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Chicagoje suareštuotas vi
siems žinomas pažangiosios 
visuomenes veikėjas L. Pru- 
seika. Paleistas po penkiais 
tūkstančiais dolerių kaucijos. 
Norės, kaip Andruli, ir jį iš- 
deportuoti. Prasidės žjnogaus 
tąsymas po teismus.

Visa Amerikos lietuvių pa
žangioji visuomenė sulaiky
tam veikėjui simpatizuoja ir 
visais būdais padės jam apsi
ginti. Gynimuisi reikės finan
sinės paramos. Vėl turėtų vi
suose miestuose geriau, smar
kiau darbuotis ateivių bei de
mokratinių teisių gynimo ko
mitetai.

Brooklyne šaukiama demo
kratinių teisių gynimo konfe
rencija turėtų būti gera ir 
skardinga. Visos organizacijos 
turėtų išrinkti atstovus.

Daug kas pasikeitė pr pasku
tinius šesteris metus, šeši metai 
atgal dideliu džiaugsmu visa

* žmonija sveikino susiorgani- 
zavimą Jungtinių Tautų. Buvo 
manyta, jog ši organizacija 
stovės taikos sargyboje.

Bet tenka skaudžiai nusivil
ti. šiandien ta “taikos” orga
nizacija pati veda, arba jos 
Vardu, kiti veda karą. Tūks
tančiai nekaltų žmonių tame 
kare jau krito ir vis daugiau 
dar krinta.

Gaila, kad tiek daug žadė
jus organizacija taip greitai 
sugedo, išsigimė, pasidarė ke
lių šalių grupės įrankis. Atei
tis nekokia. Daug nežada ir 
busimoji Generalinės Asam
blėjos sesija, kuri kitą mėnesį 

Į • susirinks Paryžiuje. Dalykų 
pamatiniai nepataisys.

I j *
J. Kardelio menševikiškas 

lapas, vadinamas “Nepriklau
soma Lietuva”, mane bara ir 
sako: “Bet Bimba prieš Stali
no atominę bombą nieko ne
turi ir net ja didžiuojasi, jam 
nepatinka tiktai Trumano ato
minė bomba”.

Atvirai ir griežtai pasaky
siu: Aš-esu griežtas, mirtinas

• priešas visų atominių bombų, 
tiek “Stalino”, tiek “Truma-

I no”. Jos visos turi eiti vel- 
, niop. Aš stoju už tai? kad jos 

/ , visos būtų tuojau sunaikintos 
ir kad būtų griežčiausiai už
drausta jas kam nors gaminti, 
arba už jų gaminimą agituoti.

Ar dabar aišku, kaip aš į 
tai žiūriu ? Prašau kardelinius 
pielagius man neprimetinėti 
tai, kam aš netikėjau ir neti
kiu.

Anglijos darbiečių viešpa- 
taviiųas buvo mažesnis blo- 

sulyginus su konservato
rių viešpatavimu, kuris dabar 
prasidės Anglijoje. Darbiečių 
pralaimėjimu’ negali džiaug
tis ir negalima sakyti: “Boba 
iš ratų, ratams lengviau”.

Anglijos žmonės padarė 
didelę klaidą. Jiems skaudžiai 
atseis.

Nors, žinoma, Anglijos už
sieninėje politikoje pamatinių 
pakeitimų nebus, bet, sako
ma, Trumanas labai paten- 

ikintas Churchill laimėjimu.
I jChurchill energingiau ir išti- 

|kimai dirbsiąs Amerikos poli- 
r tikos pravedimui Europoje, 

Azijoje ir Afrikoje, negu “so
cialistas” Attlee.

Dabar žodis dar grynai 
i “lietuviškais” reikalais. Man 
i labai gaila prelato Krupavi

čiaus. Dabar jau1 aiški visa is- 
tojri'a. Jo gražioji barzda ta
po begėdiškai nusvilinta. Prie 

pasirodo, prisidėjo ir jo 
geriausi kamarotai, jo 

j kolegos iš Chicagos kunigų 
I Draugo.

[ Žmogus buvo susitaręs su 
“diplomatijos šefu” ir jau

1 ruošėsi sutartį pasirašyti. Da-
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Amerikonai ginčijasi su- 
šiauriniais korėjiečiais 
del pertaikos ruožto
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai smarkiai atakuoja; 
amerikonai su Savo talkininkais atmuša atakas

Korėja, spal. 29. — Tęsia
si ginčai tarp amerikonų ir 
šiaurinių korėjiečių dėl to, 
kur turėtų būti nustatytas 
nekarinis paliaubų ruožtas. 
Vieni ir kiti pripažįsta, jog 
pertaikos ruožtas turėtų 
eiti maždaug paliai karo 
frontą, bet nesusitaria, kur 
yra tikroji karo linija.

Amerikonai skaito karinę 
liniją iki tų vietų, kurias 
pasiekia amerikiniai tankai, 
nors po žygio, jie ir grįžta 
atgal. Šiauriniai korėjie
čiai sako, tikrasis, pastovės-

Šimtai cenzorių koš 
valdines žinias

Washington. — šimtai ir 
gal net tūkstančiai valdi
ninkų cenzūruos žinias, ku
rias duos civiliniai valdžios 
d e p a r t m entaif komisijos, 
biurai bei kitos įstaigos, sa
ko Scripps-Howard laikraš
čiai.

Valdinių žinių cenzūra 
ivedama pagal prezidento 
Trumano įsakymą iš rugsė
jo 27 d.

Kritikai tvirtino, kad cen
zoriai galės užginčvti ir to
kias nekarines žinias, kaip 
geležinkelių veikimas, plie
no gamyba, farmų derliai, 
prekinių laivų statyba, be
darbių skaičius, gazolino ir 
automobilių gamyba ir kt.

Laikraštininkų suvažiavi
mai reikalavo atšaukti to
kią cenzūrą, kuri atima 
amerikiečiams “žin o j i m o 
teisę.”

Bomba užmušė vietinį 
mainierių vadą

Wilkes Marre, Pa.—Bom
ba sudraskė automobilį ir 
mirtinai sužeidė sėdėjusį ja
me Charlesą M e c a d o na, 
pirmininką Mainierių Uni
jos skyriaus Pittstono apy
linkėje. Mecadonas buvo 
nuvežtas į Wilkes Barre li
goninę, kur ir mirė.

Bomba sužeidė ir tris 
mergaites gatvėje.

Mecadonas neseniai gavo 
grūmojantį laišką:

“Jeigu tu per vieną sa
vaitę nepristatysi mum $2,- 
000, tai mes nužudysime ta
ve ir tavo sūnų Frankį.”

Kasablanka. — Ameriko
nai statydina kelias dideles 
karinių lėktuvų stovyklas 
Kasablankos apygardoj, 
Francijos kolonijoj Morok- 
koj, šiaurinėj Afrikoj.

bar visi planai subyrėjo. Mū
sų klerikalai prieš juos griež
tai išstojo. Visą Krupavičiaus 
susitarimą atmetė ir pasmer
kė. Prelatas turėjo nusileisti, 
prisipažinti paklydusju ir su
tartį išmesti į šiukšlyną. 

uis frontas yra už kelių iki 
keliolikos mylių to’:‘au į pie
tus.

Šiauriniai korėjiečiai iš
vien su kinais padarė tris 
įnirtingas atakas prieš ame
rikonus viduriniame fronte, 
į pietus nuo Kumsongo. A- 
merikonai su savo talkinin
kais atmušė pirmąsias ata
kas ir ginasi iš apkasų.

Rytiniame ir vakariniame 
frontuose amerikonai pa-, 
stūmė šiauriečius šiek tiek 
atgal.

Bušui nukritus nuo \ 
tilto, užmušta 7 J

Oakland,‘Calif. — Nukri
to nuo Bay Bridge prietil- 
tės ir sudužo busas, užmu
šant 7 važiuotojus ir sužei- 
džiarit 22 kitus.

Nelaimė šitaip įvyko. 
Pirm buvo važiavęs auto
mobilis nuskėlė gabalą ce
mento, atsimušdamas į ša
lutinį tilto užtvarą. Bu
sas, užvažiuodamas ant to 
cemento, taip pasprūdo, 
kad nusirito 40 pėdų žemyn.

Pirmiau važiavusio auto7 
mobilio vairuotojas sunkiai 
sužeistas.

Derybinis baliūnas 
apdegino 14 jankių

Korėja. — Sprogo baliū
nas Panmundžome ir skau
džiai apdegino 14 ameriko
nu. Panmundžome eina de
rybos tarp amerikonų ir 
šiaurinių korėjiečių dėl mū
šių sustabdymo.

Keli oran iškilę spalvuoti 
guminiai baliūnai, pritvir
tinti vielomis prie žemės, 
paženklina derybų vietą; 
įspėja, kad nei amerikonai 
nei. šiauriniai korėjiečiai 
neužpultų tos vietos. Baliū
nai yra privaryti hydroge- 
no (vandenilio) dujų.

N. J. Standard Oil Co. 
pelnė $403,000,000

New York. — Standard 
Oil Company of New Jer
sey raportavo, jog per 9 
pirmuosius mėnesius šiemet 
gavo $403 milijonus dolerių 
gryno pelno, taigi 128 mili
jonais, 500 tūkstančių dole
rių daugiau kaip pernai per 
tuos pačius mėnesius.

