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Pirmadienis, ant rytojaus 
po metinio Laisvės koncerto. 
Laisviečiai labai geram ūpe. 
Koncertas nepaprastai gerai 
pavyko. Svieto buvo tiek, kad 
vos tik sutilpo salėn. Kaip ir 
buvo numatyta, svečių buvo 
labai daug ir iš labai toli. Ir 
koncerto programa buvo to
kia graži ir turtinga, kokia 
tik retai pasitaiko.

Lietuviški hitleriniai mul
kiai irgi nepaprastai “šauniai” 
pasirodė, šį sykį jie su savim 
turėjo labai didelę/ labai sto
rą ir visiškai girtą, apsiscilė- 
jusią kūmutę, kuri kabinėjosi 
prie žmonių, einančių salėn. 
Buvo pasičiupus už rankos ir 
mane ir biauriai apspiąudė. 

* Pa^pan^au sau• Ot jums sme
toninės kultūros pavyzdys!

Mulkiai jie amžini. Tuo sa
vo biauriu vulgarizmu jie ti
kisi suląikyti žmones nuo kon
certo.

Mūsų koncerte turėjome 
gražų būrį filadelfiečių. Jie 
sakė, kad neužilgo ir jie turės 
didelę, gražią iškilą. Tai bus 
gruodžio 1 d., šeštadienį. Jie 
rengia bankietą pagerbimui 

,-z musų seno veikėjo ir rašytojo 
Seno Vinco.

Kas gi iš pažangiųjų lietu
vių nepažįsta, nežino Seno 
Vinco! Filadelfiečiai kviečia 
svečius iš visur. Girdėjau, 
kad šitame jų parengime ruo
šiasi dalyvauti nemažai ir 
brūklyniečių.

Taip ir reikia: Jie pas mus, 
mes tpas juos!

Pasaulis laukia Jungtinių 
Tautų Generalinės Asemblė- 
j&9 sesijos. Ką ji duos, ką nu
tars dėl prašalinimo karo pa
vojaus? O gal dar tik padi
dins tą pavojų?

Visko gali būti. Plačiai ra
šoma, kad mūsų valstybės se
kretorius nusivežė į Paryžių 
naują “taikos planą”. Visas 
pasaulis būsiąs tuo planu nu
stebintas arba sužavėtas.

Bet tam pačiam pranešime 
tiesiai iš Paryžiaus priduria
ma: Jungtinių Valstybių se- 

, > kretorius jau pareiškė, kad jis 
visos Amerikos vardu vėl 
griežtai priešinsis Kinijos 
Liaudies Respublikos įsileidi
mui į Jungtines Tautas.

Bet ar yra visam pasaulyje 
nors vienas blaivo proto žmo
gus, kuris tiki, kad bile koks 
taikos planas yra vertas dau
giau savo popierio, kuris neį- 
ima tautos su penkiais šimtais 
milijonų gyventojų ?

Y- Times kolumnis- 
t|M Hanson W. Baldwin (lap
kričio 5 d.) sako', kad kasdie
niniai pranešimai iš Korėjos 
apie mūsų oro jėgų didžiau
sius laimėjimus yra visiškai 
neteisingi. Jis tiesiog ir sako: 
“Jungtinės Valstybės prarado 
daug daugiau lėktuvų, negu 
priešas.” Pasirodo, kad ypa
tingai daug krinta didžiųjų 
bomberių B-29.

Jis aiškiai sako, kad tais 
pasigyrimais iš Korėjos nerei
kia tikėti.

* • 'A*
Dabar mūsų Reconstruction 

Finance Corporation direkto
rius ponas Symingtonas išsto
jo su planu apsidirbti su vi
sais “raudonaisiais”. Jis sura- 

< dęsi kad šioje mūsų ašarų pa
kalnėje visur esą privisę bai
sioj daug vargo ir alkio, štai, 
giJdi, derlingiausia dirva ‘rau- 

į Uoliesiems’ veistis. Ir jie vei
siasi...
’ipŠvada tėra viena: Gerai 
aprengi; i me ir skaniai pamai
tinkime tuos nesuskaitomus 
milijonus, o “raudonieji” iš
nyks, kaip pavasarį sniegas.

Tik vieną menkniekį šis ga- 
buą bilijohinėą korporacijos
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AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
ĮSAKĖ NUMUŠT BĖEAS 
12 CALIF. KOMUNISTŲ
Jie buvo įkalinti, negalint gaut 
po $50,000 užstatų kiekvienam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas smerkė federalį Cali- 
fornijos apskrities teismą, 
kuris nustatė per aukštas, 
“totalitarines” belas dvyli
kai Californijos komunistų.

Apskrities teismas parei
kalavo po 50 tūkstančių do
lerių užstato už Williama. 
Schneidermaną, Dorothy R. 
Healey ir 10 kitų komunis
tų, kurie buvo areštuoti lie
pos 26 d. Jie kaltinami.
kad suokalbiavę skelbt, kad 
reikėsią nuversti Amerikos sumažinti Užstatus.

Čilės valdžia užgina 
taikos kongresą

Santiago, Čilė. — Čilės 
valdžia pareiškė, jog darys 
“visus teisėtus žygius,” kad 
užkirstu kelią ruošiamam 
taikos kongresui.

Vidaus reikalų ministeris 
iš anksto pasmerkė tą kon
gresą kaip “komunistų pa
darą.”

Tūkstančiai taikos parašų 
renkama lUinojuje

Chicago. — Amerikiečių 
organizacija dėl taikos — 
Peace Crusade plačiai pa
skleidė peticijos blankas, 
kurioms renkama tūkstan
čiai žmonių parašų už tai
ka.

Peticijos bus įteiktos ša
lies Kongresui.

Anglija dabar gausianti 
daugiau pinigų iš Amerikos

Washington. — Republi- 
konai ir demokratai politi
kieriai lemia, jog Amerika 
dabai1 duosniau piniginiai 
rems Angliją todėl, kad 
Churchillo konservatai lai
mėjo seimo rinkimus prieš 
darbiečius - socialistus.

PRAŠO DAUGIAU 
RELIGIJOS ŽYDAMS 
KARIUOMENĖJE

Washington. — Naciona- 
lė Žydų Gerpvčs Taryba 
kreipėsi į prezidentą Tru- 
maną, kad priimtų daugiau 
žydų kapelionų į kariuome
nę, kad būtų parūpinta žy
dams kareiviams košernas 
maistas, maldaknygės ir ki
ti religiniai dalykai.

Paryžius. — ČechoslOva- 
kijos delegatų vadovė Jung
tinių Tautų seimui yra 
Gertruda Sekaninova, už
sieninio ministro pavaduo
toja.

administratorius pamiršo: Ar 
kapitalizmas gali visus tuos 
žmones padaryti sočiais ir 
laimingais? Juk jis turėjo 
progų tiek ir tiek. Ar tik ne
bus, kad jis atgyveno savo 
dienas? Reikia naujos san
tvarkos, naujo gyvenimo būdo.

Richmond Hill 19, N. Y., Trečiad., Lapkričio-Nov. 7, 1951

valdžią per jėgą bei prie
vartą;

Negaunant tokių aukštų 
užstatu, visi 12 tebėra kalė- C 7
jime.

Bet Aukščiausias Teismas 
dabar įsakė apskrities teis
mui pernagrinėti tas “ne
paprastai dideles belas,” 
kas iš tikrųjų reiškia nu
mušti jąsias.

Aukščiausias Teismas 
šiuo įsakymu įgalino komu
nistu advokatus reikalaut

Išsprogdinta jau 
smarki atom-bomba »

Las Vegas, Nev. — Kari
ninkai išsprogdino jau to
kią smarkią atomų bombą, 
kad ji sudrebino žemę per 
100 mylių ar daugiau. Spro
gimo liepsna buvo matoma 
per 108 mylias.

Tai smarkiausia iš penkių 
naujųjų atom-bombų, ku
rios pastaruoju laiku buvo 
išbandytos Ylicca dykumoj, 
Nevados valstijoj.

Pietą Korėja prašosi 
j Jungtines Tautas

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia kreipiasi j Jungtinių 
Tautų seimą Paryžiuje, kad 
priimtų ją į Jungt. Tautų 
organizaciją. Siunčia Sei
man savo premjerą J. M. 
Čangą.

Amerika ragina Turkiją 
atmest Sovietų protestų

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas at
sišaukė į Turkiją, kad at
mestų sovietinį protestą. 
Sovietų vyriausybė protes
tavo prieš Turkijos inten
ciją prisidėti prie Atlanto 
kraštų sąryšio, kuris suda
rytas karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Washington© valdžia smer
kia Sovietus, kad jie mėgi
na atbaidyti Turkiją nuo 
Atlanto sąryšio.

Sužalotas amerikinis minų 
graibytuvas Korėjoje

Wonsan, Korėja. — Šiau
riniai korėjiečiai šūviais iš 
patrankų nuo kranto pra
mušė tris skyles kariniame 
Amerikos laive, kuris grai
bė minas iš Wonsano prie
plaukos. Tai šiauriečių už
taisytos minos.

Riverside, Calif.—Kalnan 
sudužo karinis lėktuvas, 
užmušant visus , 6 buvusius 
jame, karius.

ANGLIJA PRAŠO DAUGIAU 
PINIGŲ IŠ AMERIKOS

London. — Anglijos sei
mui buvo perskaitytas ser
gančio karaliaus Jurgio pa
reiškimas, parašytas prem
jero Churchillo, Pareiški
mas dejuoja, kad pablogėjo 
finansinė Anglijos padėtis; 
todėl abejojama, ar anglų 
valdžia galės taip smarkiai 
ir plačiai ginkluotis, kaip 
kad planavo.

Panašiai ir Churchillas 
kalbėjo seime.

Kaip karaliaus pareiški
mas, taip Churchillo “bėda- 
vojimas” yra prašymas dar

Amerikos planas Jungt. Tautoms 
yra “užbėgt Sovietam už akių”

Paryžius. — Antradienį 
atsidarė šeštoji Jungtinių 
Tautų seimo (asamblėjos) 
sesija. Buvo suprantama, 
kad Andrius Višinskis, So
vietu užsienio reikalu mi
nistras, vėl siūlys sumažin
ti visų didžiųjų valstybių 
ginkluotas jėgas.

Amerika todėl pasiryžo 
su savo planu užbėgti So
vietams už akių.

Pranešama, kad Amerika 
reikalaus suskaityti visų 
šalių paprastus ir atomi

Egiptas nesiderės su Anglija, 
iki bus atšaukta anglų armija

Paryžius. — Egipto užsie
nio reikalų ministras Mo
hamed el-Din Paša užreiš- 
kė, kad Egiptas neis į jo
kias derybas su Anglija, iki 
anglai ištrauks visą savo 
kariuomenę iš Suezo kanalo 
ruožto.

