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Šiandien, lapkričio 6 dieną, 
daugely] mūsų krašto miestų 
įvyksta rinkimai įvairių parei-

No. 217 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

gunų.
Didžiojo Niujorko žmonės 

taipgi balsuos.
Kiekvienas užsiregistravęs 

pilietis, privalo nepamiršti, 
kad jo pareiga balsuoti.

Balsuokite anksti!
Balsuokite už tuos kandida

tus, kurie stoja už taikos išlai
kymą ir už darbo žmonių rei
kalus !

Paryžiuje atsidaro Jungti
nių Tautų asemblėja-seimas.

Tarp kitų, dalyvauja ten 
mūsų Achesonas ir T. Sąjun
gos Višinskis.

Žinios iš Washingtono skel
bia: Achesonas paveržš iš Vi
šinskio pirmenybę taikos rei
kale. Mūsų valstybės sekreto
rius, sakoma, pasiūlysiąs eilę 
svarbių sumanymų taikai iš
laikyti.

Būtų gerai, jei taip būtų!

Mūsų metinė šventė, mūsų 
koncertas, įvykęs praėjusį 
sekmadieiiį Liberty Auditori
joje, pavyko sėkmingiau, ne
gu optimistai tikėjosi.

Programa buvo graži, Įspū
dinga. Publika netilpo į Audi
toriją.

Kai buvo prisiminta, jog 
mūsų laikraščiui reikalinga 
pagalba nuo priešų apsiginti, 
žmonės tuojau sumetė $492. 
Po programos greatneckietis 
Mykolas Adomonis pridėjo 
aštuonis dolerius, kad sudary
ti; lygiai penketą šimtų.

Pirm programos svečiai 
per paskyrus laisviečius suau
kojo virš $100.

.V Viso aukomis koncerte su
dėta virš $600!

Kryžiokai buvo suorganiza
vę gatvėje kačių koncertą 
(pikietą), bet jame tedalyva
vo tik keliolika keistų būty-^ 
bių.

Po poros valandų jų “dar
bo”, policija pikietininkus 
pravarė.

Laisviečių vardu, reiškiu 
nuoširdžią padėką visiems 
koncertan atvykusiems mūsų 
draugams ir prieteliams!

AT-
Sekamą šeštadienį ir sek

madienį Brooklyno aidiečiai ir 
Newarko sietyniečiai vyks į 
Worcester! ir Hartfordą su
vaidinti Balevičiaus operetę 
“Sudrumsta Širdis,” kuriai 
žodžius parašė Jonas Juška.

Jie vyks automobiliais.
Tikėkime, kad abudu pa

rengimai bus sėkmingi, kad 
abiejuose bus daug žmonių.

X> Taip turi būti!
/ ★

Andai vienas montelietis 
manęs prašė sugestu oti, ką 
brooklyniečiai menininkai ga- 

. lėtų jiems šiemet duoti.
Dabar galiu pasakyti, kad 

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras stropiai mokosi gar
siąją Šilerio dramą “Klasta ir 
meilė.”

Režisuoją Jonas Valetis.
Ši drama čia, pas mus, bus 

suvaidinta gruodžio mėn. 9 
dieną.

Girdėjau, kad Liaudies Te
atro aktoriai sutiks su. ja'ir 
pagastroliuoti, — gal būt pa
sieks ir Montello ip Worceste- 
rį ir kitas lietuvių kolonijas.

žmonės tų kolonijų, kur ši 
drama galima bus pastatyti, 
tesikreipia pas Liaudies Teat-

pirmininką Vincą Boviną 
^[įbaisvės adresu.

Hartfordo menininkai mo- 
’Wcosi naują komediją, kurią 

neseniai išleido Lietuvių Me
no Sąjunga, — “Tetos turtai.”

Hartfordiečiai, beje, taipgi 
žada su šia komedija pagas
troliuoti.

Jie turėtų būti pakviesti ir

417 ĮŽYMIU AMERIKONU 
REIKALAUJA BAIGTI 
KORĖJOS KARA
Ragina taikytis profesoriai, 
rašytojai, religijų vadai ir kt.

New York. — 417 pasi
žymėjusių amerikiečių iš 43 
valstijų ir iš paties Wash- 
ingtono miesto pasirašė ir 
pasiuntė prez. Trumanui at
sišaukimą:

“Dėti kuo didžiausias pa
stangas, kad būtų užbaigti 
mūšiai Korėjoje ir padary
ta tokia pertaika, kuri pri
vestų prie galutinos taikos.”

Tarp pasirašiusių atsišau
kimą yra Emily Greene 
Balch, tarptautinės Nobelio 
dovanos laimėtoją už pasi

Gen. Eisenhoweris 
vengsiąs politikos

Washington. — Generolas 
Eisenhoweris parlėkė iš va
karinės Europos, pagal 
prez. Trumano įsakymą. Jis 
yra vyriausias tarptauti
nės Atlanto kraštų armijos 
komandierius prieš Sovie
tus.

Prezidentas Trumanas 
tariasi su Eisenhoweriu 
apie karinius pasiruošimus.

Korespondentai klausinė
jo Eisenhowerį, ar jis kan
didatuos į prezidentus. Ei
senhoweris išsisukinėjo nuo 
aiškaus atsakymo ir pareiš
kė, kad jis rūpinasi tiktai 
kariniais reikalais.

Jis neatsakė net į klausi
mą: — Ar tamsta esi repu- 
blikonas ar demokratas?

Iranas ir Sovietai 
pasirašo sutarti

Teheran, Iran. — Prane
šama, kad Iranas iri Sovietų 
Sąjunga .per derybas iš
sprendė visus ginčijamus 
klausimus, ypač kas liečia 
rubežiaus liniją. Teigiama, 
kad šį antradienį bus ga
lutinai pasirašyta sutartis.

Numatoma, jog netrukus 
bus pasirašyta ir nauja, pla
tesnė prekybos sutartis tarp 
Irano ir Sovietų Sąjungos.

Kai kurie rubežiaus gin
čai buvo užsilikę net nuo 
carinės Rusijos laikų. Pa
vyzdžiui, viena “klaidžio
janti” pasienio upė per 50 
metu užėmė 15 ketvirtainiu 
mylių Irano žemės.

į Brooklyną.
Beje, lapkričio 11 d. “Tetos 

turtai” bus pastatyti Los An
geles mieste Kalifornijoj, lie
tuvių scenoje.

Vilnies koncertas, įvykęs šių 
metų spalio 28 dieną Čikago
je, praėjo sėkmingai. Jis buvo 
didelis ir gražus.

Gi Roselando Aido Choras 
lapkričio 18 dieną statys ope
retę “Pepitą”.

Kaip matome, mūsų meno- 
kultūros srityj veikla prade
dama plačiu baru.

Smagu!

darbavimą taikai; episko- 
palų vyskupas W a 1 ter 
Mitchell; Utah valstijos 
aukščiausio teismo teisėjas 
James H. Wolfe; profeso
riai Henry, J. Cadbury, Ro
bert J. Havinghurst ir kt.; 
Liuteriu Misijų sekretorius 
kun. Franklin Kech; keli 
rabinai; Pat Rice, pirminin
kas Fordo CIO Aųtomobi- 
lię Darbininkų Unijos sky
riaus; eilė rašytojų, artis
tų, visuomenės veikėjų ir 
kt.

Amerikonų nustebai 
Korėjoj per savaitę

Washington. — Apsigy
nimo departmentas prane
šė, jog per savaitę ameri
konai Korėjoje nukentėjo 
šitokius nuostolius:

157 užmušta, 1,011 su
žeista ir 27 be žinios dingo.

Dar 18,000 angly 
atsiųsta į Suezą

L z

Kairo, Egiptas. — Angli
jos lėktuvai ir karo laivai 
sugabeno į Suezo k a n a 1 o 
ruožtą dar vieną armijos 
diviziją, apie 18,000 vyrų. 
Taigi dabar ten suburta jau 
bent 45,000 anglų kariuo
menės.

Nors Egipto valdžia už
gynė kelti riaušes prieš an
glus, bet vėl 10,000 egiptė- 
nų studentų demonstravo, 
šaukdami: “šalin anglus iš 
Suezo ir iš Egiptinio Suda
no!”

Nacis Šachtas sutvarkęs 
Indonezijos finansus

Jakarta, Indonezija.-Hjal- 
mar Šacht, buvęs Hitlerio 
finansinis specialistas, da
bar per tris mėnesius tvar
kė Indonezijos valdžios pa
jamas ir išlaidas. Paga- 
liaus, įtekė jai planą, pagal 
kurį turėtų būti vedami In
donezijos finansai, ir pats 
išlėkė Indijon.

/

Šachtas sakė, Indonezija 
su savo gamtos turtais ga
lėtų gerai gyventi.

Su lėktuvu žuvo fabrikantas 
ir dvi moterys

Washington. — Nukritus 
lėktuvui į Potomac upę, žu
vo Thomas H. White, fabri
kantas iš Clevelando; jo pa
ti ir jųdviejų sūnaus žmo
na. Lėktuvą vairavo pats 
White.

Jie skrido į svečius pas 
generolą G. Č. Marshallą, 
buvusį Jungtinių Valstijų 
apsigynimo sekretorių.

Amerikonai praranda daug 
daugiau lėktuvų, negu 
šiauriniai korėjiečiai

New Yorko Times ka
rinis rašytojas Hansom W. 
Baldwin apskaičiavo, jog 
amerikonai per paskutinius 
12 mėnesių prarado 1,203 
lėktuvus. 536 lėktuvai buvo 
nušauti, 0 667 kiti “patys 
žuvo.”

Tuo tarpu amerikonai nu
kirto 324 šiaurinių korėjie
čių lėktuvus. Be to, gal 100 
iki 300 šiauriečių lėktuvų 
patys žuvo, kaip spėja Bald
winas.

Jis pabrėžia, kaip pavo
jingi yra amerikiniams 
bombonešiams rakiet i n i a i 
(džet) šiaurinių korėjiečių 
lėktuvai. Pavyzdžiui, vie
name žygyje neseniai tie 
greitieji šiauriečių lėktuvai 
nušovė tris milžiniškus 
amerikonų bombonešius B- 
29 ir sužalojo šešis kitus: 
taipgi nukirto ir vieną ra- 
kietini Amerikos lėktuvą. 
Tuos bombonešius gynė 
bent šimtas rakietinių lėk
tuvų.

Amerikiniu lakūnu ko-
€> V

Prancūzai nušovė 6 mo- 
rokkiečius, suėmė 500

Kasablanka, M'orokko. — 
Francūzų policija ir ka
riuomenė šaudė demon- 
struojančius morokkiečius. 
Nušovė 6, 'sužeidė 70 ir 
areštavo 500.

Jie demonstruoja, reika
laudami savo šaliai nepri
klausomybės nuo Franci- 
jos; taipgi protestuoja 
prieš klastingai francūzų 
sutaisytus rinkimus.

Francūzų policija, be to, 
apsupo morokkiečių darbi
ninkų gyvenamus namus ir 
suėmė 150 žmonių todėl, 
kad jie neturėjo leidimų 
dirbti.