Turkija ir Graikija forma
liai priimtos j karinį 

Atlanto sąryšį
Lohdon.—Amerikos, An

glijos ir kitų Atlanto kraš
tų atstovai pasirašė sutar
tį, formaliai priimant Tur
kiją ir Graikiją į karinį 
Atlanto sąryšį prieš Sovie
tų Sąjungą. \
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Joe Ryan pasižadėjo Trumanuii Daugiau anglų balsavo už 
sulaužyti laivakrovių streiką Darbo Partiją, bet rinkimus

New York. — Darbo Fe
deracijos laivakrovių pirmi
ninkas Joseph Ryan sekma
dieni pasiuntė prezidentui 
Trumanui telegramą, žadė
damas “tikrai sulaužyti” 
laivakrovių streiką; siųsti 
savo šalininkus darban per 
streiko pikietuotojų eiles.

Bet pirmadienį streikie- 
riai neleido nė krustelėt lai
vų iškrovimui ar priki’ovi- 
mui, nors buvo sutelkta šim
tai policijos, kad praskintų 
streiklaužiams kelią.

Streikuojančių eilinių 
laivakrovių vadas John J. 
Sampson pasiuntė prez.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
(

Port Said, Egiptas.—An
glų kariuomenė nušovė dar 
vieną egiptietę moterį ir su
žeidė kita, v

Madrid, Ispanija. — Už
tikrinta, kad Amerika gaus 
savo karo laivams stovyklas 
Ispanijoj.

Washington. — Valdinė 
komisija ragino įvesti vers
tiną karinį lavinimą visiems 
18 metų sulaukusiems jau
nuoliams. Pirmieji to lavi
nimo metai lėšuotų 4 bilijo
nus doleriu.

Korėja. — Atsilankęs A-

Kaip Japonijos seimas 
užgyrė sutartis su 
Amerika ir ‘‘vakarais”

Tokio. — Japonijos sei
mas 307 balsais prieš 47 už
gyrė taikos sutarti, padary
tą su Amerika ir kitais 
“vakariniais” kraštais per 
San Francisco konferenci
ją. Visi 22 komunistai sei
me balsavo prieš sutartį. 
Kai kurie socialistai balsa
vo už, o kiti prieš.

Paskui seimas jau mažes
ne balsų dauguma užgyrė 
karinę Jungtinių Valstijų 
sutartį su Japonija. Ši su
tartis leidžia Amerikai lai
kyti savo armiją ir karines 
stovyklas Japonijoje taipgi 
po to, kai bus pasirašyta 
taikos sutartis ir Japonija 
taps .pripažinta “pilnai ne
priklausoma valstybe.” .

Už karinę sutarti .su A- 
merika balsavo , 289 seimo 
nariai, prieš ją 71, o nuo 
balsavimo susilaikė 106. Vi
si 22 komunistai atstovai 
balsavo ir prieš šią sutartį.

Naujas Graikijos monarcho- 
fašistų kabinetas

Athenai, Graikija. — Ta
po suorganizuotas naujas 
Graikijos ministrų kabine
tas iš generolo Nikolo Plas- 
tiro monarcho fašistų ir 
Sofoklio Venizeloso libera
lų.

Plastiras yra premjeras, 
o Venizelos — premjero pa
vaduotojas ir užsienio rei
kalų ministras. Kiti minis
trai taipgi iš abiejų partijų. 

Trumanui prašymą paskir
ti komisiją, kuri turėtų iš
tirt, kaip buvo įvykdyti pa
starieji balsavimai dėl nau
jos sutarties su kompanijo
mis.

Sampson tvirtina, kad 
Rya.no šaika apgavmgai 
pravedė tuos balsavimus. 
Jeigu valdžia paskirs tyri
nėjimų komisiją, tai Samp- 
sonas ketino atšaukti strei
ką.

Streikas faktinai sustab
dė laivakrovių darbus Bos
tone ir apšlubino juos Phi- 
ladelphijoj ir kituose ryti
niuose uostuose.

merikos armijos štabo gal
va generolas Collins pareiš
kė, kad jeigu ir būtų pasi
rašyta pertaika, vis tiek 
amerikonai dar laikytų sa
vo kariuomenę Pietinėje 
Korėjoje.

Washington. — Amerika 
siunčia 50 bombonešių i 
savo lėktuvų aikštes Fran
ci.] o j.

Korėja. —- Šiauriniai ko
rėjiečiai išmušė keturis 
amerikinius tankus iš. vei
kimo, bet kiti amerikiniai 
tankai pervilko juos į savo 
pusę..

0. Universiteto profesoriai 
ir studentai protestuoja 
prieš pažabojimą kalbėtojų

Columbus. O. — Ohio 
Valstijos Universiteto glo
bėjai, pirmininkaujant ge
nerolui C. S. Darguschui, 
nutarė, kad universiteto 
prezidentas H. L. Bevis ga
lės uždrausti kalbėti tos 
įstaigos patalpose bile žmo
nėms, kuriuos Bevis laikys 
“neištikimais” Amerikai.

Didžioji dauguma profe
sorių smerkia ta žodžio 
laisvės “gagančių.” Atsto
vai 18 tūkstančiu universi
teto studentų taipgi užpro
testavo prieš tokios sauva- 
lios davimą jo prezidentui.

Universiteto prezidentas 
jau užgynė kalbėti dr. H. B. 
English’ui, kyeikeriui tai
kos šalininkui. Methodistų 
vyskupas Hazen dėl to už
protestavo, kad universite
te pančiojama pamatinė 
amerikiečių laisvė.

Egiptas sako, anglai laužo 
Jnngt. Tautų konstituciją

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia formaliai pranešė 
Anglijai, kad Egiptas pa
naikino 1936 metų ir 1899 
metų sutartis, nes Anglija 
per prievartą užkorė Egip
tui šias sutartis.

O jei Anglija dar bandys 
palaikyti savo armiją Sue- 
zo kanalo ruožte ar Egipti- 
niame Sudane, tai laužys 
Jungtinių Tautų konstituci
ją, kaip sako Egipto val
džia.

konservatoriai laimėjo »
Churchillas sudarė naują ministrų kabinetą; sovietinė
spauda nemato tikro skirtumo nuo darbiečių politikos

London. — Anglijos seimo 
rinkimuose pereitą ketvir
tadienį buvo paduota 13,- 
893,618 balsų už socialistus 
Darbo Partijos kandidatus 
i seimą ir 13,693,446 balsai 
už Winstono Churchillo va
dovaujamus konservatorius 
(atžagareivius). »

Nors darbiečiai gavo 
200,172 balsais daugiau, ta
čiau konservatoriai laimėjo 
rinkimus. Jų išrinkta 18 at
stovų daugiau negu darbie
čių.

Konservatorius žada rem-

Amerika duoda Čiangui 
daugiau ginklų

Taipei, Formoza. — Gene
rolas J. Lawton Collins, 
Jungtinių Valstijų armijos 
štabo galva, lankėsi pas 
Čiang Kai-šeką, chinų tau
tininku valdovą Formozos 
saloje, ir pranešė, kad Ame
rikos laivai gabena naujus 
ginklų krovinius čiangui 
apsiginti nuo Kinijos komu
nistu.

Čiangas suruošė Collinsui 
bankietą ir sayo armijos pa
radą.

Paskui gen. Collins išlėkė 
i Japoniją.

Išsprogdinta nauja 
vidutinė atom-bomba

Las Vegas, Nevada.—Sek
madienį buvo išsprogdinta 
nauja vidutinio dydžio ato
minė bomba Nevados vals
tijos dykumoje. Už 75 my
lių matyta sprogimo lieps
na, sakoma, buvo skaistesnė 
negu užtekanti saulė.

Bomba paleista iš aukš
tai pakilusio lėktuvo. Buvo 
daroma p r a t i m a i mėtyt 
atom - bombas į priešo ka
riuomenę.

Neoficialiai skaičiuojama, 
kad tai jau 19-ta ameriko
nų išsprogdinta atominė 
bomba., O Sovietai, sako
ma, išsprogdinę dar tik tris 
bandomąsias atom-bombas.

Amerika dar smarkiau 
ginkluos Jugoslaviją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia rengiasi 
pasirašyti sutartį, pagal ku
rią siųs Jugoslavijai dau
giau tankų, lėktuvų ir kitų 
ginklų.

Jugoslavijos Tito valdžia 
prašo dar į25 milijonų do
lerių “paskolbs.’k Amerika 
jau yra davus' Jugoslavijai 
180 milijonų dolerių, stipri
nant ją prieš koiųunizmą.

. St. Louis. — Budweiserio 
bravoro darbininkai užbai
gė 3 savaičių streiką. 

ti seime šeši išrinkti libera
lai. Tuo būdu Churchillas 
turės 24 atstovų daugumą 
prieš darbiečius.

(1 )idmiesčiuose daugiau
sia žmonių balsavo už Dar
bo Partiją. Bet mažųjų 
miestų ir farmų apskritys' 
su mažesniu skaičium gy
ventojų renka seiman po 
tiek pat atstovų, kaip ir 
skaitlingesnės didmiesčių 
apskritys. Tokiu būdu kon
servatoriai ir laimėjo rinki
mus, nors mažiau piliečių 
balsavo už juos.)
CHURCHILLO MINISTRŲ 

KABINETAS
Churchillas sudarė savo 

ministru kabinėta, kuriame 
jis bus premjeras ir apsigy
nimo ministras. Užsienio 
reikalų ministru tapo An
thony Eden, kuris taip pat 
bus premjero pavaduotojas 
ir seimo vadas.

Finansų ministras bus lor
das Woolton, kolonijų—Oli
ver Littelton, darbo minis- Į «
tras Sir Walter Monckton, 
ir kt.

Churchillo planai, tarp 
kitko, reikalauja grąžint 
suvalstybintą pramonę į 
privačiu savininkų rankas 
ir suteikt privačiam kapita
lui daugiau laisvės.

