000,000; šim
tams karinių lėktuvų stovy
klų statyti Įvairiose šalyse

Prezid. Trumanas užgyre 
naujus taksų pakėlimus

Washington.—Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso 
nutarimą pakelti taksus $5,- 
691,000,000. Bet įspėjo, kad. 
kitąmet reikalaus dar 10 bi
lijonų dolerių naujų taksų.

Dabar prezidento užgir- 
tas įstatymas padidina 'as
menims taksus iki 12 pro
centų. Aukščiau aptaksuo- 
ja įvairius pirkinius. Nau
jieji taksai įeis galion lap
kričio 1 d.

Kur pavienis žmogus,
• *\t, e 4* c.

Argentina gavo karo 
laivą iš J. Valstiją

Philadelphia. — Jungtinių 
Valstijų valdininkai čia per
vedė Argentinai šarvuot
laivį Phoenixą.

Argentinai yra pažadėtas 
ir kitas šarvuotlaivis pagal 
Jungtinių Valstijų sutartį 
dėl tarpsavinio apsigynimo.

New York. — Wall St. 
serai vėl pasmuko žemyn.,

ITALIJOS KOMUNISTAI 
SAKO, CLARK
BUS ŠNIPŲ VADAS

Roma. — Italijos komu
nistų ir kairiųjų socialistų 
spauda rašo, kad generolo 
darko paskyrimas ambasa
dorium sudarys dar tam
presnį ryšį tarp Amerikos 
imperializmo ir Vatikano.

Komunistu laikraštis I/- 
Unita sako:

“ Naujasis ambasadorius 
bus šnipų ratelio centras, 
susijęs su bažnytinėmis ka
talikų organizacijomis nau
josiose demokratijose.”

Tikisi daugiau žinių apie 
komunistinius kraštus

New Yorko Times rašo, 
jog katalikų kunigai gali 
slaptais keliais prisiųsti Va
tikanui tokiu žinių iš ko
munistiniu kraštu, kurios 
neprieinamos paprastiems 
šnipams. Suprantama, jog 
ir prez. Trumanas turėjo 
tatai galvoj, skirdamas gen. 
Clarką ambasadorium po
piežiui.

$4,000,000,000; taksus ame
rikiečiams pakelti viso iki 
15 bilijonų dolerių nuo Ko
rėjos karo pradžios.

Nusilpnino kainų kontro
lės įstatymą, leido brangin
ti maistą ir kitus reikmenis.

Griežtai suvaržė prekybą’ 
su Sovietų Sąjunga ir jos 
draugais.

Visą laiką “medžiojo ra
ganas” begaliniais kvoti
mais - tardymais prieš ko
munistus bei kairiuosius 
unijose ir valdinėse įstaigo
se.

pav., už $2,000 metinio už
darbio mokėdavo $280 tak
sų, tai turės mokėti jau 
$311.

Cigaretų pakelio taksai 
pakelti nuo 7 iki 8 centų; 
gazolinas a p t a k s u o tas 2 
centais galionui vieton pus
antro cento; elektriniai ir 
gesini ai įrankiai namams 
pakelti iki 10 procentų; 
alus nuo $8 statinei iki $9; 
degtinė nuo $9 galionui iki 
$10.50 ir tt.

-------------------------------------------------- ------------------- ę--------------------

Maistas pabrango 
virš 13 procentą

Washington. — Valdinis 
darbo statistikų biuras pa
skelbė, jog maisto kainos 
dar pakilo. Biuras apskai
čiavo, kad nuo korėjinio 
karo pradžios maistas san
dėliuose pabrango jau 13 
procentų ir trečdaliu (o 
smulkesnėse krautuvėse dar 
aukščiau).

F ARTINAI SUSITARTA 
PANAUJINT PALIAUBŲ 
DERYBAS KORĖJOJE
Teigiama, kad derybos greitai 
pasiliaujins: atslūgsta mūšiai

Korėja. — Amerikonų ir 
šiaurinių korėjiečių pasiun
tiniai susitarė, kad turėtų 
būti greitai panaujintos de
rybos dėl mūšių sustabdy
mo. Buvo tikimasi jau pir
madienio* vakare sueiti i 
pilnutines derybas. Tuo tar
pu labai sumažėjo kauty
nės fronte.

Abiejų pusių pasiuntiniai 
sekamai susitarė, dėl nugin
kluoto- derybinio ruožto:

Tas saugumo ruožtas bus 
po tris mylias aplink' šiau
rinių korėjiečių užimtą 
Kaesongą ir tiek pat aplink

Du kartu nepavyko 
išsprogdini A-bombą

Las Vegas, Nevada. — 
Penktadienį buvo bandoma 
išsprogdint atomų bombą 
French Flat dykumoje. Bet 
bomba nesprogo, nes blogai 
buvo sujungta elektra. Tad 
nutarta sprogdint atom- 
bomba šeštadieni! bet buvo V *- '
per smarkus vėjas; todėl 
sprogdinimas atidėtas.

Pirmadienį pranešta, jog 
tą dieną bus išsprogdinta 
bomba, jeigu nepakenks 
blogas oras.

Valdžia įspėja, kad 
padaugės bankrūtai

Washington. — Kongreso 
komitetas dėl karinės pra
monės įspėjo, jog didėjant 
ginklų gamybai, vis labiau 
štokuos amerkiečiams kas
dieninių reikmenų ir pa
daugės smulkiųjų biznių 
bankrūtai.

Užginta daryt spalvinės 
televizijos imtuvus

Washington. — Apsigyni
mo mobilizuotojas Charles 
El Wilson, uždraudė gamin
ti naujus televizijos imtu
vus, kurie rodytų progra
mas įvairiomis “natūralė- 
mis” spalvomis. Wilsonas 
sakė, reikia taupyti medžia
gas ginklams.

NUŠAUTAS Už 
PAKUTENIMĄ

Burlington, Vt. — Emi- 
lius Chaloux, 16 metų ber
niukas, nušovė savo drau
gą, kuris pabudino jį, paku
tendamas padus, žmogžu- 
dis tapo nuteistas 5 metams 
į pataisos įstaigą.

Washington. — Pereitą 
savaitę visoj šalyj buvo 
gauta kariuomenei 60,000 
puskvorčių kraujo, o reikia 
po 75,000 kvortų per savai
tę.

New Haven, Conn. — 
Yale Universitetas minėjo 
savo 250 metų sukaktį.

amerikonų Munsaną.
Derybos įvyks Panmun- 

džom kaime, pusiaukelėje 
tarp tų dviejų miestų. 
Saugumo sklypas aplink 
Panmundžomą bus po 1,000 
jardų į visas puses.

Apsaugotas nuo karinių 
veiksmų kelias bus 438 jar
dų pločio susisiekimams 
tarp Kaesongo ir Panmun- 
džomo.

Bus sudaryta toms vie
toms bendra ginkluota sar
gyba — po 15 kareivių ir 
po vieną oficierių iš vienos 
ir antros pusės.

Sekmadienį amerikonai 
užėmė kalnų pozicijas už 
mylios nuo Kumsongo.

Pirmadienį pranešta, kad 
atslūgo armijų veiksmai 
ant žemės; tik Amerikos . 
lėktuvai plačiai veikė, bom
barduodami šiaurinės Ko
rėjos miestus.

Passaic gumos streikieriai 
laimėjo savo reikalavimą

Passaic, N. J. — Pra
nešama, jog nubalsavo dar
ban grįžti 3,000 darbinin
kų, kurie per tris savaites 
streikavo prieš U. S. Rub
ber kompaniją.

Streikieriai, CIO unijis- 
tai, reikalavo teisingiau 
paskirstyti darbus, pripa
žįstant pirmenybę dirban
tiems nuo seniau žmonėms. 
Kompanija buvo priversta 
patenkint reikalavimą. Tuo 
ir baigėsi streikas.

GEN. COLLINS GIRIA 
TITO ARMIJĄ

Belgrad. Jugoslavija.—Ju
goslavų Tito valdžia suren- - 
gė manevrinį savo kariuo
menės paradą atvykusiam 
amerikiniam generolui Law- 
tonuj Collinsui.

Paskui Collins karštai gy
rė Tito armija ir pageida
vo, kad Amerika duotų jai 
daugiau tankų, lėktuvų ir 
patrankų.

Republikonai įteikė 
prezidentinį ženklą 
generolui Eisenhoweriui

Paryžius. — Sentynjolika 
Amerikos republikonų pie
tavo su generolu Eisenho- 
weriu ir įteikė jam sagą '* 
(guziką) su užrašu, ragi
nančiu balsuot už Eisenho- 
weri į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, ir su jo pa
veikslu.

Eisenhoweriui tatai pati
ko, bet jis dar neatsakė, ar 
kandidatuos į prezidentus.

