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Pažangus vengrų-amerik ie
čių dienraštis Magyar Jovo 
šiemet mini savo 50 metų gy
vavimo sukakti.

Tam įvykiui atžymėti, seka- 
% mą sekmadieni Niujorke į- 

vyks didžiulis mitingas, ku
riame bus pasakyta kalbų ir 
pateikta dainų — dainuos žy
musis Paul Robesonas.

Tą pačią dieną, kaip žinia, 
mūsų dienraštis apvainikuos 
savo 40 metų gyvavimo su
kaktį didžiuliu, spalvingu 
koncertu, įvyksiančiu Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
N. Y.

Vengrai darbininkai Ame
rikoje, pasirodo, anksčiau su
prato savo spaudos naudą, 
negu lietuviai darbininkai.

Bet lietuviai-amerikiečiai 
darbo žmonės šiandien palai- 

fko d m dienraščiu.
★

Čikagos Sandaroje skaito- 
I me: t

“Jeigu jau amerikiečių 
spauda yra pajutusi kietą kri- 
zį, tai ką jau bekalbėti apie 

į mūsiškius —- lietuviškus. Po
pierius yra pabrangęs trigu
bai ir jo sunku gauti. Kitų 
spaudos reikmenų kainos yra 
pašokusios ne tik iki lubų* bet 
jau aukščiau k/unino. Prie vi
so to neužilgo prasidės ir di
desni mokesniai siuntinėjant 
paštu.”

Toji pati Sandara rašo:
“Žinomas lietuvių aktorius 

Henrikas Kačinskas, kuris 
iki šiam laikui gyveno Bosto
ne, dabar perėjo vaidinti į 
Rusų teatrą New Yorke. Jo 
pirmieji pasirodymai bus Os- 
trovskio veikale ‘Bielugino 
vestuvės"...”

I štai, jei norit! Bėgo “nuo 
rusų,” o čion atbėgęs, stoja į 
rusų teatrą!...

Antrojo pasaulinio karo 
metu naciai iš pagrindų sunai
kino daugybę miestų.

Tačiau iš jų vienas Stalin
gradas įstrigo pasaulio žmo
nių galvosna ir širdysna, 
kaip kankinys — didvyris. 

’ Kodėl?
Todėl, kad Stalingrade 

tarp užpuolikų ir gynėjų mū- 
I šiai ėjo už kiekvieną žemės 
Ipėdą, už kiekvieną namą, už 

kiekvieną plytą!
Todėl, kad Stalingradas už- 

> davė naciams tokį smūgį,’ nuo 
kurio jie neatsipeikėjo!

Šiandien Stalingradas bai
giamas atstatyti.

Anglijoje naciai beveik vi
siškai buvo oro bombomis su
naikinę Coventry miestą, ku- 

A^iris taipgi baigiamas atstatyti. 
/ Ir štai Coventry miesto 

žmonės neperseniai parašė 
kvietimą Stalingrado miesto 

\ žmonėms, prašant, kad sta-
r lingradiečiai prisiųstų savo

delegaciją į Coventry pasižiū- 
J rėti, kaip baigiamas atstatyti

šis miestas.
Stalingradiečiai sutiko ir 

lapkričio mėnesį jie svečiuosis 
, Coventry mieste.

| Tai gražus žestas!
Beje, Coventry miesto ma

lt joras prašė stalingradiečių,
v kad jie, atvykdami į svečius,

atsivežtų ir tą kardą, kurį 
Anglijos karalius, vardan 

i anglų tautos, padovanojo sta- 
lingradiečiams po to, kai jie 
kirto lemiamą smūgį vokiš
kiesiems grobikams.

Kardas buvo įteiktas Stali- 
Į nui Teherane.
■ r Y • ★
L L. Pruseika rašo:

V z ’ “Daugelis draugų manęs 
Į klausia, kaip aš dabar jau-

Čiuosi. Atsakysiu vienu žodžiu 
— gerai.

į “Pabuvęs vieną dieną izo
liacijoj, ant rytojaus turėjau 
mažą operaciją ligoninėj, kur 
man nužnybo įtariamą spuo-
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AMERIKA IŠLEIDO 62,9(10,1)00,000
DOLERIU GINKLAVIMUISI NUO 

KOREJINIO KARO PRADŽIOS
Čia dar nepriskaitoma paties 
Korėjos karo išlaidos

Washington. — Jungtinės 
Valstijos per 16 mėpesių 
nuo Korėjos karo pradžios 
išleido karinėms savo jė
goms stiprinti jau 62 bili
jonus, 900 milijonų dolerių.

37 bilijonai, 300 milijonų 
dolerių išleista vien pa
trankoms, tankams, lėktu
vams ir kitiems ginklams, o 
gazolinui, karinei statybai, 
armijos užlaikymui ir tt. 
sunaudota 25 bilijonai, 700 
milijonų dolerių.

Padalinus šias išlaidas ly
giai visiems amerikiečiams, 
tai išeina po 420 dolerių 
kiekvienam — vyrui, mote

Komunistų tyrinėtojai 
patys save užgina

Washington. — Komunis
tų Partijos, advokatai rei
kalavo, kad užsidarytų ko
misija, kuri tyrinėja parti
ją pagal McCarrano įstaty
mą prieš “neištikimuosius.” 
Advokatai nurodinėjo, kad 
negali teisėtai veikti dėl se
kamų priežasčių:

Pradinis komisijos pirmi
ninkas Seth Richardson 
niekuomet nebuvo Senato 
užgirtas ir, pagalinus, dėl li
gos pasitraukė.

Paskui paskirtas komisi
jos pirmininku Chas. M. La- 
Follette, buvęs kongresma- 
nas, taipgi niekuomet nebu
vo Senato užgirtas.

Todėl turėtų būti laikomi 
nupuolusiais visi tos komi
sijos daryti tyrinėjimai per 
7 pastaruosius mėnesius.

Bet trys komisijos nariai 
atmetė komunistų advoka
tų reikalavimą ir pasiskelbė 
“teisėtais ir galiojančiais 
tyrinėtojais.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Albanija pranešė, kad su

šaudė dar 17 šnipų-sabotaž- 
ninkų ir suėmė 17 kitų. 
Tvirtina, kad amerikonai 
juos įšmugeliavę.

Las Vegas, Nevada. — 
Antradienį buvo įsakyta iš
sprogdinti dar vieną ban
domąją atomų bombą šios 
valstijos dykumoje.

Washington. — Tyrinė
jantis kongresmanų komi
tetas surado naujas ginklų 
užsakymo oficierių sukty
bes Rossforde, arti Toledo, 
Ohio.

Peking, Kinija. — Kinai 
per paskutinius 4 mėnesius 
sudėjo savo valdžiai tiek 
aukų, kad už jas nupirkta 
2,000 lėktuvų.

gt'lį veide.
“Dirbu kaip paprastai. į 

naujieninių liežuvininkų ko- 
liojimus nekreipiu menkiau
sios domes.”

Richmond Hill 19, N. Y., Tręčiad., Spalių-Oct. 31, 1951 ★★★★

I DERYBOS DEL PALIAUBŲ
TEBERA UŽKLUMPUSIOS

riai ir kūdikiui.
O prie tų išlaidų valdžia 

dar nepriskaito apie 6 bili
jonus dolerių paties Korė
jos karo lėšų per metus. 
Tam reikalaus, kad kongre
sas paskirti; ekstra pinigų.

Pereitoji Kongreso sesi
ja paskyrė viso apie 80 bi
lijonų dolerių karinių lėšų 
per metus .šiai šaliai ir jos 
talkininkams ginkluoti, ne
skaitant korėjinio karo iš
laidų.

O per 12 mėnesių pirm 
Korėjos karo buvo išleista 
ginklavimuisi tik 13 bilijo
nų, 200 milijonų dolerių.

į Irano policija suėmė 
30 progresyvių vadų

i _________

Teheran, Iran. — Irano 
policija užpuolė Tudeh (Ma
sių Partijos) susirinkimą ir 
areštavo 30 progresyvių jos 
vadu.

Antradienį vėl tūkstan
čiai universiteto studentų 
demonstravo, šaukdami, 
“šalin anglus!”

Policija blaškė demon
strantus.

5,000 laikys oficieriy 
kvotimus ryty Vokietijoj

.1

Berlin. — Kitą mėnesį 5 
tūkstančiai jaunų vyrų ry
tinėje Vokietijoje laikys 
kvotimus kaip kandidatai į 
Liaudies Policijos oficierius. 
Jie baigia tam tikras mo
kyklas.

Vyriausias vadovas vo
kiečių oficierių mokykloms 
esąs sovietinis generolas 
Makarovas. O Liaudies Po
licijoj yra 50,000 vyrų.

Tūkstančiai protestų 
prieš ambasadoriaus 
skyrimų popiežiui

Washington.—Prez. Tru- 
manas gavo jau kelis tūks-
tančius laiškų, ir telegramų, 
protestuojančių, kad jis 
skyrė generolą M. W. dar
ką ambasadorium Vatika
nui, popiežiaus valstybėlei.

Kai kurie protestai vadi
na visus katalikų kunigus 
svetimos valstybės agen
tais ir reikalauja, kad jie 
susiregistruotų kaipo tokie. 
Daugiausia protestuoja liu- 
teriai, presbyterijonai ir ki
ti protestantai. Apie tai 
pranešė prezidento sekreto
rius Joseph Short.

Prezidentas, pabūgęs pro
testų, atidėjo generolo dar
ko siuntimą pas popiežių, 
palikdamas tatai Senatui 
tvirtinti po naujų metų.