Vėliausios SKinios
----- —-

Washington. — Praneša
ma, jog Amerikos atstovai 
duos Jungtinių Tautų sei
mui Paryžiuje pasiūlymą 
suskaičiuoti visus atomi
nius ir kitokius Sovietų ir 
Amerikos ginklus.

New ’Yorko TimeSy radL 
jas pareiškė: — Tas pasiū
lymas bus tiktai dėl propa
gandos, nes Sovietai nepri
siims tokių skaičiuotojų, 
kuriuos amerikonai pirš.

Korėja.—Amerikonai siū
lė paskirti mišrią savo ir 
šiaurinių korėjiečių komisi
ją, kuri derėtųsi dėl Kae
song miesto. Tuo tarpu, sa
ko, Amerikos ir Šiaurinės 
Korėjos generolai ' galėtų 
svarstyti kitus klausimus— 
apie apsikeitimą kariniais 
kaliniais, apie busimąjį sve
timų armijų išti'aukimą iš 
Korėjos ir kt.

Fornioza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai su
šaudė dar 6 žmones kaip 

manda paskelbė, kad jie su
naikino 8 šiauriečių rakie- 
tinius lėktuvus ir sužalojo 
kai kuriuos kitus.

“Jugtinių Tautų oro jė
gos tikrai buvo sumuštos 
tame žygyje, — rašo Bald
winas. — Tačiaus buvo gi
riamasi, kad mes laimėjome 
pergalę ore.

“Mūsų laikraštininkai 
naudoja nelemtą paprotį, 
kaip kad nori mūsiškė oro 
jėgų komanda — jie krūvon 
sumaišo vadinamus priešų 
nuostolius: tiek bei tiek 
priešų lėkėtuvų buvę sunai
kinta; dar tiek, turbūt, su
naikintą bei sužalota,” — 
sako Baldwinas.

Jis pastebi, jog priešlėk
tuvinės šiauriečių patran
kos nukerta gana daug 
amerikiniu orlaiviu. Ame
rikonai daugiau praranda 
lėktuvu todėl, kad daug 
daugiau jų veikia, negu 
šiaurinių x korėjiečių lėktu
vų. Be to, šiauriečių lėktu
vai pasprunka į Mandžūri- 
ją, kaip aiškina Baldwinas.

McAvoy smerkia Jungi. 
Valstijų šnipų fondą

New York. — Clifford T. 
McAvoy, Amerikinės Darbo 
Partijos kandidatas į New 
Yorko miesto tarybos pir
mininkus, smerkė šalies 
Kongresą, kuris paskyrė 100 
milijonų dolerių šnipams ir 
teroristams.

To fondo pinigai naudo
jami slapukams, kurie iš 
vidaus stengiasi nuversti 
Sovietų Sąjungos, Lenkijos 
ir kitų rytinės Europos 
kraštų valdžias. •

(Pranešama, kad prieš tą 
fondą bus duotas skundas 
dabartiniam Jungt. Tautų 
seimui Paryžiuje.) 

įtariamus Kinijos komunis
tų šalininkus.

Moultrie, Georgia.:—Smar
kiai važiuojant, susikūlė du 
automobiliai vienas į kitą. 
Užmušta 6 asmenys, tarp 
jų ir 3 kariniai lakūnai.

Faenza, Italija. — Žemė 
didžiame Po upės klonyje, 
šiaurinėje Italijoje, pakilo 
pėdą aukštyn, per 16 pasku
tinių dienų.

Butler, Pa.— Medinio na
mo gaisre sudegė jauna 
motina su 3 kūdikiais.

STASSEN PERŠA SAVE 
ARBA EISENHOWEIU 
I PREZIDENTUS

Washington. — Republi- 
konų politikierius Harold 
Stassen skverbiasi kandida
tuoti Į prezidentus, bet jei
gu pačiam nepavyktų, tai 
Stassenas perša generolą 
Eisenhowerj, o ne senatorių 
Taftą.

PALIAUBŲ DERYBOS 
KORĖJOJE SUKLIMPO 
DĖL KAESONG MIESTO
Pasmarkėjo mūšiai; vienur laimi 
šiauriečiai, kitur amerikonai

Korėja, lapkr. 5. — Arne-
rikonai siūlė, kad šiauriniai 
korėjiečiai pasitrauktų iš 
Kaesongo ir paliktų tą 
miestą būsimame nugin
kluotame pali a u b i n i a m e 
ruožte. Mainais už tai 
amerikonai žadėjo užleisti 
šiauriečiams salas į žiemius 
nuo 38-tos paralelės.

Šiauriniai korėjiečiai ir jų 
padėjėjai kinai atmetė šį 
pasiūlymą; sako, “pasiūly
mas neteisingas ir nepriim
tinas;” bet sutiko toliau de-

Indonezijoj be teismo 
įkalinta 15,000 žmonių

Jakarta, Indonezija.—In- 
donezų valdžia per tris pa
staruosius mėnesius areš
tavo 15 tūkstančių žmonių 
už “suokalbį nuverst val
džią.” Dabai* paleido 35, o 
kitus ir toliau be teismo lai
ko kalėjimuose.

Žudynės rinkiminiame 
Filipinų vajuje

f

Manila. — Per suskilsi
mus tarp skirtingų partijų 
rinkiminiame vajuje Filipi
nuose tapo užmušta jau 
apie 60 žmonių.

Rinkimai įvyks lapkričio 
13 d. Bus renkama 9 se
natoriai ir visi provincijų 
gubernatoriai ir miestų 
majorai.

Gen. De Gaulle reikalauja 
paramos prieš Vietnamą

Paryžius. — Fasistuojan
tis francūzų generolas de 
Gaulle reikalavo, kad Ame
rika ir kiti Francijos talki
ninkai padėtų sumušti 
Vietnamo liaudininkus In- 
do-Kinoje, Francijos koloni
joje. Jis, kalbėdamas savo 
partijos komiteto susirin
kime, skundėsi, kad didie
ji talkininkai skriaudžią 
Franciją.

(Karui prieš Vietnamo 
liaudininkus Francija dau
giau išleido, negu tuos bili
jonus dolerių, kuriuos ga
vo iš amerikinio Marshallo 
plano.) «

Indija reikalaus priimt 
Kiniją Į Jungtines Tautas

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, kad Indija ragins 
Jungtinių Tautų seimą pri
imti Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtines Tautas. 
Jų seimas (asamblėja) 
įvyks Paryžiuje, atsidarys 
ateinančią savaitę.

ORAS. — šalta ir gal bus 
lietaus.

rėtis dėl paliaubų ruožto.
(Kaesongas, pirmesnių jų 

derybų vieta, yra už kelių 
myliu i pietus nuo 38-toS 
paralelės. Senovėje Kae
songas buvo Korėjos sos
tinė nuo 917 iki 1392 metų.)
KARO VEIKSMAI

Į vakarus nuo Yončono, 
vakariniame fronte, šiauri
niai korėjiečiai šturmu at
ėmė du kalnus iš ameriko
nų. Bet amerikonai su sa
vo talkininkais pastūmė 
šiauriečius apie 2 mylias at
gal.

Oro kautynėse virš šiaur
vakarinio Korėjos kampo 
amerikonai nušovė 2 šiau
riečiu rakietinius lėktuvus 
ir sužalojo 6 kitus, šiaurie
čių patrankos nukirto du 
didesnius amerikinius lėk
tuvus.

Per šalčius žuvo 
156 amerikiečiai

Chicago. — Per kelių pa
skutinių dienų šalčius ir 

’sniego audras žuvo 156 žmo
nės rytinėje'Jungtinių Vals
tijų pusėje, kaip skaičiuoja 
United Press.

Per pūgas įvyko daug 
automobilinių nelaimių ant 
apledijusių vieškelių, kur 
užmušta 120 asmenų. 16 
žmonių žuvo gaisruose, už 
kuriuos kaltinama netikė
tai ankstyva žiema, o kiti— 
skirtingose nelaimėse.

Šalčiai susprogdino van
dens vamzdžius Syracuse 
mieste, New Yorko valsti
joje.

Kai kuriose šiaurinėse 
valstijose šaltis siekė kelis 
laipsnius žemiau zero. Net 
šiltojoj Floridoj termome
tras Jacksonville mieste nu
puolė iki 37 laipsnių.

Japonija gautu iš Sovietų 
anglį už $10 tonui, kur 
Amerikai moka $30

Tokio. — Sovietų Sąjunga 
siūlė Japonijai plačią pre
kybos sutartį, kad:

Sovietai pardavinėtų Ja
ponijai anglį po $10 už toną 
ir pristatytų aliejaus (naf
tos), geležies ir medvilnės 
(bovelnos).

Mainais, už tai Sovietai 
pirktu iš Japonijos aude
klus, lengvosios pramonės 
dirbinius, motorinius dvira
čius ir kt.

Už įgabenamą iš Ameri
kos anglį Japonija moka po 
$30 tonui.

Athenai, Graikija. — At
vyko Amerikos generolas 
Charles Ed. Hart, kuris va
dovaus Graikijos ginklavi
mui prieš komunizmą.
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KONFERENCIJA
SVETURGIMIAMS GINTI

LEONO PRŪSE1KOS suėmimas nėra pirmutinis ir 
jis, atrodo, nebus paskutinis.

L. Prūseika, kaip žinia, Amerikoje išgyveno 40 metų 
ir štai, dabar jis buvo suimtas deportavimui neva dėl to, 
kad jis nėra šio krašto pilietis, bet iš tikrųjų dėl to, kad 
jis kovoja už taikos reikalą, kad jis, kaip žurnalistas ir 
kalbėtojas, ištikimai tarnavo ir tebetarnauja darbo 
žmonėms.

Leonas Prūseika — vienas iš arti 200 nepiliečių dar
bininkų veikėjų, suimtų ir paskirtų deportacijai. Dau
guma jų yra paleisti po bėlomis, yra laisvi, bet yra to
kių, kurie dar vis tebesėdi kalėjime.

Iš lietuvių nepiliečių, suimtų deportavimui, yra ne tik 
Leonas Prūseika ir Vincas Andrulis, yra jų ir daugiau: 
Čikagoje, Detroite ir Clevelande.

Leonas Prūseika, kaip ir kiti nepiliečiai darbininkų 
veikėjai, kaltinami, kad jie kada tai priklausę ameriki
nei komunistų partijai. Dėl to, kad jie yra buvę tos 
partijos nariais, jie turi būti iš šio krašto išdeportuoti, 
ištremti.

Savaime aišku, jog toks valdančiųjų sluogsnių galvo
jimas yra neteisingas, jis neišlaiko kritikos.

Atsižiūrėdamas i tai, Amerikinis Komitetas Sveturgi- 
mjams Ginti užvedė bylą, kuri šiuo metu yra aukščiau
siame Jungtinių Valstijų teisme. Šis teismas,—gal šie
met, gal sekamais metais,—spręs dvi bylas reikale sve
turgimių nepiliečių:

Ar galima deportuoti sveturgimius nepjliečius už tai, 
kad jie kada nors yra buvę komunistų partijos nariais?

Ar galima laikyti suimtuosius sveturgimius nepilie- 
čius kalėjime, neišleidžiant jų po bėla, kol teismai spren
džia-] ų deport avimo bylas?