Eisenhoweris yra vyriau
sias tarptautinės Atlanto 
kraštų armijos komandjp^ 
rius vakarinėje Europo’

Brussels, Belfr’ — Ne
žinia kas ase bombą 
Komunistų i artijos rašti
nėje. Bomba sutriuškino 
langus, bet nieko nesužeidė.
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BESlARTfNANT RINKIMAMS
BRITANIJOJE

BRITŲ PARLAMENTO RINKIMAI įvyks spalio 25 
dieną. Jie bus svarbūs, — svarbūs ne tik pačiai Di
džiajai Britanijai, o ir pasauliui.

Yra žmohiu, kurie mano, jog šitie rinkimai, nežiūrint, 
kuri partija juos laimės,—darbiečių ar konservatorių,— 
neįneš didelių tame krašte atmainų, todėl netenka jais ir 
sielotis, rūpintis.

Toks galvojimas — klaidingas galvojimas. Tai gerai 
supranta to krašto darbininkų judėjimo ištikimi vei
kėjai.

Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, kur kadaise val
dė Darbo Partijos, šiandien, laimėję tų kraštų parlamen
to rinkimus, valdo konservatoriai. Na, ir ten žmonės 
tūojau pajuto didelį skirtumų: paaštrėjo reakcija, pa
sunkėjo darbo žmonių gyvenimas.

Attlee-Morrisono valdžia, tiesa, yra dešini valdžia ir 
ištikimai vykdo konservatorių programa užsieninėje po
litikoje. Tačiau, nežiūrint to fakto, kad darbiečių val
džia nuolankauja Washingtono valdžios politikai, pasta
roji trokšta, kad šiuos parlamento rinkimus laimėtų 
toriai - konservatoriai su Churchillu priešakyj. Tiesa, 
Trumano valdžia nedrįsta viešai pasirodyti, su kuo ji 
stovi; ji nedrįsta vartoti tokių priemonių Anglijoje, ko
kias kadaise vartojo Italijos parlamentiniuose rinki
muose, bet Trumano valdžia nori, kad Churchillas būtų 
laimėtojas.

Andai žymusis anglų publicistas, E. Palme Dutt, rašy
damas apie šiuos rinkimus, taip sake:

“Torių laimėjimas busimuosiuose rinkimuose reikštų 
politinį žingsni atgal. Tai reikštų ne pirmyn žygiuo
jančios darbininkų klasės laimėjimą prieš dešiniuosius 
lyderius, bet reakcijos nugalėjimą organizuoto darbinin- 
jcu klasės judėjimo.”

Mr. Dutt prideda, jog torių laimėjimas reikštų: 
j Maisto žmonėms teikimo sumažinimą.
' . Drastiškai sumažintų visuomeninį žmonių aptarna- 
‘vimą.
' Sunkesnį darbo žmonių aptaksavimą ir taksų uz pa
jamas palengvinimą turčiams.

Sumažintų tikrąsias darbininkų algas ir pailgintų dar
bo valandas.

Pradėtų ofensyvą prieš darbo unijas, prieš Komunistų 
partiją ir kairįjį darbo partijoje žmonių judėjimą

Šiuo metu, kai Britanijos Darbo partijoje pasireiškė 
tvirtas kairysis judėjimas, rašo Mr. Dutt, būtinai rei- 

ikia dėti didžiausios pastangos, kad Darbo partija lai
mėtų rinkimus, — kad juose būtų išrinkta juo daugiau 
dairiųjų, darbiečių.

Atsižiūrėdamas i tai. rašytojas nurodo, jog Britų Ko- 
mujiistų partija tik kai kur statys savo kandidatus ir 
juos statys išimtinai prieš dešiniuosius darbiečius. Kur 
tik darbiečiai statys pažangesnius žmones, ten komunis
tai ragins visus balsuoti už kairiuosius darbiečius.

Rinkimų, kampanijoje kairieji darbiečiai, komunistai 
b’ jiems pritarėjai vyriausiais ūbaisiais stato: (a) tai- 
'kos išlaikymą, (b). liovimąsi nuolankauti Amerikai, (c) 
ginklavimosi sumažinimą, (d) atsteigimą draugiškų san
tykių su T. Sąjunga, (e) gerinimą buities Britanijos 
žmonėms.

Toriai tam nepritaria. Churchillo kalbos už Trijų Di
džiųjų pasitarimus yra prigavi kiškos. Jis pats tuo netiki, 

■f/. Kas šiuos rinkimus laimūs? Vieni ’sako, jog darbie- 
.Čiai, kiti tvirtina, jog toriai. Kai kurie daro tokias pra- 
našystes: nežiūrint, kuri partija laimės, ji laimės maža 
dauguma.
. Mes atsisakome būti pranašais. Matysime po spalio 25 
dienos. Mums, tačiau, norisi, kad rinkimus prakištų 
kortsėrvatoriai-toriai, kad juos didele dauguma laimėtų 
kairieji darbiečiai.

K*’'* *  S

■KADA GI JIS BUS
PAIMTAS UŽ PAKARPOS?

LAISVAMANIS 
NEPATAIKĖ

Keleivyj tūlas Laisvama
nis rašo:

Spaliu 1 devintoji lietuviu 
tautai yra atmintina. Ta die
na Chicago.) buvo minima pa
rengimu, per vietinę spaudą 
ir per radio programas. \ is- 

I kas, kas ta proga buvo pasa- 
i kyla, buvo gerai pasakyta. 
Į Gerai atpasakota Suvalkų su- 
i tarties sulaužymas ir Vilniaus 
pagrobimas. Priminta, kad. 
nei dabar Puikai nėra atsiža
dėję Vilniaus ir kad kalbėda
mi apie atsteigimą Lenkijos 
po išlaisvinimo iš komunisti
nės priespaudos, pabrėžia, 
kad Lenkija tada turėsianti 
but atstatyta su Vilnium ir 
Lvovu. Kas mums daugiau 
darytina, minint Suvalkų su
tarties sulaužymą ir reaguo
jant prieš dabartines lenkų 
pretenzijas j mūsų ir kitas 
svetimas žemes?

Tomis progomis reikia pa
brėžti, kad anuomet sutarti 
sulaužė katalikiška tauta, kad 
agresiją darę katalikiška tau
ta. kad didesnė katalikiška 
tauta skriaudą darė mažesnei 
katalikiškai tautai. Ar tokie 
dalykai derinasi su katalikų 
bažnyčios mokslu? Jei ne, tai 
kodėl Vatikanas tylėjo tų nu
sikaltimų akyva i zd oje ?

Mums rodosi, Laisvuma
ms lenku tauta puola be 
reikalo. Jeigu Vilnių užgro
bė Želigovskis su Pilsuds
kiu, tai dėl to nėra kalta 
visa lenkų tauta. Negalima 
lenkų tautos kaltinti dėl to, 
kad ponai, kuriems, aišku, 
padėjo aukštoji katalikų 
dvasiški ja, mėsinėjo lenkų 
tautą ir puolė kaimynines 
tautas. Negalima kaltinti 
ir lietuvių tautos dėl to, kad 

i joje šeimininkavo Smetona, 
remiamas aukštosios kata
likų dvasiškijos.

j Kiek tai liečia Vatikaną, 
■ tiesa, jis visuomet palaikė 
i tvirtesnius, jis visuomet pa- 
I laikė ir tebepalaiko impe
rialistus. Bet ar dėl to yra 
kalta kuri nors tauta?

Lsako. pas brookly- 
NO SOCIALISTUS 
VELNIAVA

Vienybė rašo, būk LSS 
19 kuopoj Brooklyne kilusi 
velniava. Jonas Buivydas,

girdi, ten organizuoja sklo- 
ką: Strazdas su Stilsonu, 
sėdėdami Keleivyj, nespaus
dina raštų apie LSS. Jie 
irgi esą sklokininkai. Bui
vydas sabotažuojąs 19-tos 
kuopos vakarienę, — jis sa
vo vakarienę rengiąs. Bui
vydui primetama, kad jis 
“lietuvius traukia į Mask
vą, garbinti Staliną...”

Kaip ten iš tikrųjų esa
ma, mes tikrų žinių netu
rime. Vienas aišku: Brook- 
lyno lietuviškieji socialistai 
ligi šiol dirbo kartu su 
bjauriausiais lietuvių tau
tos priešais, — su tais, ku
riu dar rankos kruvinos 
nuo žudymo Lietuvos žydų 
ir anti-fašistu. v

ŽINIOS APIE LIETUVA 
RAŠOMOJOJ 
ENCIKLOPEDIJOJE

Vilniaus Tiesoje skaito
me .

