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kas jau buvo 
metinį Laisvės

Užtenka to, 
pasakyta apie 
koncertą šį sekmadienį. Lau
kiame svečių iš visur.

Ne pro šalį pasikalbėti ki
tais greitais reikalais. Ateina 
antradienis, lapkričio 6 dieną. 
Labai svarbi “šventė.” Labai 
daugelyje vietų turėsime val
dininkų rinkimus.

Štai svarbiausia teisė 
džiausią privilegija.

[Teisė ir privilegija. 
Partijos ir žmonės. 
Jau užteko.
Žmogaus sąžinė. 
“Tautos kamienas”.

A. BIMBA

Nereikia numoti ranka ir 
sakyti: Kas čia tokio, šiemet 
juk prezidento nerinksime. 
Man tie rinkimai neapeina.

Bet labai apeina. Kartais 
tavo išrinktas kad ir žemas 
viršininkėlis gali privirti daug
'košės, pridaryti daug žalos. 
Pav., kai kur yra renkami Še

rai. Patekęs ton vieton pik
tas sutvėrimas susideda su ra- 
ketieriais ir vagimis ir dasi- 
ėda gyventojams iki gyvojo 
kaulo?

Arba štai išrinkai vietos 
teisėją. Kartais net tavo gy
vybės likimas , gali atsidurti 
jojo rankose. Nė su didžiau
siu reikalu prie jo ir be kepu
rės neprieisi, nebent nešiesi 
sir savimi maišą dolerių.

M
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Kiekvieni rinkimai yra svar
bus daiktas. Į rinkimus visuo
met reikia žiūrėti rimtai. Ne
apgalvotai atiduotas balsas 
gali labai skaudžiai atsirūgti. 
Ir dažnai atsirūgsta...

žmonių, 
partijos 
nuošir- 
partija

Partija susideda iš 
Prieš rinkimus visos 
geros ir visi žmonės 
dūs. Niekados jokia
nesakys prieš rinkimus: Išrin
kite mūsų kandidatus, o jie 
bp rinkimų jums kailį išlups. 
Nė vienas kandidatas prieš 
rinkimus nesako: Balsuokite 
už mane, o po rinkimų aš 
jums atsimokėsiu lazda.

-Kiekvienas geras, kiekvie
nas žada daug. Tik po rinki
mų viską pamiršta.

Taip esti su senųjų partijų 
kandidatais. Bet kartais pasi
taiko, kad ir jų tikietu kandi
datuoja geras, nuoširdus žmo
gus. Kur nesiranda progresis- 
tų bei darbo partijos kandi
datų, tokius žmones reikia 
paremti. «

New Yorko mieste turėsi
me kandidatus darbo partijos 
tikietu. Už juos reikia ir bal
suoti.

visi”, tai 
amunicijos 

militaristus. 
rugiapiūtė,

Visiems jau nusibodo Korė
jos karas. Jau užteko kraujo 
liejimo. Visi ištroškusiai lau
kia paliaubų.

Kai mes sakome 
^turime mintyje 
Igamintojus ir 
Jiems karas yra
jie nelaukia jo pabaigos.

Mes turime mintyje Ameri
kos , žmones, paprastuosius 
žmones. Nerasi nė vieno, ku
ris sakytų: Tegu dar ilgiau ta 
bergždžia žudynė pasitęsia!

atominę 
šios ašarų 

tūks-

kuris 
pasauliniam 
nuodingus 
tūkstančiai 
ir šiandien

MASKVOS LAIKRAŠTIS 
RAGINA J. VALSTIJAS 
TARTIS SU SOVIETAIS
Amerika gal sutiktų eiti į 
visų 4-rių Didžiųjų derybas

Maskva. — Anglų kalba;tų padaryta paliaubos, 
leidžiamas Maskvoje žurna
las News 
didžiųjų 
renciją; 
Jungtines 
per ramias derybas su So
vietų Sąjunga susitartų dėl 
taikos palaikymo pasauly
je. Y •;

Maskvos News taipgi at
žymi, kad jeigu Korėjoj bū-

sumažėtų karo pavojus.
tai

ANGLAI BIJO EGIPTO 
PATRIJOTŲ KERŠTO

ragino surengti 
valstybių konfe- 
ypač kreipėsi į

Valstijas, kad

Prancūzų policija 
šaudo morokkiečius

Kasablanka, Morokko. — 
Francūzų policija šaudė de
monstruojančius arabus. 
Nušovė du suaugusius ir 
vieną kūdiki; sužeidė 13 ir 
areštavo 100.

Morokkiečiai arabai de
monstravo, ragindami savo 
tautiečius neit balsuot vie
tiniuose rinkimuose, nes 
rinkimai sutaisyti francū
zų naudai.

Demonstrantai gindamie
si akmenimis apdaužė 12 
policininkų.

Morokko yra Franci jos 
kolonija šiaurvak arinėje 
Afrikoje.

Anglijos karalaitė 
pagerbė J. Washington

Washington. — Anglijos 
karalaitė Elizabetha su sa
vo vyru aplankė Jurgio 
Washingtono kapą ir uždė
jo ant jo vainiką.

Washingtonas vadovavo 
amerikiečių armijai, kuri 
iškariavo šiai šaliai nepri
klausomybę nuo Anglijos 
karalių.

Amerikos politikieriai da
bar “dvilinki lankstėsi’-’ 
prieš Anglijos sosto įpėdinę 
Elizabethą.

Manas remia Arabų 
Sąjungą prieš Angliją

Jordan. — Naujasis Jor
dano karalius Talai pasiža
dėjo remti Arabų Šalių Są
jungą prieš Angliją kas lie
čia Egipto ir kitų arabiškų 

I kraštų ginčus su anglais.
(Anglija -laikė Jordaną 

kariniu savo pastumdėliužmo-
jsake kasmeį jam p0
kare J r

gazus,
ameri-

milijonu dolerių pašalpos.
(Jordanas dabar tikisi 

tebesi- 1 baugiau paramos is Amen-

Prezidentas Trumanas buvo 
.pirmutinis pasaulyje žmogus, 
kuris įsakė mesti 
bombą, kuri nuo
pakalnės nušlavė šimtą 
tančiy žmonių.

Kaizeris būvo pirmas 
gus pasaulyje, 
Pirmajam 
pavartoti 
nuo kurių 
kiečių dar 
kankina.
N Prezidentas Trumanas ne

atsiklausęs Kongreso įsakė tautos kamienas ne Lietuvoje, 
Amerikos karo jėgoms mestis ne tuose trijuose milijonuose 
Korė j on.

Ir galvoju aš: Ką jam sako 
jo sąžinė?

Skaįtaui: “Mes tremtiniai ir 
mūsų tautos kamienas atsidū

rėme” ir 1.1. Taigi, lietuvių

Lietuvos žmonių, bet palygin
ti saujelėje pabėgėlių. Keisti 
tie mūsų broliai “tremtiniai,” 
kurie taip save vaizduojasi. 
Tikrai nelaiminga būtų lietu
vių tauta, jeigu tik toks jos 
kamienas ir tebūtų.

Washington.— Korespon
dentai praneša, jog Ameri
ka nesutiks eiti tiktai į 
“dviejų derybas” su Sovie
tų Sąjunga, bet “nebūtų 
priešinga” deryboms visų 
Keturių Didžiųjų — Jung
tinių Valstijų, Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Franci- 
jos.

Rytinis Berlynas stato 
galingą radijo stoti

Berlin. — Rytinėje, sovie
tinėje Berlyno dalyje stato
ma nauja galinga radijo 
stotis. Manoma, ji galės 
nustelbti amerikonų radijo 
skleidžiamą propa gandą 
prieš Sovietus ir jų drau
gus.

Churchillas geidžia 
angliškų atom-bombų

, London. — Anglijos prem
jeras Churchillas paskyrė 
prof. S. Mitchellį ir kitus 
mokslininkus, kad pasku
bintų darbus dėl atomų 
bombos išvystymo. Church
illas reikalauja padaryti 
bent vieną atominę bombą, 
kad galėtų įrodyt, jog An
glija nėra “antros rūšies 
valstybė.”

Korespondentai spėja, kad 
per šešis arčiausius mėne
sius Anglija jau pasigamins 
pirmąją atom-bombą.

Argentinos komunistų vadas 
pavojingai sužeistas

Parana, Argentina. — Li
goninėje guli Rodolfas Ghi- 
oldi, Argentinos komunistų 
kandidatas j prezidentus. 
Buvo nugaron pašautas, be
kalbant jam masiniame su
sirinkime.

Šovikas netyčia nušovė ir 
vieną pasipainiojusį fašis-

Gydytojai sako, Ghioldi 
pavojingai sužeistas, gal 
mirtinai. Kulka jau išimta 
per operaciją. 

_—-

Pavarytas už šmugelį 
angly oficierius

London. — Karinė Angli
jos vyriausybė išmetė armi
jos majorą Ralphą Newma- 
ną iš tarnybos. Jis apkal
tintas, kad vogė anglų gin
klus ir pardavinėjo Palesti
nos k žydams, kuomet anglai 
kariavo prieš juos. Iš 
Newmanas pelnė $44,860.

ORAS. — Apsiniaukę 
šalta.

to

ir

Kairo, Egiptas. — Anglų I nuplaktas viešoj aikštėj; be 
komanda Suezo kanalo 
ruožte liepė iškraustyt tūks
tančius anglų karininkų 
žmonių ir vaikų. Bijo slap
tojo’ egiptėnų Išvadavimo 
Legiono.

Legionas paskleidė grū
mojimą:

—Jeigu kas pristatys an
glams maisto ar kitų reik
menų arba jeigu bet kuom 
tarnaus anglams, už tai bus

to, bus jam įkaitinta gele
žim įdegintas veidan pa
niekos ženklas kaip tautos 
išdavikui.—

Anglai, 
keršto, suvarė ir arabus sa
vo darbininkus ' į armijos 
stovyklas, kur laiko juos po 
karine sargyba.

Plinta egiptėnų darbinin
ku streikai ir valstiečiu boi
kotas prieš anglus.

tokio

Achesonas “negirdėjo”* apie 
siūlymus suruošt Keturių 
Didžiųjų konferenciją

Paryžius. — Atvyko Ame
rikos delegatai su savo va
du Deanu Achesonu į Jung
tinių Tautų seimą, kuris 
atsidarys ateinančią savai-

Korespondentai užklausė 
Achesoną, Amerikos valsty
bės sekretorių, kaip jisai 
žiūri į siūlymus sušaukti 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją — Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Franci jos aukščiausių 
valdininkų.

Achesonas atsakė “nieko 
nežinąs” apie sumanymus 
dėl tokios konferencijos.
FRANCIJA IR ANGLIJA 

PRITARIA
Franci jos valdžia sake,

keturių didžiųjų šalių už
sieniniai ministrai galėtų 
sueiti konferencijon Pary
žiuje laike Jungtinių Tau
tų seimo arba po jo.

Seiman atvyko Andrius 
Višinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras. Dalyvaus 
ir trijų kitų didžiųjų minis
trai.

Winstonas Churchillas, 
naujasis Anglijos premje
ras, kalbėdamas savo rinki
mų kampanijoj, linkėjo su
ruošti konferenciją su Sta
linu ir. prezidentu Trumanu | 
dėl santaikos;

/Bet Amerikos valstybės 
sekretorius Acheson dar 
apie tai “negirdėjo.”

KARIUOMENE DARĖ ATOM. 
ROMBINIUS MANEVRUS
Las Vegas, Nevada.—Lėk

tuvas numetė dar vieną di
delę atomų bombą į Neva
rios valstijos dykumą.

Už 7 mylių nuo bombos 
sprogimo vietos buvo susta
tyta apie 5,000 kariuome
nės. Norėta patirti, kaip 
toli reikia kariuomenei būti, 
kad nekenktu atominis 
sprogimas.

Atominės Jėgos Komisija

pranešė, jog pilnai pavyko 
šie pirmieji kariuomenės 
manevrai su atom-bomba. 
Nė vienas kareivis nenu
kentėjo.

Arčiau sprogimo buvo 
sustatyta avys, -šunes, žiur-l 
kės ir įvairūs ginklai. Žiū
rėta, kaip atominiai nuodai 
kliudys juos.

Sprogimas išbeldė kelis 
langus Las Vegas mieste, 
už 75 mylių.

Įvairios Žinios
Maskva. — Sovietų spau

da rašo apie “gengsterių ir 
policijos terorą” prieš strei
kuojančius laivakrovius 
New Yorke.

London'. — Anglijos val
džia paskelbė, jog kovai 
prieš Mala jos komunistus 
išleido $44,497,000.

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai praneša, kad par
tizanai vis dažniau atakuo
ja amerikonus iš užnugario.

Manila. — Atvykęs Ame
rikos armijos štabo galva 
Lawton Collins mokino, 
kaip sumušt Filipinų parti
zanus.

« >

London. — Naujasis An
glijos premjeras Churchill
as ‘ numušė sau metinę al
gą nuo $28,000 iki $19,600,

o kiti ministrai nuo 
000 iki $11,200.

$14,-

Washington.—Prez. Tru- 
manas sutinka, kad taksų 
kolektoriais būtų skiriami 
tiktai tie, kurie išlaikys ci
vilinės tarnybos' kvotimus.

London. — Anglų rašyto
jas - filosofas Bertrand 
Russell pareiškė, jog Ame
rikoj siautėja “valdiškas 
teroras.”

Policija ašarinėmis bombo
mis atakuoja streikierius

Cicero, III.— Policija ap
mėtė troškinančiomis ašari
nėmis bombomis 100 pikie- 
tuotojų Taylor ' Forge and 
Pipe fabriko. Sužeidė 3 
darbininkus.

Streikuoja apie 1,900 žmo
nių, reikalaudami daugiau 
algos.

AMERIKONAI SUSITARIU 
DEL PALIAUBŲ LINIJOS 
RYTINĖJE KORĖJOJE
Bet tęsiasi amerikonų ginčai 
su šiauriečiais dėl Kaesongo

Korėja, lapkr. 2. — Ame
rikonai ii* šiauriniai korė
jiečiai aplamai susitarė, kur 
turėtų būti pravestas ruož
tas dėl mūšiu sustabdvmo 
rytinėje fronto pusėje— 
nuo Kumhvos iki Japoniš
kos Jūros, rytiniame tos li
nijos gale.

Dabar ginčijamasi dėl 
Kaesong miesto vakarinia
me fronte. Amerikonai rei
kalauja užleis't jiem Kae-

Anglai sulaiko 
Egiptui aliejų

Kairo, Egiptas. — Anglai 
visai užkirto praleidimą E- 
giptui kūrenamojo aliejaus 
iš Suezo kanalo.

Anglų tankai dunda po 
kaimus, gaudydami egiptė- 
nus i verstinus darbus Su
ezo kanalo ruožte.

songą, už 7 mylių į pietus 
nuo 38-tos paralelės. Šiau
riniai korėjiečiai vis nori 
pasilaikyt Kaesongą.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, teigia, kad 
amerikonai mainais už Kae
songą sutinka užleisti šiau
riniams korėjiečiams stra
teginį rytų fronto kalnyną. 
Tai “širdies sutrynimo kal
nynas,” kurį amerikonai 
laimėjo tiktai per mirti
niausius keliu savaičių mū
šius.

Karo veiksmai tuo tarpu 
visai atslūgo, apart oro žy
gių, kur Amerikos lėktuvai 
vėl bombardavo ir apšaudė 
Šiaurinės Korėjos miestus.