Kaip į tai aukščiausias šalies teismas pažiūrės, kaip 
jis tas bylas išspręs, liekasi palaukti ir pamatyti, bet 

• šiuo metu rankų nuleisti negalima; reikia darbuotis, rei
kia ginti puolamuosius, reikia padėti Amerikiniani Ko
mitetui vesti bylas.

PADĖJUS VISUS KITUS REIKALUS į šalį, privalo
me nepamiršti, kad šių metų gruodžio 8 ir 9 dienomis 
(Čikagoje įvyks svarbus suvažiavimas-konferencija. Tai 
nebus tik lietuvių konferencija; tai bus visos Amerikos 
žmonių konferencija, — konferencija, kuri spręs tai; 
kaip padėti puolamiesiems, kaip padėti Amerikiniam Ko
mitetui sveturgimiams ginti, kuris veda teismuose bylas.

Spalio 30 d. Laisvėje tilpo lietuvių komiteto atsišauki
mas, kuriame telpa tokie raginimai:

1. Visi lietuvių komitetai (vietose) sveturgimiams gin
ti privalo pasiųsti konferencijon delegatus.

2. Kur tokių komitetų nėra, reikia jie įkurti ir išrinkti 
delegatus.

3. Draugijų sąryšiai turėtų siųsti savo delegatus.
4. Tą patį turėtų daryti ir pavienės organizacijos.
Tuo reikalu tenka pradėti rūpintis jau dabar, tuojau, 

dar šį mėnesį.
Atsiminkime, jog gynimas persekiojamų nepiliečių 

sveturgimių darbininkų veikėjų yra podraug gynimu vi- 
Amerikos žmonių teisių ir laisvių.

NAUJAS DEMOKRATŲ PIRMININKAS
DEMOKRATŲ PARTIJA susilaukė naujo pirmiųinko, 

kuj*iuo yra vienas Indianapolis miesto (Indianoje) banki
ninkas, Frank E. McKinney.

į^Ir. McKinney tapo paskirtas demokratų partijos pir
mininku po to, kai iš tos vietos pasitraukė William M. 
Boyle, Jr.; gi pastarasis pasitraukė po to, kai pradėjo 
iškilti viešumon faktai, kad jis, Boyle, pasinaudodamas 
šia vieta, ėmė iš valdiškų įstaigų kyšius.

Prezidentas Trumanas, skirdamas McKinney savo par
tijos pirmininku, paskelbė, jog tai dąrąs, jausdamas, kad 
jis, McKinney, įneš į partiją “naujų idėjų.”

Demokratų vadovybei, ypatingai prezidentui Trumą- 
nui, rūpi, kad partija būtų apvienyta, kad nuo jos ne
atskiltų pietinės, valstijos, kaip padarė 1948 metais, kad 
demokratų partija būtų tvirta ir gaivi 1952 metų rin
kimams. Trumanui rūpi ir tai, kad 1952 metų demokra
tų partijos suvažiavimas nominuotų jį patį, o jei jis at
sisakytų kandidatuoti, tai jo siūlomąjį asmenį prezidento 
vietai.

I* Tačiau, akylus stebėtojai Washingtone nemano, kad 
taip bus. Jie mano, jog McKinney partijos neapvienys. 
Jie mano, kad pietinių valstijų demokratai tebesišiauš 
prieš Trumaną.

Demokratų valdžia, demokratų partija yra atlikusi 
, daug blogų darbų. Ji įvėlė Ameriką į Korėjos karą, ku
ris tiek daug mums lėšavo žmonėmis ir turtu, ji pa- 
ąkendusi kyšystėje. “Missouri gengė” uždavė demo- 

. kratų partijai aštrų smūgį.
ĮL Vargiai naujas partijos pirmininkas begalės savo 

“naujomis idėjomis” Trumano administraciją išgydyti!

Kas Ką Rašo ir Sako Melas ir lietuviškumas

KAM YRA GERAI
Dienraštyj Vilnyj skaito

me: '
Daugelis stambaus kapita

lo korporacijų skundžiasi, kad 
šiemet jos gauna mažiau pel
no, kaip pereitais metais gau
davo, bet ir šiemet jų pelnas 
nežmoniškai didelis. Štai keli 
pavyzdžiai.

General Motors korporaci
ja per devynis šių metų mene
sius padarė pelno $372,790,- 
923.

Bethlehem Steel korporaci
ja — $67,155,347.

Alcoa (Aluminum Co.) —• 
$30.750,535.

Allis - Chalmers Manfg. Co.
— $15,696,804.

Tiek pelno padaryta jau 
atėmus federalius taksus ir vi
sas . “numatomas išlaidas.”

Niekados pirmiau, taikos 
metu, tos korporacijos nepa
darydavo tiek pelno. Teisybė 
pernykščiais metais pelnas 
buvo didesnis, bet tai dėlto, 
kad taksai buvo mažesni.

Taip, korporacijos, bilijo- 
nieriai šiuo metu lobsta. 
Lobsta jie ir dar labiau lobs, 
nes karas, kuris darbo žmo
nėms neša didžiausią nelai
mę, kapitalistams—didžiau
sius pelnus.

kad
ra-

DĖL LIETUVYBĖS 
PARAPIJINĖSE 
MOKYKLOSE

Laisvėje buvo rašyta, 
Čikagoje dipukai tęvai
šosi po peticijomis, kad jų 
vaikai nebūtų mokomi lie
tuvių kalbos parapijinėse 
mokyklose. Kitur reikalau
jama, kad vaikai būtų mo
komi lietuvių kalbos para
pijinėse mokyklose. Bet ir 
ten, kur yra mokoma arba 
siekiamasį įvesti lietuvių 
kalba, neapsieinama be sa
votiškų skandalėlių.

Štai, Brooklyne, Apreiš
kimo parapijos mokykloje 
kilo savotiškas skandalėlis, 
kurį Dirva dar labiau išpū
tė:

Klebonas nors ir žadėjo ke
lis kartus, bet dar nesiėmė 
konkrečių žingsnių išpildyti 
mokyklinio amžiaus tėvų ko
miteto prašymą. Prieš tris mė
nesius .jis buvo pažadėjęs į* 
teikti arkivyskupui tėvų “Pro 
memoria”, kur buvo nurodyti 
tėvų pageidavimai dėl parapi
jos mokykloje įvestinų refor
mų, norint sustiprinti lietuvy
bės ugdymą.

Dabar visai neseniai mo
kykloje nutiko įvykis, kuris 
rodo, kad noi-s ir gražiai ofi
cialiai tekalbama apie Apreiš
kimo parapiją, vis dėlto jos 
vedėjas, nežinia, kodėl, tole
ruoja savo mokyklos persona
lo išsišokimus prieš lietuvybę.

Penktoje klasėje mokytoją 
vienuolė viešai sudraskė vieno 
mokinio tėvo rašytą mokyklai 
laišką, kuriame buvo pagei
daujama jo sūnaus vardą ra
šyti ne Anthony, bet Antanas, 
ir pranešama, kad jo sūnus 
kartu su savo tėvais eina ne į 
angliškas pamaldas 9 vai., bet 
į lietuviškas 11 vai.

Sudraskiusi laišką ir įmetu
si į šiukšlių dėžę vaikų aki
vaizdoje, ji viešai pradėjo 
žeminti lietuvius ir Lietuvą, 
o kitą dieną ji iškritikavo lie- 
tuviškųs vardus, užkliūdama 
ir už šeštadieninės mokyklos 
pasirinktojo Maironio vardo, 
tardama, kam pasirinkta ne 
kokio šventojo, nes ‘ji nežino
jo, anot jos, kas tas Maironis.

Ši seselė ir pernai dirbo to
je mokykloje, bet savo širdies 
dar nebuvo atvėrusi; šiuo me
tu baigiama nustatyti, jog ji 
yra pakurstyta žmogaus, kuris 

labai yra nusistatęs prieš lie
tuvybės akciją.

Čia, kaip matome, m’oja- 
masi kirsti į akį kun. Pa
kalniui, Apreiškimo para
pijos klebonui.' — •

j Naujienų redaktoriaus lo- 
įgiką yra tokia: Jeigu Lais- 

Pakąlnis atsakys: kuo gi j ye ir Vilnis nemeluoja apie 
čia aš kaltas, jei mokytoja Lietuvą ir jos kolektyvinį 
seselė yra žiopla, priešingą žemės ūkį, tai jos negali bū- i • j___i. • n 1 . • -i • j •*!lietuvybei ?

Klebonas yra supančiotas 
vyskupo, savo boso, įsaky
mais. _ 
tain, kaip sako bosas.

Seselės (minyškos), pasi
rodo, yra prastai i 
lintos, tamsios. Jeigu jos, 
mokytojaudamos lietuviš
kos parapijos mokykloje, 
nežino net to, kas buvo 
Maironis, tai ko daugiau 
galima iš jų tikėtis?! Mai
ronis, tos seselės, matyt, 
buvo skaitomas kokiu nors 
sųbversyviu, o gal komu
nistu, nes Mairionio raštai 
Tarybų Lietuvoj^ tebėra 
leidžiami ir didžiai vertina-j 
mi.

Matyt, dėl to paties rei
kalo — dėl parapijinių mo
kyklų mokytojų tamsumo, 
atsilikimo, — ir 
įvyko tai, kad tėvai prašė, 
kad jų vaikai nebūtų mo
komi lietuvių kalbos1. ,

Dirva savo skundą prieš 
Pakalnio parapiją ir prieš 
tą mokytoj ą-seselę šitaip 
baigia:

Penktosios klasės dėstytoja, 
nors ii’ lietuvė, bet vaikam.? 
pareiškė, jog lietuvių kalbos 
ji mokėsi tik todėl, kad buvo 
verčiama, ir radusi tris lietu
vius mokinius (spėjama, kad 
tai buvo' iš anksčiau sureži
suota), ji atvedė juos į klasę 
ir jie, visiems girdint, atrapor
tavo, jog jie. yra blogi moki
niai todėl, kad pernai mokėsi 
lietuvių kalbos.

Galime sulaukti net to
kių laikų, kai lietuviškų pa
rapijų mokyklose kiekvie
nas, kuris norės mokytis 
lietuvių kalbos, bus tiesiog 
apskelbtas subversyviu.

Šiais neramiais., pilnais is
terijos laikais, visko galima 
tikėtis!

ti lietuviškos.
Tikrai naujas lietųvišku-

Jis priverstas daryti roo apsklembimas. Niekas
netikėjo, kad susilauksime 
tokio supratimo apie lietu-

išmoks-; viškumą.
Aną dieną Laisvėje kris

luose A. Bimba trumpai pa
rodė, kaip komercinė spau
da netiesą skelbia apie kol
ūkius. Už pavyzdį paėmė 
apie Ukrainos kolūkius

Timese. Buvo parody ta, 
kaip laikraštininkas Joseph 
Clark nuvyko j tą pačią U- 
krainą ir surado, kad minė- 

! tam Timeso straipsnyje nė
ra nei lašo tiesos.'

Naujienos labai 
Bet tik koliojasi, o 

Čikagoje no fakto paneigti

562,083,383' PARAŠŲ!
Pasaulinė Taryba Taikai 

Ginti paskelbė, kad po jos
išleista peticija, raginančia, ^arbadieniu.
. z-J ■» A I XxJ 1 z-J «* /->. t za z«idant penkios didžiosios 
valstybės sudarytų taikos

suarė du kartu daugiau. Jis 
jau turi du darbadieniu, 
vietoje vieno. Arba, gal, 
pav., to “Ivano” dar kitas 
kuris narys darby metės 
metu prisidėjo mi savo dar
bu ir padidino jo rekordan 
darbadienių skaičių.