Boston. — Laivas Blatch 
ford atgabeni dar 1,222 di 
pukus iš Vokietijos.'

Korėja. — Derybos per 6 
pastarąsias dienas tarp 
amerikonų ir šiaurinių ko
rėjiečių ,Panmundžome ne
davė dar jokių pasekmių.

Amerikonai siūlė sudary
ti neginkluotą paliaubų 
ruožtą pagal;dabartinę sa
vo fronto liniją. Šiauriniai 
korėjiečiai ir kinai nepripa
žino tos linijos; sakė, mū
šių linija iš tikrųjų yra 
daug toliau į pietus.

Derybos dar tęsiamos.
Korėjon atsilankęs gene

rolas Lawton Collins, ame
rikinės armijos štabo gal
va, tačiau, pareiškė viltį,

Anglija urmu siunčia karo 
laivus, lėktuvus ir 
armiją prieš Egiptą

London. — Anglija . 'pa
siuntė Egiptan dar 18,000 
kareivių ir du milžiniškus 
lėktuvnešius su šimtais lėk
tuvų.

Anglai sustabdė bet ko
kias keliones egiptėnams 
tarp anglų .tvirtovės Ismai- 
lijos, Suezo kanalo ruožte, 
ir kitų Egipto vietų.

Egiptas mobilizuojami
Kairo, Egiptas. — Bus 

suregistruoti karinei tarny
bai visi egiptėnai nuo 18 iki 
50 metų amžiaus.

Egipto užsienio reikalų

MERGINA ATŠAUKIA SAVO MELį, PAGAL 
KURI ŽMOGUS BUVO NESMERKTAS MIRTI

Hartford, Conn. — Fran
cis C. Smith buvo nusmerk- 
tas mirti elektros kedėje 
spalio 29 naktį kaip žmog- 
žudis. Tuo tarpu Editha 
Springe riūtė telegrafavo, 
jog jinai melavo teisme 
prieš Smithą, kad jis nušo
vęs naktinį sargą Green- 
wich’o klube. Pagal jos me
lą Smithas ir buvo nu- 
smerktas numarinti.

Gavęs tokį Edithos prisi
pažinimą, Connecticut vals- 

Itijos gubernatorius John 
Lodge atidėjo Smithui mir

Marshall planas 
šelpia bankininkus

New York. — Vyriausias 
New Yorko Times kores
pondentas C. L. Sulzberger 
rašo iš Europos, kad:

Bilijonai dolerių, kuriuos 
Amerika iš Marshallo fon
do davė vakariniams Euro
pos kraštams, daugiausiai 
patarnavo tiktaį bankinin
kams ir fabrikantams.

Tie pinigai visai menkai 
prisidėjo prie būklės gerini
mo darbininkams Francijoj, 
Italijoj bei kituose vakarų 
Europos kraštuose.

Thailandas gavo du ne
didelius karinius laivus iš 
Amerikos.

kad “jei ne dabar, tai vėliau, 
bus padaryta pertaika.”
KARO VEIKSMAI

Amerikonai praneša, kad 
dar kelis šimtus jardų pa
sistūmė pirmyn vakarinia
me ir rytiniame frontuose 
ir atmušė šiaurinių'korėjie7 
čių atakas viduriniame 
fronte.

Šiauriniai korėjiečiai sa
ko, jog atmušė amerikonų 
ir jų talkininkų atakas; nu
skandino dar 3 amerikinius 
laivus, sužalojo 4 kitus lai
vus ir nušovė 5 Amerikos 
lėktuvus.

ministras Sirag el-Din Paša 
pranešė, jog žmonės orga
nizuojasi į apsigynimo ba
talijomis prieš anglus, bet 
užginčijo, kad valdžia gin
kluoja tuos kovūnus. Tel
kiasi ir moterų kovos bū
riai.

Egiptėnų streikas sustab
dė bet kokį Anglijos- laivų 
plaukimą Suezo kanalu nak
ties laiku.

Egiptėnai per savo de
monstracijas ketino taip 
boikotuoti anglus, kad jie 
būtų priversti pasitraukt iš 
Suezo ir Egiptinio Sudano.

ties bausmę iki lj)52 metų 
sausio 14 d.

Tuo tarpu bus tyrinėja
ma, kada Editha melavo, ar 
kai pirmiau kaltino Smithą 
teisme ar kai dabar teisina 
jį savo telegramoje.

Po teismo jinai iškeliavo 
iš Connecticut į Alabama 
ir ten papuolė kalėjimam iš 
kur dabar atsiuntė telegra
ma.

Editha sako, “aš melavau 
teisme prieš Smithą todėl, 
kad jis skleidė melus apie 
mane.”

Indonezijos valdžia 
suėmė 15,000 kairiųjų

Jakarta, Indonezija.—In
donezijos premjeras Suki- 
man paskelbė, kad jo val
džia per du paskutinius mė
nesius areštavo 15 tūkstan
čių komunistų bei kitų kai
riųjų. Tarp areštuotų yra 
16 seimo nariu ir keliolika 
darbo ministerijos valdinin
ku.

Sukimam pasakojo, kad 
visi tie tūkstančiai žmonių 
dalyvavę “suokalbyje 'nužu
dyt Indonezijos prezidentą. 
Sukarno, vice - prezidentą 
Mohamędą Hattą” bei kitus 
aukštuosius valdininkus.

ORAS.—Apsiniaukę, vėsu 
ir lietus.

.............

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

ANGLA1-AMERIK0NAI PAGAMINO
PLANĄ DEL VAKARU VOKIETIJOS

VADINAMOS “NEPRIKLAUSOMYBĖS”
Už tai reikalau ja 360 tūkstančių 
vokiečių armijos prieš Sovietus

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonai, anglai ir francūzai 
pagamino planą dėl “nepri
klausomybės” vakarinei Vo
kietijai, bet jie ir toliau pa
silaikys šitokias teises:

Paskelbsti karo stovi, ka- 
da matys reikalą vakarinei 
Vokietijai “apsaugoti.”

Laikyti Amerikos, Angli
jos ir Francijos armi jas va-, 
karinėje Vokietijoje.

Spręsti apie pakeitimą 
Vokietijos rubežiaussu Len
kija.

Nustatyti, kiek ir kokių 
’ginklų bus leista Vokietijai 
I gaminti. 
. ..   .......—--- ——   ■ ■■■
I

Laivams susikūlus, 
žuvo 17 žmonių

Buffalo, N. Y. — Susikū- 
1 lė vienas į kitą prekinis lai
vas Penobscot su žibaline 
valčia, tempiama trauklio- 
laivuko. Kilo eksplozija ir 
gaisrai visuose trijuose. Žu
vo ar “be žinios dingo” 17 
žmonių; sužeista 20 kitų.

Nelaimė įvyko Erie ežero 
Buffalo uoste.

j Surinkta tik keli šimtai 
skeby prieš laivakrovius

New York. — Darbo Fe
deracijos Laivakrovių Uni

jos pirmininkas Joseph Ry
an dėjo visas pastangas, 
kad sulaužyt kelių dešimčių 
tūkstančių 1 a i v a. k r o v i ų 
streiką; tam pasitelkė ir 
gengsterius. Bet “sumobi* 
lizavo” tiktai keletą šimtų 
streiklaužių, nors tūkstan
tis ar daugiau raitos ir pės
čios policijos užtikrino ske- 
bams saugumą.

Francūzai žada 100,000 
morokkiečių į armiją 
prieš Soviety Sąjungą

Rabat, Morokko. — Ko
manduojantis francūzų ge
nerolas Augustin Guillaume 
žada 100,000 barberų-mo- 
rokkieČių i talką tarptauti
nei armijai vakarų Europo
je prieš Sovietų Sąjungą. 
Už tai jis prašo anglus- 
amerikonus padėti Franci- 
jai išlaikyti Morokko, fran
cūzų koloniją šiaurinėje 
Afrikoje. Nes morokkiečių 
dauguomenė reikalauja ne
priklausomybės nuo Franci
jos.

Su tokiais pasiūlymais ir 
prašymais gen. Guillauhie 
išlėkė į Paryžių, kur tarsis 
su Jungtinių Valstijų ir An
glijos atstovais.

Geneva.— Šveicarijos Sei
man išrinkta 5 komunistai, 
tai dviem mažiau, negu bu
vo senajame seime.
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Klausimas apie pakeitimą 
rubežiaus su Lenkija reiš
kia. jog planuojama grąžin
ti Vokietijai žemes, kurios 
tapo prijungtos Lenkijai po 
Antrojo pasaulinio karo.

Vakarinė Vokietija mai
nais už vadinamą “nepri
klausomybę” turės rekru
tuoti 360.000 vokiečiu armi
ją ir įjungti ją į bendrąją 
Atlanto kraštų kariuomenę 
kovai prieš komunizmą.

Vakarinės Vokietijos so
cialistų vadas Kurt Šuma
cheris sako, tai bus apga- 
vinga “nepriklausomybe,” 
bet tikras vakarinių vokie
čiu traukimas i karo fron
tą prieš Sovietus.

New Yorko Times kores
pondentas Drew Middleton 
teigia, kad vakarinės Vo
kietijos premjeras Konra
das Adenaueris greit pasi
rašys sutartį dėl tokios “ne
priklausomybės.”

Norman Thomas smerkia 
kūdikiu žudymą Korėjoj

New York. — Amerikos 
socialistų vadas Norman 
Thomas parašė laišką dien
raščiui Washington Post, 
kur smerkia Amerikos la
kūnus Korėjoje kaip “kūdi
kių žudytojus.”

