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Richmond Hill 19, N. Y., Trečiad., Spalių-Oct. 24, 1951Paskutiniais laikais lietu
viškoje spaudoje vedama la
bai plati melo propaganda
prieš Lietuvos žemės kolekty
vinį ūkį. Ir kas beišgalvoja- 
ma! Tie kolūkiečiai verčiami 
baisiai sunkiai dirbti, o nuo
gomis nugaromis ir tuščiais 
pilvais vaikštinėją. Tai vėl: 
kolūkiečiai nedirba, tingi, 
laukai nearti ir neapsėti, arba 
javai nuo laukų nenuimti 
pūsta... Taip ir eina melas po 
melo.

★

Bet ne vien tik lietuviškoje 
spaudoje tokios propagandos 
pilna. Jos pakanka ir ameri
kinėje komercinėje spaudoje. 
Štai aną dieną N. Y. Times 
davė ilgą straipsni apie “uba
gystę” Ukrainos kolūkių. Gir- 

kli, čia paimtas vidutinis kol- 
nikis. “Ivanas” išdirbo tik 200 
darbadienių ir tegavo po 4 
svarus grūdų už darbadienį. 
Ar gali jis pragyventi? Kaip 
dievą myliu, šaukė straipsnio 
autorius, “Ivanas” stips badu !

Bet štai į tą pačią Ukrainą 
nuvyko laikraštininkas Joseph 
Clark. Jis nutarė savo akimis 
tą “Ivano” gyvenimą pamaty
ti. Jis nuvyko į “Krušchovo” 
kolūkį. Tai nėra geriausias 
kolūkis, bet'ir ne prasčiausias.

Kiek tiesos tame The N. Y. 
Times straipsnyje? Ogi nė 
vieno lašelio.

Pasirodo, kad tas “Ivanas” 
turi savo kreditan 500 darba
dienių. Ir jis gauna už kiek
vieną darbadienį po 11 svarų 
kviečių. Pinigais už kiekvieną 
darbadienį jis gauna ne 3 rub- 
libs, bet šešis. Jis taipgi gau
na visokių daržovių ir f rūk
tų. Be to, jis turi savo nuosa

kos žemės apie pusantro akro. 
Jis turi nuosavą karvę ir ver
šiuką. Jis turi apie 50 vištų. 
Jis turi keletą aviu bei kiau
lių.

Tas “Ivanas” gyvėna gra
žiai ir džiaugiasi, o už keleto 
tūkstančių mylių New Yorke 
sėdėdami Times redaktoriai 
sušilę apie jį meluoja.

★
Tuojau pradės “jet” lėktu

vai žmones vežioti Europon ir 
atgal. Darys apie 600 mylių i 
valandą. Iš New Yorko į Lon
doną ims tik penkias valan
das. Iš Londono į New Yorką 
reikės apie šešių valandų. Bet 
lėkimas eis su saule. Londone 
žmogus pavalgys pietus ir iš
lėks 12 vai. dieną, o New 
Yorkan pribus tik 12:45 vai. 
po pietų. Čia galės valgyti ki
tus pietus!

Anglams reikia Suezo ka
nalo. Ne jie jį sugalvojo, ne 
jie jį iškasė. Bet jiems reikia, 
tai jie jį ir užgrobė.

Panašiai, jeigu kiniečiai pa
sakytų : Mums reikia kieto
sios anglies. Todėl mes turi
me užimti ir valdyti visą 
Pennsylvanijos valstiją!

Sena problema: gimdymo 
kontrolė. Vėl ją plačiai disku- 
suoja gydytojai. Pasirodo,, 
kad 68 procent. gydytojų ma
no, jog būtinai turėtų suteikti 
vedusioms moterims visas ap
sisaugojimo informacijas. Pas-
kui tegul jos žinosi: kurios 
nori šeimos, tegul ją turi. O 
kurios nenori, turi teisę netur 
rėti...

Jie sako, kad taip būtų 
• daug sveikiau ir moterims 

ir visuomenei. Mažiau būtų 
nelaimių ir mirčių nuo abor
tų.
\ Gimdymo kontrolės apšvie- 

' tai priešingos bažnyčios. Ku- 
, inigai mano, kad iš mažesnių 

7 seimų jiems būtų mažiau biz
nio.

★
• Atsimenate senus laikus 

Lietuvoje? Aš atsimenu. Ja
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LAUKIAMA ŠIAURINES 
KORĖJOS ATSAKYMO 
DERYBOM PANAUJINI
Šiauriečiai, manoma, apleido Kumsongą; Įvyko didis 
lėktuvų mūšis virš šiaurvakarinės Korėjos

Korėja.—Amerikonai lau
kia, kad šiaurinių korėjie
čių ir kinų komanda patvir
tintų pradinę sutartį, kurią 
amerikonų ir šiauriečių pa
siuntiniai padarė su ameri
konais pertaikos deryboms 
panaujinti tarp abiejų pu
sių generolų.

Pranešama, jog tapo pa
keisti du šiauriečių genero
lai, dalyvavusieji pirmesnė
se pilnutinėse paliaubų de
rybose.
KARO VEIKSMAI

Keli tuzinai amerikiniu 
tankų vėl įsiveržė į Kum
songą, šiaurinių korėjiečių 
geležinkelių mazgą; apšau
dė miestą ir grįžo atgal. 
Jankiai pstininkai tuo tar
pu užėmė vietas už pusės 
mylios nuo K u m s o n g o. 
Manoma, šiauriečiai apleido 
patį miestą, bet atkakliai 
ginasi apylinkėje. Kitur

Prašo < Mieli, gubematoriij 
paremi 200,000 bedarbių

Dearborn, Mich. — Vadai 
Automobiliu Darbininku U- 
nijos skyriaus Fordo fabri
ke pasiuntė prašymą Michi- 
gano valstijos gubernato
riui, kad pasiūlytų kaukia
mai specialei valstijos sei
melio sesijai paremti bedar
bius.

Michigane yra 200,000 
bedarbių, tame skaičiuje ir 
21,000, kuriuos Fordas pa
leido.

Mossadegh sako, Irano kova prieš anglus 
panaši į amerikiečių kovą 1776 metais

Philadelphia. — Atvyko 
Irano premjeras Mossadegh 
su 16 savo diplomatų, kaip 
Philadelphijos pakviesti 
svečiai.

Miesto majoras Bernard 
Samuel pasveikino Mossa- 
deghą Independence Hall’e, 
kur 1776 metais buvo pasi
rašytas Amerikos pareiški
mas dėl nepriklausomybės 
nuo Anglijos.

Mossadegh pasakė kalbą 
porai šimtų žmonių, susi-

vus būdavo nuo laukų nuima- 
me ir sukrauname į “kluoną.” 
Kiek darbo toms gudrioms pe
lėms ! Arti pusę grūdų jos gra
žiai sudorodavo. Jos “iškulda- 
vo” ir suvalgydavo. Mums tek

davo tik tas, kas nuo jų pasilik
davo.

Dabar kas kita. Dabar kar
tu piauna ir kulia. Vargšėms 
pelėms riestai. Bet ar žinote, 
kad kryžiokų spauda ir už tai 
smerkia Lietuvos tarybinę san
tvarką ? Kam, girdi, javus 
kulia dieną ir naktį, kol išku- 
lia. Juk tai vergija! Kodėl 
pelėms nieko nepalieka!

fronte mūšiai aptilo ir tik 
žvalgų susikirtimai karto
jasi.

Virš šiaurvakarinio Korė
jos kampo įvyko didžiausios 
lėktuvų kautynės. Ameri
konai praneša, kad nukirto 
bent 5 rakietinius šiauriečių 
lėktuvus ir sužalojo apie 10 
kitu. Šiauriečiai nušovė du 
didžiuosius amerikinius 
bombonešius B-29 ir apšlu- 
bino du kitus. Kautynėse 
dalyvavo 250 lėktuvų iš 
abiejų pusių.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai per radiją sakė, kad 
atmušė amerikonų ir jų 
talkininkij atakas; pagrobė 
25 amerikines patrankas, 30 
kulkosvaidžių ir 400 šautu
vų ir'nukirto 8 lėktuvus, 
bombardavusius Šiaurinę 
Korėją.

Prezidentas suruošė 
Mossadeghui pietus

Washington, — Preziden
tas Trumanas suruošė pie
tus Irano premjerui Mossa
deghui. Pietauti taipgi pa
kvietė Irano ambasadorių 
Nas. Entezamą, Amerikos 
valstybės sekretorių Ache- 
soną ir kelis kitus aukštus 
valdininkus.

Mossadegh yra Amerikon 
atvykęs ginti Jungtinėse 
Tautose Irano aliejaus 
(naftos) reikalus prieš au
lus.

rinkusių Nepriklausomybės 
Aikštėje. Jisai pareiškė, 
jog Iranas, suvalstybinda
mas anglų aliejaus pramo
nę, dabar kovoja dėl me
džiaginės nepriklausomybės 
nuo Anglijos, panašiai kaip 
amerikiečiai 1776 metais 
kariavo dėl išsilaisvinimo 
nuo Anglijos karalių.

Nepriklausomybės Salėje 
Mossadegh pasėdėjo ir 
'krėsle, kurį George Wash
ington naudojo.

Dokininkai streikuoja 
jau keliuose miestuose

New York. — Laivakro- 
vių streikas apima jau ne 
tik New Yorką, bet plinta 
Bostone, Baltimorėj ir ki
tuose rytiniuose uostuose.

Darbo Federacijos laiva- 
krovių Unijos pirmininkas 
Joseph P. Ryan ir kiti va
dai pasižadėjo laužyti strei
ką. O streiklaužiams vado
vauja toki gengsteriai kaip 
Gerardo Anastasio.