ANEKDOTAS ------
Jis pasieks

’Judžių teatre, einant sės
tis, mergina klausia: “Pe
truk, ar tau daro kokį Sjcųy 
tuma, kurioje tavo pusėj^ 
aš sėdėsiu U’

Petrukas: “Nėra jokįo 
skirtumo, Agotėle, abi ma-r 
no rankos, regis, vienodo*- 
ilgumo.”

užpyko, 
nė vie- 
negali. 

Timese buvo pasakyta, kad 
kolūkietis “Ivanas” turėjo 
per metus savo kreditan tik 
200 darbadienių. Gi Clark 
surado, kad jis turėjo net 
500 darbadienių. Times ra
šė j as teigė, kad “Ivanas” 
tegavo 4 svarus grūdų už 
darbadienį, tuo tarpu Clark 
parodė, kad jis gavo net 11 
svarų. Times buvo pasaky
ta, kad pinigais jis gavo tik 
tris rublius už kiekvieną 
darbadienį, tuo tarpu Clark 
parodė, kad jis gavo po še
šis rublius. Be to, Timese 
nieko nebuvo pasakyta, kad 
“Ivanas” turi didelį, pusan
tro akerio daržą, karvę su 
veršiuku, avių, kiaulių, viš
tų* ir kad jis, apart grū
dų ir pinigų, iš kolūkio gau
na daržovių, f r ūktų ir dar 
kitokių gerybių.

Šių rašytojo Clark pa
tiektų faktų Naujienų re
daktorius negali paneigti. 
Tad jis išeina iš temos ir 
kabinėjasi prie kitko. Gir
di, žiūrėkite, kaip sunkiai, 
kaip muliškai “Ivanas” tu-i įvyksta nuskirtu laiku, tai 
re j o dirbti, jeigu jis per s visi nariai raginami daly- 
metus pasidarė tiek daug vauti sekamame susirinki

me.
Mokėkite Duokles

Daugelyje kuopų dar yra 
nieko sakyta, kad “Ivanas” 1 narių, kurie nepasimokėjo 
persidirba. Tik buvo me-1 duoklių už 1951 metus. Kuo- 
luojąma, kad jis iš tų plikų 
keturių svarų grūdų ir tri
jų rublių už darbadienį tu
rėjo su vįsa šeima pragy
venti, arba badauti. Štai 
kas buvo sakoma. Štai kas 
buvo meluojama.

Galima žodis kitas pasa
kyti ir apie tą didelį skai
čių darbadienių. Pasirodo, 
kad kolūkyje darbadieniu 
skaitoma ne išdirbtas va
landų kiekis, bet atlikta nu
statyta darbo porina. Gal, 
pav., traktorininkui nusta
tyta norma suarti tokį ir 
tokį žemės plotą. Bet jis, 
gerai, nuoširdžiai dirbda
mas, gerai 
traktorių,

East Chicago, III., streikuoja Indland Steel kompani
jos 18,000 darbininkų. Čia parodoma dalis streikierių 
prie dirbtuves. Streikas kilo prieš algų nukapojimą 
vienam departmente. Darbininkai priklauso United 
Steelworkers unijos lokalui 1010.

ALDLD Reikalai
CENTRO KOMITETO 

BALSAVIMAI
Visoms LLD kuopoms yra 

išsiuntinėta ALDLD Cen
tro Komiteto narių rinkimo 
blankos. Balsavimai prasi
dėjo su 1 d. spalių ir bai
giasi su lapkričio (Nov.) 30 
diena. Blanką su balsavi
mų rezultatais į Centro Ko
mitetą reikia grąžinti jki 
10 d. gruodžio (Dec.), 1951.

Prašome visų kuopų val
dybas sušaukti skaitlingus 
susirinkimus. Kurių kuopų 
reguliariai sUs i r i n k i m a i

Čia jau visai kitas klau- ■

Laisvės ir Vilnies. Mūsų 
vajininkai ir vajininkės 
nuoširdžiai dirba. Darbuo
jantis dienraščiams, nerei
kia pamiršti ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos.

Kanadiečių savaitraštis— 
Liaudies Balsas prašo pas 
pas LLD kuopas ir nacius 
paramos. Tuo , reikalu iš
siuntinėjo laiškus, kur, tarp 
kitko, sako: v '

“Liaudies Balsas jau d\T- 
dešimti metai gina darbo 
žmonių reikalus. Jis linkęs 
ir toliau tęsti savo garbin
gą misiją Kanadoje ir Su
vienytų Amerikos Valstijų 
lietuvių tarpe, bet tas bu
vo, yra ir bus galima tik 

talka ir para-

paktą, žmonių parašų skai- simas. Taip nebuvo Timese i
čius vis auga ir auga. Iki 
šių metę spalio mėn. 15 d. 
buvo surinkta po peticija 
562,083,383 parašai. Ligi 
šiol, be abejojimo, parašų 
skaičius dar paaugo keletu 
dešimtų milijonų ar dau
giau.

Žemiau paduodame Skai
čius parašų 
rose šalyse:

Albania >
Algiers 
Argentine 
Australia 
Austria 
Belgium 
Brazil 
Bulgaria 
Burma 
Canada 
Chile 
China

865,$85 
100,000 

1,500,000 
67,425 

842,153 
387,500 

1,493,725 
5,627,000 

129,830 
270,000 
500,000 

344,053,057
Columbia 
Costa Rica

10,000
34,000 Mongolia 633,877

Cuba . 786,778 Nederland 282,532
Cyprus 103,824 New Zealand 10,000
Czechoslovakia 9,020,522 Norway 40,000
Denmark 124,724 Peru 5,578
Egypt ų 22,000 Poland 18,053,000
Finland 525,000 Portugal 40,000
France 8,000,000 Puerto Rico 20,000
Germany 13,588,002 ' Romania 11,060,141
Great Britain 833,342 Spain 350,000
Guatemala 65,073 Sweden 248,580

Hungary 7,148,000 Switzerland 50,000
India 1,200,000 Syria 205,000
Indonesia 536,000 Thailand 152,531
Iraq 12,000 Traps Jordan 12,000
Iran 1,920,000 Trieste 80,000
Israel 201,337 Tunis 100,000
Italy 14,353,842 Union of S. Africa 5,000
Japan 5,693,301 Uruguay 215,000
Korea 7,047,821 USSR 96,729,946
Lebanon 170,000 . Venezuela 36,000

*"* M'Oxico 'l ' ' 160,000 | Viet Nam 6,362,057

Balsas prašo 
kad gavus 100

pu valdyboms pasiųsta są
rašas skolingų narių. Pra
šome tuojau išrinkti iš tų 
narių duokles ir prisiųsti į 
centrą.

Nariai, kurie dar nepasi- 
mokėjote duoklių, tai tuo
jau, matykite kuopos valdy
bos narius ir atlikite savo 
pareigą.

“šviesa” No. 4
Žurnalo “Šviesos” No. 4 

jau spaudoje. Jis greičiau 
išeis, kaip kiti išėjo. .Nori
me, kad anksti, pirm šven
čių, jis būtų išsiuntinėtas 
nariams.

......  f . ....... Jeigu kuris narys pakei- 
i prižiūrėdamas vietą, _ tai

netingėdamas, i ^uoJau aPle ^ai Pianeskite.
Platinkite knygas

Orui atvėsus vėl atsidaro 
platesnė dirva platinimui 
knygų. LLD Centro Komi
tetas turi daug įvairiausių 
knygų, kaip istorijos, poli
tikos, mokslo, Amerikos ir 
Lietuvos klausimais bei gro
žinės literatūros.

Knygas išparduodame la
bai nupiginta kaina. Jeigu 
ant vietos nėra platintojų, 
tai pageidaujanti gerų kny
gų kreipkitės į centrą.
Laisve, Vilnis ir Liaudies 

Balsas
Dabartiniu laiku einą va

jus už naujus ir atnaujini
mą prenumeratų dienraščių

|SU jūsų... 
ma.”

Liaudies 
darbuotis, 
naujų skaitytojų ir sukėlus
$2,500 aukų. Tai nedaug. 
LLD kuopos ir nariai gali 
labai daug pagelbėti kana
diečiams . Mes džiaugėmės, 
kada 20 metų atgal jie pra
dėjo leisti savo savaitraštį, 
mes jiems tada padėjome, 
tai privalome ir dabar pa
dėti.

Ačiū už Aukas!
Aukų į Knygų ir Apšvie- 

tos Fondą gavome sekama?:
LLD 188 Kp., Detroit, 

Mich., per N. Belūną, iš iž
do ir ant blankos, $28.75.

Juozas Dainius, Flushing, 
N. Y. (kitiems svarbiems 
reikalams), $20.00.

LLD 187 Kp., Chicago, 
Ill., per J. Stulgį, $10.00.

LLD 10 Kp., Philadelphia, 
Pa., per R. Merki, $10.00.

LLD 141 Kp., Philadel
phia, per R. ftferkį, $10.00.

Naujosios Anglijos Mote
rų Skyrius, per H. Thomas, 
$5.00.

LLD 136 Kp., Harrison, 
N. J., per V. Zilen, $5.00.

A. Bersenas, Coldwater, 
Mich., $5.00.

Po $1 aukavo S. Alseika 
ir J. Jakas, Los Angelas, 
CaL ..Širdingiausiai ačiū už Jtdy 
kas!

D. M. šOLOMSKAft 
ALDLD CK Sekr. ’ 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

2 pusk—Laisve (Liberty)1 An trad ien., Lapkritis-Noy. 6,, 1951
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ĮSPŪDŽIAI

Algirdas ir Kęstutis
Mirdamas Gediminas padalino valstybę savo 7 sū- 

1 nams. Vyriausiu, t. y. didžiuoju Lietuvos kuunigaikščiu 
pąslęyrė savo jauniausiąjį sūnų Jaunutį. Bet ketveriems 
metams praėjus, du Gedimino sūnų, 'Algirdas ir Kęstutis, 
susitarę pašalino Jaunutį ir patys pasidalino Lietuvos 
valstybę.

Algirdas tapo didžiuoju kunigaikščiu ir pasiėmė gu
dų žemes, o Kęętutįp paliko Lietuvos kunigaikščiu su so- 
stapiliu Trakuose. Abu broliu gyveno didžiausiame su- 

- tikime ir vienybėje, visur kur viens antrą pasilaikydami.
Algirdas visą savo gyvenimą pravertė kariaudamas su 

• gudais, totoriais ir lenkais. Lietuvoj jis buvo mažai 
težinomas. Tiek tik,' kad skaitėsi didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu, gyveno Vilniuje, ir didelei kryžiuočių gau
jai ant Lietuvos užpuolus, ateidavo Kęstučiui padėti. 1

Kęstutis gi visą savo gyvenimą praleido karuose su 
kryžiuočiais.

r - vi-. ..Karai su kryžiuočiais.
I 'Kęstučio laikais kryžiuočiai ypatingai dažnai suskato 
užpuldinėti Lietuvą. Kad lengviau būtų užpuldinėti, kry
žiuočiai statė Lietuvos pasieniais vi’s naujas pilis, kas- 

; kart vis gilyn įsiverždami į lietuvių žemę. Iš tų pilių 
darė Nuolatinius užpuolimus. Užpuolę plėšė ir degino 
kaimus, naikino javus ant laukų, atimdavo turtus ir 
gyvulius, išmušdavo ar išvarydavo nelaisvėn suimtus 
žmones.