Thomas rašo:
—Mūsų lakūnams įsakyta 

bombarduoti bei apšaudyti 
bile bakūžes Šiaurinėje Ko
rėjoje, be jokios atodairos. 
Taip žudoma ir kūdikiai.”

Kariniai Amerikos valdi
ninkai rimtai abejojo, ar 
buvo mums naudinga akių 
plotu bombarduot Vokieti
ją. Bet dar blogiau Korė
joje.—

Jordanas prašo daugiau 
pinigu iš Anglijos

London.—Arabiškoji Jor
dano valdžia prašo iš An
glijos kelių milijonų dole
rių paskolos. Anglija keti
na paskolinti.

Anglija kasmet duoda Jor
danui po 10 milijonų dole
rių reguliarės paramos. Už 
tai Jordanas savo žemėje 
leidžia anglams palaikyti 
karines lėktuvų stovyklas, 
tvirtoves ir naudoti vieške
lius ir kitus susisiekimus.

Jordanas rubežiuojasi su 
Izraeliu.

Valdžia pranašauja dar 
didesnj maisto pabrangimą

Washington. — Valdžios 
žemdirbystės departmentas 
apskaičiavo, jog 1952 me
tais bus daugiau maisto 
produktų pagaminta, negu 
šiemet, bet įspėjo, kad dar 
“šiek tiek pakils maisto kai
nos.”
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NATIONAL NEGRO COUNCIL
SPALIŲ 27 ir 28 DIENOMIS Cincinnati mieste (Ohio 

valstijoje) įvyko kas tokio nepaprasto mūsų krašto pa
dangėje.

Iš 22-jų valstijų suvažiavę negrų tautos atstovai, dau
giausiai darbo unijistai, įkūrė savo naują organizaciją, 
pavadintą National Negro Council (Nacionalė negrų ta
ryba). "

Iš viso suvažiavime dalyvavo suvirš 1,000 delegatų, 
tarp kurių, aišku, dalis buvo ir baltųjų darbo unijistų 
veikėjų, suprantančių reikalą veikti išvien tampriuose 
santykiuose su negrų tauta, su negrais darbo žmonėmis 
už bendruosius reikalus.

Dalyvavo suvažiavime ir meno srity j veikėjų,—pavyz
džiui, garsusis menininkas Paul Robeson.

Iš K/VLBŲ, SAKYTŲ suvažiavime, paaiški, jog Ame
rikos negrų veikėjai sieja negrų tautos ateitį su orga
nizuotu Amerikos darbininkų judėjimu.

Taip darydami, jie, aišku, elgiasi išmintingai ir taktiš
kai. Tik veikiant išvien su organizuotais darbininkais, 
negrai gali tikėtis pasiekti didesnių laimėjimų, iškovoti 
sau lygias teises su baltaisiais. Tik veikiant su negrų 
tauta, organizuoti darbininkai tegali tikėtis pasekmin
gai apginti savo interesus,

Tai, mūsų nuomone, teisingai šiame suvažiavime išdės
tė William R. Hood, .žymus Detroito organizuotų auto
mobilių darbininkų vadovas.

Jis daug maž šitaip pasakė: Jei 15-ka milijonų Ameri
kos negrų, vadovaujamų savo susipratusių sūnų ir du
krų, apsivienytų su 15-ka milijonų organizuotų baltų 
darbininkų į vieną didžiulį amerikinį darbo judėjimą, tai 
užtektų jiems tik pasakyti, jog mūsų krašte neturi būti 
vietos džimkrovizmui,—džimkrovizmo nebūtų.

Jei šitie 30 milijonų baltų ir juodų darbo žmonių pa
sakytų: nevalia persekioti Paul Robesono, Dr. Dubois, 
William Pattersono ir kitų, tai jie ir nebūtų persekio
jami.

Jei šitie 30 milijonų žmonių vieningai pasisakytų prieš 
persekiojimus ir puolimus ant sveturgimių, tai tie per-, 
sekiojimai, tie puolimai, ir būtų sustabdyti. Būtų už
duotas antausis ir anti-semitizmui ir visokiam rasizmui.

Argi tai ne tiesa? Argi taip nebūtu, kaip sakė Mr. 
Hood?

Dar vis yra žmonių, kurie pamiršta, jog be negrų tal
kos, Amerikos darbo žmonės nieko geresnio nepasieks, 
panašiai, kaip negrai negalės pasiekti savo išsilaisvinimo 
be baltųjų talkos.

Negrų tautos reikalai yra glaudžiai susiję su visų dar
bo žmonių reikalais.
- Yra tokių, kurie dar vis (senoviškai) galvoja, būk ne

grai esą atsilikę, tamsūs ir su jais sunku kas nors ben
dra turėti.

Tai didžiausia klaida, tai užsimerkimas prieš realius 
faktus. Negrai šiandien atsistojo pačiame progresyvių 
darbo žmonių judėjimo priešakyj. Jie ryžtingi, jie pasi
aukoję, jie gina lygiai baltųjų teises, kaip ir negrų.

Vis daugiau ir daugiau šimtų ir tūkstančių negrų at
sisako būti stumdomi, atsisako gyventi senu gyvenimu, 
atsisako būti išjuokiami, žeminami, kalinami, linčiuo
jami !

Kas to nežino, tas nieko nežino!
Kas to nežino, tas turėtų pastudijuoti tas kalbas, ku

rios buvo sakytos šiame suvažiavime.

ATSISAKO NUO 
LIETUVIŲ KALBOS

Čikagos marijonų Drauge 
vienas žmogus rašo;

Teko patirti, kad vienoje 
Chicagos aukštesnėje mokyk
loje, kuri išlaikoma seserų 
kązimieriečių ir kurioje mo
koma lietuvių kalbos, atsitiko 
liūdnas reiškinys: tai, kad 
26 naujųjų- ateivių tėvai pa
reikalavo raštu iš mokyklos 
vadovybės, kad jų vaikai ne
būtų mokomi lietuvių kalbos.

Kitoje gi, šv. P. Marijos 
Gimimo (Marquette Parko) 
parapijos pradžios mokyklo
je, kurią lanko daugelis lietu
vių pabėgėlių vaikų, net 29 
vaikų tėvai pareikalavo, kad 
jų vaikų nemokintų lietuviš
kai! Girdint tokius reiškinius, 
tiesiog verkti norisi.

Visą laiką kitus kaltinam 
dėl lietuvybės nykimo, bet pa
sirodo, patys savo vaikams 
atimam paskutinę galimybę 
pramokti nors šiek tiek lietu
viškai.

Taigi matome, kas darosi 
tarp tų, kurįe skelbiasi esą 
šimtanuošimtiniais patrijo- 
tais!

ir

MOTERŲ KAMPELIS
Lietuvos moterys myli 

savo šalį ir taiką
Šių metų vasarą aš su ta

rybinių moterų delegacija 
buvau nuvykusi į Suomiją. 
Mes aplankėme daug miestų, 
pabuvojome fabrikuose ir 
gamyklose. Ir visur suomių 
moterys mūsų klausė apie 
moterų darbo sąlygas boi

nininkėmis tapo Apolonija 
Benkauskaitė, Aldona Žu- 
rauskaitė. Kolūkiniuose lau
kuose, kuriuos aptarnauja 
Zarasų Motorinių Trakto
rių stotis (MTS), dirba 
Martos Sokolovos moterų 
traktorinė brigada. Per

vėliava stojo milijonai ge-
ros valios žmonių visame 
žemės rutulyje. Pirmose 
kovotojų už tvirtą taiką, 
gretose drauge su visa ta- j 
rybine’ liaudimi žengia iių 
mūsų respublikos moterys. 
Mes nenorime, kad kauty
nių laukuose vėl žūtų mū
sų vaikai, vyrai ir broliai. 
Vieningai, tvirta ranka 
mes pasirašome Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimąsi 
dėl Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų vals
tybių. Tas vieningumas 
liudija mūsų nepalenkiamą 
valią iki galo ginti taikos 
reikalą. M. Kaunaite

SUVAŽIAVIMAS priėmė darbų programą. Tarp kit- 
ker, programon yra įdėta, jog 1952 metais, kada nors 
apie gegužės mėnesio’ pirmą dieną, negrai masiniai žy
giuos į Washingtoną reikalauti, kad valdžia darytų 
griežtus žygius negrų teisėms ginti. Jie reikalaus, kad 
prezidentas Trumanas išleistų patvarkymą, pagal kurį 
turėtų būti atsteigta Fair Employment Practices Com
mittee, taipgi kad Kongresas pravestų ta prasme įsta
tymą.

Vesti kovą vietose už suteikimą negrams lygių teisių 
fabrikuose ir kitokiose darbo įmonėse.

.Kovoti už bendruosius negrų tautos interesus ir siek- 
tis išsilaisvinimo.

Kovoti, kad iki 1952 metų gegužės 1 d. į visokias pra
mones būtų priimta nemažiau 100,000 negrų darbininkų, 

’Kovoti prieš tas darbo įmones, kurios iš viso neįsilei
džia negrų darbininkų.

Suvažiavime visa eilė kalbėtojų nurodė, jog “yra ten
dencija” iš daugelio darbaviečių paleisti iš darbų ne
grus ir prieš tai darbo unijų vadovai (reakcininkai) nie
ko nesako.

Suvažiavime sakė kalbas ir balti darbininkų vadovai, 
pąMŽadėję/pilnai kooperuoti su pareikštais suvažiavimo 
i’0oliucijoje dėsniais.