Alabamoj streikuoja 
26,000 plienininkų

Anglų darbiečiai žada 
atgauti valdžią

London. — Herbertas 
Morrisonas, buvęs užsieni
nis Anglijos ministras dar- 
biečių valdžioje, tvirtina, 
kad jie neužilgo vėl atgriebs 
valdžia nuo konservatorių.

v Paskutinius seimo rinki
mus silpnai laimėjo Chur- 
chillo vadovaujami konser
vatoriai (atžagareiviai). Jų 
išrinkta tik 18 daugiau ne
gu darbiečių. Bet už dar- 
biečius balsavo apie 200,000 
žmonių daugiau kaip už 
konservatorius.

Birmingham, Ala.—strei- 
kan išėjo 26,000 plieno dar
bininkų. Sustreikavo tam, 
kad paremtų anglies.ir ge-. 
ležies mainierių streiką.

Mainieriai gi streikuoja 
todėl, kad kompanija palei- 
dinėjo darbininkus, ‘o liku
sius spyrė smarkiau dirbti.

Gręsia persekiojimai
Irano progresyviams

Pertaika Korėjoj tarnautu 
pasaulinei taikai
- Paryžius.— Warren Aus- 
tinas, Amerikos delegatas 
Jungtiniu Tautu seimui, sa- 
kė reporteriams:

—Jeigu būtų padaryta 
Korėjoj pertaika, tatai būtų 
svarbus žingsnis, kuris pa
dėtų ramiai išspręsti dauge
lį kitų.tarptautinių ginčų.—

Republikonas Austin, bu
vęs senatorius, yra nuolati
nis Amerikos atstovas Jung
tinėms Tautoms.

Paraguajaus prezidentas 
medžioja liberalus

Asuncion, Paraguay. — 
Vien čia, Paraguajaus sos
tinėje, tapo sumedžiota ir 
kalėjimai sumesta 500 li
beralų todėl, kad jie nesu
tinka su prezidento Chaves 
politika.

Valdžia daro ablavus prieš 
liberalus ir kituose miestuo
se.

Washington. — Kalbama, 
kad valdžia gal verstinai 
lieps streikuojantiems lai- 
vakroviams grįžti darban, 
i

Teheran, Iran. — Genero
las Manzer Mozayeni, Ira
no policijos galva, prašė ka
ralių. kad leistų ginklais 
triuškinti iraniečių Tudeh 
progresyvių partiją.

Gen. Mozayeni pasakojo, 
kad Tudeh tai komunistų 
partija, o dauguma sostinės 
Teherano Universiteto stu
dentų taipgi esą komunis
tai.

Amerikonai ieško 
uraniumo P. Afrikoj

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Trys Jungtinių Valstijų pa
siuntiniai tyrinėja, kiek iš 
Pietinės Afrikos galima bū
tų -gauti u ran i ūmo, sprogs
tamosios atom-bombų me
džiagos.

Prie iškasamo ten aukso 
randama uraniumo priemai
šų. €

105 metų žmogus sako, 
“nesisekė gyventi”

Rapid City, S. Dakota.— 
Howard Balsei’ sulaukė 105 
metų amžiaus, bet nepaten
kintas gyvenimu. Sako, 
“nesisekė gyventi, o 30 pa
skutiniu metu buvo visai 
beverčiai.”

Teheran, Iran.— Policija 
išvaikė studentų demonstra
ciją prieš Angliją ir Ame
riką.
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APIE RINKIMUS
SEKAMĄ ANTRADIENĮ

LAPKRIČIO 6 DIENĄ daugely j valstijų įvyks inics- 
tavi rinkimai.

Mūsų laikraštis skaitomas per visą kraštą, tad gal 
būt čia ir ten skaitytojai norėtų žinoti, ką mes manome 
apie tą ar kitą kandidatą tame mieste, kur jis ar ji gy
vena. To padaryti neįmanoma.

Net ir apie niūjorkiškius miesto rinkimus mes neturi
me. vietos pasisakyti smulkiau. O čia bus renkama eilė 
miesto pareigūnų, prokurorų, teisėjų, etc. 

%

Vyriausias postas — miesto tarybos prezidento vieta, 
dėl kurios šiuo metu vyksta diskusijos, kuriai visos par
tijos stato savo kandidatus.

KAM JIE JĮ GARBINA
Andai marijonų Draugas, 

ragindamas gerbti karalių 
Mindaugą, pataria semtis iš 
jo “stiprybę”... kovai prieš 
bolševikus. ..

Taigi dabar jau aišku, 
kuriems "galams klerikalai 
•sugalvojo garbinti Mindau
gą, kuris prieš 700 metų 
pataikaudamas kryžiokams, 
apsikrikštino, vėliau nusi- 
krikštino, bet lietuvių tau
toje pasitikėjimo visvien ne
atgavo.

Kaip nedorai, kaip negra
žiai mūsieji klerikalai el
giasi! Kaip neleistinai jie 
naudoja tikybą kovai prieš 
sau nepatinkamą visuome
ninį žmonių judėjimą!

sunkėja darbo 
ŽMONIŲ GYVENIMAS 
IR URUGVAJUJE

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas rašo, jog ir

jonus pesų karo reikalams. 
O tai daro, aišku, raginama 
Dėdės Šamo.

ATVYKO ST. KAIRYS— 
KAMINSKAS

Naujienos praneša, kad 
jų redaktorius buvo atlėkęs 
lėktuvu iš Čikagos į Niu
jorką, kur “turėjo pasikal
bėjimų su įvairiais veikėjais 
ir organizacijų atstovais.” 
Be to jis “matėsi ir su prof. 
J. Kaminsku.”

Kaminskas - St. Kairys, 
ilgametis Lietuvos social
demokratų vadovas. Jis šiuo 
metu dirba išvien (kaip ir 
P. Grigaitis) su klerikaldis; 
jis įeina į Vliką. 7” 
Kaminskas, sakoma, 
gyvensiąs Kanadoje.

Kairys- 
apsi-

APIE “MATOMUS” 
IR “NEMATOMUS” 
ŠVENTUOSIUS

Brooklyno pranciškonų

Protestantų sukilimas pries 
prezidento Trumano 

f

MES NORIME, KAD SKAITYTOJAI, turėdami porą 
dienų laiko, apie šiuos rinkinius Niujorko mieste gerai 
pagalvotų, kad jie, eidami prie urnų arba balsavimo ma
linu, būtų nusistatę, už ką balsuoti.

Kiekvienas galvojąs žmogus žino vieną nesumušamą 
faktą: abidvi stambiosios partijos—demokratų ir repu- 
Jblikonų, — yra paskendusios kyšystese ir suktybėse. 
Abiejų partijų lyderiai turi sukišę savo nagus į kokią 
nors meklerystę, susijusią su gengsterizmu, su požemio 
ritieriais.

Demokratai skelbia, būk republikonai esą sukčiai, o 
republikonai tuo patim atkerta demokratams. Tačiau 
Ūbieji yra juodi, a'bieji visiškai nusigyvenę nuo koto!

Kitas dalykas, kuris turėtų būti aiškus kiekvienam:, 
abi stambiosios partijos remia karinę politiką, abi remia 
ragangaudžių sukeltą isteriją, abi yra atsakingos 
aukštas pragyvenimo kainas, abi lygiai atsako už 
akcijos siautėjimą mūsų krašte.

... Tik šiuos faktus turėdamas prieš akis, balsuotojas
Ii eiti balsuoti ir numatyti, už ką jis turėtų paduoti 
jsavo balsą.

' Kiekvienas, galvojąs balsuotojas, nesujungtas partine 
disciplina, aišku, tai turėdamas galvoje, nebalsuos nei 
Už vieną anų partijų siūlomą kandidatą, nes jis nebus 
tikras, katras iš tų partijų kandidatų yra “požemio ka
ralių” nominuotas.

Tiesa, nedaug balsuotojų, turinčių teisę balsuoti, an
tradienį eis prie urnų; mažiau, kaip 50 nuoš. turinčių 
teisę balsuoti žmonių užsiregistravo balsavimui; tik už
siregistravusieji tegalės balsuoti. Būtų gerai, kad ir jie 
visapusiškai pagalvotų pirmiau negu paspaus knypkį bal
savimo mašinoje.

UZ 
re-

ga-

X (VkJVAM ~ 7 i) j t/ ,
tame krašte, kaip ir visame laikraštis rašo: 
kapitalistiniame pasaulyje, 
darbo žmonių būklė kasdien __  ,_____
vis sunkėja. Pasak laik- j i<įe]<viena diena primena be
raščio: ' • lis jų vardus, o kiekvieni me-

Diena iš dienos vis sunkės-1 tai Įrašo dar naujų. Tik paš
ilė darosi darbo žmonių būklė ' kutintais metais Pijus XII yra 
Urugvajuje. Pragyvenimo' paskelbęs visą eilę naujų 
brangumo našta ima slėgti šventųjų. Bet dar daugiau yra 
vis sunkiau ir sunkiau, 
tinių septynių menesių laiko
tarpiu ypatingai 1 
pragyvenimas darbininkų kla-! 
sei, iš vienos pusės vis labiau ; 
skurdinamai kylančių pragy- i 
veninio kainų, iš kitos — pa-| 
tyriančiai didėjantį nedarbą 
bei darbadienių šiaurėj imą.

Kainų kilimui nesimato ga
lo. Pavyzdžiui, per pastaruo
sius 7 mėnesius pabrango be
veik visi pirmojo būtinumo 
pragyvenimo produktai: mė
sa — 80%, cukrus — 34%, ka
va — 38%, duona — 18%, 
makaronai — 18%, žerba — 
22%, druska —- 60%, pienas 
— 7%. Būti] nuomos kainos 
keliamos be atodairos. Miesto 
municipalitetas, ryšium su 
liaudies pasipriešinimu pakel
ti važiuotės tarifus, ant pla
čiųjų gyventojų masių pečių 
užkrovė 16 naujų mokesčių, 
o elektros energijos tiekimo | 
aptarnavimas ketina pakelti Į grupių žmonių verčiapii. Jei 
30 procentų savo tarifus.

Toliau:
Faktai aiškiai rodo, kad 

prie aukšto pragyvenimo 
brangumo prisideda atkaklus 
priešinimasis pakelti darbi
ninkams atlyginimą ir darbo 
mažėjimas svarbiausiose pra- 

į monės šakose. Antai, avalynės 
darbininkai tegauna dirbti po

Yra daug šventųjų, Bažny
čios paskelbtų ir garbinamų.

Bent jau vienas pre
zidento Trumano sau- 
vališkas žygis sus i 1 a u k ė 
tvirto ir atviro pasiprie
šinimo. Jo skubus pasky
rimas? generolo J ungti- 
nių Valstybių ambasadoriu
mi prie popiežiaus sosto pa
statė aut kojų visas protes
tantiškas sektas. Tų sektų 
dvasininkai protestuoja. Jie 
visai teisingai teigia, kad 
šis prezidento žygis sulau
žo šalies Konstituciją ir 
tradicijas, jog čionai vals
tybė yra atskirta nuo baž
nyčios. Antra, kodėl Ame
rika turėtų skaitytis tik su 
katalikų bažnyčios galva, o 
ignoruoti kitiį tikybų gal
vas? Pasirinkimas tik ka- 

| talikų bažnyčios nesuderi- 
, namas su jokia dęmokrati- 
I ja.

Tokiais ir dar kitais ar
gumentais protestantai mu
ša prezidento pasinio j imą. 
Prezidentas turi tik vieną 
atsakymą: Katalikų bažny
čia yra galinga. Popiežius 
labai gerai kovoja prieš ko
munizmą. Todėl reikia su 
juo palaikyti diplomatinius 
ryšius. Amerika ir Vatika
nas siekią to paties tikslo!

Protestantų dvasininkai

sako, kad ir jie neprasčiau 
už katalikų bažnyčios hie
rarchiją kovoja tą patį ko
munizmą. Kodėl su jais ne
siskaitoma, kodėl jie igno
ruojami?

Kaip tik šita plati protes- 
tanų audra sulaikė prezi
dentą nuo ambasadoriaus 
pasiuntimo. Jis lauksiąs iki 
po naujų metų, kada Kon
gresas vėl susirinks ir tu
rės progą jo žygį apsvars
tyti. Mat, Senatas turi tvir
tinti prezidento ambasado
rių paskyrimus.

Labai galimas daiktas; 
kad šitam prezidento Tru
mano žygiui Senatas nepri
tars. Jame, mat, protestan
tai turi didelę jėgą. 7 
galimas daiktas, kad Sena
te katalikai yra didelėje 
mažumoje.

Mes nenorime kištis į reli
ginius ginčus. Bet šis pre
zidento Trumano nutari
mas susiartinti su Vatikanu 
pereina visas religines ri
bas. Jis neturi jokio patei
sinimo. Todėl gerai, kad 
kas nors prieš jį smarkiai 
protestuoja ir verčia pa
keisti nusistatymą. Jokio 
Amerikos ambasadoriaus 
Vatikane nereikia.

AmerikonasPasku-:tM» skaičiumi neapimamų, ku-
- ■* .Irių Bažnyčia šventaisiais ne

pablogėjo ^Paskelbė ir gal niekad nepa-
- - i skelbs. Kodėl ?

- - • Į Viena priežastis mums yra 
• nežinoma ir nesužinomą! ko- 
1 dėl Dievas vienus aiškiu ženk
lu viešai parodo,: o kitus pa
lieka nepastebimus? ■ Kartais 
numanome, kad vienas' kitas 
šventasis parodomas tam tik
ram laįkui,. kai reikia žmonių 
tikėjimą sustiprinti, ar Pavyz
džiui, kuriuo skatina pasekti, 
ar net darbui, žmonių Apleis
tam ir neatliktam.

• o . į 1 1 . . • 1 t

Pranciškonų laikraštis

" MIESTO TARYBOS prezidento vietai yra du ne de
mokratų ir ne republikonų kandidatai: Amerikos Dar
bo partija savo kandidatu tai vietai stato Clifford T. 
McAvoy, gi Liberalų partija savo kandidatu tai vietai i 
stato Rudolph Halley,—pastarasis išgarsėjo tuo, kad jis 2—3"dienas "per savaitę, teks- 
buvo senatinio Kefauverio komiteto advokatu-patarėju. tiles darbininkai

—Už kurią iš šitų dviejų partijų paduoti balsą?—pa
klaus ne vienas balsuotojas.
. Mums rodosi, reikėtų nedvejojančiai balsuoti už Ame
rikos Darbo partijos kandidatų sąrašą į visas vietas, ypa
tingai už Clifford T. McAvoy.
*• Mums rodosi, Liberalų partija jau yra gerokai susi
kompromitavusi. Antai jos kandidatas ,į kongresą, 
Franklin D. Roosevelt, Jr., jau patapo Ispanijos Fran
ko advokatu! Liberalų partija remia karinę politiką, 
remia tą nesvietiškai žiaurią isteriją, kurią palaiko‘de- 
piokratai ir republikonai; ši partija prisideda prie ka
rinės programos vykdymo, kas reiškia žmonėms gyveni- 
Įpo sunkinimą.
- Liekasi vienintelė Amerikos Darbo partija, už kurios 
kandidatus balsuodami, žmonės gali atlikti tai, ko jie 
siekia. y
' Padavimas bąlso už Darbo partijos kandidatus reikš 
padavimą balso prieš visą tai, kas yra šlykštu ir bloga, 
prieš visa tai, ką atlieka prasiradusios stambiosios par-

dirba 3*—1 
dienas per savaitę arba jų 
darbadieniai susiaurinami nuo 
8 iki 5 valandų. Taip pat ran
dasi sutrikdytas darbas uos
te, o metalurgijos pramonėje 
darbininkų skaičius iš 11 tūks
tančių 1948 metais sumažėjo 
iki 8,900 1951 metais.

