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Visi turėkite mintyje sek

madienį ir Laisvės metinį kon
certą. Turėsime svečiu iš vi
sur. Laisviečiai gerai darbuo
jasi. Praėjusį šeštadienį dide
lis būrys brooklynieciu buvo-
me Bridgeporte. Daugybė 
žmonių iš ten pribus į Laisvės 
koncertą. Daugelis barėsi, 
kad nenuvežėm jiems įžangos 
tik i etų.

Tikietus galėsite gauti įei
dami į salę.

Panašiai koncerte dalyvauti 
ruošiasi visos kolonijos iki 
pat Bostono, ir dar už jo.

Todėl su visais pasimatysi-, 
me ir susitiksime sekmadienį 
Richmond Hill Liberty Audi
torijoje.
) *
Indijos ambasadorius Kinijai 

Panikkar giria šių dienų Ki-
nijos yaldžią ir jos vadovybę.
Jis sako, kad Kinija keliasi 
iš atsilikimo į naują gyveni
mą. Valdžia į darbą traukia (tai 
visus žmones ir visas klases.

Jokia Kinijos valdžia ne-
būtų toleravus, sako Panik
kar, Amerikos įsikišimo į Ko
rėjos reikalus. Už tai, girdi, 
nereikia smerkti Kinijos ko
munistus.

Panikkar reikalauja, kad iš 
Jungtinių Tautų čiango reži
mas būtų išmestas laukan, o 
priimta Kinijos Liaudies Res
publikos atstovybė.

William Z. Tosteris sako, 
kad Churchill siekia negalimo 
dalyko.,Jis nori sulaikyti bri
tų’imperijos griuvimą ir suly
ginti Angliją su Amerika 
tarptautinėje politikoje. Abu- 
<į}u tikslai nepasiekiami.

Sudiev britų imperijai! ♦
O kas liečia Anglijos susi- 

Jyginimą ssu Amerika, tai irgi 
per vėlu. Jos visa ekonomika 
ir politika įkinkyta į Ameri
kos vežimą. Ji turi tą mūsų 
vežimą tempti ir tylėti, ne
bent, žinoma, Anglija griež
tai pakeistų savo politikos 
gaires ir gyvenimo būdą. 
Churchill gi to nepadarys.

Prezidentas Trumanas pa
reiškė: “Aiški perspektyva 
yra tokia, kad šiai mūsų kar
tai reikės gyventi pavojuje 
per daugelį metų.”

Tai bent pažadas Amerikos 
žmonėms!

Iš kur tas pavojus kyla? 
Ogi iš valdžios politikos. Iš 
niekur kitur. Pavojus milita- 
rizmo, pavojus aukštų kainų, 
pavojus aukštų taksų. Ir turė
sime gyventi “pavojingai.”

> Gerai, kad susiorganizavo 
Nacionalė Negrų Darbo Tary
ba. Jai vadovaus žymūs uni- 
jistai. Pirmoji konvencija buvo 

skaitlinga ir entuziastiška.
Jei patys negrai nekovos 

energingai ir organizuotai 
prieš diskriminaciją ir netei
sybę, niekas kitas jiems 
skriaudų neprašalins.
Reikia vienybės ir organizuo

tumo baltųjų ir juodųjų. Iš
vien veikdami ir kovodami iš- 
šluosime iš Amerikos gyveni
mo rasinę diskriminaciją ir 
nelygybę.

★
Naujieji “Daily Worker” ir 

“The Worker” leidėjai prašo 
skaitytojus aukų. Sako, būti
nai reikia dvidešimt penkių 
tūkstančių dolerių užbaigimui 
šių metų. Iš prenumeratų laik
raščiai negali išsiversti.

Nesvietiškas brangumas 
smaugia visą pažangiąją span-

F<’ Generolas Eisenhower or
ganizuoja Europai armiją iš 
1,300,000 vyrų. Visi kapitalis
tiniai kraštai jau stena po 
naujo militarizmo letena.

mOGWflY PAJUTO AMERIKIEČIU REIKALAVIMĄ TAIKYTIS
/ . *

Prezidentas užgyre taksų 
pakėlimą apie 12 procentų

Jankių komanda sako, yra 
galimybė padaryt perlaiką

Washington.—Prez. Tru- 
marias savo parašu .užgyre 
Kongreso nutarimą pakelti 
amerikiečiams taksus dar 
5 bilijonais, 691 milijonu 
dolerių per metus .

Taksai asmenims, gau
nantiems iki $2,000 taksuo- 

’ tinų įplaukų per metus, yra 
pakeliami 11 procentų, o 
gaunantiems daugiau tak
sai padidinami 11 procentų 
ir trimis ketvirtadaliais 

faktinai 12 procentų), 
pradedant nuo šio ketvirta
dienio, lapkričio 1 d.

Korporacijoms taksai yra 
mažesniais procentais pake
liami, negu asmenims.

Įstatymas įteisina gemblerius, 
bet jie negalėsią pasinaudoti

Washington. — Kongreso 
priimtas ir prezidento už- 
girtas naujasis taksu bilius 
reikalauja aptaksuot ir gem
blerius, bizniaujančius iš la
žybų (betų) ant arklių 
lenktynių ir įvairių kitų 
sportų.

įstatymas sako:
Kiekvienas gembleris turi 

užsiregistruoti valdžioje, 
išpildydamas tam tikrą 
blanką, o kad gautų leidi
mą savo “profesijai,” tai tu
ri pirkt iš valdžios štampą 
už 50 dolerių. Be to, gem- 
bleris turės sumokėti val
džiai 10 procentų taksų už 
savo pajamas.

Šis šalies Įstatymas Įtei
sina (legalizuoja) gemble- 
rystę. Bet visų valstijų 
įstatymai, apart Nevados, 
laiko gemblerius baustinais 
nusikaltėliais.

Jei gembleris užsiregis
truoja ir gauna Washingto- 
no valdžios leidimą, tai jis

Belgija pyksta, kad gen. 
Olmsted sake, “ji 
prastai ginkluojasi”

Brussels, Belgija.—Belgų 
valdžia užprotestavo Jung
tinėms Valstijoms todėl, 
kad amerikinis generolas 
George Olmsted paneigė 
karinius Belgijos pasiruo
šimus.

Gen. Olmsted, patyrinėjęs 
i Belgiją, raportavo Jungti- 
1 nių Valstijų Kongresui, kad 
jinai “per silpnai, per tin
giai” rengiasi karinei tal
kai prieš Sovietų Sąjungą.

ORAS. — Giedra, vejas 
ir šaltoka.

Tai armijai vakarinės Vo
kietijos naciai duos 360,000 
vyrų. Gen. Eisenhower tuomi 
džiaugiasi. Bet niekas kitas 
nesidžiaugia. Nesidžiaugia 
žmonės, kurie atsimena Hit
lerio gaujas.

Į Nereikia jokių diplomati
nių ryšių su popiežiumi. Toks 
Vatikano pripažinimas tik 
dar labiau paaštrintų Ameri
koje katalikiško klerikalizmo 
ragus,

TAKSAI PIRKINIAMS
Šis įstatymas taipgi pa

kelia, taksus Įvairiems’ pir
kiniams:

Taksai pakeliui cigaretų 
padidinami dar vienu cen
tu, taip kad pakelis pa
brangsta nuo 21 iki 22 cen
tų.

Taksai automobiliams, ir 
motoriniams dviračiams pa
kelti nuo 7 iki 10 procentų, 
tiek pat aptaksuoti elektri
niai ir gesiniai namų įran
kiai.

Degtines taksai pakelti 
nuo $9 iki $10.50, alaus tak
sai padidinti doleriu stati
nei, ir tt.

gali būti 47-se valstijose 
areštuotas už to leidimo 
naudojimą gembleriavimui.

Gembleriai nusiminė ir 
jau samdo advokatus, kad 
išrastų, kaip galima būtų 
apeiti šį Jungtinių Valsti
jų įstatymą.

Teismas atmetė belų 
fondo apeliaciją

New York. — Federalis 
apygardos teismas atmetė 
apeliaciją Civilinių Teisių 
Kongreso belų (užstatų) 
fondo globėjų.

Keturi globėjai yra įka
linti šešiems iki devynių 
mėnesių už “paniekinimą” 
federalio apskrities teismo 
todėl, kad jie neišdavė to 
fondo rėmėjų.

Nužudytas Franci jos 
valdininkas Kambodijoj

A

Saigon, Indo-Kina. — Ta
po nužudytas Jean’ de Ray
mond, Francijos komisio- 
nierius Kambodijai. Sako
ma. ji bemiegantį subadė 
peiliu ir užmušė naujasis jo Į 
tarnas Pham Mgoc Ląm.. 
Francūzų valdininkai spėja, 
kad ta tarną atsiuntę Viet
namo liaudininkai.

Kambodija dalis francū
zų kolonijos Indo-Kinos.

Kita Indo-Kinos dalis yra 
Vietnamas, kurio liaudinin
kai jau per ketverius metus 
kariauja dėl pasiliuosavimo 
nuo Francijos.

Tai iau trečias francūzų 
valdininkas užmuštas
1 Pereitą lie’pos mėnesį bu
vo nužudytas generolas 
Charles - Marie Chanson, 
Francijos komisionierius 
Vietnamui, ir francūzų pa
skirtas gubernatorius Thai 
Ląp Thanh. Juos užmušė 
vienas Vietnamo patrijotas, 
tyčia krisdamas su bomba 
prieš juos, taip kad ir pats 
tapo sudraskytas.

Laisvės Vajus
I----------------------------

Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at
naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio 
(Oct.) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.

Vajininkai turi punktų
/M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ............. 1,146

Elizabetho Vajininkai ................................... 1,068
Brooklyno Vajininkai ................................... 840
L. Prūseika, Chicago, Ill................................... 624
Philadelphijos Vajininkai ............................... 588

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 544
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa........................ 490
D. Justus, Worcester, Mass........... ./............. 420
Hartfordo Vajininkai ...................................... 364
J. Balsys, Baltimore, Md.................................. 336

J. Grybas, Norwood, Mass............................... 280
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. 272
J. Bimba, Paterson, N. J. ............................... 272
J. Blažonis, Lowell, Mass.................................. 208
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.................... 196
S. Puidokas, Rumford, Me............................... 196
Montrealo Vajininkai ....................................... 168

Chesterio Vajininkai ...................................... 168
F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa.......... .  140

LLD 20 Kp. Mot. Skyr., Binghamton, N. Y. 140
A. Apšeigiene, Auburn, Me..............................  112
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.................. '............ 112
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.....................  112
LLD 13 Kp., Easton, Pa.................................. 112
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y........................ 112
V. Kartonas, Maspeth, N. Y........... ............. 112

Pittsburgh© Vajininkai .................................. 112
LLD 136 Kp„ Harrison, N, J............ . ............  112
Los Angeles Vajininkai .................. ......... 84
Rochesterid' Vajininkai >.:............. ................... J 84
J. Didjunas, NewJHavėn, Conn.................... 84

So. Bostono Vajininkai /................................. 84
Detroito 4 Vajininkai .....................................84
Grand Rapids Vajininkai ........: 84

(Tąsa 6-me pusi.)

Pakeliamai ' pašto kainos laik
raščiam ir kitiem siuntiniam

Washington.—Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso 
nutarimą, pakeliant kainas 
įvairių siuntinių per paštą.

Paprastas (štampuotas) 
atvirukas bus pabrangintas 
nuo dabartinio 1 cento iki 
2 centų, pradedant nuo nau
jų metų.

Laikraščių ir žurnalų 
siuntinėjimo kaina bus 10 
procentų pakelta, prade
dant nuo 1952 jn. balandžio 
1 d. Ir dar po 10 .procen
tų kasmet bus pabrangin
tas laikraščių siuntinėjimas 
per paštą 1953 ir 1954 me-

V alstiečiai ■. i viso į ’ Jugoslavijoj 
streikuoja prieš Tito valdžią

Belgrad, Jugoslaviją. — 
Streikuoja visoj Jugoslavi
joj ūkininkai prieš Tito val
džią, — rašo New Yorko 
Times korespondentas M. S. 
Handler. Ūkininkai augina 
tiktai tiek javų, bulvių ir 
kitų šakniavaisių, kad už
tektų jiem patiem ir jų gy
vuliam, o kad nieko nelik-' 
tų valdžiai. Nuo laukų taip
gi suvalo tiktai tiek der
lių, kad patiems būtų gana.

Valdžia yra įsakius pri
statyti jai ir parduoti nusa
kytomis kainomis kviečius 
ir kitus derlius. Ūkininkai 
sako, valdžia per pigiai mo
ka už grūdus ir kitus pro
duktus.

Boikotuodami valdžią, jie 

tais.
Special Delivery laiškams 

kaina pakelta nuo 15 iki 20 
centų. , Taipgi pabranginta 
parcel post pundelių siun
tinėjimas, registruoti ir ap
drausti laiškai.

Bet paprastiems laiškams 
paliekama ta pati 3 centų 
kaina; oro pašto kaina ir
gi bus :ta pati—6 centai už 
unciją.

Naujaisiais kainų pakėli
mais paštiniams siunti
niams valdžia gaus 117 mi
lijonų dolerių daugiau pa
jamų per metus.

šį rudenį' užsėjo žiemken
čiais kviečiais tiktai 4 iki 
8 procentų laukų, tai yra, 
apie 42 procentais mažiau 
negu pernai.

Tito valdžia siunčia į 
kaimus policiją ir kariuo
menę, kad verstinai kolek- 
tuotų grūdus iš valstiečių, 
ir baudžia, juos už grūdų 
slėpimą.

NAUJA PASAKA
APIE KORĖJĄ

Korėja. — Tarp ameriko
nų paskleista nauja keista 
pasaka, kad užsislėpę šiau
riniai korėjiečiai nešaudo 
sveikų amerikonų, bet “tai
ko šūvius į nešamus sukeis
tuosius.” 1

Tokio. — Amerikinė ži
nių agentūra United . Press 
spal. 31 d. pranešė iš Mun- 
sano, amerikonų komandos 
centro Korėjoje:

—Pakilo rūpestis Jungti
nių Tautų stovykloje, kad 
naminis frontas iš Ameri
kos daro toki spaudimą, ku
ris galėtų priversti ameri
konus ir jų talkininkus at
gal pasitraukti (darant per
laiką su šiauriniais korėjie
čiais.)—

(Žymėtina, kad generolas 
Matt. Ridgway, vyriausias 
amerikonų komandierius, 
iau pirm keleto mėnesių sa
kė: Jeigu pertaika būtų pa
daryta paliai 38-tą paralelę,

Calif, cukrininkai 
laimėjo streiką

Crockett, Calif. — 650 cu
kraus darbininkų laimėjo 6 
savaičių streiką, priversda
mi Hawaiian cukraus kor
poraciją pakelti jiems algą 
20 centų per valandą. 

———————— ■

Egiptas sako, anglai 
nužudė 19 egiptėnų

Kairo. — Egipto valdžia 
paskelbė, kad anglų kariuo
mene nušovė jau 19 egiptė- 
nų ir sužeidė kelias dešim
tis po to, kai Egiptas nuta
rė pavaryti anglus iš Sue- 
zo kanalo ruožto ir iš Fgip- 
tinio Sudano.