Laisvės Vajus
Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at

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

Turi punktų
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn.................. 754
Brooklyno Vajininkai ...................................... ^32
Elizabetho Vajininkai ....... .........................
Philadelphijos Vajininkai ................................ 448
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa......................... 420
L. Prfiseika, Chicago, III.................................... 308
D. Jusius, Worcester, Mass............................. 308
J. Balsys, Baltimore, Md...................................  308

^Hartfordo Vajininkai ..................................  • 308
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. 272
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................  168
S. Penkauskas, Lawrence, Mass...................... 168
Montreal© Vajininkai ........................................ 168
J. Blažonis, Lowell, Mass........ . ........................  140
F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa..................... 140

* LLD 20 Kp. Moterų Skyr., Binghamton, N.Y. 112
Ghesterio Vajininkai ........................................ 112
A. Apšeigiene. Auburn, Me................................ 112

< P. Šlekaitis, Scranton, Pa................................  H2
• S. Puidokas, Rumford, Me; ............................. 112

V. Ramanauskas, Minersville, Pa....................... 112
J. Grybas. Norwood, Mass...................................112
Los Angeles Vajininkai .................................'. 84
Rochesterio Vajininkai ............'......... .............. 84
J. Did j imas, New Haven, Corin...................... 84
P, Krishaunas, New Kensington, Pa.................. 56
LLD 13 Kp., Easton, Pa.....................................  56
Wilkes-Barre Vajininkai .................................. 56
LLD 136 Kp.. Harrison. N. J........................... 28
P. Janiūnas, Bayonne, N. J..............................  28
Geo. Jamišon, Livingston, N. J.......................  28
J. Bimba, Paterson, N. J..................................  28
Visus ir visas prašome stoti į dienraščio vajų1 — 

gaukite naūjti skaitytojų, atnaujinkite pasibaigusias 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitytojus atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigiasi.

Laisves Administracija

Pakilo egiptenų reikalavimai 
sutarties su Sovietų Sąjunga

Kairo, Egiptas. — Ne tik 
kairieji, bet ir daugelis de
šiniųjų Egipto laikraščių 
sako, reikėtų padaryti drau
giškumo sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Gomhur Al Mišri laikraš
tis išspausdino telegramą, 
kurią Mohamedas Darwich, 
pirmininkas Tautinės Ko
vos Judėjimo, pasiuntė so
vietiniam ambasadoriui. Te
legrama prašo Sovietus pa
remti egiptėnų kovą prieš 
“anglų -imperializmą ir bar-

Silpnai sprogo nauja 
Amerikos atom-bomba

Las Vegas, Nevada.—Ka
riniai inžinieriai pirmadie
nį išsprogdino naują Ame
rikos atominę bombą Neva
rios valstijos dykumoje. 
Sprogimas buvo silpnas — 
tik per dalelę sekundos 
blikstelėjo. •

Gyventojai už 40 bei 50 
mylių visai negirdėjo šio 
sprogimo . O pirmiau iš
sprogdintų atom - bombų 
trenksmai toje vietoje buvo 
girdimi per zkelis šimtus 
mylių.

Valdinė atomų jėgos ko
misija nesako, ar pavyko 
naujosios, bombos sprogi
mas. ’Dėl to yra visokių 
spėjimų. Vieni spėja, kad 
išbandyta mažiukė atom - 
bomba, o kiti nužiūri, kad 
nepavyko bandymas, ir išė
jo tiktai “pikšt.”

barizma.”
Hafez Raman Paša, se

nosios Tautinės Partijos 
pirmininkas, viešai pareiš
kė: — Kadangi Egiptas da
bar pasiliuosavo nuo ryšių 
su Anglija, tai galėtų daly
ti sąjunginę sutartį su So
vietais.

Tuo tarpu Hassan Al Bey, 
naujai išrinktas Mahometo
nų Brolijos vadas, sakė, E- 
giptas turėtu savo jėgomis 
gintis nuo Anglijos, neatsi- 
dedant ant paspirties iš ki
tų kraštų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Įtakingieji an

glų 1 aikraščiai London 
Times ir Manchester Guar
dian remia Churchillo kon
servatyvus (atžagareivius) 
seimo rinkimuose prieš dar- 
biečius - socialistus. Sako, 
darbiečiai tapo jau nenau
dingais Anglijos imperijai.

Korėja.—Amerikonai pra
neša, jog atmušė šiaurinių 
korėjiečių atakas rytiniame 
fronte.

Paryžius. — Gazoli nas 
Francijoj pabrango iki 87 
centų galionui.

Roma. — Audros su liū
timis pražudė 109 žmones 
Italijoj .

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vėsu.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

AUKŠ. TEISMAS SUTIKO 
SVARSTYT KOMUNISTŲ 
ADVOKATŲ APELIACIJA
Spręs, ar pats apskrities teisėjas Medina turėjo teisę 
juos bausti už vadinamą “paniekinimą teismo”

Washington. — Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas sutiko svarstyti še
šių komunistu advokatu 
apeliaciją.

Federalis apskrities teisė
jas Haroldas Medina 1949 
metais nuteisė tuos advo
katus kalėjiman; surado, 
kad jie, gindami vienuolika 
komunistų vadovų, tada 
“paniekinę teismą.”

Už tai Medina paskyrė po 
6 mėnesius kalėti advoka
tams Harriui Sacheriui ir 
Richardui Gladsteinui, taip 
pat ir Eugeniui Dennisui, 
Komunistų Partijos sekre
toriui, kuris gynėsi kaip 
pats savo advokatas.

Advokatus Abr. Isserma- 
ną ir Geo. W. Crockettą tei
sėjas Medina pasiuntė kalė
jiman 4 mėnesiams, o 
Louisą F. McCabe 30-čiai 
dienų.

Sovietai padarė naują 
atominį sprogimą

Washington.—Prez. Tru
manas pirmadienį pranešė 
per savo sekretorių, jog So
vietų Sąjungoj tapo pada
rytas naujas atominis spro
gimas. Sako, “matyt, Sovie
tai daro bandymus nau
jiems atominiams savo gin
klams.”

Tai būtų jau trečias So
vietuose įvykdytas atominis 
sprogimas.

Apie antros sovietinės 
atom-bombos išsprogdinimą 
buvo pranešta spalio mėn. 
3 d.

ANGLAI UŽIMINEJA SUEZO 
GELEŽINKELIŲ STOTIS

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė. užgrobė ketu
rias Egipto geležinkelių 
stotis Suezo kanalo ruožte; 
užėmė Port Said uosta
miestį; vęržiasi gilyn į E- 
gipto žemę; nušovė dar vie
ną sargybinį Egipto karei
vi.

Streikuoja egiptėnai do
kininkai, atsisakydami iš- 
kraut ar prikraut anglų 
laivus. Tad anglai pašaukė 
darban savo kareivius.

Rakietiniai anglų lėktu

Angly fašistai suardė 
premjero prakalbas

Walthamstow, Anglija.— 
Čia bandė susirinkime kal
bėti darbietis Anglijos 
premjeras Clement Attlee. 
Bet keli tuzinai anglų fa
šistų taip baubė, staugė ir 
dainavo savo vado Mosley’o 
vardą, kad suardė prakal
bas.

Malajos partizanai nuko
vė dar 10 anglų.
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AUKšč. TEISMAS PAKEI
TĖ SAVO NUOMONĘ
Pereitą birželio mėnesį’ 

Aukščiausias Teismas buvo 
atmetęs komunistų advoka
tų apeliaciją.

Paskui advokatai įteikė 
tam teismui prašymą, kad 
iš naujo persvarstytų spren
dimą. ’ Tada Aukščiausio 
Teismo teisėj as Robertas H. 
Jackson nutarė atidėti jiem 
kalėjimo bausmę ir palaiky
ti juos laisvėje už užstatus, 
iki visas Aukščiausias Teis
mas padarys galutiną spren
dimą.
, Dabar dauguma aukščiau
siųjų teisėjų, sutikdami 
svarstyt naująją komunistų 
advokatų apeliaciją, pareiš
kė, jog pakeitė pirmesniąją 
savo nuomonę.
AR TURĖJO TEISE TAS 
PATS TEISĖJAS BAUS

TI ADVOKATUS?
Aukščiausias Teismas 

svarstys tiktai vieną apelia
cijoje klausimą — ar ap
skrities teisėjas Medina tu
rėjo teisę pats bausti ad
vokatus už vadinamą panie
kinimą teišmo.

Advokatai apeliaciniame 
prašyme tvirtina, kad tu
rėjo būti kitam teisėjui pa
vesta spręsti, ar jie panie
kino teismą. Reikėjo duo
ti kaltinamiems progą pasi
teisinti tardyme, kuriam 
būtu vadovavęs kitas teisė
jas. Tiktai jis, o ne pats 
Medina, būtų galėjęs pa
skirti bausmę už panieki
nimą teismo, sako advokatų 
apeliacija.

vai dieną ir naktį skraido 
virš Suezo kanalo, grūmo
dami streikuojantiems egip- 
tėnamsr

Anglų lėktuvai ir laivai 
sugabeno jau 7,300 naujos 
kariuomenės j Suezo ruožtą 
priedan prie jau * buvusios 
ten jų kariuomenės.

Egipto universiteto pro
fesoriai taipgi remia maho
metonų kunigų obalsį—pa
skelbt visuotiną “šventąjį”' 
karą prieš anglus.

Iranas daro prekybos 
sutartį su Sovietais

Teheran, Iran. — Aukš 
čiausia ekonominė Irano ta
ryba užgyrė naują preky
bos sutartį su Sovietų Są
junga. Prekyba būtų ve
dama produktų - dirbinių 
mainais.

Pranešama, jog Irano mi
nistrų kabinetas patvirtins 
sutartį.
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Paskutines į darbą, 
pirmosios iš darbo

Moterys ir senyvi darbi
ninkai vyrai rečiau samdo
mi, negu jąuni vyrai darbi
ninkai, sako New Yorko 
valdinės įstaigos leidžia
mas Industrials Buletinis. 
Net ir gamyba karui dau
geliui darbininkų nepadėjo 
darbą gauti.