Padavimas daug balsų už Amerikos Darbo partijos 
Jandidatų sąrašą ryškiai pasakytų visiems, kurie ruo
šia kelią fašizmui, kurie ruošia naują karą, kurie sun
kina mūsų krašto žmonėms buitį, kad jie privalo liau
dis tai darę.
V. Amerikos Darbo partijos sąraše yra ir žymių negrų 
veikėjų. Vadinasi, balsuodami už šį sąrašą, balsuosite už 
baltųjų ir negrų vienybę, už bendrą kovą dėl bendro 

Reikalo.
Tokia, yra mūsų nuomonė dėl antradienio balsavimų- 

Tinkimų Niujorke.
.Vienas dalykas, beje, kurio tenka nepamiršti: kiek

vienas, užsiregistravęs balsuoti asmuo, antradienį pri
valo eiti ir balsuoti!

ti tas vietas, kuriose augda
mas daugiausiai vaikštinė
jau. Tuos dirvonus, kur, 
būdamas mažu, ganiau na
minių gyvulių bandas; tas 
lankas, kur, paaugęs, (Jžio> 
vinau šieną; tuos upeliu® 
kuriuose dažnai maudyda- 
vausi; tuos miškelius, kur 
rinkdavau uogas ir grybau
davau. Deja, tie mano troš
kimai ir tos saldžios svajo
nės vargiai galės išsipildy
ti, nes važiavimo sąlygos 
labai sunkios ir diplomati
niai ryšiai, šiuomi tarpu, 
prastai stovi.

Atrodo, kad neturėsiu 
progos parvykti ir pamaty
ti tas gražias scenas ir su
tikti žmones, kurie lietuviš
kai šneka ir kuria naują 
gyvenimą—žmones su nau
jomis idėjomis ir naujais 
patyrimais. Smagu būtų 

rie, kaip bitės, visi bendrai 
triūsia, idant atbudavoti su
griautus namus ir kolekty
viniu būdu palaikyti žemes 
ūkį. Būtų malonu pasikal
bėti su . tais žmonėmis, kurie 
pasirinko naują politinį nuiCM 
sistatymą, būtent, kad nįltj 
valia žmogui žmogų išnau
doti, kurie išpažįsta naują 
gyvenimą, sutvarkydami 
draugiją taip, kad jos pilie
čiai turi lygias teises prie 
šalies valdymo.

Tas reiškia, kad ten kla
sės yra panaikintos, ten vi
si bendrai dirba, o kas 
svarbiausia, tai kad visiem 
yra prieinamas mokslas, ku
rio rezultatas yra visiems 
gerai žinomas. Prasilavi
nęs jaunimas tveria dainų, 
šokių, teatrų ir orkestrų 
grupes. Jie tuose rateliuo
se ir tose grupėse noriai 
lavinasi ir, paskui, rengia 
visokius parengimus, kurie 
įvyksta šventadieniais arba 
tautinėmis šventėmis. J

Ta šalis vadinasi Lietu
va! Pasiilgau aš tavęs, 
brangi tėvyne! S.

Labai pamatyti tuos žmones, ku-

Prez. Trumanas ir karo veteranai
Kai Kongresas nutarė pa

kelti pensijas II-ram kare 
ir Korėjoje sužalotiems ka
riams nuo $72 iki $120 per 
mėnesį, tai prezidentas Tru
manas • atmetė, pareikšda
mas; kad' būsią $16,700,000' 
metinių išlaidų, o už 10 mė-' 
tų pasidarysią net $400,000,-

[ooo.. • "
•Prėžidentui . atrodė 

didelė suma1. • Bet jis

' t

prez. Trumano veto ir nu
tarimą padarė legališku be 
jo pasirašymo.

Dabar sužeisti kareiviai, 
pavieniai, uždirbanti ma
žiau $1,000 per metus, gaus 
per mėnesį po $120 pensijos, 
o ženočiai gaus po tiek pat, 
kurie uždirba mažiau $2,500 
per metus.

■ 'Ta teise naudosis 23,700 
pirmajam kare sužeistų ve
teranų, 400 antrajam kare 
sužeistų ir 50 Ispanijos-A- 
merikos kare sužeistųjų.

Spartakas

per
tu r 
vie

nam Čiang Kai-šekui jis su
pylė į kišenę $4,500,000,000. 

Todėl Kongresas atmetė

bando įkalbėti savo skaity- • - * i j x-i„Y YL„r Z but pamiršo, kad tikto jams, būk pats Dievas-pa
rodas popiežiams, ką reikia 
padaryti šventuoju ir kada 
tai .padarytį, .Tai, žinoma, 
netiesa. ■ Šventuosius gami
na popiežiai, o jie juos skel
bia dažniausiai tam tikrų

|tik susidaro galinga grupė, 
turinti kandidatą į šven
tuosius, tai ji ir priverčia 
popiežių paskelbti tą kan
didatą šventuoju. O tuomet 
tikintieji, nori ar nenori, 
priversti prieš jį klauptis ir 
garbinti!

Šiuo metu įtakinga. Vati
kane lenkų grupė, pasikvie
tusi talkon francūzų gene
rolus ir kitokius liaudies 
priešus, ryžtasi paskelbti 
šventa Lenkijos1 Jadvygą, 
Jogailos pačią. Atrodo, kad 
jiems pavyks savo tikslą 
pasiekti.

Pasitaiko ir taip, kad popie
žiai, norėdami pataisyti sa-

Akiregyje to, nurodo laik- Y° klaidas,, jas taiso save ant 
rastis, “milijonieriniai žy- .iU(pko pasistatydami. Ka
lnesnių fabrikų savininkai, daise Francuzijos katalikų
rastis,

užsienio kapitalistai šioje 
šalyje ir stambieji žemval
džiai metai iš metu beveik 
padvigubina savo kapita
lus.” O kaip gi yra žemės 
ūkyje? Laikraštis atsako:

Stambieji dvarininkai krau
nasi pasakiškus pelnus, o dar
bo valstiečiai neapsakomai 
skursta ir skurdas jiems ne- 
lengvėja, o sunkėja. Artigas 
apskrityje, (kur 35 žemės sa
vininkai turi savo rankose di
desnę pusę visos apskrities) 
Allende kaime pasiręiškė 
valstiečių vaikų mirimai nuo 
bado. Gi ten pat feodalas 
Martiricorena už pereitų me
tų vilnų derlių paėmė 5 mili
jonus pezų gryno pelno.

Be to, kad toje šalyje 
lobsta kapitalistai ir žem
valdžiai, nedidelė Urugua
jaus šalis išleidžia 54 mili-

. dvasiškų a;, pavyzdžiui, jo
sios šventoji inkvizicija, nu- 
smerkė sudeginti ant laužo 
francūzę mergiotę, Joaną, 
žinomą Orleano Mergelės 
vardu. Ji buvo sudeginta, 
kaip eretike už tai, kad Jo
ana kovojo už savo tautos 
laisvę, už tai, kad ji smer
kė anų laikų Francuzijos 
valdovus, už tai, kad ji kriti
kavo katalikų dvasiški ją, 
einančią išvien su Francu
zijos priešais.

Visa tai didžiai pykdė 
francūzų tautą. Po kiek 
laiko toji pąti katalikų dva
siškų a, nokdama atitaisyti 
savo žiaurius griekus, siek
damosi užbovyti francūzų 
tautą, reikalavo, kad popie
žius paskelbtų Joaną Arkie- 
tę šventa.

Ir tai buvo padaryta 1920

Iš URUGVAJAUS
>

Tėvynė mūsų brangioji
kultūringesnių g y v e n imo, 
tačiau mano likimas padik-

Dar visai jaunu būdamas 
apleidau tą šalį, kurioje gi
miau ir augau, kur mano 
tėvai ir protėviai gimė, per
gyveno savo amžių ir mirė. 
Leidausi į platų pasaulį sau 
laimės surasti. Ir, atvykęs 
į šią šalį, prisiglaudžiau 
prie giminių ir pažįstamų, 
kurie pirma manęs jau bu
vo atvykę.

Kad padaryti šiokį-tokį i
pragyvenimą, reikėjo mo- j buojančiais javais, 
kytis amato? Išmokęs jo ir | tekančiomis upėmis ir upe

Gyvendamas šioje šalyje, 
vis rengiausi vykti į Lietu
vą, jei ne gyventi, tai nors 
aplankyti tą šalį, kur gam
tos grožybės apsireiškia vi
same savo pilnume. Noras 
buvo, kad pamatyti ir pasi
gėrėti žaliuojančiomis girio
mis, plačiuose laukuose siū- 

ramiai

padirbęs keletą metų, pra
dėjau svajoti apie pasieki
mą kokios, nors mažos, pro
fesijos.. Pasiekti aukštesnį 
išsilavinimo laipsnį reikėjo 
kelių metų sunkaus studija
vimo ir galutino atsidavi
mo. Bet, ant nelaimės, dėl 
sunkių gyvenimo aplinky
bių, negalėjau to pasiekti. 
Turėjau pasitenkinti su pa
prastu amatu. Matomai, 
tais laikais daugiau radosi 
energijos ir ambicijos, negu 
šalto protavimo.

i

Norėdamas^ pasilaikyti 
prie savo amato, turėjau 
gyventi miestuose, tos in
dustrijos centruose. Ten, 
kur plikos gatvės ir mūri
niai pastatai, kur dulkės ir 
akmenys matėsi ant kiek
vieno žingsnio. Ir taip pra
bėgo daugelis dienų — visa 
mano jaunystė. Buvo noras 
ir svajonės dasigauti prie

SVETYS Iš 
MALDONADO

MONTEVIDEO. — Šio
mis dienomis lankėsi DAR
BO redakcijoje mūsų senas 
prietelius drg. Mikas Rada- 
vičius, iš Maldonado miesto. 
Svetys įdomiai papasakojo 
iš to miesto aktualijų. Lie
tuvių ten gyvena tiktai jo 
šeima ir dar vienas, su ku
riuo netekę sueiti į pažintį. 
Miko duktė Veronika mo
kosi paskutinius metus pa
ruošiamajame (Prepąrato- 
ria) kurse. Jo sūnus Myko
las dirba kartu su tėvu 
mų apyvokos daiktų, 
strumcntų, ginklų 
pataisų dirbtuvėlėje.

metais. Vadinasi, mergaitė, 
kuri pirmiau buvo budelių 
nužudyta, tos pačios įstai
gos tapo pripažinta šventa!

na- 
in- 
kt.

liais, tomis lankomis, kur 
žalios pievos išmargintos vi
sokiais žiedais. Koks tai ne
paprastas buvo troškimas, 
kad girdėti įvairių paukš- ATLEIDŽIA '
čių Čiulbėjimą ir vakarais, DARBININKUS 
klausytis lietuviškų . dainų ! .
atbalsių! MONTEVIDEO. — Tik

‘ kelių savaičių laikotarpiu 
Būdamas Lietuvoje dar didžioji Swifto skerdyklų 

visai jaunu, negalėjau su- darbininkų dalis atsidūrė 
prastu tų gamtos grožybių, gatvėje. Visi padieniai pa- 
nepajėgiąu įvertinti jos vi- leisti nežinomam laikui, 
sokios rūšies apsireiškimų. į mizernas valandas, ir 
Nežinojau, kaip gėrėtis to- vjs dar vjsį fabriko skyriai 
mis naturališkomis ypaty-1 paieidžia paskutinius dirbu-

ir

nežinomam laikui

bemis, kurios pasirodė be-' 
kiekvienoje vietoje.

nei kodėl toks ūmus ir masL 
;nis atleidimas iš darbų įvy
ko. Tariama darbininkų 
“autonominė” profsąjunga 
tyli, ramina savo narius ir 
ragina laukti, nors prieš 

įjos vadukus girdisi dideli 
■ darbininkų nepasitenkini** 
mai. Netolima ateitis 
rodys, kaip ši padėtis bus^.^ 
sprendžiama.

šalčių Juozas.

veik 
žodžiu tariant, nemokėjau 
pasinaudoti tuo viskuo, kas 
buvo prieinama. Kada ne
tekau tų visų malonumų, 
ką žmogaus širdį ramina ir 
sielą gaivina, tada tik įver
tinau juos ir laikiau juos 
brangiais dalykais, t

Dar ir dabar, po daugelio 
metų, nesumažėjo geismas, 
kad parvykti gimtinėn ša
lin ir savo akimis peržvelg-

sius.
Niekas nežino nei kaip,

2 pusi.—Laisvė (Liberty)«šeštadien., Lapkritis-Nov. 3, 1951 
/
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LIETUVIŲ TAUTA VIENINGAI SKAITYK
KOVOJA UŽ TAIKA ir

PRADŽIA MENINES SAVIVEIKLOS
GRAŽIAI PASIRODĖ

J

Mes rašome šias eilutes išvakarėse 
Laisvės koncerto, kuris, be abejo, bus di
džiausias ir įspūdingiausias rytuose. Tai 
bus lietuvių ir kitataučių meno talentai, 
tarpe jų dalyvaus ir Biruta Ramoškaitė.
• Apie Aido Choro metinį koncertą mes 
dar nepaini r šome, dar kalbame jo įspū
džius, talentus. Su Aido koncertu mes 
pastebėjome ir nauju talentų. Choras, 
kaipo grupė, pasirodė puikiai, imant 
atydon jo jėgas. Čia išstojo čikagietis 
Jonikas kaipo puikus solistas. Mūsų 
Amilija pasirodė dar toliau pažengusi 
dainos mene. Ji stipri ir dar vis auga 

Ailperų dainose.
Su Aido Choro koncertu puikiai iškilo 

Mildred Stensler (Janušoniūtė) kaipo 
chorvedė, šis koncertas, regis, bus tik 
antras Mildredukės vadovybėje. Palygi
namai nedidelę choristų grupę ji paruo
šė koncertui įvairiai, įspūdingai. Čia ir 
mišrus choras, ir moterų choras, ir so
listai. Programoj taip pat, apart kitų 
kompozitorių, čia iškelta ir savieji, mū
sų meno grunese veikiantieji — Balevi- 
čius, Žukas, Yudeh ir kiti. Taip pat šo
kikės aidietės ir jaunametis armonistas 
— mokytojos sūnelis. Tai kreditas mo
kytojai ir grupei, kuri su ja veikia.

Bet mums rūpi ir tie talentai, kurie 
šiuo tarpu mažiau veiklūs. Mes pasigen
dame Volterio Žuko. Jau tūlas laikas, 
kaip jis pasitraukė nuo vadovybes iš Sie
tyno. Balevičius šiuo tarpu daug veikia 
muzikoj kain pianistas ir kompozitorius. 
Volteris gabus chorvedis ir kompozito
rius. Tš jo mes tikimės daugiau muzikos 

jūrinių.
Tarpe artimųjų mes turime Jurgį Ka

zakevičių. Jurgis yra chorvedis, jis per 
eilę metų vadovavo Aido Chorui. Bet 
Kazakevičius ųe tik chorvedis, mums 
rodos, kad jis linkęs ir prie instrumeųta- 
linės muzikos. Na, ar nereikėtų pagal
voti jums, Jurgi, apie organizavimų in- 
strumentalinio orkestro? Mums rodos, 
jog stygų ar kitokių muzikalių instru
mentų orkestrui Brooklyne yra vieta. 
Reikia apie tai pagalvoti.