Anglai užiminėja vis dau
giau geležinkelių, vieškelių 
ir jų tiltų Suezo ruožte, 
šiauriniame Egipte.

2----------------------------------

Tito generolas prašo 
atominių bombų

Belgrad, Jugoslavija. — 
Generolas Peko Dapcevič 
pageidavo, ' kad Amerika 
duotų Jugoslavijai atomi
nių bombų. Jis, aukštas 
karinis Tito valdininkas, 
sakė amerikiečiams kores
pondentams, kad Jugoslavi
ja “galėtų gerai panaudoti 
atomų bombas” prieš Sovie
tų Sąjungą.

Gen. Dapcevič taipgi pra
šė iš Amerikos lėšų, kad 
Jugoslavija galėtų pastaty
ti daugiau stovyklų kari
niams lėktuvams. Tos sto
vyklos būtų reikalingos 
strateginiams oro žygiams 
prieš Sovietų Sąjungą, pri
dūrė jis.

Vietnamiečių mina sužalojo 
francūzų kariuomenės laivą

•

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namiečių mina sužalojo 
francūzų laivą Saigon upė
je; užmušė 2 francūzus ir 
sužeidė 20. Laivas gabe
no kariuomenę prieš Viet
namo respublikiečius.

tai būtų amerikonų “laimė
jimas.”

(Ta paralelė yra senasis 
rubežius tarp šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublikos 
ir tautininku Pietinės Ko
rėjos.

(Paskui amerikonai at
metė šiaurinių korėjiečių ir 

.kinų siūlymus daryti pa
liaubas paliai 38-ta parale
lu)

JAU “NEDIDELI 
SKIRTUMAI” TELIKĘ

Korėja, spal. 31. — Ame-' 
rikonų generolai, vedantie
ji derybas su šiauriniais, 
korėjiečiais, sakė, kad jau 
nėra didelių skirtumų kas 
liečia neginkluoto ruožto 
nustatymą paliauboms tarp 
vienu ir kitu.

Amerikonai siūlė paskelb
ti pertaika pagal esamąją 
karo liniją.

Šiauriniai korėjiečiai ir jų 
talkininkai atsakė:

Apskritai galima būtų su
tikti su fronto linija, jeigu 
amerikonai pripažintų^ kur 
iš tikrųjų yra ta linija. O 
jinai yra bent už pustrečios 
mylios toliau į pietus, negu 
amerikonai sako. Ameriko
nai savinasi kaip savo fron
to liniją tokias vietas, ku
rias tik laiks nuo laiko pa
siekia jų žvalgai bei tan
kai. Bet tai nėra pati mū
šių linija, kaip dėstė šiau
riniai korėjiečiai.

Vienas jų reikalavimas 
yra, kad Kaesongas, pir
mesnių jų derybų vieta, bū
tų paliktais šiaurinių korė
jiečių pusėje, kuomet bus 
pravedamas paliaubinis 
ruožtas.
KARO VEIKSMAI

Amerikiniai koresponden
tai praneša, jog antradienį 
amerikonai pasivarė trupu
tį pirmyn vakariniame fron
te, bet šiauriniai korėjiečiai 
privertė amerikonus pasi
traukti atgal viduriniame 
fronte, į pietus nuo Kum- 
songo. Rytiniame fronte 
amerikonai atmušė šiaurie
čių atakas.

Šiaurinių korėjiečių radi
jas sakė, kad jie drauge su 
kinais savanoriais ątmuše 
amerikonų atakas, nuskan
dino dar du nedidelius ka
rinius amerikonų laivus, su
žalojo didesni laivą ir nušo
vė 4 amerikinius lėktuvus, 
bombardavusius šiaurinės 
Korėjos miestus,

(Trečiadienį aptilo mūšiai 
visame fronte, belaukiant 
paliaubų, kaip teigė New 
Yorko Times radijas.)

Prekinių laivų oficieriai 
pradeda visur streikuoti

New York. — Prade jų 
streiką New Yorke ir vi
suose kituose uostuose pre
kinių laivų kapitonai, vai
ruotojai ir kiti oficieriai, 
Darbo Federacijos unijis- 
tai.
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BRITANIJOJ
ANGLIJOS TORIŲ LYDERIS Winston Churchill jau 

baigė organizuoti savo kabinetą. Jis pats eina pareigas 
ne tik ministrų pirmininko, o ir gynybos ministro. An
thony Eden tapo paskirtas ministrų pirmininko pava
duotoju ir užsienio reikalų ministru.

Churchillaš jau senyvas žmogus, besisiekiąs 80 metų 
amžiaus, todėl jis, veikiausiai, savo pareigose neilgai ga
lės būti.

New York Timeso korespondentė Londone, Anne 
O’Hare McCormick, aną dieną rašė savo laikraščiui, jog 
yra manoma, kad Churchillaš ilgiau negalės eiti minis
tro pirmininko pareigų, kaip vienerius metus. Po to jis 
visiškai iš viešojo gyvenimo pasitrauksiąs, o ministrų 
pirmininko vieta teks Mr. Edenui.

Toji pati žurnalistė mano, kad Attlee neilgai beišsi- 
laikys Darbo partijos vadovybėje; “sukilėlis” Bevanas 
taps darbiečių lyderiu.

Taigi visko galima laukti.

PRISIPAŽĮSTA PRIE 
BJAURIŲ DARBŲ

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

Kazys Škirpa, buvęs Sme
tonos atstovu Berlyne, rašo 
NL, kaip jis darbavosi dėl 
nacionalistų sukilimo Lietuvo
je atsitikime karo. Jis dėjo 
pastangas, kad sukilimas eitų 
sklandžiai, sutartinai su na
cių įsiveržimu. Iš jo aprašymo 
aiškiai matosi, kad naciai 
padėjo aprūpinti nacionalis
tus ginklais dar prieš nacių 
įsiveržimą.

O žmonės tie pyksta, 
kas pavadina juos nacių 
rais. Kad naciai paskui
žai paisė jų, tai didelio skir
tumo nesudaro. Tarnas visuo
met tokį atpildą gauna, kada 
jis savo darbą atlieka.

Jie išnaujo nori pralieti 
Lietuvos žmonių kraują, pa
dėdami agresoriams.

kad 
sėb- 
ma-

ŠIA PROGA norime skaitytoją supažindinti su tuo, 
ką apie Churchillo grįžimą į valdžią mano tokie žmonės, 
kaip Wm. Z. Foster, Jungt. Valstijų komunistų partiijos 
pirmininkas.

Savo straipsnyj, tilpusiame niūjorkiškiame Daily 
Workeryj (praėjusį antradienį), Mr. Foster pabrėžia, 
jog Churchillo pasiryžimai nebus įvykdyti gyvenimam

Kokie gi tie Churchillo pasiryžimai?
Anot rašytojo, Churchillaš ryžtasi: (1) sulaikyti disin- 

tegraciją (įrimą) Britų imperijos, — disintegraciją, 
kuri pasireiškė po antrojo pasaulinio karo, ir (2) pakelti 
Didžiąją Britaniją į aukštesnį laipsnį, į lygesnį partnerį 
kariniame susivienijime su Amerika.

Mr. Foster mano, kad Churchillui nepavyks atlikti nei 
vįenas, nei kitas. Jei Churchillo valdžia griebsis aštres
nių priemonių imperijai sutvirtinti, tai tas tik pasku-r 
bins imperijos gedimą ir padarys Britaniją dar labiau 
priklausoma nuo Jungtinių Valstijų, negu buvo ligi šioj.,

“Britų imperija šiuo metu yra gilioje ir dar vis greit ų^ prįje(ja. 
tebegilėjančioje krizėje,” rašo Mr. Foster. Visa eilė jos f 
Azijoje ir Afrikoje kolonijų yra vienokiame ar kitokia
me sukilimo laipsnyj. Britanijos dominijos palaipsniui 
silpnina savo saitus su ja, Britanija, ir slenka Jungtinių 
Valstijų imperialistų įtakon. Tuo būdu, juo daugiau 
Churchillaš tvirtins imperialistines britų užmačias lai
kyti vergijoje kolonijas, juo giliau bris krizėn visa im
perija. Gi britų darbininkų klasė atsisakys Churchillo 
klausyti ir tarnauti britų imperialistų užgaidoms. Tai 
dar labiau susargdins britų imperiją.

Kas gi Churchillui talkininkaus? •
Mr. Foster mano, jog Trumano vyriausybė teiks 

Churchillui visokiausią pagalbą, — galimas daiktas, jog 
Churchillui bus duodamos didesnės pinigų sumos, negu 
buvo duodamos darbiečių valdžiai.

Dešinijei darbiečių lyderiai,—Attlee, Morrison, Shin
well, Strachey ir Ko.,—kurių karinė politika yra tokią 
pati, kaip ir Churchillo, taipgi darys viską jam, Church- 
ilhnpadėti; jie darys viską, kad Britanijos imperiją bū
tų sutvirtinta, kad ji galėtų gerai kariauti prieš Tarybų 
Sąjungą ir liaudiškąsias demokratijas.

, Rašytojas mano, jog Attlee, Morrison ir Ko., savo pa- 
simojimuose gali eiti net prie to, kad būtų suskaldyta 
Britanijos Darbo partija, kad tik jie “ant savo” galėtų 
pastatyti.

Visa tai privers daugiau judėti Britanijos darbininkų 
klasę. Visa tai įneš Britų imperijon dar didesnę krizę.

Taip apie Churchillo Britaniją samprotauja Wm. Ž. 
Foster.

Panašiai, aišku, galvoja ne tik komunistai, o ir šiaip 
toliau dalykus numatą žmonės. Jie sako: Britų impe
rija gyvena savo sutemas, saulėleidį. NėLa pasaulyj 
gydytojų, nėra vaistų, kurie ją galėtų atjauninti ir su
tvirtinti.

SVETIMOS VALSTYBĖS 
AGENTAI

Čikagos Sandara rašo:
Chicagos Daily News ėmė 

aiškinti, jog jeigu Vatikanas 
bus pripažintas kaipo valsty
bė ir jai bus paskirtas amba
sadorius, tai šios šalies kata
likų dvasiškijai reikėsią, pa
gal veikiančius Įstatymus, “ už
siregistruoti kaipo svetimos 
valstybės agentams.

Aišku, logiškai taip tu
rėtu išeiti. Einant reakci
niais įstatymais, kas mūsų 
krašte vykdo įsakymus ki
tos valstybės, tas skaito
mas tūs valstybės agentu ir 
tas turėtų užsiregistruoti ir 
veikti justicijos departmen- 

i to “priežiūroje.” Jeigu Va
tikanas oficialiai pripažįs
tamas valstybe, o popiežius 
— tos valstybės galva, tai 
popiežiaus įsakymų vykdy
tojai Amerikoje, aišku, yra 
jo agentai. Tačiau Sanda-

“Prie to, žinoma, neprieitų, 
nes teisingumo departmentas 
neišdrįstų statyti tokio reika
lavimo.”

Pasakyta gan aiškiai: 
nors jie — svetimos vals
tybės agentai, tačiau jų tei
singumo departmentas “ne- 
baderiuotų,” o “nebaderiuo- 
tų” dėl to, kad jie vykdo 
Wall stryto užmačias; 
aukštoji katalikų dvasiški- 
ja trokšta karo, kovoja už 
jį, kovoja “prieš komuniz
mą,” kovoja už išgelbėjimą 
kapitalizmo. Taigi, sulyg 
Sandaros, varnas varnui 
akin nekirstų.

KONCERTAM ‘
MŪSŲ DIENRAŠČIO metinis koncertas įvyks lap

kričio 4 dieną, Liberty Auditorijoje, Richmond Hill, N. Y. 
' Tai bus koncertas, kuris apvainikuos Laisvės 40-meti- 
nę sukaktį.

Tai bus svarbus, daugeliu požvilgių reikšmingas kon
certas, kurin yra sutelktos mūsų gabiausios meno pa
jėgos, gabiausi talentai.

Prašome kiekvieną Didžiajame Niujorke ir apylin
kėje gyvenantį lietuvį šiame koncerte dalyvauti.

Prašome New Jersey valstijos lietuvius ir rytinės 
P^nnsylvanijos lietuvius dalyvauti.

Padarykime jį dideliu ir tikrai žymėtinu!
į Tai būtinai reikia padaryti dėl to, kad priešas, kuris, 
jei įmanytų, Laisvę laše vandens paskandintų, daro vis
ką šiam koncertui pakenkti!

KODĖL PAGERĖJO 
DARBININKO BUITIS?

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Visi šiandien pripažįsta, 
kad gyvenimas daug geresnis, 
lengvesnis, negu buvo, bet ne
daugelis galvoja, kodėl šian
dien gyvenimas geresnis. O 
tai labai-svarbu. Kitose šaly
se gyvenimas nepagerėjo, o 
pablogėjo:

Kai kas mano, kad gyveni
mas pagerėjo už tai, kad Ka
nada praturtėjo karo metu. 
Tame yra kiek tiesos, bet toli 
gražu ne visa. Pavyzdžiui, ka
da kurios korporacijos pelnas 
paauga, ar daug geriau jos 
darbininkams, jeigu jų darbo 
sąlygos tos pačios ir atlygini
mas tas pats?

Kanadoj gyvenimas šian
dien geresnis dėl to, kad Ka
nados darbininkai yra toli pa
žengę unijizme. šiandien di
džiumoj industrijų darbinin
kai dirba tik 40 valandų į sa
vaitę, dirba daug lengviau, o 
uždirba jei ne daugiau, tai 
ir nemažiau, lyginant propor- 
cionaliai, kiek dabar vertas 
doleris. Pavyzdžiui, kiek metų

. e
atgal darbininkas dirbo 60 
valandų j savaitę ir uždirbo 
kokius $25.00 į savaitę, o da
bar jis gauna $50.00 už 40 
valandų darbo. Trumpesnės 
darbo savaitės reiškia darbą 
tūkstančiams darbininkų. Jei 
ne tas, šiandien būtų daug 
daugiau bedarbių.

Darbininkų gyvenimas 
per pastaruosius desėtkus 
metų pagerėjo dėl to, kad 
darbininkai , organizavosi ir 
kovojo. Tose kovoše ne vie
nas darbininkas savo gyvy
bę paaukojo. Na, ir nuo
latinė darbininkų kova 
savo būvio pagerinimo 
buvo be vaisiu.

dėl
ne-

SMERKIA
147 Meksikos žymūnai, —- 

intelektualai, profesionalai, 
darbininkų judėjimo veikė
jai ir visuomenininkai, — 
išleido pareiškimą, smer
kiantį pagrobimą Meksiko
je ir išgabenimą į Jungti
nes Valstijas amerikiečio 
komunistu vadovo Gus 
Hall’o.

Gus Hali, kaip žinia, bu
vo pagrobtas Meksikoje ir. 
ten pat perduotas slaptajai 
amerikinei policijai. Pareiš
kimas sako, jog tai yra bai
sus veiksnias, kuris parodo, 
kad Jungt, Valstijų policija 
Meksikos teritorijoje vei
kia, kaip namie.”

Gus Hali buvo atiduotas 
slaptajai amerikinei polici
jai be jokio teismo.