MASKVOS SPAUDA SA
KO, ANGLIJOS 
POLITIKA NEPASIKEIS

Maskva. — Sovietu žinių 
agentūra Tass ir Maskvos 
laikraščiai rašo, kad Chur
chillo konservatorių užsie
ninė politika bus beveik to
kia pat, kaip ir darbiečių- 
socialistų.

Sovietine spauda nieko 
nesako apie Churchillo pri
siminimus laike rinkimu 
kampanijos, kad gal reikėtų 
sušaukt konferenciją tarp 
Keturių Didžiųjų — Angli
jos, Sovietų Sąjungos, Jung
tinių Valstijų ir Francijos. 
Churchillas sake, jog pats 
sutiktu tartis su Stalinu dėl 
ginčijamų t a r p t a u t i n i ų 
klausimų ramaus išsprendi
mo. ‘

Korėjiniai jankiai taip 
pat gaus tūlas teises

Washington.—Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso 
nutarimą, kad Korėjos karo 
veteranams būtų suteiktos 
kai kurios panašios teisės, 
kaip ir kitų, “tikrųjų” ka
rų veteranams.

Iki šiol jie neturėjo tokių 
teisiu, nes valdžia vadina 
Korėjos karą tik “policiniu 
veiksmu,” o ne karu.

Ant paminklų karinėse 
kapinėse žuvusiems kituose 
karuose pažymėta ir karų 
vardai, bet iki šiėl uždraus
ta įvardyt Korėjos karą.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir netaip šalta.
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PO RINKIMŲ BRITANIJOJ
BRITANIJOS PARLAMENTO RINKIMAI praėjo 

darbiečių partijos pralaimėjimu, o torių laimėjimu.
Pasirodo, jog nemaža dalis Anglijos žmonių nusivylė 

dešiniųjų darbiečių valdžia, kuri leido bilijonus dolerių 
naujiems prie karo prisirengimams, kuomet darbo žmo
nių gyvenimas Britanijoje vis sunkėjo.

Attlee-M'orrisono valdžia nepatenkino nei Britanijos 
darbo žmonių nei Britanijos kapitalistų, neigi Wall 
stryto imperialistų.

Jei Attlee valdžia būtų klausiusi kairiųjų darbiečių 
reikalavimų, ji, be abejojimo, būtų išsilaikiusi.

Šis darbiečių pralaimėjimas yra smūgis ne tik jiems, o 
ir visiems darbo žmonėms. Bet kartu yra ir pamoka,— 
pamoka, kad tokia politika, kokią Attlee-Morrison vyk
dė, veda į pražūtį.

Dėl tokios politikos darbiečių partijos prakišo rinki
mus Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje.

Senis Churchillas mokėjo rinkiminėje propagandoje 
panaudoti nemaža demagogijos, kuri padėjo jo partijai 
laimėti rinkimus.

Tarp kitų siūlymų, Churchillas sakė, jei jo partija rin
kimus laimės, jei jis bus ministrų pirmininkas, tai jis, 
Churchillas, stovėsiąs už sušaukimą trijų didžiulių vals
tybių atstovų — atsieis, Truma.ho, Stalino ir Churchillo, 
—pasitarimo tarptautiniams nesusipratimams spręsti.

Tai, matyt, gražiai paveikė ne į vieną britą balsuotoją, 
nes liaudis nori taikos, liaudis nori, kad tarptautiniai 
klausimai būtų sprendžiami derybomis, o ne ginklais.

Tokio siūlymo Attlee negalėjo statyti, nes jo vyriau
sybė, eidama išvien su Washingtonu, šoko taip, kaip 
Washingtonas grojo.

Taigi dabar Churchillas ir jo torių partija turės pro
gos parodyti, kaip jiems rūpi taika, kaip jiems rūpi 
žmonijos gerbūvis.

Už NEGR.f TEISeJĄ
BESIARTINANT RINKIMŲ dienai Niujorke, tenka 

susimąstyti ir jais. Tenka pagalvoti apie tą ir kitą 
kandidatą, apie tą ir kitą siūlymą, dėl kurio reikės bal
suotojui pasisakyti.

Mūsų dėmesį kreipia vienas dalykas, kurio neturėtų 
pražiūrėti nei vienas balsuotojas, būtent: į aukščiausi 
šalies teismą (State Supreme Court) Amerikos Darbo 
Partijos sąraše teisėjo vietai kandidatuoja žymus ne
gras advokatas Jacųues Isler.

Balsuotojai, gyveną pirmajame juridiniame distrikte, 
kuris apima Manhattaną ir Bronksą, turės teisę ir pro
gą už šį juristą balsuoti. Jie raginami tai padaryti.

Atsiminkime: aukščiausiajame Niujorko valstijos teis
me ligi-šiol nebuvo nei vieno negro juristo teisėju.

Gerai pasielgė Amerikos Darbo Partija, pastatydama 
šį juristą kandidatu svarbiai vietai.

TEBEKYLA ”
ASSOCIATED PRESS skelbia iš Maskvos žinią, kad 

trečiajame šių metų bertainyje Tarybų Sąjungos indus
trijos gamyba pakilo 15 nuošimčių, palyginti su praėju
sių metų tuo pačiu bertainiu.

Darbininkų produktingumas, beje, sakoma, pakilo 9 
nuošimčiais.

, Komentuodamas tai, Niujorko Timeso bendradarbis, 
Mr. Schwartz, skelbia, jog šiemet Tarybų Sąjungos pra
moninė gamyba sieks 275,000,000,000 rublių vertės (ru
blio vertę jis ima pagal 1926-W27 metų kainas). Praėju
siais metais, sako Schwartz, Tarybų Sąjungos pramonė 
pagamino visokių produktų už 240,000,000,000 rublių.

Šis anti-sovietinis rašytojas pripažįsta, jog Stalino pla
nas, nustatytas 1960 metams, trimis ketvirtadaliais jau 
esąs įvykdytas. Kokiais sumetimais Schwartzas tai da
ro, mes nežinome,

ASEMBLeJOS SESIJOS-
SU LAPKRIČIO MĖNESIO pradžia Paryžiuje atsi- 

darys Jungtinių Tautų metine asemblėja^arba seimas.
Pirmasis, steigiamasis Jungtinių Tautų seimas-asem- 

bleja, įvyko San Francisco mieste; kiti, vėliau, metiniai 
seimai vyko Niujorke, gi dabartinis —2 Paryžiuje, nors 
mes nemanome, kad ten bus kiek ir kuo nors geriau, 
ndgu buvo Niujorke.

Asemblėjos pasisekimas ar nepasisekimas vyriausiai 
priklausys nuo to, kaip susitars pačios didžiosios vals
tybes, ypatingai Amerika ir Tarybų Sąjunga.
• Vyriausiu asemblėjos uždaviniu, mūsų nuomone, tu
rėtų būti: pasisakymas, už karo baigimą Korėjoje.

Atsiminkime, tasai karas yra vedamas Jungtinių Tau
tų vardu ir autoritetu, tai jų, Jungtinių Tautų, seimas 
ir turėtų tarti žodį, kad karas būtų baigtas, kad taika 
Korėjoje’būtų atsteigta, kad iš Korėjos būtų ištraukta 
svetimų kraštų kariuomenė, paliekant Korėjos reikalus 
patiems korėjiečiams spręsti.

Kinijos į Jungtines Tautas įsileidimas,—kitas svarbus 
dalykas, bet jis, aišku; bus svarstytas vėliau.

Pro vagono langus pra
bėga platūs kolūkiniai lau
kai, nupiautų javų gelto
nas kilimas. Tik kur ne 
kur pamatysi dar nenuim
tus kviečius, kur plaukia 
savaeigis kombainas. Tai 
čia, tai ten pastebi kolūki
nius klojimus: didžiulių 
šiaudų kūgių fone kulia
mosios, sunkvežimiai su 
grūdais.

Bet štai traukinys ėmė 
lėčiau judėti. Girdėti radi
jo diktoriaus balsas: “Pilie
čiai keleiviai, traukinys at
vyksta į Pasvalio stotį. Sto
vės 15 minučių.”

Pasvalys, buvęs buržuazi
nės Lietuvos valsčiaus mies
telis, dabar miestas ir Šiau
lių srities rajono centras.

Dieną naktį yra gyvu ir 
raudoname kampelyje, ku
ris yra arti geležinkelio 
stoties. Čionai ateina kol
ūkiečiai paskaityti naują 
laikraštį, sulošti šachmatų 
partiją, pasiklausyti agita
toriaus pasikalbėjimą,. me
ninės saviveiklos koncertą, 
štai ir dabar rajono kultū
ros namų brigada pasirodo 
kolūkiečiams. Linksmą Če
chovo komediją “Lokys” pa
keičia dainos, dainas — šo
kiai, šokius—deklamacija.

■ leninės saviveiklos briga
dos, o jų Pasvalyje keletas, 
viena labiausia paplitusių 
naujosios kultūros pasireiš
kimo formų.. Tarybų val
džia prikėlė gyveniman 
Pasvalyje šimtus naujų ta
lentų. Laiškanešė Rima 
Povilionytė atlieka sudėtin
gus baleto numerius, MTS 
radistaš Juozas Svalbūnas 
puikiai šoka, komjaunimo 
rajono komiteto darbuoto
jas Mykolas Ladyga turi 

| nepaprastus dram atinius 
j gabumus.

Meninės saviveiklos ko
lektyvai — anaiptol neišse
mia viso to naujo, ką tary
bų valdžia atnešė į buvusį 
valsčiaus centrą — Pasvalį. 
Senbuviai gyventojai su 
džiaugsmu vedžios jus po 
savo miestą ir rodys:

,—štai mūsų naujasis ki
no teatras, mūsų naujoji 
elektrinė, mųšų* naujasis 
radijo mazgas...