Praėjusią vasarą žymiai 
padaugėjo skaičiai reikalin
gų nedarbo apdraudos se
nyvų vyrų ir viduramžių ir 
senyvų moterų. Imant nuo
šimčiais jie yra toki:

Pernai liepos mėnesį ne- 
Į darbo apdraudos ėmė juosė 

‘3 nuošimčiai vyrų, 
Jis nutarė išleisti arti šimto bilijo- kurie jaunesni 45 metų. Šie- 

grupės bedarbių 
paneigdamas darbo žmonių reikalus; jis šie-i bebuvo 39 nuošimčiai. Bet

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

KONGRESO SESIJAI UŽSIDARIUS
82-ROJO KONGRESO šiemetinė sesija užsidarė pra

ėjusį šeštadienį, spalių 20 d.
•■Kongreso nariai išvažinėjo į namus, bet jie šią sesiją 

baigė užkraudami ant Amerikos žmonių milžinišką tak
sų už pajamas naštą.

Šį Kongresą’ žmonės vadina “Arklienos Kongresu”

dirbo ar buvo bepradedan- 
čios dirbti karo laiku, bet 
karui pasibaigus nebedirbo 
arba buvo išėjusios į civili
nius darbus. Daugelis tų 
pastarųjų iš mažiau apmo-

■ kainų patarnavimo darbų 
! norėtų sugrįžti į aukščiau 
, apmokamus karinius dar
bus.”

Kiekvienam aišku, kad 
mos tiktai už vis jauniau- jos iš tų buvusių geriau ap- 

Tad vy- mokamų darbų neišėjo pa- 
resniųjų (virš 35 metų) mo- čios. Jas iš ten išstūmė 
terų bedarbių pernai buvoį pirmiausia. Neteko joms 
48 nuošimčiai, o šiemet jau! tapti aukštai lavintais me- 
51 nuošimtis. Jaunesniųjų i chanikais, nes vos tiktai 
samda pagerėjo.. Pernai! pradėjus įprasti naujus 
bedarbių eilėse buvo 40%, i darbus jas iš tų darbų pra- 
šiemet tiktai 31%. Tačiau,; šalino, 
ar tai reiškia, kad toms i- 
jauniausioms 
darbe saugumas? Lai į tai šia 
atsako tas pats Buletinis:

‘G

i pas mus iki paskutinės mi-: te ankštis supjaustyti sker-
* nutčs turi kęsti rūpestį apie, sai į smulkius ratelius, vir- 
vaikus ir, kaip gyvulys, kri-, ti su mažai vandens? . Nu
tilsi ant gatvės gimdyti. 'sunkti vandenį sriubai, o

Kažin ar mūsų “Ameri- pupeles pakepti su bisk^liu
• konų Balsas” apie tai trans- (sviesto ir pagal skonį pasū4 

B-tė. dytu suplaktu kiaušiniu).
! Panašiai pupelių skonį pa
keičia ir varškė. N.

liuos europiečiams?

sios, vikriausios.

Ar paklausys piliečių 
balso, šaukiančio 
saugoti kūdikius?

New Yorke yra susida-

Greičiau ir geriau
Pieno bonkos ar apdul

kėję stiklai geriau nusiplau- 
ręs Piliečių Komitetas Vai-j na tyru šaltu vandeniu, ne- 
kų Gerovei Saugoti. Jisai gu šiltomis pamazgomis, 
lankėsi pas vykdantįjį ma- Taip būna dėl to, kad, sti- 
jorą Sharkey. Įspėjo, kad Rlui sušilus, piene ar dul-

i miestine budžeto taryba į kėse buvusios riebalinės da- 
Dabar moterims irgi daž- nesuteikimu tai darbo sri-.i lėlytės pradeda prie stiklo 

darbai, ir. vaiko sveikatos progra-ieisi be muilo.
suteikiamas niausią pasiūlomi mažiau- ^ai pinigų žlugdo motinos, prilipti. Tuomet nebeapsi-

apmokamieji
Tai tie, kuriuose reikia pa

skubėti, kuriems ■
mą. _ :__

Veikiantieji toje srityje I šaltame vandenyje mi
rikos žmonių stalo arklieną,—daugelyj vietų amerikiečiai 
darbo žmonės, negalėdami įpirkti jautienos, avienos, 
kiaulienos, perkasi ir valgo arklieną.

Šis Kongresas} mes manome, yra blogiausias visoje ■ buvo 48 
Amerikos istorijoje. < 
nų dolerių visokiems karo reikalams, jis rūpinosi turčių met tos, 

lojosi raudonbaubizmo praplėtimu, raganų gaudymu, bet' 59 metų ar senesnių vyrų 
nieko neveikė prieš sulaikymą reakcijos plėtojimosi. ' bedarbių nuošimtis pašoko

Cenzo skaitlinės, išlei- siutiškai skubėti, kuriems. Veikiantieji toje srityje. šaltame vandenyje nu- 
džiamos kas dešimtis metų, !virš 35 met9 moterys jau nurodinėja, jog tos progra- skalavus, numirkius dulkes, 
neparodo nuostabaus dir-(senos samdyti. Tiktai per- mos jau ir pirmiau buvo ne- tik paskiau plaunant karš-

Net ir prezidentas Trumanas, pasirašydamas vėliau- nuo 26. buvusių pernai iki 
sįjį Kongreso praleistą, įstatymą dėl taksų, pripažino, 32 nuošimčių šiemet, 
jog šis įstatymas yra nukreiptas prieš biednuomene. jog; M'nfpvn nndotis nn 
jis tarnauja turčiams! gesnė už vyrų padėtį tuo-

‘ -• ■ 1 -- - 1 V’A jų “senatvė” skai
toma nuo" 35 metų amžiaus. : nelavintos arba pusiau 
Samdai tinkamomis skaito-1vintos darbininkės,, L..

Moterų padėtis juo I)1O-

hančiniii motėm dauo-ėiimo sidirbdamos jos dasimuša; pakankamos. Dėl nebuvimo karo W nei beveik vidutinio ar kiek gerėlesnio ] ligoninėse pakankamai vie- 
hSi “menino ‘atleidi- uždarbio. Yra ir šioje sri-'tų dėl ilgų eilių klinikose, 

moterų darbiniu- tyje išimčių, bet tai tiktai del nebuvimo vaikams prie- 
‘rekonversiios laiko- pripuolamai. ] žiūrų jau buvo šimtai nuo-

Dar primintina tas, kad tikiu, kur pražudyta moti- 
virš paduotieji apie moteris i nos ar vaiko sveikata, o kai 

rybė.
Dėl ko? ! Dabar, sako komitetas,

Viena vyriausiųjų prie- dėl nemokėjimo žmoniškų

ne j nuo 
kių.. . 
tarpiu’

Dar kitur rašo, kad mo-,’ i
te rys šiemet “perpildo” vai- i bedarbes skaičiai daug ne- kur ir gyv 
dinęs darbui samdos rašti- dasako. Del ko? 
nes “veik visose industrinė-

tu, gražiau- ir lengviau iš
siplauna langiniai ir visoki 
kitoki užtiesalai.

Kongresas naujai sesijai susirinks sekamų metų sau- mi, kad jų 
šio mėnesio pradžioje. Vargiai kas nors .tikisi, kad jis 
ir tuomet atliks ką nors geresnio liaudies naudai. 
t Sekamais metais, tačiau, įvyks kongresiniai (ir 
zidentiniai) rinkimai ir dėl to Amerikos žmonės 
valo prie jų gerai pasiruošti, kad nebūtų išrinkti 
kurie, leisdami įstatymus, neigia liaudies reikalus, o 
nauja turčių reikalams.

AMBASADORIUS VATIKANUI
IR POLITIKA

NEI Iš ŠIO NEI Iš TO nrezidentas Trumanas pasky
rė generolą Mark AV. Clark ambasadorium Vatikanui.

pre-

tie, I 
ta r-1

se šios valstybės srityse.! žasčių yra ta, kad milijo- algų goriausiems sveikatos 
Daugumu tu aplikančiti*rainai moterų lig šiol dirbo ne- specialistams, daugelis jų 

: apdraustuose darbuose. Ne- išeina ieškotis duonos ki-
_ i t f • * L«■«

Tas pats su baltiniais. 
Šaltame vandenyje pamir
kius ištirpsta su prakaitu 
baltinius'įmirkusi iš kūno1*’ 
druska ir tūlos rūkštys, 
geltinančios baltinius. Karš
tas vanduo tūlas tas aukš
tis, taipgi ir kai kurias ki
tas dėmes, tik įs tip r in tų 
drabužyje. Tuomet reikia 
stipresnio muilo ir daugiau 
plovimo, kas drabužiui ge-

• ro nedaro.
Šaltame reikia atmirkyti,

kurios; apdraustos buvo daugelio Į tur. 
____  ! valdinių įstaigų darbiniu- j 
_____ i kės, taipgi dirbančios re-| 

statiranukuose, šap u t ė š e, l 
' raštinių ir namų valytojo-! 
mis, skalbėjomis, tarnaitė-1 
mis, auklėmis., pas farme-i 

JŲ “BENDRUOMENĖ” i rius ir daugvbėje kitu dari j 
BUSPIšš...

Smetonininkų Dirva ra- > 
šo:

Sandara praneša, kad SLA1 
vadovybė nutarusi i 
įeiti į Amerikos Lietuvių Ben
druomenės organizaciją ir da
vusi instrukciją savo atsto
vams Amerikos Lietuvių Ta
ryboje taip pasisakyti. 

Tėvynė, SLA organas, tuo ■ 
tarpu tokio nutarimo nepa- i 
skelbė: pasta r ų.i ų 
posėdžių nutarimai būsią pa-; tines, 
skelbti, skelbiant 
tok olą. 