, (Feljetonas)
. ' III

Antroji sesija tarp Dievo ir 
jūsų Pauliaus prasidėjo be 
maldos ir be tuščių formalu
mų. Pasisveikinę labu rytu, 
ėjome prie nebaigto reikalo. 
Kad dievui būtų kuo aiškiau
siai ( suprantami mano jam at
sakymai į jo man pastatytus 
klausimus, radau būtinu; nu- 
briežti aiškią liniją, skirian
čią dangiško ir žemiško gyve-: 
nijno. sąlygas. Šitos taisyklės 
laikydamasis, jūsų Paulius 
pradėjo sekančio turinio refe
ratą :

Maloningasis dangaus vieš
patie! Iš tavo duotojo paaiš
kinimo dangiškojo gyvenimo 
sąlygų, — nebuvimą, dangu
je ekonominių . reikalavimų, 
nei diplomatinių , , žulikysčių 
politikos, kas paliuosuoja 
dangaus gyventojus nuo kro
vimo medžiaginių turtų, poli
tinių karjerų ir tuom patim 
nuo kasdieninių ir smertelnų 
griekų, supratau, kad tarp j 
dangiško ir žemiško gyveni
mo sąlygų randasi nepereina
ma praraja. Todėl’, pirmiau, 
ne kad pradėsiu atsakinėti į 
duotus man klausimus, gera
sis dieve, laikau sau už una- 
rą ir pareigą apibudinti že
mės gyventojų gyvybės išlai
kymo būtinas sąlygąs, kurių 
nežinant, net ir tavo dieviška, 
išmintis negalėtų

Kodėl aukšto 
žemės piliečiai, 
žemiausios rūšies
melagysčių, ekonominių,. poli
tinių, bei religinių žulikysčių 
ir, ‘reikalui’ pasitaikius, net 
užmušėjysčių, o vįsgi pasilie
ka “nesusite pustais” jo- 
ikiomis bjaurybėmis, nei kūnu, 
nei sąžine, . ir išąilaiko prie 
visuonienipio .laivo yąiro, nus
tatydami viešąją opiniją, kur 
galima žodžių, o kur žodis 
negiliuoja, tai ųgnįmi ir kardų ! 
Kaip dievas (ęsį pabraujetinai 
pabrėžęs, kad j., pas jumis, 
danguje, niekas . nedirba ir 
niekas nevalgo, ir turtai jum 
tik tiek “verti”, kaip mūsų 
gaidžiam perlai, tai pas mus,

že,mės 'išnykti. Bet pas mus, 
ant žemės, visagalis viešpatie, 
įgyvendinta tokia “taisyklė”, 
kad tie, kurie dirba, valgo 
tik tą, ir tik tiek, ko ir 1----
išgali nusipirkti. Gyvena ankš
tai susikiipšę apgriuvusiose

(Tąsa ant 3 puslapio)

kazoką šoks. O jie moka! 
Anistigad! Paskui Antano 
Pavydžįo orkestras grais 
maršus. Ar tu šoksi?

—Šiūr, šoksiu! Išvesip iu 
savo prisiegą. 1 y

—Tai gud.
—Šiūr, gud! Ale tu man,

suprasti.
pašaukimo 

dasileisdami 
apgavysčių,

FRĄNCŪZIJOS i 
SOCIALISTŲ '
ORGANUI BLOGA

Dienraštis Vilnis rašo:
Jau kokie du metąi kaip 

Friahcūzljoš socialistiį ‘ Vyriau- 
siąs organas .“Ųe iPopulpivę” 
kovoja ,sp mirčią. Skaitytoji^ 
skaičius darosi vis mažesnis, 

' f ( į I • • ' 'ir laikraščio gyvyb.ei gręsia 
pavojus.

Praeitais metais tam laik
raščiui buvo padarytos kelios ant žemes, kaip tik diametriš- 
rimtds “transfūzijos” : nemen- | kaj 
kos piniginės sumos jam buvo 
įteiktos iš dešinių Amerikos 
CIO unijų, ypatingai siuvėjų. 
Bet ir tas nepadėjo. Prenume
ratų skaičius vis smuko.

Koks pusmetis atgal 
Populaire” pasivadino 
Popuilaire de Paris” ir žymiai 
padidino savo sensacinių ži
nių kiekį, kad privilioti skai
tytojus. Jis tapo tiesiog bul
variniu' laikraštuku, bet prie 
savo vardo vis dėjo prierašą 
“Francūzijos Socialistų Parti
jos centralinis organas.” Tas 
ir nepadėjo, skaitytojų skai
čius nusmuko iki žemiau 10 
tūkstančių, 
komunistų 
daugiau kaip 200 
skaitytojų. *

Dabar socialistų 
padarė dar vieną 
ką žingsnį 
rašą, kad jis socialistų oficia
lus organas. Jis dabAr tik “Le 
Populaire de Paris”, laikraš
tis, kuriame pilna žinių apie 

suktybęs, 
sensacijas... Bet ir tas nepa
deda, ir pagal x paskutinius 
pranešimus skaitytojų skai
čius yra kur nors aplink 5 
tūkstančius... /

“Le
“Le

tuo tarpu, kaip
L’Humanite” turi 

tūkstančių

laikraštis 
desperatiš- 

jis numetė prie-

meilę, ; žudymus,

Anekdotas
Dar nepasirengęs

Poros mėnesių jaunamar
tė skundžiasi savo draugei: 
“Anądien aš. iškepiau pyra
gą, kuris taip labai giria
mas, kad net ‘kito pasaulio 
pyragu’ vadinamas, bet ma
no vyras net ir paragaut jo 
atsisakė.”

“Tavo vyras, matomai, 
dar nepasirengęs į kitą pa
saulį keliauti,” < šaižiai pa
stebėjo draugė.

Surinko žemaitis

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

—Alau, Mr. Blyn, — ta
riau aš Saimonui, kaip jį 
sutikau ant Grandstryčio.

—Alau, Mr. Smot!—atsa
kė jis man.

—Tu, atrodo, šiandien ge
rai fylini.

—Šiūr, gerai fylinu, ba 
rengiuosi cit ant Laisvės 
koncerto.

—Būsi?
—Šiūr, būsiu su savo pri- 

siega. Noriu girdėti dai
nuojant tą Čikagos boisą, 
Levuką

—Ar 
jai?
1 —Ne!

kiek i Džim, pasakyk, kaip ten yra 
i su Sojuzo kanalu Egipte?

—Sojuzo kanalu? Tu my- 
nini Sujėzo, ar ne?

—Man vis tas pats. Tu 
žinai, kad Sojuzo kanalas 
yra Sojuzo, ar ne? O jei 
dar nėra, tai bus.

—Gal kada bus? Ką tu 
mislini apie tai?

—Man atrodo, viskas yra 
fonės. Ar tu atsimeni, Džim, 
kaip Maižiešus išvedė žydus 
iš Egipto nevalios?

—Aš neatsimenu ir 
neatsimeni, ale skaitei 
blijoj.

—Tai kodėl anglikai 
nori išeiti iš Egipto neva
lios? Aš nesuprantu. Man 
viskas atrodo kreizi. Pran
ciškonai stoja už anglikus. 
Jie sako, anglikai neturi iš 
Egipto nevalios pasitrauktu 
ba ten bus komunizmas, t

r—Aš mislinu, kad juos E- 
gipto žmonės iš ten išvarys, 
ba tas kanalas priklaųįso ne 
anglikams, ale egiptėnams.

—Nosari, Sojuzo kanalas 
priklauso anglikams.

—Nevermai! Tas kana
las priklauso egiptėnams,

—Aš to nepripažįstu.
—O kas tavęs paiso, ar 

tu pripažįsti ar ne? Ale 
kanalas priklauso egiptė-

tu 
bi-

ne-

Joniką.
tu jo dar negirdė-

Bet man sake kliu-

nams.
—Kodėl? Ekspleinyk 

man.
—Ar tu krajuj buvai ba- 

gotas? Ar turėjai kiek 
nors žemės?

be, kad jis turi gerą balsą, i —Šiūr, turėjau. Aš bu- 
kaip šaliapinas. Sako, tuoj1 vau bagotas, — turėjau net 
į Metrapelitan operetę bus' keturias desentinas žem^s, 
priimtas. ale bloga buvo, ba tėvas vis
i ■ —*-Ne į operetę, ale į ope-;buvo kitiems prasiskolinęs, 

iba. mes negalėjome iš t<?3 
žejnės pragyventi.

—Orait! Tai dabar klau
syk: jeigu per tavo žemę 
kas nors būtų iškasęs rivę 
arba upę, kaip sakoma lie

ta
ar

—Man vis tas pats, no 
meiking no difrens.
-‘-Operetėje aktoriai džio- 

kus krečia, gi operoje tai 
jau, braciai, reikia giedoti!

—Pasakyk tu man, Džim, 
kodėl žmones, katrie tik dai
nuoja ant Laisvės koncer
to, tai vis į Metrapelinta 
operetę įeina? Andai, kaip 
Anna Kaskas padainavo 
ant Laisvės koncerto, tuo
jau buvo priimta į tą ope
retę. Paskui Algirdas Bra
zis, kaip tik padainavo ant 
Laisvės koncerto, tai buvo 
priimtas į Metrapelinta ope
retę ar operą, kaip tu sa
kai.

priešinga. Ant žemės, vi
sokį gyviai, jų tarpe ir žmo
nės, palaikymui gyvybės, bū
tinai privalo valgyti. O ka
dangi šiais laikais kepti kar
veliai iš dangaus' ant žemės 
nekrinta, tai, pasigaminimui 
valgio, visiem žemės gyvento
jam būtina auginti “karve
lius” ir juos kepti. Aiškiau pa
sakius, reikia arti, sėti, akėti, 
pjauti ir tt.

Šitas visas “biznis” 
pintai yra vadinamas 
Bet kadangi darbas 
lengvas dalykas,, nes 
reikalauja nuo 
įtampos, pasirįžimo, 
atydos, sueikvojimo daug lai
ko, išsėmijmo fizinių spėkų, 
priglūšinimo dvasinės ejiergi- į nimą. 
jos. ir didžiumoje atvejų net 
sutrumpina dirbančiojo .am
žių, tai atsiranda* daugybė 
“pašauktųjų”, kurie darbo 
pareigą stengiasi ;apeiti vie
nokia. ar kitokia žulikyste.

Tavo informacijai, gerasis 
dieve. Turiu- pridėti,-kad ant 
žemės visokių suktybių ir žu- 
likysčiu vra keleriopai dau
giau, ne kaip kandžių “supa- 
trašytoj” sermėgoj . skylių, 
todėl ir /visokiem sukčiam ir 
žulikam dirva yra labai pla
ti. Bet kadangi virš minimas 
“profesijas” ne bile žiopliams 
atlikti, tai tie, kurie jas atli
kinėja. yra pasikėlė į puiky
bę, laiko save labai unaravais ka, kaip jaunos merginos Ant pačios aukščiausios pi

ramidės egiptenai uždės sa
vo raudoną flagę.

—Orait, Džim! Tu man 
daug pabajinai. Kaip aš ta
ve ant Laisvės koncerto su
tiksiu, tai užfundysiu buty-. 
lį sodės.

—Okei, Saimon. O dabar. 
bus gudbai iki Laisvės koių4 
certo!

—Gudbai. Džim!

tuviškai, tai kam 
priklausytų: tau, 
kas iškasė?

—Šiūr, man.
—Taigi. Ar ne

r i ve 
tam,

tas

sutrum- 
darbu.

yra ne
darbas

dirbančiojo 
didelės

nalą, kaip tu sakai, iškasė 
kiti, ,bet tas kanalas eina 
per Egipto žemę. Tai 
kam jis ištikrųjų priklau
so: egiptėnams, ar angli
kams? Šiūr, egiptėnams, 
ba ten jų žemė. Egiptenai 
ten gyvena per tūkstančius 
metų. Jie ten pasistatė sa
vo piramides; jie ten, sako,del taip išeina. Kas ant vo piramides; jie ten, sako, 

Laisvės koncerto padainuo-1 turi visokius sfinksus ir ki.- 
ja, tuojau gauna paaukšti- tokius g

Tu nepamiršk, kad turi valios pareikalauti, kad 
geriausia Amerikos lietuvių antikai padarytų 
dainininke B i rūta Ramoš
kaitė dabar ak tina angele- 
kame teatre. Ji taipgi dai
nuos ant Laisvės koncerto.

—Gud! Ale aš norėčiau 
išgirsti tuos Norwoodo vy
rus ir Stasį Kuzmicką, tą 
mūsų Kiprą Petrauską, mai- 
nierį.

—Norwoodo vyrai yra la
bai štarkūs: drūti ir gali 
gerai giedoti. Ale kaip tu 
pamatysi jų mokytoją: to
kia jauna mergaitė, o kaip 
ji moka vyrus muštravoti!

—Tai gud! Man patin-

galus. Tai ar jie ne-'

geriat t •
iš Egipto? '

—Dacrait! Aš mislinu, 
tu čia gerai nuporinai.

—Matai, Saimon: angli
kai padarė geriant iš Per
sijos, anglikai padarys ge
riant iš Egipto nevalios. O 
jei jie neklausys, tai egipte
nai juos muš ir muš.

—Ar tu mislini, kad E- 
gipte nebus sovietų? Man 
vienas pranciškonas sakė, 
kad šiūr, bus sovietai, jei 
anglikai iš Soiuzo kanalo
pabėgs.

—šiūr, kad bus sovietai

ponais ir, vietoj vadintis savo muštravoja vyrus.
* * TA pat CkC i i 11 nvA-fnci 4 rxii o 1 o i c? a i • T — •“profesijų” profesijonalais, 
vadinasi “visuomeninių reika
lų” aptarnautojais/ Tikslas vi
sų šių ‘profesionalų’ vienas ir 
tas pats, -— išsisukti nuo sun
kių darbų, trumpinančių dir
bančiųjų gyvenimą.

Einant gamtos taisykle, kad 
visoks gyvis, norintis pasilai
kyti gyvu, privalo valgyti, o 
kad valgyt, tai privalo dėl 
valgio dirbti, tai šitos taisyk
lės laužytojai privalėtų nuo

—Ar tu girdėjai giedant 
Sazaną Kazokytę?

—Šiūr, girdėjau. Ji la
bai gražiai išveda notas.

—Taigi, čia bus ir ji, Ka- 
zokytė. Bus Sietyno Cho
ras iš Newarko, bus Aido 
Choras. Dar daugiau: bus 
ir ukrainiečių choras ir jų 
šokėjai.- Pamatysi, kaip jie

2 pusi.—-Laisvė (Liberty)* Ketvirtad., Lapkritis-Nov. 1, 1951



LIETUVOS MOKYTOJAI APDOVANOTI 
ORDINAIS IR MEDALIAIS

Viliaus Tiesoje tilpo sąrašas Tarybą Liet Aukščiausios Tarybos Prezidiumo apdovano 
uvps ' mokytoją, kurie Tarybą Sąjungos ti ordinais ir medaliais. Manoma, jog ta in
formacija bus Įdomi ir Amerikos lietuviams.žemiau patiekiame tą sąrašą ištsai.

Už ILGAMETĮ IR NEPRIEKAIŠTINGĄ 
DARBĄ LENINO ORDINU APDOVANOTI:

1. Vainikonienė, Marcelė, Simano d., — 
Kauno srities Kazlų Rūdos rajono Veiverių 
vidurinės mokyklos mokytoja.

/2. Zeikus, Vincas, Tomo s., — Kauno sri- 
r b‘es Vilkaviškio rajono Antupio pradinės 
^fckyklos vedėjas.
3. Ivanova, Olga Dmitrijevna,—Vilniaus 

srities Pabradėss rajono Pabradės vidurinės 
mokyklos mokytoja.