Listen to me, 
Comrades

* Listen to me, comrades:
Though the face of truth be gloomed, 

And the vultures of decadence
Lurk about and think her doomed,

And dream to rape her body 
With the scalpel of their beaks,

Still the voice of truth will utter, 
For the soul of justice seeks 

f To convey to countless millions 
Of congenial minded men,

That the monster’s of corruption
Are a deadly stagnant fen:

-Who consort to strangle justice, 
| , And would strike her in the blight

Of monstrous war malicious;
Oh, vile, repugnant night!

Listen to me, comrades:
. Though we face repulsive times, 

And the pirates of perdition
Spin profuse their evil crimes,

And deepi to sunder boldly 
With perverted, twisted laws, 

And yowl tho in rancor raucously,
And prune their bloody claws:

Still the potency of justice
Will arise above it all,

For she will tune her mystic voice 
And diligently call,

For all good men to rise to her
x To quell the evil smog,
Y And with a robust spirit 

yl Leap from out the stagnant bog!

^Listen to me, comrades:
* Though the face of truth be wry, 
“ And her soul be sick from sorrow,

Still her sickness will pass by,
For her mighty love and passion 

Will expel the virus germ,
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Drama šiame sezone rodo gera pradžių. 
Brooklyno Liaudies Teatras, Jono Va- 
lenčio vadovybėje, ruošia scenai Schille- 
rio veikalų “Klasta ir Meilė.” Tai veika
las* pilnas jaudinančių scenų, istorinis, 
vaizduojantis ano laiko pažangos ir re
akcijos kovas.

Veikalas bus vaidinamas Brooklyne 
gruodžio 9, Worcesteryje — 15. Pasita
rimai eina ir su kitomis kolonijomis.

Aktoriai, Jono Valenčio vadovybėje, 
laiko pratimus po 3-4 kartus kas savaitė. 
Tad apie tinkamų veikalo pastatymų 
nėra abejonės.

Dramos veikla eina ir kitose kolonijo
se. Los Angelese, Chicagoje, Hartforde 
jau ruošiama pastatyti nauja LMS Cen
tro išleista komediją “Tetos Turtai.” 
Kolonijos taip pat neapsiriks, kuriose 
statoma minėta komedija. “Tetos Tur
tuose” yra gražaus satyrinio juoko, at
kreipto į tam tikras amerikines klaidin
gas idėjas, papročius.
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Sekanti LMS 3 Apskrities konferenci

ja, kuri įvyks pradžioje sekančių metų, 
turės būt Hartforde, Conn. Jau laikas 
hartfordiečiams pagalvoti, kokiomis me
no iškilmėmis minėta* konferencija turės 
būt apvainikuota. Na, ar nebūtų gerai 
tenai Taikė konferencijos suvaidinti vei
kalų “Klasta ir Meilė,” kurį dabartiniu 
laiku uoliai ruošia scenai dramos artis
tas Jonas Valentis?

Ir dar viena sugestija. Vėl reikėtų 
gaivinti klausimus apie įvykinimų vaiz
duojamojo (tapybos ir rankdarbių) me
no parodos. Paroda galėtų būti ir ne taip 
jau didelė. Jei ne ilgiau, tai tokia paro
da galėtų tęstis tik viena savaitgalį 
(week-end).

Tai ir šiuo reikalu turėtų gerai pasi- . 
tarti ne tik Laisvės Choras, bet ir kitų 
organizacijų veikėjai, n'ariai. Mūsų ma
nymu, abu čia keliami klausimai galima 
įvykinti — vaidinimas ir meno kūrinių 
paroda. «

Mes tikimės atsiliepimo iš Conn, vals
tijos menininkų ir veikėjų šiais klausi
mais. V. B.

I
And conquer all the miscreants

And make those villian’s squirm:
To see the beauty of her cause
Ignite the world and fire
A million, billion souls with hope

And love and strong desire,
To see the world at pęaceful toil,

To hear it laugh and sing,
And hear the people gladly shout:

“New bells of freedom ring!”
SAM LUKAS

Pranas Vaičaitis.

Gaila!
Gaila tų dieną jaunųjų, 
Kurios praslinko be naudos, 
Gaila debesų drėgnųjų, 
Kurie negrįš jau atgalios.

Gaila darbo ir troškimo, 
Kurie sugriūva, kaip matai, 
Gaila to užsidegimo, 
Kuris atšųla, kaip ledai.

Gaila meilės, nors tikriausios, 
Kuri išnyksta, kaipo sniegs, 
Gaila kalbos, nors geriausios, 
Kurios nenor klausyti nieks.

v Gaila paukščių nekaltųjų, 
Kuriuos gal vanags sudraskyt, 
Gaila ašarų karčiųjų, 
Kurių negal nieks sustabdyt.

Gaila motinos vargingos, 
Kuriai atseina elgetaut, 
Gaila žemės nelaimingos, 
Kutiai sutingo vaiks tarnaut,

• Rašo JUOZAS BALTUŠIS .
Lietuvių rašytojas, dramaturgas.

VILNIUS, — Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės karštu pritarimu atsiliepė į Ta
rybinio Taikos Gynimo Komiteto rezo
liucijų, raginančių ' tarybinius žmones 
pasirašyti Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimųsi dėl Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų valstybių. Fabri
kuose ir gamyklose,' kolūkiuose ir maši- 
nų-traktorių stotyse — visur įvyko dar
bo žmonių susirinkimai, kuriuose jie pa
reiškė savo tvirta pasiryžimų išsaugoti 
taikų.

Rugsėjo 9 dienų senojoje Lietuvos sos
tinėje — Vilniuje įvyko respublikinė 
taikos šalininkų konferencija.

Delegatų tarpe mes matome kolūkietę, 
Socialistinio Darbo Didvyrę S. Vitkienę, 
kompozitorių, Stalininės premijos laure
atų S. Vainiūnų, stachanovininkų V. Zu- 
jų, rašytojų, Stalininės premijos laurea
tų T.' Tilvytį, garsiųjų audėjų E. Baklu- 
jevienę, skulptorių, Stalininės premijos 
laureatų P. Aleksandravičių, studentų 
J.1 Grigonį, TSRS liaudies artistų, Sta
lininės premijos laureatų Kiprų Pet
rauskų, dešimtis įžymiųjų žemės ūkio, 
pramonės, mokslo, meno, kultūros dar
buotojų.

Pranešimų “Tarybinė liaudis kovoje 
už taikos išsaugojimų ir sustiprinimų” 
padarė Lietuvos TSR Mokslų akademi
jos prezidentas J. Matulis. Jis kalba 
apie tų didingų kovos už taiką sųjudį, 
kuris išsiplėtojo visame pasaulyje. Šių 
kovų karštai remia visi pasaulio dorieji 
žmones. Į jų širdis giliai įsmigo pras
mingi, kupini tikėjimo žmonijos progre
syvinėmis jėgomis, taikos vėliavnešio 
Josifo Stalino žodžiai: “Taika bus iš
saugota ir sustiprinta, jeigu tautos pa
ims taikos išsaugojimo reikalų į savo 
rankas ir gins jį iki galo.”

Daugiau kaip 450 milijonų žmonių 
jau pasirašė Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipamųsi dėl Taikos Pakto sudarymo 
tarp penkių didžiųjų valstybių. Po šiuo 
Kreipimusi savo parašus vieningai pa
dės ir visa lietuvių tauta, kuri drauge 
su visomis tapybinėmis tautomis sėk
mingai dirbau vystydama savo šalį, to
liau stiprindama TSRS ekonominę ga
lių. Pokario metais atstatyta ir naujai 
pastatyta daugiau kaip 190 stambių 
įmonių. Atkurti ir atnaujinami jūrų, 
upių, geležinkelių ir automobilių trans
portas. Kolūkinė santvarka užtikrino 
darbo valstiečiams šviesų pasiturimų gy
venimų. Respublikoje veikia 120 MTS, 
aprūpintų tūkstančiais traktorių ir ki
tų žemės ūkio mašinų. Nepaprastai iš
augo lietuvių tarybinė kultūra, socialis
tinė savo turiniu, nacionalinė savo 
forma. Keleriopai padidėjo mokyklų tin
klas- Respublikos knygų fondas išaugo 
beveik 10 kartų, palyginti su 1940 me
tais. Vystosi literatūra ir menas. Tary
bų LietuVa gyvena džiaugsmingų ir lai
mingų gyvenimų. Štai kodėl respublikos 
darbo žmonės vieningai pareiškia apie 
savo pasiryžimų ginti taikų ir visi kaip 
vienas padės savo parašus po Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimusi dėl Taikos 
Pakto sudarymo.

Vienas paskui kitą į ztribūną pakyla 
taikos pasiuntiniai—konferencijos dele
gatai.

Taikos jėgos laimės, — sako garsusis 
rašytojas, Stalininės premijos laureatas 
T. Tilvytis. — Jos laimės todėl, kad jų 
pusėje tiesa ir todėl, kad su mumis di
dysis Stalinas. Visi tarybiniai respubli
kos rašytojai sveikina konferenciją ir 
nori pasirašyti Pasaulinės Taikos Tary
bos Kreipimąsi dėl Taikos Pakto suda
rymo tarp penkių didžiųjų valstybių.

— Siųsdami mane į respublikinę tai
kos šalininkų konferenciją, — sako sta- 
chanovininkas A. Blažys, — mūsų fab
riko darbininkai, inžinieriau technikai 
ir tarnautojai pavedė man pareikšti, 
kad jie savo pasiaukojančiu darbu nenu
ilstamai stiprins didžiosios socialistinės 
Tėvynės — taikos visame pasaulyje tvir
tovės — galią.

Tribūnoje įžymusis mokslininkas P. 
Mažylis.

— Žmonijos istorija, — sako jisai, — 
iki šiol nežinojo tokio -visuotinio, visa
liaudinio, organizuoto judėjimo ūž tai
kos išsaugojimų, koks yra taikos šalinin
kų judėjimas. Šimtai milijonų žmonių 
visame pasaulyje , suprato, kas yra jų 
tikrasis draugas ir kas — jų aršiausias 
priešas. Tai užtikrins taikos pergalę. 
Visi respublikos mokslininkai padės sa

vo parašus už taikų ir toliau dirbs var
dan tolesnio mokslo suklestėjimo, vardan 
savo Tėvynės sustiprinimo!

Delegatų šiltai sutikta, į tribūną pa
kyla kolūkietė Ona Makutėnienė. Ji kal
ba apie didžiąją laimę, kurią patyrė 
Lietuvos darbo valstiečiai, susivieniju
sieji į kolūkius.

— Tarybų Lietuvos kolūkiečiai, — 
sako jinai, — padės visas pastangas, 
kad karo kurstytojams būtų duota stipri 
atkirtis, kad jiems nepavyktų įgyven
dinti nusikalstamų planų!

Jaudinančią kalbą pasakė Vilniaus 
mokyklos mokinė Irena Gedvilą.

— Nėra brangesnio žodžio kiekvieno 
sveikai mąstančio žmogaus širdžiai, kaip 
žodis “taika.” Taika — tai nauji fabri
kai, taika — tai naujos elektrinės, mo
kyklos, universitetai, taika — tai žmo
nijos laimė!

Į tribūną pakyla Kauno arkivyskupi
jos Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupi
jų valdytojas, kanauninkas J. Stankevi
čius.

— Taikos reikalas, — sako Stankevi
čius, — tai gyvenimo reikalas. Kas ren
gia karą, tas rengia sugriovimus, aša
ras, mirtį. O kas kovoja už taiką, tas ko
voja už laimę, džiugsmą ir gyvenimą. 
Mūsų bažnyčia ragina visus tikinčiuosius 
neleisti, kad kiltų naujas pasaulinis ka
ro gaisras. Mes raginame visus pasira
šyti Pasaulinės Taikos Tarybos Kreipi
mąsi, duoti atkirtį visiems, kurie siekia 
griauti.

Vienas paskui kita j tribūną pakyla 
darbininkai, mokslininkai, rašytojai, 
dvasininkai. Tarybinės liaudies vardu 
jie ragina darbo žmones padėti visas 
pastangas išsaugoti taikai, reiškia tvir
tą įsitikinimą tuo, kad taika nugalės 
karą.

Konferencijos delegatai vieningai pri
ima rezoliucija, raginančią visus Lietu
vos TSR piliečius pasirašyti Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimąsi dėl Taikos 
Pakto sudarymo tarp .penkių didžiųjų 
valstybių.

Vienbalsiai išrenkami 25 delegatai į 
III Visasąjunginę taikos šalininkų kon
ferenciją.

Iškilmingomis aplinkybėmis visi dele
gatai ir svečiai pasirašo Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimąsi.

Pakilusia nuotaika, kupini naujų jėgų 
ir energijos, konferencijos delegatai išsi
skirsto. Jie skuba j kolūkinius laukus, 
kur laisvieji ir laimingieji kolūkiečiai 
nuima taikos derlius; į fabrikus ir’ga
myklas, kur stachanovininkai - dirba 
Tarybinės Tėvynės labui, taikos ir pa
žangos labui; į mokyklas, laboratorijas, 
universitetus, meno židinius, kur žmonės 
(įirba, siekdami išvystyti taikingąjį ta
rybinį mokslą, sukurti naujus literatū
ros, meno, muzikos kūrinius.

Tylią naktį
T^lią naktį, mėnesieną,
As žvelgiau, kaip žvaigždės mirga, 
Ir paėmęs minties žirgą,

Pasileidau į dausas.

Pasileidau—nesustoti...
Ak, jūs plačios dausos, dausos, 
Veltui jūsų kas ir klausos,—

Juk suprasti neįstengs.

Bėk, minties eiklus žirgeli,
Skrosk erdvyną platų ,gilų, 
Nešk tenai, kur neiškilo

Niekas, niekas dar pirmiau.

Bėga žirgas. Pasagėlės
Dunda lygiai kaip griaustinis. '• 
Aš—žmogus čia pirmutinis,

Kas mane išeis sutikt?

Dausos tuščios. Kur sustoti?
Čia draugų man nesurasti,— 
Kur išgerti, kur užkąsti?—

Et, geriau bus grįžt atgal.

Taip nuspręsta, kaip galvota: 
Grįšim ten, iš kur pradėjom.
Jei lauktuvių kam žadėjom,— 

Ak, tai jų visai nebus.

Timpt, ir patempiau vadelę,
Žirgas suka vėl į žemę,
Ten širdis juk džiaugsmų semia,— 

Na, ir sveikas pabudau.
St. Jasilionis.

MOKYKIS
91. Straublinių būrys.

šiam savotiškam žinduolių 
būriui dabartiniu metu pri
klauso tik dvi gyvulių rūšys: 
Indijos dramblys ir Afrikos 
dramblys. Tai patys stambiau
si e j i sa u su m os ■ ž i n d u oi i ai. In
di jos dramblys išauga iki,. 3 
metrų aukščio ir sveria iki 4 
tūkst. kg, o Afrikos drąmblys 
būna dar stambesnis.

Milžiniškas dramblio kūnas 
remiasi storomis penkiapirštė- 
mis kojomis. Pirštoj apmauti 
raginėmis kanopomis.