Pereitame ALT 
me buvo priimtas 
bendruomeninio
mosi problemą spręsti, atitinC yinius kontraktus, samdy- %įų# Suvoliok į apie pus- 

einasi palygi- į antro colio storiu rutuliu- • 
k* ! kus. Apvoliok likusiais duo

nos trupiniais. Virk rie
baluose iki aprus. Išdek 
ant sugeriamos popieros.

, Paduok karštus.
Norint pastiprinti, tūlos 

(šeimininkės į mišinį įplaka 
ir kiaušinį, o kitos deda 

Spaliu 15-ta New Yorke i sp»‘gų ar ‘smulkiai supjaus-1 
1 : tvtu mėsos hkuciu.

i — , ’11 1 1 .V . UllVU MM RVipOIHU LVlllUVl <X~ I v vlėtų pareikalauti, kad issi-1 gaita migla drebino! 
trauktų. 1

“Pasaulio lietuviu ben
druomenė,” taipgi “Ameri
kos lietuvių bendruomenė” 
yrą sugalvota tų gaivalų,,Z e’
kurie trokšta iš žmonių dau- /

Kas Ką Rašo ir Sako Šeimininkėms

RAGINA VESTI
LAUKAN: GUGI,
LAUKAITĮ IR
MIKUŽIŪTĮJ

Smetonininkas Vincas
Šis prezidento žygis teisėtai sukėlė daugėlyj ameri- Rastenis jau pradėjo sme-

kiečių aštrių protestų, ypatingai nekatalikiškuose žmo
nėse. ■ ■ • -j

' Net ir tos bažnyčios; kurion prezidentas nuolat eina, 
Klebonas (pastor) Dr, Edward H. Pruden protestuoja 
prieš siuntimą Amerikos ambasadoriaus į Vatikaną.
; Palanki prezidento žygiui reakcinė spauda skelbia, jog 
tai buvo padaryta tam, kad sėkmingiau kovoti prieš ko: 
munizmą. Aišku, tai nėra rimtas argumentas, kadan
gi Vatikanas, kovodamas prieš komunizmą pasaulyj, ne
pajėgia kovoti prieš komunizmą pačioje Italijoje, kur 
komunistų partija yra tvirtesnė už kitas partijas.
7 Beša|iškesni komentatoriai sako, jog prezidentas pa
darė tai dviem sumetimais:

1. Vatikanas šiandien yra pasaulinio šnipinėjimo 
agentūra, — šnipinėjimo, nukreipto, aišku, prieš liau
diškąsias respublikas ir T. Sąjungą. Todėl, turėdamas 
ten savo ambasadorių, Trumanas galės gauti greičiau 
įįiių, kurias surenka popiežiaus šnipai.

2. Antras ir svarbesnis dalykas: paskirdamas am
basadorių Vatikanui, prezidentas Trumanas mano sau 
ir savo partijai laimėti “katalikiškus balsus” 1952 metų 
rinkimuose. Amerikoje katalikų yra nemaža, ypatingai 
dideliuose pramonių centruose, todėl per rinkimus jų 
balsai bus labai svarbūs. Na, ir į tai atsižiūrėdamas, 
Trumanas ir sugalvojo šį trinkį.

Galimas daiktas, kad abu šie faktoriai paakstino Tru- 
maną padaryti tai, ką jis padarė.
■į Turime atsiminti, kad mūsų kraštas ligi1 šiol niekad 
neturėjo savo oficialio ambasadoriaus Vatikane. Pre
zidentas Rooseveltas kadaise turėjo ten žmogų (Mr. Tay
lor), kuris buvo tik jo asmeniniu ambasadorium. Da- 
.bargi Trumanas pasiryžo oficialiai ir formaliai pripa
žinti Vatikaną valstybe ir su juo užmegsti diplomatinius 
ryšius.

I
kųcentro valstybe ii’ su ja užmezgimas diplomatinių ry
šių, sukels prieš Trumaną daug protestantų ir šiaip pro
gresyvių žmonių, kurie gerai supranta, jog Vatikanas 
Šiandien yra reakcijos ramstis, demokratijos priešas ir 
fašizmo palaikytojas.
3 Amerikos žmonės turėtų juo ryškiau pasisakyti prieš 

feražymą mūsų krašto tradicijų!
j ______ »______________

į¥ra viltieš
: ŠIUOS žODįlUS RAŠANT, žinios iš Tokio skelbia 
jog pasitarimai 
greitu laiku.

šiol buvo tartasi tik dėl konferencijai vietos, dėl 
jos didumo ir dėl kai kurių kitų “techniškų” klausimų. 
Jie buvo išspręsti teigiamai.

. Taigi tenka laukti, jog pilni pasitarimai ir vėl pra
sidės, — pasitarimai dėl mūšių sulaikymo. Jie neturėtų 
būti nutraukti, kol bus sulaikyti mūšiai.
į-Būtų gerai, kad tai įvyktų kuogreičiausiai; būtų gerai, 
kad bereikalingas, žudymas žmonių liautųsi tuojau.
v-Tuo pačiu kartu mūsų krašte vis daugiau kyla balsų 
(jei karo baigimo Korėjoje.

Juo daugiau žmonių už tai pasisakys, juo greičiau, be 
abejojimo, karas bus baigtas.

toniškai kištis į SLA rei
kalus. Aną dieną jis parašė 
Dirvoje straipsnį, drąsiai 
pasisakydamas, kad jis da
lyvavo Philadelphijos ko- 
kuse, kur buvo nutarta ša
linti iš SLA pild. tarybos 
šiuos narius: iždininką Gu- 
gį, prezidentą Laukaitį ir 
iždo globėją Mikužiūtę.

Gugis ir Mikužiūtė, kaip 
žinia, yra socialistai, dėl to 
smetonininkui Rasteniui jie 
nepatinka. Bet kaip su 
Laukaičiu? Rastenis rašo:

Lygiai pirmininkas, lygiai 
sekretorius turi ir pritarimo ir 
priekaištų. Priekaištai dar nė
ra perdideli. Bet buvo iškel
tas kitas dalykas: sako, tarp 
pirmininko ir sekretoriaus nė
ra sklandaus bendradarbiavi
mo. Tie nesutarimai ciną ga
na toli, tiek toli, kad tai jau 
nebegerai susivienijimui.

Ar tai tiesa? Jei taip, tai 
kaip gi gali būti, kad visdėlto 
visa vykdomoji taryba 
vieningai kandidatuoti ?

Tai paaiškinama labai 
prastai: ir pirmininkas 
nusistątęs neatsisakyti, ir 
retorius. čia jų nusistatymai 

i tai sutampa, bet darbe ■ 
Tačiau, aišku yra vienas: pripažinimas Romos katali-iclaug kur no”-

Prieita išvados, kad tokia 
padėtis yra negera: bent vie
ną iš jų pakeitus reikalui bū
tų geriau. Bet kurį?

Klystų tas, kuris many
tų, būk Laukaitį smetoni- 
•ninkai nori pašalinti tik dėl 
to, kad jis su sekretorium 
Viniku “nesutinka.” Jie no
ri Laukaitį pašalinti dėl to, 
kad jis aklai klauso Grigai
čio, o prieš Grigaitį tūli i 
smetonininkai vistik kai ka
da sušnairuoja. Jei smeto- 
nininkams pavyktų Laukai
čio vieton įsodinti Gegužį, 
tuomet būtu viskas O. K.

v

Prieš Tėvynės redaktorių 
Vasil smetonininkai taipgi 
zurza ir žada būsimajame 
SLA seime iš Tėvynės re
daktoriaus vietos jį pašalin
ti.

Mr. Vasil, look out!

mušiu paliaubų Korėjoje prasidės

nori

pa- 
dar

Greit padaromi lengvi 
užkandžiai

Sandvičiams ar šiaip ant 
bu. Jos neturėjo teisės gau-1 stalo paduoti varškę pasku
ti nedarbo apdraudos, tadinina ir pastiprina įmaišy-
tebebuvo neregist r notos, I mas lašinių spirgučių ir pa- 
neįskaitytos. s

Tos visos laikinosios be- gūną mėgsta). Skaniausia 

norinčios pradėti dirbti I ir kitos.
mrrgaitės arba ir suaugu- : —;—
sios veteranų ir kitos naš- i Greit ir skanus pupelių 
lės, paliegusiųjų vyrų žmo-: užkandis padaroma sekaL _ ... 4-..v. a:. o 1 o i _ i ..„„i.

Krautuvėse gaunami ru
pūs keturkampiukai (gol
den fleece) patogiau varto
ti už metalinius gumuliu
kus (steel wool) prikepu- .

spraginto svogūno (kas svo- į siems puodams šveisti. Jais

nGSl,t'kti Jarbės, o taip pat ir naujai i su juoda duona, bet tinka

nos ir kitos turinčios išlai-; 
; kvti šeima ar išsilaikyti; 

vadovybės ' suve perpildo sdmcios las- 
Tačiau tas pats Bu- • 

ištisai pro- lietinis rašo: 4 ... daugumo-j 
j e valstybės vietų darbo i 

suvažiavi- ieškančių moterų yra dau- 
nutarimas giau, negu pasamdoma- .

taipgi greit ir gražiai gali
ma “nuskusti” morkas ir 
kitas plona žievele daržo
ves. Vartoti tiktai šlapius.

Karštu vandeniu krapytį 
baltiniai v i e n adžiau su
drėksta ir geriau prosyti.

mai:
Numerio 2-ro kenukas 

pupelių (baked beans) 
smulkiai sukapotas ar su

tarkuotas svogūnas
puodukas duonos trupinių ■ nesusitrauktu, n e k r a p yk. 
riebalų.

nutarimas giau, negu pasamdoma •.. Sumaišyk pupeles, svogū 
organizavi- ! Įstaigosna, kurios turi ka-; ną ir pusę puoduko trupi

Norint sudrėkinti audinį 
pirm siuvimo, kad paskiau

karnai plečiant ALT organiza- i moterų 
cinę sistemą. Tada už tokį nu- ; namaį lėtai?’ 
tarimą pasisakė visi, nei.šski- i______
riant ir SLA atstovų. !