Suvažiavimas išrinko Negrų Tarybos pirmininko vie- 
j ton William R. Hood. Sekretorium —< Coleman Young, 

Iždininke—-Octavia Hawkins, iš Chicagos.
t Mūsų nuomone, šis suvažiavimas bus istorinis, turįs

logikos

ŽIOPLA JU PROPAGAN
DA, ŽIOPLI JŲ “FAKTAI”

J. Y1 a rašo Liaudies Bal
se apie tą kvailą antitary
binę propagandą, kurią nuo
lat skleidžia visokie kreivi 
asmenvs bei ių organizaci
jos. Tarp kitko skaitome:

Taip vadinamos “laisvos 
amatų unijos“, kurios turi sa
vo internacionalą Bruselyje, 
išleido .“dokumentą“, užva- 
dintą “Stalin’s, Slave Labor 
Camps”, šis “dokumentas” 
platinamas po visą taip vadi
namą vakarinį pasaulį. Jame 
daromi trys pamatiniai kalti
nimai :

1. Kad dešimtoji Tarybų 
Sąjungos gyventojų dalis yra 
“vergai“.

2. Kad mirčių norma tarp 
tų “vergų“ yra 40 nuošimčių 
į metus,

3. Kad 10 nuošimčių yra 
tiktai dalis “vergų“ 
Sąjungoje.

Pažiūrėkime, kiek 
yra šiuose teigimuose.

Kaip žinote, Tarybų Sąjun
ga turi 200,000,000 gyvento
jų. Reiškia, “vergų“ skaičius 
turi būti nemažesnis, kaip 
20,000,000. Jeigu 40 nuošim
čių tų “vergų“ miršta per me
tus, tai reiškia, kad kasmet 
miršta 8,000,000 žmonių vien 
tik tų “vergų“ tarpe. Per ke
turis metus jų galėjo mirti 
mažiausia 32,000,000.

Jeigu pridėti prie tų dar 
tuos, kurie miršta natūralia 
mirtimi, tai Tarybų Sąjungoj 
nieko neliks po 40 metų. Tai
gi, tie, .kurie leidžia bilijonus 
dolerių rusų nukariavimui, vi
sai žioplai elgiasi. Kam ka
riauti? Kam žudytis? Juk pa
tys rusai išnyks. Nereiks nei 
vieno šūvio iššauti ir susitepti 
kitų krauju savo rankas.

Toliau:
Jeigu išmesti tuos 20,000,- 

000 “vergų“, tai dar lieka 
180,000,000. Iš šių normaliai

. ■ J '    —•TW»1RIV .............................. .i'■ j. .; ■! L. p,

miršta apie 2,500,000 į metus. 
Pridėjus prie tų 8,000,000, 
bendrai gųsidąro jau 10,500,t 

000 asmenų į metus.
Nors Tarybų Sąjungoj gi

mimų skaičius aukštas, tačiau 
tenai į metus gimsta tiktai 
6,000,000, Tokiu būdu; į me
tus žrnopių skaičius Tarybų 
Sąjungoje turi sumažėti ma
žiausia 4,500,000.

Per 10 metų gyventojų 
skaičius Tarybų Sąjungoje su
mažės mažiausia 45,000,000. 
Bet Tąrybų Sąjungoje yra 
stropiai dirbama ta linkme, 
kad ateityje būtų galima iš
maitinti dar 100,000,000 žmo
nių. Matyt tie bolševikai tik-' 
rai nežino, ką jie daro?

Dabar dar pasižiūrėkime į 
tų “vergų“ kempes. Tie “dar
bininkų lyderiai“ sako, kad 
Tarybų Sąjungoje yra 175 
tokių “vergų“ kempės. Reiš
kia, kiekvienoje kempėje turi 
būti mažiausia 114,000 žmo
nių, neskaitant sargų. Tai bū
tų didžiuliai miestai.

Apie tuos “vergus”
“vergų stovyklas” pernelyg 
daug prirašo ir lietuviška 
reakcinė spauda, dažnai 
kartodama, būk Tarybų Są
jungos vyriausybė bijosi, 
kad kas nors iš užsienio ne
galėtų tų “vergų kempių” 
matyti. Bet gi šiais metais 
T. Sąjungos atstovas Jung
tinių Tautų Ekonominėje 
ir Socialinėje Taryboje bu
vo pasiūlęs tokią rezoliuci
ją:

Tikslu pravesti plačią • ir 
objektyvę investigaciją tikrų 
darbininkų ir tarnautojų dar
bo sąlygų tose šalyse, kur vei
kia privatinės nuosavybės ka
pitalistinė santvarka, taipgi 
Tarybų Sąjungoj ir liaudies 
demokratijose, reikia sudaryti 
komisiją, susidedančią iš ran
kų ir proto darbininkų, susi
jungusių į egzistuojančias 
unijas, neatsižvelgiant' į poli
tinius ar religinius jų narių į- 
sitikinimus.

Buvo siūlyta, kad ton 
tarp tau tinėn komisijon įei
tų organizuotų darbininkų 
ir intelektualų atstovai iš T. 
Sąjungos, Kinijos, Ameri
kos, Britanijos, Italijos ir 
kitų kraštų.

Kas gi pasirodė? T. Są
jungos siūlymas buvo at
mestas !

J. Yla dėl to teisingai pa
stebi :

Kodėl kapitalistai atsisakė ? 
Todėl, kad jie gerai žino, jog 
jie skleidžia melus; jog toks 
tyrinėjimas tikrai atskleistų 
vergų buvimą ne Tarybų Są
jungoje, o kapitalistinėse ša
lyse, ypač jų valdomose kolo
nijose.

Tuniso pašto tarnautojų 
streikas

PARYŽIUS, rugp. 28 d — 
Kaip praneša Frans Pres 
agentūra, šiandien prasidė
jo Tuniso pašto tarnautojų 
streikas. Pašto įstaigų dar- 
buotojai reikalauja ryšium 
su pabrangusiu paskutiniu 
metu pragyvenimu pakelti 
darbo užmokestį.

didžiulės reikšmės ne tik negrų tautai, o ir visam mūsų 
kraštui. •)

Kadangi suvažiavimas nepūtė “karo dūdon,” tai ko
mercinė spauda apskelbė jį “raudonu,” tačiau tai nei 
kiek nesumažina jo reikšmės. Negrai “raudonumo” ne
bijo; jie daugiau bijosi “baltumo,” kuris jiems atnešė 
pažeminimą, priespaudą, kalėjimus ir linčą!

L. D. S. 3-čios apsk. metine konferencija
Draugės ir draugai; Apskrities metinė konferencija 

įvyks sekmadienį, lapkričio 18-tą, svetainėje 15-17 Ann 
St,, Harrison, N. J. Konferencijos pradžia 10-tą vai, 
ryte.

Prašome išrinkti delegatus. Delegatai renkami vienas 
nuo kuopos ir vienas nuo kiekvienų 10-ties narių kuopoje. 
Siųsdami delegatus, kartu priduokite ir metinę mokestį į 
Apskritį, po vieną eentą nuo nario.

Draugiškai,
Apskrities sekretorius A. Skairius

užmokestį Tarybų šalyje. 
Jas stebino mūsų pra
nešimai apie laimingą ir 
džiaugsmingą tarybinių mo
terų gyvenimą, jos atvirai 
mums pavydėjo.

Tarybiniais laikais mote
ris tapo pilnateise respubli
kos ūkinio, politinio ir kul
tūrinio gyvenimo dalyve. 
Tik Tarybų Lietuvoje jai 
plačiai atsivėrė keliai į 
džiaugsmingą kūrybinį dar
bą, į švietimą, mokslą ir 
meną. Ir Lietuvos moterys 
plačiai naudojasi tais gali
mumais. '

Pirmą kartą savo istorijo
je Lietuvos moterys įsijun
gė į valstybinę veiklą, Sep
tynias moteris Lietuvos 
liaudis išrinko savo depu
tatais į Visos S ą j u.n g o s 
Aukščiausiąją Tarybą ir še
šiasdešimt vieną moterį — 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatais. Vieti
nių valdžios organų depu
tatais išrinkta apie dešimt 
tūkstančių lietuvių tautos 
dukru. v

Lietuvos Kinematografi
jos ministerijai vadovauja 
moteris — Michalina Meš
kauskienė. Prekybos, vals
tybės kontrolės bei kitose 
ministerijose moterys sėk
mingai susidoroja su minis
trų pavaduotojų pareigo
mis.

Respublikos pramonėje, 
transporte, žemės ūkyje 
dirba apie pusantro tūks
tančio moterų — inžinierių 
bei technikų, Keturiolika iš 
jų yra fabrikų bei gamy
klų direktorės.

Štai buvusios vargingo
sios valstietės Stefanijos 
Sodnaitienės likimas. Nuo 
mažens ji vergavo pas buo
žes ir dvarininkus. Vėliau 
aštuonerius metus buvo 
darbininke Kauno “Kaspi
no” fabrike. Pačią pirmą
ją tarybų valdžios įsikūri
mo Lietuvoje dieną Sodnai- 
tienė buvo paskirta sky
riaus viršininke. Ji pasiro
dė esanti energinga inicia
tyvia vadove, atkakliai mo
kėsi. Nuo 1947 metų Ste
fanija Sodnai tienė — fabri
ko direktorė. Tokį pat ke
lią nuėjo “Trikotažo” fabri
ko direktorė Elena Krževec- 
kįenė ir kitos.

Didėja moterų skaičius 
respublikos liaudies ūkyje 
ir kultūros įstaigose. 1946 
metų gegužės mėnesį 26 
procentai dirbančiųjų pra
monėje buvo moterys, o 
1951 metų sausio 1 dieną jų 
buvo dvigubai daugiau. 
Maisto, lengvojoje ir vieti
nės pramonės šakose dau
giau kaip pusė dirbančiųjų 
-—moterys.