Jis, egiptinis delegatas 
Jungtinių > Tautų seimui, 
taipgi atmetė Amerikos pa
siūlymą, kuris sako:

Suezo kanalui saugoti bū
tu sudarvta Viduriniu Rytu 
komanda, kur lygiomis tei

Gen. prokuroro padėjėjas keliavo Italijon, 
kad padėt savo bičiuliui gauti pinigą, bet 
sakė “tyrinėjęs ten komunistą pavoją”

New Yorko World-Tele
gram rašo:

Pereitą vasarą I/. Caudle, 
padėjėjas Jungtinių Valsti
jų prokuroro, nukeliavo val
džios pinigais į Italiją ir su
grįžęs raportavo, kad “išty
rė ten pavojų iš komunistų 
pusės.”

'Bet tikrasis Caudle kelio
nės tikslas buvo išgauti 
$96,000 savo bičiuliui ame
rikiečiui italui M. D’Agos- 
tinui iš Italijos valdžįos.

D’Agostino buvo pasidė
jęs tuos pinigus Romos ban
ke ir reikalavo visus su
grąžinti. Bet Italijos val
džia sake, dolerių vertė taip 
nupuolė, kad jam dabar pri
klauso tiktai apie $50,000.

Caudle, tačiaus, išreikala
vo, kad Italijos valdžia ati
duotu D’Agostinui visus 
$96,000.

daugiau pinigų iš Amerikos.
Konservatorių (atžagar

eivių) vadas Churchillas 
taipgi kaltino buvusiąją 
darbiečių - socialistų' val
džią už medžiaginį Anglijos 
nupuldymą. Dalykams pa
taisyti jis žadėjo sugrąžint 
plieno pramonę į privačių 
fabrikantu rankas. Darbie- 
čiai buvo pervedę tą pra
monę į valstybės nuosavy
bę.

Anglijos iždas šiemet pra
rado jau 638 milijonus dole
riu; ' •v 

nius ginklus ir kariuomenę. 
Amerika siūlys tokią Jung
tinių Tautų komisiją gin
klams ir kareiviams . skai
čiuoti, kad Sovietai nesu
tiktų.

Tokiu būdu Amerika iš
vengs parodymo, kiek ato
minių bombų jinai turi. Ta
tai paliks Amerikai teisę ir 
toliau didinti savo atominių 
bombų sandėlius.
Taip rašo New Yorko Times 

korespondentas Thomas J. 
Hamilton.

sėmis dalyvautųr Amerika, 
Anglija, Turkija ir Egip
tas.

Užsieninis Egipto minis
tras pareiškė, jog ta ko
manda dar aršiau, negu an
glai, pavergtų Suezo ruož
tą.

Kartu jis kaltino Angliją 
už dabartinį terorą , toje 
egiptinėje žemėje ir prane
šė, kad anglai pastaruoju 
laiku nužudė 20 egiptėnų, 
vyrų, moterų ir vaikų, o 
sužeidė dar 125 kitus, egip- 
tėnus.

Visą tą laiką Caudle ėmė 
algą iš Amerikos valdžios.

Phila. kveikeriai reikalauja 
greitos pertaikos

Philadelphia. — Visuoti
nas Philadelphijos Kveike- 
rių Draugijos susirinkimas 
pasiuntė prezidentui Tru- 
manui ir Jungtinių Tautų 
seimui raginimus, kad ne
gaišuojant įvykdytų pertai- 
ką Korėjoje.

Susirinkimas taipgi rei
kalavo atmest įstatymą dėl 
visuotinos karinės tarny
bos įvedimo Jungt. Valstijo
se.

Kveikeriai yra priešinga 
karams religinė organizaci
ja- : ,

ORAS. — šaltoka giedra 
ir vejas.

Metai 4f-mieji.

ŠIAURIEČIAI ATMETA 
JANKUJ PLANĄ, KURIS 
APEINA KAESONGĄ
Jie užėmė 3 kalnus vakaruose, 
bet amerikonai laimi rytuose

Korėja, lapkr. 6.—Šiauri
niai korėjiečiai ir kinai at
metė amerikonų pasiūlymą 
—paskirti antrinę komisiją, 
kuri svarstytų K a e s o n go 
miesto klausimą, o tuo tar
pu laikyti pilnutines dery
bas tarp generolų iš vienos 
ir antros pusės kitais klau
simais.

Amerikonai siūlė, kad 
šiauriniai korėjiečiai pasi
trauktų iš Kaesongo, palik
dami jį būsimam bepusiš- 
kam, nuginkluotam ruožtui.

Kinijos radijas dėl to sa-

4 milijonai Amerikos 
vaiką be mokyklą

New York. — Pernai 4 
milijonai amerikiečių vaikų 
nuo 5 iki 17 metų amžiaus 
negavo paprasto lavinimo 
mokyklose, kaip praneša 
Nacionalė Apšvie'tos Sąjun
ga. Nebuvo jiems vietos.

Mokytojų Bulletihas kri
tikuoja valdžią, kad ji ne
duoda reikalingų naujoms 
mokykloms statyti pinigų.

95,592 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington.—Karinė val
dyba lapkr. 5 d. paskelbė, 
kad jau 95,592 amerikonai 
sekamai nukentėjo per mū
šius Korėjoje;

14,393 užmušta, 68,641 su
žeista ir 12,558 be žinios 
dingo.

Liuteriu vyskupai nori 
Vokietijos suvienijimo

Bonn, Vokietija. — Susi
rinko vokiečių liuterių vys
kupai iš vakarinės ir ryti
nės Vokietijos. Susirinki
mas ragino sujungt abidvi 
Vokietijos dalis į vieną vals
tybę.

Rytinė Vokietija yra so
vietinėje žinyboje, o vaka
rinė — anglų, amerikonų ir 
francūzų kontrolėje.

ADENAUER BIJĄS 
RYTINIŲ LIUTERIŲ

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenaueris yra karštas 
katalikas; todėl nepagei
dauja vienybės su rytine 
Vokietija, kur didžioji dau
guma gyventojų yra liute- 
riai.

Vakarinėje Vokietijoje 
katalikai sudaro bent pusę 
gyventojų, gal ir daugiau.

SU BOMBERIŲ ŽUVO 
DU LAKŪNAI

Langley, Virginia. — Vos 
pakilęs nuo aikštės, nukri
to ir sudegė bombonešis. 
Žuvo 2 lakūnai; trečias ap
svilo.

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Riclimond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

Dienraščio 33-tiejL

kė: Jeigu Kaesongas būtų 
paliktas bepusišku miestu, 
tai pasiruošę amerikonai 
užgrobtų jį ir suardytų de
rybas dėl pertaikos.
KARO VEIKSMAI

Šiauriniai korėjiečiai už
ėmė jau trečią kariniai 
svarbų kalną į pietus nuo 
Yončonp, vakariniame fron
te. Tam jie naudojo tankus 
ir smarkiuosius rakietinius 
šovinius.

Amerikonai su anglais ir 
kitais talkininkais kontr
atakuoja, stengdamiesi at
griebt tuos kalnus.

Kosongo srityje, rytinia
me fronte, amerikonai dar 
pamuše šiaurinius korėjie
čius ir kinus šiek-tiek ,at- 
gal.

Leon Jouhaux gauna
Nobelio dovaną

Oslo, Norvegija. — Tarp
tautinė Nobelio dovana už 
taiką — 32,432 doleriai — 
tapo paskirta Leonui Jou
haux, dešiniųjų Francijos 
unijistų vadui.

Jouhaux yra atplėšęs ne
didelę darbininkų dali nuo 
kairiosios francūzų Darbo 
Konfederacijos ir ikūres sa
vo “Darbininkų Jėga.”

Jo nuopelnu taikai laiko
ma tatai, kad Jouhaux kai-, 
ba už “Jungtinių Europosį 
Valstybių” sudarymą.

Churchill paskyrė generolą 
Malajos diktatorium

Singapore. — Anglijos 
premjeras Churchillas davė 
generolui Haroldui Brigg- 
sui diktatorišką galią Mala
jo je, įsakydamas kuo grei
čiausiai sutriuškinti mala- 
jiečius, kovojančius už pa- 
siliuosavimą nuo Anglijos.

Syrijos studentai 
demonstruoja prieš 
Angliją ir Ameriką

Damaskas, Syrija. — 10,- 
000 Syrijos studentu de
monstravo prieš Anglija ir 
Ameriką. Reikalavo, kad 
anglai pasitrauktų iš Egip
to ir smerkė Amerikos pla
ną dėl Suezo kanalo.

Amerika perša sudaryti 
Vidurinių Rytų komandą, 
kuri “sergėtų” Suezo kana
lą nuo komunistų. Koman
doje būtų Amerika, Angli
ja, Francija, Turkija ir E- 
giptas “lygiomis teisėmis.” 
Tuomet Anglija sutiktų pa
naikint savo 1936 metų su
tartį su Egiptu.

Egiptas pastaruoju laiku 
atšaukė tą anglų užkartą 
sutartį, pagal kurią jie už
viešpatavo Suezo ruožtą.
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34-RI METAI
LAPKRIČIO 7 DIENĄ sukanka lygiai 34-ri metai, 

kai Rusijoje prasidėjo Didžioji Spalio Revoliucija, kai 
ten buvo paskelbta tarybinė santvarka.

Spalio Revoliucija šis įvykis vadinamas dėl to, kad, 
pagal senąjį kalendorių, revoliucija gimė spalio 25 dieną.

Spalio Revoliucija—milžiniškas įvykis ne tik Rusijoj, 
o ir visame pasaulyj. Nes ši revoliucija, vadovaujama 
Lenino ir Stalino, kirto smūgį kapitalistinei sistemai.

Kaip Amerikos Revoliucinis Karas, kaip Didžioji 
Francūzų revoliucija, ir vėliau Amerikos Civilinis Ka
ras kirto smūgį po smūgio feodalizmui, taip Spalio Re
voliucija drožė smūgį kapitalizmui.

Prieš 34-rius metus Rusija buvo labai atsilikęs kraš
tas, tautų priespaudos, tamsumo ir vargo kraštas, kurį 
dar labiau nualino pirmasis pasaulinis karas.

Bet ir tuomet, kai sovietai laimėjo pergalę, krašto 
griovimas nesibaigė, nes per ilgoką laiką kontr-revoliu- 
cija ir svetimų kraštų intervencija griovė viską, kas 
pakliuvo.

Caristinė Rusija buvo pavergusi nemaža tautų, ku
rios vėliau, išsilaisvinusios, pasiskelbė tarybinėmis res
publikomis ir įėjo į sąjungą su Rusija; dėl to šiandien 
tos visos tautos ir vadinamos Tarybų Sąjunga. Daug 
vėliau, 1940 metais, ir mūsų tėvų kraštas, Lietuva, įėjo 
į tąją tarybinių tautų šeimą .

DAUG VANDENS patiltėmis nubėgo per tuos 34-ris 
metus, daug kas atsikeitė,—griežtai pasikeitė ir Rusija ir 
visa Tarybų Sąjunga. Nežiūrint to, kad prieš 34-ris me
tus toji šalis buvo nualinta, beveik be pramonės; nežiū
rint to fakto, kad per antrąjį pasaulinį karą vokiškieji 

* naciai sunaikino daugybę ištisų miestų, miestelių ir kai
mų ir išžudė daug T. Sąjungos piliečių, šiandien Tarybų

• Sąjunga visais atžvilgiais stovi pirmosiose pažangiausių 
ir galingiausių kraštų eilėse.