Taip, SLA vadovai galėjo Dar vienas pavyzdis 
pasisakyti, bet įtraukti SLA i • ,•
į smetonininkų sugalvotą ■ nepaisymo motinos 
“lietuvių b e n d r u o m enę,”, • -i 
aišku, jie negalėjo, nes jei į” V<unv oVvlnalvo 
tai darytu, tuomet valstijų: r -- -- -- -
inšiuranee departmental gal ] i^Ttempera

Suvyniok sykiu su vienodai 
sudrėkintu marškoniu au
diniu. Tam gali tikti senos 
paklodės ar marškinių ly
giosios dalys.

(Tąsa ant 3 puslapio)

Today’s Pattern"

i ir gerai apsirengusi, pilno-]. Vietoje tarkainių, pana
ge stiprybėje žmogų.’ Tą pat: skoni turi eggplant bly-, 
dieną mieste pasklido tokia I ne‘lal‘, , ,, , ,‘ 1 Nuplauk, nušluostyk ir

.... ] supiaustyk eggplantą apie
"Mrs. Eileen Eugenia, j gs colio al. stOrėlesniais 

metų, gyvenanti 345 E. 25th į riežiniais (lupti nereikia). 
St., bėgo skubiai pas savo -......... - - ■ •
motiną. Ji nešėsi, vedėsi, 
tempte tempėsi su savimi 
tris kūdikius, 2, 3 ir 5 me
tų amžiaus. Atvedusi vai
kučius pas motinos namus,' 
835 Second Ave., jinai ten Į 

NOMINACIJOS SLA <’at anl šaligatvio gulėda-i 
Tėvynė praneša, jog su I pagimdė savo ketvirtąjį' 

šių. metų lapkričio 1 diena ] kūdikį, berniuką.” '
prasidės nominacijos SLA Kiek trūko, kad Mrs. Eu- Labai skanus sūrio už- 
pild. tarybos narių. , genia jau gulėtų kape,, o jos' kandis gaunasi pakepus sū- 

Su nominacijomis^ prasi-: vaikučiai būtų našlaičiai? J rio riekelėmis apdėtas duo- 
j Taip vadinamoje “atsili-; nos riekeles. Kepti sudės- 
Į kasioje“biednoje” Euro- > čius ant lėkštos blėtos, 
poje, tarybinėse ir naujųjų I karštame pečiuje, bet tik 

keletą minučių. Krisleliai 
bacon ar kokios dešros ant 
viršaus dar paskanina.

giau doleriu išplėšti ir savo --  I v . \ ,nešvarižį politiką primesti.
Dabar jau bus aišku, kad 

iš tos taip vadinamos “A- 
merikos lietuvių bendruo
menės” išėjo net nedidelis

Bi skeli pasūdyti. Kepti 
taip, kaip kepama tarkai- 
niai blynai. Arba galima 
kepti pečiuje.'

Kaip kurios šeimininkės 
kepa tik supiaustytus, be 
pridėčkų. Kitos padažo at
skiestame kiaušinyje ir mil
tuose arba skystoje tešloje.

dės ten armyderis dėl kan-Į 
didatų į pild. tarybą. Sa
koma, į prezidentus “runy- 
siąs” ne tik Laukaitis, o ir 
St. Gegužis ir, galimas 
daiktas, net ir Bagočius, 
kuris jau pasveikęs.

Siekiamas! išvesti iš S LA 
ir adv. Gugis i<s iždininko 
vietos dėl to, “kad jis per
sonas.”

Kaip ten bus, matysime 
vėliau.

■ demokratijų šalyse, nėščios 
moterys gauna. atitinkamų 
įstaigų pagalbą: priežiūrą 
vaikučiams ir pasilsi sau. 
Jie pripažįsta, kad pasilsis, 
ramybė yra reikalinga pa
čios motinos kritiškam mo
mentui laimingai pergyven
ti. Tas pat reikalinga ir jos 
būsimo kūdikio gerovei. O

Žaliose ankštinėse pupelė
se y .ra daug sveikatai rei
kalingų mineralų. Bet ne 
visi jas mėgsta. Ar bandė-

24%9376

Pattern in Halt sizes 14’^? 
'•J. LS'y 20’/;.. 22'C.. 2172. Size 
’.2 takes 4 yards 35-inch fabric.

Pažymėkite formos numerf 
dydj ir sykiu su 30 centuir

siųskite: Pattern Dept., 110-12^
Atlantic A ve., Richmond 
Hill 19/ N. Y.

2 pusi----Laisve (Liberty). Trečiad., Spaliy-Octobcr 24, 1S51



DR. S. MATULAITIS —n— 
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

♦

mę. Gyvenimo atsitikimai dažnai parodydavo, kad senoji 
tvarka nebetikusi. Drauge Su tuo prityrimas parodė, kad 
geriausia atsiginti nuo priešų užpuolimų galima susime
tus į vieną didesnę valstiją. Taip ir darė. Rinkosi vis 
didesniais būriais, kol galų gale įsisteigė didžičji Lietu
vos kunigaikštija.

Kaip tai įvyko, vėliau pamatysime.
(Bus Daugiau)

Ponia: ‘‘Asmeniškai aš perdaug nesijaudinu dėl aukš
tų kainų. Rūpinimasis tik užmuša mano apetitą.”

Lawrence. Mass.

• (Tąsa)
iv.

Padavimas apie Vaidievutį
Yra padavimas, kad aštuntame šimtmetyje prūsai 

buvę susimetę į vieną kunigaikštiją ir pakėlę kunigaikš
čiu Vaidievutį.

- Tuomet, anot padavimo, mozūrai buvę nuveikę prū
sus ir skaudžiai juos varginę visokiomis duoklėmis. Taip 
dalykams stovint, vienas išmintingesniųjų prūsų, Vaidie- 
vutis, sušaukęs visos šalies vyrus ir išaiškinęs jiems, kad 
vienas tik esąs kelias išsivaduoti iš mozūrų—tai susimes
ti į vieną valstiją ir išsirinkti sau vieną valdovą. Prū
sai jo paklausę ir pakėlę kunigaikščiu patį Vaidievutį.

Vaidievutis išpildęs savo pažadėjimus. Surinkęs didelį 
vyrų būrį, išvaręs mozūrus ir nusimetęs jų jungą.

Netvirta pasirodė tiktai naujai sudarytoji valstybė. 
Ji laikėsi tik tolei, kol buvo gyvas Vaidievutis, Vaidie- 
vučiui mirus, prūsai vėl suskilo mažomis kunigaikšti
jomis. Taip pasiskirstę, jie buvo kryžiuočių užkariauti.

Kitos lietuvių tautos šakos dar 4 šimtmečius pragyve
no mažomis kunigaikštijomis. Pagaliau gyvenimo są
lygos taip atsimainė, kad tryliktojo šimtmečio pradžioje 

^nebegalima jau.buvo apsieiti nesusimetus į didesnę vals- 
.^bę. Šitai ir įvyko trylikto šimtmečio viduryje. Susi
rinko po viena valdžia visa Aukštoji Lietuva, Žemaitija 
ir Jotvingai, o valdovas pasivadino didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu.

Dabar kyla klausimas. Kodėl gi nė viena lietuvių 
v tautos šaka nesųsimetė į vieną didesnę valstiją iki 13 
šimtmečio, kuomet lietuvių kaimynai buvo jau įsisteigę 
tokias valstijas? Kodėl gi prūsai, nors, anot padavimo, 
buvo Vaidievučio suvienyti, vėl grįžo prie senosios tvar
kos, prie gyvenimo atskiromis giminėmis?

Į šitą klausimą galima atrasti atsakymą įsiveizdėjus 
gerai į tų laikų lietuvių tautos gyvenimo sąlygas.

Sulig senovės rašytojais, lietuvių tautos užgyvento
ji šalis tais laikais talkšojusi pelkėmis ir buvusi apaugusi 
nepereinamais miškais. Tarpu tų pelkių, tuose miškuo
se gyveno mūsų probočiai atskiromis giminėmis. Susi
žinoti jos galėjo tik šuntakiais, per miškus ir pelkes, 
arba laivu upėmis, arba ledu, upėms ir pelkėms užšalus.

Kiekviena giminė pati pasigamindavo sau <visa, kas 
jos gyvenimui buvo reikalinga, kaimynų pagalbos nerei
kalavo; negu tik kokiai nepaprastai nelaimei (badme
čiui ar priešų užpuolimui) atsitikus.

suprantama, kad gyvendamos tokiose sąlygose, gimi
nės nematė nė mažiausio reikalo vienytis. Atžagariai, 
tokis susivienijimas galėjo apsunkinti gimines.

Tiesa, susimetus į valstiją, lengviau galima atsiginti 
nuo priešų užpuolimų. Bet, geriau įsiveizdėję, pastebė
sime, kad tais laikais priešų užpuolimai nebuvo taip pa
vojingi ir skaudūs, kaip vėlesniais laikais.

Tais laikais visos lietuvių tautos šakos: prūsai, aukš
taičiai, žemaičiai, latviai ir jotvingai—gyveno medžiokle, 
žūkle, bičių veisimu. Žemės labai mažai tedirbo, ma
ža teturėjo naminių gyvulių ir šiaip mantos.