4. Tiganovas, Sigizmundas, Adolfo,—Kau
no srities Simno rajono Simno vidurinės mo
kyklos direktorius.

DARBO RAUDONOSIOS VĖLIAVOS 
ORDINU APDOVANOTI:

•—1. Bagdonienė, Ona, Baltraus d., —Kauno 
'srities Kazlų Rūdos rajono Bubautiškio pra
dinės mokyklos mokytoja..

2. Bartuškienė, Sofija, Marcelio d., — 
Vilniaus srities Vievio rajono Vievio vidų- . 
rinės mokyklos mokytoja.

3. Bžozovska Aleksandra, Timofiejevna,
— ^Vilniaus miesto septynmetės mokyklos 
No. 5 mokytoja.

4. Blažaitienė, Teklė, Jurijaus d., — Kau
no srities Kauno septynmetės mokyklos No.
4 mokytoja.

5. Brazaitis, Juozas, Mykolo s., — Vil
niaus srities Švenčionėlių rajono Krivasalio 
pradinės mokyklos vedėjas.

6. Budrevičius, Vincas, Jurgio s., — Vil
niaus miesto Salomėjos Neries vardo viduri
nės mokyklos mokytojas.

7. Butėnaitė, Marija, Pilypo d., — Klai
pėdos srities Plungės rajono Plungės pradi
nės mokyklos No. 2 mokytoja.

8. Vaitkevičienė, Zofija, Antano d.. — 
Kauno srities Kauno pradinės mokyklos
No. 11 mokytoja.

9. Vargonaitė, Marcijona, Antano d., — 
Šiaulių srities Kuršėnų rajono žaigėnų pra
dinės mokyklos mokytoja.

10. Vasilčikienė, Leokadija, Antano d., — 
Vilniaus miesto septynmetės mokyklos No. 5 
mokytoja.

11. Vinciūnas, Jonas, Adomo s., — Vil
niaus srities Švenčionėlių rajono Švenčionė
lių septynmetės mokyklos direktorius.

12. Grebenkovas, Steponas Ilarionovičius, 
—jA<auno sritięs Kauno vidurinės mokyklos 
No. 10 mokytojas.

13. Greimas, Jonas, Antano s., — Kauno 
srities Vilkaviškio rajono Paežerių pradinės 
mokyklos vedėjas.

14. Grigorjeva, Natalija Ivanovna, — 
Kauno srities Prienų rajono Prienų septyn
metės mokyklos direktorius.

15. Lukoševičienė, Paulina, Domo d., — 
Šiaulių srities Šeduvos rajono Prastavonių 
mokyklos vedėja.

16. Mačiūnas, Andrius, Juozo s., — Kau
no srities Naumiesčio .rajono šilgalių pradi
nės mokyklos vedėjas. ,

17. Milaševičienė, Bronė, Kazimiero d.,— 
Vilniaus srities Zarasų rajono Zarasų vidu
rinės mokyklos No. 1 mokytoja.

18. Nemanis, Petras, Prano s., — Šiaulių 
srities Ramygalos rajono Glebauskų pradi
nės mokyklos vedėjas.

19. Plaušinaitis, Vincas, Jono s., —< Klai
pėdos srities Sedos rajono Sedos vidurinės 
mokyklos mokytojas.

20. Plungienė, Apolonija, Jono d., — 
Šiaulių srities Šeduvos rajono Pakalniškių 
pradinės mokyklos vedėja.

21. Pranskūnienė, Emilija, Ignoto d., ,— 
šĄtalių srities Panevėžio vidurinės' mokyklos 
Nu>. 4 mokytoja.

22. čemodanova, Jekaterina Andriejey- 
na, — Vilniaus miesto septynmetės mokyk
los No. 13 mokslo dalies vedėja.

“GARBĖS ŽENKLO” ORDINU 
APDOVANOTI:

1. Balčiūnienė, Konstancija, Vinco d., —
Kauno srities Marijampolės rajono Mari
jampolės vidurinės mokyklos No. 1 moky
toja. T • - * M

2. Bankauskienė, Marija, Stasio d., — 
Šiaulių srities Radviliškio rajono Radviliš
kio pradinės mokyklos mokytoja.

3. Bieliauskas, Saliamonas, Jono s., — 
Kauno srities Naumiesčio rajono Griškabū
džio vidurinės mokyklos direktorius.
> 4. Burbienė, Stasė, Petro d., —— Vilniaus 
srities Zarasų rajono Zarasų vidurinės mo
kyklos No. 1 mokytoja.

5. Bujanauskas, Antanas, Leono s.,—Kau
no srities Simno rajono Pošnios pradinės 
mi^yklos vedėjas.
l XL Vaitulėnienė, Marija, Povilo d., —Kau- 
Sp-arities Kalvarijos rajono Nemunagių sep
tynmetės mokyklos mokytoja.
’ R7. Valaitis, Vladas, Kazio s., — Vilniaus 
srities Ukmergės rajono Veprių septynmetės 
mokyklos mokytojas.

8. Virmauskas, Liudas, Domo s., — Šiau
lių srities Žagarės rajono Žagarės vidurinės 

mokyklos mokytojas.
9. Dagienė, Genovaitė, Antano d., — 

Šiaulių srities Šiaulių rajono Dausiškių pra
dinės mokyklos vedėja.

10. Dauginienė, Janina, Jono d., — Šiau
lių srities Šiaulių rajono Bazilionių septyn
metės mokyklos mokytoja.

11. Dubindrytė, Kotryna, Kazio d., — 
Šiaulių srities Šeduvos rajono Sidabravo vi
durinės mokyklos mokytoja.

12. Židonis, Anicetas, Juozo s., —1 Kauno 
srities Vilijampolės rajono švietimo sky
riaus mokyklų inspektorius.

13. Kavaliauskaitė, Marija, Juliaus d., — 
Kauno srities Alytaus rajono Rumbonių 
pradinės mokyklos vedėja.

14. Kalkytė, Aurelija, Jono d., — Kauno 
pradinės mokyklos No. 20 mokytoja.

15. Markšaiti«nė, Albina, Kazio d., — 
Kauno srities Kauno vidurinės mokyklos 
No. 13 mokytoja.

16. Meškauskienė, Lionginą, Stasio d., — 
Šiaulių srities Panevėžio rajono Bernatonių 
pradinės mokyklos vedėja.

17. Milaknis, Juozas, Kazio s., —♦ Šiaulių 
srities Dotnuvos rajono Dotnuvos septynme
tės mokyklos direktorius.

18. Nikolajevą, Marija Pavlovna, — Vil
niaus miesto septynmetės mokyklos No. 9* 
mokytoja.

19. Petruševičienė, Alė, Antano d., — Vil
niaus srities Smėlių rajono Pašilės pradinės 
mokyklos mokytoja.

20. Raudonikienė, Sofija, Vinco d., — Vil
niaus miesto septynmetės mokyklos No. 7 
mokytoja.

21. Rosėnienė, Stefanija, Izidoriaus d.,— 
Šiaulių srities Radviliškio rajono Radviliškio 
pradinės mokyklos mokytoja.

22. Savukinienė, Elžbieta, Juozo d., — 
Kauno srities Simno rajono Krosnos septyn
metės mokyklos mokytoja.

23. Terleckaitė, Marija, Liudo d., — Vil
niaus srities švenčionų rajono Linimėnų sep
tynmetės mokyklos mokytoja.

24. .Tumėnaitė, Karolina, Kazimiero d.,— 
Šiaulių srities Šiaulių rajono Pakapės sep
tynmetės mokyklos direktorė.

25. Eidimtienė, Malvina, Vinco d., — 
Klaipėdos srities Plungės rajono Plungės 
pradinės mokyklos No. 2 mokytoja.

26. Jakavičius, Leonas, Vinco š., — šiau- 
šiaulių srities Panevėžio rajono Kurganavos 
septynmetės mokyklos direktorius.

27. Jakubauskienė, Konstancija, Prano d., 
— Kauno srities Alytaus rajono Alytaus vi
durinės mokyklos No. 1 mokytoja.

28. Janišauskaitė, Julija, Mykolo d., — 
Šiaulių srities Joniškio rajono Joniškio sep
tynmetės mokyklos mokytoja.

MEDALIU “Už DARBO ŠAUNUMĄ” 
APDOVANOTI:

1. Agarkova, Jevdokija Mitrofanovna, — 
Vilniaus miesto pradinės mokyklos No. 10 
mokytoja.

2. Bagužienė, Marija, Juozo d., — Šiau
lių srities Užvenčio rajono Luokės septyn
metės mokyklos mokytoja.

3. Balandienė, Bronė, Boleslovo d., — 
Šiaulių, srities Biržų rajono Biržų septynme
tės mokyklos No. 1 mokytoja.

4. Baliagina, Zoja Vasiljevna, — Klaipė
dos srities Klaipėdos septynmetės mokyklos 
No. 2 mokytoja.

5. Bolšakovas, Ivanas Aleksandrovičius,
— Vilniaus srities Ukmergės rajono Ukmer
gės vidurinės mokyklos mokslo dalies vedė- 
jas. i * u1? '

6. Vencius, Adomas, Vikentijaus s., —r 
Kauno srities Alytaus rajono Nemunaičio 
septynmetės mokyklos direktorius.

7. Virbickienė, Barbora, Kazio d., —Šiau
lių srities Dotnuvos rajono švietimo skyriaus 
mokyklų inspektorius.

8. Grikevičjenė, Stefanija, Jono d.,—Kau
no srities Kauno pradinės mokyklos No. 22 
mokytoja.

9. Gurklytė, Stasė, Antano d., — Šiaulių 
srities Radviliškio rajono Mažaičių pradinės 
mokyklos vedėja.

10. Dargužas, Pranas, Prano s., — Šiau
lių srities Šiaulių rajono Aukštelkės pradi
nės mokyklos vedėjas.

11. Ignatova, Ema Gustavovna, — Klai
pėdos srities Klaipėdos Gorkio vardo vidu
rinės mokyklos mokytoja.

12. Kaidailienė, Anelė, Jono d., — Šiau
lių srities Šeduvos rajono Palonų septynme
tės mokyklos direktorė.

13. Kotliar, Olga Dmitrijevna, — Vilniaus 
srities Švenčionių rajono Švenčionių viduri
nės mokyklos No. 2 mokslo dalies vedėja.

14. Krivelis, Kazys, Mato s., — Vilniaus 
srities Ignalinos rajono Didžiasalio pradinės 
mokyklos vedėjas.

15. Lopuchova, Ana Andriejevna, —Klai
pėdos srities Klaipėdos pradinės mokyklos 
No. 4 mokytoja. *

16. Liachova, Lukerija Romanovna, — 
Vilniaus miesto vidurinės mokyklos No. 6 

mokytoja.
17. Mažeikaitė, Stasė, Povilo d., — Kauno 

srities Marijampolės rajono Sasnavos sep
tynmetės mokyklos mokytoja.

18. Martikonienė, Aldona, Povilo d., — 
Vilniaus srities Ukmergės rajono* Ukmergės 
vidurinės mokyklos No. 1 mokytoja.

19. Navickas, Bronius, Kosto s., — Vil
niaus srities’ Ukmergės rajono Jurgelioniu 
pradinės mokyklos vedėjas.

20. Petrauskas, Vladas, Jono s., — Kau
no srities Kauno vidurinės mokyklos No. 4 
mokytojas.

21. Rtožickienė, Elena, Antano d., — Kau
no srities Vilijampolės rajono Vilkenų pra
dinės mokyklos vedėja. .

22. Sidaravičius, Jonaš, Jurgio s., — Kau
no srities Kauno septynmetės mokyklos 
No. 2 mokytojas.

23. Siaurukas, Mikalojus, Kosto s., — 
Šiaulių srities Panevėžio rajono Pramonių 
pradinės mokyklos vedėjas.

24. Šarkauskas, Antanas, Antano s., — 
Vilniaus srities Ukmergės Vlado žvirblio 
vardo mokytojų seminarijos mokytojas.

25. Jurevičius,, Alfonsas, Mykolo s., — 
Šiaulių srities Joniškio rajono Joniškio sep
tynmetės mokyklos mokslo dalies vedėjas.

26. Janulevičius, Alfonsas, 'Juozo s., — 
Šiaulių syitiess Biržų rajono Kirpilų pradi
nės mokyklos vedėjas. ■
MEDALIU “Už PASIŽYMĖJIMĄ DARBE” 

APDOVANOTI:

1. Blevaitis, Mykolas, Petro s., — Šiaulių 
srities Joniškėlio rajono Joniškėlio viduri
nės mokyklos dirėktorius,

2. Briedienė, Marija, Jono d., — Šiaulių 
srities Joniškio rajono Joniškio septynmetės 
mokyklos mokytoja.

3. Vaikšnyte, Ekaterina, Antano d., — 
Šiaulių srities Užvenčio rajono Luokės sep
tynmetės mokyklos mokytoja.

4. Vanagaite, Elena, Antano d., — Vil
niaus miesto septynmetės mokyklos No. 6 
mokytoja.

5. Viliūnas, Augustinas, Jonų s., — Šiau
lių srities Šeduvos rajono Šeduvos vidurinės 
mokyklos mokytojas.

6. Daukaitė, Julija, Lauryno d., — Šiau
lių srities Panevėžio vidurinės mokyklos 
No. 1 mokytoja.

7. Žilaitienė, Irena, Adolfo d., — Šiaulių 

LIETUVIŲ KULTŪRINK >
CENTRO REIKALAIS

Namo Bendroves suvažiavimas ir bąnkietas lapkričio 24
Lietuvių Namo Bendroves direktoriai pasirūpino, kad 

šiais metais visi Bendrovės šėrinihkal gautų laiškus nors 
mėnesiu prieš suvažiavimą. Taipjr padaryta. Laiškai 
išsiuntinėta.

Su kvietimais dalyvauti metiniame Bendrovės šėrinin- 
kų suvažiavime, kuris įvyks šeštadieni, lapkričio 24, Li
berty Auditorijoje, Richmond t Hill, N. Y., pasiųsta ir 
“proxy,” kad galėtų įgalioti savo pažįstamus tie, kurie 
negalės suvažiavime dalyvauti. Prašome tų, kurie ne
dalyvaus suvažiavime, tuojau išpildyti “proxy” ir grą
žinti.

Gaila; kad tūliems šėrininkams siunčiami laiškai grįž
ta atgal dėl negero adreso. Mat, jie yra persikėlę gy
venti į naujas vietas, o savo naujų adresų Lietuvių Na
mo Bendrovei nepridavė. Todėl dabar jiems siunčiami 
laiškai ir grįžta.

Kadangi dar yra nemažai laiko iki suvažiavimo, tai 
maloniai prašome tų šėrininkų, kurie dėl kokios nors 
priežasties negautų laiškų-kvietinių, tuojau pranešti 
Bendrovei. Tada jiems bus pasiųsti kvietimai ir 
“proxies.”