Ir nepamirš pridurti, kad 
viso to nebuvo senaisiais 
smetoniniais laikais.- Visa 
tai sukurta pokario laiko
tarpiu.

Senasis Lietuvos miestas, 
kuriame dar išliko Gedimi
no prieš kryžiuočius pasta
tytosios pilies pėdsakų, lyg 
gyvena dabar savo antrąją 
jaunystę. Tą jaunystę jam 
sudaro ne tik naujosios mo
kyklos ir tūkstančiai moks
leivių jose, bet ir gausios

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Kalbasi trys valdžios šulai: mobilizatorius Wilson 
(dešinėje pusėje), apsigynimo gamybos administrato
rius Fleischman (kairėje pusėje) ir amunicijos tarybos 
pirmininkas John D. Small. Jie priėjo išvados, kad su 

1952 metais pasidarys stoka daugybės civilinio varto
jimo daiktų.

NA U JASIS G Y VEN IMAS 
PASVALIO MIESTE

Dr. J. F. Borisas

ŽMOGAUS ŠIRDIES VEIKSMAS
IR ŠIRDŽIAI GYDUOLĖS

kultūrinės ir ūkinės įstai
gos, kurios atsirado mieste 
tiktai tarybų valdžios me
tais.

Pasivaikščiokime po mies
tą. Žvilgsnis atžymi iška
bą: “Rajoninio laikraščio 
‘Stalino vėliava’ redakcija.” 
Kas iš Pasvalio valsčiaus 
senų gyventojų kada nors 
galvojo, kad čia bus leidžia
mas savo laikraštis, ir dargi 
ne vienas? Antrąjį—“Lau
kų stachanovietis” leidžia 
Pasvalio mašinų - traktorių 
stoties politinis skyrius.

MTS— šitaip sutrumpin
tai mūsų šalyje vadinamos 
šios puikios žemės ūkio 
įmonės. 120 MTS yra res
publikoje. Ir viena iš ge
riausiųjų teisėtai skaitoma 
toji, kuri yra Pasvalio pa
kraštyje, vieškelyje, vedan
čiame į Biržus. Šimtai jos 

! darbo žmonių, pilnutinai iš
mokusių valdyti' sudėtingą 
žemės ūkio techniką—trak
torius, kombainus, kuliamą
sias, grūdams valyti maši
nas ir dąug ką kitą, sudaro 
naują tarybinę inteligenti
ją. Pasvalyje didžiujamasi 
savo garsiuoju žemiečiu- — 
traktorininku Antanu Ba
nelių, kuris yra Iniciatyvi
nio komiteto Lietuvos res
publikinei taikos šalininkų 
konferencijai sušaukti ria- 
rys’

Keletą šimtmečių yra ži
nomi Pasvalio mineraliniai 
gydomieji šaltiniai. Tyrus, 
skaidrus, sieros vandenilio 
ir kalio bei magnio druskų 
prisotintas vanduo išgydo 
reumatizmą, n e u r a 1 gi j ą, 
odos ligas. Tačiau sename 
Pasvalyje ne tik nebuvo 
vandens gydyklos, bet ir pa
prastosios ambulatorijos. Iš 
kaimyninių apskričių suva- 
žiuodavusieji ligoniai patys 
gydeši gydomaįšiais vande- 

' nimis, gyveno valstiečių 
pirkiose.

z Daba r mieste veikia poli
klinika, ligoninė, vonių sky
rius. Dviaukščiame pasta
te yra vaikų darželis.

O kaip nepapasakoti apie 
kultūros ir poilsio parką, 
kūriš išsidriekė palei Pas
valį tekančios upės krante? 
Prieš 12 metų toje vietoje 
buvo ganomos ■ karvės. < 0 
dabar čia liepų alėjos, gė
lynai, takeliai, apiberti smė
liu, estrada, šokių aikštelė. 
Netoliese miesto stadionas, 
kuriame susitinka daugelio 
srities miestų sportinės ko
mandos.

Apie tai, kaip vešliai Pa
svalyje kunkuliuoja kultū
rinis gyvenimas, galima 
spręsti iš. afišų: Štai visiš
kai nauja: atvyksta Pane
vėžio dramos teatras, štai 
kiek s'etiesnė: vakar įvyko 

(Pabaiga)
Iš kitos pusės mes reko

menduojame Elixir Vita
min B Complex ir Vitamin 
A todėl, kad Elixir Vitamin 
B Complex ir Vitamin A 
veikia taip, kaip tonikas, ir 
sykiu patampa žmogaus 
kūne, jėga, susijungia su 
kūnu panašiai, kaip ir 
maistas, stiprina visą žmo
gaus kūną ir sykiu širdį ir 
širdies sienas. Skaitytojui 
gali būti aišku, kad širdžiai 
nuolatos labai reikalinga 
nauja energija. Ligonių, ku
rių širdys badauja, negauna 
tinkamo maisto, pradeda 
karts nuo karto kojos po 
biskį tinti, o nekuriu daž
nai vuduriai kažin kaip 
išsipučia, kitiems galva 
svaigsta ir skauda. Tai yra 
ženklai, kad širdis po biskį 
badauja arba yra nuvargu
si. Dažnai kai kuriems li
goniams užtenka sučiulpti 
burnoje (iš valios) šmotelį 
cukraus. Cukrus yra' svar
bi gyduolė žmogaus smege
nims. Tikrai pasakius, sme
genys daugiausiai maitinasi 
cukrumi. Cukrų smegenys 
pasigamina iš įvairių žmo
gaus kūno raumenų. Gi 
širdis negali pasigaminti 
pati, todėl reikalinga šmo
telį cukraus čiulpti iš va
lios, kad širdis atsigautų ir 
sustiprėtų.

Mūsų supratimu, ligoniai, 
kurie vartoja digitalis pi- 
liukes 1.5 gr. stiprumo,, ge
riau padarytų, x jei vartotų 
silpnesnes tabletėles, saky
sim, tokias, kaip Tablets 
Digoxin 0.25 mg. B. W. ir 
imtų po porą šaukštukų, du 
arba tris kartus, Elixir Vi
tamin B Complex (Leder- 
plex or Betalih Comp.).

Per daug tūkstančių me
tų po visą pasaulį buvo ir 
dabar yra plačiai vartoja
ma įvairiose šalyse Tinct
ure Crataegus Oxyacantha 
(Hawthorne Berries). Pa
saulinė ir U. S. Homeopa
thic Pharmacopoeia ir šian
dien rekomenduoja Tr. Cra- 
taegitš, kaipo' tinkamiausią 
širdžiai toniką. Mūsų ša
lyje virto tokia mada, kad 
viskas turi būti gaminama 
masiškai, tai yra, turi gim
ti ir mirti žmonės ant

Drogobyčiaus ukrainiečių 
teatro vaidinimas. Štai ne
spėjo užklijuoti1 Valstybinio 
dainų ir šokių Švedo vado
vaujamo ansamblio afišos. 
Pasvalio gyventojai su su
sižavėjimu pasakoja apie 
tai,k kad pas juos viešėjo 
Kauno aukštųjų mokyklų 
saviveikla, Klaipėdos ir 
Šiaulių teatrai. Argi viską 
suminėsi!

Rajono kultūros namai. 
Šiomis dienomis jie įsikels į 
naują erdvų pastatą. Čia 
bus žiūrovų salė, skaitykla, 
kambariu meninės savivei
klos rateliams, biblioteka, 
kuri jau dabar turi 7 tūks
tančių knygų fondą. 1,200 
Pasvalio gyventojų . yra 
nuolatiniai jos skaitytojai.

Neseniai miesto jaunimas 
išlydėjo studentus. Jie vyks 
mokytis į aukštąsias moky
klas bei technikumus. Dau
giau kaip 100 jaunuolių ir 
merginų išvyko į Vilnių, 
Kauną, Šiaulius, Maskvą. Jų 
tarpe buvo ir 23 žmonės iš 
tų, kurie’šiemet baigė Pa
svalio viduriniąja mokyklą 
ir dabar įtraukti į įvairių 
mokslo įstaigų Studentų 
skaičių.

Toksai nūdien yra nedi
delis rajoninis Pasvalio 
miestas.

“mass production.” Reiš
kia, turi būti viskas grei
tai atlikta, sulig atomiška 
gadyne. Taip yra ir su gy
duolėmis ir gydymu. Digi
talis piliukės paakstina šir
dį, bet toks paakstinimas 
neturės jokio medžiaginio 
sustiprinimo. Gi Crataegus 
uogos atlieka paakstinimo 
darbą lėtai, nepavojingai, 
tai šiam mūsų skubiam pe
riode toks vaistas pasilieka 
užmirštas. Tame ir yra di
džiausia bėda.

Elixir Vitamin B Com
plex rekomenduojame, tai
kydami daugiausia seniems 
žmonėms, taipgi ir Vitamin 
A 25,000 units kapsuliukes. 
Be to, reikalinga širdžiai 
poilsis. Kiekvienam žmogui 
poilsis yra gera gyduolė. 
Žmogus turi maždaug pri
silaikyti mokslininko New- 
tono trečiojo fizikos įsta
tymo, kuris anglų kalboje 
skamba taip: “By Newton’s 
Third Law, every action 
has an egual and opposite 
reaction.” Iš šio įstatymo 

! gali būt mums aišku, kad 
širdžiai, kurį dirba dieną ir 
naktį reikia energiją atsta
tyti, kuo nors atbudavoti, 
prilaikyti maždaug lygybė
je su išeikvota energija.

Vadinasi, . mes, dirbdami 
savo kasdieninius darbus, 
nuolatos išeikvojame ener
giją ir sykiu naikiname ma
žiausias neįmatomas gyvy

bės celes, iš kurių mes esam 
sudaryti.