Jokia šalis pasaulio istorijoje per tokį trumpą laiką 
nepadarė tokio progreso, kokį atliko T. Sąjunga*. Tai 
priversti pripažinti net ir to krašto priešai. Progresas 
reiškiasi visose gyvenimo srityse: pramonėje, žemdir- 

• bystėje, moksle ir kultūroje.
' Visa tai pasiekta dėl to, kad ten panaikintas žmogaus 
žmogumi išnaudojimas, dėl to, kad ten darbas statomas 
Švenčiausiu kiekvieno piliečio idealu.

Gerai žinodama, kokią prapultį neša karas, Tarybų 
Sąjungos liaudis šiandien ryžtingai kovoja už pasaulyj

* taikos išlaikymą. Faktinai T. Sąjunga šiandien yra 
pasaulio taiką mylinčiųjų žmonių organizatorė ir tai-

' kos tvirtuma.
< —:—

MŪSŲ KRAŠTE DAR yra žmonių, kurie ir šiandien | 
galvoja (ir tam ruošiasi) apie Tarybų Sąjungos sunai
kinimą, apie atsteigimą ten kapitalizmo. Tai labai nay? 
vus žmonės, tai toliau savo nosies nematą žmonės.

Jeigu visokių kraštų interventai ir kontr-revoliucija 
negalėjo tarybinės santvarkos sunaikinti prieš virš 30 
inetų, kai ji tik įsikūrė, tai kaip blaiviai galvojąs žmo
gus gali manyti, kad tai bus galima padaryti šiandien!

Kapitalistinis pasaulis privalo kartą ant visados pri
pažinti, kad jam tenka ir teks gyventi greta socialis
tinio krašto, gyventi taikoje, gyventi be karo.

Tai vienintelė išeitis, tai vienintelis kelias.

BALDWIN APIE NUOSTOLIUSB'
' ; HANSON W. Bx\LDWIN; Niujorko Timeso militari- 
įč' y nių reikalų aiškintojas, aną dieną išspausdino tame laik

raštyje straipsnį apie mūsų oro pajėgų nuostolius Ko- 
rėjoje.

I
Jo apskaičiavimu, amerikiečiai prarado tame kare— 
> nuo jo pradžios iki š. m. spalio 1 d.—1,203 lėktuvus,1 gi 
t kinai-korėjiečiai per tą laiką prarado 324 lėktuvus.

I | \ Mr. Baldwin, kaip matome, šavo skaičiais užduoda per 
nosį tiems žinių skelbėjams, kurie diena iš dienos sako 

į mums, būk mūsų nuostoliai Korėjoje labai menki: daž
niausiai tie žinių skelbėjai sako: mes nukirtame tiek ir

I V tiek priešo lėktuvų, gi mūsų nedingo nei vienas.
Be abejojimo, jeigu buvo ten paaukota tiek daug lėk- 

' I tuvų, tai žuvo nemaža ir lakūnų, žmonių.
W Kam visa tai? Kodėl greičiau nebaigti karo? Kam 

£>? delsti ?
Nuostoliai dideli "abiejose kariaujančiose pusėse,—nuo- 

- B stoliai žmonėmis, ginklais ir turtu. Todėl reikėtų kuo- 
greičiausiai tasai karas baigti.

Mes sutinkame su tuo obalsiu, kad su šių metų Ka- 
lll ledomis karas Korėjoje turėtų būti baigtas, mūsų vai- 
fS- kai turėtų Kalėdų šventėms sugrįžti namo.
čC Jungtinės Tautos, kurių vardu karas Korėjoje tęsia- 
. mas, turėtų į tai atsižvelgti ir tuojau jį baigti.
U.y Tikėkime, kad šeštojoje Jungtinių Tautų asemblėjoje, 

kuri atsidarė antradienį Paryžiuje, tasai klausimas bus 
gkeltas ir dauguma asemblėjos dalyvių pasisakys už jo 

m’baigimą.'

Tą dieną, kai vokišieji fa
šistai buvo Tarybinės Ar
mijos išvyti iš Kauno mies
to, “Inkaro” gumos - ava
lynės kombinatas buvo pa
skendęs dūmuose. Hitleri
ninkai visiškai sugriovė fa-, 
briką. Kombinato kieme 
stūksojo vien krūvos laužo 
—susprogdinti valcai, vul- 
kanizacijos ir kiti įrengi
mai.

Broliškųjų tarybinių res-l

publikų pagalbos dėka “In
karas” greitai kėlėsi iš 
griuvėsių. Kombinato at
statymo darbas virte virė. 
Darbininkai parodė patrio
tinio darbo pavyzdžius. Pra
ėjo tik vieneri metai, ir 
“Inkare” jau vėl dirbo ma
šinos. šaunaus darbo pa
vyzdį rodė gamybininkai. 
Viena iš tokių darbininkų 
buvo Stefanija Eglinskienė. 
Ji atkreipė į save viso kom-

Margos mintys
Argentinos diktatorius rius, lankėsi Jungtinėse 

Peron uždarė naktinį klu- Valstijose ir sugrįžęs savo
bą ant mėnesio laiko todėl, 
kad orkestras negrojo už
tenkamai argentiniškos mu
zikos.

Šioj šalyj nėra taip blo
gai dabar. Čia tik komu
nistus uždaro į “klubus.” 
Bet mes tik pradedam. Duo
kit Mr. Truman daugiau 
laiko.

Dr. James B. Conant, ku
ris yra prie ištobulinimo vi
sokių bombų, naujausio iš
radimo, kalbėdamas Ameri
can Chemical Society, pa
sakė, kad “už 50 metų sau
lės spindulių spėka bus pa
kinkyta dėl visokio indus
trinio vartojimo.”

Kam laukt 50 metų?
Sovietijos mokslininkai 

jau turi pasikinkę saulės 
spindulius. Antrajam ka
rui pasibaigus Todė filmą 
Telenews teatruose, kaip 
Sovietijos piliečiai atstato 
Stalingradą ir kaip jie 
linksmi esti po darbo. Ir 
parodė apie 100 pėdų dia
metro apskritų veidrodį, 
kuris pagriebia saulės spin
dulius. Aiškino, rodydami, 
kad kai prikiša prie veid
rodžio storą medžio šmotą, 
tai-tuoj pasilieka pelenai; 
prikiša šmotą metalo, drim
ba metalas, kaip vanduo! 
Taipgi aiškino, kad Sovie
tai saulės spinduliais šildo 
ir šaldo apartmentus tūlo
se vietoje ir šaldo ledą.

Kai 1940 metais Anglijos 
kunigas Hewlet Johnson 
parašė knygą apie Sovietų 
pažangą ir pasakė, kad jie 
turi pasikinkę saulės spin
dulius, maniau, jog gal per
dėta. Bet pamatęs filmą 
įsitikinau Johnsono pasaky
mu.

Nėra vietos gyvenimui
Per mėnesį laiko John 

Westfall, Clevelande, su sa
vo moteria ir keturiais vai
kais ieškojo buto. Bet vi
sur gavo vienokį atsakymą: 
“No children.”

Vieną šeštadienį policija 
rado kare Westfall negyvą, 
užsinuodijusį gaso dujomis. 
Mrs. Westfall pareiškė po- 
licijai nuliūdusiu balsu:. 
“No children! That’s why 
he did it.”

Negyvas gavo “namus.”
Taip įvyksta mūsų visko 

pilnoje šalyje.
T •

Šimtmetis
Pagal paskelbtas žinias, 

Korėjai šiemet suėjo 4,284- 
tas gimtadienis. Korėjie
čiai mini šį gimtadienį su 
krauju ‘ ir didžiausiomis 
žaizdomis. Jie atsimins 1951 
metus labai ilgai.

Japonas pašiepia 
amerikiečius

Gozra Mora/ta, Nippon 
Time laikraščio gaspado-

šalies Komercinei Tarybai 
pareiškė, ką jis pas mus 
matė. Štai jo žodžiai:

“Visur, kur tik aš lan
kiausi, žmonės nusivedė 
mane į savo virtuvę ir pa
rodė man, kokios jos mo
derniškos. Puošnūs nauji 
pečiai, elektriniai mikse
riai ir mašinos indams maz
goti.

“Paskui jie man sako:
“O dabar eisime į restau- 

rantą valgyti.”
Kitaip sakant, mes viską 

turime, bet nevartojamo..

Britaniją veja lauk ira
niečiai ir egiptiečiai, norė
dami nusikratyt užsiriogli
nusi išnaudotoją.

Gi amerikiečiu kapitalis
tų bananių United Fruit 
trustą guatemaliečiai veja 
lauk iš bananių plantacijų. 
13,000 darbininkų atsisakė 
vergauti trustui ir pori pa
siimti bananių vairą į savo 
rankas.

Laikraščiai kapitalistiniu 
balsu dūsauja., kad, girdi, 
“tas gali priverst United 
Fruit trustą ieškot bananių 
kitose vietose.”

•

Neseniai žurnalistas Stew
art Alsop, būdamas Pary
žiuje, rašė apie Sovietijos 
neva propagandą. Girdi, 
ką mes turim žinot, to ne
žinom apie Rusijos propa
gandos liniją: Rusai ne
nori daugiau nieko, tik tai
kos! Įmušė į europiečių 
galvas tą obalsį labiau, ne
gu galima įsivaizduoti. <

Labai lengva įrodyt. So
vietijos respublikos laikosi 
ant savo vietų ir nekiša eu
ropiečiams ginklų po nosia, 
nereikalauja specialės ka
riuomenės, kuomet mes, 
amerikiečiai, su prez.. Tru
mann priešakyje, kraunam 
ginklus ir kariuomenę ant 
europiečių žemės. Jie ge
rai žino, kad tas viskas nė
ra žaislai dėl mažų vaikų. 
Jie yra patyrę praktikoje 
ir žino, prie kokio lošimo 
rengiamasi. O kas kalba už 
taiką, tas yra jų geriausiu 
prieteliųm.

Monkes dėl žmonių 
patobulinimo

Iš Filipinų salų atgabeno 
840 monkių į San Francis
co prieplauką, o iš tdn jas 
gabens į National Found
ation for Infantile Paraly
sis laboratorija, Priechard- 
ville, S. C.

Žmonės ne tik kad paeina 
iš monkių, bet dar ir dabar 
vartoja monkes savęs pato
bulinimui.

Man atrodo, jog šioje ša
lyje yra šimtą kartų dau
giau monkių, negu 840 at
gabenta iš Filipinų salų.

Spartakas

binato kolektyvo dėmesį. 
Senoji fabriko darbininkė 
viena iš pirmųjų pradeda 
žymiai viršyti išdirbio nor
mas, taupyti žaliavą.