Daugelis lietuvių tautos 
dukrų dirba dabar mokslinį 
darbą, turi mokslų kandi
dato laipsnius, dėsto aukš
tosiose įr normaliose moky
klose. Respublikos moky
tojų tarpe apie 70 procentų 
moterų, gydytojų tarpe — 
75 procentai.

Lietuvos valstietės įsisavi
na profesijas, kurios praei
tyje joms buvo nepasiekia
mos. , Pavyzdžiui,- kombai-

pusantrų metų ji sugebėjo 
įsigyti didelį autoritetą. 
Moterų brigados pavyzdžiu 
susidomėjo daugelis jaunų
jų kolūkiečių, ir jos dabar 
mokosi traktorininkų kur
suose, stengiasi išmokti val
dyti techniką.

Iš Zarasų rajono galima 
spręsti apie tai, kiek išau
go mūsų kolūkietės. Rajo
no kolūkiuose dešimt mote
rų yra gyvulininkystės fer
mų vedėjos, vienuolika dir
ba kaip sąskaitininkės. A- 
pylinkių Tarybų pirminin
kėmis dirba Apokaitė ir Lo- 
žočkovienė, devynios jau
nuolės yra Tarybų sekreto
rės, dvidešimt šešios mote
rys — politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugi
jos nariai.

Aš prisimenu pirmąjį res
publikinį moterų suvažiavi
mą, įvykusį 1946 metais. 
Daugelis jo dalyvių pirmą 
kartą gyvenime buvo pasi- 
kėlusios į tribūną. Pirmu
kart ‘ tuomet viešai kalbėjo 
ir’Kauno “Litekso” fabri
ko audėja Veronika Ma- 
jauskaitė. Ji Įsipareigojo 
dirbti stachanoviškai. Pa
žadas buvo ištesėtas, ji 
perėjo prie išplėstos staklių 
zonos aptarnavimo, ji tapo 
pirmąja daugiastaklininke 
Lietuvoje. Dabar mūsų 
Įmonėse: “Gulbėje,” “Triny
čiuose,” “Kauno audiniuo
se” ir kitose yra daug jos 
pasekėjų. Nuo 1948 metų 
Majauskaitė vadovauja fa
briko kadrų jskyriui.

Daug galima pasakoti 
apie pirmąją mūsų respubli
kos moterį, užsitarnavusią 
aukštą Socialistinio Darbo 
Didvyrio vardą, apie Stasę 
Vitkienę. Ji pakilo iki vals
tybės veikėjo, išrinkta Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputate. Neseniai 
Vitkienė, būdama Lietuvos 
kolūkiečių delegacijos su
dėtyje, pabuvojo Kubanėje. 
Priešakinių Rusijos Fede
racijos kolūkių patyrimą ji 
perkelia į savo kolūkio fer
mas, pasakoja apie jį savo 
pranešimuose per spaudą 
visiems respublikos kolūkie
čiams. ,

Daug aktyvumo reiškia 
moterų taryba Šiaulių 
“Rūtos” fabrike, kurio ko
lektyve 93 procentai darbi
ninkių. Moterų tarybai pa
siūlius. čia įsteigti vakari
niai kursai kvalifikacijai 
tobulinti ir priešakiniam 
patyrimui ištirti. Daugelis 
baigusių kursus darbinin
kių iškeltos į atsakingesnes, 
pareigas.

Respublikoje^ yra sukur
tas platus vaikų įstaigų, 
gimdymo namų, konsultaci
jų tinklas. Specialiose sa
natorijose bei poilsio na
muose motinos gali ilsėtis 
drauge su vaikais. Respu
blikos biudžete sveikatos 
apsaugai, tame tarpe moti
nystei ir kūdikystei apsau
goti, numatytos didžiulės 
lėšos.

Pažangioji žmonija ima 
taikos apsaugojimo reikalą 
į savo rankas. Po taikos

Šeimininkėms
KEPTI RIEŠUTAI

Sekamai padaryti gatavi 
riešutai delikatesenų krau
tuvėse parsiduoda po kelis 
dolerius svara's:

Išgliaudyk braziliškus rie
šutus, sudėk vandenin, už
virk ir trejetą minutų pa
virk. Nusunk. Supiaustykfj 
plonai, išilgai. Išskleisk ant 
lėkštos kepamos blėtos, 
apibarstyk druska, apdės- 
tyk krisleliais sviesto. Kepk 
vidutiniame karštyje (350 
laipsniu) keliolika minučių, 
retkarčiais pavartant, kad 
vienodai apgelstų.

Toks receptas tinka ir ki
tiems riešutams apkepinti. 
Gali būti be druskos. Tū
los vietoje sviesto vartoja 
margariną arba kitus rie
balus. Tačiau yra žmonių, 
kuriu viduriai kitu riebalu 
nevirškina.

•_

Šeima nemėgsta salotos? 
O žalios daržovės juk kiek
vienam reikalingos. Apeti
tą gražiai apgausi taip:

Salotą smulkiai supiauA- 
tyk. Dadėk taip pat smulkiai 
įsupiaustyto obuolio, drus
kos, • šaukštą mayonnaise^ 
ar salad dresingo, įpilk 
buttermilk. Jei turi po ran
ka, dąpilk kenuotų pyčių 
saldžios sunkos. Sumaišyk 
ir paduok šaltą. Skaniausia 
suvalgys ir aršiausias salo
tos priešas.,

PASTABA: Jeigu dėl ne
sveikatos kas negali salotos 
valgyti, paskaninimas ne
gelbės. Neslėpk, kad mi
šiniu salotų dėjai.

Today’s Pattern

Inj ievM

Pattern 9129 takes one yard 35- 1
inch fabric for sizes small 14. 16 /
or medium 1S-20 A* useful gift, y \

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų Uk 
siųskite: Pattern Dept,, 110-12*^ 
Atlantic Ave., Richmond
Hill 19z N. Y.
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Rietuvių tautos 
istorija

t

(Tąsa)
II.

Kardininkų brolija.
Tai buvo nauja brolija, kuri įsikūrė Latvių žemėje.
Ta šalis, kaip jau žinome, buvo apgyventa letgalių, 

žemgalių ir kuršių. Beveik pačiu tos žemės viduriu teka 
Dauguvos upė. . . ‘

Išsiskirstę smulkiomis giminėmis, letgaliai dažnai pa
tekdavo po valdžia savo kaimynų estų ir didelių jau tuo
met rusų valstybių: Didžiojo Naugardo ir Pskovo. Bet 
estų ir rusų valdymas nebuvo taip pragaištingas, kaip 
vokiečių, kurie pirmą kartą atsilankė Latvijon 1158 m.

Tai buvo pirkliai iš vokiečių miesto Bremeno. Be- 
plaukiodami Baltijos jūros pakraščiais ir beprekiauda- 
mi su pakraščių gyventojais, pirkliai atvyko ir į Lat
viją, į tą vietą, kur Dauguva įteka į jūrą.

Nors latviai ne labai tikėjo ateiviais, bet, matydami 
juos geruoju elgiantis, pradėjo su jais prekiauti. Vokie
čiai pirko iš latvių kailius, medų, vašką ir kitus jų kraš
to produktus, duodami jiems už tai gelumbės, audeklų, 
geležies, druskos ir kitų latviams reikalingų daiktų.

Neilgai trukę, vokiečiai, atkeliaudami su naujomis 
prekėmis, atvežė latviams nelauktą svečią. Tai buvo ka
talikų vienuolis Meinhartas, Bremeno arkivyskupo at
siųstas platinti krikščionybės tarp latvių stabmeldžių.

Popiežius suteikė Meinhartui Latvijos vyskupo vardą. 
Bet jaunam vyskupui reikėjo susitverti sau dar vysku
pija, o t^ii pasirodė darbas nelengvas.

Dešimtį metų dirbo M’einhartas tarp latvių, bet jo dar
bas menkus teatnešė vaisius. Latviai uoliai turėjos sa
vo bočių tikybos. Meinhartui mirus, jo vyskupija buvo 
maža ką tedidesnė, negu prieš jam atvažiuojant į Lat
viją.

Pažinę Latviją ir pamatę, kad čia galima turėti gero 
pelno, vokiečiai jau nebenorėjo geruoju iš čia nešintis. 
Antrasis vyskupas atvyko Latvijon jau su vokiečių ka
riuomene, bet kariuomenė ta buvo nedidelė. Pakilo mū
šis su latviais, kuriame buvo užmuštas pats vyskupas. 
Bet šitai neišgelbėjo latvių nuo nekviestųjų svečių.

Trečias iš eilės Latvijon paskirtas vyskupas Albertas 
atvyko jau su 23 laivais, pilnais ginkluotų vokiečių. Su 
jų pagalba Albertas apgalėjo padangųvio latvius. Po to 
netoli jūros ant Dauguvos kranto pastatė pilį, Ryga pra
minęs. Tai buvo 1200 metais. Aplinkui pilies greitai 
įsikūrė vokiečių pirklių miestas.

Latviams ir jų kaimynams lietuviams labai nemalo
nūs buvo tie nekviestieji svečiai ir jų platinamoji tikyba. 
Jie ne kartą užpuldinėjo vokiečius, naikino juos ir jų pa
krikštytuosius latvius. Prasidėjo kova.

Albertas greitai pamatė, kad jam nepavyks nuveikti 
latvių, kol neįsitaisys nuolatinės kariuomenės iš vokie
čių — tokios kariuomenės, į kurią nuolatos plauktų nauji 
ateiviai iš Europos.