Priešų užpuolimas tokiam miško gyventojui nedaug 
blogo galėjo padaryti. Reikėjo tik, kad patsai šeiminin
kas su savo šeimyna ir su neskaitlingais gyvuliais su
spėtų pasprukti miškan, ir priešas jam nebepavojingas. 
Visus kitus jo gyvenimo šaltinius, žvėris miškuose, žu
vis upėse ir ežeruose, bites įkiluose ar daubose, prie
šas, kad ir labiausiai norėtų, neįstengtų išnaikinti. Prie
šui pasiįraukus, šeimininkas grįžta ir vėl, tarytum nie
ko neatsitikę, toliau sau medžioja, žuvis gaudo ir bites 
kopinėja. Visa bėda, jeigu priešas sudegino jo prastą 
lindynę ir kelis jo namų padarus, bet šitai nesunku bū
davo vėl pasistatyti.

Taigi tad nebuvo svarbių priežasčių vienytis į dides
nes valstybes, nebuvo reikalo griauti probočių paliktus ir 
šventais laikomus įpratimus gyventi atskiromis giminė
mis, nebuvo reikalo įvesti nepaprastų naujienų—susivie- 

/nyti į valstiją.
Sulig aukščiau paduotuoju padavimu, dar aštuntaja

me šimtmetyje, Vaidievučiui pavyko prikalbinti prūsus, 
kad susimestų į vieną valstiją ir išsirinktų sau vieną 
valdovą, kuriuo paliko patsai Vaidievutis.

Labiau įsigilinus į tą padavimą, nesunku bus paste
bėti, kad Vaidievutis įvedė prūsuose negirdėtas pas juos 
atmainas, tokias, kokios buvo pas jų kaimynus varingus, 
kurių valdovai, perplaukę Baltiją, ne kartą atsidangin
davo prūsų ir žemaičių pajūrin, užkariaudavo mažesnius 
ar didesnius žemės plotus ir laikydavo juos savo valdžioj, 
kartais trumpesnį, kartais vėl ilgesnį laiką. Užtat tei
singiausiai būtų spėti, kad Vaidievutis bus buvęs ne 
prūsas, bet vienas iš varingų vadovų, atvykusių prūsuos- 
na ir apsigyvenusių čia su ginkluotų vyrų būriu. Gal 
būt jisai ir sušaukė pajūrio prūsų vyrus, gal būt ir kal
bino juos įsivesti tokią tvarką, kokia buvo jo tėvynėj, bet 
geruoju prūsai vargiai būtų sutikę; veikiausiai buvo taip, 
kad savo patarimus jisai parėmė ginkluotų vyrų jėga. 
Prūsai, priversti buvo pripažinti jį savo valdovu, nors 
padavimas to nemini.

Kad prūsai neturėjo jokio noro susivienyti, puikiausiai 
parodo tai, kad Vaidievučiui mirus ir prievartai nebė- 
Riint, jie vėl sugrįžo prie senojo gyvenimo. Vaidievučio 

’sudarytoji valstybė pražuvo nė pėdsako nepalikus.
Laikui bėgant, mainėsi lietuvių tautos gyvenimo sąly-

Žmonių skaičiui užaugus, medžioklė ir žuvų gau
dymas nebegalėjo jau jų išmaitinti, teko užsiimti dau
giausia žemės darbu ir gyvulių veisimu.

Žemdirbiui priešo užpuolimas atnešdavo'didelę nelai-
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Gera proga

Lawrence ir Methuen lietu
viai turės gerą progą išgirsti 
gerą paskaitą apie širdį. Pa
skaitą duos Dr. P. McKinnis 
lapkričio 4 d. Maple Parke. 
Paskaita prasidės 2 vai. po 
pietų. Tai bus sekmadienis, 
todėl visiems laikas parankus.

Dr. McKinnis yra gerai pri
tyręs širdies ligų specialistas. 
Bus aiškinama, kaip apsisau
goti, kad tos ligos išvengus. 
Yra lietuvjų, kurie nežino, 
nuo ko galima širdies liga ap
sirgti ir tu’o būdu kankinąs! 
savo visą gyvenimą. Dr. Mc- 
Kinnis pasiryžęs tai išaiškinti 
lietuviams.

Todėl esate visi kviečiami.
Kviečiami yra lietuviai ir iš 
toliau atvažiuoti. Mat, tokia 
puiki proga tik labai retai te- 
pasittiko. Todėl būkite visi ii 
visos. Įžanga veltui.

—o—
Kitas puikus parengimas

Lapkričio 11 d. irgi bus 
sekmadienis. Yra rengiami 
kalakutienos pietūs. Prasidės 
1 vai. po pietų. Rengia LLD 
37 ir LDS 125 kuopos. Turėsi
me svečių ir iš kitų kolonijų. 
Bus puiki proga pasikalbėti 
ir pasilinksminti, nes jau 
ateina neprašyta viešnia žie
ma, tai nebebus tokios progos 
parke susieiti.

Įsigykite tikietus iš anksto, • 
kad gaspadinės žinotų, kiek 
valgių daryti ir kiek kalaku
tų pirkti. Mūsų šauniosios 
gaspadinės jau dabar nemie- . 
ga ir galvoja, kaip visus pa
vaišinti.

Drg. Lukas iš Worcester 
davė telegramą, kad šiame 
bankiete būtų usteriečiams 
paskirtas visas stalas. Gerai, 
draugai, išpildysime jūsų pra
šymą.

Taipgi teko kalbėtis su na- 
šviečiais, draugais Simučiais 
ir Briedžiais. Jie būsią mūsų 
bankiete.

Ir dar ką pareiškė drg. Si
mutis. Jis atvažiuosiąs anksti 
ir eisiąs Laisvei prenumeratas 
rinkti, Laisvę užrašinėti Law
rence. Biskį man pasidarė ir 
netaip malonu, kad jis žada 
mano koloniją “pakrėsti.” Aš 
tam ir tikiu, jis tai ir gali pa
daryti. Nes jis spalio 14 d, 
buvo atvykęs į Maple Parką. 
Nagi, žiūriu, jau ir rašo Lais
vę mano kostumeriams.

Bet nėra ko išsigąsti. Drau
gas šupetris nuramino mane, 
p a r c i kšdamas: P.enkaukai, 
savo limuziną jau prirengiau. 
Kur reiks pavažinėti sui Lais
vės reikalais, tik man duok 
žodį. Kaip tik bus gera pro
ga, tuo patim atsimokėsime-ir 
našviečiams.

Kaip ten nebūtų, visi. daly
vaukite minėtam bankiete.

—o —
Sunkiau reikės dirbti

Arlingtono dirbtuvė kai ku
riuos skyrius uždarė dviems 
savaitėms. Po dviejų savaičių 
pradės dirbti, bet uždės dau
giau mašinų. O algos bus tos 
pačios tiems, katrie darbinin
kai dirbs. Bet daug darbinin
kų bus paliųosuota. iš darbo. 
Jie atsidurs bedarbių eilėse. 
O jau dabar yra 13 tūkstan
čių bedarbių. Ir. kasdien be
darbių armija daugėja. Ge
resnių laikų nesimato.

Pači tiko dirbtuvės darbi
ninkai irgi mažai dirba. Bet 
dauguma jau 5—6 mėnesiai 
paleisti iš darbo ir išbaigė 
nedarbo pašalpą. Kai' kurie 
dar gaudavo. 'ant ūkių padir
bėti vasaros laiku. Bet vasara 
baigiasi, pasibaigs ir tie ant 
ūkių darbai.

Bet mūsų valdininkai poli
tikieriai nesirūpina. Jie tik 
deda visas spėkas, kad ir vėl 
būtų išrinkti miesto tarybom 
Mat, ten pinigų yra.

Kai. lapkričio mėnesį bus 
rinkimai, vėl turėsime daugy
bę gražių pažadų. Kai politi
kieriai atsilankys draugijų ir 
klubų susirinkimuose, tai vis- j 

i
"• v r *

ko prižadės. Bet tik tol, kol 
bus išrinkti. O po rinki
mų tai nepažins, kad ir kal
bėjo su tavimi.

Patartina piliečiams išrink
ti gerus žmones, kad jie atsto
vautų gyventojus, o ne kokius 
raketierius, kurie vilioja iš 
žmonių sunkiai uždirbtus cen
tus. Kiekvienam kandidatui 
turėtų būti pastatytas klausi
mas: ką jis darys, kai bus iš
rinktas ? S. Penkauskas

Haverhill, Mass.
Nubausta pasimokčti 
$500 bausmės

Rugsėjo 26 d. vietiniam 
laikraštyje “The Haverhill 
Gazette” buvo atspausdinta 
žinia apie Lincoln Shoe Co. 
teismą, kuris atsibuvo rugsėjo 
25 d. Federaliniam Apsk. teis
me Bostone.

Kompanija buvo kaltinama 
laužyme Fair Labor Standards 
Act, kadangi ji neišmokėjo 
savo darbininkams ' ■algą už 
išdirbtą laiką virš 40 valandų 
per savaitę, nuo liepos mėne
sio 1948 m. iki sausio mėnesio 
1950 m. Taipgi buvo kaltina
ma, už neteisingą knygų vedi
mą savo dirbtuvės raštinėje.

Federalio Apskrities teismo 
teisėjas George Sweeney rado 
kampaniją kalta viršminėtuo- 
sc kaltinimuose, ir priteisė pa- 
simokėti $500 bausmės.

Taipgi teisėjas įsakė kom
panijai, kad pamokėtų vi
siems darbininkams už išdirb
tą viršlaikį (overtime) nuo 
liepos mėnesio 1948 m. iki 
sausio mėnesio 1950 m.

Yra fabrikantų, kurie daro 
savo darbininkams pastabas, 
kad prisilaikytų valdžios iš
leistų įstatų. Tačiau jie patys 
tai laužo' tuos valdžios išleis
tus įstatus pirmai progai pa
sitaikius, jeigu tik mato iš to 
sau. naudą.