Kiekviename naujai išei
nančiame Didžiosios Tarybi
nės Enciklopedijos tome pa
teikiama medžiaga apie mūsų 
respubliką, jos istoriją, rašy
tojus, menininkus, mokslo j- 
staigas, miestus, kaimus ir 1.1, 
šią ,medžiagą ruošia Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos insti
tutai, aukštųjų mokyklų mo
ksliniai darbuotojai ir 1.1.

šiuo metu prenumerato
riams išskirstyti 4 ir 5 Enci
klopedijos tomai. Juose iš
spausdinta medžiaga apie ra
šytojus J. Baltušį. A. Bara
nauską, J. Biliūną, K. Binkį, 
apie J. Basanavičiaus veiklą, 
apie bibliografą ir etnografą 
Silvestrą Baltram aitį, 50 me
tų dirbusį Peterburgo viešo,jo- 

' je bibliotekoje. Straipsnyje 
“Baltų kalbos“ pateikta isto
rinė medžiaga apie lietuvių ir 
latvių kalbas, o taip pat nu
rodyti įžymesnieji šių kalbų 
tyrinėtojai bei jų moksliniai 
darbai. Pateikta informacija 
apie Lietuvos Komunistų par
tijos CK leistąjį 1928—1933 
metais laikraštį “Balsą.“

Iliustracijų tarpe galima 
išvysti Tauragės rajono “Lais
vės” kolūkio radiofikavimą 
(skyriuje “Gyvenviečių su
tvarkymas“), Lietuvos TSR 
MA botanikos . sodą Kaune 
(skyriuje “Botanikos sodai“) 
ir kt. .

BIOLOGIJOS INSTITUTE
(Grįžęs į Tėvynę jaunas mokslininkas M. Valius 

vadovauja LTSR Mokslų Akademijos 
biologijos institutui.)

VILNIUS. — “Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
Biologijos institutas”— šio 
turinio kuklia iškaba kele
tą metų atgal vilniečiai pa
matė Žygimanto gatvėje 
šalia puošnių didžiulių rū
mų. Ir visuomet, kada tik 
eisi šia gražia Neries ap
juosta gatve, kuri praside
da ties Mokslų akademijos 
rūmais ir baigiasi naujai 
atstatytais namais, matysi 
B i o 1 o gi j o s institutą.

Neseniai aplankiau šią 
mokslo įstaigą. Manau, 
skaitytojui bus įdomu susi
pažinti su rūmų šeiminin
kais, jų darbais, ateities 
planais.

—Biologijos institutas gi
mė tarybinės santvarkos 
metais, — pasakoja direk
torius Mečys Valius.—Kar
tu su kitais Mokslų akade
mijos institutais dirbame, 
stengdamiesi kuo daugiau 
prisidėti prie liaudies ūkio 
išvystymo. Nemaža jau nu
veikta. Kolūkinė santvar
ka Biologijos‘institutui at
veria labai plačias darbo 
perspektyvas.

Biologijos institutui pri-

rionovas. prof. Iljinas ir ki
ti. Lietuvos Biologijos in
stituto mokslininkai daly
vavo Maskvoje ir Leningra
de įvykusiose fiziologų kon
ferencijose. Grupė aspi
rantų tobulinasi Maskvoje. 
Draugiška parama padeda 
lietuviams mokslininkams 
augti, tvirtai žengti prieš
akinio tarybinio mokslo ke
liu.

Biologijos instituto moks
liniai bendradarbiai spren
džia eilę mokslinių pro
blemų, kurios tampriai 
surištos su liaudies ūkiu, 
kaip sodininkystės išvysty
mas, pietinių Lietuvos rajo
nų apželdinimas miškais ir 
įdiegimas naujų kultūrų, 
žuvininkystės išvysty m a s 
upėse, tarybinių ūkių ir kol
ūkių tvenkiniuose, ežeruo
se, vertingų rūšių gyvulių 
ir žvėrių išplėtimas ir kt. 
Numatyti darbai pradeda
mi įgyvendinti. Jie žymiai 
praturtina tarybinę respu
bliką, prisidės prie tolesnio 
liaudies ūkio pakilimo.

Vyriausybė institutui ski
ria dideles lėšas. Jau stei
giama didžiulė Kauno zoo-

ŽURNALISTAS JOSEPH ALSOP jau prieš tūlą laiką 
viešai paskelbė, kad Louis Budenz, šniukštinėtojas per- 
sivertėlis, yra melagis. Jis meluoja po priesaika . Jis me
luodamas šmeižia nekaltus žmones.

Mr. Alsop praėjusį ketvirtadienį liudijo viename sena- 
tiniame komitete, žurnalistas, po priesaika, žinoma, įro
dė faktais, jog Budenzo plepalai dėl Wallace’o raporto 
apie Kiniją (1944 metais) buvo perdėm melagingi.

O' kadangi Budenzas tai padarė po priesaika, tai reiš
kia, kad 'jis nusikalto prieš krašto įstatymus ir už tai 
justicijos departmentas turėtų Budenzą paimti už pa
karpos ir patraukti teisman už kreivą priesaiką.

. Kiekvienam žmogui, kuris kiek tiek galvoja, yra aišku, 
kad Budenz—melagis ir šmeižikas. Bet šis tai yra pir- 
nias kartas, kai žurnalistas, kuriam nieks negali pri
mesti komunizmo, viešai pareikalavo senatiniame ko- 
fnitėte, kad Budenz būtų pabaustas.

Amerikos karininkai pulk. J. C. Murray (kairėje) 
ir pulk. Andrew J. Kinney grįžta iš Kaesongo, kur tu
rėjo pasitarimą dėl atnaujinimo paliaubų derybų su 
Šiaurines Korėjos karininkais. Jie pasakė, kad derybos 
negali prasidėti, nes sąlygos nepatenkinamos. Tai buvo 
keletas dienų tam atgal. Dabar jau .susitarta dėl nau
jos vietos deryboms.

Taip, jis tu retų, būt i patrauktas teisman ir už kreivą 
priesaiką patupdytas šaltojon. Nes tai melagis, tai žmo
nių šmeižikas.

Bet mes abejojame, ar valdžia Budenzą už pakarpos 
ims. Jis, mat, jai labai reikalingas: jo melai prieš ko
munistinio judėjimo veikėjus, kuriuos valdžia žiauriai 
puola, yra valdžiai “nepavaduojami.” O jeigu šį melagį 
teismas nubaustų už melavimą, tuomet visi jo “liudiji
mai” prieš komunistus pasiliktų melagingais ir tai nei
tų sveikatom nei FBI, nei justicijos departmentui.

klauso zoologijos 
zooferma, botanikos sodas. 
Sėkmingai veikia naujau
siais tarybiniais įrengimais 
aprūpinta laboratorija.

Zoologijos muziejaus va
dovas Lietuvos TSR Moks
lų akademijos tikrasis na
rys prof. T. Ivanauskas pa
skutiniais metais dalyvavo 
keliose ekspedicijose. Jis 
buvo išvykęs į Kaukazą ir 
Vidurinę Aziją. Iš ten par
vežti eksponatai papildė 
zoologijos muziejų, kurio 
išplėtimui vyriausybė ski
ria dideles'lėšas.

Įdomūs darbai atliekami 
botanikos sode. Direkto
riaus prof. Grybausko va
dovaujami moksliniai ben
dradarbiai, remdamiesi Mi- 
čiurino mokslu, atlieka akli
matizacijos bandymus su 
vynuogėmis, vaistažolėmis 
"ir kitais augalais.

Jau trečius metus Balti
jos jūroje ir Kuršių marė
se dirba mokslininkų P. Ši- 
vickio, Maniuko ir Gasiūno 
vadovaujama 40 žmonių 
ekspedicija. Uždavinys — 
moksliškai išspręsti žuvi
ninkystės išvystymo klausi
mą, padėti žvejų kolūkiams 
duoti kraštui daugiau ir ge
resnės žuvies.

Biologijos institutas peri
odiškai leidžia mokslinius 
veikalus. Respublikos skai
tytojas gavo prof. T. Iva
nausko “Lietuvos paukš
čiai” II tomą, eilę prof. Min
kevičiaus, prof. K. Grybaus
ko, doc. Bronzos veikalų.