Tam tikslui Albertas įsteigė Rygoje “Kardininkų bro
lijų,” pramintą taip dėl to, kad jos nariai nešiojo vir
šum ginklų baltą apsiaustą, ant kurio buvo išsiūtas rau
donas kardas.

Kad Europos katalikus paraginus stoti į tą broliją, 
popiežius, Albertui patarus, apskelbė visų nuodėmių at
leidimą tiems, kurie įstos į kardininkų broliją su latviais 
stabmeldžiais kariauti.

Alberto sumanymas pasirodė labai geras esąs, Atsi
rado nemaža norinčių gauti atlaidų ir pasižymėti ko
voj su stabmeldžiais. Dar labiau traukė vokiečius tai, 
kad naujoj šalyje galima buvo geriau įsįtaisyti, negu sa
vo tėvynėje. Vieni užsiėmė pelninga prekyba, kiti sta
tydinęs ūkį žemėje, atimtoje iš stabmeldžių, ir dar 
tuos nuveiktus stabmeldžius galima buvo versti dirbti 
naujiems ponams. Užtatai vokiečiai nesiliovė eiti; jų 
įkurtas Rygos miestas smarkiai augo.

Beveik kas metai vyskupas Albertas keliaudavo į Vo
kietiją ir grįždavo iš ten kaskart su naujais kareiviais, 
trokštančiais Latvijoj geresnio sau gyvenimo atrasti.

Menkai ginkluotiems ir išsisklaidžiusioms mažomis gi
minėmis latviams sunku buvo spirtis prieš geležim ap- 
sikalusius vokiečius. Neilgai trukę vokiečiai nuveikė be
veik visą Latviją..

Bet reikia atiduoti tiesa vyskupui Albertui, kad jisai, 
matydamas kardininkus nežmoniškai elgiantis su lat
viais, daug kartų bardavo jų vadovą magistrą už jų 
netikusį elgimąsi, reikalaudavo, kad jie užsiimtų ne žu
dymu ir plėšimu latvių, bet geruoju platintų jų tarpe 
krikščionybę.

ni.
Kryžiuočių brolija. ,

Daug blogiau elgėsi kita brolija, kryžiuočiais vadina
ma, atvykusioji į Prūsų žemę.

Aukščiau buVb parodyta, kaip užpuldinėjo ir plėšė 
lenkai lietuvių žemę, o ypačiai artimiausius jiems prū- 
sfis.

Prūsai iš savo pusės nepasilikdavo skolingi lenkams. 
Nebuvo metų, kad jie nebūtų užpuolę ir nuplėšę arti
miausios jiems mozūrų šalies. Lenkų, kronikose atran
dame žinių, kaip dažnai prūsai, užpuolę Mozūriją ar ki
tu^ Lenkijos kraštus, apiplėšdavo juos, išvesdavo vergi- 
jbfktūkstančius belaisvių ir parsivarydavo daugybę gy
vulių.
^dffoki užpuolimai tęsėsi visą dvyliktąjį šimtmetį. Try- 
*gj|ojo šimtmečio pradžioj vienas Mozūrijos kunigaikš
tis, nebeįstengdamas atsiginti nuo prūsų užpuolimų, pa
sikvietė pagalbon vokiečių “Teutonų broliją? Jis pavedė 
tai brolijai dalį savo žemės (Kulmiją) pasienyje su prū-
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sais, kad gintų mozūrus nuo prūsų užpuolimų ir platin
tų tarp prūsų katalikų tikybą.

Žinome jau, kad ta “Teutonų Panos Marijos brolija” 
buvo įsteigta per krikščionių karus su turkais dėl Šv. 
žemės. Brolijos uždavinys tuomet buvo gydyti ligonius 
vokiečius. Brolija buvo įgijusi nemažą tarp vokiečių už
uojautą. Daugelis dievobaimingų Europos ’didžiūnų bu
vo dovanoję jai savo turtus ir žemę.

Turkams atėmus iš krikščionių Jeruzolimą ir visą 
Šventąją žemę, brolija pagrįžo į Europą.

Neilgai trukus po to, Mozūrų kunigaikštis Konradas 
ir vyskupas Christionas pasiūlė brolijos magistrui atsi- 
kraustyt Kulmijon, kovoti su stabmeldžiais prūsais. Ma
gistras sutiko atsikraustyti tiktai tuomet, kai išgavo iš 
Vokietijos imperatoriaus raštą, kad visos kryžiuočių už
kariautosios stabmeldžių žemės prigulės brolijai kaipo 
nuosavybė.

Be to, brolijos magistro prašomas, popiežius apskelbė 
visiems krikščionims aplinkraštį (bullą), kuriuo suteikė 
visų nuodėmių atleidimą tiems, kurie, eis kariauti su 
prūsais, lygiai taip, kaip pirmiau buvo suteikiami atlai
dai einantiems kovoti dėl šv. žemės.

Taip apsirūpinusi savo reikalus, kryžiuočių brolija 
1230 m. atsikraustė į pažadėtąją Kulmiją.

Apsigyvenę naujoje vietoje, kryžiuočiai tuoj pasistatė 
kelias pilis, iš kurių apsikalę geležiniais šarvais vokie
čiai kareiviai ėmė užpuldinėti ir naikinti menkai gin
kluotus prūsus.

Ir prasidėjo nelygi kova. Kryžįuočiams talkon nuo
latos plaukė karžygiai iš visos daug aukščiau .apšvieti
mu stovinčios Europos. Plaukė geriausiais tuo laiku 
ginklais apsiginklavę, geležies šarvais apsišarvavę.

(Bus Daugiau)

Lewiston-Auburn, Me. New Haven, Conn. Newark, N. J.
Išleistuvės

Būrelis draugų draugei R. 
Šileikienei surengė išleistu
ves ir atminčiai įteikė pui
kią dovaną nuo mainiečių.

Gyvenimo aplinkybių ver
čiama, Šileikienė persikėlė 
iš Auburno į savo seną tė
vynę Haverhill, Mass., ar
čiau prie savo sesutės ir 
draugų.

Tai netekome dar vienos 
draugės-narės, kuri priklau
sė prie ALDLD 31 kuopos ir 
buvo narė LDS 45 kuopos, 
kur ėjo protokolų raštinin
kės pareigas.

Geriausių pasekmių, taip
gi nepamiršti draugijos rei
kalų, kuriais rūpinaisi Mai
ne būdama!

•

Lietuvos Dukterų vakariene
Spalio 6 d, Baltramiejaus 

svetainėje atsibuvo Lietuvos 
Dukterų Pašalpinės Drau
gystės vakarienė su šokiais. 
Vakarienė išėjo pasekmin
gai — draugystei liko pelno 
$112.75.

U. Vaitonienei už popie- 
rą stalams pamokėta $2.00.

•

Mirė lietuviai
RUMFORD,' Me., spalio 

15 d. po ilgos ir sunkios Ii-

Visokiy naujienų
Mūsų garsiam mieste netu

rėtų būti bedarbių, bet jų 
randasi gana daug, ypač se
nesnių visados rasi. Sako, pa
daviau! aplikaciją į kelias 
dirbtuves, bet pašaukimo ne
sulaukiu. Mat, kompanijai 
lengviau nusikratyti tokių se
nų darbininkų. Padavei apli
kaciją, lai išpildo ir laukią. 
Nereikia žmogui užgauti, sa
kant, “jau per senas.”

—o—
LLD 32 kuopa

Sulaukus šaltesnių orų kuo
pa nusitarė rengti draugišką 
vakarienę. Vakarienė įvyks 
lapkričio 18 d., prasidės 2 
vai. po pietų, ' o vakarienę 
duos prieš ketvirtą valandą. 
Patartina visiems būti laiku. 
Vakarienės vieta: 243 No. 
Front St. Bilietai visai pigūs, 
tik $1.50 ypatai.

Komisija kviečia šioje mū
sų vakarienėje dalyvauti ir 
kaimynus iš Bridgeport©, 
Waterbury, Hartfordo ir New 
Britain, taipgi ir kitus. O mes 
pasistengsime duoti visiems 
“good time.” Taipgi bus pro
ga ir pasišokti.

—o—
LDS 16 kuopa

Sužinojaui, kad neužilgo 
bus pranešta, kada bus pas 
mus suvaidinta komedija “Te
tos Turtai”. Vaidins Hartfor
do lošėjai. Jie yra pagarsėję

Mirė J. Pūtis
Spalio 20 d. mirė Jonas 

Pūtis, gyvenęs 303 Franklin 
St., Elizabeth, N. J. Buvo pa
šarvotas Mathew A. Bujaus 
šermeninėje, Newarke. Palai
dotas 23 d. spalio Paterson, 
N. J. *

Velionis Jonas Pūtis buvo 
nariu LDLD 5 k p. Newarke. 
Iš Lietuvos paėjo iš Vilniaus 
rėdybos, Dausenų parapijos. 
Atvyko į Ameriką 1909 m. ir 

Į apsigyveno Paterson, N. J. 
Čia susipažino su Ona Zalec- 
kiute ir vedė 1912 metais, j 
Patersone išgyveno apie 25 į 
metus. Vėliau gyveno Newar- j 
ke ir paskutinius kelis metus i 
gyveno Elizabeth, N. J.

Velionis' Jonas Pūtis buvo 
tvirto sudėjimo ir, rodos, ga
lėjo gyventi dar daug metų. 
Vienok — keli metai atgal 
buvo ištiktas paralyžiaus, li
kosi dalinai paralyžiuotas. 
Nors dėjo pastangas pasveik
ti, bet nėjo geryn. Mirė su
laukęs 59 metus.