Ypatingiausias dramblio or
ganas — tai straublys. Jis 
yra labai ištysusi raumeninga 
nosis kartu su viršutine lūpa. 
Straubliu dramblys stveria 
daiktus ir pasiima maistų: 
medžių lapus, jaunas šakeles 
ii’ atžalas. Straubliu jis tąip 
pat traukia vandeni ir pila* jį 
i burną.

Iš priešakinių dantų išliko 
tik du viršutiniai kapliai, ku
rie pavirto milžiniškomis ilti
mis. Iltys sveria ligi 50 kg ir 
turi iki 115 cm ilgio (dramb* 
lio kaulas). Krūminiai dantys 
su emalės raukšlėmis/ Jų yra 
po vieną iš abiejų šonų viršu
tiniame ir apatiniame žandi
kaulyje. Kas 10-15 metų šio 
dantys pasikeičia naujais, 
kurie išauga kiek toliau nuo 
esančiųjų. Dramblio gyveni
me tai vyksta 6 kartus. Kitaip 
tariant, dramblys turi po’ šešis 
krūminius dantis kiekvienoje 
žandikaulio pusėje, bet jie iš
auga paeiliui.

Drambliai — protingi gy
vuliai. Indijoš drambliai leng
vai prijaukinami. Juos nau
doja įvairiems sunkiems dar
bams. Drambliai gali gyventi 
iki 150 metų. Laukiniai 
drambliai paprastai gyveąa 
ban domis.

Straubliniai— nykstąs žin
duolių būrys. Tretiniame pe
riode straublinių gyveno'datig 
daugiau rūšių. Jau ketvirti
niame periode išmirė šaltųjų 
kraštų straubliniai — mamųr 
tai. Jų sušalusių kūnų randa
ma suledėjusioje tundroje, b 
griaučių ir ilčių liekanų ~ 
upių krantų išplovose.

—o— * . •

92. Primatų būrys.

šiam būriui priklauso aukš
tesnieji žinduoliai gyvuliai. 
Kartu su pusbeždžionėmis ir 
beždžionėmis šiam būriui pri
klauso ir žmogus, žodis “pri
matus” lotynų kalboje reiškia 
“pirmasis”, • “aukštesnysis/* 
Atskiros primatų grupės ryš
kiai skiriasi viena nuo kitos.

—o—
Pusbeždžionių p o b ū r y s. 

I

Pusbeždžionių kūno sandaras 
daug kuo skiriasi nuo bež
džionių kūno sau d aro. Pus- 
beždžionės savo išore, ypač 
ištysusia pailga galva, labiau 
primena mažus plėšriuosius. 
Pusbeždžionės prisitaikiusios 
prie laipiojamo gyvenimo. Jos 
gyvena atogrąžų miškuose. 
Jų priešakinės ir užpakalinės 
galūnės, tiek ilgiu, tiek san
daru, maža kuo skiriasi vienos 
nuo kitų; jos pritaikytos ka
bintis už medžių šakų, nes d b 
d y si s pirštas (nykštys) • gali 
būti laikomas priešais kitus 
pirštus. Visų beždžionių pirš
tai turi nagus, panašius Į žmę* 
gaus nagus, o pusbeždžionių 
užpakalinių galūnių antrasis 
pirštas turi gyvulio nagą. 
Pusbeždžionių dantys irgi pa
prasčiau įtaisyti, negu bež
džionių. Galvos smegenys 
taip pat silpniau išsivystę, ne
gu beždžionių : pusbeždžionių 
smegenų pusrutuliai beveik 
vištai be vingių ir su gerai iš
sivysčiusiomis uoslės skilta 

į mis. Beždžionės visada turi 
tik du spenius, tuo tarpu kai 
daugelis pusbeždžionių rūšių 
visada turi jų 2 poras: vieną 
porą krūtinėje-ir antrą papil
vėje.

3 pusi.—-Laisve JJLiberty)- šeštadien., I^apkritis-Nov. 3, 1951



LIETUVIŲ KULTŪRINIO SSS?"“
CENTRO REIKALAIS

Įgaliojimai su sveikinimais ir aukomis pradėjo plaukti
Su kvietimais dalyvauti Lietuvių Namo Bendrovės 

Suvažiavime, kuris Įvyks lapkričio 24 d., Liberty Audi
torijoje, Richmond Hill, N. Y., kartu buvo pasiųsta ir 
finansinė atskaita. Visi šėrininkai galėjo iš jos pama
tyti, kokių metinę apyvartą mūsų Kultūrinis Centras 
turėjo.

Nors per metus laiko Namo Bendroves iždas nesu
mažėjo, bet dar šimtu dolerių yra didesnis, bet tai dar 
nereiškia, kad Kultūrinis Centras gerai finansiniai ver
čiasi. Jeigu ne pereitų metų aukos ir Įsirašymai į Am
žinųjų Garbės Narių skyrių, tai mūsų iždas būtų su
mažėjęs.

Tai parodo, jog Lietuvių Kultūriniam Centrui finan
sinė parama yra reikalinga.

Toji parama galima suteikti sekamu būdu:
l.Siunciant suvažiavimui įgaliojimus, pridėti ir sveiki

nimą su kokia nors auka.
2. Įsirašant į Amžinųjų Garbės Narių skyrių (sumo

kant $ŲM) ar daugiau).
3. Paprašant sveikinimo ir aukos iš Įvairių draugijų, 

klubų, kuopų.
•Įgaliojimai su sveikinimais ir aukomis jau pradėjo 

Centran plaukti.
Draugas biznierius iš So. Boston, Mass., pasveikino 

Suvažiavimą Įsirašydamas į Amžinųjų Garbės Narių sky
rių su visa šimtine.

Sekami sveikina suvažiavimą su aukomis:
Kultūrinio Centro rėmėjas, Maspeth, N. Y. $25.00

Mažeikių rajono kultūros- 
švietimo darbo skyrius suor
ganizavo klubų-skaityklų ir 
bibliotekų vedėjams dviejų 
dienų 'seminarą kuriame daly
vavo 50 žmonių. A. Valys

Cleveland, Ohio

M* ***** •**1 *

Bcstonietis ................ .................. 10.00
V. Kacevičius, Haverhill, Mass........................ 5.00

Sveikintojams širdingai ačiū. Laukiame daugiau to
kių sveikinimų.

Sveikinimus ir proxy Įgaliojimus siųsdami adresuoki
te sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Dar kartą primename tiems šėrininkams, kurie dėl 
kokios nors priežasties nebūtų gavę laiškų-kvietimų, 
tuojau prisiųsti viršminėtu adresu savo adresą, kad ga - 
lėtume jums prisiųsti kvietimus.

Lietuvių Namo Bendroves Valdyba

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pasiaukojantis darbas 
vardan taikos

-TELŠIAI, ĮX, 5 d. — įvyko 
‘‘Raudonojo Spalio” žemės 
ūkio artelės kolūkiečių susi
rinkimas, skirtas delegatui iš
rinkti j Lietuvos Respublikinę 
taikos šalininkų konferenciją.

Pirmasis žodis suteikiamas 
kolūkio 60 metų sąskaitinin
kui Jonui Dauniui.

Mūsų Tarybinė vyriau
sybe, — pasakė jis, — nuo
sekliai vykdo taikos politiką. 
Atsiliepdami j Tarybinio Tai
kos gynjmo komiteto nutari
mą, mes dirbsime dar labiau 
pasiaukojančiai. Siūlau nu
siųsti delegatu Į Respublikinę 
taikos šalininkų konferenciją 
kolūkio pirmininką Mečislovą 
Kokotą ir pavesti jam išreikš
ti visų kolūkiečių valią. Tegul 
jis pareiškia iŠ konferencijos 
tribūnos, kad Amerikos impe
rialistams nepavyks Įbauginti 
mus nauju karu. Savo sąži
ningu, stachanoviniu darbu 
mes nenuilstamai stiprinsime 
taiką visame pasaulyje.

Brigadininkas Vacys Gir
tautas ir kiti kalbėjusieji pa
rėmė pasiūlymą išrinkti kon
ferencijos delegatu Kokotą.

’ Lietuvos TSR žemės ūkio 
specialistų ekskursija į 
K U b a n ę x ,

Kijevas, ix.'s d. — ui<- 
rainos TSR kolūkiuose lanko
si Lietuvos TSR žemės ūkio 
specialistų — pasitobulinimo 
kursų klausytojų — ekskursi- 

i ja. Ekskursantai jau viešėjo 
Kijevo srities Bravorsko rajo
ne) Chruščiovo vardo kolūky- 

; je-milijonieriujc. Jame eks- 
! kursantai susipažino su dar- 
! bo organizacija, mechanizuo

tos kūlimo aikštės įrengimais. 
Kolūkis pereitais metais gavo 
daugiau kaip du milijonus 
rublių pajamų.

. Dimersko rajono Lenino 
vardo kolūkyje ekskursantus 
ntistebino milžiniški meliora
cijos darbai, kurie tarybinės 
technikos pagalba atlikti šio
je žemės ūkio artelėje. Kol
ūkis.turi puikią mūrinę, gyven- 

įvietę. Ji kasįmet plečiama. 
Per pastaruosius du metus 
pastatyta 86 mūriniai gyve
namieji namai.

i; •****’*,'’‘f ■ ' - ------ —-----------

To paties rajono Stalino 
vardo kolūkyje ekskursijos 
dalyviai apžiūrėjo gyvulinin
kystės fermas, jų įrengimus.

Kijeve ekskursija lankėsi 
suruoštoje sodininkystės-dar- 
žininkystes parodoje, kurioje 
parodyti Ukrainos TSR kol
ūkių pasiekimai šiose žemės 
ūkio srityse.

C. Paliukas

Vilniaus rašytojų delegatai

VILNIUS, IX. 5 d. — Įvyko 
Vilniaus miesto rašytojų susi
rinkimas, skirtas išrinkti dele
gatams į Lietuvos Respubliki
nę taikos šalininkų konferen
ciją.

Pirmasis žodis suteikiamas 
rašytojui J. Šimkui. Jis kalba 
apie nepalenkiamą tarybinės 
liaudies valią apginti taikos 
reikalą, apie viso žemės rutu
lio geros valios žmonių di
džiulį siekimą taikos ir nuro
do į tarybinių rašytojų kilnų 
vaidmenį kovoje už taiką.

Susirinkimas savo delega
tais į Lietuvos Respublikinę 
taikos šalininkų konferenciją 
išrinko A. Venclovą, J. Šimkų, 
Stalininės premijos laureatą 
T. Tilvytį, V. Moziūrūną, K. 
Korsaką, V. Mykolaitį-Putiną, 
J. Baltušį, V. Valsiūnienę, V. 
Šulcaitę, V. Grybą.

Susirinkimas išrinko komisi
ją Tarybiniam Taikos gynimo 
komitetui padėti ir narius į 
Vilniaus sritinę ir Vilniaus 
miesto komisijas Tarybiniam 
Taikos gynimo komitetui pa
dėti.

Transportininkų pasiekimai

KAUNAS, IX. 7 d. — šio
mis dienomis auto-transporto 
kontoros kolektyvas įvykdė 
devynių mėnesių krovinių per
vežimo planą, sutaupė dau
giau kaip 5,000 kilogramų de
galų bei sumažino pervežimų 
savikainą. Kontoros šoferiai 
sėkmingai lenktyniauja dėl 
šoferio - šimtatukstantininko 
vardo, šoferiai įsipareigojo iki 
metų pabaigos pervežti vir
šum .metinio plano 12 tūks
tančių tonų krovinių. Į socia
listinį lenktyniavimą iškvies
tas Vilniaus autotransporto 
kontoros kolektyvas.

G. Kržemianskis

4 pusi.-—Laisvė (Liberty)- šeštadien., Lapkritis-Nov. 3, 1951

LDS 55 kp. veikimas
Kas dirba, tiems ir sekasi. 

Minėta LDS kuopa užsibrėžė 
sukelti po $1.00 nuo nario lė
šų fondui. Tam užsiregistravo 
net 4-rias pramogas. 2 pra
mogos jau įvyko, kuriose su
kelta ir jau pasiųsta į Cent
rą $135. O dar 2 pramogos 
įvyks. Sekama bus lapkr. 10 
d. Tai bus žaislų vakaras su 
puikia orchestra šokiams. 
Įžangos jokios nėra. Bet ku
rie norėsite gauti gerą vaka
rienę, turite išanksto užsimo
kėti $1.00 komisijai, arba 
palikite jį LDS Klubo. Tik 
tiems vakarienė bus paruošta.

Paskutinė šiam tikslui pra
moga įvyks gruodžio 8 d. Tai 
bus dainų festivalis, šokiai, 
taipgi bus paruošta ir vaka
rienė. Ačiū mūsų darbščiai ir 
sumaniai penkių narių komi
sijai, kuri viską laiku ii’ tin
kamai prirengia. Todėl turi ir 
pasekmes. 6

Meno grupė ruošiasi
Vietos menininkų grupė tu

rėjo porą susirinkimų, kuriuo
se nutarta dėti pastangas pri* 
sirengimui prie bent kokio 
perstatymo. Komisija, parinko 
veikalą “Ponas Dauganoris.” 
Kiek teko girdėti iš režišo
rės draugės Klivington, tai 
aktorius jau turi surinkus vi
sus ir, jos manymu, visi gerai 
atitiks savoms rolėms. Greitu 
laiku bus sušauktas pirmas 2 
visų aktorių susirinkimas-pa-ia 
mokos. Po to bus nustatytas £ 
laikas ir svetainė niinėtame 
perstatymui. «

—o—
Negarbinga mirtis

Kadaise Clevelande gyvavo- 
garsus Lyros Choras. Jis pora* 
metų atgal, visai'nesirgęs, mi- « 
re, palikdamas visų draugijų s 
suaukoto turto savo ižde virš 
$80. Kiek vėliau buvę choris
tai susirinko ir nutarė $25 
paaukoti L. Meno Sąjungai, o 
likusius virš $50 prauliavoti. 
Ką jie ir padarė. Nors tokis 
svetimų pinigų praūžimas 
mūsų jaunuoliams choristams 
garbės nedaro, bet dar blo
giau, kuomet jų iždininkė L. 
K. ir po šiai dienai tų $25 
LMS Centrui dar nepasiuntė. 
Tiesa, LMS Centr. sekr. laiks 
nui laiko jos laiškais po Cle- 
velandą pa j ieško, bet kol
kas be pasekmių. Man rodos, 
buvusių choristų pareiga jai 
tą priminti, kad tą jų tarimą 
išpildytų. Žinių Rinkėjas

Anthony Anastasia, at
sižymėjęs streiklaužių 
vadas. Jis dabar bando j 
gengsterių pagalba sulau
žyti New Yorko uosto 
darbininkų streiką. Orga
nizuoti darbininkai rei
kalauja mesti jį laukan 
iš International Long
shoremen’s Association, 
Amerikos Darbo Federa
cijos unijos. Anastasia 
yra unijos prezidento 
Joseph Ryan įrankis.

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA, 

O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

LEO YONIKIS
STASYS KUZMICKAS

SUZANA KAZOKYTfi

Koncertas įvyks sekmadienį

LAPKRIČIO 4 NOVEMBER

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

I š t i s a

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, operų soliste. Dabar ji vaidina ir 

dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.

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

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo sopranas, soliste. Puikiai atsižymėjusi 

dainininke New Yorko apylinkėje.
b

STASYS KUZMICKAS
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kartų jis dainavo Btooklyne, visada paliko ma
lonų prisiminimą.

Antano Pavidžio Orkestrą 
gros šokiams.