Paprastai per metus kryžiuočiai padarydavo du dide
liu užpuolimu ant Lietuvos: apie Grabnyčias ir apie Žo
linę, bet jeigu pas juos atvykdavo iš Europos aukštesnės 
kilmės svečias, tai jo pramogai tyčia suruošdavo žygį 

'j (reizą, anot kryžiuočių) panaikinti ir paplėšti stabmel
džių. (Šitai darydavo, viena, garbei savo globėjos šv. 
Marijos Panos, o antra—kad tuomet buvo ^patogiausias 
laikas užpulti: žiemą pelkėms ir upėms užšalus, o va
sarą—apdžiūvus.)

Tokių didelių užpuolimų buvo daug Kęstučio laikais. 
Daug kartų paplėšė ir išdegino Žemaitiją, paėmė Veliuo- 

į • nos, Bisenos ir Kauno pilis. 1377 m. buvo apgulę net 
Trakus ir Vilnių. Pilių, tiesa, jiems nepavyko paimti; 
bet sudegino Trakų ir Vilniaus miestus ir pakeliui skau
džiai apiplėšė šalį.

Bet šitų didelių užpuolimų kryžiuočiams dar nepakako. 
'Be to, dar pakraščių tvirtovių ar miestų viršininkai kiek
viena proga savąime užpuldavo Lietuvą ir stengdavosi 
apiplėšti juo didesnius žemės plotus.

Maža to. Su kryžiuočių žinia“ susidarydavo plėšikų; 
būriai, kurie slaptais užpuolimais be paliovos skaudžiai 
plėšė Lietuvos pakraščius. Nors viešai kryžiuočių vy
resnybė kratėsi nuo bičiuliavimo su plėšikais, sakėsi nie
ko bendra su jais neturinti, bet slapta pataikavo jiems; 
leido viešai telktis ir ruoštis prie plėšimų.

Paprastai mažesnieji kryžiuočių užpuolimai ant Lie
tuvos tęsėsi tik kelias-dienas; kartais tiktai vieną nak
tį- Žygį atlikdavo paprastai raiti, arba plaukdavo Ne
munu ar kita kuria upe, kad netikėtai užpuolus ten, kur 
jų visiškai nelaukta. Atkeliavę į tokią vietą, kryžiuo
čiai pasiskirstydavo į kelis būrius, kad vienu laiku už
puolus ir apiplėšus juo didesnę apygardą.

Kad aiškiau būtų matyti, kaip elgdavosi kryžiuočiai 
per tokius užpuolimus ant Lietuvos, paduodame čia ke
lias ištraukas iš pačių kryžiuočių raštų .

“1367 m. brolis Hennigas, brolijos maršalkas, nuvyko 
į aukštuosius lietuvius, kuriuos užtiko neginkluotus. Su
skirstęs savo kariuomenę į tris dalis, užpuolė ir ište- 
riojo kardu ir ugnim valsčius, paėmė 800 belaisvių ir 50 
arklių.”

“1369 m. advokatas iš Grobino nuvyko į Lietuvą, kur 
sudegino daugybę kaimų ir išmušė daugybę žmonių.” 

įfc^“1370 m. Goldingeno komandorius įsibrovė į lietuvių 
/žemę; išteriojo; paėmė 320 žmonių, yyrų ir moterų, ne

skaitant užmuštųjų. Be to, paėmė 430 galvų galvijų ir 
arklių... Maršalkas nusiuntė taip pat pulką į Drohičino 

, žemę, kurioj išbuvo 4 naktis, beplėšdami, bemušdami ir 
beimdajni belaisvius... Paėmė 106 vyrus, 61 arklį ir 9 
kapas jaučių ir karvių... Taip pat Ragainės komando
rius, apiplėšęs 2 kaimu, paėmė 20 arklių ir 9 jaučius.”

“1372 m. brolis Vygandas su 100 parinktų vyrų įsi
brovė į Lietuvą plėšti ir kankinti stabmeldžių... Perėjo 
Nemuną ir netikėtai pirmamiegy užpuolė 4 kaimus. Ką 
atrado, kardu nugalabijo: vyrus, moteris ir vaikus. Su
degino viską ir išsivedė belaisvių ir didelį grobį.”

“1376 m. magistras pasiuntė Baigės komtūrą su 600 
ginkluotų vyrų. Netikėtai užpuolę, išdegino šalį ir par
sivarė iš ten 200 belaisvių. Būtų parsivarę dar daugiau, 
bet sniego buvo taip gilu, kad daugiau negalėjo varytis. 
Tad daugybę jų užmušė. Be to, parsivarė iš ten tūks
tantį galvų galvijų ir 20 arklių.”

Tokių Lietuvos užpuolimų per 30 metų (nuo 1345 iki 
1377 m.) kryžiuočiai padarė apie 70, o kardininkai—30. 

•-W Lietuviai taip pat skolingi nepasilikdavo. Per tuos pat' 
* nrisdešimtis metų lietuviai 31 kartą užpuolė ir skau- 

nuplėšė kryžiuočiu žemę ir 11 kartų kardininkų 
žemę.

Kad geriau apsigynus nuo kryžiuočių užpuolimų, lie
tuviai, išmokę iš vokiečių, pasistatė kelias mūro pilis: vo
kiečių pasieniais iškasdavo griovius, sodindavo gyvą tvo
rą iš medžių, supildavo pylimus, gyva tvora apsodintus. 
Už tų pylimų ir gyvųjų tvorų laikydavo paslėpę karei-

vius, kad sutūrėtų kryžiuočių užpuolimus, o neišgalint 
sutūrėti, kad praneštų apie juos visai šąlikį.

Vokiečiai, žinoma, stengėsi paimti ar sugriauti svar
besnes tų pilių. Labiausiai nekenčiama buvo vokiečiams 
Kauno pilis, kuri stovėjo toje vietoje, per kurią eina ke- 
lias iš Prūsų į Trakus, Vilnių ir Ukmergę. Nepaėmus 
Kauno, negalima buvo užpulti pei Vilniaus, nei Trakų.

Kelis kartus buvo užpuolę vokiečiai Kauno pilį, kol 
pagaliau (1362 m.) jiems pavyko paimti.

Šalia sugriautos lietuvių pilies vokiečiai pasistatė ki
tą, bet neilgai trukę lietuviai vėl atėmė ją, sugriovė ir sa
vąją pasistatė, šiandien riogsantięji Kaune pilies griu
vėsiai, sako, esą kryžiuočių pastatytosios pilies lieka
nos. 1364 m. vokiečiai paėmė ir sugriovė Veliuonos ir 
Bisėnų pilį, o 1377 m. buvo pasiekę net Trakus ir Vilnių.

Visą tą ilgą ir naikinantį karą su vokiečiais turėjo 
vesti vieni lietusiai, Kęstučio vadovaujami.

(Bus Daugiau)

LLD III Apskrities Konferen
cija Atsibuvo Spalio 21 d. š.m.

NEW BRITAIN, CONN.

11 art f o rd o, B r i d g e p o r to, 
New Haven’o, Waterburio ir 
New Britaih’o kuopos ir IlarU 
fordo Moterų’ Klubas prisiun
tė 22 atstovus ir su 4 Apskri
ties Komiteto nariais, susida
rė 26 su sprendžiamais bal
sais.

Pirmininkavo J. Koncas iš 
New Haven. Raštininkavo F. 
J. Repšys iš Hartfordo.

Konferencija buvo smagi ir 
draugiška. Pasakyta gražių ir 
naudingų išsireiškimų. Iš kuo
pų raportų pasirodė, kad vei
kiama neblogai ir kuopos sto
vi gerai finansiškai, taipgi 
yra parėmusios.gerus darbus..

Spaudos piknikas Hartfor
de buvo geras ir našus. Aps
kričių naudai rengti pietūs 
Waterbury j e taipgi buvo geri

CHICAGOS ŽINIOS
Taikos ir civilinių teisių 
gynimo reikalai

Spalių 25 d. . įvyko labai 
svarbus susirinkimas Taikos 
ir Civilinių Teisių Komiteto.

Svarstymui patiekta kele
tas labai svarbių klausimų. 
Pirmutinis iš jų tai prisirengi
mas prie Amerikinio Komite
to Sveturgimiams Ginti šau
kiamos konferencijos gruo
džio 8—9 dienomis, Chicago- 
je. Ryšyje su tuo V. Andrulis 
darė pranešimą apie tai, kaip 
stovi dalykai su deportacijai 
skiriamais asmenimis Chica- 
gos srityje. Jis pranešė, kad 
vėliausiai deportacijai suimtas 
L. Pruseika. Jis paleistas už
stačius $5,000 kauciją.

. Antras svarbus klausimas 
tai Civilių Teisių Kongreso 
rengiamas bazaras politinių 
kalinių šelpimo naudai, jų šei
mų paramai. Bazaras įvyks 
gruodžio 1-2 dienomis, Peop
le’s Auditorijoj. šiame visų 
tautu bazare nusitarta turėti 
lietuvių skyrių.

Atstovė iš Cook Apskrities 
Piliečių Komiteto, kuris ren
gia didžiulį masinį mitingą 
Coliseum salėje, trumpai api
budino to masinio mitingo 
svarbą ir tikslą. Tai busiąs 
mitingas, kuriame demokra
tiškai nusistatę Chicagos sri
ties piliečiai reikalaus, kad 
būtų nubausti Ciceros riaušių 
kaltininkai.

Nekurie iš dalyvių pastebė
jo Taikos ir Civilių Teisių Ko
mitetui jog reiktų įtraukti į 
komitetą jaunų žmonių, ku
rių dabar komitete nėra, šia
me klausime ilgokai disku- 
suota. Sumanymas sveikas ir 
komitetas pasižadėjo dėti pa
stangas įtraukti jaunimo, bet 
kol jų nėra komitete, tenka 
darbą vesti be jų.

Komiteto Nare.
—o---

Dar Chicagos piliečiai tars 
savo žodį dėl buvusią riaušių 

%
Organizacijų ir piliečių 

protestai privertė valdžia per
svarstyti kaltinimus prieis nu
kentėjusi^ Ciceros piaušėse 
ir pagaliau' išteisinti juos, bet 
tuomi klausimas dar nebaig
tas. Tikrieji kaltininkai, kol 
kas, lieka neliesti. '

3 -Laisvė ^Liberty)' Antradien., Lapkritis-Nov. 6, 1951

Pastaromis dienomis Chiea- 
gojo įsisteigė Cook County 
Citizens Committee, kuriam 

su1 neblogu pelnu.
Priimta rezoliuciją reikalu 

taikos ir pasiųsta tinkamoms 
įstaigoms.

Konferencija paaukavo 
LMS Mokyklai, LLD Knygų 
Fondui, Laisvei ir Vilniai ir 
kitiems geriems tikslams $90. 
Liko Apskrities reikalams 
$93.