Žmogus jau suskaldė ato
mą ir pasigamino pragaiš
tingą atominę bombą, ta
čiau dar kol kas jis nepajė
gia sužinoti pačios nucleus 
kombinacijos, kuri sudaro 
gyvybės celes ir pačią gy
vybę. Kol, kas ši kombi
nacija mokslininkams dar 
tebėra misterija. Mokslas 
nugalėjo marus, difteriją, 
rachitą, plaučių uždegimą, 
džiovą, sifilį, tetaną, mėnin- 
gitį, mažakraujystę, šiltinę 
ir daugybę lengvesnių ligų. 
Mokslas gali sunaikinti ar
ba nors apginti žmoniją 
nuo tokių žudytojų, kaip 
širdies ir vėžio ligos. Tie
sa, žingsniai lėti kovoje 
prieš širdies ir vėžio ligas.

Aišku gali būti kiekvie
nam žmogui, kad medicinos 
mokslininkai negali Kovoti 
prieš širdies ligą be tinka
mų planų, be pinigų. O šiuo 
tarpu visi mūsų pinigai ei
na ant pagerinime^atominių 
bombų ir kitokių ginklų. 
Todėl mes turime lėčiau gy
venti, nesiskubinti, šalčiau 
protauti, lėčiau valgyti, da
boti maistą, daboti energi
ją, kad ji nesieikvotų tuš
čiai. žmogaus amžius ar
ba metai neturi daug ben
dro su sveikata. Metai yra 
matematiškas rekordas 
praeities, ir būtų geriau, 
kad seni žmonės savo me
tus visai užmirštų.

Paremkite šį labai 
svarbų reikalą

I

1 Lietuvių,Komitetas Sveturgimių Teisių Gynimui, savo 
' susirinkime spalių 18, nutarė kreiptis į Amerikos lietu
vių organizacijas ir pavienius šiuo svarbiu reikalu:

Aaukščiausias Teismas sutiko svarstyti kelias, bylas, 
kurias apeliavo Amerikinis Komitetas Sveturgimių Tei
sių Gynimui. Jis spręs:

Ar galima deportuoti sveturgimius nepiliečius už tai, 
kad kada nors buvę Komunistų Partijos nariais?
. Ar galima laikyti suimtuosius sveturgimius kalėjime, 
neleidžiant po kaucija iki eina deportavimo bylos?

Nuosprendis lies visas apie 180 deportavimo bylų. Pa
ruošimas apeliavimo ir abelnai šios bylos atsieis apie 
$10;000.

Komitetui, taigi, reikalinga skubi finansinė parama. 
Mes raginame lietuvių organizacijas ir pavienius as
menis, kurie priešingi deportavimams ir sveturgimių 
nepiliečių laisvės varžymui, paremti šį svarbų reikalą.

Sveturgimių persekiojimas yra dalis abelno persekioji
mo ir visų žmonių laisvės varžymo.

Amerikinis Komitetas Sveturgimių Teisių Gynimui 
taipgi šaukia suvažiavimą gruodžio 8 ir 9 dienomis, Chi
cago, Ill.

Suvažiavimas bus pats svarbiausias organizacijos isto
rijoje. Jis atžymės 20 metų organizacijos sukaktį.

Taipgi niekados pirmiau, per visus 20 metų, Komi
tetas neturėjo ginti tiek daug žmonių, kaip dab&iv

Mes dėl to raginame: \
1. Visus Lietuvių Komitetus Sveturgimių Teisių Gyni

mui atsiųsti delegatus.
2. Kur nėra tokių komitetų, pasistengti juos sukurti ir 

siųsti delegatus.
3. Draugijų Sąryšiai kviečiami siųsti delegatus.
4. Pavienes organizacijas taipgi kviečiame siųsti de

legatus. *
Delegatų lėšas pačios draugijos turės padengti, nes 

komitetas neturi ištekliaus. Jis veda daugybę bylų, ku
rios labai brangiai lėšuoja.

Organizacijos ir pavieniai, kurie brangina laisvę, pra
šomi paremti finansiniai ,šį svarbų reikalą.

Prisidėkite prie kovos prieš deportavimus. Pągelbe^ 
kite savo veikėjams, kuriuos norima deportuoti ne u 
kokį prasižengimą, bet už veikimą darbo žmonių labui. I 

Lietuvių Komitetas Sveturgimių Teisių Gynimu
T. Žebraitis, pirmininkas,
B. Andrulis, sekretorius.

3116 So. Halsted St. 
Chicago, Ill.

P. S’ Parašius ir dedant spaudon ši atsiša lytimą, 
areštuotas Leonas Prūseika, Vilnies redakcinioA*cabo 
narys. Reikalas pasidaro dar svarbesnis. Vedimas jo 
bylos nemažai lėšilos, o V. Andrulio byla dar irgf ne
baigta, taipgi nebaigtos kelios kitos lietuvių deportavimo 
bylos.

Subr lįskite remti šį svarbų reikalą. LKSTG.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)* Aritrad., Spalių-October 30, 1951
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

B. Kryžiuočių atsikraustymas.
i.

Kryžiaus karai Europoje.
Vienuoliktojo*šimtmečio pradžioj vakarų Europos ka

talikai suskato keliauti į Palestiną su ginklais rankose, 
norėdami atimti iš turkų Jeruzolimo ir kitų šventų vie
tų. Tai vadinosi kryžiaus karai. Jie turėjo didelės įtek
mės visai Europai, taip pat ir lietuvių tautos likimui. 
Užtatai apie juos čia kelis žodžius pasakysime.

Jau iš seno nemažas dievobaimingųjų skaičius kas me
tai keliaudavo į Šventąją žemę lankyti tų vietų, kur 
Kristus gyveno ir mirė.
Bet šventoji žemė buvo netikėlių rankose. Anksčiau, 

kol ji priklausė arabų, buvo dar pusėtina. Apšviesti ara
bai, nors ir išpažino Muamedo tikybą, nedarė tačiau 
kliūčių krikščionims, atkeliavusiems aplankyti Švento
sios žemės. (Septintame šimtmetyje Muamedas išpla
tino tarp Arabijos gyventojų naują tikybą. Muamedas 
mokė, kad esąs vienas tik Dievas, kuris laikas nuo laiko 
siunčiąs ant žemės savo pranašus. Tarp tų pranašų bu
vęs ir Kristus. Svarbiausias gi pranašas—tai Muame
das. Jis parašė arabams tikėjimo įstatymus, “ko rami” 
vadinamus. Koranas arabams—tai šventasis raštas.)

Viskas virto kitaip, kuomet arabų valstybes užkariavo 
turkai, kuomet ir Palestina buvo turkų užkariauta. 
Nuožmūs turkai persekiojo ir tyčiojosi iš krikščionių. 
Šie, pagrįžę namo, su ašaromis ir gailesčiu pasakojo 
apie turkų su jais elgimąsi.

Gailestis ir pasipiktinimas apėmė krikščionis. Radosi 
noras atimti iš netikėlių Šventąją žemę. Šituo užsiėmė 
popiežius, karštai kviesdamas katalikus eiti į Aziją ir 
su ginklu rankose atimti iš netikėlių Šventąją žemę. Už 
tai visiems kariautojams žadėjo visų nuodėmių atlei
dimą.

Popiežiaus šauksman atsiliepė daugelis šalių. Trokš- 
tantieji išganymo pulkais rinkosi ir ėjo į Palestiną su 
netikėliais kariauti. Bet dar daugiau subruzdo eiti j 
Aziją tokių, kuriems negera buvo tėvynėj, kurie troško 
kaip nors savo gyvenimą pagerinti.

Sunkus buvo tuomet gyvenimas vakarų Europoje. Ba
ronai ir senjorai niekuo daugiau neužsiimdavo, kaip tik 
kariaudavo vienas su kitu. Kaimynas užpuldavo kaimy
ną. Užpuolęs atimdavo gyvulius, iškirsdavo medžius, 
nudegindavo javus ant laukų, dūmais paleisdavo ant jo 
žemės gyvenančiųjų sodiečių kaimus, plėšdavo žmones, 
o labiau įpykęs—liepdavo iškapoti visą kaimą.

Suvaldyti jų nebuvo kam. Karaliai buvo silpni. Jų 
neklausė. Tokis karas tuomet skaitėsi tinkamiausiu kar
žygių užsiėmimu.

Bažnyčia, tiesa, stengėsi nors kiek sumažinti tą pra
gaištingą paprotį. Taip antai, 1041 m. Prancūzijoj baž
nyčia buvo įvedusi vadinamąją “Dievo santaiką.” Ta 
santaika reikalavo paliauti kariavus sekmadieniais ir 
šventomis dienomis, gavėnioj ir advente, taip pat antro
joj savaitės pusėje.

Nors šitas bažnyčios nutarimas buvo įvestas ir ki
tose šalyse, tačiau jis maža tepagelbėjo, nes jo nepildė.

Esant tokiam pragaištingam papratimui, net turtin
gesnieji žemvaldžiai pradėjo menkyn eiti.

Dar sunkiau buvo sodiečiams baudžiauninkams. Juos 
plėšė ne tik jų ponai, vis didesnes sunkenybes ant jų 
uždėdami. Dar labiau kenkė jiems priešų užpuolimai.

Savo pakvietime eiti kariauti už Šv. žemę popiežius 
apskelbė, kad “kiekvienas, kuris keliausiąs į Jeruzolimą 
gelbėti Dievo bažnyčios vien dėl dievobaimingumo, o ne 
dėl turtų ar garbės, už tą kelionę apturėsiąs visų nuo
dėmių atleidimą.”