■ Visai nesenoje praeityje 
vienas suktas batų siuvimo 
fabrikantas buvo valdžios pa
reigūną paimtas už pakarpos 
už nusukimą valdžiai $260,- 
000 taksų. Suktasis fabrikan
tas už suktybes buvo patrauk-1 

. tas į teismą. Teisme teisėjo
■ pripažintas kaltu, ir priteistas
■ pasimokėti $10,000 bausmės.

O suktam fabrikantui, už su
gebėjimą suktai vesti “hjąpį”, 
pasiliko $250,000!

Tokis įvykis buna pavyzdys 
ir kitiems fabrikantams, kad 
suktai vedamas “biznis” yra 
pelningesnis, negu teisingai 
vedamas. Tūlų žmonių yra se
kamai išsireiškia,ma: “Kur 
daug dolerių maišosi, ten ne- 
jieškoki teisybės.”

Proletaro Sūnus.

Lorain, Ohio
Nors vietinė komercinė 

spauda kiekvieną Jungtinių 
Tautų kariuomenės pergalę 
išpučia į viską nu'šluojantį lai
mėjimą Korėjoj, yra ir pas 
mus žmonių, kurie tomis 
gražiai skambančiomis frazė
mis nesusižavi.

šiandien, kaip ir per am
žius kad buvo, paprastam 
žmogeliui karas reiškia viso
keriopą nuostolį ir daugiau 
nieko. Kai kurie mūsų mies
telio padaužos nutarė tai pa
rodyti savotiškomis priemonė
mis. Viena iš šiomis dienomis 
visur matomų reklamų, kvie
čiančių jaunus vyrus įsirašyti 
į ginkluotas pajėgas, iš nak
ties atsirado prie miestelio bū
dos (dėl vyrų ir moterų). Ant 
kariškio veido švietė raudonas 
moteriškų lupučių bučkis. Jo 
akys buvo moteriškų lupų 
paišelio dažais raudonai nu
dažytos.

Matyt, kai' kam įgriso tie vi
si karo šūkiai net iki gyvo 
-kaulo. Reikia tikėtis, kad vis
kas užsibaigs taika, taip kad 
šposai ir pasiliks tik šposais.

Skaitytojas.

ŠYPSENOS
Apie meilę

“Kažin argi toji mergina 
tikrai mane myli?”

“Žinoma, myli. Koks gi 
jai išrokavimas būtų tau 
vienam išimtį daryti?”

“Aš tave jau nebemyliu. 
Atsiimk savo duotąjį žie
dą; aš myliu Juozą.”

“O kur tas Juozas yra?”
“O tau kam žinoti; gal 

dvikovon manai iškviest?”
“Visai ne, stengsiuosi jam 

tą žiedą bent nupiginta kai
na parduoti.”

“Tai dabar mudu jau ti
krai susižiedavę?”

“Tikru tikriausiai, mie
loji” • • .

“Ar aš pirmutinė mergi
na, kurią tu pamylėjai?”

“Ne, brangioji, tu nesi 
pirmutinė, bet tau tatai di
desnį kreditą duoda, nes 
man patikti dabar daug 
sunkiau negu, kai aš ma
žiau patyrimo turėjau.” ,

Surinko žemaitis

Greičiau ir geriau
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Karštiems puodams suim
ti daromieji visoki megsti- 
nukai yra gražūs pažiūrėti, 
bet prasti tarnai. Per re
tą audinį šaute šauna 
rankon karštis. Geriausiais 
yra pasiūtieji iš kelių klodų 
bovelninės medžiagos arba 
prikimštieji vatos. Tokiais 
gali stipriai ir ilgam suimti 
karštą įrankį be pavojaus 
nudegti ranką ar išmesti iš 
rankų puodą.

Daugelyje vietų jau bau
džia šeimininkes už dulkini
mą pro langą iškišus kar- 
petuką ar mapą. Su laiku, 
tikimasi, tas bus praktikuo
jama visur. Tad neišgalin
čioms turėti gerus vacuum 
valytuvus, prisieis tenkin
tis plaunamais grindims už
tiesalais. Apie tai verta pa
galvoti pirm pašaukimo - į 
teismą. G. V.

Rašomoji mašinėlė beveik 
revoliucionizavo raštinių 
darbą. Pirm tos mašinėlės 
išradimo visi raštinės dar
bai skaitėsi vyrų darbais. 
Dabar New Yorke 30 pro
centų i raštinių darbininkų 
sudaro moterys.

‘ Naujieji elektriški pečiu
kai (roasters ir broilers) 
dabar galima gauti auto
matiški. Atsuki iki reikia
mo karščio, nustatai laikro
dį, kad atėjus laikui su
stabdytų karštį.



NewYorko^/A^Zlnloi
N* Y. Laivakrovių streikas 
pasiekė ir New Jersey

Brooklyno ir Manhattan 
prieplaukose prasidėjęs laiva
krovių streikas gale praėju
sios savaitės pra plito i visą 
New York o uostą, pasiekė 
prieplaukas Jersey City, Ho
boken ir kitur anoje pusėje 
Hudson upės.

Jersey pusėje išėjo apie 
1,500 laivakrovių. Praėjusi 
sekmadienį atrodė, kad gal 
bus sustabdytas darbas visa
me uoste. Pirmadienį buvo ti
kimasi sustabdymo darbo Sta
ten Islande.

Unijos “amžinasis” virsi- 
t ninkas Ryan iš karto streikie- 

rius vadino komunistais, ko
munistu suvedžiotais, ir t. t. 
Bet pamatęs tokį visų laiva
krovių ryžtą ir solidarumą, 
pakeitė kalbą. Nepakeitimas 
kalbos galėtų reikšti praradi
mą “amžinosios” preziden
tystės, riebios algos ir bosų 
prielankumo. Jau žinoma, jog 
bosai nebepaiso to, kuris ne
beturi ko parduoti. Tai už 
vis geriau žino Ryanas.

Ryanas dabar paliovė ra
ginti laivakrovius, kad jie 
grįžtų darban be laimėjimo. 
Jis jau sako, kad jis eis atsto
vauti laivakrovius derybose 
su- laivų kompanijomis.

Sekmadienį buvo kilusi tarp 
laivakrovių abejonė, ką dary
ti su atplaukusiu keleiviniu 
laivu Queen Mary. John J. | 
Sampson’o vadovaujami strei-

Vaikams jau užkabinėjo 
karo padėties ženklus

. Spalių 18-tą Didžiąjame 
New Yorke, su iškilmingomis 
apeigomis miestinio mokyklų 
viršininko Jansono raštinėje, 
užkabinėti pirmieji iš 800,000 
metalinių ženklelių.

Pirmieji tie ženkleliai, dau
gelio tėvų piktai 
“šuns ženkleliai,” 
Žiūkams, nuo 
metų amžiaus.

Tų ženklelių 
pažinti vaiką,

vad įnami 
teks ma- 

6 ir pusės iki

vaiką.
tiktai 

laipsnių
(Visašališkoji savi- 

administracija 
medalikėlius

tikslas — at- 
jeigu vaikas 

taptų sunaikintas atsitikime 
atominio karo. Į)ėl to ženkle
liai padaryti kieto nikelio ir 
sidabro alloy medžiagos. Sa
koma, ji nesutirpstanti net 
tokiame karštyje, kuris visiš
kai suspirgintų patį 
Medalikėliai tirptų 
1,400 centigrado 
karštyje.
saugos administracija siūlė 
tuos medalikėlius daryti iš 
chrominio plieno, kuris tirptų 
tiktai apie 3500 laipsnių karš
tyje..

Ženklelių padarymas, 
skaitliuojama, kainuos 
apie 8 cjentus už ženklelį. Iš
mokės $64,000 vien tik pradi
nių mokyklų 800,000 mokinių 
apženklinti.

Miestinė švietimo Taryba 
įsakė patikrinėti, ar vaikai ne
šioja tuos ženklelius. Tai turi
ma padaryti kiekvieno mėne
sio pirmą mokslo dieną. Ta
čiau atrodo, kad ne visi ne
šios juos. Brooklyniečių tėvų 

* vsusirinkime viena motina vie- 
įšai pareiškė, jog:

, į “Tie ženkleliai (jinai vadi
no “dog tags”) bus nuolati- 

t niu priminimu mūsų vaikams, 
kad jeigu jie bus užmušti, jų 
tėvai galės atrasti jų kūnus.” 

Ta motina žadėjo ženklelį 
^pasiųsti atgal švietimo Tary
bai tuojau, kai tiktai jos vai- 
'kai parsineš. Ir ji ragino vi
sus tėvus padaryti tą patį. Su
sirinkime buvo nurodyta, jog 
nėra įstatymo, kuris privers
tų tuos ženklelius-nešioti.

—o—
Darbiečių kandidato 
protestas

Stiprų protęstą prieš tuos 

kitriai sutiko iškrauti paštą ir 
keleivių bagažus, o kitką pa-, 
likti, nedirbti.

Sampsonas per laikus ne
sutinka su Ryanu, tačiau dar
bininkai su juo skaitosi. O 
kuomet taip yra, tai jau 
ženklas ir Ryanui su eilinių 
unijistų valia skaitytis.

American Export firmos 
du laivai prie . W. 44th St., 
New Yorke, pasiliko 84-j e 
prieplaukoje tiktai dalinai te- 
iškrauti, darbininkams nusto
jus dirbti. Sustabdymu čia 
darbo tapo pabaigta užstrei- 
kuoti visa West Side.

Prie East River streiko veik
la buvo lėčiausia. Tačiau ir 
ten sekmadienį 27, 28 ir 29 
prieplaukų darbininkai prisi
dėjo prie streikierių.

Streikui plintant, Anthony 
Anastasio vis dar tebeprana- 
šavo, būk visi streikieriai su
grįšiu darban spalių 22-rą. 
Unijistai tą jo spėliojimą skai
to tuo, kuo jis yra — bandy
mu pakrikdyti unijistų vienin
gumą ir suvaryti juos algai 
darban be laimėjimų.