Velionis Jonas paliko liūde
syje moterį Oną, dukterį Ma
rijoną, žentą, anūkę Patriciją, 
seserį Marijoną, brolį Petrą, 
gyvenantį Canadoje ir Lietu
voje du brolius — Daminiką 
ir Vaclovą, ir tolimesnius gi
mines bei draugus.

Tebūna tau, Jonai, amžina 
atilsis. O žmonai Onai ir vi
siems giminėms giliausia u- 
žuojąųta. V. J. K.

gos pasimirė Alena Kilienė, 
63 metų amžiaus. Ameri
koje išgyveno 41 metus. Ta-, 
po palaidota laisvai.

Spalio 15-tą dieną staiga 
mirė Impolitas Buslevįčius 
(Bush), gimęs Lietuvoje ge
gužės 15, 1886 m. Paliko 
liūdesyj moterį, du sūnus ir 
vieną dukterį. Palaidotas 
katalikiškai.

Domininkonų seselės 
apleidžia miestą

Spalio 20 d. Domininkonų 
seselės (būk tai jos) įteikė 
notą Francois Druin, šven
to Petro ir Povilo bažnyčios 
klebonui, kad jos apleidžia 
272 Bates Street klioštorių, 
kuris buvo plačiai įsišakni
jęs per 47 metus.

Seselių išsikraustymo 
priežastis nepasakoma, o 
tik apgailestaujama. Kas 
ję vietas beužims?

Ir tas sukėlė tarpe ka
talikų ir šiaip miesto gy
ventojų daug kalbų ir viso
kių spėliojimų.

Domininkonų Fatimų cen
tras randasi Paryžiuje, 
Francūzijoje,

Linksma girdėt, kad ir 
mūsų miestas eina iš tam
sos- prie šviesos,

Reporteris

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai, 
Savaitei, ar 

Mėnesiui

Važiuok
Tinkama
Sistema

vaidinimuose.
Lieka laukti, iki gausime 

žinią, kada ta komedija bus 
sulošta.

—O’
New Havęno lietuviai 
rengiasi pamatyti

Kaip jau žinoma, Hartfor
de bus perstatyta operetė 
“Sudrumsta širdis”. Ją per
statys lapkričio 11 d. Sietyno 
ir Aido chorai.

Daugelis mūsų miesto lietu
vių rūpinasi, kaip dasigauti, 
kad pamatyti šitą šaunią ope
retę. Gal bus sudaryta kele
tas automobilių, kad galėtų 
nuvežti visus, kurie norės va
žiuoti.

—o—
Jaunimas

New Hąvene žiemos metu 
būna keliais tūkstančiais jau
nimo daugiau. Mat, Yale ko
legija gana didelė ir turi daug 
studentų. Nekurie biznieriai iš 
to turi daug naudos, ypač tie, 
kurie s arti prie kolegijos gyve
na. Bet nekurie biznieriai sa
ko, kad šiemet sunku iš stu
dentų padaryti daug biznio, 
nes, mat, ir studentams yra 
trūkumas su kapitalu...

J. S. K.

Guatemalos oro nelaimėje 
žuvo 25 žmonės

Guatemala City. — Nu
krito, vos pakilęs nuo aikš
tės, karinis lėktuvas ir už

mušė 25 žmones, tame skai
čiuje 20 artistų . muzikų 
ir 5 lakūnus.

Guatemala yra mažiukė 
Vidurinės Amerikos respu
blika. '

LAISVES 
KONCERTAS

Įyvks šį sekmadienį

Lapkričio 4 November

LEO YONIK, baritonas

Nepaprasto talento dainininkas. Sekantį sek
madienį mes jį girdėsime Laisves koncerte.

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

Prasidės 3:30 po pietų

ANTANO PAVIDžIO ORKESTRAS 
gros šokiams 

šokiai prasidės 7 valf/ivakarc

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 8

Liūdesio valandoj kreipkitės prie.manęs dieną 2 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 2 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 2 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir X
kainomis būsite patenkinti. X

1113 Mt. Vernon St., Phi la., Pa. |
Telefonas Poplar 4110 . 2

^XXXXX>0<XX><X>0<XXXX>00<XX>000<X>00<X><XX>0<XXXXXX?QQQQQW^’

Už Valandą 
Pridedant 

10c už Mailę
Kreipkitės į
McHarns \

GREENPOINT AUTO RENTAL Įsteigta 
1930

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



Laisves metinis koncertas
jau tik už kelių dienų

|Pienvežiai laimėjo
|1 dienos streiką

Beje, operetė bus vaidina
ma ir scenoje. Taigi, kada 
nors pamatysime jos vaidini
mą, o paskui filmą. į

Filmavime dalyvauja dide-j 
lis būrelis menininkų ir drau- i 
gas Klimas turi gerą progą! 
atlikti gerą darbą. Dalyvis.

vakroviai suprato, kad jis 
siųs mušeikas bandyti laužyti 
streiką, šiuos žodžius rašant 
to visko pasėkos tebebuvo ne- 
ži nomos.

GARSINKITĖS LAISVĖJ’

REIKALAVIMAI

Nuostabiai turininga bus šio 
Laisvės koncerto programa. 
Ir gal daugiau, negu bile ka
da praėjusiais metais, bus 
svečių iš toli ir iš arti. Bent 
taip norisi spręsti sekant atei
nančius iš anksto užsisakymus 
tik i etų.

Svečiai, kuriems svarbu pa
sirinkti vietą, prašomi jsite- 
myti, kad šiemet visos sėdy
nės nenumeriuotos. Tačiau įsi? 
gyti tikietus iš anksto goriau 
tuo atžvilgiu, kad nereikės 
prie langelio laukti tikietų.

Praėjusiais koncertais dalis 
sėdynių būdavo rezervuotos. 
Vienok praktika parodė, kad 
tas nėra būtina koncertui to
kios formos salėje, kaip Li 
berty Auditorija. Ji plati, tad

salėje nesiranda tokios vietos, 
iš kurios negalėtum girdėti- 
matyti to, kas vykdoma sceno
je. O kam svarbu gauti arti- j 
mesnę sėdynę, tas pasiskubi
na anksčiau pribūti ii- pasi
renka.

Taigi, šiemetiniame koncer
te pirmą vietą turės ne tas, 
kas išssigali brangesnį tikintą 
nusipirkti, bet tas, kuris pa
sistengs laikui atvykti.

Laisvės koncertas įvyks jau 
šj sekmadienį, lapkričio 4-tą, 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir UOth St., 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
3:30 po pietų. Šokiai 7 vai. 
Tikietas $1.50 (taksai įskai
tyti). Vien tik šokiams įžan
ga 75 c.

V. ir O. Čepulių pagerbimui 
įvykusios pares pasekmes

Rugsėjo 30 d. turėjome 
gražų pokilį pagerbimui Vin
co ir Onos Čepulių sukaktim 
25 metų jų vedybinio gyveni
mo. Kartu tai buvo atžymėji- 
mas ilgų metų Čepulių visuo
meninės veiklos.

Parė buvo graži, dalyvavo 
virš pusantro -šimto žmonių. 
Visi smagiai linksminosi ir 
tiekė jubilėjatų užsitarnautų 
komplimentų.

z Paprastai, nuo tokių p ariu 
atliekamas pelnas būna ski
riamas apdovanojimui jubilė
jatų. Tačiau Vincas ir Ona 
Čepuliai iš- anksto įprašė ren
gėjų nepirkti jiems jokių do
vanų. Jie patarė visą likusi 
pelną nuo tos parės paskirti 
apšvietos reikalams. Aišku, 
jų noras turėjo būti išpildy
tas.

Nuo parės pelno liko $148.- 
15. Čepuliai, taja proga buvo 
gavę $34.00 piniginę dovaną

Su minėta, dovana ir pelnu i 
susidarė suma $182.15. Tą vi-į 
są sumą ($182.15) rengėjai] 
įteikė dienraščiui Laisvei kai-' 
po dovaną nuo Vinco ir Onos 
Čepulių, minimos sukakties 
prųga.

Džiaugiamiesi Čepulių pa
gerbimo proga, smagu buvo j 
jų pagarbai susirinkti ir kar
tu' su jais linksmai praleisti 
vakarą. Linkime jiems geros 
sveikatos, ilgo amžiaus ir link

smo gyvenimo, kaipo geriems 
šeimynininkams ir visuomeni
ninkams.

Vakarienės surengimas ir 
svečių aptarnavimas atlikta 
puikiai. Gaspadinavo: Ona 
Globičienė, Mary Wilsoniene 
ir Ona ViŠniauskienė. Prie 
stalų aptarnavimo dirbo Eva 
Mizarienė, Helena Feiferienė 
ir Nastė Buknienė. Prie sun
kesnių darbų padėjo George 
Warisonas ir Steponas Več- 
kys.

Pienvežiams ir pieno paruo-! 
■ šimo-supilstymo stočių darbi- i 
ninkams paskelbus streiką ; 
spalių 25-tą, tą pačią dieną' 
kompanijos pasiūlė derybas.. 
Unijų viršininkai sutiko pa- ] 
siūlytas sąlygas priįmti ir jau i 
nuo pietų dalis streikierių bu- ' 
vo sugrąžinti dirbti.

Kompanijos sutiko per sa
vaitę darbininkams pridėti ai-1 
gos po $10 ir po 80ę. į gero-į 
vės fondą. Su tais priedais vi
duje dirbančiųjų . algos bū-] 
siančios iki $74.50 (pirm iš- i 
ėmimo taksų ir unijai duok- ' 
lių), o išvežiotdjai dasidirbą 
iki $13.50 nuošimčiais (ko
misu*) už virš normos darbą.