Kiekvienas tokis keliauninkas, tų laikų papratimu, 
skaitėsi bažnyčios žmogum. Visą jo kelionės laiką jo 
skolininkai neturėjo teisės skolos iš jo reikalauti. Kiek
vienas, kuris išdrįstų paliesti jo turtą, lieka prakeiktas.

Tokis paleidimas nuo sunkenybių buvo sodiečių labai 
pageidaujamas. Jie būriais prisidėjo prie Šv. žemės ka
riautojų.

Noriai ėjo kovoti už Šv. žemę ir žemvaldžiai karžy
giai. Juos viliojo rytų šalių turtai ir viltis anais pasipel
nyti.

Ir iš tikrųjų, Europoj tuomet laikė rytų šalis be galo 
turtingomis. Kas tik geresnio ir brangesnio buvo tuo
met Europoj, vis tai buvo pirklių pargabenta iš rytų ša
lių. Šilkai, kilimai, brangios auksu austos gelumbės, ak
somai, žemčiūgai, brangūs akmens, stiklas, kvepalai, da
žai ir kiti pertekliaus daiktai,—vis tai buvo Genujos ir 
Venecijos pirklių iš rytų pargabenti. (Genuja ir Vene
cija tai prekybos miestai Italijoj.)

Taigi daugelis karžygių noriai ėjo kariauti, tikėda
mies ten vietoje anų brangiųjų daiktų pasiplėšti.

Noriai ėjo ir pirkliai, tikėdamies parsigabenti iš ten 
rytų šalių prekių ir gerai už juos Europoj uždirbti.

Tokiu būdu, popiežiui apskelbus kryžiaus karą su ne
tikėliais, daugybė žmonių sukilo eit į rytus, bet ne visi 
matė tame vienokį tikslą. Dievobaimingieji ėjo, kad 
pelnius už tai nuodėmių atleidimą. Nuvargintieji sodie
čiai ėjo, kad išbėgus nuo savo vargų ir prispaudimų. 
Karžygiai ėjo rytų šalių turtų pasiplėšti, o pirkliai — 
padidinti savo prekybos, kad daugiau pelno iš jos gavus.

Visi keliaujantieji į rytus nešiojo ant viršutinių dra
bužių išsiūtą raudoną kryžių, nuo to ir karai tie vadinosi 
kryžiaus karais, o žmonės, kurie ėjo į rytus kariauti— 
kryžiuočiais.
3 puil.——Laisvė (Liberty)* Antrad., Spaliy-Octobcr 30, 1951

Pirmoji kryžiuočių minia (apie 300,000 žmonių) iške
liavo 1096 m. Jiems pavyko atimti iš turkų Jeruzolimas 
ir įsteigti Jeruzolimo viešpatija. Bet turkai nenorėjo 
apsileisti. Rinko vis naują kariuomenę ir užpuldinėjo 
krikščionis. . . , .

Apie du šimtu metų tęsėsi tie kryžiaus karai. Aštuo
nis kartus krikščionių minios ėjo, į Aziją savo galvų 
guldyti, bet galų gale turkai vis dėlto nuveikė, ir Šven
toji žemė vėl paliko netikėlių rankose.

Tie karai padarė didelę įtekmę to meto Europai. Ma
ža teišsiplėtoję tų laikų vakarų Europos karžygiai,, be- 
keliaudami į rytus per Kastantinopolio viešpatiją, su- 
siėjo su daug aukščiau pašokusiais apšvietimu graikais. 

I Pasižino su viešpataujančių Azijoj arabų mokslu ir ap
švietimu. Išmoko daugybės naujų amatų ir padidino 
savo prekybą. Vis tai atnešė nemažą naudą.

Tų kryžiaus karų metu buvo įsteigtos kelios kryžiuočių 
brolijos. Viena iš jų, kaip vėliau pamatysime, turėjo 
didelę įtekmę lietuvių tautos likimui, užtatai čia pasa
kysime kelis žodžius ir apie tas brolijas.

Kryžiaus karų metu daugybė žmonių atkeliaudavo su- 
silpnėję. Daug susirgdavo ar palikdavo sužeisti mū
šiuose.

Iš pradžių nebuvo kas juos prižiūri ir gydo. Tuomet 
keli gailestingi prancūzų karžygiai, susitarę, įsteigė tam 
tikrą broliją vardu “Šv. Jorio brolija.” Brolija pasiskyrė 
sau uždaviniu steigti ligonines ir savo lėšomis gydyti 
ligonius. Drauge su tuo broliai nešiojo ginklus, kad 
reikale galėtų kariauti su netikėliais.

Kiek vėliau įsikūrė brolija, kurios tikslas buvo lydėti 
keliauninkus į Šv. žemę ir ginti juos nuo turkų užpuoli
mų. Ta brolija vadinosi “Jeruzolimo bažnyčios broliai,” 
arba iš prancūziško “tamplierai.”

Abi šitos brolijos buvo prancūziškos. Kuomet didesnis 
vokiečių skaičius atvyko į Palestiną, jie įsisteigė savo 
broliją. Ta vokiečių brolija, arba kaip ją paprastai va
dina, “Teutonų Marijos panos brolija,” turėjo tokį pat 
tikslą, kaip ir šv. Jono brolija, t. y. gydyt ligonius vo
kiečius ir kariauti su netikėliais.

Visos tos brolijos buvo tikybinės brolijos. Jų virši
ninkas vadinosi didžiuoju magistru, o atskiro vienuo
lyno viršininkas—komandoru.

Bet šitie vienuoliai buvo drauge ir karžygiai. Jų rūbai 
buvo pusiau vienuolių, pusiau kareivių. Jie nešiojosi 
ginklus, virš kurių vilkėjo apsiaustą, su išsiūtu ant jo 
kryžium.

Teutonai vilkėjo baltą apsiaustą su juodu kryžium.
Kiekviena brolija turėjo savo iždą ir daugybę turtų, 

dievobaimingų žmonių jiems sudovanotų.
Turkams atėmus Šv. žemę, visos tos brolijos nebetu

rėjo ko ten veikti. Jos atsikėlė Europon ir gyveno iš 
didelių savo turtų, neturėdamos ko veikti.

Teutonų brolija, kaip toliau pamatysime, atvyko į 
Prūsų žemę būk tai platinti katalikų tikybos.

Ji atkreipė į lietuvių tautos apgyventas žemes atidžią 
visos tų laikų vakarų Europos. Ji turėjo be galo didelę 
įtekmę tolimesniam lietuvių tautos istorijos bėgiui.

(Bus Daugiau)

WORCESTER-HARTFORD
Dvi Didelės Meno Šventės

Lapkričio menesį, šių metų, 
Įvyks dvi dideles meniškos 
šventės, viena bus šeštadienį, 
lapkričio 10-tą dieną, 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių Salėje, 
29 Endicott St. , Worcester, 
Mass;, o kita sekmadienį, lap
kričio 11-tą dieną, 2:30 vai. 
po 1 piet, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Salėje, 227 Lawrence 
St.,. Hartford, Conn.

Jas rengia: Worcesteryje 
LLD kuopos ir Aido Choras, 
o Hartforde — Lietuvių Mo
terų Klubas.

cesterio Aido Choras ir Hart
fordo Laisvės Choras.

Taigi, kaip matot, bus daug 
meno spėkų tose šventėse. 
Tai nei vienas lietuvis-lietuvė 
Worcesterio ir Hartfordo, ir 
apylinkių, neapleiskit nepa
matę tokių didelių meno šven
čiu. Nes tokios didelės meno 
šventės labai retai tebūna.

Gastrolių Komisija

Worcester, Mass.
Kokią reikšmę turi 
susirinkimai?

Brangus drauge, vieną kar
tą man pasitaikė proga para
ginti jus lankyti draugijų su
sirinkimus. Ir man būdavo 
malonu matyti gerai skaitlin
gus draugijų susirinkimus.

Bet tas neilgai tęsėsi. Da
bar ir vėl susirinkimai suma
žėjo. Beveik kiekvienam susi
rinkime tie patys veidai.

Kas gi, drauge, pasidarė? 
Kodėl gi jūs nebelankote susi
rinkimų ?

Aš gerai žinau, kad jūs lai
ko turite '— nei šeimos, nei 
kitokių reikalų neturite.

Kas gi būtų, jeigu visi nei
tų į susirinkimus? Tai nebū
tų nė mūsų organizacijų.

Noriu parodyti vieną atsiti
kimą Sovietų Sąjungoj. Vieną 
kartą atėjo viena jauna mer
gina Į komunistų partijos su
sirinkimą ir prašosi, kad ją 
priimtų į partiją. Sako: Aš 
skaitau Markso ir Lenino 
raštus, ir suprantu, ką reiš
kia socializmas. Pirmininkas 
sako: Labai gerai. Bet ar tu 
galėsi lankyti partijos susirin
kimus? Mergina sako: Nega
lėsiu, laiko neturiu. Pirminin
kas sako: Tai dar palauk, 
kai turėsi laiko lankyti susi
rinkimus.

Taigi, matote, draugai, 
kaip ten mokina. Ten turi bū
ti disciplina. Ten pirmon vie
ton statoma susirinkimai. To
dėl ten šiandien ir išaugo di
delė spėka, su kuria turi skai
tytis visas pasaulis.

Duosiu jums pavyzdį iš 
praeito LLD 11 kuopos susi
rinkimo. Suėjome keli drau
gai. Atėjo iš moterų kuopos 
delegatė Sukackienė. Pasikal
bėjome gražiai ir daug nuta
rėme. Išrinkome Laisvės vaji- 
ninku draugą D. Jusiu. Nors 
jis labai nenorėjo apsiimti, 
bet draugam prašant ir priža
dant jam pagelbėti, jis apsi
ėmė. Ir aš manau, kad d. Ju
stus atliks gražų darbą, jeigu 
draugai jam pagelbės.