—Darbas yra kiekvieno 
tarybinio žmogaus garbės 
reikalas, — pasakodavo 
mums Stefanija pertraukų 
metu. — Mes nebedirbame 
ponams, bet sau. Kuo mes 
daugiau pagaminsime pro
dukcijos, tuo geriau mes 
patys gyvensime.

Tokių pasikalbėjimu metu 
Eglinskienė prisimindavo 
savo nueitąjį vargo kelią 
buržuazijai valdant Lietu
vą. Būdama 12 metų am
žiaus, Stefanija, jau dirba 
svetimiems. “Inkaro” fa
brike ji dirba nuo 16 metų. 
Šeima visą laiką gyveno 
skurdžiai.

Iš pagrindų pasikeitė Lie
tuvos darbininkų gyveni
mas Taryų valdžios metais. 
Darbo žmonės tapo savo 
šalies šeimininkais, jiems 
atsivėrė platūs galimumai 
savo gabumams išvystyti. 
Štai kodėl Stefanija Eg- 
linskiene Tarybų valdžios 
metais tampa priešakine 
darbininke, stachanovinio 
sąjūdžio iniciatoriumi įmo
nėje.

Diena iš dienos augo “In
karo” kombinatas, o su juo 
ir kombinato darbininkai. 
Kombinate gali nuolat iš
girsti džiuginančias nau
jienas . Tai naujų štancų, 
galingų kompresorių gavi
mas iš Leningrado, karštos 
vulkanizacijos cecho palei
dimas. į darbą,’ įsteigiama 
cheminė laboratorija, ku
rios anksčiau iš viso nebu
vo, pastatomi šiuolaikiniai 
konvejeriai.

Vienam tokių konvejerių 
pavedama vadovauti Stefa
nijai Eglinskienei. Jos bri
gadoje yra 40 žmonių, dir
bančių konvejeriu. Visos 
konvejerio darbininkės pa
milo mūsų gabią vadovę 
Stefaniją Eglinskienę. Ji 
atsidavusiai mus moko ga
minti tik puikios kokybės 
.produkciją.

Šauniomis darbininkėmis 
tapo jaunuolės Gulbinskai- 
tė, Chmieliauskaitė, Žemai
tytė. ir kitos brigadininkės 
— Eglinskienės mokinės. 
Jos įvykdo po 180 procentų 
dieninės gamybinės užduo
ties. Stachanovinio darbo 
metodų Eglinskienė išmokė 
27 jaunus darbininkus. So
cialistiniame lenktyniavime 
drg. Eglinskienės vadovau
jama brigada iškovojo gar
bingą puikios koykbės bri
gados vardą. Mūsų konve
jeris gamina 85 procentus 
pirmos rūšies produkcijos.

Pirmesniuose rinkimuose 
Stefanija Eglinskienė išren
kama Kauno miesto Lenino 
rajono tarybos deputatu. 
Gi praėjusiuose rinkimuose 
Stefanija Eglinskienė išren-‘ 
karna į Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos deputatus.

Stase Mačiulytė.

KARAS JĄ PASIEKĖ 
BŪNANČIĄ lyAMIE

Mrs. Georgia Cooper, 
Columbus, Ohio, gyventoja 
tapo dšgąsties pritrenkta 
iki netekimo sąmonės, kuo
met kas nors jai paskambi
nt, būk jos vyras užmuštas 
Korėjoje. Jos gydytojo ir 
gaisragesių pagalba nepajė
gė ją iš to apalpimo pri
kelti. Niekas nežino, ar ji 
išliks gyva ir ar bent kada 
bepasveiks.

Portsmouth, N. H.—Nu
slydus automobiliui nuo 
apledėjusio tilto, užmušta 
Harvardo Universiteto pro
fesorius F. M. Dodd ir žmo
na.

Dar dviejose valstybėse 
moterims suteikė balsą f /

Jungtinių Tautų generalis 
sekretorius Lie savo rapor
te generalei asemblėjai sa
kė, kad dabar jau 56 Jung
tinėse Tautose esančios vals
tybės yra suteikusios mote
rims balsavimo teises. A- 
naiptol tos teisės ne visur 
pilnos, dar daug kur jos 
praktikoje nepanaudotinos.

Paskiausiomis suteikusio
mis moterims balsą yra EI 
Salvador ir Haiti.

Penkiolikoje valstybių mo
terys dar neturi teisės bal
suoti, sakė sekretorius.

Memorandumas pateiktas 
dar 1948 metais Ekonomi
nės ir Socialės Tarybos pra
vestu tarimu, kad būtų su
rinkti daviniai apie valsty
bių teises moterims. Sekre
toriatas įpareigotas kas 
metai pateikti raportą “iki 
moterys visame pasaulyje 
įgys lygias teises su vyrais.”

El Salvador pralenkė ir 
mus. Jų naujoji konstitu
cija suteikia balsavimo tei
sę visiems asmenims, suėju
siems 18 metų. Pas mus 
17-18 metų vaikinėliai gali 
būti siunčiami kare mirti, 
bet neturi teisės rinkti val
dininkus, nuo kurių pri
klauso jų gyvybė ar mirtis.

Haiti savo moterims leido 
pirmaisiais trimis metais 
balsuoti tiktai vietiniuose 
miestų ir kaimų rinkimuo
se, o paskui jau taps “pil
nai ir visuotinai teisėto
mis.”

Tarpe jau davusių teises 
seniau yra ypatingų skir
tumų. Pavyzdžiui, Equa- 
dor valstybėje vyrams bal
savimas yra privalomas, 
moterims savanoris.

Bolivijoje, Graikijoje, 
Meksikoje, Monaco, Peru 
moterims teleidžia balsuoti 
tiktai vietiniuose rinkimuo
se.

Guatemaloje beraštėms 
uždrausta balsuoti. Balsa
vimas vyrams yra privalo
mas ir slaptas, savanoris ir 
slaptas raštingoms mote
rims, pagal nuožiūrą ir vie
šas beraščiams vyrams.

Portugalijoje iš moterų 
reikalauja aukštesnio moks
lo laipsnio. O jeigu mokslo 
ir taksų atžvilgiu jos savo 
kvalifikacijomis prilygsta 
vyrams, jos turi būti šeimos 
galva, kad gautų teisę bal
suoti.

Sirijoje moterys, privalo 
turėti pradinės mokyklos 
baigimo liūdymą. Vyrams 
to nereikia.

Moterys visiškai neturi 
politinių teisių Afganistane, 
Colombijoje, Egipte, Ethio- 
pijoje, Hondurase, Irane, 
Irake, Jordane, Lebanone, 
Liechtensteine, Nicaraguoj, 
Paraguayuj, Saudi Arabi
joj, Šveicarijoj ir Yemene.

Dar yra valstybės, kurios 
skaitomos “laisvuoju pa
sauliu” ir net jau priimtos 
į Jungtines Tautas, bet ku
rių nei vyrai, nei moterys 
neturi teisės balsuoti. Tai 
Ėthiopijoje, Saudi Arabijo
je ir Yemene.’ Ten abieji 
turi. lygią beteisę balsavi
mo atžvilgiu. UN viršinin
kas to neminėjo.

Ir yra tokios beteisės ki
tur. Pavyzdžiui imkime 
Graikiją, kur rugsėjo 9-tą 
išrinktieji į valstybės par
lamentą dešimtis narių te
belaikomi kalėjime tiktai 
dėl to, kad fašistinei val
džiai jie nepatinka. Pana
šioje padėtyje yra vyrai ir 
moterys budelio Franko 
valdomoje Ispanijoje.

Ne kažin kokiu lygybės 
pavyzdžiu galėtume pasau
liui parodyti ir mūsų pačių

šalį, jeigu pasakytumėme, 
kad pietinių valstybių mili
jonai negrų ir baltųjų bied- 
nuomenės neturi teisėk bal- C' 
suoti dėl to, kad neturi pi
nigų. Arba kad tūlose vals-->J 
tybėse negrai negali rinkti 
ar būti renkamais dėl to, 
kad išdrįsusysis eiti balsuo
ti juodosios spalvos žmogus 
rizikuoja tapti sužalotu ar 
užmuštu. M-tė.

POPIEŽIUS NORI 
DAUGIAU VAIKŲ I'

Šiomis dienomis Romos 
popiežius vėl pakartojo sa
vo tikintiesiems įsaką gim- . 
dyti juo daugiau kūdikių. 
Uždraudė vartoti bent ko
kias .apsisaugojimo priemo
nes ne tiktai medikališkas 
ar techniškas, bet net taiky
tis turėt lytinius santikius 
tariamaisiais “saugiaisiais” 
laikotarpiais (medikali^cas 
mokslas dar neužtiktffna, 
kad koks tikrai saugus lai
kotarpis būtų, bent negali 
jo nustatyti). .

Lytiniai santikiai turint 
tikslą išvengti kūdikių esą 
nuodėmingi, nemoralūs.

Visai nenuostabu, kad po
piežiui reikia juo daugiau 
vaikų. Juk jam nereikėjo 
nei vieno gimdyti, prie jo 
naktimis budėti, alkstančio 
gailėtis, ar raudoti kare už
mušto. Jam svietb vaikai 
nieko nekainuoja, o jo baž
nyčiai neša pelną ir jam ■ 
pačiam daugiau galios.

BRANGI MĖ^SA
Šeimininkės dabar jautie

nos neįperka. Kai kas aukš
tas kainas teisina būk, tai 
trūkumu mėsos. O' dar ki
ti < sako, būk daug suvarto
jama armijai. Newyor|cie- 

Itis laikraštis Post štai “ką 
apie tai parašė:

“Yra faktai, kad ameriko
nams kariams vis dar . tebė
ra uždrausta jautiena dėl 
to, kad mėsos industrija 
streikuoja pastangose su
naikinti kainų kontrolę; 
tarnybose jau per eilę sa
vaičių atmetami prašymai 
būtiniausio kiekio jautie
nos ...”

Perbrangi mėsa šeiminin
kei, neperka jos nei kariš
kiams. Bet brangiuose vieš
bučiuose ir rezortuose gali 
gauti geriausių steikų kiek 
tinkamas, tiktai turėk pini
gų.

Šeimininkėms
DABAR OBUOLIU 

SEZONAS
Obuoliai geriausia valgy

ti švieži, žali. Šviežiame 
gausi visus vitaminus ir 
mineralus, kurių jie gausiai 
turi.

Obuoliai turi vitaminų 
A, B, C, G (vitamino A 
mažiau, kitų po daug), ir 
mineralų: calcium, phospho
rus, iron ir po kiek mažiau 
kitų. •'

Vitamino C daugiausia 
randasi prie žievės. Nume
tant žievę, numeti didžiu-* 
mą vitamino C. Taipgi per
ilgai virinant, kepinant 
daug to vitamino sunyksta/ f 
Bet visgi verta naudoti ir 
kepti ar pavirinti. .