Firmos, aišku, priedo ne- j 
duos iš savo pelnų. Jos jau i 
pareikalavo, kad valdinė kai-] 
noms stabilizuoti įstaiga leis- i 
tų pakelti pieno kainas. Nori | 
kelti tiek, kad ne tiktai išsi- i 
mokėtų tie’ algų priedai, bet! 
kad ir firmai dar liktų gra- j 
žus priedas pelno.

Pakėlimo kainų po centą ir ■
I

Robesonas laikraščio 
koncerto programoje

Newyorkiecio laikraščio 
Freedom festivalyje šio ket
virtadienio vakarą, lapkričio 
1-mą, Rockland Palace, Bron- 
xe, programoje dalyvaus pa
skubusysis menininkas Paul 
Robeson, taipgi Harlem Dan
ce Group ir United Fellow
ship Choras.

Įžanga $1.20, prie] kurios 
duos ir to laikraščio prenume
ratą. Laikraštis neseniai pra
dėtas leisti. Jo tikslas: patar
nauti negrų liaudžiai ir bend
rai progresui. Tarpe kitų įžy
mių vadų ir rėmėjų turi ir 
Robesoną. Jisai dažnai rašo 
tame laikraštyje ir yra nariu 
redakciniame štabe.

pusę iki dviejų centų ant 
kvortos buvo tikimasi bile va
landą po paskelbimo streiką 
baigtu.

Demokratai naudojosi šia 
proga pasigarsinti vartoto
jams geradėjais. Visi penki 
kaunsilmanai bendrai įteikė 
Taisyklių Komisijai rezoliuci
ją, reikalaujančią tyrinėti 
pieno kainas, žygis būtų ge
ras, jeigu būtų tikras. Bet šei
mininkės, kurioms tas pakėli
mas kainų dar žymiau sudil- 
dys jatr ir taip susitraukusį 
dolerį, netiki į stebuklus. Jos 
sako:

— Demokratai valdo mies
tą daug metų, o ar sukontro
liavo bent ką. Nesukontro
liavo nei valstybę valdantieji 
republikonai. Nekontroliuoja 
nei Kongresas, bendrai ir su
tartinai valdomas abiejų — 
demokratų su republikonais. 
Rezoliucija, tai tiktai pirmrin- 
kiminis balsams gaudyti žes- 
tas, — sako šeimininkės.

George Klimas jau 
filmuoja “Birutę”

Geo. Kilimas buvo išsivežęs 
į girias būrelį aktorių, nufil
mavo vieną sceną iš operetės 
“Birutė”. Toji scena buvo Ri
terių, kur jie atjoja ant ark
lių Birutę atimti. O praėjusį 
sekmadienį nufilmavo sceną 
prie ugniakufl’o, kur tų laikų 
kunigas Krivių-Krivaitis, vai- 
delytės ir jų pasekėjai degi
na aukas.

Atrodo, kad gal bus ir gra
žios scenos, nes kostiumai la
bai gerai buvo pritaikyti. Tai 
tikri tų laikų vokiški ir tų lai
kų lietuviški.

žinoma, operetes “Birutė” 
tik tam tikros scenos bus fil
muojamos giriose, o visos ki
tos svetainėje.

Iš toliau ir perdavė ją rengė
jams, prašydami priskaityti 
prie pelno, likusio nuo parės.

širdingai dėkojame vi
siems dirbusiems už taip pui
kiai atliktą darbą. Rengėjai.

Prašome nakvynių
Laisves koncertan atvyks 

dainininkai ir kiti svečiai iš 
toli. Apie dviem dešimtims 
žmonių reikės nakvynių jau 
šeštadienio vakarą, lapkričio 
3-čią, pirm koncerto, o ki
tiems sekmadienio vakarą, po 
koncerto.

Prašome nakvynes pranešti 
telefonu: Virginia 9-1827.

(213-16)’

Laivakroviy streiko 
vėliausios žinios

HELP WANTED—FEMALE
Narnų darbininkė, patyrusi, my

linti vaikus, linksmus namai, pa
prastas valgių gaminimas, šiek-tiek 
turi kalbėti angliškai, $35.00 j sa
vaitę. Tol. HOllis 4-0191. (213)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės jstaigai reikalingas dar

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

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. V.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, 1 d. lapkri
čio (November), 8 vai. vakare. Visi 
nariai* dalyvaukite. Valdyba..

(212-jMS)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kuopa rengia parengimą 

penktadieni, 2 d. lapkričio, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St. Bus suteikia dovanos go
riausiems ir prasčiausioms lošė
jams. Bus skanių užkandžių. Pelnas 
skiriamas spaudos naudai. Ateikite 
visi ir smagiai laiką praleiskite ir 
bus dovanos prie bilietų. A. W.

(213-214)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį. 5 d. lapkričio, Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuose. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, yra svarbių 
reikalų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mažas Lunch Wagon, 

geroje sekcijoje, galima pasidaryt i 
gerą pragyvenimą, prieinama kaina. 
Kreipkitės: 811 Fairview Ave., 
Ridgewood, N. Y. (213-215)

Liuosybės Choro koncertas, teat
ras ir šokiai įvyks šeštadienį, 17 d. 
lapkričio. Bus gera dainų progra- 

>ma. Bus suvaidinta juokinga kome
dija “Durną ir Bažnyčioje Mu- 

j ša.” Po to bus smagūs šokiai. Pra- 
j džia 7 vai. vakare. Jžanga su tak- 
į sais $1. Prašome visus ir visas at- 
1 silankyti. Geo Shimaitis. (213-214)

Nesveikata neleidžia 
jam būti su mumis

Pranas Bukšnys, buvęs šir
dies ligos staigiai suimtas ko
vo 31-mą dieną, dar ir dabar 
nėra visai pasveikęs.

širdies smūgis jį ištiko nak
tį, darbe. Policija jį paėmė 
nuio sunkvežimio ir nuvežė li
goninėn. “Skausmas,” sako 
jis, “buvo nežmoniškas. Ligo
ninėje kelias valandas laikė 
paguldytą skiepe, kad negąz- 
dinčiau kitų ligonių savo 
riksmu/'

Už kelių dienų jį išleido iš 
ligoninės. Tačiau, po specia
listo priežiūra tebėra ir po 
Šiai dienai. Pagalba neapsa
komai brangių gyduolių ir 
galybės kitų prisakymų, po 
biskį sveiksta^

Kadangi jo žmona yra li
guista jau1 nuo pirmojo pa
saulinio karo, tad jam pa
čiam tenka rūpintis auklėji-

Aido Choras
Aido Choro pamokos įvyks 

penktadienio vakarą, lapkri
čio (Nov.) 2-rą, 8 valandą, 
Music Room. Visi nariai pra
šomi atvykti laiku.

Choro prezid.

Nieko sau atmatos!
Areštuoti broliai John ir 

Nicholas Viacaro, važiavę 
smarkiai per miestą atma
toms vežti sunkvežimiu. Kuo
met juos dasivijo, jų tame ve- 
žįme atradę $1,500 vertės 
drabužių, kurie buvę išvogti 
iš pastatyto auto.

mu jaunamečio sūnelio ir vis
kuo, kas reikalinga šeimai. 
Tokiose sąlygose esant, aišku, 
nelengva greit pagyti.

Linkime ištvermės sustiprė
ti ir dar kartą sulaukti links- 

i mesnės dienos. Draugai.

Minėkite su mumis 50 metų sukaktį

HUNGARIAN DAILY JOURNAL’O
Scenoje: “JOHN KOVACS, AMERICAN”
Aiškinto jas: 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
253 West 73rd Street.

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

Gale praėjusios savaitės 
streiko srityje įvyko šie vy
riausieji poreiškiai:

Eiliniai nariai tebebuvo pa
siryžę kovoti iki pergalės.

Prezidentas Trumanas pra
ėjusį penktadienį atsargiojo, 
bet grasinančioje laivakro- 
viams (ne kompanijoms) kal
boje įsakė laivakroviams grįž
ti darban. Bot laivakroviai ne* 
grįžo.

John J. Sampson, dabarti
nio streiko lyderis, sekmadie
nį pasiuntė prezidentui Tru- 
manui telegramą. Jis pasiūlė, 
kad jis sugrąžintų laivakro- 
vius darban, .jeigu preziden
tas paskirtų “nepaprastai pa
dėčiai” spręsti “bešališką ko
misiją.”

Eiliniai laivakroviai tame 
pasiūlyme mato Sampsono 
bandymą prisitaikyti prie 
Taft-Hartley akto. Jie sako, 
jog nariai to nebuvo svarstę 
ir tam sutikimo nebuvo davę. 
Tebebuvo neaišku, kaip na
riai į tai reaguos.

Gi “karalius” Ryanas, prieš 
kurio diktatorišką galią, ly
giai, kaip kad ir prieš kompa
nijas, darbininkai sustreikavo, 
savo telegramoje prezidentui 
buvo prižadėjęs pirmadienį 
laivakrovius suvaryti darban.

Iš to Ryano pareiškimo lai-

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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

Direktorius
___ L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Incf

405 So. 4th Street '
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
.♦

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

IŠMOKITE VAŽINĖT PERTRAUKA
Dviguba 

Karų
Kontrole

Laisniuoti

Instruktoriai

6 LEKCIJOS

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS ,

426 Lafayette St.
Newark 5, N. .1.

MAarket 2-5172

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

Speciales
Klases Del

Moterų

Kreipkitės 

į McHarris

Įsteigta 1930
<♦>

<♦>

<♦>

<!>

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

<♦>

<!>

<!>

<♦>

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau^ 

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

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

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

TELEVISION EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Ver green 4-8174

<♦>

<>

l>

>

d

<♦)
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