Taipgi nutarėme, kad Aido 
Choras iš Brooklyno ir Siety
no Choras iš Newarko suloš
tų operetę ‘‘Sudrumsta Šir
dis.” Perstatymas įvyks lap
kričio 10 d. Tai turės progą 
ne tik Worcesterio dailę my
linti lietuviai, bet iš visos 
apylinkės operetę išgirsti. To
dėl visi atsiminkite lapkričio 
10 d. O’ kad virš minėti cho
rai atliks savo pareigas gerai, 
tai neturi būti nė kalbos. Su
važiuokite, draugai ir drau
gės, turėsime gerus laikus. 
Pasikalbėsime, pasisveikinsi
me. Likusis pelnas skiriamas 
progresyves spaudos paramai.

J. Skliutas

Mrs. Thomas Curley, esanti 
prieglaudoje, New Yorke, mi
nėjo savo 103 metų sukaktį 
su pyragu ir viskuo, išskyrus 
žvakes. Nebuvo kur tiek daug 
sustatyti.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia renka užmuš
tųjų bei mirusiųjų galvų 
kaulus, kurie bus naudoja
mi kaip lopai perskeltom 
gyvųjų galvom.

LAISVĖS
KONCERTAS

Įyvks šį sekmadienį

Lapkričio 4 November

BIRUTA RAMOŠKAITE

Sopranas, operų soliste. Dabar ji vaidina ir 
dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.
Šį sekmadienį mes ją girdėsime Laisvės kon

certe. — Ištisą programą matysite vėlesnėse 
dienraščio laidose.

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

Prasidės 3:30 po pietų

ANTANO PAVIDžIO ORKESTRAS 
gros šokiams

šokiai prasidės 7 vai. vakare

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

šitose šventėse bus vaidina
ma graži romantiška operetė 
“Sudrumsta širdis”. Ją vai
dins Aido Choras iš Richmond 
Hill ir Sietyno Choras iš Ne
warko. Jos dramą režisuoja 
Jonas Juška, o muziką vado
vauja Frank Balevičius ir 
Mildred Stensler. Apart ope
retės, dainuos Aido ir Sietyno 
chorai, iš New Yorko, Wor-

Seminaras mokytojams

KURŠĖNAI, VIII. 28 d. — 
Lietuvos švietimo ministerija 
kartu sui Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugija 
organizavo Kuršėnuose tarp
rajoninį mokytojų seminarą, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 200 mokytojų iš Kuršė
nų ir Akmenės rajonų. Moky
tojai išklausė 1.6 paskaitų, 
kurias skaitė Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo 
draugijos tikrieji nariai. Di
džiausią susidomėjimą sukėlė 
paskaitos: “Marksistinis dia
lektinis metodas”, “VKP(b) 
— vadovaujanti jėga tarybi
nėje visuomenėje”, “Moksli
nė ateistinė propaganda mo
kykloje”, “Kokia yra Pavlovo 
mokslo esmė” ir kt.

Seminaro metu buvo, orga
nizuota pedagoginė paroda.

P. Šileika

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar 

Mėnesiui

Važiuok
Tinkama
Sistema

Už Valanda
" 0

Pridedant \
10c už Mailę y-

Kreipkitės į i '
McHarris ' d

GREENPOINT AUTO RENTAL
12 Bedford Ave., tarp Manhattan Avė. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y. \

Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave.



- NewWko^iB^zfeZliilitt Filmos-Teatrai
“The Fourposter” vaidina 
Barrymore Teatre

Kelrodis j Laisvės koncertą
Laisvės koncertas lapkričio 

4-tą įvyks Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, 
N. Y.

Klauskite kelio į Richmond 
Hill. Nepamirškite to HILL. 
Miesto ribose yra du Rich- 
mondai.
Automobiliais

Iš Naujosios Anglijos — 
per Whitestone Bridge. Se
kant rodyklius link Interna
tional Airport, tuo keliu va
žiuokit iki Exit 16, išsukite 
dešinėn j Lefferts Blvd. Juo- 
mi davažiavę Atlantic Avė., 
sukite kairėn.

Iš Jersey ir Pennsylvanijos 
New Yorkan įvažiavę Holland 
tuneliu sukite į Manhattan 
Bridge. Pasiekę Brooklyną, 
ieškokite Atlantic Avė.

Iš minėtu abieju kraštų 
yra ir kitų kelių, gal dar tie
sesnių, bet klaidesnių tam, 
kas ant jų neįpratęs.
Iš New Yorko Miesto

Traukiniais ir Busais
Atvykus į New Yorką ant 

Broadway imti BMT požemi
nį (subway) traukinį iki Ca

nal St. stoties. Toje pat sto
tyje susirasti Jamaica trauki
nį. Išlipti 111 th St. stotyje.- 
Eiti du blokai. Arba, išsipir- 
kus stotyje transfėrą, prie 
stoties imti busą Q-37. Išlipti 
prie Atlantic Avė.

Antrasis (patogus, jei 
griežtai laikysies rodyklių) 
kelias yra:

New Yorke prie Sth ar 6th Į 
Avės, imti Independent pože-l 
minį traukinį į Jamaica. Iš-j 
lipti Union Turnpike-Kew 
Garden stotyje. Išlipti ant so- i 
kamo aukšto tais laiptais, 
ties kuriais rašo Kew Gar-i 
den. Išsipirkti transfėrą ir iš-i 
eiti per tuos vartus, už kurių 
ant sienos matosi rodyklįs į, 
Q-37 busą. Busas gailinamas' 
išėjus iš stoties, ant gatves, j 
Išlipti prie Atlantic Avė.

Stotis pasidarys klaidi, ieš-j 
kojimas ilgas, jeigu išeisi per ■ 
kitus laiptus ar vartus anti 
aikštės, kuria eina daugybė 
busų ir auto.

Brooklyniečiams iš Wil- 
liamsburgo, Ridgewoodo, East 
New Yorko, Woodhaven ir 
Richmond Hill patogu važiuo
ti busti 22-Atlantic Avė.

LDS 200 Kuopa savo 
susirinkime turės 
svarbių .informacijų

Savo reguliariame susirinki
me šį ketvirtadienį, lapkričio 
l-mos vakarą, LDS 200 kuopa 
(angliškai kalbančiųjų ir 
jaunimo kuopa) turės iš val
dinės Socialio Saugumo (Fe
deral Security) įstaigos rašti
nės kalbėtoją Mr. LoPinto. 
Jisai kalbės apie pataisas to 
Social Security įstato ir atsa
kinės publikos paduotus., jam 
klausimus.

Visi kuopos nariai raginami 
atvykti 8 valandą, nes turi
me savo kuopos reikalų atlik
ti pirm prelekcijos, kuri pra
sidės 9 valandą.

Susidomėjusieji gauti dau
giau žinių apie galimą iš So
cial Security turėti sau naudą 
ir ne nariai kviečiami ateiti. 
Vieta:1 Liberty Auditorijos 
Brown Room. Sekr.

Miesteliai ant ratų

Geras kuopos susirinkimas
Praėjusį trečiadienį LLD 

185 kuopa turėjo savo susi
rinkimą. Tiesa, nariu- susirinko 
nedaug, bet vis tiek susirinki
mas buvo labai naudingas.

Finansų sekretorius prane
šė, kad jau didelė kuopos na
rių dauguma yra pasimokėję 
šių metų duokles, bet vis dar 
keliolika tebėra nemokėjusių. 
Nutarta visus tuos narius pa
matyti ir paraginti pasimokė- 
ti duokles. 

’ t
Susirinkimas išrinko keletą 

narių dalyvauti Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių konferenci
joje, kurią šaukia Demokrati
nėms Teisėms Ginti Komite
tas. Konferencija, kaip žinia, 
įvyks lapkričio 18 d. Komite
tas laiške sako, kad po konfe
rencijos bus užkandžių ir pa

silinksminimo.
Taipgi išrinkome skaitlingą 

delegaciją kuopą atstovauti 
LLD Antrosios Apskrities kon
ferencijoje, kuri įvyks lapkri
čio 11 d.

* Labai plačiai kalbėta apie 
abiejų Richmond Hill kuopų 
rengiamą vakarienę gruodžio 
15 d. Kultūriniam Centre. De
damos pastangos, kad vaka
rienė būtų kuo skaniausia. 
Tikietai jau gatavi ir uoliai 
platinami, čia reikia visų na
rių talkos. Įžanga $2.50 ypa- 
tai.

Centro Valdybos balsavi
mai atidėta sekamam susirin
kimui, kuris įvyks lapkričio 28 
d. Nutarta paraginti visas 
ir visus kuopos narius, kad 
skaitlingai dalyvautų tame 
svarbiame susirinkime. Narys.

Vakarinėse valstybėse ir 
prie didžiųjų industrinių mies
tų seniau įsigyvenę miesteliai 
ant ratų pradeda apsupti ir 
New Yorką. Jais įmonės ban
do pabėgti nuo benamystės ir 
nuo nesvietiškai aukštų r en
cl ų.

Miesteliai ant ratų plėto
tųs! daugiau, jeigu aplink 
miestą būtų liuosos žemės. 
Bet žemės yra tiktai iš vieno 
šono — Hgojon Salon, kurios 
bent klek tinkamesni plotai 
taip pat yra labai brangūs, 
užpirkti turčių. Prieinamesnį 
žemės sklypai yra toli nuo 
miestų ir darbų, arba toli nuo 
didžiųjų kelių.