Tarybų valdžios vadova
vimo, broliškų tarybinių 
respublikų paramos dėka 
Biologijos institutas nuolat 
plečiasi, auga. Buržuazijai 
valdant Lietuvoje biologijos 
mokslas merdėjo pilna to 
žodžio prasme. Lietuvoje 
tebuvo du profesoriai zoo
logai. šiandien Vilniaus 
universitetas, turįs biologi
jos skyrių su septyniomis 
katedromis, paruošia gau
sius biologų kadrus. Dide
lė dalis studentų dalyvauja 
fiziologų specia Į i z a c i j o s 
kursuose, kuriuose paskai
tas apie Pavlovo mokslą 
skaito prof. Lašas, prof. Šo- 
pauskas ir kiti. Studentų 
laukia našus mokslinis dar
bas. ’

Biologijos instituto dar
buotojams padeda žymūs 
broliškų tarybinių respubli
kų mokslininkai. Dažnai 
Vilniuje apsilanko prof. La-

muziejus, logijos stotis, Klaipėdos ich

niam darbui. Nuo 1949 m. 
rudens Valius ruošia didelį 
mokslinį darbą “Vitamino 
Po prim reikšmė gyvulių 
veisimuisi.” šis mokslinis 
darbas daktaro laipsniu// 
igyti sėkmingai užbaigtas 
ir šiandien tikrinamas ge
riausiuose paukštynuose 
.prie Maskvos ir Leningra
do. Kaip rodo pirmieji re
zultatai, šis mokslinis dar
bas, atliktas remiantis Pav
lovo mokslu, galės žymiai 
padidinti vištų dėslumą ir 
pakelti gyvulių vislumą, at
neš kraštui milijonus rublių 
pelno.

Šiais metais M. Valius 
Pavlovo vardo Fiziologijos 
institute gins mokslinį dar
bą daktaro laipsniui įgyti.

—Mano konsultantais yra 
žymūs tarybiniai mokslinin
kai prof. Barišnikovas, 
prof. Engelgartas, vitami
nų specialistas prof. Buki
nas, prof. Kudrešovas, — 
pasakoja M. Valius.—Daug 
naudingų patarimų bei nu
rodymų man suteikė tiesio
ginis mano mokslinio darbo 
vadovas, Pavlovo vardo Fij' 
ziologijos instituto direktcA- 
rius, geriausias Pavlovo 
mokinys akademikas Byko
vas. Darbas ir bendradar
biavimas su broliškų tary
binių respublikų mokslinin
kais palieka niekad neuž
mirštama malonu atsimini- v c-

tiologinė stotis.
Grupė mokslininkų, vado

vaujami prof. T. Ivanaus
ko, dalyvaus sąjunginėje 
ekspedicijoje didžiųjų ko
munizmo statybų rajonuo
se. Rudenį Rygoje įvyks 
Pabaltijo fiziologų konfe
rencija.

Biologijos institutas turi 
plačią ateitį. Tik tarybi
nėje santvarkoje, kur vis- 

| kas skiriama liaudies gero- 
i vei kelti, mokslas turi di- 
! džiulius galimumus.

Įdomūs ir naudingi Biolo
gijos instituto bendradar
bių atlikti bandymai. įvai
rūs moksliniai darbai. Ta
čiau visų įdomiausi tai nau
ji žmonės, kurie išaugo ta
rybinės santvarkos metais, 
žmonės, kurių priešakyje 
didingas ir bekraštis tary
biniu mokslininku kelias. 
Didele meile ir draugišku
mu apgaubti institute išau
go visa eilė jaunų moksli
ninkų, kurių pirmieji žings
niai jau daug ką žada.

Darbininkų ir valstiečių 
vaikai Gasiūnas, Maniukas 
ir kiti apgynė disertacijas 
ir šiandien kaip mokslo 
kandidatai aktyviai daly
vauja instituto darbe. Grei
tu laiku disertacijas gins 
instituto bendradarbiai Lu- 
kaitiene, Kubickaš, Šimkū
naitė ir kiti.

Įdomus instituto direkto
riaus M. Valiaus mokslinis 

I kelias.
Hitlerinės okupacijos me- 

į tais Valius buvo išvežtas 
į Vokietiją.

Sugrįžęs į Lietuvą, M. Va
lius aktyviai Įsijungė į moks
linį darbą. 1948 m. apgynė 
disertaciją apie Metelių eže
rų straiges. Dėstė Vilniaus 
universitete, tęsė 1940 m. 
pradėtą mokslinį darbą.
1949 m. Vilniaus universi
tetas suteikė jam docento 
vardą. Jauno mokslininko 
darbas buvo įvertintas ir
1950 m. kovo mėn. Lietu
vos TSR Mokslų . akademi
jos prezidiumas M; Valių 
paskyrė Biologijos instituto 
direktoriumi. Tais pačiais 
metais ryšium su Tarybų 
Lietuvos dešimtmečiu Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
apdovanojo M. Valių “Gar
bės ženklo” ordinu. Jau
nam mokslininkui sudary
tos visos sąlygos moksli-

ma...
—Sunku net įsivaizduoti, 

kas manęs lauktų pasilikus 
Vakaruose, — tęsia M. Va
lius. — Neturėčiau jokių 
galimybių dirbti mokslinį 
darbą, stovėčiau nuošalyje 
nuo didingo Tarybų Lietu
vos gyvenimo statybos. La
bai keista darosi, kai prisi
meni dorus Lietuvos mok- 
nyje ir vis nesiryžta grįžti į 
slininkus, kurie merdi užsie- 
Tėvynę. A. Valionis

ĮVAIRIOS ŽINIOS, 
Artėjant Rygos 750 ' 

mėtinėms
RYGA, rugp. 31 d.—Šiais 

metais sukanka 750 metų 
nuo Rygos miesto įkūrimo. 
Šiai sukakčiai ruoštis pra
dėta didelio politinio ir ga
mybinio pakilimo aplinkoje.

Respublikos sostinės įmo
nėse su nauja jėga išsivys
tė lenktyniavimas dėl įvyk
dymo įsipareigojimų, ku
riuos prisiėmė Tarybų Lat
vijos darbo žmonės laiške 
draugui J. V. Stalinui. 
Miestas tvarkomas, rekon
struojamos aikštės ir gat
vės, įrengiami parkai ir 
skverai.

Ruošiantis Rygos 750- 
osioms metinėms, aktyviai 
dalyvauja kultūrbs-švietimo 
įstaigos. Miesto muziejus 
organizuoja parodas, skir
tas šiai datai. \ į/

Ruošiantis turkmėnų 
literatūros savaitei 

MASKVA, rugp. 31. — 
TSRS Tarybinių rašytojų 
sąjungoje rugpiūčio 28 d. 
buvo apsvarstytos priemo
nės, susietos su būsima 
turkmėnų literatūros savai
te Maskvoje.

Turkmėnijos rašytojai į 
sostinę atsiveš apie 40 nau
jų* knygų — romanų, apy
sakų, apsakymų, eilėraščių, 
pjesių. Iki turkmėnų lite
ratūros savaitės pradžios 
nusibrėžta išleisti apsaky
mų, apybraižų ir eilėraščių 
knygą apie didžiąją komu
nizmo statybą — Svarbiau
siąjį Turkmėnijos kanalą.

Knygas, leidžiamas turk
mėnų literatūros savaitės 
proga Ašchabade rusų 
ba, verčia ir redaguoja 
Maskvos rašytojų gruflp 
drauge su Turkmėnijos li
teratais.

2 pusi.-—Laisve (Liberty)*Antrad., Spalių-October 23, 1951
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Lietuvių tautos 
' istorija

(Tąsa)
. Tuo būdu ilgainiui vieni giminės nariai pasirodė tu

rį daugybę vergų, galvijų, daug dirbamo lauko ir dide
lę mantą. Kiti turėjo tiktai tiek, kiek savo rankomis 
galėjo užsidirbti. Treti vėl, maža teturintieji, skolinda
vęs iš turtingųjų, atsilygindami su jais savo darbu. 
Taip atsirado nelygumas tarpu lygių kitkart giminės 
narių. Vieni tapo’ turtingi ir galingi, kiti—silpni ir 
pavargę.

Žemesni už vargšus buvo vergai, kurių net už žmones 
nelaikė. Tai buvo dvikojai galvijai: jų pareiga buvo 
vien dirbti.

Turtingieji ėmė vengti darbo, nes išlaikymą jiems vergai 
ir skolininkai uždirbdavo. Svarbiausias jų užsiėmimas 
buvo medžioklė ir karas. (Laikui bėgant medžioklė vis ma
žesnę svarbą turėjo kaipo maisto šaltinis. Žmonių skai
čiui augant, girios retėjo. Svarbiausiu maisto šaltiniu 
darėsi žemės ūkis; medžioklė virto pramoga.) Sudarę 
būrius, jie puldavo kaimynus, kada neturtingieji buvo 
užimti kasdieniniu darbu, kad užsidirbus maisto sau ir 
savo šeimai.

Tuo būdu turtingieji atsiskyrė iš paprastųjų žmonių 
ijįarpo ne tik savo turtais ir įtaka, bet ir savo užsiėmi- 
mu, Norėdami ryškiau atsiskirti nuo neturtingųjų pras
čiokų, turtingieji pasivadino bajorais.