Kitais metais Konferenci
ja bus New Haven, Conn. 
Apskrities Komitetas likosi 
senasis, dar kiek ir naujų pri
rinkta.

Pažymėtina, kad ši Konfe
rencija buvo smagi tuomi, 
kad beveik visi atstovai turė
jo ką nors pasakyti. Užsidarė 
apie 5 vai. p.p.

New Britaino moterys pri
rengė skanius pietus. Atsto
vai ir atstovės didžiai dėkingi 
už gerą pavaišinimą.

Korespondentas

I vadovauja advokatas Earl B. 
Dickerson, buvęs aldermanas, 

i ir Al Benson, radijo WGES 
| stoties pranešėjas.

Šis naujai sutvertas piliečių 
komitetas žada veikti, kad 
privertus valdžią patraukti 
atsakomybėn tikruosius kalti
ninkus Ciceros riaušių.

Jis atsišaukia į visus demo
kratijos trokštančius piliečius 
remti Coliseum mitingą, taip 
kad ta didžiulė virš |0,000 
sėdynių svetainė būtų pilnutė
lė lapkričio 21 dieną.

—o—
Kai mūsą moterys stos darban

Viename LDS 53-čįos kuo
pos susirinkime moterys pa
reiškė, kad jos gali bile kada 
pralenkti vyrus pramogų ren
gime. Jos sakė tai įrodys 
gruodžio 1 d. surengiant žais
lų parę.

Į komitetą, kaip Sakė viena 
iš komiteto, vyrų nepriėmė; 
išrinko visas moteris.

Vyrai suskubo ir surengė 
išvažiavimą į Ryąn Woods. 
Išvažiavimas buvo gan pasek
mingas. Pamatysime kaip bus 
su moterų žaislų pramoga. Ar 
ištikrųjų jos pasirodys geriau 
su savo parengimu.

Kaipo moteris, aš irgi sa
kau, kad moterų parengimas 
turės būti našesnis už vyrų. 
Bet vyrai turės kooperuoti, 
kaip moterys kooperavo jų 
surengtam išvažiavimui.

LDS Nare.
—O—

Mūsą vąikąčią reikąlą 
tvarkymas eina gerąja vaga

Ateities Žiedo Vaikų Drau
gijėlės nariai stropiai ruošia
si prie dviejų savo parengi
mų. Pirmas jų tai pačius 
draugijėlės žaislų parengi- 
mėlis penktadienį, lapkričio 
16 d.

Antras vaikučių parengi
mas, tai perstatymas opere
tės vasario 3 d., Lietuvių Au
ditorijoj.

A^VD globos komitetas, 
susidedantis iš vaikučių tėvų 
ir motinų, deda pastangas 
dauginti AžVD narių skaitlių. 
Tėvai, kurių .vaikučiai dar ne
priklauso prie A^VD raginą.' 
mi. atvesti juos Jbiles subątos 
popietį į AžVD paniekas. Be
sirengiant prįe operetės nori
ma sutraukti kuo daugiau 
vaikučių.

Vaikučių mokytoja Onute 
Petrutienė, prisimindama tas 
dienas, kada ji pati lankė 
anų dienų AžVD mokyklėlę, 
puikiai ,nwka su vaikučiais 
susitaikyti, juos užinteresuoti. 
Vaikučiai po jos komanda 
greit išmoksta lietuvių kalbą 
vartoti, nors įstoję į draugijė
lę visai jos nemokėtų.

Nėra geresnės progos vai
kučiams vystyti savo artistiš
kus gabumus, kaip dalyvau
jant tokiam vaikučių chorely. 
Vieni myli dainą, kiti muziką; 
ir jie randa progą laiks nuo 
laiko išstoti scenoje su savo 
gabumais.

Tad prirašykite savo vaiku
čius prie AžVD.

Tėvą Komitetas.

Worcester, Mass. 
Hartford, Conn.

Matykit vaidinant aktorią, 
kuris sudrumsčia merginai 
širdį

Operetėje “Sudrumsta šir
dis” yra rolė Prano, kuris 
meilindamasis prie Nastutės 
sudrumsčia jai • širdį. Prano 
rolę vaidina gabus ir jau ge
rai atsižymėjęs aktorius ir 
dainininkas Edward Skučas.

EDWARD SKUČAS

Ir štai sekančią dainą jis dai
nuoja, būk tai visam jauni
mui, o taiko Nastutei, nuo ku
rios jis laukia meilės žodžio:

Ilgėjimas
Oi laukiu, laukiu aš laiškelio 
Nuo mergužėlės mylimos, 
O ji vis netaria žodelio — 
Oi ilgu, ilgu man be jos.
Nerimstu, liūdžiu aš per dienas 
Negandams laiško taip ilgai. 
Aš negaliu gi būti vienas, 
Man širdį spaudžia vis 

skausmai.
Tad skrisk paukšteli, balandėli 
Troškimą mano jai nunešk
Ir grįždamas atgal jos laiškely 
“Myliu” žodelį man parnešk.

Taigi, Worcesterio ir Hart
fordo lietuyiai nepamirškit 
matyt vaidinant šitą gabų ak
torių, kuris sudrumsčia mer
ginai širdį.

Vaidinimai įvyks: šeštadie
nį lapkričio (Nov.) 10 dieną, 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Sa
lėje, 29 Endicot St., Worces
ter, Mass. O sekmadienį, lap
kričio 11 dieną, 2:30 vai. po 
piet, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Salėje, 227 Lawrence St., 
Hartford, Conn. ,

Gastrolių Komisija

Torrington, Conn.
Kur tik tenka nuvažiuoti į 

parengimus pasigrožėt vaidi
nimu, dainomis' arba į kitus 
pasilinksminimus, visuomet 
rasi ir torringtoniečių būrelį 
draugystėje. Tokius draugus 
ir prietelius malonu susitikti, 
kad jie atjaučia, remia ir lan
ko geriem tikslam ' parengi
mus.

Lapkričio IT d., be abejo
nės, vietos draugai ir vėl su1- 
sirikiuos važiuoti į Hartfordą 
pasigrožėti trijų Chorų —- 
Laisvės hartfordiečių, Sietyno 
newarkiečių ir Aido brookly- 
niečių — dainavimu ir roman
tiškos operetės “Sudrumsta 
Širdis” vaidinimu. Ir kas čia 
gali nematęs pasakyti, kas 
daugiau tokįo_.malonaus gali 
būti...

Užsibaigus Kongreso sesijai, atstovą buto pirmininkas 
Sam Rayburn susilaukė daug sveikinimą “už bešališku

mą.” Visi džiaugiasi, kad Kongresas užsidarė iki 1952 
metu sausio 8 d.

Kitas reikšmingas torring- 
toniečiam dalykas, tai jie pa
matys savo kadaise buvusį gy- 

; ventoją Edwarda Skučą, kuris 
vaidina ir dainuoja.

Operetės vaidyba prasidės 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
svetainėje 227 Lawrence St.

A.

Bridgeport, Conn.
LDS Skylarks rengė Golf 

Tourilament’ą spalio 27 d. 
Neperdidelis skaičius golfo 
mylėtojų dalyvavo, bet išėjo 
geriaus negu tikėtasi, šį kar
tą nesimatė to golfo smar
kuolio Tony Kasinsky, kuris 
visuomet būdavo geriausiu to 
gėmio lošėju. Pasigedom ir 
C. Preston ir kitų. Bet pirmu 
kartui lošė 2 vietinės merginos- 
Wilma Thompson ii- Anna 
Gecius. New Yorką atstovavo 
net 3 — J. Siurba, A. Bimba 
ir Bimbienė. Trofių laimėto
jais yra J. Karalius ir J. Jo- 
cis — bridgeportiečiai.

Kadangi Fairchild-Wheeler 
Golfo laukas yra gražus gam
tiškai, o ir oras tam pasitaikė 
labai prielankus, saulėtas ir 
nepcršiltas, tai lošėjai daug 
sveikatos sukaupė per tą ge
rą pusdienį.

Tą pat vakarą LDS Sky
larks surengė šaunius “Hallo
ween Dance,” įvyko Lietuvių 
Svetainėj, 407 Lafayette St. ir 
gražiai pasilinksmino. Gera 
buvo muzika šokiams ir skai
tlingas atsilankymas vietinės 
publikos. Bet, kas svarbiausia, 
tai kad iš Brooklyno pribuvo 
net 4 pilnos mašinos gražių 
žmonių. Tai buvo tikras “su- 
prize” dėl bridgeportiečių. 
Nežinau, kada ir kaip bridge
portiečiai turėsime tiems ge
riems draugams ir .draugėms 
iškirsti dar didesnį suprizą. 
Bet kad bus, tai nėra nei kal
bos.

Kadangi šitas Halloween 
Dance buvo ruošiamas reika
lu sukėlimo fondo dėl vaiku
čių “Christmas party,” tai 
turbūt dėlei to taip gražiai ir 
pavyko. Nedalyvavę pusėti
nai apgailestauja, bet jau po 
laikui. ' rungi 

—o---
Ona Gresh (Griškenienė), 

motina Johnnie Gresh, tik su
grįžo iš ligoninės po skau
džios operacijos, nes reikėjo 
jai tulžį išpiauti, kuri ją per 
tūlą laiką vargino. Linkėtina 
greito sustiprėjimo.

—o—
Kitas LDS narys Petras 

Einoris taipgi, išbuvo kiek lai
ko ligoninėje. Dabar jau na
mie. Ir tu, Petrai turi greitai 

CHARLES J. ROMAN
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pasveikti.
Lietuvių Jaunų Vyrų Drau

gija rengiasi prie perstatymo 
“Velnias ne Boba” 1-no akto 
komedijos, gruodžio 1 d. š.m. 
Tai bus linksmas vakaras.

—o—
LDS 74 kp. Teatro Komisi

ja įieško smagaus veikaliuko, 
kurį mano tuojaus po naujų 
motų vaidinti.

Didokas būrys bridgeportie
čių rengiasi į Laisvės Koncer
tą lapk. 4 d. LDS narys

Rochester, N. Y.
Iš mūsų apylinkės žinios 

tokios: Draugė L. Bekešiepė 
sveiksta. Išbuvusi ligoninėje 
apie 3 savaites, ssugrįžo na-’ 
mo. Daktaras įsakė būti lo
voje porą savaičių. Dabar 
jau pavelija po valandą j 
dieną pasėdėti kėdėje ir kiek 
pavaikštinėti bute. Tai gera, 
džiuginanti žinia. Duoda viltį, 
kad jos sveikata gerėja ir 
kad ji vėl neužilgo galės dar
buotis sykiu su visais pažan
giais žwmonėmis.

Mirė mūsų draugas Bene
diktas Duoba. Palaidotas 
spalfd 6 d. Palaidotas laisvai 
ant miesto kapinių. Nors bu
vo dirbama diena, bet gana 
didelis skaičius žmonių paly
dėjo į kapus.