Tūli šėrininkai jau grąžina išpildytus įgaliojimus ir 
taipgi prisiunčia kartu, sveikinimus su aukomis. Bet 
apie tai bus kitu kartu parašyta.

Sveikinimus ir išpildytus įgaliojimus siųsdami rašy- 
kite-adrešuokite sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Anglijos darbietis Norman Mackenzie buvo tik vienas 
iš nedaugelio darbiečių kandidatų, kurie praėjusioje 
rinkimų kampanijoje atvirai ir aiškiai pasisakė už pa
saulinę taiką ir prieš militarizmą. Jis pasmerkė naujo 
karo kurstytojus ir reikalavo, kad Anglija pakeistų sa
vo užsienio politikos gaires.

srities Panevėžio vidurinės mokyklos' No. 4 
mokytoja,

8. Ivanauskiene, Emilija, Miko d., — Vil
niaus miesto septynmetes mokyklos No. 6 
mokytoja.

9. Kasarauskas, Juozas, Povilo s., —Šiau
lių srities Šiaulių rajono Kairių septynmetės 
mokyklos mokytojas.

10. Kilčiauskas, Antanas, Kazimiero s.,— 
Šiaulių srities Panevėžio miesto švietimo 
skyriaus mokyklų inspektorius!

11. Kočenovskis, Viktoras Josifovičius, —
— Vilniaus srities Pabradės rajono Pabra
dės vidurinės mokyklos direktorius.

12. Laurinavičius, Steponas, Stasio s., — 
Kauno srities Kauno vidurinės mokyklos 
No. 4 mokytojas.

13. Mikulevičius, Jonas, Juozo s., — Kau
no srities Alytaus rajono Alytaus vidurinės 
mokyklos No. 1 mokslo dalies vedėjas.

14. Ovsianikova, Liubov, Borisovna, — 
Kauno srities Kauno vidurinės mokyklps 
No. 10. mokytoja.

15. Rasimavičienė, Petronėlė, Baltraus d.,
— Kauno srities Alytaus rajono Alytaus 
septynmetės mokyklos No. 2 mokytoja.

16. Rajunčienė, Viktorija, Romualdo d.,— 
Šiaulių srities Panevėžio vidurinės mokyklos 
No. 4 mokytoja. '<

17. Rožinova, Klavdija Jefimovna, — Vil
niaus vidurinės mokyklos No. 3 mokytoja.

18. Seminogova, Galina Sidorovna, — 
Klaipėdos srities Klaipėdos Gorkio vardo 
vidurinės mokyklos mokytoja.

19. čegis, Antanas, Jono s., — Šiaulių 
srities Ramygalos rajono Jerimaičių pradi
nės mokyklos vedėjas.

20. čemodanova, Liudmila Jevgenjevna,
— Vilniaus miesto Tarybų rajono švietimo 
skyriaus vedėja.

21. Jurevičius, Jokūbas-Richardas, Jono 
s., — Šiaulių srities Žagarės rajono Marti- 
niškių septynmetės mokyklos direktorius.

22. Janulytė, Valerija, Jono d., — Šiau
lių srities Biržų rajono Pabiržės vidurinės 
mokyklos mokytoja.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas N. ŠVERNIKAS

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
sekretorius A. GORKINAS

Maskva, Kremlius, 
1951 m. rugsėjo 7 d.

Danguj yra kitaip
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

lūšnose, savo “griešnų” kūnų 
nuogulystę dangstydami pi
giausios rūšies “parėdais”, 
kurie abelnu vardu yra vadi
nami skarmalais. O tie, kurie 
visai, nieko nedirba, arba dir
ba “visuomenės gerovei”, vi
sada valgo ir geria kas gardu 
ir daug.

Kad tu, brangusis dieve, 
pamatytum jų gyvenamus na
mus. ’ Tai toki palociai, apie 
kokius dangus nėra nei sap
ne sapnavęs! Dideli, erdvūs, 
kiekvienam šeimos nariui po 
kelis kambarius, apšildyti ir 
apšaldyti paga] temperatūros 
atmainas, su visų parankumų 
Įrengimais, išpuošti gabiausių 
artistų meniniais, kūriniais, 
šitie chroniški tinginiai savo 
išlepintus kūnus vynioja į šil
kus, dėvi brangius rūbus, 
puošiasi Įvairiaspalviais žibu
riais, o šaltos žiemos metu, ei
dami oran, sulenda Į nekaltų 
žvėrelių numautas skūreles.

Esant šitokiai nelygybei 
tarp dirbančiųjų ir nedirban
čiųjų, Į pastarųjų kategoriją 
skverbiasi patekti visokiausių 
rūšių apgavikai, dėdamiesi vi
suomeninių reikalų “aptar
nautojais”, jų tarpe ir kuni
gai, kurie monopolizavo dva
sinį žmonių “aptarnavimą.” 
Bet šitas kunigų tariamas 
“dvasinis aptarnavimas”, kaip 
ir pati dvasia, nematomas, 
nejaučiamas ir neapčiuopia
mas ne tik “aptarnautiems”, 
ai e ir patiems aptarnauto
jams.

Kad tas nėra išmislu, ką sa
kau, ponas dieve, savo tvir
tinimą remiu sekančiais fak
tais r Dvasinis “aptarnavimas” 
prasideda šventinimu. Kad ką 
nors pašventinti, reikia turėti 
švento vandenio, bet šventas 
vanduo nekrinta iš dangaus, 
nei iš žemės nesisunkia. To
kiu atveju, kunigas, gavęs in
dą vandens, sukalba tam rei
kalingą maldą ir tuomi prob
lema išrišta, — vanduo tam
pa “šventu”, kuriuo galima 
šventinti viską, ką tik nori. 
Bet tegul koks šposininkas 
šitą švento vandens indą ku
nigui nematant pastato prie 
kitų tokių pat indų, kuriuose

vanduo nešventintas, ir papra
šo kunigo nurodyti, kuriame 
inde vanduo šventas ir kuria
me nešventas, tai kunigas 
negalės to padaryti, net gra
sinant atėmimu nuo jo gaspa- 
dinės. šitą “triksą” žinoda
mos, nekurios parapijonkos 
“šventą” vandenį laiko kra
nuose ir, reikalui pasitaikius, 
kunigui greitai ir gerai pa?“ 
tarnauja.

Antruoju dvasiniu “aptar
navimu” yra krikštas šventas,, 
kuris žinomas, kaipo atpirki- . 
mas naujagimio kūdikio nuo • 
šėtono. To fakto, kad anuo 
metu tavo, dieve, sūnus at
pirko visus žmones'nuo šėto
no, numirdamas ant kryžiaus, 
kunigai nepripažįsta. Kuni-' 
gai įkalbėjo žmonėms, kad 
kiekvienas naujagimis kūdi
kis, privalo būti atpirktas nuo 
šėtono paskirai. Krikšto pa
tarnavimu kunigam taip pan j 
sėkmingai pavyko užčėravoti ’> 
žmones, kad dabar visi mano, 
jog gemanti kūdikiai priklau
so šėtonui, o ne tėvam iš ku
rių kūdikiai gema. Todėl, • 
kaip tik kūdikis užgema, jo 
tėvai susiranda kūmus, įduo- . 
da jiems naujagimį ir siunčią 
pas kunigą atpirkti nuo sėto-.; 
no, ir tuomi legalizuoti tėvus 
tapti savo vaiko savininkais. 
Nepaisant, kad krikšto proce- ' 
se eina kūdikio atpirkimas 
nuo šėtono, tokioje pirklybo- 
io “zlidūkas” nedalyvauja. . 
Pirklybas atlieka kūmai su 
kunigu. Atpirkimo pinigus 
kūmas sumoka kunigui, kuris 
visus gautus skambučius 
pasilaiko sau, šėtonui neskir- 
damas jokio procento.

Bot šėtonas nėra toks dur
nas. kad nesuprastų, kad to- ’ 
kioje pirklybojo jisai liekasi 
apmautu ir pasilaiko sau tei-' 
sę būsintį žmogų “gundyti” 
prie visokių griekų. Kaip kiti 
dvasiniai “aptarnavimai”, taip 
ir krikštas, ant kūdikio nepa- 1 
lieką jokios žymės. Nes jeigu 
kita pora kūmų atneštų tą , 
patį kūdikį pas tą patį kuni- 
gą, kuris ką tik jį pakrikštino 
ir atpirko nuo šėtono, tai ku
nigas, neatpažindamas sdvo 
darbo,1 atpirkinėtų nuo šėtono 
tą patį kūdikį, kad ir desėtkus' 
kartų, jeigu kūdikį neštų viš ; 
nauja pora kūmų.

Kiti dvasiniai “aptarnavi?’* 
unai”, kaip tai, išrišimas iš.': 
griekų, surišimas moterystės • 
ryšiu, įvezdinimas į šiokias 
bei tokias brostvąs taip pat ; 
yra nematomi ii’ nejaučiami. » 
šiuos “ryšius” irgi kunigai ga
lėtų rišti ir atrišti nesuvok- ’ 
darni, kieki sykių tie patys 
ryšiai atrišti, bei surišti. Kad 

parapijonai nesikreipia prie 
kunigų kartotinai raišioti tuos 
pačius ryšius, tai ne iš baimės, 
kad kunigai galėtų atpažinti 
savo darbą ir tokį parapijonų 
elgesį palaikytų pasityčioji-' • 
mus iš kunigiškų “patarnavi
mų”, bot tik dėl to, kad toki -■ 
šposavimai per skaudžiai atsi-..; 
lieptų ant parapijonų kišenių.

Dėl aiškumo, ponas dieve,’; 
turiu pridėti, »kad kunigai jo
kiam atsitikime už dyką nesi
žegnoja, nei krapylu nema-- 
taško j a.

Iš to, ką iki šiol pasakiau, 
gerbiamasis dieve, suprasi, 
kad kunigai, monopolizuoda- , . 
mi dvasinį žmonių aptarnavi- " 
mą, siekiasi sukurti sau tur-., 
tingą ir dykaduonišką gyve- > 
nimą, kaip ir kiti dykaduoniai 
ir tinginiai. Bet jei kunigams ‘ 
reikėtų klampoti per purvus 
ir sniegus, siūlhiant savo pa
tarnavimą kiekvienam žmogui 
paskirai, tai tekia jų pedlio- 
rystė vargiai būtų kam pavy- 
dėtina. Nes nebūtų nei leng-.'I 
va, nei pelninga, ir ne labai 
unarava. Kad kunigiško sto
no neslėgtų sunkiai pakelia-’” 
m a našta, reikėjo išdirbti to
kią “taisyklę”, kad ne vilkas “ 
gaudytų avį, bet kad avis 
žingsnis žingsniu žengtų gre- M 
ta vilko.

Išrėžęs referatą iki pusei, 
jūsų Paulius pradėjo jausti.,: 
nuovargį, todėl prašė dievo 
pavelinimo turėti pertrauką., ; 
Dievui su propozicija sutikus, 
kitą pusę referato paliekame 
sekančiai sesijai. Paulius.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Lapkritis-Nov. 1, 1951,
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; CLEVELANDO ŽINIOS aukoja po kelis dolerius 
Laisvės paramai.

Vyksta j Youngstowną zacijas ir turėjo. Tai jeigu
Prašome ir visų kitų 

kitų Laisvės skaitytojų pa-
•• LLD 15 Apskr. Pirm. A.
* Gendrėnienė ir sekr. J. Si- 
- mans, taipgi LDS.4-to Aps.
* sekr. J. žebrys, lapkričio 4 d. 
y vyksta į Youngstown, Ohio, 
♦* kur bus sušauktas vietinių

LLD ir LDS kuopų bendras
• susirinkimas. Mirus vadovau- 
*4 jamam draugui. Medisonui,
• minėtose kuopose pasireiškė 
2 kaip ir pakrikimas. Todėl 

’J apskričių komitetai mato rei-
Jcalą sužiūrėti tenaitinę padė
ti ir dalykus sutvarkyti, ant 
kiek tai galima. Be to Simans 
ir žebrys yra įgalioti sužiūrė
jimui velionio Medisono liku
sio turto, kurio gera dalis už
rašyta imūsų dienraščiams 
Laisvei ir Vilniai.

Žinių Rinkėjas

viena ar abi iš tų kuopų pa
kriktų, tai tarpe Youngstowno 
progresyvių draugų pasidary
tų didelė tuštuma — ten ne
beliktų susirinkimų nei suei
gų, kas rištų juos į daiktą. To
dėl abi Apskritys išrinko ko
misijas, kurios važiuos lapkri
čio 4 d. pasitarti pas Youngs
towno draugus, kad išvengus 
kuopų pairimo. J. N. S.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Balsavimų diena tik už 
kelių dienų

Amerikos darbo žmonės, 
ypatingai moterys kovojo už 
balsavimo teisę per šimtme
čius, dabar nelaimė tame, kad 
Amerikos valdančioji klasė 
pasigrobė sau teisę pastatyti 
visus kandidatus, kurie yra 
atviri darbo žrhonių priešai. 
Tuom patim kartu darbo 
žmonėms siaurinamos teisės 
pastatyti savus kandidatus. 
Šiemet darbininkai turi tik 

- vieną Marie Reed Haug savo 
o'.kandidatę, kuri kandidatuoja 
.4 į Clevelando Mokyklų Tary- 

bą. Marie Reed Haug yra pil
onai atsidavusi darbo' žmonių 
reikalams. Ji yra gerai išsi- 
'mokslinusi ir pasiryžusi vado- 

■yvauti darbo unijų kovose už 
;; y geresne s algas, geresnes dar

bo sąlygas dirbtuvėse ir prieš 
darbdavių pasikėsinimą sulau- 
žyti pažangesnes unijas, to- 

">'kias, kaip United Electric
• Workers Unija, kurioje Marie 
'*Reed Haug jau 7-iti metai ei-

2 na biznio agentės pareigas.
4S Marie PJeed Haug yra bai- 

Vassar . : kolegiją,. ,Nęw 
" .York School dėl socialio vei- 

ikimo *it‘ėmusi tąnr tito^i&pk- 
*sl6 Šaką Yale Universitete, ji 

' yrar autoritętinga -darbininkų 
’ raVininie? Todėl * yra * kompe- 

tentiška užimti vietą Mokyk
lų Taryboje. Marie Reed 
Haug’s platforma stoja: už 
pakėlimą mokytojams algų, 

fc*UŽ suipažinjmą klasių iki 25 
„jpiokipių, .vietoj iki 38, ką da- 

jįįįbar yra, 'kuriu mokytojai ne
gali tinkamai prižiūrėti ir mo
kinti, už mokymą lygybės 
tarpe rasių, religijų ir tauty
bių, už nemokamą mokiniams 
įnedikalį ūšegzaminavimą kas 
metai, už atidarymą visų mo
kyklų dėl negrų mokytojų ir 
studentų, už nupigintą miesto 
važiuotę vaikams j mokyklas 
ir u-ž kitus pagerinimus mo
kyklose.