Augant nelygybei, augo ir vadovo įsigalėjimas, kol pa
galiami jis nepaliko giminės valdovu, o giminės nariai jo 
pavaldiniais.

Iš pradžių vadą, kaip jau matėme, rinkdavo tik rei
kalui atsitikus, bet juo tolyn, juo giminės reikalai vis 
painesni darėsi, karai vis dažniau atsitikdavo, atsirado 
reikalas išrinkti vadą ilgesniam laikui, iki jo gyvos gal
vos. Vadas turėjo geriausios progos daugiausia gyvulių 

z ir.vergų iš nugalėtų priešų parsivaryti. Jo turtai augo, 
o su turtais auga įtakingumas ir galybė. Laikui bėgant, 
kuomet giminės reikalai dar painesni pasidarė, vadovui 

. miims, ėmė rinkti vadovu jo sūnų, nes jisai buvo arti 
senojo vadovo, turėjo progos prisiveizėti ano darbams 
ir išmokti gerai vadovauti. Dar vėliau, kuomet vadovas 
dar labiau įsigalėjo, jisai jau nieko nesiklausęs prieš 
mirsiant paskirdavo vadovu savo sūnų.

Vadovų galė dar labiau užaugo, kuomet artimiausios 
giminės, susitarusios, ėmė tenkintis vienu vadu valdovu, 
kad pasekmingiau gintis nuo priešų užpuolimų.

Firmos rašytos istorijos žinios atranda mūsų bočius 
kaip tik tokiame visuomenės ir politinio išsilavinimo 
stovy. '
^Taip IX šimtmečio pabaigoj Vulfstanas, atsilankęs lie
tuvių apgyvento j šaly (tuomet vadinta Aisti ja), rašo ra
dęs aisčių žemėj daugybę pilių, o kiekvienoj pily po val
dovą kunigą (“cyninge” anot jo). Be to, jis pažymi, 
kadrais laikais aisčiai buvo pasiskyrę jau luomais: bu
vo aukštasis arba turtingųjų luomas, kuris, anot jo, gėrė 
kumelių pieną, ir žemasis arba neturtėlių luomas, kuris 
gėrė midų. Vėlesnių laikų rašytojai mini galiūnų ir di
džiūnų luomą, kurie buvo vietiniais valdovais. Jie, ma
tomai, buvę dar taip mažai įsigalėję, valdę dar taip ma
žas apygardas, kad svetimšaliai, kurie buvo susimetę 
jau į dideles politines organizacijas, kurių valdovai ku
nigaikščiai buvo jau labai įsigalėję, net nemini tų ma
žųjų lietuvių valdovų X ir XI šimtmetyje.

Paprastai rusų metraščiai taip rašo: 983 metais Vla
dimiras ėjo ant jotvingų ir nuveikė juos ir visą jų žemę; 
1038 m. Jaroslavas ėjo ant jotvingų; 1044 ir 1048 m. Ja
roslavas ėjo ant Lietuvos; 1059 m. Jaroslavas nuveikė 
galindus; 1106 m. Jaroslavas nuveikė žemgalius ir visą 
jų veislę ir kariuomenę. Užmušė jų 9 tūkstančius; 1112 
m. Jaroslavas ėjo ant jotvingų ir nuveikė juos; 1132 m. 
Mstislavas ėjo ant lietuvių ir nuveikė juos. •

Tą pat parodo mums ir lenkų metraščiai: 1110 m. len
kų karalius Boleslovas III įsibrovė į prūsu žemę, kur 

•inko didžiulį grobį, atsivedė nelaisvėn daugybę vyrų 
«r moterų, bernaičių ir mergaičių, vergų ir vergių, su
degino daug kaimų ir trobų.

1167 m. Boleslovo Garbanuotojo laikais lenkų kariuo
menė, esą, įsibrovė į prūsų žemės vidurį, be pasigailėji
mo žudydama gyventojus, suaugusius ir kūdikius, ir de
gindama daugybę ūkių ir kaimų.

1192 m. lenkų karalius Kazimieras Teisingasis įsibro
vė į jotvingų žemę ir paleido liepsnomis maldyklas7, dva
rus, kaimus ir aukštas trobas su klėtimis.

Kiek vėliau (tryliktajame šimtmetyje) rusų raštai jau 
pradeda minėti kunigaikščius. Matyti, šių jau taip buvo 
įsigalėta, kad svetimšaliai jau buvo pažinę juos, bet ir 
tuomet jų buvo dar daug ir kiekvienas jų valdė nedideles 
apygardas.

Štai ką mes atrandame tryliktojo šimtmečio rusų raš
tuose. 1215 m. Lietuvos ir žemaičių žemė darė sutartį 
su Haličo kunigaikščiu. Atvyko, esą, pas jį pasiuntiniai 
derėtis 20 Lietuvos ir Žemaičiu kunigaikščių vardu. 
1248 m. Rusų kunigaikščio Vasilkos, Romano sūnaus, 
kariuomenė mūšyje ties Drohičinu užmušė, esą, 40 jot
vingų kunigaikščių.

IŠ čia aiškiai matyti, kaip daug būta tuomet tų ku- 
^^aikščių ir kaip jų kunigaikštijos turėjo būti mažu-

Tame pačiame Ipato metraštyje atramdame: 1256 m. 
* Ailičo kunigaikščiui Danilai, Romano sūnui, per karą su 

Jotvingais, beimant Privičių kaimą, pražuvęs to kaimo 
kunigaikštis. Kitą dieną rusai, girdi, sudeginę turtus 
kito kunigaikščio Stekindo. Tuojau po to atėjęs derėtis

3 pu«L—Laisve (Liberty)* Antrad., Spaliu-October 23, 1951

su rusų kunigaikščiu dar vienas jotvingų kunigaikštis, 
Jundzilas. " c

Štai kokių būta tuo laiku kunigaikščių.
Kryžiuočių raštuose (kronikose), rašytuose trylikta

jame šimtmetyje, dažnai minima maži prūsų valdovai, 
kuriuos nežino rašytojas kaip ir vadinti. Kartais vadina 
juos karaliais, akrtais karaliukais, tai vėl vadovais, tai 
kapitonais, tai didžiūnais. Spėjama, kad senovės Že
maičiuose buvę apie 400 tokių smulkių valdovų.

(Bus Daugiau)

New Jersey Žinios
30,000 streikierių

Woodridge. — Wright Ae
ronaut ical Corp, darbininkai 
dar vis tebestreikuoja ir strei
kas išsiplėtė kitose šios indus 
trijos dirbtuvėse.

Streiką pradėjo 10,000 dar
bininkų. Dabar streikuoja jau 
18,000.

Darbininkai 
UAW., CIO unijai, 
vedamas tvarkingai 
kicriuose žymėtinas 
m as.

priklauso 
Streikas 

ir strei- 
solidaru-

Corp.,

d ariji

—o—

Ridgefield, — B G. 
išdirbančios motorams 
Plugs, jau virš mėnuo
ninkai streikuoja. Kompanija 
daro visokias provokacijas 
prieš streikiėrius ir jau desėt- 
kai streikierių areštuota bei 
sulaikyta po didelėmis kauci
jomis.

Dabar, matomai, kompani
jos iniciatyva, 79 streiklau
žiai pasirašė po peticija, rei
kalaudami apskrities šerifo 
apsaugos, šerifas Melillo pa
žadėjo streiklaužiams apsau
gą, ir dabar apskrities polici- 

I ja streiklaužius įgabens ir iš
gabens iš dirbtuvės. Streikie
riai smarkiai protestavo prieš 
šerifo elgesį, bet kaip yra ži- 
nama — kur kapitalas, ten ir 
valdžia.

•—o—
Bayonne, — Esso Standard 

Oil Co., virš 2,000 darbininkų 
dar vis grumiasi streiko lau
ke, reikalaudami didesnio 
už darbą atlyginimo. Streikie-

būsianti: “Demo-
Cifcero?”
skelbiamas gan
juo daugiau sū

paren- 
Child- 
Todėl, Šypsenos

riuose ūpas geras, jie pasiry
žę kovoti iki pergalės.

-—o—
Passaic, —• 3,000 darbinin

kų, dirbančių U. S. Rubber 
Co., jau antras mėnuo stovi 
streiko lauke, reikalaudami 
didesnio atlyginimo už darbą. 
Taipgi, Wippang Paper Bo
ard Co., darbininkai trečias 
mėnuo streikuoja už algų pa
kėlimą, ir streiko galo dar 
vis nesimato.

Kaip pirmoje, taip ir antro
je dirbtuvėje darbininkai 
streikieriai solidariai laikosi, 
ir pasiryžę kovoti iki perga
lės.