Anastasio su savo gauja 
buvo atsiųstas darbininkus 
varyti atgal ' darban pirmą 
streiko dieną, bet niekas jo 
nepaklausė. Matydamas, jog Į 
demonstravimas pajėgos ne-j 
paveikia streikierių, Anasta-j 
šio dabar ėmėsi paskalų ir j 
melo taktikos. Atrodo, kad ir j 
tas nepavyks.

ženklelius pareiškė darbiečių 
(American Labor) kandida
tas į Miesto Tarybos prezi
dentą Clifford T. McAvoy. 
Jis sakė, jog tų ženklelių da
linimas “skleidžia tarp vaikų 
karo isteriją ir tuomi rizikuo
ja sužaloti jų jausmų ir fizi
nę sveikatą.” McAvoy patsai 
yra buvęs kolegijoje instruk
torių. Vaikų ir jaunukų nuo
taikos jam gerai pažįstamos.

Bėdų pilna laimė
Brook lynietis muzikantas 

Tom Jordan buvo laimingas. 
Broadway restaurane, kur jis 
grojo, buvo leidžiama kas 
nors laimėjimui, tik nepasa
kyta, ką leidžia. Jis buvęs tuo 
laiminguoju — laimėjo karvę.

Su karvute autobusu ar 
subway neparvažiubsi. Vedi
nas savo laimę, ant Broadway 
jis ėjo ieškoti sunkvežįmio. 
Pasisuko policija ir išrašėap-

po jam pašaukimą pas teisėją už 
varymą galvijų miesto gatvė
mis.

Galop, jie pasiekė namus, 
221 Avenue V. Bet ar necivi
lizuotą karvė susipras, 
mieste negalima šūkauti 
nori ir kada nori!

Pasiilgusi ganyklos il
čių, ji sušuko: “Mū-ū!” 
kui vėl ir vėl. O kaimynai — 
kas telefonu, kas 
pradėjo karvės 
teikti savotiškus 
tu s.

Karvės leidėjai 
mokėti jam uždėtas pabaudas, 
nes tuomi gerai išgarsino sa
vo įstaigą.

kad 
kur

tely- 
Pas-

per tvorą— 
savininkui 

komplimen-

sutiko užr

Puošnusis ponų Stork Klu
bas įžeidė menininkę Josephi
ne Baker, kaipo negrę. Po to 
išaiškinta, jog tame pačiame 
klube turi savo patalpas miesto 
“labdarybių” įstaiga, kuriai 
negrai aktoriai savo darbu ir 
aukomis yra sukėlę šimtus 
tūkstančių dolerių paramos. 
Atsimokėta!

Stoka mokytojų
New Yorko miestui skubiai 

reikėtų dar bent 8,000 dau
giau mokytojų, pareiškė Pub
lic Education Association, pi
liečių nepriklausoma organi
zacija.

įstaiga palygino mokyklų 
padėtį 47-se skirtingose did
miesčio ir apylinkių vietose. 
Patyrė, kad New Jersey ir 
Connecticut yra po 55 moky
tojus kiekvienam tūkstančiui 
mokinių. O mūsų .mieste tėra 
tiktai po 45 mokytojus. Dėl 
to organizacija pareiškė:

“Moderniškojo švietimo vie
na pamatinių prievolių turėtų 
būti ta, kad mokytojas visa
pusiškai pažintų mokinius, 
galėtų jiems pagelbėti viska
me..,.

Mokinių skaičiui klasėje 
daugėjant, mokytojo išgali
mas suteikti kiekvienam mo
kiniui laikas mažėja.”

New Yorkas, sako pareiš
kimas, jeigu jau negali moky
ti geriau, tai nors turėtų mo
kyti bent taip, kaip apmoko 
a py 1 i n k ės miesteliuose.

šiuos žodžius rašančiai te
ko kalbėtis su jaunais tėvais. 
Jie iš didjniesčio išsikėlę į 
užmiestį patyrė, kad apylin
kės tos pat klasės vaikai daug 
aukščiau stovėjo už jų vai
kus, kurie mokėsi New Yor
ko. Newyorkieciai vaikai turė
jo daug vargo, kol dasivijo 
anuos, kaimo mokykloje mo
kytus vaikus. O tai buvo dėl 
to, kad mūsų klasės perpildy
tos. Ir dėl to, kad nedamoka- 
mi ir persekiojami geresnieji 
mokytojai apleidžia mokyto
jų profesiją, eina dirbti ki
tur. Z.

Šposavimas atnešė mirti

New Yorko priemiestyje 
Larchmont 6 metų berniukas 
tapo užmuštas, o kitas toks j 
pat vaikas sužeistas automobi
li ūmi. Vaikai norėję pašpo- 
sauti — užtraukę skersai 
kelią virvę ir galus apsijuosę 
aplink save.

IŠMOKITE VAŽINĖT PER THAF1KĄ

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
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Rendauninkai stojo 
apginti šeimą

Pagrasinus prašalinti <iš 
,miestinio Fort Greene pro
jekto Mrs. Grace Youngallait 
su jos dviemis mažais vaiku
čiais, to projekto gyventojai 
susiorganizavo ją ginti.

Moteriškei, prieš apie me
tus laiko vyro apleistai, įsaky
ta su vaikais išsikraustyti iki 
spalių 23-čios arba ją prie
varta iškraustys. Bet, kur ei
ti? Sunku gauti butą ir suau
gusiems. O jos vaikučiai yra 
berniukas 5 ir mergaitė 8 mo
tų .

Projekto gyventojai spalių 
23-čios rytą iššaukė pikietą 
prie projekto vedėjo Louis 
Friedmano raštinės, 287 Myrt
le Ave. O vakarą sušaukė mi
tingą 36 Edward St., kad su
siplanuoti sekamus žygius.

Perkant nuosavybes 
reikia atsargumo

šiais laikais galima nusi
pirkti ne tiktai prastą, bet 
net visai nesamą “nuosavy
bę.” Ta daug kartų seniau 
girdėta suktybė vėl pasikar
tojo šiomis dienomis. Pasikar
tojo gal daug tokių, bet tiktai 
viena tokia išaiškinta.

Praėjusią savaitę areštuoti 
New Yorke pardavinėjtįsieji 
tokias “nuosavybes” newjer- 
siočiai Closter Village, God
frey Estates ir Lovel, Inc., 
“korporacijų” savininkai. Vie
nas jų, advokatas Sidney V. 
Stoldt buvo Ridgefield mies
telio teisėjų. Kitas yra Carl C. 
Low iš Englewood. Trečiojo, 
newyorkiecio Louis Antovcl, 
tebeieškojo.

Įsaką juos areštuoti išgavo 
bronxiete Mrs. Josephine Sol
tis. Jos skunde sakoma, kad 
jinai įmokėjusi $1,700 tikslu 
gauti lotą ir stubukę, bet nie
ko negavusi. Įkaitini,me sako, 
kad jie taip susirankioję apie 
milijoną dolerių, o tuomet 
paskelbė bankrūtą.

Padėka
Negalima tylėti, kuomet 

reikią pasakyti, kad kartai?
iš akių ašaros trykšta ne iš 
gailesčio, bet iš) džiaugsmo, 
kuomet sužinai turįs tiek 
daug prietelių, kurie tave at
jaučia iš gilumos savo sielos.

čia kalba eina apie operos 
“Birutė” vaidilas, kurie sutei
kė goriausią savo kooperaciją 
filmavime. Kaipo veteranai 
lietuvių teatro suteikėte filmi- 
ninkui dar didesnio pasiryži
mo varyti tą darbą pirmyn.

I Reiškiu jums, prieteliai, pasu 
‘ tikėjimą, kad tęsite savo ko
operaciją iki sėkmingos už
baigos — nufilmuoti ir pasta
tyti Liberty Auditorijoje 23 
gruodžio (December) 1951 
m., tą istorinį ir be galo pui
kų veikalą Lietuvių Liaudies 
Operą “Birutė.”

Filmininkas Jurgis Klimas.

Streikuos iki pilnos 
pergalės

Didžiojo New Yorko uosto 
darbininkų streikas gale pra
ėjusios savaitės buvo pasiekęs 
veik visas prieplaukas. Strei- 

Į kieriai daugiau, negu bent ka
da praeityje, buvo pasiryžę 
laimėti savo teisėtus reikalavi
mus.

Keli lokalai buvo pradėję 
pasitarimus bendrai vadovy
bei sudaryti.

Kriaučių atydai
Spalių (Oct.) 24 d. įvyksta 

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

Gerbiamieji kriaučiai 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. J. S.

Trafiką dirigavęs New Yor
ke policistas James Lyon ta
po automobilisto užgautas, 
kuomet jis bandė automobilis
tą sustabdyti. Užgavėjas pa- j 
bėgo. •

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS j
Laisves įstaigai reikalingas dar

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LOTAS

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

(206-210)

* PARSIDUODA KEPYKLA
Su nedideliu įmokėjimu, lengvi iš

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

--------------------------_----------------------

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

HA;
Išmokome Mechaniku

ir Chauffeur’iu

AUTO b R 
REPAIR j

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

Direktorius
L. TICHNIAVICTUS

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

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

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį po pietų, 3 vai., spalių 
28 d. toj pačioj vietoj, 17 Ann St. 
Šis susirinkimas perkeltas vieną sa
vaitę anksčiau dėl Laisvės koncer
to, nes nekurie nariai važiuos /ą 
dieną į koncertą. Meldžiu atsilanty- 
ti skaitlingai. — Kviečia Valdyba.

209-10)

SO. BOSTON, MASS.

LLD 2 kuopos ir Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks bendras, nedė- 
lioj, 28 d. spalių, 8 vai. vakaro, 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 62 kuopos bankietas įvyks 

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

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street £
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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