Todėl visi kartu parodyki- 
me darbo žmonių pajėgumą, 
išbalsuodami Mariė Reed 
Haug, vienintelę darbo žmo
nių ’ kandidatę ’ j Clevelando 
Mokyklų Tarybą (Board of 
Education) lapkričio 6-tą.

fįįy • *. —°—
į Clevelando protestantai 

■ neatsiliko nuo kitų

jį* Spalio 21 d. visdse protes- 
‘ tkntų bažnyčiose bei viešose
• sh eigose aukšti dvasiškiai sa
kė prakalbas, pasmerkdami

-Prez. Trumano pripažinimą 
^popiežiaus valstybės Vatika
no ir siuntimą jon dar neatsi-

Pas liaudies juostų audėją

VILNIUS, VIII. 30 d. — 
Jau dvidešimt penkerius me
tus audžia lietuviškas liau
dies juostas Vilniaus Valsty
binio universiteto dėstytoja 
E. Samaniūtė.

Per tuos motus audėja iš
audė daugiau kaip 400 juos 
tų. Gražiausia ir plačiausia 
juosta skirta Stalinui jo sep
tyniasdešimtųjų metinių su
kaktuvėms, buvo 17,5 cm plo
nio. Audžiamų juostų šiau
riausioji turi tik 0,9 cm.

Savo pasiekimu per 25- 
rius darbo metus E. Samaniū
tė laiko išaustas tris šimtaraš- 
tes juostas ir paskutiniu metu 
ką tik užbaigtą šimtajuostį. 
Šimtajuostis susideda iš šimto 
nedidelių juostelių, kurių 
kiekviena yra įvairios, skirtin
gos spalvos ir raštų.

Įvairiaspalvis gėlių žydėji
mas, senojo Vilniaus gamto
vaizdžiai teikia audėjai vis 
naujus ir naujus atspalvius 
juostoms, ornamentams.

Įžymiųjų tarybinės valsty
bės veikėjų vardai yra išausti 
lietuviškų liaudies ornamentų 
fone. Jos juostose yra įrašyti 
mūsų rašytojų Juliaus Jano
nio, Salomėjos Nėries, Petro 
Cvirkos, A. Vienuolio ir kitų 
vardai.

Nemaža audėjos E. Sama- 
niūtės juostų yra eksponuoja
ma Tarybų Sąjungos muzie
juose. Maskvos revoliucijos 
muziejuje eksponuojama nuo 
lietuvių tautos skirta dovana 
— juosta Stalinui. Leningrado 
Etnografijos muziejuje yra 
juosta su lietuviškais liaudies 
raštais ir įrašu rusų kalba.

Keletas juostų eksponuoja
ma sostinės dailės ir Lietuvių 
literatūros instituto muzie
juose. Pastarajame yra audė
jos juosta, kuri buvo ekspo
nuota lietuviškos knygos pa
rodoje 1948 metais, vyks
tant lietuvių literatūros deka
dai Maskvoje. Įvairiose kito
se broliškose respublikose — 
Ukrainoje, Baltarusijoje, Lat
vijoje yra daugiau kaip de
šimt juostų. Kinijos liaudies 
respublikos įsikūrimo proga 
nuo Lietuvos TSR buvo pado
vanota E. Samaniūtės išausta' 
juosta su liaudies ornamen
tais ir įrašu — Tarybų Lietu
va.

Paskutiniu metu audėja 
baigia dviejų plačių — “Prav- 
dos” 40 metų jubiliejinės ir 
Maksimo Gorkio — juostų 
projektus. Ji taip pat ruošia 
spaudai didelį lietuviškų juos
tų raštų rinkinį — albumą.

Br. Raguotis

BINGHAMTON, N. Y.

įsakiusio nuo savo pareigų ge- 
~neholo M. W. Clgrk Jungtinių 
^Valstijų Ambasadorium. Cle- 
•*velando protestantai sakė, 
*kad tai laužymas pamatinių 
.„Amerikos principų, bažnyčios 
X&tskyrimo nuo valstybės. Už 

tai protestantai priėmė rezo
liucijas ir siuntė protesto te
legramas prieš prez. Trumano 
tokį žygį.

Važiuos pas Youngstowno 
draugus

LDS ir LLD Apskričių Ko
mitetai susirūpino su Youngs
towno kuopų silpnu1 gyvavi
mu. O rodosi, kad Youngs- 

. towno draugai tik tas organi-

Iš LLD 20 Kuopos

ramos gauti naujų skaity
tojų. Užrašykite savo gi
minėms Kalėdų dovanų 
dienraščius Laisvę ar Vilnį, 
vietoje bereikalingų žibučių. 
Ypač dabartiniu laiku, kuo
met žmonės yra klaidinami 
priešų spaudos, skaitydami 
dienraščius Laisvę ar Vilnį 
sužinosime teisingų žinių 
apie pasaulinę situacija.

Susirinkimas užsibaigė 
geroje nuotaikoje. Anna 
Kireilien.ė savo gimtadienio 
proga vaišino mus visas 
jos pačios iškeptu tortu ir 
kitais gardėsiais. Patar
nauti pagelbėjo jai Mary 
Sadauskienė. Nors Annos 
Kireilienės gimtadienis, 
kaip ji pati sakė, turėjo bū
ti dar ateinančia savaitę, 
bet, sakė ji: “tuo pačiu sy
kiu atliksiu viską.”

Mes visos dėkojame jums, 
Anna, už vaišes ir linkime 
sulaukti daug tokių linksmų 
ir naudingų gimtadienių. 
Mes, narės,-jos pagarbai su
dėjome dovanų Laisvės pa
ramai. Dar prisidėjo ir ji 
pati. Po $1: Ona Walius, 
J. K. Navalinskienė, 'M. 
Kazlauskienė, Anna Kirei- 
lienė, A. Žemaitienė. Po 
50c.; A. Maldaikienė, M. 
Kulbienė, M. Sadauskienė. 
Viso $6.50. _

Ateinantis susirinkimas 
įvyks lapkričio (Nov.) 15, 
pas M. Kulbienę, 73 Alba
ny Ave., Johnson City, 
N. Y.

Korespondentė J. K. N.

Worcester, Mass. 
Hartford, Conn.

Matykit vaidinant 
talentingą aktorką

Operetėj “Sudrumsta šir
dis” yra ilga vadovaujama 
Nastutės rolė. Ją vaidina mū
sų talentinga aktorka ir dai
nininkė Onytė Stelmokaitė- 
Eicke. Jos dainavimu ir vaidi
nimu jau vieną sykį gėrėjosi 
Brooklyn© ir apylinkės publi
ka. Bet štai ji ir vėl vaidins ir 
žavės publiką Worcestery ir 
Hartforde. Ir štai jos viena 
daina iš daug kitų:

Aš myliu tave, berneli
Aš myliu tave, berneli, 
širdingai, „ščyrai, 
O tu netari žodelio — 
Nieko nesakai.
Mano širdį skausmas gelia 
Iš meiles karštos, 
O tugi turėdams galią 
Neatjauti jos.

Suprask, kad man reik liūdėti 
Per dienas - naktis
Ir kad skausmas toks kentėti 
Kad rods plyš širdis.

Suprask, kad nuo tavo vieno 
žodelio meilaus
Liktų sveika mana siela —- i 
Be skausmo sunkaus. I

Suprask, jei taip vis reiks būti— 
Ilgėtis tavęs,
Tai. gal priseis ir pražūti — 
širdis ne’štesės.
Nebkankink mane, berneli, 
Ilgiau nebtylėk —
Pratark teisingą žodelį —

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA,

O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

STASYS KUZMICKAS
BIRUT A RAMOŠKAITĖ SUZANA KAZOKYTĖLEO YONIKIS

Koncertas įvyks sekmadienį

LAPKRIČIO 4 NOVEMBER

LIBERTY AUDITORIUMf
t- t

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

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, operų soliste. Dabar ji vaidina ir 

dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.

UKRAINIEČIU CHORAS
Didelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje.

LEONAS YONIKAS
Baritonas, dar jaunas kaipo, dainininkas, tačiau 
turi didelio talento. Jis tik dabar atvyko iš Chi- 
cagos ir čia lanko konservatoriją.

SUZANA KAZOKYTĖ
Mezzo sopranas, solistė. Puikiai atsižymėjusi 

dainininkė New Yorko apylinkėje.

Ukrainiečių Šokikų Grupė
Šauniausia liaudies šokėjų grupė, labiausia 

blikos mylimas numeris programoje.
pu-

SIETYNO CHORAS
Vadovauja Mildred Stenslcr, duos gražių 

tuvių liaudies dainų šiame koncerte.
lie-

Moterų Skyriaus
Susirinkime, įvykusiame 

spalių 18-tą, pas Anna Ki- 
reilienę, narių dalyvavo vi
dutiniai — galėjo būti dau
giau. Apdiskusuota įvyk
siantis parengimas. Drau
gės entuzijastiškai dirba, 
platina tikietus ir žadėjo 
aukoti valgių.

Laisvės vajininkės’ M. 
Kazlauskienė, A. Žemaitie
nė ir J. K. Navalinskienė 
raportavo, kad vajaus pra
džia sekasi neblogiausiai. 
Žmonės patys atneša pini
gus užsibaigusiai prenume
ratai atnaujinti ir dar pa-

Atmesk ar mylėk.
Taigi, worcesterieciai ir 

hartfordiečiai visi ir visos ma
tykit vaidinant šią talentingą 
aktorką ir visus kitus.

Vaidinimai įvyks: Worces- 
teryje, lapkričio (Nov.) 10 d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Sa
lėje, 29 Endicott St., o Hart
forde lapkričio 11-tą dieną, 
2 :30 po pietų, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Salėje, 227 Law
rence St. , (

Gastrolių Komisija

STASYS KUZMICKAS
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kartų jis dainavo Btooklync, visada paliko ma
lonų prisiminimą.

Antano Pavidžio Orkestrą 
gros šokiams.

4 pusi.—-Laisvi (Liberty)* Ketvirtad., Lapkritis-Nov. 1, 1951

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

Norwood© Vyrų Ansamblis
Iš Norwood, Mass., vad. Gerda Terborst, jis 

. duos platų aktą gražių dainų, taip, kaip jie dai
nuoja radijo programose.

Brooklyn© Aido Choras
Taipgi vad. Mildred St< nslcr irgi dalyvaus šioje 

programoje.

i . ■ * -

Programa prasidės 3:30 vaj. po pietų. įžanga $1.50
(Taksai įskaityti) -f

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakare; vien tik šokiams įžanga 75c.
(Taksai įskaityti)

■
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DR. S. MATULAITIS -w-
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Kas gi juos čion traukė? Štai kas. Europos karžygių 

jaunuomenė ėjo į Prūsus, kad kovoje su stabmeldžiais 
pasižymėjus ir gavus karžygio vardą. Kunigaikščiai ir 
baronai su savo žmonėmis, nebegalėdami eiti Palesti
non, nes ten jau viskas buvo pralaimėta, traukė kovoti 
su prūsais, čia, netoli nuo savo tėvynės, atrasdavo len
gvos progos ir savo narsumui parodyti, ir pelnyti gar
bę kariautojo dėl tikybos, ir dar nuodėmių atleidimą.

Traukė jie čion iš visos Europos, net iš Anglijos ir 
Ispanijos, bet daugiausiai atvykdavo iš artimiausios Vo
kietijos.

Traukė čion ir būriai paprastųjų Vokietijos sodiečių, 
kuriems ankšta ir negera buvo savo žemėje. Ėjo jie 
talkon kryžiuočiams ne tiek, kad gavus atlaidų, kiek 
kad atradus geresnį gyvenimą naujai iš stabmeldžių už
kariautose žemėse.

Vis tai plaukė pagalbon kryžiuočiams. O kryžiuočių 
vyresnybė gudriai sunaudojo tą talką, ir prisidengdama 
tikėjimu naikino prūsus ir jų žemėse darė naują savo 
valstybę.

Iš kitos pusės į kovą už savo žemę, gyvybę ir mantą 
stojo stabmeldžiai prūsai. Jų ginklai buvo prasti. Ko- 
jron prieš gerai sutvarkytą karžygių kareiviją prūsai 
stojo atskiromis giminėmis, viena po kitos padėdami savo 
galvas nelygioj kovoje.

O ta kova iš tiesų buvo nežmoniška. Tais laikais krikš
čiones nelaikė stabmeldžių sau lygiais žmonėmis. Už
mušt beginkli stabmeldį, sukapoti moterį ar kūdikį— 
niekas tuomet nelaikė blogu darbu.

Kryžiuočių raštuose (kronikose) atrandame aprašymų, 
kaip ne kartą kryžiuočių užpulti prūsai, nebegalėdami 
gintis, parpuolę keliaklupsti, su ašaromis meldė per
galėtojų, kad juos krikštytų, bet tik paliktų gyvus: “Aš 
tave krikštysiu kardu”—atsakydavę kryžiuočiai ir nuga
luodavę vargšus.

Taigi nėra nieko nuostabu, kad neveizdint atkakliau
sio prūsų pasipriešinimo, kryžiuočiai kasmet veržėsi vis 
gilyn į jų žemę, užkariaudami vis naujus valsčius, žudy
dami nepaklusniuosius ir paversdami vergais ir bau
džiauninkais nusilenkusius.

Penkioms dešimtims metų praė jus nuo kryžiuočių at-i 
sikraustymo, beveik visa prūsų žemė buvo jau voki e- Į 
čių rankose. Didžiausioji prūsų tautos dalis buvo, iš-1 
naikinta, likusioji priversta buvo nešti sunkų vokie-1 
čąi vergijos jungą.
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žiuočiai nenurimo, bet toliau varė savo užgrobimo darbą. 
Dabar jie užpuolė lietuvius, žemaičius ir aukštaičius, 
plėšė ir naikino juos, kad nusilpninus ir užgrobus jų 
žemę, kaip užgrobė prūsų.

Sunkus buvo tuomet lietuvių padėjimas. Lietuviai da
bar atsirado iš dviejų pusių vokiečių apsupti. Iš vienos 
pusės gulė ant jų kardininkai, iš antros — kryžiuočiai. 
Daug vargo ir žmonių gyvybių reikėjo padėti lietuvių 
tautai, kad tik vokiečių vergi j on nepakliuvus.

Tie nuolatiniai mirties karai su stipriu priešu žymiai
pagreitino lietuvių susimetimą į vieną valstybę, galin
čią atsispirt prieš užpuolikus. > •

Trylikto šimtrrfečio vidury reikalingumas, susimesti 
vienon valstybėn buvo jau taip subrendęs tarp lietuvių, 
kad vienam mažųjų kunigaikščių (Mindaugui) pavyko 
Įgyti viršų ant visų kitų Lietuvos kunigaikščių ir su
jungti po savo valdžia visą Aukštąją Lietuvą, Žemaitiją 
ir Jotvingus.

Sujungęs tokiu būdu visas Lietuvos žemes į vieną 
valstybę, Mindaugas pasidarė didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu.

Susimetu į .vieną didelę valstybę, lietuviai daug leng
viau galėjo atsispirti prieš kryžiuočius. Be to, jų di
dysis kunigaikštis dabar smarkiau, negu jo pirmtąkū- 
nai. ėmė mušti ir jungti prie Lietuvos kaimynų gudų 
žemes.

Mindaugo priklausė gudų miestai: Pinskas ir Minskas 
su apskritimis. Be to, Polocke, Vitebske ir Smolenske sė
dėjo ir valdė jo giminaičiai, kurie taip pat jo klausė.

Pamušti gudų žemes tuomet nebuvo labai sunku. Mat,apie 
11240 metus ant rusų ir gudų buvo užpuolusios didelės to- 
i torių gaujos, atsidanginusios iš Azijos.