--- o---
Fairview, — Bellman Brook 

Bleachery Co., darbininkai 
dar vis derasi dėl atnaujini
mo kontrakto. Senasis kont
raktas išsibaigė su 1 d. spalio. 
Darbininkai reikalauja naujo 
kontrakto ir didesnio užmo
kesčio už darbą. Ar pavyks 
be streiko susitaikyt — abe
jojama.

—o—
Trenton, — Naujasis vieš

kelis vardu New Jersey Turn
pike, bus atidarytas važiavi
mui 1 d. lapkričio. Vieškelis 
turi 118 mylių ilgio. Mokestis 
važiavimo ištisai, nustatyta 
$1.75, o sunkvežimiams —$5.

CIO ir AF of A unijų loka- 
lai pasiuntė vieškelio autori
tetui Paul Troast protestą 
dėl per aukštos kainos. Siun
čia protestus ir pavieniai as
menys bei organizacijos.

K. Darbininkas.

CHICAGOS ŽINIOS
Kova prieš biaurią 
diskriminaciją

Mitingas pasmerkimui 
rasizmo

Grand džiūrės begėdiškas 
apkaltinimas ne tų, kurie su
kėlė riaušes, bet tų, kurie nu
kentėjo nuo jų, sukėlė tarp 
demokratiškai nusistačiusių 
piliečių didelį pasipiktinimą.

Chicagos ir Cook Apskri
ties Piliečių Komitetas, vado
vybėje advokato Earl B. Di
ckerson, ruošia protesto mi
tingą didžiulėj Coliseum pa
talpoj, lapkričio 25 d. Mitin
go surengimui rūpinasi radijo
komentatorius Al Benson. Mi-, čiais iš kitų miestų susipažin-

atstovės atsi-
Side Negro 
išdėstydamos 

Labor Council

Michael Reese ligoninėje 
dirba 19 jaunų negrių prie 
aptarnavimo ligonių. Didžiu
moj jos yra studentės, dir
bančios po mokyklos valandų.

Pastaruoju laiku joms įsa
kyta ateiti ir išeiti per užpa
kalines duris. Su tokiu įsaky
mu darbininkės nesiskaitė ir 
per dvi savaiti ėjo kaip ėju
sios per tas pačias duris, kur 
eina visi kiti. Rugsėjo 30 d. 
ligoninės direktoriaus pagel- 
bininkas Norman Bailey pa
statė sargus prie durų ir lie
pė neleisti negrių per prieša
kines duris.

Darbininkių 
kreipė į South 
Labor Council 
visą klausimą,
paskyrė Sam Parks, vieną tos 
organizacijos žymų veikėją, 
kuris tuoj susisiekė su Nor
man Bailey ir klausė, kam jis 
bandė įvesti tokią diskrimina
vimo praktiką. Bailey teisino
si, būk tokis patvarkymas no
rimas įvesti, kad sumažinus 
skaitlių einančių per prieša
kines duris ir sakė, kad vi
soms to skyriaus darbinin
kėms tas taikoma. Vienok jis 
pripažino, kad didelė didžiu
ma to skyriaus darbininkių 
yra negrės. ,

Darbininkių atstovės nuro
dė, kad tai tik pasiteisinimas, 
nes kada jos eina į darbą, 
tuom laiku mažai kas kitas 
vaikščioja per priešakines 
duris. Darbininkės reikalavo, 
kad tokis įsakymas būtų at
šauktas, bet Bailey nesutiko. 
Jis atsakė, kad Direktorių 
Taryba turi klausimą išrišti.

Negro Labor Council su
kvietė visas darbininkes ir jų 
tėvus į Packinghouse Wor
kers Center ir apkalbėjus vi
są dalyką nutarta išleisti la
pelius, kuriuose bus atsišauk
ta į ligonius ir jų lankytojus, 
kad protestuotų prieš' šią 
“Jimcrow” praktiką.

tingo tema 
eracy —- or

Mitingas 
anksti, kad
traukus ne tik publikos, bet ir 
žymių nacionalių kalbėtojų 
ir veikėjų, kad asmeniška 
įtaka daugiau reikšmės pri
duotų mitingui. 

—o—
Del gero sugyvenimo 
be neapykantos

Chicagos srities 30 kolegi
jų ir universitetų atstovybė 
vyks į Lake Geneva, Wis. 
šią savaitę studijuoti, kaip ga
lima praktiškai sugyventi su 
kitų tautų ir rasių žmonėmis 
be neapykantos (prejudice). 
Tam tikslui National Confe
rence of Christians and Jews 
šaukia konferenciją spalio 
19-20 ir 21 dienomis.

Minėta organizacija Lake 
Geneva, Wis., turi tinkamą 
vietą vadinamą College Camp. 

Grįžę studentai naudosis savo 
patyrimais, kad sudarius ge
resnius santikius tarp studen
tų, o baigę mokslus, veiks to
je linkmėje savo kaiminystė- 
je.

ti. Svarbiausia, kad šio 
gimo pelnas skiriamas 
ren-Christmas Party, 
tėvai, kurie turi savo vaiku
čių, būtinai turėtų paremti šį 
parengimą, nes tai daroma 
jų vaikučių naudai. Daugiau 
bus pelno, tai ir vaikučiams 
bus gražesnė Christmas Par
ty.

LDS padarė sau kaipo tra
diciją kiekvieną metą rengti 
lietuvių vaikučiams Christ
mas Party su gražiom dova
nom, ir Kalėdų Dieduku bei 
kitokiomis prašmatnybėmis.

Tad, vardu šio gražaus 
tikslo, esate užprašomi visi 
dalyvauti Halloween Dance 
Oct. 27 d. 7:30 vai. po pietų. 
Lietuvių Jaunų Vyrų Svetai
nėje 407 Lafayette St., Brid
geport, Conn.

Pasimatymai sulaikė
“Nejaugi jūs niekuomet 

nesusitikote merginos, kuri 
jums patiktų?” klausia sa
vo pažįstamo nevedėlio vie
nas pagyvenęs vedėlis.

“O, taip, dar visai nese
niai man teko tokią susitik
ti. Įsimylėjau iš pirmojo 
pamatymo,” atsakė nevede- 
lis. ;į

“Tai kodėl neapsivedei su 
ja?”

“Todėl, kad man teko pir
ma to dar ir antru kartu 
su ja pasimatyti,” paaiški
no nevedėlis.

Draugas.

Detroit, Mich
kalbėtojaiDu

Ekonominiam Klubui kalbė
jo republikinis gubernatorius 
Douglas McKay, iš Oregon 
valstijos, štai ką jis pasakė: 

“When we sidetrack oppor
tunity here and make securi
ty our main objective, we are

žemės sunk.”
Antras kalbėjo Dr. U. G. 

viso Politinių 
Lewis and 
Jis kritikavo

Apie meilę *
Meilė tai liguistas įsivaiz

davimas, būk viena mote
riškė kuo nors skiriasi nuo 
visų kitų.

130,000 
nemokama
savininkas ' Duback, galva 
nesuranda- Mokslų 
sklypų yra 
Priskaičius 

kurių savinin- 
arba nesurandami, 
k apskrityje yra 

konfis- 
taksų. 
nemo-

—o— 
Žemė be savininkų

Taksų kolektavimo depart- 
mentas skelbia, kad Cook ap
skrityje yra
sklypu už kuriuos 
taksų dėlto, kad 
yra miręs 
m as. 
vien 
tuos sklypus, 
kai .mirę 
viso Co 
216,000 sklypų (lotų) 
kuotų už nemokėjimą 
Ant nekuriu taksai jau 
kami per 60 metų.

Tūkstančiai tokių 
randasi taip vadinamose 
“slum” srityse, kur lūšnos ant 
jų stovėjusios jau nugriautos.

arba 
50,000 .tokiii 
Chicago, je.

“Aš taip labai jus myliu, 
kad nei užmigt nebegaliu. 
Mudu būtinai turime apsi- 
vest.”

“0 kam tai?”
“Aišku, kam— kad galė

čiau ramini miegoti.” \

ški y pų

Bridgeport, Conn
LDS Jaunuolių Skylarks 

Club smarkiai rengiasi prie 
Eastern Golf Turnamento, ku
ris įvyks šeštadienį spalio 27 
d., š.m.

Atsibus Fairch i ld-W heeler 
lankose. Pradžia 10:30 vai. 
dieną. Tikimasi galfo mylėto
jų iš visur — New Yorko, New 
Jersey ir Connecticut. Jau ke
linti metai čionai įvyksta to
ki “tournamentai” ir visada 
esti pasekmingi. Taipgi vieta, 
Fairchild-Wheeler, gamtišku 
atžvilgiui dėl golfo yra labai 
tinkama ir graži.