Programa:

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Didelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje.

Ukrainiečių Šokikų Grupė
Šauniausia liaudies šokėjų grupė, labiausia pu

blikos mylimas numeris programoje.

SIETYNO CHORAS
Vadovauja Mildred Stenslcr, duos gražių lie

tuvių liaudies dainų šiame koncerte.

Norvvoodo Vyrų Ansamblis
Iš Norwood, Mass., vad. Gerda Terhorst, jis 

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

Brooklyno Aido Choras
Taipgi vad. Mildred Stensler irgi dalyvaus šioje 

programoje.

Programa prasidės 3:30 vai. po mietų. Įžanga $1.50
(Taksai įskaityti)

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



viškai gudiškąją kalbą viešame gyvenime, nebebrangino 
jau savo kalbos. Užtatai, įvykus susivienijimui su Len
kija, lietuvių bajorija veikiai pakeitė aną lenkiškąja ir 
ilaginiui .visiškai sulenkėjo.

DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
I istorija

(Tąsa)
II.

Lietuvos valstybės suirimas, Mindaugui mirus.
Mindaugui mirus, Lietuvos valstybė vėl išsiskirstė į 

J smulkias dalis. Prasidėjo karai tarp mažųjų kunigaikš- 
’ čių. Toj kovoj viršų ėmė tai gudiškoji, tai vėl lietuviškoji 
i Lietuvos valstybės dalis.

Trisdešimtis metų tęsėsi ta pragaištinga kova, kuri 
didžiai nusilpnino Lietuvą.

Tuo nusilpnėjimu pasinaudojo Lietuvos kaimynai: Ga- 
ličo ir Lenkijos kunigaikščiai. Jie suskato smarkiai už- 
puolinėti jotvingų žemę.

■Neturėdami pagalbos iš lietuvių, jotvingai vieni gy
nėsi nuo priešų, puolančių juos iš dviejų pusių. Gynėsi 
atkakliai ir žuvo nelygiuose mūšiuose.

Užpuolimai buvo taip dažni, jotvingų taip daug pra
žuvo mūšiuose arba buvo priešų vergijon nuvaryta, kad 
galų gale jotvingų žemė beveik tuščia pasiliko.

Tuomet gudai iš vienos pusės, lenkai iš kitos suskato 
keltis į jotvingų žemę ir užgyveno tuščias vietas. Nuo 
to laiko jotvingų vardo daugiau jau nebemini raštai.

Jie išnyko.
III.

I Lietuva galutinai susivienija
>> Liūdnas pastarųjų dešimtmečių prityrimas vaizdžiai .............__ _.....

parodė reikalingumą susimesti į vieną valstybę. Iš vie- nas išsiuntinėjo laiškus Į Vokietijos miestus, kviesda- 
nos pusės kryžiuočiai skaudžiai teriojo Lietuvą, iš ki- n^as Į Lietuvą karžygius, pirklius, įvairius amatninkus 
tos vęl kitkart paklusnūs gudai stengėsi dabar užmesti j įr žemdirbius. Atkeliavusiems siūlė laisvę ir visokius 
lietuviams savo valdžią. ............ j palengvinimus. Karžygiams pažadėjo duoti žemės ir

Besivaržydami tarp savęs, kunigaikščiai taip pat skau- Į pelningas vietas. Pirkliams teikė laisvę pirkliauti be 
j*..? x t __x Visiems pasidarė aišku, kad vie-j muito. Amatninkams: siuvėjams, kurpiams, akmenų ta- 

i 1 k X E i niicimocfi i vi nn fi i -I ™ r. JI.. J________ ____ i t. -i i •
vz • * JL 7 4,

sy to jams, druskos darytojams, auksakaliams, kalviams ir 
žukliams pažadėjo laisvę kada nori atkeliauti ir kada 
nori išsikelti iš Lietuvos, o taip pat ginti nuo visokių 
skriaudų. Žemdirbiams pažadėjo per dešimtį metų ne
imti jokių mokesnių ir nereikalauti, kad eitų dirbti di
džiajam kunigaikščiui. Dešimčiai metų praėjus, ateiviai 
žemdirbiai tik privalys mokėti dešimtinę, tokią, kokią 
moka kitose šalyse . Be to, visiems apsigyvenusiems Lie
tuvoje svetimsaliams Gediminas suteikė Rygos miesto 
teises, t. y. teisę rinktis miesto viršininkus ir teisėjus.

(Bus Daugiau)

MONTREAL, CANADA

i

Vilniaus įkūrimas.
Susidarius didelei valstybei, Ariogala, Gedimino buvei

nė, pasirodė esanti krašte naujos valstybės ir gyvenant 
joje nebepatogu buvo valdyti visa šalis. Taigi Gediminas 
perkėlė sostapilį pirma į Trakus, o kiek vėliau į Vilnių.

Nors yra padavimas, būk sapnas suteikęs Gediminui 
mintį perkelti sostapilį į Vilnių, bet iš teisybės tikroji 
sostapilio į Vilnių perkėlimo priežastis buvo ne sapnas, 
tiktai valstybės reikalas. Niekur Lietuvoj negalima bu
vo atrasti geresnės vietos neprieinamai piliai pastatyti, 
kaip tasai kalnas Vilniuje, kurį dar ir šiandien Gedimino 
piliakalniu vadiname. Ant to kalno pastatė mūrinę pilį, 
kurios griuvėsiai ir šiandien dar tebestūkso.

Pirm to toj vietoj, kur Vilnė įteka į Nerį, stovėjo tik 
nedidelis kaimas, o perkėlus čion Lietuvos sostapilį, kai
melis .veikiai užaugo ir virto dideliu turtingu miestu.

Gedimino laikais, kaip vėliau pamatysime, įvyko dide- 
lįų atmainų lietuvių tautos gyvenimo sąlygose.. Pratur
tėjusi ir Įsigalėjusi bajorija norėjo geriau gyventi, gra
žiau puoštis ir geresnius padarus turėti, žodžiu gyventi 
taip, kaip matė- gyvenant kryžiuočių vyresniuosius ar ki
tų šalių didžiūnus, kur tekdavo atsilankyti. Bet prasti, 
mažai pramokę lietuviai amatninkai negalėjo jų norų 
patenkinti. Šitai galėjo padaryti tik labiau įgudę sve
timšaliai.

Ir pačiam didž. kunigaikščiui tas pat buvo pageidau
jama. Be to, pasekmingesnei kovai su kryžiuočiais rei
kalinga buvo statyti mūro pilis, pasidirbdinti tobulesnius 
ginklus ir kitus karo pabūklus. Visa tat galėjo paga
minti tiktai svetimų šalių/amatninkai. Užtatai Gedimi- 

i-s kviesda-

džiai teriojo Lietuvą.
nas tiktai yra kelias išsigelbėti, tai susipiesti vėl į vieną 
tvirtą valstybę. Taip ir pasidarė.

Šį kartą iškilo Ariogalos kunigaikštis Liūtavaris, ir jo 
sūnui Vyteniui pavyko suvienyti didelius Lietuvos plo
tus.

Pagaliau Vytenio brolis ir Įpėdinis Gediminas galutinai 
nuveikė visus smulkiuosius Lietuvos kunigaikščius, pri
vertė savęs klausyti ir pripažinti didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu.

Naujai sujungta valstybė iš visų pusių buvo priešų ap
supta. Svarbiausias priešas buvo kryžiuočiai. Be pa
liovos užpuldinėdami, jie naikino ir plėšė Lietuvą; buvo 
paėmę net Kauno pilį ir užgrobę dalį Žemaičių šalies.

Sumušęs kryžiuočius, Gediminas atėnąė Žemaitiją ir , 
sukūrėjo kryžiuočių užpuolimus ant Lietuvos. Bet ne-| 
ilgam laikui. Prisikvietę naujų karžygių iš Europos, 
kryžiuočiai vėl suskato plėšti Lietuvą.

. Gediminas sumanė juos numalšinti .su popiežiaus pa
galba. Tam tikslui nurašė (1323 metais) į popįežių laiš
ką, kuriuo išrodė visas kryžiuočių nedorybes: “TikriaU- 
šiai sakau jūsų šventenybei, — rašė Gediminas, — kad 
mūsų pirmtakūnas, karalius Mindaugas, išsižadėjo ka
talikybės tiktai dėl kryžiuočių ir jųjų magistro plėšimų, 
skriaudų ir vylių... Šventasis tėve! Mes kariaujame su 
krikščionimis ne tam, kad išnaikinus katalikų tikybą, 
bet gindamies nuo mums daromų skriaudų!”

Laiško pabaigoj Gediminas pasižada būti paklusnus 
popiežiui, kaip ir kiti karaliai, žada net priimti katalikų 
tikybą, by tik niekuo nepalikti nepriklausomam nuo bu
delių, t. y. nuo kryžiuočių.

Bet tasai raštas į popiežių neatnešė pageidaujamų 
vaisių. Popiežius nesutūrėjo kryžiuočių užpuolimų ant 
Lietuvos. Teko toliau kariauti.

Bekariaudamas su kryžiuočiais, Gediminas tačiau at
kreipė domesį ir į savo kaimynus gudus. Neilgai tru
kęs jis paėmė ir prijungė prie Lietuvos* Polocką, Vitebs
ką, Pinską, ii’ Turovą su apskritimis. Paėmė Voluiniją ir 
Kievą.

Gedimino galybė ir įtekmė buvo taip didelė, kad Psko
vas ir net tolimas Naugardas Didysis ne kartą kreipėsi 
į Gediminą būti tarpininku ir teisėju jų vaiduose.

Gediminas suteikė pagalbą Lenkijos . karaliui, šiam 
vjį^riaujant su kryžiuočių bičiuliu, Brandenburgijos val
dovu.

Gedimino sudarytoji valstybė buvo jau daug tvirtesnė 
už Mindaugo valstybę. Smulkieji Lietuvos kunigaikščiai 
galutinai nustojo savarankiškumo, o užkariautieji gu
dai nebemanė jau apie atsiskyrimą nuo lietuvių; kaip tai 
buvo Mindaugo laikais. Atžagariai, dabar jie noriai klau
sė Lietuvos, nes tas priklausymas saugojo juos nuo pra
gaištingų totorių užpuolimų ir plėšimų. Be to, Lietuvos 
didysis kunigaikštis niekuo jųjų nevaržė. Paliko jiems 
ir jų teises ir kalbą ir tikybą, tiktai vietoj kunigaikščių 
gudų, pasodindavo savo giminaitį lietuvį, kad valdytų 
jo vardu.

Tas gudų žemės paėmimas turėjo# nemaža įtekmės 
lietuvių valstybei ir pačiai lietuvių tautai.

Užkariavę Voluiniją ir Kievą, lietuviai pasiekė patį 
tuometinės gudų kultūros centrą. Pas juos raštai buvo 
rašomi bažnytine slavų kalba, kuri tais laikais buvo pla
čiai vartojama rytų Europoj, tarpu stačiatikybę išpa- 
žįstančiųjų tautų. Ta bažnytinė slavų rašto kalba, ge
rokai'perkeista ir priartina prie paprastosios gudų kal- 

i bos, buvo tuomet vartojama guduose kaip valstybės raš- 
tų kalba. Tą kalbą didieji Lietuvos kunigaikščiai pasisa- 

į&fcno ir priėmė vartoti kaipo vyriausybės raštų kalbą ne 
vhk-gudiškoje, bet ir lietuviškoje Lietuvos valstybės da-

Tas iškėlimas slaviškai gudiškosios kalbos į valstybės 
-J^albą Lietuvos valstybėje nužemino žmonių akyse lietu

viškąją kalbą. Lietuvių bajorija, pripratusi vartoti sla-

Clothing 
apskaičiuoja,

laika. Prie to reikia 
kad Montrealas yra 
sias siuvyklų centras 
j e.

Amalgamated 
Workers unija 
kad 90% jos dirbančių narių 
vyrų ir vaikų drabužių indus
trijoje, tedirba nuo 2% 
dienų savaitėje.

Moteriškiems paltams 
liukų (fui-) iš d i r b y stė j e, 
apskaičiuoja. Hollander, 
džiausiąs kailių išdirbėjus 
Kanadoje, tedirbama tik

ilei 3

kai
ly ai p

di

Nors oficialių davinių nėra, 
bet žinoma, kad smarkiai su
mažėjo darbas ir* moteriškų 
drabužių (dresses & cloaks) j 
siuvimo industrijoje. Suknelių 
išdirbėjai kaltina Kanados 
vyriausybę, kuri palengvino 
Amerikos importą ir sakoma, 
kad per pirmuosius 7 šių me
tų mėnesius iš ten suknelių 
buvo atvežta už apie $1,250,- 
000. O iki galo metų, sako, 
bus įvežta apie 2 mil. vertės. 
Tas sumažina darbininkams 
čia darbą.

Tačiau vyriausia priežastis 
dėl pasireiškimo siuvimo in
dustrijoje krizės (kuri neišven
giamai turės atsiliepti ir ant 
kitos industrijos), yra ta, kad 
valdžia vis daugiau ir daugiau 
stato Kanados ekonomiją ant 
karinių pamatų. Apsunkino 
pirkimo ir banko kreditų ga
vimą. Tuo tarpu pragyvenimo 
kainos iškilo ir dar vis kyla 
neišpasakytu greitumu. Darbo 
žmonės nepajėgia pirktis 
tektinai drabužių. Dėl to 
purti siuvyklas bedarbė. 

-—o—
Naujas grybų auginimas 

uz- 
ir

5 puri.—-Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Lapkritis-Nov. 3, 1951 Kanada yra plati miškų Ša- ir stoti į darbininkų uniją —

lis. Atrodytų, kad čia tai tik 
ir yra vieta grybams augti. 
Vienok Dr. Pieter J. Bels’o 
tęigimu, kuris priklauso Ho- 
landijos Grybų Tyrimo De
partmental ir kuris pereitą sa
vaitę atvažiavo į šią . šalį 
studijuoti grybų auginimo me
todus, tai -Kanada toli, toli 
yra atsilikusi grybų auginimo 
srityje.

Jis darys žygius pritaikinti

Siuvyklas purto bedarbė
Taip vadinami “prosperj- 

tės” laikai smarkiai pradeda 
virsti’ .depresijos laikais. Tas 
labai jau dabaT galima paste
bėti drabužių siuvimo pramo
nėje. Krizė vystosi, bedarbė 
plečiasi. Apskaičiuojama, kad 
apie 3,000 siuvėjų darbininkų 
visiškai paleista iš darbo, 
apart tų, kurie dirba nepilną 

pridėti, 
didžiaub
Kanado- m°ksliškus metodus grybams 

auginti, kurie būtų daug ska- 
; nesni, maistingesni ir sveika- 
tingesni. Nors paklaustas, ar 
jis pats myli valgyti grybus, 
atsakė: “Ne taip labai aš jų 
trokštu.” Vienok apie tai, 
kaip Kanados žmonės renka 
grybus, būtent, anksti iš ryto, 
kol rasa dar tebėra ant že
mės ir kokie tik papuolė po 
ranka, šis specialistas mano, 
kad toks grybų rinkimas ir 
valgymas nėra ne tik elemen
tarinis, bet ip barbariškas.

Vargiai su jo išvedžioji
mais sutiks Montrealo lietu
viai...