Obuoliai tinka keksams, ' 
pajams, ir visaip paįvairin
ti prie mėsos. Kepant pe
čiuje mėsą, ypač kiaulieną, 
iškepk ir obuolių karap 
Bus skanu ir naudinga. >

Taip pat obuolių' so^rn 
tinka bile kada valgyti,1 ir < 
prie mėsos.

Jeigu prie kepamo nemaA 
(Tąsa ant 3 puslapio)
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DR. S. MATULAITIS

I Lietuviu tautos 
istorija

(Tąsa)
VII.

Karai su gudais.
Kuomet Kęstutis be paliovos kariavo su kryžiuočiais, 

Algirdas laisvai galėjo kariauti su savo kaimynais rusų 
kunigaikščiais. Jam pavyko paimti ir prijungti prie 
Lietuvos: Smolenską ir vadinamąją Sieverską Rusiją, 
būtent miestus: Mogilevą, Brianską, Černigovą ir Nau- 
gardą Sieverską.

Paėmęs tas rusų žemes, vakaruose Algirdas susidūrė 
su lenkais, o rytuose su įsigalėjusiu jau tuomet Maskvos 
kunigaikščiu. Su Lenkija kilo ilgas karas dėl Podolijos, 

. kurios dalis gali] gale atiteko Algirdui.
Karas su Maskva kilo dėl Tvero kunigaikščio, kurį 

Algirdas palaikė kovoje su Maskva. Kilus karui, Algir
das (1368 m.) su savo kariuomene buvo pasiekęs net 
Maskvą. Tris dienas išbuvo Maskvoje, bet pilies (Krem
liaus) neįstengė paimti. Sudegino tik miestą ir nuterio- 
jo jo apygardas.

VIII.
KĘSTUTIS IR JOGAILA

Algirdui mirus jo sūnus Jogaila paliko didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu ir gyveno Vilniuje.

Kęstutis kaip buvo, taip ir pasiliko Žemaitijos ir Auk
štosios Lietuvos kunigaikščiu, gyvenančiu Trakuose. Ge
ri santykiai buvo neilgai. Jogaila ėmė bijoti Kęstučio, 
juo labiau, kad kryžiuočiai stengėsi jį įtikinti, kad Kęs
tutis ruošiąsis atimti iš jo didžiojo kunigaikščio sostą. 
Kad pragaišinus Kęstutį, Jogaila padarė rašytą, slaptą 
nuo Kęstučio, sutarimą su kryžiuočiais (1380 m.). Tame 
sutarime Jogaila pasižadėjo per 10 metų nekariauti su 
kryžiuočiais ir neduoti pagalbos Kęstučiui jo karuose su 
kryžiuočiais. Už tai kryžiuočiai pasižadėjo nepulti Jo
gailos žemės.

Tuojau po to kryžiuočiai visomis savo jėgomis užpuo
lė Kęstutį. Ačiū susitarimui su Jogaila, jie puikiai žinojo 
visus Kęstučio planus ir skaudžiai teriojo Lietuvą. Iš 
vieno kryžiuočio sužinojęs apie slaptąjį Jogailos su kry
žiuočiais sutarimą, Kęstutis, netikėtai užpuolęs, paėmė 
Vilnių. Didžiojo kunigaikščio ižde tarp ko kita atrado 
sutartį su kryžiuočiais.

Jogailą iš pradžios buvo įmetęs kalėjiman, bet kiek 
palaikęs, pavedė jam Vitebską ir Kievą, paėmęs iš jo 
priesaiką, kad niekuomet nebekels rankos prieš savo dė
dę. Tokiu būdu Kęstutis tapo didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Bet neilgai teišbuvo.
* Jogaila paviršutinai lyg nusilenkė prieš savo dėdę, bet 
laukė tik progos atkeršyti ir atimti atgal didžiojo kuni
gaikščio sostą. Jogailos puse laikė gudai, kuomet už 
Kęstutį ėjo Lietuva. Proga Jogailai veikiai atsitiko. 
Kęstutis su kariuomene buvo išėjęs į Gudiją, kad priver
tus prie paklusnumo Jogailos brolį Kaributą, Trubčevs- 
ko kunigaikštį. Ten pat paliepė atvykti ir Jogailai. Bet 
Jogaila, lyg rengdamasis pagalbon Kęstučiui, susitaręs 
su kryžiuočiais, staiga užpuolė ir paėmė paliktą su ma
ža sargyba Vilnių. Iš čia nusiskubino į Trakus ir anuos 
paėmė.

Išgirdęs apie tai Kęstutis parsiskubino namo su savo 
kariuomene. Drauge su Vytautu, atėjusiu iš Gardino, 
apgulė Trakus. Jogaila su kryžiuočiais atsiskubino iš 
Vilniaus. Abu priešu su savo kariuomenėmis stovėjo 
netoli viens kito ir ruošėsi į mūšį. Nepasitikėdamas sa
vo jėgomis, Jogaila nusiuntė pas Kęstutį ir Vytautą sa
vo brolį Svidrigailą, siūlydamas geruoju susitaikyti. 
Tvirtai užtikrindamas, kad nei Kęstučiui, nei Vytautui 
nieko pikta nątsitiksią jo stovykloj, Jogaila kvietė juodu 
pas save galutinai susitarti apie santaikos sąlygas.

Kęstutis su Vytautu atvyko pas Jogailą, nes nieko 
pikta nelaukė. Bet vietoj santaikos, Jogaila paliepė su
imti Kęstutį su Vytautu. Jų kareiviams nusiuntė pasa- 

<kyti, kad kunigaikščiai susitaikę ir kariuomenė iškriko. 
/Tuomet Jogaila paliepė apkalti Kęstutį su Vytautu ir 

įmesti į kalėjimą. Kęstutis, įmestas į tamsų urvą Krė
vos pilyje, po kelių dienų buvo pasmaugtas Jogailos nu
siųstų budelių.

Suėmęs Kęstutį, Jogaila pradėjo keršyti ir jo šalinin
kams. Daugelis jų buvo nužudyta. Nepasigailėjo net 
Kęstučio žmonos Birutės. Ir ją nužudė Jogailos budeliai.

IX.
VYTAUTO KOVA SU JOGAILA

Ne geresnis likimas laukė ir Vytauto, kurį iš Vilniaus 
nugabeno Krėvon ir uždarė tame urve, kur buvo nužudy
tas Kęstutis. Bet Vytautui pavyko persitaisius tarnaitės 
rūbais išbėgti iš kalėjimo.

Atradęs prieglaudą pas savo svainį Mozūrijos kuni
gaikštį, Vytautas kreipėsi prie kryžiuočių, prašydamas 
pagalbos. Kryžiuočiai buvo susitarę su Jogaila, kuris 
atidavė jiems Žemaitiją iki Dubysos. Bet to neveizdė- 
dami, jie- vedė derybas ir su Vytautu. Kad patraukus 
kryžiuočius savo pusėn, Vytautas dar daugiau jiems pa
žadėjo (1384 m.). Išdavė raštą, kuriuo pasižadėjo ati- 

,duoti kryžiuočiams vųsą Žemaitiją iki Nevėžies, be to, 
zteemės plotą nuo tos vietos, kur Nevėžis įteka į Nemuną 

iki Rumšiškių, ir dar kelis plotus Kauno mieste. Be to, 
pasižadėjo atiduoti kryžiuočiams visą Lietuvą, jeigu po 

įjo neliktų įpėdinių. Už tai kryžiuočiai pasižadėjo padėti
Vytautui atgauti savo tėvo kunigaikštiją.

Du kartu ėjo Vytautas į Lietuvą su kryžiuočių kariuo
mene ir su žemaičiais, kol privertė Jogailą nusileisti.

Jogaila siūlė Vytautui Gardiną, Brestą, Drohičiną ir 
Lucką su apskritimis. Vytautas sutiko ir, išeidamas iš 
kryžiuočių žemės, netikėtai užpuolė ir nugriovė kelias 

kryžiuočių pilis. Parvykęs į Lietuvą, drauge su Jog'aila 
paėmė ir sugriovė kryžiuočių nesenai pastatytą pilį Kau
ne.

Po to Vytautas apsigyveno jam pavestame krašte. .
Tuo tarpu prasidėjo Jogailos piršlybos su Lenkijos ka

ralaite Jadvyga. Piršlybos pasibaigė tuo, kad Jogaila 
vedė Jadvygą ir tapo Lenkijos karalium. Pirm to Jo
gaila priėmė katalikų tikėjimą ir išdavė raštu pasižadė
jimą krikštyti lietuvius ir prijungti Lietuvą prie Lenki
jos (1387 metais).

Krikštas ir prijungimas prie Lenkijos suteikė kitokią 
pakraipą Lietuvių valstybės istorijos bėgiui. Pirm negu 
kalbėti apie tolimesnį Lietuvos valstybės ir lietuvių tau
tos likimą, atsižvelkime, kokios atmainos lietuvių tautoje 
įvyko nuo atsikraustymo kryžiuočių iki susijungimo su 
Lenkija. -

(Daugiau bus)

Čia bus pastatyta 15 milijonų dolerių vertes kolegija. 
Prezidentas Trumanas “padeda pamatus.” Kolegija 
statoma Winston-Salem, North Carolina.

Lawrence. Mass.
Įvairios Žinios

Arlington Mill dirbtuvės 
savininkas duos ‘Santa Klous’ 
prezentą savo darbininkams. 
Jis pasakė unijos lyderiams: 
Kontraktas greitai baigsis. 
Jeigu norite palaikyti uniją, 
tai turite priimti tokį ir tokį 
kontraktą. Jeigu nepriimsite, 
tai aš darysiu, kaip man pa
tinka.

Šitoje dirbtuvėje veikia 
Amerikos Darbo Federacijos 
unija.

Štai kompanijos “dovana”: 
darbininkams neduos vakaci- 
jų, nemokės už šventas die
nas, už taip vadinamas “holi- 
deis”. Nemokės užvilktų al
gų, kurias turi pamokėti nuo 
kovo 15 d. ir nebus pakelia
mos algos. Bus darbininkams 
uždėta daugiau darbo, kita 
tiek daugiau, kiek dabar dir
ba. Iki šiol audikai turėjo po 
6 stakles, dabar turės 12 stak
lių. Iš dviejų darbininkų vie
nas bus paleistas iš darbo. 
Kadangi viso dirbtuvėje dir
bo apie 4 tūkstančiai darbi
ninkų, tai iš darbo bus paleis
ta apie 2 tūkstančiai. Tegul 
jie eina “ant dievulio burdo”.

Blogai, kad darbininkai ne
turi geros, tvirtos unijos. 
Jiems tenka skaudžiai nuken
tėti.

—o—
Jau dabar Lawrence turi

me 18,000 bedarbių. Darbi
ninkai dejuoja, kas bus to
liau! ir kaip ' reikės pragyven
ti ? O maistas dar vis kyla.

Daug, darbininkų apleidžia 
Lawrence. Apskaitoma, kad 
apie 4,000 darbininkų išvažia
vo, kitur kur nors gaudami 
darbą, žinoma, daug ir lietu
viu turės apleisti miestą, nes 
bedarbiais ilgai negalės būti.