Nuplėšę ir nuterioję beveik visą Rusiją ir Gudiją, to- 
I toriai pasiekė ir Lietuvą. Bet išblaškę savo jėgas po visą
■ Rusiją ir Gudų žemę, palikdami ten įgulas, kad palai
kius paklusnumą, totoriai jau nebuvo taip stiprūs. Lie
tuviams pavyko juos atremti. Totoriams atsitraukus į

I pietus, lietuviai be didelio pasistengimo užėmė nuplėš-
■ tas ir sunaikintas gudų žemes.

(Bus Daugiau)

Kaip Stovi Miestai Remime 
Laisvės Aukomis?

Spalių mėnesį dienraštis Laisvė sekamai gavo aukų 
iš stambesnių kolonijų:

Auburn, Me. . .......................   $15.00
Brooklyn, N. Y............................................. 106.00
Binghamton, N. Y.................................. .... 35.00
Baltimore, Md, . .,.............................   12.00
Brockton, Mass.   50.00

, Camden, N. J. ......... i. .............................. 13.00
Chicago, II!....................... i.......... i..'.. 35.00
Cleveland, Ohio ................................................ 9.00

Wyoming, Pa.—Detroit, Mieli.

MARY BOGUZINSKAS

moti- 
kuri 
kuri

Neblogai dirba ir “Medei- 
į” kolūkio agitatoriai B. Pi- 

naitė, M. čelkauskartė ir kiti. 
Jie kūlimo pertraukų metu 
atlieka garsinį laikraščių skai
tymą, supažindina kolūkiečius 
su naujausiais vidaus ir užsie
nio gyvenimo įvykiais.

“Medeikių” kolūkis taip 
pat įvykdė grūdų paruošų

J. Karvelis

Prisiminimui myli m oš 
nos Mary Boguzinskas, 
gyveno Wyoming, Pa. ii 
mirė du metai at;*al spa 
d., 1919 metais. Mes, du 
Margaret Matthers ir 
Laitis, taipgi antikes J; 
Diane Laitis, dideliame 
syje prisimmaine mūsų moti
nėlę.

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES PAMINĖJIMAS

Antanas Senkus
GRAND RAPIDS, MICH.

.Šių metų 1 d. lapkričio suėjo šeši metai kaip netekome Antano 
nkaus. Mirė dar nesenas, būdamas apie pusės amžiaus. Gimė Lie

tuvoje, Suvalkų rėdyboje, Vilkaviškio apskr., Paežerių vaisė., Užuba- 
lių kaime. Amerikoje išgyveno 36 metus.

Paliko brolį Juozą, Grand Rapids, Mich., pusbrolį ir pussesere 
Cleveland, Ohio, ir pusbrolį Detroit, Mich. O Lietuvoje brolį ir seserį.

Antanas buvo laisvos minties, daug pasidarbavęs Grand Rapidse 
įsteigti laisvas kapines. Priklausė prie Lietuvos Sūnų-Dukterų 
Draugijos, Liet. Darb. Susivienijimo ir Lietuvių Literatūros Drau
gijos. Ir daug darbo įdėjo prie jų. Jis buvo nuoširdus ir geno veli
jantis visiems.

Gražiai, laisvai tapo palaidotas 4 d. lapkričio, 1945 m., Grand Ra
pids Lietuvių Laisvose Kapinėse.

Prisiminę jo darbštumą, nuoširdumą — liūdime mes netekę ištiki
mo darbo klasės sūnaus. —Brolis ir Giminės..

Ii

nb 1 %..

Me rija rd Mall he t

Iš Lietavos

kolūkis jau įvykdė grūdų pa
ruošas.

planą.

Naujos universiteto

VILNIUS, VIII.
Čiurlionio gatvėje 
eilė universiteto

I gamtos mokslų ir
| fakultetai, bendrabučiai ir tt.
; šiuo metu čia įrengiamos dvi

salės

29 d. — 
išdėstyta 

rūmų — 
medicinos

didelės salės — aktų ir spor
to. Aktų salės galės šutaipiri- 
ti daugiau kaip 500 žmonių. 
Visai n 
salė — 
Joje bud#

i įrengiama sporto 
šiaušia Vilniuje. 
Jma rengti teniso, 

krepšinio ir-Litų sportinių žai
dimų varžybas — tiek vieti
nio, tiek ir respublikinio bei 
sąjunginio masto. Ligi Šiol 
Vilniuje tokios sporto salės 
dar nebuvo.

Durpės viršum plano

KURŠĖNAI, Vili. 28 d.— 
Pavenčių cukraus fabriko 
Gaudučių ’durpyno kolektyvas 
sėkmingai įvykdė metinį dur
pių gamybos planą ir dabar 
gamina durpes viršum * plano.

J. įnašas .

Nu-

Banyte ir kt. ’su-

Gerai dirba agitatoriai

BIRŽAI, IX. 4 d. - 
imant derlių ir organizuojant 
kūlimo darbus rajono kol
ūkiuose didelį darbą atliko 
agitatoriai, štai “Tarybines 
žemės”. kolūkio agitatoriai 
Rašįmaitė, Variakojis, Marge
lis, M i žaras,
rengė kolūkiečiams po 6—7 
pasikalbėjimus, atlieka garsi
nį laikraščių skaitymą. Gerai 
organizavus masinį-politinį 
darbą, “Tarybinės žemės”

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.

---------------------- i—;-------------u- .

HARTFORD

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

C. Nuo kryžiuočių atsikraustymo iki 
j krikščionių tikybos priėmimo.

i. 1 į
Lietuviai susivienija i vieną valstybę. 1

Sulig svetimšalių kronikininkų raštais, lietuvių susi-, 
metimas vis i didesnes organizacijas prasidėjo 12 šimt
mečio pradžioje. . . . * .

Prie tokio giminių susijungimo į didesnius vienetus 
verste vertė patsai gyvenimas. Seniau, kol žmonių skai
čius buvo nedidelis, kol lietuviai mažai teužsiėmė žemės 
ūkiu ir gyvuliais, o gyveno daugiau iš medžioklės, žūklės: 
ir bitininkystės, giminės buvo neskaitlingos, išblaškytos 
gana atstu nuo viena kitos, atskirtos didelėmis giriomis 
ir pelkėmis. Nebuvo tarp jų artimesnių kaimyniškų 
santykių, nebuvo nė reikalo jungtis. _ J

Bet laikui bėgant didinosi žmonių skaičius, medžioklė 
maža tik maisto tegalėjo duoti padaugėjusiai žmonių pa
dermei, žemės ūkis ir gyvulių veisimas, duodąs daug! 
daugiau maisto medžiagos, užėmė vis ir vis didesnę svar- i 
bą lietuvių gyvenime. Kirto miškus ir vis naujas dir
vas užsėliams taisė. Giminės vis didesnės augo, vis di-1 
dėsni darėsi dirbamos žemės plotai, girios gi mažinosi, ’ 
giminių daugelis jau pradėjo arti susisiekti su kaimy-| 
nais. Įvairūs susinešimai vis dažnesni darėsi. Ėmė at
sirasti pirklyba, kuri dar labiau suartino gretimas apy- 

» gardas. Augant žemės ūkiui auga ir žmonių reikalai: 
y atsirado didesnis reikalas gauti geležies, druskos, papuo- 
■ salų ir kitų daiktų, kurių ne tik atskira giminė, bet ir vi

sa Lietuva neturėjo. Tos giminės, kurios gyveno arčiau | 
jūrų ar didelių upių ir turėjo geresnius susisiekimus su 
svetimšaliais, darėsi tarpininkais tarp užsienių ir sa
viškių. Susisiekimas tarp atskirų giminių darėsi vis 
lengvesnis ir neatbūtinesnis. Taip gaminosi dirva nuo
latiniam susivienijimui. Kai kurios didelės ir labiau įsi
galėjusios giminės ėmė jungti prie savęs savo kaimy
nes, gal dar neseniai nuo jų atsiskyrusias, ir tuo būdu 
dar labiau įsigalėję įstengė kai kur ir varu prijungti 
tolimesnes gimines, tas, kurias prijungti laikė dėl savęs 
naudingu. Labai anksti tokios įsigalėjusios giminės ėmė 
jungti prie savęs artimas gudų padermes. Užmetę jiems 
savo valdžią, sutverdavo tuo būdu vienetą į valstybę pa
našią. Giminės pergalėtojos vadovas paliko didesnės te
ritorijos valdovu ir dar didesnę galę įgijo. O svetim
šaliai kronikininkai, tik paviršutinę pusę tematydami, 
užrašė savo raštuose, kad toki susivienijimai į didesnę 
valstybę įvyko tokio ar tokio kunigaikščio pastangomis.

Mingaila, Montvila, Skirmantai, Erdvilą, Ringaudas— 
tai tie Lietuvos kunigaikščiai, kurie, anot kronikininkų, 

i 712 šimtmečio pabaigoje ir 13 pradžioje buvo jau sujūn-
P° savo valdžia gana dideles artimiausias Lietuvos 

ir gudų sritis.
į& Tai buvo pirmieji Lietuvos valstybės tvėrįmo žingsniai. 

Naujai sutvertosios valstybės buvo nedidelės.
Tą susijungimą į vis didesnes valstybes žymiai pa

greitino kryžiuočių užpuolimai. Nuvergę prūsus, kry-

Easton, Pa......................................................... 9.00
E. fSt. Louis, Ill. . ?.............   9.00
Elizabeth’, Nt J.t’ .. i ‘ . U . ū ....;..................  38.00
Grebi Neck, N. >Y. V.. L ..................  11.00
Grand Rapids, Mich.......................................... 9.00
Detroit, Mich. ...».......................................... 33DO
Hartford, Conn.......... .................................... 31.00
Haverhill, Mass................................................. 6.00
Lowell, Mass. ...................   19.00
Lawrence, Mass........................................    . . 12.00
Los Angeles, Cal............................................... 8.00
Montreal, Canada .................. •.......................  9.00
Newark ir Harrison, N. J.................  21.00
Norwood, Mass............................................... 11.00
Philadelphia, Pa...............................................  34.00
Pittsburgh, Pa................................................... 9.00
Rumford, Me..............................   11.00
Rochester, N. Y.............................................. 12.00
Scranton, Pa....................................................  71.00
Shenandoah, Pa........................•.....................  9.00
Tuckahoe-Yonkers, N. Y................................. 12.00
Worcester, Mass.........................    24.00
Waterbury, Conn. ..........................................   41.00

Labai puikus atsirekomendavimas dėl darbo pas se
natorių: “Nepriklausai jokiai organizacijai, neturi jo
kios nuomonės nei supratimo.”5 piuL—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Lapkritis-Nov. 1, 1951

WORCESTER
2-į?8 Veiksmų Romantiška Operete :

SIKimTA ŠIRDIS
a

žodžius parašė Jonas Juška; Muziką—Pranas Balevičius
♦

Šeštadienį, Lapkričio 10 (November) -- 7:30 P. M;
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass. ■,*

Sekmadienį^ Lapkričio H (November) --2:30 P.M.
Lietuvių Am. Piliečių Salėje, 227 Lawrence St., Hartford, Ginn.

Vajaus pabaigoje minimų kolonijų vajininkai gauna 
po 50 punktų nuo dolerio. Visiems aukavusiems ir 
vajininkams didelis ačiū!

Laisvės Administracija

ANN STELMOKAITfc-EICKE EDWARD SKUČAS KOSTE RUšINSKIENE

Naste -------- Ona Stelmokaitė-E_icke
Jonas - -- -- -- -- - John Meškėnas
Pranas --------- Edward Skučas
Motina --------- Koste Rušinskienė . /Nį
Dėdė Tamošius -------- Jonas Juška /e

f .. • *. 3 • ‘
____  ...  _      »■—^WiMii i Ml—B—B—*1^

. iih —— ihi —— imi *—- nu —— mi —— mi an —— i m »nu—nu — nu—nu —— nu — ii' ——■ — ■ ■ —-- r •» •""
' • y**

Operetė perstato, kaip mergina myli vieną vaikiną ir kitas įsimaišo ir sudrums
čia jos širdį. Dainų operetėje yra 12-ka ir jos visos naujai sukurtos..

Gerbiamieji lietuviai, širdingai ‘kviečiame visus ir visas ateiti, ir pamatyt 
gražią naują operetę. Kviečia Rengėjų - Komisija.



NewMirto^^zfeZlnloi
Laisvės koncerto 
programoje

Revoliucija Brooklyno 
socialistuose

Ryanui nepavyko sulaužyti 
laivakroviy streiką

Auditorijos Žinios

Praėjusią savaitę aprašyme 
dainininkų, sudarančių pasku
busįjį Norwoodo Vyrų An
samblį, paruošime spaudai 
praslydo vardas vieno teno
ro, Jono šeštavicko. O jis 
pranešėjo J. Grybo buvo pa
dėtas pirmuoju dainininkų ir 
svečių sąraše. Atsiprašome.

Spalių 19 d. Vienybės ben
dradarbis rašo, kad pas 
Brooklyno socialistus vyksta 
nesantaika. Spalių 12 d. įvy
kusiame LSS 19 kuopos susi
rinkime, tarp kito ko, buvo 
svarstomas metinio bankieto 
rengimo klausimas^^^fHU^kė- 

*jo, kad ši eirfeT*^an kieto galį
Norwoodo Vyrų Ansamblis 

dainuos dienraščio Laisvės 
koncerte šį sekmadienį, lap
kričio 4-tą, 3:30 po pietų, Li
berty Auditorijoje.

‘ Dainininkai ir kiti svečiai iš 
Norwood, Mass., 12 ar dau
giau žmonių, atvyks šeštadie
nį, lapkričio 3-čią. Norintieji 
su jais susisiekti skambin
kite Laisvės raštinėn: Virgi
nia 9-1827.

Pakeltus taksus jau 
pradės išskaityti iš 
algų po rinkimų

ir nebūti.
'Kalbama, kad buvusios stil- 

soninės sklokos nariai varinė
ja intrigas.'’ Didysis Jonas ir 
jo šalininkai norį atgaivinti 
skloką. Jie sabotuoją kuopos 
veikimą. šiame susirinkime 
Glaveckas, Tiškus ir Žilinskas 
griežtai pasisakė prieš tai.

Jau dveji metai praėjo kai 
įvyko socialdemokratų sei
mas Bostone, kur buvo nutar
ta paruošti konstituciją. Ga- 

; mino, gamino, bet ir šiandien 
1 tos konstitucijos dar nėra. 
Vienam socialistui patariau 
tuo reikalui kreiptis į organą 
Keleivį. Jis man atsakė: “Ten 
sėdi Strazdas su Stilsonu ir 

j neleidžia Keleivyje apie tai
---- -----  v j parašyti. Juk jiedu- taip pat

Ir newyorkietes firmos jau, yra buvę tos sklokos apašta- 
gavo įsakus išskaityti iš algų j mis.”
padidintus naujuosius taksus j Vienybės bendradarbis dar 
pradedant lapkričio 1-ma die- prideda, kaip prieš keletą
na.

Tą “dovaną” nuo demokra
tų ir republikonų darbininkai 
gaus su pirma alga po rin
kimų. Dėl ko tiktai po rinki
mų? Argi ne daugiau būtų 
susirinkę iždinei dolerių, jei 
būtų pradėję pakeltus taksus 
imti tuojau po nutarimo im
ti?