—o—
Svarsty? geležies unijos 
klausimą

Klausimas, kas turi atsto
vauti geležies išdirbystės — 
Steel Company of Canada’, 
Notre Dame Work (Stelco) 
dirbtuvėse darbininkus, Uni
ted Steel Workers of America 
(CIO-CCL) unija ar Stelco 
Employes Association (kom
panijos unija), dabar yra 
svarstomas tarp unijos ir-kom
panijos Hamilton’©, CIO uni
ja turi kontraktą su visom ge
ležies kompanijos dirbtuvėm 
Kvebeko ir Ontario provinci
jose, išskiriant Notre Dame 
dirbtuvę.

Klausimas karštai iškilo ir 
darbininkai piktai pasiprieši
no šios dirbtuvės darbdavių 
žygiui, kuomet buvo suspen
duotas vienas darbininkas' už 
unijinį veikimą, kompanijai 
apkaltinant jį, kad jis būk 
kompanijos laiku1 dalino dar
bininkams lapelius, šaukiant 
atsikratyti kompanijos unijos

United Steel Workers of Ame
rica.

Po šio incidento patys dar
bininkai savu noru paskelbė 
vienos dienos protesto streiką. 
Del to kompanija ir pradeda 
derybas su unija.

—o—
Policijos kratos

Kaip praneša Verduno sa
vaitraštis “The Guardian” 
(iš spalio 25 d.), tai pereitą 
savaitę, spalio 17 d., Montre- 
alo ir provincinė Kvebeko anti- 
subversinė policija užpuolė ir 
^padarė kratą trijų Verduno 
gyventojų namuose. Krata bu
vo atlikta po priedanga ap
saugai karalaitės atsilankymo 
mieste, tačiau tai buvo pada
ryta sulyg Kvebeko provinci
jos spynos įstatymo (Padlock 
Law) užpuolimas ant žmonių, 
kurie nesutinka su valdžios 
politika, kurie tvirtai pasisako 
prieš valdžios anti-darbinin- 
kiškus žygius (kiek žinia, pa
staruoju laiku Montrealo apy
linkėje yra padaryta ir dau
giau policijos kratų).

Šąryšyj su tuo, vienas iš tų, 
kurio namuose policijos irgi 
buvo padaryta krata, Kvebe
ko provincijos Darbo progre- 
syvės Partijos organizacinis 
sekretorius ir buvęs kandida
tu į Verduno miesto alderma- 
nus Len Starkey tam pačiam 
“The Guardian” prieš polici
jos tokius žygius padarė se
kantį pareiškimą:

“Yra baisus dalykas grįžti 
vakare namon ir pamatyti 
gaujas policijos einant ištisai 
per tavo asmeniškus dalykus, 
tuštinant tavo spintas, var
tant tavo knygas — viską ap
žiūrint, ar ponas Duplessis už
giriu ką tu skaitai ir galvoji.

“Vienoje iš krėstųjų vietoje 
policija aktualiai konfiskavo 
Mickey Mouse filmas, pasiė
mė tuziną vedybinių kortelių, 
išvežė pagrindinį žodyną, už
griebė vieno vaiko mokyklinį 
namų darbą (homework), o 
ant galo iškratinėjo vaikučius 
asmeniškai.

“Tas yra žiauru ir tikrai 
sukels Verduno žmonėse ban
gas pasipiktinimo, kurie nėra 
pratę prie tokios taktikos ir, 
be abejo, jie netoleruos to. 

'Verduno žmonės taipgi norės 
žinoti, ką Montrealo detekty
vai veikia Verdune. Kieno pa
rėdymu Montrealas policinin- 
kauja Verdune? -

“Atsitikime jei kas nors 
abejotų apie klausimą, aš no-1 
riu iššaukti premierą Duplessį; 
atvykti į Verduną viešiems 
debatams su manim apie jo 
politiką ir jo teroristinius žy
gius. Jeigu jo policija neįsi
kiš, aš išrenduosiu salę ir pa
kviesiu publiką dalyvauti... ir 
mes leisime Verduno darbo 
žmonėms duoti ponui Duples- 
siui jo nuosprendį.

“Tuo tarpu aš tęsiu pasi
priešinimo darbą prieš val
džios anti-darbietišką politiką 
su kiekviena uncija savo 
gos; kiek aš jos turiu.”

—o—
Atsilankė svečiuosna

j fi

ats i-• šiomis dienomis buvo 
lankę iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Chicago, Ill. Justi
nas ir Patricia Kvietkauskai, 
sūnus Mares Naujokienės 
(Kvietkauskienės) ir duktė 
Mr, ir Mrs. D. Norwich. Taip
gi kiek pirmiau buvo atsilan
kęs Naujokienės-Kvietkaus- 
kienės sūnus Valentinas iš 
Toronto, Ont. O dar pirmiau, 
vasarą Vinco Naujoko sesuo 
iš Rochesterio buvo atsilan
kiusi svečiuosna.

—o—
Apsivedė

Spalio 20 d. 'apsivedė Emi
lija Plačėnienė su anglų tau
tybės jaunikiu Roy Walker. 
Vestuvių pokylis įvyko jos 
motinos, šlekių namuose. J.—

New Jersey gasolines kainų 
karas tūlose vietose kainas 
nuvarė iki 19.9 centų už ga
lioną. Pirmieji numušimai pa
sireiškė prie 25-jo kelio.

Bronxe policistas Joseph 
Wilkie tapo įtartas tvirkini
me jaunamečio ir suspenduo-
tas iš tarnybos.

Elizabeth, N. J

Petras 
sūnui į

PaseRminga Petro ir Marga
ret Tarasų išleistuvių parė

Būtinai reikia pagirti, kai
po užmanytojus A. Skairų, 
Praną šiaulį ir Agnes Kirslie- 
nę, kaipo gabią gaspadinę, už 
surengimą šaunios išleistuvių 
vakarienes 20 d. spalio LDS 
Klube Petrui ir Margaret Ta
rasams, išvažiuojantiems nuo
latiniam gyvenimui į Floridą.

Su maža pertrauka abu Ta
rasai išgyveno Elizabethe virš 
30 metų, tad elizabethiečiam 
bus gana sunku be jų apsieiti.

Petras Taras apsigyveno 
Elizabethe būdamas jaunu 
vaikinu, čionai įgaudamas; 
pasaulinį samprotavimą, užim

damas įvairiose organizacijose 
vadovaujamą rolę, ypač kul
tūriškam - meniškam veiki
me, surengdamas, didžiausius 
— skaitlingiausius koncertus 
didžiausiose svetamėse.

Dirbdamas chore susipaži
no įju dabartine savo žmona 
Margaret. Margaret Tarasie- 
nė irgi nuolatiniai dirbo bu
vusiam Moterų Progresyviam* 
Susivienijime, Klube ir kitose 
organizacijose, niekados ne- 
pavargdama.

Petro ir Margaret Tarasų 
išleistuvėse buvo šaunios inte
ligentiškos publikos.

Sakyta daug atsisveikinan
čių prakalbėlių nuo įvairių 
draugų-svečių. Geriausią pra- 
kalbelę apie Tarasus pasakė 
Bronė Makutėnienė.

Atsisveikindamas su mumis 
Petras Taras gana jautriai, 
net su ašaromis, prižadėjo 
mūsų elizabethiečių neuž
miršti, o Margaret, jo žmona, 
kvietė visus savo draugus ap
lankyti jų gyvenimo vietą 
saulėtoj Floridoj.

Vakarienės toastmasteris A. 
Skairus nuo susirinkusių sve
čių įteikė gražią dovaną Ta
rasams.

—o— 
įvairūs atsitikimai

Spalio 14 d. po 213 Clark 
Place lietuvių šeimoj ką tik 
neįvyko tragiška žmogžudys
tė. Petras Križauskas susivai
dijo su savo šeima.

Moteris ir jo du sūnai, Pet
ras ir Edward, išėjo iš buto 
kitur pas savo draugus. Sugrį
žus vidunaktyj namo Edward 
ir Petras tapo sutikti revolve- 

I rio šūviais nuo savo pykstan- 
■ čio tėvo. Petras tapo peršau
tas per petį. Iš viso tapo pa
leista apie keturi šūviai.

Gerai, kad tėvas, 
Križauskas, nepataikė 
širdį bei galvą.

—o---

meTūlas John Barna, 
tų senumo, besisvečiuodamas 
Clark Township pas savo gi
mines, kaip tai stebėtinai pra
rijo savo padirbtus dantis ir 
užtroško ligi mirties. Gelbėta 
jį visokiais būdais, bet nega
lėjo išgelbėti. John Barna 
veno 
co n d

gy-
Se.N. Yorke, 242 East 

St. Gimęs Rusijoj.
Elizabęthietis.

Gavo atpildą už 
vyro mirtį

nu- 
naš-

275 Cypress
miestas turės

Policisto John Kennelly 
šauto Michael Crawfordo 
lei, gyvenančiai 
Ave., Bronxe, 
sumokėti $140,000. už tą nušo
vimą. Taip nuspręsta teisme. 
Crawford buvo nušautas 1946 
metų rugp. 25 d.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

New Britain, Conn.
Atsibuvo sėkminga ALDLD 
Apskrities Konferencija

Sekmadienį, spalio 21 d., 
376 Elm St. svetainėje atsibu
vo ALDLD III Apskrities me
tinė konferencija. Gražus de
legatų skaičius dalyvavo, mo
terų ir vyrų. Gvildeno reika
lus pavyzdingai, šiltai, drau
giškoje nuotaikoje. Apie kon
ferencijos pravestus tarimus 
ir joje buvusią nuotaiką pa: 
rašys kitas draugas.

Vietinės ir apylinkės, drau: 
gės moterys paruošė delega* 
tam-svečiam skanius pietus, 
Kelios iš jų prisidėjo prie ga
minimo valgio ir paaukavo 
šio ir to iš valgomų daiktų* 
Dėkojame draugėm už pasi
darbavimą ir aukas.

—o—
Pasitarimas

ALDLD 27 kuopa po kon
ferencijai atlaikė susirinkimą. 
Atliktas Centro Komiteto 
balsavimas ir pasikalbėta apie 
kokio pasilinksminimo paren
gimą.

Mūsų susiedijos pažangie- 
tės moterys rengia dviejų ak
tų operetę “Sudrumsta Šir
dis”. Vaidins Sietyno ir Aido 
Chorai iš New Yorko ir Ne- 
warko. Mes ir visa apylinkė 
esame užinteresuoti tuo širdį 
kutenančiu parengimu. Girdė
ta, daugelis važiuos. Operetė 
atsibus lapkr. 11 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Salėje, 227 Lawrence 
St., Hartforde.

Įvyksta Apiplėšimai
Po konferencijai ir kuopos 

susirinkimo, Klubo duris užda
rinė j ant, įsiveržė plėšikas su 
ginklu rankoje.

Darbininkas, kuris duris už
darinėjo, bandė plėšikui prie
šintis, ko anas briaunąsi į Klu

bą, tai plėšikas paleido šūvį į jį 
bet nepataikė. Tada rėžė žan- 

dan su ginklu, bet ir šį kartą 
žmogaus neparkirto. Tačiku 
Klubo darbininkas apsimąstė, 
kad su ginkluotu kova bus 
pralošta, ir jis griebės šauk
tis policijos pagalbos, Tuo 
kartu ir plėšiko pabūgta, kad 
policija jo nesuimtų: spruko 
laukan ir pradingo tamsumoj.

Antras Klubo darbininkas 
tos dienos įplaukas skaitlia- 
yo, bet jo nelietė.

—o—
Pakels Algas '

New Britain Machine kom
panijos darbininkam bus pa
keltos algos dešimts nuošim
čių. čionais darbininkai orga
nizuoti į JAM uniją. Jei kom
panija nebūt algas pakėlus, 
gal būt įvykęs streikas.

American Hardware Corp, 
ir IAM unija veda derybas 
dėl atnaujinimo kontrakto. 
Čionais unija didelių reikala
vimų kompanijai nestato. Ka
me to priežastis, nežinoma.

Jau gerokas laikas, kaip ši 
kompanija yra uždarius sky
rius, kur dirbdavo įvairius 
šriubus. Mašinas išpardavė 
dabar ir pastatus paskelbė 
ant pardavimo. A.

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN RMS
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nerišliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.
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Kviečiame į dienraščio Laisvės koncertą 
lapkričio 4-tą, Liberty Auditorijoje!
Laiškas iš Lowell, Mass.

Dienraščio Laisvės didysis 
koncertas šį sekmadienį, lap
kričio • (Nov.) 4-tą rengiamas 
Liberty Auditorijoje, Rich- 
mon Hill, N. Y., yra gana toli 
nuo Bostono, bet visa Bostono 
apylinkė dėl to koncerto taip 
gyvai sujudusi, tarsi tas būtų 
daroma Bostone, arba Lowel- 
lyje, kur turime labai žmoniš
ką majorą.

Šis Laisvės koncertas ir pas 
mus Lowellyje pasidarė labai 
populiarus.

Gerbiamas Vytautas Rama- ir 
nauskas bankiete man sako:

— žinai, Jonai, ką aš gal
voju ?

— Nežinau, — atsakiau. — 
Tai ką?
' — žinai, jeigu neįvyks ko
kių permainų, tai pasijmu 
žmoną ir tave ir važiuojame į 
Laisvės koncertą, — sako Vy
tautas. .

— Kad tave Dievas mylė-
Oi, kaip

pažįstamų, draugų, o gal net 
ir giminių susirastumam.

Skaičiau penktadienio Lais
vėje, kad Marie ir Jonas Ro
čiai (detroitieeiai) iš Miami, 
Floridos, bus Laisvės koncer
te. Marie yra mano artima gi
minaitė. Kaip būtų malonu 
juos susitikti koncerte!

Gal-gi ir išdegs Ramanaus
ko planas.

K. ir K. Kreivėnams 
pagerbti pobūviui 
artėjant

Dar keli mokytojai 
atsisakė eiti 
“išpažinties”

Piliečiams svarbu 
tai atsiminti

Darling Funeral Parlor, Lan
ding Ave., Smithtown Branch,

sė Amalgameitų unijoje.
Apie mirtį pranešė velionio 

brol duktė.
Laidos šeštadienį, lapkri

čio 3, 9 vai. ryto, šv. Jono ka
pinėse. Draugai, giminės kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Liko liūdesyje moteris, sū-

PRANEŠIMAI j
BROOKLYN, N. Y. / 

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks1
nūs, brolis ir kiti giminės. Ve- lapkričio 6 d. A. L. P. K Ijubo s ve
lionis buvo kriaučius, priklau-

PARDAVIMAI

tainėje, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 va), vak.

Antradienį, 6 d. lapkričio pripuo
la balsavimai į šalies valdvietes, tai- _ 
pasistengkite anksčiau nueit atiduo
ti balsus, kad galėtumėt atsilankyti ( 
į susirinkimą. ProtSSekretorius.

(215-216)
Ant 40-ios gatvės, 6 šeimom mū

rinis namas, 1 apartmentas 3 kam
barių, 5 apftrt. po 4 kambarius, 
kambarių apart, tuščias. Vario 
pos, visi moderniniai įrengimai, 
dų neša $3.135. Kaina $16,500..

Tol. PResident 4-6928.
(216-220)

3-jų 
pai- 
ran-

BROOKLYNO TEATRININKAMS

Liaudies Teatro susirinkimas yra 
šaukiamas šio trečiadienio vakarą, 

‘ , Kultūriniame Centre.
Turime pasitart visais “Klastos ir 

Meilės’’ pastatymo ir kito veikalo 
pasirinkimo reikalais. — Valdyba.