—o—
Kuojnct nėra gero gaspa- 

doriaus, tai ir reikalai nėra 
gerai sutvarkyti. Kada buvo 
velionis Rooseveltas ir paėmė 
šalies vairą nuo Ąooverio, jis 
pataisė dalykus.- Visi gavo 
Šiokį tokį pragyvenimą. Da
bar darbininkai turėtų savo 
akis atsidaryti ir gerai pažiū
rėti ir pagalvoti apie savo gy
venimą. Nemanykite, kad ir 
ateityje bus geresni laikai, 
jeigu1 dadartiniai viešpačiai 
kraštą - valdys. Gali būti dar

prastesni, nes patys mūsų po
nai pranašauja dar bloges
nius laikus.

—o—-
S. Yuška randasi ligoninė

je, taip pat P. Yanukonis. 
Linkiu jiems greitai pasveikti 
ir vėl dalyvauti su lietuviais.

Taipgi pusėtinai buvo susir
gusi draugė Marcelienė. Bet 
jau gerai sveiksta. Tai . links
ma, kad visi sveiksta, ir gal 
jau dalyvaus mūsų parengi
me Maple Parke lapkričio 11 
d. Tai bus šaunus bankietas. 
Linkiu su visais pasimatyti.

—o—
Dabar eina Laisvės vajus. 

Gerai būtų, kad skaitytojai 
atsinaujintų prenumeratas. 
Nereikėtų eiti po keliss kartus 
ir raginti, kad atsinaujintų.

Taipgi būtų gerai, kad 
skaitytojai prie prenumeratos 
pridėtų dolerį kitą aukų, kad 
sustiprinti mūsų darbininkiš
ką spaudą. Labai gražiai da
ro tie, kurie pakloja Visą de
šimtinę. šiais laikais dešimti
nę pasimokėti nėra perdaug, 
neš .už vietinį geltonlapį per 
metus turime mokėti net 15 
dolerių ir jame nieko gero

Tuo tarpu mūsų spauda, 
kaip Laisvė, visuomet pasako 
teisybę. Ji ir visas pasaulines 
žinias paduoda teisingai.

Jeigu, vajįninkąs ateina bu
tai! ir paragina užsimokėti už 
prenumeratą, tai paklok ‘visą 
dešimtinę, ir nereikalauk trijų 
dolerių grąžos. Tegu septyni 
doleriai bus už prenumeratą, 
o trys doleriai aukų.

Tegu bujoja mūsų spauda. 
Kai bus tvirta darbininkiška 
spauda, tai ir mūsų gyveni
mas bus geresnis ir visi būsi
me galingesni su teisybės žo
džiu;

—o—
Čia randasi viena dirbtuvė, 

kurioje už darbą mokėdavo 
po vieną dolerį už valandą. 
Bet makleriški savininkai nu
tarė laipsniškai darbininkus 
atleisti ir priimdinėti naujus, 
mokėdami jiems tik po 75 
centus į valandą.; Darbininkai 
neturi unijos, tai nėra kam 
už juos užstoti. S. Penkauskas

Laisvės įstaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Detroit, Mich.
Žinokite savo teises

Dabar jau aišku, kad pra
eito pavasario rinkimuose 
priimtas pataisymas prie 
miesto čarterio, pasiremiant 
tokiu pat pataisymu Michi
gan valstijos konstitucijos, 
griežtai stoja prieš Jungtinių 
Valstijų Teisių Bilių.

Tie pataisymai atima pilie
čiui jo teises, kurias garan
tuoja Jungt. Valstijų Teisių 
Bilius. Jie paveda vienai at
skirai ypatai galią padaryti 
patvarkymus, išnešimus, nuo
sprendžius, kas geras ir kas ) 
blogas, kokia organizacija j 
yra gera ir kokia negera. Aiš-1 
ku, kad tokia ypata esti dik
tatoriaus padėjime, kuris pa-1 
gal savo norą ir nuožiūrą ga
li pasmerkti bile asmenį bei j 
organizaciją, įdedant į nele- 
gališką sąrašą.

Pasiremiant tais nelcgališ- 
kais miesto ir valstijos kodek
sais, Miesto Lojališkumo Ko
mitetas pradėjo nelegališką 
darbą landžiojant po žmonių 
butus ir sudrumsthme vande
nyje ieškant žuvyčių, kad sa
vo Judošiau/s grašį užsidirbti.

Daugelis per nežinojimą 
savo pilietinių teisių gali ne 
tik kitus, bet ir save įklampin
ti.

Civilinių Teisių Kongresas 
yra no sykį nurodęs, kad be 
“sufeno” bei “varanto” ne
reikia niekam nieko sakyti, 
nereikia į klausimus atsakyti. 
Kada gauni “sufeną” arba 
“varantą”, turi teisę tuojau 
kreiptis į Civil Rights Kongre- 
ssą ir gauti legališką patarė
ją. Kiekvienas pilietis turi 
teisę turėti advokatą patarė
ju.

Ir be advokato patarimo 
nereikia atsakinėti į jokius 
klausimus.

Įsidėkite tai į savo galvą, 
jeigu nenorite neteisingai pa
kliūti į bėdą.

Iš C.RI.C. nurodymų, J. D.

Norwood, Mass.

Greičiau ir geriau

Today's Pattern

Vyrų Ansamblio Koncertas 
buvo gražus ir skaitlingas

Spalio 28 d.. Lietuvių Sve
tainėje Koncerto programa 
pradėta su juokų dialogu. 
Vaidino gerai, bet publika ne 
viską galėjo girdėti ir supras
ti. Vaidilos visuomet turi kal
bėti aiškiai ir garsiai. Po dia
logo, Norwoodo Vyrų Ansam
blis pradėjo koncertą, sudai- 
nuodamas tris dainas, va d. 
Gerda Terhorst. Dainuoja 
puikiai, publika reikalauja 
daugiau, bet pirmininkas pa
aiškina, kad Ansamblis dar 
dainuos su kitu išstojimu. Se
ka Norma Čeponytė iš Wor
cester. Puikus sopranas. Jai 
akompanavo Josephine Kar- 
sokienė. Seka duetas: Gerda 
Terhorst su C a r a 1 e 
T h i b o d e a w, ja b i iš 
Canton, Mass, švelnus, malo
nus duetas. Seka Aldona Wal- 
lan iš Montello, sudainavo 
tris daineles. Aldona kas kar
tas geriau pasirodo. Jai akom
panavo Robert Kelley. Gerda 
Terhorst pagrojo akordionu 
pora muzikos kūrinių. Seka 
Carale Thibodeaw, gražus 
sopranas, padainavo tris dai
nas angliškai. Gerda ir Jonas, 
duetas, sudainavo porą dainei 
lių, viena buvo pasiskolinta iš 
“dipukų” (iš buvusių dvarpo
nių dipukų). — Antru kartu 
Norma Čeponytė padainuoja 
keletą tikrai puikių - žavingų 
dainelių.

Programą uždaro Norwoo
do Vyrų Ansamblis. Visi pro
gramos dalyviai tikrai puikiai 
atliko savo užduotis. Už tai 
vienui žodžiu reikia pasakyti 
bravo visiems programos da
lyviams. Ir geriausio pasiseki
mo Norwoodo Vyrų Ansamb
liui šį sekmadienį Richmond 
Mill Laisvės koncerte.

Žvalgas.

Worcester, Mass. 
Hartford, Conn. 

Worcesterieciai ir hartfordie- 
čiai matykit vaidinant operetę 
“Sudrumsta Širdis”

Kaip jau yra žinoma, kad 
operetė “Sudrumsta širdis” 
yra tik ką parašyta ir tik dar 
vieną kartą buvo vaidinta 
Richmond Ilill’yje su geromis 
pasekmėmis, žodžius arba lib
retą jai parašė Jonas Juška,

dingesnis. O ir rudas, na- 
turališkai rudas cukrus ge
resnis už baltą, žinoma, 
bus biskj skirtingesnis sko
nis, bet reikia priprasti. 
Kuomet priprasi prie me
daus ar rudo cukraus, tai 
visuomet to ieškosi.

Yra skanūs blynai įtarka
vus porą obuolių į paprastą 
blynams tešlą. Taipgi ska
nu iškepus su kiaušiniais:

Smulkiai supiaustyk obuo
lius, ant kepamos blėtos 
pakaitink kelias minutes, 
užbarstyk biskį cukraus, ci
namono. Išplak kiaušinius 
su biskiu druskos ir cu
kraus ir supilk ant obuo
lių. Kepk pečiuje iki dai
liai pagels. V.'

APETITUI VILIOKAI
Vaisiniams dezertams* pa

gražinti, nesant grietinės, 
išplak kiaušinio baltymą iki 
pradės putoti, dadėk plonai 
supiaustytą bananą ir vėl 
plak iki sutirštės taip, kaip 
išplakta grietinė. Dadėk 
porą šaukštų cukraus. Ap- 
dėstyk dezertus ir tuojau 
paduok.

Pjaustant džiovintus sal
džius vaisius, kaip kad da
tules, slyvas, masiniu dar
bu negali pasinaudoti. Jei 
kaposi, tiktai sulips, nebe
bus šmočiukais. Prisieina 
pjaustyti po vieną, peilį pa
vilgant šaltu vandeniu. Vie
natinis būdas biskelį pa
greitinti būtų po vieną pa- 

| ėmus suraižyti išilgai, o 
i skersai jau piaustyti nedi
delėmis, pasklidomis gru
pelėmis.

Peilį piaustyti šaltu van
deniu reikia ir pjaustant 
vaisinį pyragą.

Pattern 9389 (easy two piecer)’J 
sizes 12. 14. 16, 18. 20; 40. Size 16 
takes 4 yards 39-inch fabric.

J. JUŠKA
o muziką sukūrė Frank Bale- 
vičius. Dainų joje yra 12-ka 
ir visų melodijos labai gra
žios. Reiškia, kad mūsų kom
pozitorius Frank Balcvičius 
sukūrė tokių gerų ir gražių 
dainų lietuviams, kurios skam
bės per ilgus metus" lietuvių 
tarpe ir žavės juos. Ir štai 
viena dama iš tų dvylikos, 
kurią dainuoja choras:

Jaunystes Laikai
Mes kaimiečiai bernužėliai, 
Šienpiovėliai, artojėliai.
Ir mes jaunos mergužėlės 
Jūsų draugės ir seselės.

Uliokim gražiai,
Dainuokim garsiai,

Lai skamb kaimas ir platūs 
Jaukai.

Ant skaisčiu mūsų veidelių 
Meili šypsą dėl mergelių, 
O ant mūs gelsvų kaselių 
Vainikėliai iš rūtelių.

šypsą ant veidų,
Vainiks ant kasų

Tai yr’ mūsų jaunystės ženklai.

Mūs žirgeliai prižiūrėti 
Ii’ laukai javais apsėti, 
O žaliuos mūsų darželiuos 
žydi rožės ir lelijos.