Velionis Duoba buvo ilga
metis Rochesterio g5rventojas, 
susipratęs darbininkas, visa
dos rėmė darbininkišką spau
dą ir darbininkų judėjimą. 
Paliko nuliūdime savo moterį 
Elzbietą, sūnų Antaną ir duk
terį Veilikienę ir vieną anū- 

*kę. c
Velionis Duoba buvo pir

mas iš tvėrėjų Gedemino 
^Draugystės garbės nariu ir, 
Draugystės ir iki mirčiai išbu
vo jos nariu. Jis buvo Gedemi
no Draugystės garbės nariu' ir, 
rodos, prigulėjo prie anglų 
draugystės Moose. Išlydint į 
kapus du tos draugystės at
stovai meldėsi kokią tos drau
gijos priimtą maldą ir ant ka
pinių atliko gražų draūgui 
atsisveikinimą. Bet gedeminie- 
čiams nebuvo leista nė žodis 
tarti savo draugui, nors ten 
buvo gedeminiečių, kurie kar
tu draugiją organizavo ir bū-1 
tų galėję gerai nupiešti velio
nio nuveiktus darbus.

čionai visi šneka: Kame 
dalykas, kad pagriebė, nune* 
šė patylomis į kapus, rodos, 
kad tas žmogus nieko nenu
veikė ?

Aš čionai tiktai trumpai 
parašiau, žinau, kad ateityje 
bus daugiau parašyta apie 
velionio gyvenimą ir darbus.

Buvęs laidotuvėse

i
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ŽINIOS E LIETUVOS
Rajonų agrozootechnikos 
trimečių klirsų vedėjų 
seminarai

NewWko^g00^2intos
Streikieriai gavo 
nuo ALP maisto

McAvoy ragino protestuoti 
prieš taksus balsavimu

Queens darbininkų ir 
liaudies kandidatai

TEATRININKAMS

Amerikos Darbo Partija 
(American Ląbor) taipgi 
unijos ir susiedijų klubai pra
ėjusį ketvirtadienį pradėjo 
pristatinėti s t r e i k ieriams 
maisto. Gale savaitės tikėjosi 
turėti surinkto ir jau išdalin
ti apie penketą tonų.,

Brooklyn© Red Hook srities

VILNIUS, IX. 9 d. — šiuo 
metu Vilniuje vyksta rajonų' 
agrozootechnikos trimečių 
kursų vedėjų seminarai kvali
fikacijai pakelti. Juose daly- • 
vauja 78 žmonės iš įvairių 
respublikos rajonų ir sričių. 
Seminaruose, kurie užtruks 
mėnesį laiko, kursantai susi
pažins su trimečių bei trum
palaikių x agrozootechnikos 
kursų mokymo metodika bei j 
mokomojo - auklėjamojo dar
bo organizavimu. Rajonuose
taip pat bus organizuoti tri- ’ ALP klubas suteikė savo pa
mečiui agrozootechnikos kur- talpas sandėliui. Ten pat, 565 
sų dėstytojų seminarai. Juose Į Henry St., eina ir išdalinimas, 
dalyvaus keli šimtai žemės Į Būriais ateinantieji pašalpos 

1 gauti streikieriai įtikino dar- 
i biečius, jog meluoja ta komer- 
1 cine spauda, kuri rašo, būk 
laivakroviai buvę taip gerai 
apmokami, pasidarę taip tur
tingi, jog jiems jokios para
mos nereikią.

Darbiečiai atsišaukė į visus 
streikuojančių laivakrovių 
prietelius suteikti savo dova
nėlę. Jie sako: nedaleiskime, 
kad sandėlis ištuštėtų, kad 
nors vienas atėjęs prašyti pa
ramos streikierys išeitų nusi
vylęs, negavęs paramos.

dalyvaus keli šimtai 
ūkio specialistų.

“Aukštaičių” kolūkyje

KUPIŠKIS, IX. 7 d. —Spar
čiais tempais vyksta visuome
ninių pastatų statyba “Aukš
taičių” kolūkyje. Jamė stato
ma tipinė arklidė 80-čiai ark
lių ir jau pradėta didelės 
kiaulidės statyba. Į naujas pa
talpas persikėlė kolūkio kon
tora ir biblioteka. įrengtos 
patalpos sporto salei ir am
bulatorijai.

Statybininkus plytomis ap
rūpina kolūkio plytinė, paga
minusi šiais metais jau dau
giau kaip 27,000 plytų.

L Butkevičius

Tarpkolūkines jėgainės

Virvytė driekiasi' daugiau
sia lygiomis Žemaitijos vieto
mis ir ypatingų gamtinių kliū
čių jos srovei nėra. Bet upes 
vaizdas smarkiai pasikeitė per 
dvejus pastaruosius metus: 
netoli viena kitos čia išaugo 
keturios kolūkinių hidroelek
trinių užtvankos.

Praėjusiais metais ėmė duo
bi šviesą Kapėnų tarpkolūkinė 
hitroele,ktrinė (Akmenės ra
jonas). Dabar čia sumontuota 
antroji turbina. Hidroelektri
nė aprūpins šviesa ir energija 
Julijos žemaitės vardo, “Ta-1 
rybinio artojo”, “Gegužės į 
Pirmosios” ir eilę kitų kol
ūkių.

Keletos kilometrų atstume 
nuo Kapėnų—Rakiškėse (Ak
menės rajonas) taip pat vyks
ta tarpkolūkines hidroelektri
nės statyba. Dar kiek toliau— 
Sukančiuose — statoma tre
čioji jėgainė, čia jau išbeto
nuota užtvanka, sumontuotos 
dvi iš .Leningrado gautosios 
turbinos.

Jei 4š Kapėnų vykti priešin
ga linkme — Luokėn* (Telšių 
rajonas), čia vėl išvysi kol
ūkiečius statant tarpkolūkinę 
jėgainę.

IŠ naujųjų hidroelektrinių į 
dešimtis kolūkių tiesiamos 
aukštos įtampos linijos, ku
rios tieks energiją kolūkių 
įmonėms, dirbtuvėms, kulia
mosioms mašinoms ir t.t., ir 

’ mažos įtampos — namams 
apšviesti. Numatyta, be to vi
sas jėgaines sujungti tarpusa- 

* vyje. Tai įgalins jas ritmingai 
dirbti, tikslingiau skirstyti 
energiją.

Darbininkai jau gauna 
dovanų savo bazarui

Metinio Labor Bazaro ren
gėjai skelbia, jog nuo unijis- 
tų skrybėlinių jau gavo- dova
nų 120 skrybėlių.

Skrybėlių dirbėjai yra pa
žadėję 40' tuzinų skrybėlių. 
Jie tam mobilizuoja šapose 
talkas. O kiti atskirai padarę 
po ' skrybėlę suneša į savo 
centrą. Paskiau sykiu pristato 
bazaro komitetui.

Bazaras jvyks gruodžio 13, 
14, 15, 16 dienomis, St. Nicho
las Arenoje, New Yorke.

Busy streikas palietė 
50,000 keleiviu

Gale praėjusios, savaites 
AFL nariai draiveriai ir me
chanikai buvo užstreikavę 
Queens ir Nassau apskrityse 
kursuojančių busų linijas — 
Bee Line ir 
sportation Co. 
kelti algas ir

Dėl streiko
žmonių pasijuto nebeturį kuo 
keliauti.

Schenck Tran- 
Reikalauja pa

tini jinių sąlygų.
apie 50,000

Pašildė naują budžetą

pakėlimu taksų 
ant daugelio reik-

Naujuoju 
ant algų ir 
menų atimama nuo darbinin
ko vidutinio uždarbio po apie 
$4 00 per metus. New Yorke 
dar prisidėjo pakeltos pieno 
kainos nuo pusės cento iki 2 
ir 3 centų, šeimai su dviemis 
kūdikiais vien tuomi atima 
mažiausia 20 centu kas savai
tė. ” '

American Labor (darbie- 
čių) kandidatas į New Yorko 
Miesto Tarybos prezidentą 
Clifford T. McAvoy iškėlė 
obalsį:’

“Lapkričio 6-tą atsiminkite 
lapkričio pirmąją!”

McAvoy pareiškime, greta 
kitko, sakoma, kad šis val
džios uždėtas ant žmonių pe-. 
čių penkių bilijonų ir 691 mi
lijono taksų priedas yra dali
mi 
mu akių tikslu paslėpti milži
niškus korporacijų 
kuomet jūs tais mokesčiais 
nuskriau'džiate save.”

Taksus, uždėjo demokratai 
su republikonais. Reikėtų bal
suoti už darbiečitis.

Naujaisiais taksais iš algų 
išimama 11% (vienuolika ir 
trys ketvirtosios dalys) pro
centų uždarbio. Tai yra po 

tris ketvirtąsias dalis 
išima iš kiekvieno už-

11 ir 
cento 
dirbto dolerio.

Minėtieji taksai yra tiktai 
iš algos. O kur viskas kita ? Ci

garečių pakelis kainuos centą 
iki dviejų daugiau. Visokį 
namams reikmenys naujai ap- 
taksuoti po 10 procentų. Datv- 
gelis įvairių mokiniams ir ki
tokių reikmenėlių aptaksuoti 
po 15 procentų.
smulkmenų taksai uždėti tie
siog ant gamintojų, tačiau vi
si žinome, kad fabrikantai 
tuos taksus taip pat surinks iš 
vartotojų, pakeltomis kaino
mis. Pakėlimas gasolinos tak
sų pasunkins išlaikymą auto.

Newyorkieciai, jeigu nesu-

Nors tie

karines isterijos ir dumi- brus veikti, ne už ilgo gaus
dar daugiau tokių “dovanų.” 

paprašė 
valdžios leisti vėl kelti •telefo
nų kainas. Ir kalbama, kad 
po rinkimų miesto valdininkai 
pasistengs dar pakelti fėrą.

T-as.

pelnus, Telefonų firma jau

Ryanas pripažino, kad 
kontrakto dar nebuvo

Laivakrovių “amžinasis” 
prezidentas Ryan visu streiko 
laiku bandė įtikinėti streikie- 
rius grįžti darban be laimėji
mų remdamasis tuomi, kad 
negrįžimu dirbti jie sulaužy
sią uiiijos su kompanijomis 
pasirašytą kontraktą.

Pašauktas į derybas su sa
vo sukilėliais unijistais Rya
nas lapkričio 1-mą prisipaži- 

• no, kad sutartis buvo supla
nuota, bet bosai dar nebuvo 
tos sutarties pasirašę. Laiva- 
kroviai dabar pamatė, kad 

’ visa ta kalba apie sulaužymą 
kontrakto buvo paties Ryano 
pastangomis parduoti laiva
krovių darbą kompanijoms 
kaip galint pigiausia.

Tarpusavinėse derybose 
tarp Ryano ir sukilėlių-strei- 
kierių vadovybės jokios sutar
ties neprieita. Tas paliko 
“karaliaus” Ryano sostą dau
giau pakrypusiu negu jis buvo 
pirm šių, derybų.

—o—-
Bosai pasiūlę derybas

Streikierių vadas John J.

bosų
New Yorko

— pa
ri erėtis, 

Ryanas.
pąsiūliu-

Sampson' pareiškė, kad 
organizacija — 
Shipping Association 
siūlė su streikieriai^ 
jeigu to prašytų 
Streikierių vadovybė
si Ryanui eiti derėtis su bo
sais, bet Ryanas atsisakęs.