A rč i a u s i o j i 'prie m i esto 
yra Oaks kempe, netoli Syos
set. Joje .gyvena arti šimtas 
šeimų. Kita yra netoli Ami
tyville, trečia prie N. Linden
hurst, ketvirta prie Bay Sho
re. Kiekviena turi po virš pu
sę šimto ratelinių namelių.

Laivakrovių streikui 
galo dar nesimato i w

Gale praėjusios savaitės 
valdiniai tarpininkai buvo pa
šaukę prieplaukų savininkų ir 
unijos atstovų pasitarimą. Ta
čiau tie pasitarimai nedavė 
pageidautų pasėkų, derybos 
pakriko.

Firmos " spyrėsi nepridėti 
daugiau algos. Darbininkai 

i per savuosius streiko vadus 
pareiškė, kad jie negrįš dirb
ti be pagerinto kontrakto: ne
grįš be didesnio algos priedo.

Streikieriai tebesilaikė soli
dariai. Visose prieplaukose 
darbas buvo sustabdytas, iš
skyrus armijos prieplaukas, 
kuriose dirbti streikieriai lei
do.

Naujai prisidėjo kai kurie 
Philadelphijos pajūriečiai, ir 
palietė Albany. Seniau jau 
buvo išėję Bostono ir Balti- 
morės pajūriečių būriai.

Už reikalavimą didesnio 
duonos gabalo ir žmoniškes
nių darbo sąlygų, pajūriečiai, 
kaip ii1 bile kurie kiti darbi
ninkai, tapo vietinės spaudos 
ir net atsakingų pareigūnų 
apšaukti “komunistais,“ jų 
“vadovau j amai s, “ “pastum
dėliais,“ ir kitokiais. Užmiršo, 
kaip neseniai tuos pat laiva- 
krovius gyrė didžiausiais pa
triotais, kuomet Rlyano at
siųstos specialūs grupės de
monstravo prieš tarybinių ir 
naujųjų demokratijų šalių pre
kes. Tos pačios grupės dabar 
buvo siunčiamos laužyti strei
ką. * N. L.

New Yorko žemutinėje East 
Side ant East Broadway, Ca
therine, Christie, Division ir 
Forsyth gatvių įvesta auto pa
statymui myteriai.

Tiems rateliniams name
liams pasistatyti vietą ir ten 
gauna ne už dyką. . Pavyz
džiui, Oaks kempėje už trai- 
leriui pasistatyti vietą moka 
$24 per mėnesį, o kaip kurio
se vietose gal ir po daugiau.

Spalių 24-tą, New Yorko, 
pradėjo vaidinti Playwrights’ 
Company išleistą Jan de I Tar- 
tog parašytą, Jose Ferrer’o 
statomą veikalą “The Four
poster“. B’roadway scenos, 
taipgi ii1 filmų žvaigždės Jes
sica Tandy ir Hiume Cronyn 
šioje komedijoje vaidina vyro 
ir žmonos rolėse.

Tandy ir Cronyn yra sykiu 
vaidinę televizijoje ir filmoso, 
bet ant Broadway suvesti Į 
porą dar pirmu kartu. Filmo- 
je “The Seventh Cross” jiedu 
vaidino poroje, o filmoje ‘The 
Green Years’ Miss Tandy vai
dino Cronyn dukterį.

Atskirai jie abu jaw yra ve
teranai aktoriai. Jinai vaidino 
veikale “A Street Car Named I 
Desire,” “Hilda Crane”, ‘Hen-! 
rv V,“ “Hamlet’’, ir kituose. I 

" ... iJisai yra vaidinęs ir kai kurių Į 
veikalų pastatymo vadova-Į 
vęs. Jis žinomas sąryšyje su 
veikalais “The Little Blue 
Light”, “Hilda Crane”, “Now 
I Lay Me Down To Sleep,” ir 
vaidinęs daugelyje filmų.

Jose Ferrei’, veikalo staty
tojas, taipgi yra jau daug 
metų žinomas kaipo įžymus 
aktorius. O šiemet gavo vy- 

i riaušių Meno Akademijos po
žymi už suvaidinimą “Cyrano 
de Bergerac.”

Vakarais vaidinimą prade
da 8:30 vai. Trečiadieniais ii’ 
šeštadieniais yra popietiniai 
vaidinimai 2:30 vai. Vakarais 
įžanga $1.20 iki $4.80, popie
tiniams $1.20 iki $3.60. Bar
rymore Teatras randasi W. 
47th St., netoli Broadway..

—o—
Roxy Teatre

Rodoma nauja filmą “Anno 
of the Indies,” 20th Century- 
Fox technispalve. Vaidina 
Jean Peters, Louis Jourdan ir 
Dobra Paget. Yra romanso, 
kuris vykdomas piratų veiks
muose ant jūrų.

Scenoje Bill Miller su savo 
Riviera Revue, Jackie Miles, 
Will Mastin, Sammy Davis, 
Jr., ir kiti, taipgi šokėjos, or
kestras.

—o—
New Yorko Paramount

Teberodo “The Mob.” See-

noje Frankie Laine, Jean Car- New Yorko pašto viršinin- 
roll, Les Paul, Mary Ford, kas Goldman paskelbė, kad 

—o— uždrausta siųsti Kinijon bent
Stanley Teatre kokias finansines vertybes be

Spalių 27-tą pradėjo rody-į specifiško ta^m leidimo.
ti “Life in Bloom” ir “Mirac- ,-----------------------

Ko tik Tamstai reikia, ga
lite pasiekti per Laisvę. Jei 
ieškote darbo ar reikalau
jate darbininkų, pasiskelb
kite Laisvėje ir gausite.

le of Dr. Petrov.”

Darbininkų bazaras 
gauna daug paramos

Labor Bazaras, rengiamas 
St. Nicholas Arenoje gruodžio ' 
13, 14, 15 ir 16 dienomis, ga-į 
vo moteriškų kostiumų ir 
apsiaustų Siuvėjų paramą. 
Unijistai išrinko savo komisi
ją. O tai reiškia, kad bazare 
bus turtingas skyrius tų dra
bužių.

Darbininkų b a z a r u o s e 
gelbsti daugelis unijų. Dėl to 
ten visuomet galima gauti vi
sokiausių daiktų — nuo ada
tos iki brangiausių kailinių ir 
rakandu, c

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopęs susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, 1 d. lapkri
čio (November), 8 vai. vakare. Visi 
nariai1 dalyvaukite. — Valdyba.

(212-213)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 

. Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
’Richmond Hill, N. Y.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’lu

AUTO /

L4PSjl; , L
Baigus mokykit išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

i 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

Suskaudino auksinę 
Wall Stryto širdį

Praėjusią savaitę per išti
sas penkias dienas Wall gat
vės prekyba Šerais blogėjo. O 
spalių 22-rą auksinės širdies 
pulsas plumptelėjo taip že
mai, kaip žemai nebebuvo 
buvęs nuo 1950 metų lapkri
čio mėnesio.

Skaudžiausia užsigavę alie
jai, chemikalai, plienas, lėk
tuvai, geležinkeliai.

Sakoma: nieko be priežas
ties. Buvo ir čia priežastis — 
žinios. Bet žinių visuomet bū
na. Kokios gi čia galėjo būti 
skirtingesnės žinios?

Daug kam skirtinga ir liūd
na buvo žinia, kad iš Korėjos 
(per San Francisco) New Yor

ko uostan parvežė 418 už
muštų kare. Ir kad taip pat 
parvežė dar 88 mirusius pra
ėjusiame pasauliniamė kare.

Daug kam buvo įdomi žinia

'apie New Yorko laivakrovių 
streiko plitimą jau iki Bosto- 

| no.

Ir labai daug kam atrodė 
džiuginanti žinia, kad gal vėl 
prasidės derybos mūsų val
džios su Korėjos; Vėl žybte
lėjo viltis: — Gal baigsis mū
šiai?! Gal ne už ilgo mūsų 
vaikinai sugrįš namo?!

Tai ko išsigando, ko liūdėjo 
Wall- Strytas? Gal tų miru
sių? Ne. Jis išsigando, jis 
liūdėjo dėl to, kad gal bus 
taika ir kad dėl to apmažėtų 
pelnai.

Vien tiktai Wall Stryto 
“nerviškumas“ turėtų kiek
vienam sveiko proto darbinin
kui pasakyti, kas ir dėl ko 
nori karo? T-ag.

Jennifer Hume, 5 metų 
mergytė, tapo vietoje užmuš
ta Ant jos užversto piano lai- ’ 
ke veiksmų bažnytinės mo
kyklos apeigose praėjusį sek
madienį. Pianą apvertė kiti 
vaikai.

Minėkite su mumis 50 metų sukaktį

HUNGARIAN DAILY JOURNAL’O
Scenoje: “JOHN KOVACS, AMERICAN”
Aiškintojas: HOWARD FAST - MARTHA SCHLAMME, 
LEONID HAMBRO, PAUL ROBESON. Taipgi WILLIAM L. 
PATTERSON, ALBERT KAHN, CLIFFORD T. McAVOY.

Iškilmės vedėjas' HUGO GELLERT.

Riverside Plaza Hotel Grand Ballroom
258 West 73rd Street.

Sekmadienį, Lapkričio 4, - 2 vai. popiet, 1951

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAFIKĄ
Dviguba 

Karų
Kontrole

Laisniuoti

Instruktoriai

6 LEKCIJOS
♦

Speciales
Klases Dėl

Moterų

Kreipkitės 

j McHarris

Įsteigta 1930

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
‘ ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

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

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

l)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

d>

<f>

<♦>

4>

i

4 pusi.-Laisvė (Liberty)-Antrad., Spalių-Ovtober 30, 1951