Tai yra ramu,
Gyventi smagu,

Nes tai yra jaunystės laikai.
Vaidinimai įvyks: Worccs- 

tery, lapkričio 10 dieną 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Salėje, 
29 Endicott St., o Hartforde 
11 dieną lapkričio 2:30 po 
pietų Lietuvių Amerikos Pilie
čių Salėje, 227 Lawrence St.

Taigi visi susirinkit, kad iš
girst dainuojant šitą dainą ir 
visas kitas. Gastrolių Komisija

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

ŠEIMININKĖMS
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

žo obuolio pridėsi gerai cu
kraus, tai jame bus apie 
80-90 calories. Norint su
liesėti, ar nors nediktėti, 
patartina n e p r i d ė ti cu
kraus. Obuoliai turi sa
vo gero ir naudingo cu
kraus, katras lengvai vidu
rių pervirškinamas. Bet jei 
jau labai nori pasaldinti, 
gali panaudoti medų, kas 
bus geriau, negu cukrus. 
Taip pat molassas yra nau

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

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.

11Į3 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

3 puti.—Laisvė (Liberty). Trečiad., Lapkritis-N o v. 7t 1951"



; ŽINIOS IS LIETUVOS
Tarybų Lietuvos Jaunųjų 
Artistų Išvyka

• VILNIUS, IX. 5 d. — Į 
Maskvą išvyko didelė grupė 
Tarybų Lietuvos jaunųjų ar
tistų. Kūrybinės išvykos tiks
las — susipažinti su įžymiau
siųjų teatrų darbu. Dviejų sa
vaičių laikotarpyje jaunieji 
artistai aplankys TSRS Di
džiojo teatro, Mažojo teatro, 
MCHAT’o, Stanislavskio 
Nemirovičiaus-Dančenko 
do, Lenino Komjaunimo var
do, Jermolovos vardo ir Vach- 
tangovo vardo teatrų spektak- moncj 
liūs, dalyvaus eilėje repetici
jų, turės susitikimus su Di
džiojo teatro ir MCHAT’o 
meno meistrais, su jaunaisiais įį konferencijos vietą ir laiką

I ir pribūkite paskirtu laiku. 
Tų kuopų valdybos, kurių ne
suspėjo turėti susirinkimų rin
kimui delegatų dėl šios konfe
rencijos, pridera 
atsiųsti delegatus 
pos.

Pageidautina, 
pamiršta atsivešti ir duokles 
iš kuopų pasimokėjimui j 
Apskritį - 5 centus nuo kiek
vieno

NewWto^ė0žfe?lnl(B
spalių ,29-tos. Reikalauja 
kontrakto ir pagerinimų.

Literatūros Draugijos 
2-ros Apskrities konfe
rencija lapkričio 11 d.

ALDLD 2-ros 
į konferencija įvyks 

ir I sekmadienį, 11 d. 
var‘l(Nov.), 1951, 10-tą valandą 

Liberty Auditorium, 
Atlantic Avenue, Rich- 
Hill 19, L. L, N. Y. 

delegatai, kurie esate

ry to, 
110-04

Apskrities 
ateinantį 
lapkričio

Visi 
išrinkti dalyvauti šioje konfe
rencijoje, malonėkite įsitėmy-

Maskvos artistais ir t.t. Bus į 
taip pat aplankyti Didžiojo 
teatro bei kiti Maskvos teat
riniai muziejai.

Kūrybinėje išvykoje daly
vauja Lietuvos TSR operos ir 
baleto teatro, visų dramos te
atrų, Kauno Jaunojo žiūrovo 
teatro, Lietuvos TSR filhar
monijos artistai, dramos stu
dijos klausytojų grupė — vi
so 40 jaunųjų menininkų. Iš
vyką surengė LLKJS CK.

Pasibaigus kelionei, numa
tyta surengti Vilniuje teatri
nio jaunimo vakarą, kuriame 
grįžę iš Maskvos artistai pasi
dalins savo įspūdžiais.

• paskirti ir 
iš savo kuo

kad nebūt

kuopos nario.
ALDLD 2-ros

Apskrities Komitetas

Nepavyko ir kitas 
bandymas suvaryti 
laivakrovius dirbti

lai- 
vi-

Nupirktas ne
suaugusių gy-

kolūkyje č.Vk-

Mechanizuojamos fermos
DOTNUVA, IX. 5 d. 

“Aušros” kolūkis gražius 
mejimus pasiekė plečiant
suomeninę produktyvią gyvu
lininkystę. Sukomplektuotos 
ir sėkmingai vystomos visos 
keturios gyvulininkystės fer
mos. Dabar kolūkis turi 345 
galvijus, 280 kiaulių, daugiau 
kaip 1,000 įvairių rūšių 
paukščių. Plėsti fermas kol
ūkiui daug padėjo kontrakta- 
cijos sutartys su kolūkiečiais 
ir darbininkais, 
mažas skaičius 
vulių.-

šiais metais
domos didžiulės statybos. Jau 
įpusėta trijų karvidžių 400 
galvijų statyba. Suprasdami 
darbų mechanizavimo priva
lumus, aušriečiai bendrame 
susirinkime nutarė mechani
zuoti visas keturias gyvuli
ninkystės fermas. Pirmoj ei
lėje įrengiamos automatinės 
girdyklos ir pašaro paruoši
mo mašinos. Į pagalbą “Auš
ros” kolūkiui atėjo Dotnuvos 
MTS. Stoties mechanizato
riams padedant jau iškastas 
artezinis šulinys, kuris aprū
pins fermas vandeniu. Van
dentiekiui aptarnauti 
ma pastatyti vėjo 
Ateityje numatoma 
automatinio melžimo
tą. Mechanizavus fermas, kol
ūkis turės dar platesnių gali
mumų 
didinti 
mą.

numato- 
turbina.

įrengti 
agrega-

toliau plėsti fermas ir 
gyvulių • produktyvu-
V. Ramanauskas

Praplečiama plytine

PANEVĖŽYS, IX. 7 d. — 
Savo lauko plytinę praplečia 
Marytės Melnikaitės vardo i 
kolūkis. Baigiama statyti ant
roji žiedinė plytų degimo 
krosnis, kurioje per dieną bus 
išdegama po 6,000 plytų. Pa
leistas į darbą antras presas. 
Plytų gamyba žymiai paspar
tėjo. Plytinės darbininkai, va
dovaujami V. Grigo, jau pa
gamino 23h,000 žalių plytų. 
Lygiai greta atliekamas ir 
plytų degimas, kurių kolūkis 
turi jau daugiau kaip 100,000.

Kolūkyje šiemet bus pasta
tyta arklidė 100 arklių. Pa
ruošiamieji darbai jau vykdo
mi. Savos gamybos plytos ve
žamuos į statybos vietą. Be to, 
nemaža plytų parduota kai
myniniams kolūkiams. Dalį 
plytų nupirko “Raudonosios 
Žvaigždės” ir “Vilniaus” 
ūkiai, šie kolūkiai taip 
plytas naudoja gamybinių 
statų statyboms. .

A. Kupčinskas

kol- 
pat 
pa-

★ Aukštas gyvulių produk
tyvumas pasiektas Telšių ra
jono Biržuvėnų tarybiniame

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

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

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

Draugiškai,
Apskrities sekretorius A. Skairius

Pagerbė išsiunčiamą Paskutiniai rinkimų
Cattonary šeimą

Praėjusio šeštadienio vaka
rų suruošta Brooklyno Brigh
ton Beach srityje pramoga 
pagerbti Nell ir Anthony Cat- 
tonar. Susirinko apie 400 sve
čių. Greta kitų, atvyko ir jo 
draugai iš Bommer Spring 
šapos, kur Cattonar dirbo ir 
veikė unijoje.

Pobūvyje sakęs kalbų Uni
ted Electrical 475-to Lokalo 
biznio vedėjas Clifford Came
ron pareiškė, jog deportavi
mai ir varžymai minties daro 
Amerikai gėdą. Ir kalbėjo ša
pos pirmininkas Charles Mc
Cartney ir šapos stewardas 
Roy Best.

Pati Mrs. Cattonar atsišau
kė į publikų aukų — ne sau, 
bet civilinėms teisėms ir sve- 
turgimiams ginti. Dalyviai su
aukojo $230.

Mrs. Cattonar yra duktė 
veteranų kovotojų už darbi
ninkų reikalus, Amterių duk
tė, amerikone. Cattonar prieš 
27 metus atvyko į mūsų šalį 
iš Italijos kaipo pabėgėlis nuo 
fašizmo. Lapkričio; 5-tą, 1951, 
Cattonarai su dviemis savo 
dukrelėmis išplaukė į Tries
te, Italijos-Jugoslavijos tarp- 
rubežinį miestų.

Praėjusią savaitę nepavy
kus laivakrovius -sugrąžinti 
darban varu, Ryanas tai ban
dė vėliau padaryti gudrumu. 
Jis gavo būrelį žmonių, kurie 
pasirašę reikalavimą, kad lai
vakroviai sugrįžtų dirbti. Esą, 
to reikalaują dauguma laiva- 
krovių. Jiems streikas įgrisęs 
iki gyvo kaulo.

Kad streikas ne piknikas, 
tą žinojo jau išeidami strei- 
kan eiliniai darbo žmonės. 
Bet jie išėjo tikslu laimėti di
desnį uždarbį ir geresnes są
lygas. Tad streiko vadams at
rodė, kad nedaleistina, jog 
jie dabar veržtųsi grįžti be 
gavimo to, ko jiems reikia. 
Patikrino pasirašiusiųjų na- į
rystę. Atradę, kad šeši iš de-į Majoro buvusioji pasamdy- 
šimties pirmųjų pasirašiusiųjų i padaryti miesto finansinių 
jau nebėra nariais, jie išsi-1 reikalų apskaičiavimą inžinie- 
braukę dėl nepasimokėjimo 
duoklių, c-
Paskirti tyrinėtojai

Lapkričio 5-tą valstybinis 
darbo komisionierius Corsi pri
siekdino trijų asmenų tarybą, 
kuri įgalinta tyrinėti streiką. !

Ragina pakeisti algą 
skalę miestiečiams

rių firma, greta kitko, pasiū
lė :

Miestinių
700 yra nedamokami. 
turėtų būti, vidutiniai 
(apskaičiavus visus 
pridėta algos po apie 
Viso to priedo bendroji suma 

Jais yra prof. M. O. Cather- .būtų apie $16,600,000 me- 
wood, dvasiškis John P. Bo- tams. Bet

darbininkų 38,- 
Jiems 
imant 

sykiu), 
$430.

veiksmai

lietaus, 
kiti pa- 
rėmėjai 
eilę ma-

Jie atlankė

Darbininkams, kuriems 
brangios salės, radijai ir ko
mercinė spauda neprieinami 
savo rinkiminei propagandai, 
pati gamta gražiai šyptelėjo 
paskutinę rinkimų diena. Nors 

-'motulė gamta būtų pasielgusi 
daug geriau, jeigu būtų davu
si gražų orų penktadienį ir 
šeštadienį, svarbiausiomis die
nomis.