Tą pat dieną, vakare, 7:30 
vai., tų pačių jaunuolių 
rengiamas 
ce,” su 
žiais prizais už kostiumus. 
Be to, bus gera proga su sve-

skyr.
Clark College.
prez.1 Trumano administraciją 
už netinkamą veikimą, ir gale 
pasakė taip:

“They should understand 
that the great world revolu
tion there will continue until 
the conditions that created it, 
which unfortunately' were 
created mainly by the white 
race, are corrected.”

Kitoj vietoj dar pridūrė:
“We will never win the 

full’ confidence of the world 
with guns and money. ’ You 
can’t buy friendship.”

Tai, kaip kalba politikas j 
mokslininkas. Bet prez. Tru- I 
man įsitikinęs, kad doleriai ir 
kanuolės su “jets” patrauks 
meilę Trumano pusėn.

Spartakas

“Brangioji, ar tu mylėsi 
mane ir tuomet, kai aš pa
sensiu ir nesveikausiu?”

“Žinoma, tokius aš la
biausiai myliu. — Beje, jau 
laikas užmokėt sekamiems 
metams tavo gyvasties ap- 
draudos mokesnį.”

Surinko žemaitis

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN RFPSIHS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: • 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar 

Mėnesiui

Žemiausios kainos mieste

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

yra 
Halloween Dan- 

gera muzika ir gra
li ž

¥

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

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

Už Valanda
Pridedant 

10c už Mailę
Kreipkitės Į
McHarris

GREENPORT AUTO RENTAL įsteigta 
1930

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

Įnikite GG traukinį iki Nassau Ave



NowWto'>^8ė02fcTZInlor Union Sq. mitinge 
pasisakė už taiką

Kriaučių atydai
Spalių (Oct.) 24 d. įvyksta 

lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus svarbus susirinkimas 11- 
17 Arion PL, unijos svetainė
je. Pradžia 7:30. Turėkite su 
savimi unijos it Social Securi
ty korteles, kitaip nebūsite į- 
leisti į susirinkimą.

Gerbiamieji kriaučlai ir 
kriaučkos, visi dalyvaukite. 
Turėjome savo lokalo jubilie
jinį bankietą New Yorke. Tai
gi, mūsų komitet. yra ten pasi
darbavęs ir turės ką naują 
mums paraportuoti. Ir kitų 
dalykų yra svarbių. Tad bū
kite susirinkime minėtu lai
ku. v J. S.

|Del ko taip mažai piliečių 
registravosi balsuoti?

S va rl) ia us i o mis rinki m ii 
kampanijoje yra paskutines

Angly kalbos pamokos

Svečiai
Praėjusią savaitę laisvie- 

čius atlankė Margaret iY Fra-* 
nas Yurgelai iš So. Windsor, 
Conn. Jie svečiavosi pas savo 
dukterį ir žentą su šeima, 
May ir Jurgį Kraujai ins, gy
venančius Richmond Hill.

Ta proga atlankė ir dien
raštį Laisve, spaustuvę ir visą 
Įstaigą, taipgi apžiūrėjo gra
žias IJberty Auditorijos sales. 
Svečiai sakė: garbė lietu
viams turėti tokias įstaigas. 
Dienraštį Yurgelienė ii’ apdo
vanojo, taipgi nusipirko kny- 
gŲ-

Padėka
šiuomi noriu padėkoti drau

gėms clevelandietėms už taip 
draugišką manęs priėmimą. 
Tariu širdingą ačiū draugėms, 
kurios surengė man pares — 
O. Gendrėnienė, O. K living
ton, Eva Simon, d. Yonucevi- 
Čienė — ir toms draugėms, 
kurios atsilankė į tas pares ir 
taip gausiai apdovanojo, su
dedamos nemažą sumą pini

dvi savaitės. Ir jos jau čia. 
“Jomis Didžiojo New Yorko 
piliečiai, ypačiai darbo žmo
nės, privalo daug išmokti, 
kad lapkričio 6-tą į vyks i au
tieji miesto valdininkų linki
mai būtų naudingi.”

J
Taip pareiškė darbininkų 

dienraščio rašytojai Georgo 
Flake Charney ir S. W. Ger
son, nagrinėdami klausimą, 
dėl ko taip mažai piliečių šie
met tesiregistravo balsavi- 

; marus. Viso užsiregistravo tik
tai apie 1,900,000, mažiausia 

įbegiu pastarųjų 18-kos motų. 
Vyriausios mažos registraci
jos priežastys, sako tie rašy
tojai, yra :

Gilus piliečių pasipiktini
mas suktybėmis dviejose val
dančiose partijose.

Tų partijų kandidatai ne
parodė tikrų pastangų prieš 

I tas suktybes kovoti, bet ban- 
' do suktybes perstatyti kaipo 
visai atskirą dalyką nuo vi

suomenės reikalų.
Tos partijos vengė išjudin

ti piliečius registruotis.
Darbininkų pastangos buvo 

, per silpnos dėl nebuvimo vie- 
i ningumo. Tam vyriausia truk- 
i dė AFL ir CIO unijų centrai i- 
' nių viršininkų, taipgi liberalų 
I partijos viršininkų neleidimas 
i toms organizacijoms sudaryti 
į koaliciją su darbiečiais ir k i-

Darbiečių kandidatas 
smerkė policijos 
paramą streiklaužiams

tais progresyviais.
Bet, sako jie, darbininkai 

privalo nepaliauti reikalavi
mų bendros veiklos už taiką, 
prieš algų užšaldymą, prieš 
aukštas kainas, už teises, 
prieš Smith, ir McCarran įsta
tus. Tiktai tuose veiksmuose, 
o no viršininkų kambariuose, 
milijonai žmonių išmoks veik
ti bendrai. Tuomet pasisuks 
su liaudimi ir viršininkai. O 
kurio nespės su liaudimi, tuos 
bendrasis 'judėjimas nušluos į 
šalį.

Nežiūrint, kokios bus šių 
rinkimų pasėkos, veiksmai už 
liaudies reikalus dabar pri- 
ruošdinės dirvą laimėjimams 
1952 metais, kuomet bus pre
zidento ir kitų svarbių valsty
bes pareigūnų rinkimai.

Šiemet, lapkričio šeštą, 
New Yorko-Brooklyno visa
me didmiestyje rinks tiktai 
Miesto Tarybos’ prezidentą. 
Queens apskrityje rinks ir ap
skrities prezidentą, o Bronx 
ir New Yorko apskrityse dar 
balsuos ir teisėjus.

Visose apskrityse darbinin
kų ir progresyvių kandidatai 
bus eilėje C — American La
bor partijos eilėje. Toje eilė
je balsuos visi, kurie žino, kad 
tiktai ta partija yra taikos ir 
darbininkams gerovės parti- 
ja. O masių žinojimas ar ne
žinojimas priklausys nuo to, 
kiek progresyviai pasidarbuos 
mases informuoti. T-as.

Nemokamai teikiamos ang
lų kalbos pamokos jau vykdo
mos Queens apskrities vaka
rinėje mokykloje 90, kaip pra

neša Fanny B. Hecht, tos mo
kyklos vedėja. Mokykla ran
dasi prie 109th St., netoli Ja
maica Ave., Richmond Hill. 
Užsiregistruoti galima kas 
pirmadienio, antradienio ir 
trečiadienio vakarą nuo 7:30 
iki 9 vai.

Mokykla, miesto lėšomis iš
laikoma, ypačiai patogi Rich
mond Hill, Woodhaven, Ja
maica gyventojams. Tačiau ji 
taip pat lengvai privažiuoja
ma ir iš kitų vietų, nes visai 
arti prieinama sekami busai:

Q-56 eina iš Brooklyno ir iš 
Jamaica.

Q-10 iš Kew Gardens ir 
Ozone Park.

Q-37 iš Kew Gardens ir 
pietines Richmond Hill dalies.

Q-53 iš Forest Hills ir Ja
maica.

Q-55 iš Middle Village.
BMT Jamaica traukiniu iš 

Williamsburgo, Ridge woodo, 
East New Yorko, ir iš kitur : 
Brooklyno. Išlipti 111th St. 
stotyje.

Padovanojo kalną
Turčius L. S. Rockefeller 

nupirko už $25,000 Dunder- 
berg kalną netoli nuo Bear 
Mountain ir padovanojo Pali
sades parkui. Aplink kalną 
yra 640 akrų plotas žemės.

jfų, kuriais parėmė darbinin-
kų spaudą.

Taigi, mielos draugės, pa
silieku jūsų triūsą ir gerus 
linkėjimus savo širdyje at
minčiai ant visados. Ir linkiu, 
kad jūs, draugės, ir toliau 
darbuotumėtės. O aš, kiek 
man sveikata leis, irgi padė
siu. A. Raulušaitienė.