(216)

8 vai., < ... •Kol
Kazimiero ir Konstancijos 

Kreivėnų (Kerwin) 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga rašau keletą žodžių.

Kazys Kreivėnas atvyko, į 
šią šalį prieš 40 metų, apsigy
veną Brooklyne ir iki šiam 
laikui jame tebegyvena. čia 
jis susipažino su pažangiąja 
visuomene, su ja ir sutapo.

Jo veikimo pradžia, kaipo 
jauno veikėjo, buvo meno sri
tyje. Kazys vaidino- veikalus 
BTooklyne, . taipgi su meno 
grupėmis važinėjo ir po kolo
nijas.
Tačiau Kazys vien tuomi ne

sitenkino. Jis įsitraukia ir į ki
tas organizacijas, greta kitų, į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubą New Yorke. Jo pirmi
ninku išbuvo 19 metų. Vėliau 
keliais atvejais buvo Laisvės 
direktorių taryboje. O dabar
tiniu laiku veikia Brooklyno 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klube. Tūlą laiką buvo direk
torius. O dabar jau baigia 12- 
tus metus pirmininkystėjo ir 
nuoširdžiai tvarko klubo rei
kalus.

Tačiau Kazys neatsilieka ir 
nuo unijinio veikimo. Kadan
gi pragyvenimą darosi iš su- 
perintendentavimo, tad ir 
darbuojasi superintendentų 
organizavime į CIO ir dažnai 
būna išrenkamas į valdybas.

Per šią eilę
Kreivėnas yra atlikęs didelį 

: darbą dėl
ir bendro lietuvybės ugdymo.

Draugai Kreivėnai nuošir
džiai remia pažangų judėjimą 
aukomis ir yra pažangiosios 
spaudos skaitytojai. Kreivė
nas skaito Laisvę nuo pat jos 
jsisteigimo. Taipgi skaito L. 
Balsą ir daugelį kitų.

Taigi, tas visas veikimas 
pareikalavo iš Kreivėno daug 
laiko ir energijos. Tą visą jis 
galėjo padaryti, kadangi jo 
gyvenimo draugė jam padėjo. 
Jinai, suprasdama darbininkų 

, judėjimo svarbą, jį paliuosuo- 
I davo nuo naminių pareigų. Ji
nai visados sakydavo: “Ka
ziuk, eik ir veik, o aš pabūsiu 
ir viena su1 šeima.” Tad dide
lis nuopelnas priklauso ir 
draugei Kreivėnienei.

Apart viso veikimo, Krei
vėnai išaugino gražią šeimą, 
turi sūnų ir dukterį, abu jau 
vedę. Kreivėnai jau turi ir 
anūkų.

Taipgi primenu, kad drau
gams Kreivėnams ruošiamoji 
pagerbimo puota, 
dieną lapkričio,
Amerikos Piliečių Klube, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Nuoširdžiai kviečių dalyvauti 
ir įsigyti bilietus iš anksto. 
Pagerbkime d. Kreivėnus už 
jų nuopelnus! . V. Bunkus.

Miestinė švietimo 
skelbia, kad dar “keli 
kytoj ai 
šaukti 
teismą, 
nė j am i 
ar

buvo 
d ar

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

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

RIDGEWOOD. N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, lapkričio 6 d., 8 v. vak., 
[Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Daly- 

i vaukit šiame susirinkime ir pasižiū- 
■ rėkite į mokesčių knygelę, gal jau 
! reikės užsimokėti. — P. Babarskas, 
IProt. Sekr. (215-216)

Jonas Karsonas.
---o---

apie svečius iš ki- 
norisi priminti, jog 
Richmond Hill gy- 
taip pat iš viso di-

Šį antradienį, lapkričio (htą, 
New Yorko visame mieste 
įvyks rinkimai Miesto Tarybos 
prezidento. Queens apskrityje 
dar rinks Queens prezidentą. 
Ir tūlose apskrityse bus bal
suojami kandidatai j teisėjus.

Darbo žmonėms piliečiams 
šiemet reikėtų nebedaryti tos 
klaidos, kuri daugelio būdavo 
daroma. Nubalsuoja jie. vy
riausią kandidatą, o kiti lai 
žinosi sau. Tačiau paskiausių- 
jų metų įvykiai turėjo 
nuę tos ligos išgydyti, 
tie įvykiai?

Pastaraisiais metais 
areštuojama labai daug 
bininkų vadų. Vieni už
tus streike, kili už reikalavi
mą taikos, dar kiti- tiktai 
spėliojimu, kad jie galėję pa- 
mislyti nuversti valdžią. Pa
stebėjote, kad vienur dėka 
padorioms teisėjams tie areš
tuoti tuojau buvo paleisti, 
kaucijos jiems prieinamos. O 
kiti teisėjai stengėsi darbiniu-' 
ką ii* jo šeimą pražudyti.
Lygiai svarbu balsuoti už ge-' 

ra kandidatą i teisėją, kaip 
kad ir i prezidentą.

Kandidatus turi visos parti-! 
jos. Trys labai garsinamos i 
partijos — demokratų, libe- j 
ralų, republikonų — yra fi- 
nansierių, fabrikantų partijos. 
American Labor partija, šie
met esanti ant baloto eilėje! 
D, yra darbininkų ir liaudies 
partija ir vienatine taikos 
partija.

Piliečiams svarbu 
žinoti ir pagal savo 
pasirinkti.

Greta balsavimo kandidatų, 
bus balsuojamos ir konstituci
nės pataisos (amendments).' 

i Darbiečiai pataria balsuoti • 
! prieš (NO) 4-ją. O už 
j kitas balsuoti YES. Viso 
astuonios.

Taryba 
go

busią ne už ilgo pa
stoti į departmentinį 

Jie valdininko klausi- 
apie tai ar jie yra ir

jie yra buvę komunistais, 
atsisakė į tai atsakyti.

Vieni tų atsisakiusiųjų val
dininkams “spaviedotis” atvi
rai pasakė, kad pasirinkimas 
sau partijos yra kiekvieno 
laisvo 7,mogaus privatiškas 
reikalas. Jie tai pabrėžė vie
šais pareiškimais. O kiti tik
tai atsisakė apie tai kalbėti. 
Jie nei prisipažino, nei užsi
gynė.

tų
Kalbant 
miestų, 

vietiniai 
ventojai, o
džiojo Brooklyn© - New Yor- 
ko perkasi iš unkšto tikintus, 
nors sėdynės šiemet ir nere-

prie tikietų
stovėti, turėsi-

tų, — sakau jam. -— 
būtų gerai išgirsti 
koncertą! Kiek ten 
Žmonių bus! O jų

žmonių, 
tarpe ir

Prieš Macy krautuvę 
užvedė bylą

Sunbeam Corp., chicagietė 
firma, užvedė prieš Macy 
krautuvių firmą civilinio .ieš
kinio bylą, reikalauja $6,000,- 
000’ atpildo. Sako, kad pra
ėjusį pavasarį įvykusioje kai
nų kompeticijoje krautuvė 
norėjo monopolizuoti pardavi
mą tos firmos mixmasteriu.

— Nereikės 
langelio eilėje 
me daugiau laiko pasikalbėti 
sir svečiais, s'ako jie.

Tikieto kaina $1.50, visiems 
lygi. Vien tiktai šokiams 75 c. 
Pradžia šios iškilmės 3:30 po 
pietų, šokiai po koncerto, 7 
vai. Programos dalyvių sąrašą 
rasite skelbime.

Am. Graikai pikietavo 
Graikijos konsulatą

Laivakroviai buvo 
pašaukti derybų

Macri tapo išteisintas
m " 4 -----------, , . :

Benėdicto Macri, buvusi į- 
tartą ^unijos organizatoriaus 
William Lurye nužudyme, 
džiūrė išteisino. Tačiau vado
vavęs tai bylai teisėjas, Streit 
sako, kad laike tos bylos įvy
kę keli “keisti dalykai.” Juos 
reikėtų tyrinėti, sako teisėjas.

(Bylos eigoje, tarpe kitų 
keistybių, buvusios tokios: 
vienas prokuratūros stato
mas liūdytojas “i 
mintį,” kita& “praradęs regė
jimą,” dar kiti “< 
mihtį.”

Lurye, sukniasiuvių unijos Į 
(ILGWU) organizatorius, bu
vo paplautas telefono būdu- 
kėje 1949 
dieną.

Su Macri 
tarto John 
dienai niekur 
areštuotas.

John. J. Sampson, 40,000 
streikuojančių laivakrovių da
bartinis vadas, ir Joseph
Ryan, International Longsho
remen’s Association (ILA)
prezidentas, kurio nariai ne
beklauso, buvo valdinės tarpi
ninkavimo tarybos pašaukti į; 
derybas praėjusį trečiadienį. i

Ir vienas ir kitas 
po skaitlingą 
komitetą, viso

Jau pirm 
abiejų pusių
frakcijų dalyviai 
susilaikys nuo 
vienas kitą, bet 
pastabas teiks 
Pitzele.

Bosų atstovų kol kas nešau
kė į derybas.. Pirmiausia nori 
streikierius palenkti nusileisti 
Ryanui. O tai reikštų galimy-

New York o graikų organi
zacijos pikietavo Graikijos 
konsulatą lapkričio 1-mą. 
Konsulatas randasi Rockefel
ler Centre, prie 50th St. ir 
6th Avė. Protestuoja prieš į- 
kalinimą Graikijos Parlamen
to dešimties narių, kurie buvo 
išrinkti rugsėjo 9-tą įvyku
siuose rinkimuose.

Organizacijoms
metų Kazys or-

visa tai

yra

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

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

Direktorius
L. TICIINIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
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

Matthew A

atsivedė 
buri palydovų, 
44 vyrų.
derybų 
sutikta,

diskusijose 
atsiliepimų į 
visas savo 
tarpininkui

buvo 
kad

praradęs at- Ryaną palaikyti viršūnėse
nors laikinai. Tai teiktų kom

aiatgavę at- pasijoms viltį suminkštinti

metų gegužes 9

sykiu buvusio į- 
Giusto ir po šiai 

neranda, nėra

New Yorkui vandens dabar 
esą 167,534,000,000 galionai, 
66.2 procentai galimo rezer
vuaruose sutalpinti kiekio.

Prasideda 
Rinkimų Dienoj, 
Antradienį, Lapkr. 6!

Garsus vaidinys tapo 
dar puikesniu judžlu!

Istorijos, kurios ateina j N. 
policijos stotj — dramatiškos, 
komiškos ir tragiškos .. .

Judis, kurj giria kritikai 
įvairiomis kalbomis.

Su Keturiais Didžiais Lošėjais
originalaus Broadway vaidinimo.

iš

“DETECTIVE 
STORY” 

žvaigždžiuoja

i ir būsimus kontraktus.
Ar darbininkai nusileis? 

Tuo tarpu tebebuvo neaišku. 
Ypačiai po to, kas dėjosi pir
madienį, Ryano žvaigždė nu
sileido daug žemiau, negu jis 
pats tikėjosi. Jis buvo paskel
bęs streikierius sugrįšiant 
dirbti. Jie negrįžo. Iš 40,000 
laivakrovių (po šimtų polici
jos apsauga) jis pravedė, į 
90-ją prieplauką keletą de- 
sėtkų streiklaužių. Bet ir .tie, 
sako streikieriai, nebuvo uni- 
jistai, tik importuoti mušei
kos.

Trečiadienį Ryano agentai 
bandė pralaužti streikierių 
frontą Brooklyne, bet pasė
kos buvo dar menkesnės. Vie
nur kitur įvedė po keletą 
streiklaužių. O laivai, kaip 
stovėjo, taip ir tebestovi.

Tuo tarpu kompanijos ban
do išgauti prieš streikierius 
įkaltinimą. Sako, kad jie su
laužę sutartį. Tą sutartį, ku
rios jie niekad nebuvo priė
mę, tiktai ' Ryanas norėjo 
jiems prievarta užkarti.

darbininkų klases

Prieš* tūlą laiką visoms 
ganizaci joms buvo išsiuntinėti 
kvietimai į konferenciją, į- 
vyksiančią lapkričio 18-tą, 
2:30 po pietų, Liberty Audi
torijoje, Richmond Hill.

Tikslas šios sueigos yra pa
sitari, kaip išsaugoti savo de
mokratines. teises kaipo darbi
ninkų ir kaipo sveturgimių 
amerikiečių. O 
visų amerikonų 
m o pastangas.

Organizacijų 
nariams laikas
jūsų organizacija turi delega
tus ir kad jie dalyvautų. 
Kviečiami dalyvių organizaci
jų nariai ir ne delegatai, čia 
išgirsite daug naudingų infor
macijų.

Konferencijai
bus draugiškas pobūvis 
bufetu. Kviečiame visus.

Komitetas.

tai reiškia ir 
teisių saugoj i-

valdyboms ir 
patikrinti, ar

Prašome nakvynių

MIR E

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

BUTUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

KIRK DOUGLAS 
ELEANOR PARKER 
WILLIAM BENDIX

BRANDT’S

MAYFAIR
7TII AVE. IR 57TII ST.

Laisvės konęertan 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 j 
telefonu: Virginia 9-1827. j

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N> Y. 

Tel. ST. 2-8342

Mary Brown, 60 metų, 
vėlinsi 402 Grand St., Brook
line, mire lapkričio 1-mos 
prievakari, namie. Pašarvota 
Stepono Aromislfio koplyčio
je, Metropolitan Avė. (prie 
Marcy Ave.), Brooklyne. Lai
dotuvėms diena tebebuvo ne
nustatyta.

Liko liūdesyje vyras Char
les, du sūnūs, Walter ir 
Petraitis, 
Marshall 
taipgi 8

Mrs.

gy- 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS į 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

TONY’S

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

UT-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Povilas Kairūkštis, 62 me- 
kb gyvenęs St. James, L. L, 
mirė spalių 30 d., ūmai —nuo 
širdies smūgio. Pašarvotas

pasibaigus
su

Joe 
dvi dukterys, Anna 
ir Blanche Shire, 

anūkai. .
Brown sirginėju, o

protarpiais ir sunkiai sirgo il
gą laiką, širdies liga, pakar
totinai yra buvusi ligoninėje.

Taftas kandidatuoja' į

6 pusi.—Laisvė (Liberty) —šeštadien., Lapkritis-Nov. 3,

Kai išgirdo, kad1 senatorius
Jungtinių Valstybių prezidentus, šitas ponas iš džiaugs
mo pasigėrė ir laiptais nusirito.

41

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
įvyks 17
Lietuvių

Atsakomingiausia firma siuntimui 
pundelių į Tarybų Lietuvą, Izrae-' 
lį ir kitas šalis su apmokėjimais 
taksų ir garantija pristatymo.

PARCELS TO RUSSIA, Inc.
391 Eastern Parkway, 

Brooklyn 16, N. Y.

Tel. MAIN 2-1771.

Atdara kasdien nuo 9 vak ryto 
iki 6 vai. vakaro, o šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

(LICENSED BY U.S.S.R.)
Siunčiame medikamentus oro 
paštu ir pilnai garantuojame, 

kad gaus.

SKUBINKITE SIŲSTI PUNDE
LIUS IR DOVANAS JŪSŲ 

GIMINĖMS DĖL ŠVENČIŲ.
Klausykit Rusų radijo programą 

“PARCELS TO RUSSIA”
Sekmadieniais nuo 8 iki 9 vai. 

ryto per stotį WHOM
‘ ' (1480 Klc.)

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