Nežiūrint pylusio 
viesulo, darbiečiai ir 
žangiųjų kandidatų 
gale savaitės įvykdė 
sinių mitingų,
daugelį susiedijų per garsia
kalbius pasakydami trumpais 
šūkiais, jog American Labor 
kandidatai, randami eilėje D, 
yra vieninteliai taikos ir gero
ves kandidatai. Kvietė darbo 
žmones balsuoti už savuosius 
kandidatus, pastiprinti, paau
ginti darbiečių gaunamų bal
sų nuošimtį.

Pirmadienį įvykdyti milži
niški masiniai mitingai adatos 
centre, New‘Yorke. Ir visur 
gatvėse įvyko paradų, prakal
bų, dalinimas lapelių.

—o—
New Yorke

konvencija su malda, 
pakviestas kardinolas 
manas (tas pats, kuris 
žė Kalvarijos kapinių 
ką).

atsidarė CIO 
kuriai 
Spell- 

su1au
stre i -

Laivakroviai neverte 
laukan maisto

medžiaginę 
išverčia lau-

paskalui po

{Graži buvo Laisves 
koncerto programa 
ir daug svečiu

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N .Y.

ALDLD 20 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, 9 d. Lapkričio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėj. 
Visus -narius kviečiame dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. — H. Žukas, 
sekr.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 

Lapkričio (Nov.) 11 dieną, 11:30 v. 
ryto, 29 Endicott St. Čia draugai 
nepraleiskit šio susirinkimo, nes yra 
balsavimo blankos j Centro Valdy
bą, kurias turėsime išpildyti, 
nariai turi dalyvauti šiuose
vimuose. Yra ir kitų svarbių dalykų 
mūsų organizacijos reikalais. — J. 
M. Lukas, sekr. (217-218)

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

' Pasirenduoja 7^ dideli kambariai, 
tuojau galima įsimufinti. Aliejumi 
apšildomas namas. Garažas dėl .2-jų 
automobilių.—Kreipkitės; VI 3-4443^ 

(217-22 j) ■ ,

land ir advokatas Dean Al- 
fange.

Streiko lyderis. Sampsonas 
iš karto buvo pasisakęs, kad 
du tų paskirtųjų yra Ryano 
žmonės, bet paskiau sutiko 
su ta taryba skaitytis, dar-gi 
ją pagyrė. Kaip ji veiks, bus 
galima spręsti jai pradėjus 
darbą.

Vieši pas tėvą
Mary Zabel (Brownaite) 

iš York, Pa., su dukryte Linda 
vieši pas savo tevą-auklėįtoją 
Charles Brown ir jo žmonos 
velionės Mary B!rown šeimų.

•Marytė, buvusioji aidietė, 
šiomis dienomis ruošėsi vykti 
pas sirginėjančįą savo pamo
tę Mary Brown, kurių jinai 
su meile vadindavo Mama, 
žadėjo pas ja pabūti porų 
savaičių. Bet pasiruošimas 
linksmam pasimatymui pavir
to į atvykimų tiktai į šerme
nis. Marytė žadėjo pasilikti 
tūlų laikų pas liūdintį tėvų.

Apie Mrs. Brown laidotu
ves pamatysite sekamose lai
dose.

ūkyje. Geriausios tarybinio 
ūkio melžėjos Lukauskaitė zir 
Stulpinaitė jau ^Umelžė iš 
kiekvienos karvės daugiau 
kaip po 3,000 kilogramų pie
no. E. Legaikaitė

l

perklasifikuoti 
darbus. Tuo- 
po mažiau to

Jie pasiūlė 
darbininkus ir 
met tūli gautų 
priedo, o kiti būtų ir visai at
leisti iš darbo. Tr siūlo visuo
met palaikyti miestinį samdos 
ir klasifikacijų biurą. Tuomi, 
sako jie, būtų sutaupyta apie 
$200 ant,kiekvieno dabar esa
mo darbo.

Už to raporto paruošimą 
miesto valdžia sumokėjo Gri- 
ffenhagen and Associates fir
mai $275,000.

Tas raportas, sako kritikai, 
nieko neišriš. Iš 
tų šaltinių jau 
buvę pastabų ir aštrių kritikų. 
Jie sako, jog tame raporte 
pateiktieji pasiūlymai visai 
neliečia politinių paskirtinių, 
kurių algoms išleidžiamos 
stambios sumos pinigų, o nau
dingo darbo jie nedirba. Gi 
patarimas taupyti atleidimu 
darbininkų iš eilinių darbų, 
kurie turi būti atlikti, užkraus 
perdaug didelę paskubą ant 
kitų darbininkų ir pablogins 
patarnavimą.

Pirm priėmimo tų pasiūly
mų, juos dar svarstys vieša
me posėdyje kada nors pirm 
šio mėnesio 15-tos. Ir turės 
pereiti eilę valdinių komisijų. 
Kadangi tai įvyks po rinkimų, 
kuomet valdininkai 
būna jautrūs“ eilinių 
balsui, tad

unijistų ir ki- 
pirmiau yra

mažiau 
piliečių 

eiliniai piliečiai 
turės būti labai veiklūs, kad
tas raportas netaptų algų ka-

Unijistai laivakroviai pa
smerkė brooklyniečio Daily 
Eagle prieš juos skleidžiamą 
propagandą, būk laivakroviai 
nuo darbiečių ir kitų pažan
giųjų gaunamą 
paramą maistu 
kan.

Pasklidus tam
miestą, laivakroviai ta nedo
ra propaganda pasipiktino. 
United Labor Action Komite
tas, kuris vadovauja laivakro- 
viams paremti darbui, gavo 
daugybę paliudymų, kad nie
kur tokio “dumpavimo nebu
vo.” Jie sako, jog tokį neva 
“dumpavimą” sudarė paties 
laikraščio propagandistai tiks
lu' sukiršinti kitus darbininkus 
prieš laivakrovius. Jie nori, 
kad kiti darbininkai paliautų 
laivakrovius remti. Ir kad lai
vakroviai, manydami esą visų 
apleisti, leistųsi Ryanui ir 
kompanijoms sugrąžinami 
darban be laimėjimų.

Aido Choras
cho-Labai svarbu visiems 

ristams susirinkti į pamokas 
šio penktadienio vakaro 8 va
landą paskutinėms prakti
koms dainų iš operetės “Su
drumsta Širdis/'* kurią vaidin
sime Worcesteryje ir Hartfor
de gale šios savaites.

Choro Prezid.

Atsimušę su auto į stulpų 
ant Baisley Blvd., Jamaica, 
susižeidė trys jaunuoliai.

pojimų, apsunkinimu vieniems 
ir nedarbu1 kitiems.

United Public 'Workers 
per savo viršininkų Jack Bigei 
tuojau užprotestavo prieš to 
raporto vykdymų.

Laisvės metinis koncertas 
lapkričio 4-tą, Liberty Audito
rijoje, Richmond Hill, praėjo 
didžiu pasisekimu. Turėta ne
paprastai graži ir balansuota 
programa. Apie ją teks pla
čiau rašyti sekamose laidose.

Publikos buvo pilna visur. 
Labai graži atstovybe atvyko 
iš apylinkės miestų ir iš to
liau. Ir gerai pasirodė 
niai, nors, kaip ir visuomet, 
didmiestyje neišvengiamai dų neša $3,135. Kaina $16,500. 
pasitaiko vestuvių, šermenų ir 
kitokių masinių sueigų, kurio
se giminystes ar draugingu
mo ryšiais būna įtraukti ir 
laisviečiai.

Greta masinio publikos at
silankymo, dovanomis dien
raščiui atvykusieji suteikė virš 
$600 paramos. Dovanos bus 
pilnutinai paskelbtos sekamo
se laidose.

Visi 
balsa-

PARDAVIMAI
Ant 40-tos gatvės, 6 šeimom mū- 

i rinis namas, 1 apartmentas 3 kam- 
vieti- hariU, <5 apart, po 4 kambarius. 3-jų 

kambarių apart, tuščias. Vario pai- 
pos, visi moderniniai įrengimai, ran-

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
kampę, 502 Chapel Ave., Merchant- 
vile 10, N. J. Phone Merchantville 
8-1082. (217-221)

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

(217-221)

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

HELP WANTED—MALE
REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

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

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu

AUTO i 
REPAIR . k

JIL

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Kalbės už Jungtimi] 
Valstybių ir Tarybų 
kooperavimą

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. GRarnercy 7-8951

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

svarbias su-
Tarybų Są-

sukaktį ii’ Matthew A

Lapkričio 15-tos vakarą, 
Riverside Plaza Hotel, New 
Yorke, rengiamas masinis mi
tingas minėti dvi 
kaktis. Paminės 
jungos 34 metų
Amerikos su Tarybų Sąjunga 
diplomatinių santikių įsteigi
mą.

Mitinge pasižadėjęs kalbėti 
Tarybų Sąjungos ambasado
rius A. S. Paniuškinas. Ir kal
bės įžymūs amerikonai visuo
menininkai : Dr. Corliss La
mont, Paul Robeson, Jessica 
Smith, Leon Straus, prof. 
Henry Pratt Fairchild, dvasiš
kis Richard Morford. Dainuos 
žydų Liaudies Choras.

Įžanga 75 c. ir $1. Rengia 
Nacionalė Amerikos-Tarybų ‘ 
Draugingumui Taryba.

Po operacijos 
sveiksta

paFrankiui Adams buvo 
daryta operacija ant inkstų. 
C. Peck ligoninėje išbuvo 10 
dienų. Sekmadienį, lapkričio 
4-tą, grįžo namo, jaučiasi ge
riau. Gyvena 88-02 129th St., 
Jamaica.

Adams 
negalėjo 
koncerte, 
kultūrinių
neapleisdavo. 
skaitytojas.

Linkime greit pasveikti 
sustiprėti.

labai gailisi, 
dalyvauti 

Jis niekad
lietuvių

le ad 
Laisves 
svarbių“ 

veiksmų 
Laisves

ir

Susipratusius žmones 
nereikia nė raginti

ir sako: 
parėmi- 

politinių kalirfių, kurių 
nemažai Amerikoje turi-

Laisvės koncerte praėjusį 
sekmadienį prieina prie ma
nęs pažangaus judėjimo nuo
širdi patriotė Anna Philipse iš 
Stamford, Conn.', 
Štai dešimt dolerių 
mui 
jau 
me.

Arba štai pasisveikiname su 
Clem. Depsu iš Mastic, L. L 
Jis sako: Patrukite nuo manęs 
dešimtinę ir pasiųskite Chica- 
gon. Penki doleriai tegu eina 
Vilniai, o penki — L. Prūsei- 
kos apgynimui.

Matote, nereikia nė prašy
ti, nė raginti. Geri žmonės 
supranta darbo žmonių reika
lus ir savo pareigas linkui jų.

Yonkers Raceway auto pa- 
statinėtojai ir sunkvežimių 
darbininkai streikuoja nuo

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

BUTUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MAarket 2-5172

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

Telefonas
EVergreen 4-8969
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