Tiktai kvailas būtų pradė
jęs didinti išėmimus iš algų 
pirm pat rinkimų. Politikie
riai nėra kvaili. Valdovai ga
li būti tinginiai, gali nemokė
ti net surokuoti savo turto, nes 
jį dažniausia surokuoja jiems 
pusiau alkanos merginos. Bet 
valdovai žino, kur paauksuo
ta. Dėl to ponai iš abiejų val
dančiųjų partijų ir nutarė:

— Lai biednas žmogelis 
sau linksmai eina balsuoti už 
mus (už demokratus ir repub- 
likonus).- O kad už trijų die
nų po rinkimų, gavęs nebega
limą galo jsu galu suvesti al
gą, jis supyks, kam jo bepai- 
syti. Pasibars biskį. Paskui 
per metus kas dieną ir vaka
rą klausysis mūsų pasakoji
mo jam, kokss jis laimingas, 
koks jis geresnis už raudo
nuosius, kurie reikalauja ma
žų taksų, didelių algų. Taip 
jį vėl apraminsimi. Ligi kitų 
rinkimų jis užmirš, kas jį 
aptaksavo. T-a.

metų Tiškus, Glaveckas ir kiti 
gyrė Joną, visur jam teikdavo 
pirmenybę. Dabar, kai Jonas 
tapo centro galva, jam išaugo 
ragai, jiems patiems jau tapo 
sunku su juo susikalbėti.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
Vienybės bendradarbis netei
singai primeta tą politinį lat
rą pažangiesiems. Pažangieji 
tokiems vėjo pučiamiems ne-

GARSINKITĖS LAISVE J’

davė rankos ir neduos. Jūs jį 
pasiėmėte, jūsų “mokslus” jis 
baigė.

Būtų klaidinga už Jono 
Buivydo išaukštinimą kaltinti 
vien tik socialistus. Jį kriau- 
čiams delegatu buvote išrinkę 
bendrai socialistai, tautinin
kai ir dalis katalikų srovės! 
žmonių. Džiaugėtės juomi vi
si, bučiavote jį šaukdami 
kriaučių susirinkime, kad 
“Jonas sugrįžo iš Maskvos.”

Pažangieji žmonės, ypatin
gai kriaučiai, džiaugėsi ir 
linksminosi tokį žmogų išleidę 
į žentus pas jumis.

Kaip nebūtų, Brooklyno so
cialistai yra pusėtinoje bėdo
je. Jeigu jau net savo organe 
nebegalima bendradarbiauti, 
tai jau ne juokai. Jie žino, 
kad Jonas ir jo šalininkai yra 
graboriais. Jie pašarvojo Nau
jąją Gadynę. Jie gali pašar
voti m jų 19-tą kuopą su Ke
leiviu. Juk Jonas ir jo prie
deliai yra tam specialistais.

J. S.

(Tasa nuo 1-mo puslanio)
St. Raudove, Pittston, Pa.................................. 84
P. Krishaunas, New Kensington, Pa...................56
Wilkes-Barre Vajininkai ................................ 56
J. Daujotas, E. St. Louis, III.............................. 56

Cleveland© Vajininkai .............................  56
A. Navickas. Haverhill, M/iss...................  56
P. Janiūnas, Bayonne, N. J............................... 28
Geo. Jamison, Livingston. N. J........................ 28

M. Girdzinviene, Collinsville, Ill...................  28

Ryano smarkiai šukavimas, 
kad pirmadienį laivakroviai 
būsią sugrąžinti dirbti, neiš
degė. Tiesa, jis turėjo sumobi
lizavęs savo gaują iš kelių 
dešimtų vyrų, bet ir tuos pra
vedė ne “tiesiai per pikieto 
liniją”, kaip buvo žadėjęs, 
bet “aplink linijas,” kaip bu
vo prisiekęs nevesti.

Nepavyko dėl to, kad lai
vakroviai masiniai, tūkstan
čiais, atėjo pikietuoti prie
plaukas. Susirinkę tikėdamie
si puolimo, intensyvūs, žvar
biam vėjui pučiant, streikie- 
riai kantriai stoviniavo ties 
prieplaukomis, apžvelginėjo 
savo pozicijas. Bet per visą 
priešpietį streiklaužių nebuvo.

Po pietų, kuomet tikėtasi, 
kad pavargę streikieriai gal 
bus prasiskirstę, iš Ryano 
agento Harold Bowers rašti
nės ant 48th St. išvedė būrį’ 
streiklaužių. Juos, . kaip patį 
MacArthurą, būrys policijos 
raitelių ir pėstininkų atlydėjo 
į 90-tą prieplauką ties 50th 
St., New Yorke. Streikieriai 
gaują ujo. Streikierius su
bruktus toliau nuo tako laikė 
apie 400 policijos kordonas.

Policija prieš streikierius

Kuomet streiklaužiai jau 
buvo prieplaukoje, policijos, 
raiteliai metėsi į būrelius 
streikierių, stoviniavusių ties 

iWest St. Lazdomis ir kanopo
mis juos nustumdė aukštyn į 
50th ir 51st Sts.

Streikieriai sako, jog tame 
antpuolyje penki streikieriai 
sužeisti. Iš jų trims reikėjo 
apžiūros ligoninėje.

Visur kitur buvo ramu per 
visą dieną. Net mušeikų ne
galėjo gauti pakankamai, kad 
galėtų pralaužti '• darbininkų 
frontą.

Streiko vadai sako, kad 
darbininkai tebesilaiko ir lai
kysis sandariai iki pergalės, 
nežiūrint puolimų. Tiktai nu
tarta dirbti prie armijos lai
vų, jeigu bus patikrinta, kad 
kuris laivas tikrai svarbus ka
riniai.

O tie neva “darbininkai,” 
nuvestieji 90-ton prieplaukdn, 
kaip atrodė tik įrankiais streL 
kieriams gązdinti, tokiais ir 
tebuvo. Pasitikrino tas, ką sa
kė juos vedant mačiusieji 
streikieriai: “Tie vyrai nėra 
lokalo 824 nariai. Tai impor
tuoti mušeikos.” Po dienos 
neva darbo, tie “darbininkai” 
vos tiktai iškrovė laivo Queen 
Elizabeth atvežtus laiškus ir 
keleivių bagažą. Visą tai lai
vakroviai skaito tiktai maža 
dalelyte darbo iškrovime lai
vo. 1

užpuolikų ginsis.
Jeigu kas' nors ištikro pa

geidauja ramybės ir darbo 
pajūryje, tos įstaigos, tie as
menys turės veikti į prieplau
kų kompanijas, kad jos tar- 
tųsi su darbininkais, ne' su 
Ryanu. Jos turės suteikti dar
bininkams didesnes algas ir 
geresnes sąlygas, nes darbi
ninkai vieningai atmetė Rya
no jiems bandomą per prie
vartą užkrauti nepakankamą 
kontraktą. ■

’Bandymu; į> pajūrius su
brukti ' tūkstančius policijos, 
puolimu ir kanopomis vaiky
mu streikierių niekast pajūrie
čių problemos neišriš. Bet 
taksai miesto gyventojams tik
rai bus uždėti padidinti. Ar 
taksų mokėtojai sutiktų da- 
dėti nors vieną centą Anasta
sio gaujų apsaugai, jeigu kas 
jų atsiklaustų ? Tikriausia, ne
sutiktų. Prieš tai jau kyla 
protestai. L. D.

Iš RidgewcodieciU 
bankieto
—Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
— Spalių 27 d. LDS 103 kuo
pa turėjo bankietą arba1, kaip 
paprastai vadinama, vakarie
nę. Bankietas buvo labai sėk
mingas. Svečių-vakarieniauto- 
jų buvo geras skaičius. Vaka
rienėje dalyvavo ne tik lietu
viai, pusėtinai atvyko ir sve
timtaučių. Skaniai pavalgę, 
atsigėrę, svečiai šoko ir links
minosi prie Joey Thomas 
Orkestro gal iki pirmos va
landos.

Kad vakarienė gerai pavy
ko, tai kreditas priklauso pri- 
rengimo' komisijai, b joje dir
bo P. Kukonis, j. Kalvaitis, 
V. Karlonas, J. Bernotas.

Gaspadines, kurios pagami
no labai skanius valgius: Ma
ry Kalvaitiėnė ir Anastazija 
Varaškienė.

Patarnavo prie stalų, labai 
mandagiai maistu vaišino sve
čius, Ruth Kukonis ir sesutės 
Mary An ir Geraldine Vilso- 
naitės. Gėrimais vaišino pati 
komisija.

Korespondentas

YM ir WHA įstaiga Wil- 
liamsburge lapkričio 8-tą į- 
vesdins naujuosius viršininkus 
su iškilmėmis savo įstaigoje, 
575 Bedford Ave.

Aido Choras

Visus ir visas prašome stoti i dienraščio vaių — 
gaukite nauju skaitytojų, atnaujinkite nesibaigusias 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitvtoius atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau nas;baip,e nrha baigiasi.

Laisves Administracija

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.

ISkllmės vedėjas' HUGO GELLERT.

Riverside Plaza Hotel Grand Ballroom
253 West 73rd Street.
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Pikietuoti pradėjo su malda

Pirm pikieto streikieriai 6 
valandą buvo susirinkę į loka- 

| lo 791-jo centrą, kur dvasiš- 
I kio John M. Corridan vado- 
i vybėje jie atkalbėjo maldą, 
! prašydami “išsaugoti mus vi
sus ir kiekvieną šiandien.” O 
paskui nuėjo pikietuoti 90-ją 
prieplauką, kur tikėjosi Rya
no mušeikų užpuolimo.

i
Ryano nepasisekimas rodo:

1 “Karalius” Ryanas yra dar
bininkų neapkenčiamas. Jis 
begali sumobilizuoti , tiktai 
Anthony Anastasio ir tokį 
Bowers, kuris -su savo gimi
naičiu Mickey valdo lokalą 
824. Bet, kaip pirmadienio 
veikla parodė, net Bowers ir 
Mickey nevaldo to lokalo na
rių. Jie tiktai gali pristatyti 
būrelį importuotų streiklau
žių.

Laivakroviai turi svarbių 
ekonominių reikalų ir nuo jų 
nesitrauks dėl grąsinimų ar 
puolimų. Lai juos kompanijos 

1 ir jų lekajus Ryanas vadina 
komunistais, jie atkalbėję sa
vo maldas eis į pikietą ir nuo

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

Choro prezid.

Pakistano premjeras 
Liaquat Ali Khan, kuris 
šiomis dienomis tapo nu
šautas. Jį nušovė mozle- 
mų kraštutinių naciona
listų žmogus. Jie reika
lauja karo »u Indija.

Liberty Auditorijos langai 
jau .aprėdyti, bet...

Praėjusį šeštadienį ii’ sek- , 
maclienį čia dirbo grupė žmo
nių. Tai savanorių talka.

Pirmadienio rytą langus pa
mačiau jau aprėdytus nauju- ‘ 
tūlėmis užuolaidomis. Tam į- ' 
dėjo daug darbo talka. Juo I 
daugiau darbo įdėjo komisija, 
kuri tyrinėjo, kur geriau, pi- i 
giatij (geriausias medžiagas 
gauti ir jas supirko. Apie Lai ! 
tiksliau žino tiktai tie, kurie 
tai dirbo. Gal jie patys apie ( 
tai ir praneš vėliau.

Bet ir aš žinau vieną daly- į 
ką : pinigų dar daug trūksta. ' 
Tad, kas norite suteikti tam ' 
tikslui dovaną, <ai padarykite 
pirmiausia proga. Lai dirbu- | 
šiųjų žmonių rūpestis greit , 
pasibaigia atmokėjimu sko-1 
los. Dovanas galima įteikti i

Pramogų dienomis visuo
met čia būna gausus pasirin
kimas valgių, pradedant pa
čių šeimininkių gamintomis 
dešromis, kopūstais, baigiant 
kalakutiena ir kitomis praš
matnybėmis. Ar.

Kada Įstatai verčia žmogų 
meluoti

Dailės direktoriaus ir jo 
dailininkės žmonos, Juke ir 
Helen Goodmanų, perskyrų 
byloje girdisi nedailių daly
kų. žmona sako, kad jis jai 
veidan metęs atmatas ir stik
lines su pienu. Bet niekas ne
galėtų tikrinti, kad tikrai taip, 
buvo. Primityviški persky-

REIKALAVIMAI

per K. Petrikienę, ' kuri tam į 
darbui vadovavo, per kitas1 
moteris klubietes, arba ir pa-1 
čioje Auditorijoje dirbantie-i 
siems. 

I •

Restauranas veiks v’šą 
Laisves koncerto dieną

Grupės ir atskiri žmones 
kviečiami užeiti pietauti, va
karieniauti, ar bile kada pasė
dėti ir pasimatyti, pasikalbėti 
su svečiais. Erdviame Audito
rijos restaurane užtenka vie
tos. Niekas čia nestovi lauk
damas, kad prarytum kavą 
karšta ir skubėtum kitam už- v <
leisti vietą, čia vieta užlaiko
ma ne bizniui, bot žmonėms 
patarnauti.

HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

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

Automobiliu Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, pariedame 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

roms įstatai reikalauja nors 
žodžio purvais apmėtyti vie
nas kitą.

PARDAVIMAb (
Parsiduoda mažas Lunch Wa^on.ti 

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

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 155 kuopa rengia parengimą 
penktadienį, 2 d. lapkričio, 7:30 v> 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St. Bus suteikta dovanos ge
riausioms ir prasčiausiems lošė
jams. Bus skanių užkandžių. Pelnas 
skiriamas spaudos naudai. Ateikite 
visi ir smagiai laiką praleiskite ir 
bus dovanos prie bilietų. -- A. W.

(213-21(4)

MONTELLO, MASŠ.
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
ša.” Po to bus smagūs šokiai. Pra
džia 7 vai. vakare. įžanga su tak
sais $1. Prašome visus ir visas at
silankyti.—Geo Shimaitis. (213-214)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Debra Paget vaidina ro
mantišką rolę naujoje fil- 
moje “Anne of the In
dies,” rodomoje Roxy Te
atre, New Yorke.

IŠ LKC DARŽO
Daržo grožis jau veik 

praėjo. Tik keletas jurgi
nų dar žydi. Pavasarinės 
gėlės jau veik visos suso
dintos, o vasarinėms vieta 
ruošiama.

Pavasarinė ’ daržo pažiba 
magnolija bus pasodinta 
pavasarį, nes rudenį me
delynai ju iš žemės neima. 
(Viena draugė iš Ulster 
Parko laiškeliu siūlė jaunu
tę, “jau su žiedu” magnoli
ją, jei kas ten viešėdamas 
ją parvežtų. Bet tūli mag
nolijos fondan aukotojai, 
jau ne šešiolikiniai, nori 
tuojau pasigrožėt ’jau su 
daugiažiede magnolija, kol 
dar gali grožėtis.)

Paskiausiai daržo reika
lams po $1 davė Geo. Kano
pa ir “jaunavedė” d-gė Če
pulienė (jos antras doleris, 
sakė dar namie užkliuvęs).

Dabar daržo fonde yra 
$20.50. Daržininkas

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)

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

- LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION
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< >

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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