Darbininkų (American La
bor) kandidatas į Miesto Ta
rybos prezidentą Clifford T. 
McAvoy smerkė vykdantįjį 
majorą Sharkey už davimą 
policijos paramos raketie- 
riaus Anthony Anastasio gau
joms.

Veteranai klausinėjo 
kandidatų, kaip 

i bus su namais
Tiego Park laikinojo vete

ranams namų projekto gyven
tojai pakvietė visų partijų 
kandidatus pasisakyti, ką jie 
darys su jų projektu.

Policijos komisijonierius 
Mulrain atėmė aukštus laips
nius keliems policistams, kal
tinamiems kyšininkystėje.

Dabartinės miesto .adminis
tracijos planai yra tą projek- 

i tą panaikinti. Veteranai sako, 
i jog tas atimtų jiems turimąjį 
' laikiną butą ir nesuteiktų ki- 
' to, pastovaus buto, nes daugu- 
i ma jų neišgalėtų užsimokėti 
i aukštas nuomas.

Tūkstančiai darbininkų tie
siai iš šapų suvyko į Union 
Square, New Yorke, spalių 
18-tos prievakarį. Jie atvyko 
dalyvauti masiniame mitinge 
taikai.

Kalbėjo keli American La
bor partijos vadai ir kandida
tai. Jie sake:

“Dabar laikas pareikalau
ti sustabdyti mūšius! Sustab
dykime šaudymosi visiems 
laikams!” Griausmingomis 
ovacijomis minia tam pritarė.

Priimta rezoliucija, reika
laujanti tuojau sustabdyti 
mūšius Korėjoje.

Manhattantown mažins 
gyvenamą namy kiekį

štai faktai apie tą Man
hattantown projektą, kurį 
New Yorko Miesto Budžeto 
Komisija nutarė leisti statyti 
prieš rendauninkų ir kitų vi
suomeniškų organizacijų pro
testą.

Projektui numatytame plo
te 3,600-se apartmentų dabar 
gyvena 10,000 negrų ir porto- 
rikiečių. Juos iš ten iškraus
tys užleisti žemes plotą pro
jektui. Bet kad tas projektas 
bus statomas liuksusinis, ten 
bus tiktai 2,720 apartmentų. 
Tačiau, jeigu ten būtų ir dau
giau apartmentų, varguome
nės šeimos į juos neįeis, nes 
rondos bus po $30 už kamba
rį.

Projekto statybai numatyta 
gauti federal ės ir vietinės 
valdžios paramą. Rendaunin- 
kai prieš tai protestavo. Val
dininkams nutarus statyti tą 
liuksusinį projektą prieš te
nykščių gyventojų norą, jų 
netekimo buto kaštais, žmo
nės klausia:

— Ar mūsų iždai taip tur
tingi, kad padės statyti na
mus išsigalintiems mokėti po 
šimtinę ir daugiau už butą? 
Juk tokiems ir be valdžios pa
galbos yra namų. O jeigu 
mes turtingi, tai del ko nesta
tome namu ju neturintiems?

T-a.

Laisvės įstau ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

REIKALAVIMAI į
HELP WANTED—FEMALE Į

REIKALINGA DARBININKE
Reikalinga namų darbininke. No

ra virtuvės darbo, nei skalbimo. 
Miegot atskirame kambaryje. Na
mas G-šių kambarių. Alga $30 j sa
vaitę. Kreipkitės telefonu:

FA’r Rockaway 7-3215. (207)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės ištaigai reikalingas dar

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LOTAS

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

(206-210)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL. N. V.

ALDLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare (spalių 
24 d.), Liet. Kultur. Centre, šiame 
susirinkime būtinas reikalas yra da
lyvauti kiekvienam nariui, nes tu
rėsime apkalbėti-nutarti ateinhnčya 
sezono veikimą. Tad būkite toki ift. 
pešt ingi dalyvauti. -— Valdyba. >

t206-7)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kuopos ir Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks bendras, nedė- 
lioj, 28 d. spalių, 8 vai. vakare, 318 
Broadway. Todėl visi nariai ir na
rės būtinai dalyvaukite. Čia padary
sime planus, kaip sėkmingiau dar
buotis Laisvės vajuje ir dėl vietinių 
žiemos parengimų.

Po susirinkimo turėsime arbatos 
ir draugišką pasikalbėjimą. — LLD 
2 kp. Moterų Komitetas. (207-208)

S. BOSTON, MASS.
LDS G2 kuopos bankietas įvyks 

nedėlioj, 11 d. lapkričio, 6 vai. va
kare, 318 Broadway. Bankietas yra 
rengiamas, kad atpildžius kuopos 
ižde skolą, kuri pasidarė dėl spe- 
cialio lėšų fondo.

Turėsime skanių valgių ir tinka
mo gėrimo. Bus ir graži programa. 
Prašome visus ir visas dalyvauti.— 
Rengėjai. (207-208)

Filmos-Teatrai
“Angels In the Outfield”

ši nauja filmą pradėta ro
dyti Capitol Teatre, New Yor
ke, iš pavadinimo atrodo tik
tai beisbolės sportu. Tačiau 
žaismės, palyginti, nėra labai 
daug. Kaip ir visose, yra į- 
maišyta romanso ir nesusipra
timų. žvaigždines roles vai
dina Paul Douglas ir Janet 
Leigh.

Veikalas einasi apie sporti
ninkus, kuriems vieni linki 
geriausių pasisekimų, kiti turi 
kitokius siekius. Pasitaiko

Anastasio, lydimas 8 Sunk
vežimius prisėdusių mušeikų, 

.spalių 17-tą zujo po laivakro- 
vių užstreikuotas Brooklyno 

' prieplaukas. Jisai ragino juos, 
I grąęino jiems, kad jie grįžtų 
darban, žinoma, be laimėji
mų. Jis važinėjo po “polici- 

i jos apsauga.” Bet visa tai 
; darbininkų neįbaugino, jie 
dirbti nėjo.

McAvoy reikalavo, kad 
■ Sharkey viešai pasisakytų, 
dėl ko jis miesto policiją siun
tė talkon raketieriui prieš 
darbininkus.

Mokytojai klausinėjo 
apie kandidatų planus

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKA

Dviguba 

Karu

Kontrole

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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

Direktorius
L. TICHNIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street į
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai* kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
■ Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

sportininkams draugingų ir 
nedraugingų šposelių, bet vis 
niekas nežino, kas tai daro. 
Atsivesta žaismės pažiūrėti 
vienuolių auklima mergšė, ku
riai vieton mokslo galvytė 
pripumpuota nesąmonių, pa
mačiusi tuos šposelių išdarinė- 
tojus, paskelbia, jog matė an- 

’ ■'^gelus.
Iš vienos pusės tymui tai 

labai naudinga, žmonės ver
žiasi į žaismes. Vienok ne tiek 
žiūri žaismės, kiek taikosi pa
matyti angelus. Kiti tymo va
dą skaito tų girdų paskleidė- 
ju ir jau vykdomi veiksmai jį 
pasiųsti į ligoninę, kaipo ypa- 
kvaišusį. Galop -‘viskas išsi
ryškina.

Stanley Teatre
Šią savaitę rodo “The First 

Front” ir “The Victors and the 
Vanquished.” Vaizduoja Sta
lingrado gynėjų didvyriškas 
kovas. Pirmojoje parodomi 
sunkumai, kuomet nacių žvė-

Rinkti, tai rinkti, bet: Ku
ris geriau valdys miestą, tapęs 
išrinktu? Mokytojų unija gy
vai susidomėjo tuo klausimu 
ir paprašė visų partijų kandi
datų į valdvietes informacijų.

Mokytojai klausė kandida
tų: kokj jų planai mokyklų 
statybai, vaikų gerovei, moky
tojų algoms ir sąlygoms pa
gerinti; kaip jie žiūri į laisvę 
mokslui.

Apklausinėjimo lakštus iš
siuntė demokratų kandidatui 
Sharkey, republ ikonų La
tham, liberalų Halley, darbi
ninkų McAvoy. Jie visi kan
didatuoja į Miesto Tarybos 
prezidentą.

Kilo skandalas dėl ponų 
garsaus Stork Klubo diskri
minavimo negrės dainininkės- 
aktorės Josephine Bakeraitės. 

rys siautėjo tenai, o antrojoje 
jau matosi pergalė. G.

Laisniuoti

Instruktoriai

Speciales

Klasės Dėl 

Moterų

Kreipkitės

Į McHarris

Įsteigta 1930

6 LEKCIJOS

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

Gerai Patyrę Barberiai

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
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