Nežiūrint, kad 30,000 šio 
uosto .darbininkų streikuoja 
prieš Ryano sutartį, Ryanas 
vis dar tebetikrino* būk tą jo 
sutartį nariai priėmę 
mis balsais prieš vieną.

B'et visas uostas jau trys 
savaitės išbuvo uždarytas ir 
tebėra uždarytas. New Yorko 
muitinės pareigūnai pripaži
no, kad virš 120 laivų stovi 
uoste. O kiti laivai išplaukė 
atgal neiškrovę prekių. Vienu 
tokių buvo keleivinis laivas 
Brittanic, kuris išsivežė' atgal 
visą savo krovinį scotch deg
tinės.

šį antra- į 
bus rin- i 
valdžios j 

kitose

Liaudies Teatro susirinki
mas yra šaukiamas šio tre
čiadienio vakarą, 8 vai 
Kultūrįniame Centre.

Turime pasitart visais 
“Klastos ir Meilės” pasta
tymo ir kito veikalo pasi
rinkimo reikalais.

Valdyba

•>

New Yorko< miesto budžetas 
šiemet būsiąs gal šimtu mili
jonų dolerių didesnis. O tai 
rodo ir būsimus pakėlimus 
taksų.

Queens apskrityje 
dienį, lapkričio 6-tą, 
kimai dviejų svarbių 
pareigūnų, kuomet
miesto apskrityse rinks tiktai 
vieną (išskyrus tas vietas, Į 
kur rinks ir teisėją). Queens 
rinks' ir savo apsskrities (bo
rough) prezidentą.

Visame mieste renkamas 
Miesto Tarybos prezidentas. 
Jis pirmininkauja tarybai. Tu
ri balsą visuose miesto reika-1 barių, 5 apart, po 4 kambarius. 3-jų 
luose. O atsitikime majoro Ii-. kambarių apart, tuščias. Vario pai-

. . . .. ‘ i _ pos, visi moderniniai įrengimai, ran-gos, atostogų ar mirties buna <|ų neša $3 n5 Kaina $16500.

PARDAVIMAI
Ant 40-tbs gatvės, 6 .šeimom mū- 

) rinis namas, 1 apartmentas 3 kam-

RANDAVOJIMAI
RICHMOND HILL, L. I., N. Y.

Pasirenduoja 7’/2 dideli kambariai, 
tuojau galima įsimufinti. Aliejumi 
apšildomas namas. Garažas dėl 2-jų 
automobilių.—Kreipkitės: VI 3t444ft.

(217-221) / >

Metinį planą-per 8 mėnesius

< ANYKŠČIAI, IX. 7 d. — 
Siekdamas paspartinti aptar
naujamų rajonų elektrifikavi
mo darbus/ Anykščių tarpra
joninių ' elektromechaninių 
dirbtuvių kolektyvas, vado
vaujamas dirbtuvių viršininko 
H. Juknevičiaus ir inžinie
riaus T. Bitino šių metų darbų 
planą įvykdė per 8 mėnesius. 
* Iš viso per 8 šių metų mene
sius Anykščių elektromecha
ninių dirbtuvių kolektyvas at
remontavo 26 elektros jėgai
nes, arba pakėlė jų galingu
mą. «L Girčys

Miesto Planavimo Komisija 
U'žgyrė ir pasiūlė miestinei 
Budžeto Komisijai priimti są
matą visai metinei miesto iž
dinės apyvartai. Sum.a yra di
džiausia iš visų buvusių praei
tyje — $538,992,417.

Po praėjusiojo viešojo po
sėdžio budžetui svarstyti į- 
vykdyta maža pakaita, pasiū
lyta dadėti švietimo Tarybos 
veiklai $17,500,000. Suma nu
matyta septynioms/ naujoms 
mokykloms statyti ir joms 
mei nupirkti.

Kaltina buvus vaikų 
prekybininku

ze-

Sie-

jis 
parda- 
vaikų.

Filmos-Teatrai
Paskutinė proga, pamatyti 
gerą veikalą

Per devynis mėnesius sėk
mingai vaidintas Coney Islan
de pažangus veikalas Candy 
Story paskutiniu! kartu būsiąs 
vaidinamas lapkričio 11-tą. _

Vaidinamas penktadienio, 
šeštadienid ir sekmadienio va
karais 8:30 vai., 3200 Coney 
Island Ave. (prie pat BMT 
Brighton Beach stoties). 
Penktadienių ir sekmadienių 
vakarais tikietas tiktai $1, 
šeštadienį $1,20 iki $1.80. Ti- 
kietus pradeda parduoti nuo 
6:30.

★ Po 2,000 kilogramų pieno 
iš kiekvienos karvės primelžė 
Tauragės rajono “Kovo 8” 
kolūkio melžėja šeputienė. Ji 

.pasižadėjo iki metų pabaigos 
primelžti iš kiekvienos jai 
priskirtų 12 karvių dar po 
1,000 kg pieno. M. Urbuti*

Advokatas Marcus S.
gel, turįs raštinę 215 Monta- 
gae St.,-kaltinamas, kad 
ta r p i n i n k a v ę s 
vinejime - pirkime
Kaltinimus iškėlė vienu kartu 
trys prokuratūrps — Kings, 
Manhattan, ir Queens apskri
čių. .

Siegel teisinasi, kad jis vai
kų nepardavinėjo. Tiktai/pa
gelbėdavo padaryti įsūninimo 
dokumentus. Bet jis tai darė 
be valdinės įstaigos žinios, 
kas yra neįstatymiška.

—o---
Mayfair Teatre

Prie 7th Avė. ir 57th St., 
New Yorke, pradėjo rodyti 
naują filmą “Detective Story.” 
Pirminėse rolėse Kirk Doug
las, Eleanor Parker, William 
Bendix.

—o—
Roxy Teatre

Rodo “Anne of the Indios”. 
Scenoje “Riviera Revue.”

—o— ■' .
Radio City Music Hall I

Teberodo mūsų seniau pla
čiai aprašytąją “An Amėri-

vyk d an č i uo j u m a j oru.
Visos partijos yra išstačiu- 

sios savo kandidatus. Demo
kratų yra Sharkey, republiko
nų Latham, liberalų Halley, 
darbininkų ir liaudies Mc
Avoy.

Queens 
datai bus 
American

Darbininkų kandidatu į 
Miesto Tarybos prezidentą 
yra Clifford T. McAvoy, bu
vęs velionio LaGuardijos ad
ministracijoje valdininku. O į 
Queens prezidentą darbinin
kų kandidatas yra laivinin
kystės kapitonas Thigh N. 
Mulzac.

Tel. President 4-6928.
(216-220)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA MOTERIS AR

MERGINA “
Pajieškome moterį ar merginą 

prie namų ir krautuvės darbo. Jei
gu . nenorima dirbti krautuvėje, tai 
mažiausia reikia dirbti 3 dienas ant 
savaitės prie namų. Atsišaukite kad 
ir iš toliau, nes vietos yra pakanka
mai kur gyvent. Kreipkitės: J. A. Be- 
kamps, 502 Chapel Ave., Merchant- 
vile 10, N. J. Phone Merchantville 
8-1082. (217-221)

Reikalinga patyrusi virėja ir na
mų darbininkė, linksmus namai, yra 
darbininkai kitiems darbams, anglų 
kalba nereikalinga ,arba sulig susi
tarimo. TeJ. RQ. 4-3947.

(217-221)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

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

darbininku kandi- 
randami eilė.)e D, 
Labor eilėje.

Kaip balsuoti 
amendments?

Labor partija 
pataria užgirti 

atmesti ketvirtąjį, 
balsuoti

dvie-1

Tiktai armijos prieplaukose 
dirbama, nes streikieriai nuta
rė ten leisti dirbti. *

neužmirsta--

American 
(daj'biečiai) 
septynis, o 
Prieš, amendment 4
No. Kitus — YES.

Kokia reikšmė tų 
mentų . (konstitucinių

amend- į 
patai

sų), buvo plačiai rašyta 
lių 27-tos Laisvėje.

Laikraščių standai 
buvo uždaryti

spa-

Virš 200 subvėse .ir kitose 
stotyse esančių Union News 
Co. standų buvo uždaryti pra
sidėjus tų standų operuotoji] 
streikui. ■ Streikuoja apie 400 
darbininkų. Reikalauja algos 
priedo ir trumpesnių darbw 
valandų. Dabar jie dirba 
valandų savaitę.

Nutarė užstreikuoti 
laikraščių standus

48

300Union News Co. apie 
darbininkų savo susirinkime 
nutarė streikuoti. Streikas tu
rėjo prasidėti lapkričio 1-mą. 
Paliečia apie 150 standų sub
way ir kitose stotyse. Reika
lauja algos priedo ir 
rakto. Sako, kad dabar 
gelis tegauna tiktai $31 
už 48 valandų savaitę.

can In Paris.”
—o—

Stanley Teatre
Pakarto j aina

moji tarybinė filmą “Cha
payev” ir “Shors.”

.—O’
Astor Teatre

Kelintas mėnuo sėkmingai 
teberodoma komedija “Here 
Com.es 'the Groom.” 

—o— 
55th Sįt. Playhouse

Rodoma “Eroica,” neva pa
vaizdavimui muziko Beethove- 

no gyvenimo ir jo kūrybos. 
Filmo j e girdisi ištraukėlės jo 
kūrinių.

Muzika graži. Kas liečia jo 
gyvenimą, jis pastatytas ne
aiškiu'.

Beethovenas (vaidina Ewald 
Balser) veik dievina Napoleo
ną kaipo revoliucionierių, bet 
paskiau pasmerkia kaipo dik^ 
tatorių. Vaizduojamas prie
šingu klerikalizmui, bet ga
lop tiktai dvasiškijoje ir veli- % “uv. 11111V1VO... , , .. _ . josi akis buvo išimta pernai,gijoje beranda įkvėpimo. /
Nors sakėsi norįs kurti liau- ---- - ----------------- ;------------------
džiai, bet santykiuose su žmo- turtingos. Gal Beethoveno lai- 
nėmis parodomas šaltu, ru- į kais tas būtų buvę supranta- 
piu, veik žiauriu1. Jis karštai ma, bet ne šiandien, 
myli /gražuoles merginas.

kont- 
d an

ai gos

Ir nušalęs gėlynas 
gauna paramos
, Laisvės koncerto proga, 
binghamtonietė Bronė Zmi- 
traite pagerbė LKC gėlyną, 
pasipuošdama’ jau * nušalu
siu jurginu ir' “prievarta” 
įsiūlė jam paturtinti visą 
penkinę! Dėkui!

Dabar fonde yra $25.50.
Gėlininkas

Brooklyniečių Graziano 
dukrytei, 3 metų, išimta ant? 
roji akis pastangose išgelbėti 
ją nuo mirties 'Vėžiu. Pirmoji 
josi akis buvo išimta pernai.

Visgi yra intensyvių mo-
(Marianne .Schoenaver ir Ju- mentų. Vienu tų yra graudžiai 
dith Holzmeister) bet nesive-1 tragiškasis, kuomet muzikas 
da būk tai dėl to? kad jps' praranda klausą. S.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

AUTO 
REPAIR

Jsk
G JiL

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. TICHNIAVIČIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.*

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. X*
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS '

426 Lafayette St. 4
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAI LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen°44J969
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