
(fierto biznieriaus nuomonė.
^,000 apartmentnamių.
Ne viskas gerai.
Vokiečių vyskupo žygis.
Taikos premija karo 

šalininkui.
Rašo R. MIZARA

Didžiuliame Laisvės koncer
te (praėjusį sekmadienį) kal
buosi su vienu Brooklyno lie
tuviu biznierium, nepriklau
sančiu jokiai grupei, bet 

. daugiau* pritariančiu “anai 
pusei.”

— Pasakysiu atvirai, nebū
čiau jūsų koncertan atėjęs,— 
aiškina jis man, — jei abla- 
vukai nebūtų pradėję varyti 
kampanijos už tai, kad kon
certas butų pikietuotas. Aš 
jiems sakiau: papikietavote 
vieną kartą-antrą, užtenka. 
Jei jūs ir toliau taip darysite, 
tai nuo savęs nustumsite kiek
vieną galvojantį žmogų, kuris 
pritaria lietuviškoms kultūriš
koms pramogoms. Mano žmo- 

. na galvoja panašiai.
f įfai priėjo aukų rinkėjai, 

biznierius išsitraukė kele
tą dolerių ir jiems padavė.

Tokių žmonių yra daug. 
Nemažai tokių buvo mūsų 
koncerte. Tai sveikas galvoji
mas, tai rimtas nusistatymas!

New York Times skelbia 
tokią žinią iš Maskvos: mi
nint 34-rių metų Spalio Revo
liucijos sukaktį, Maskvoje bus 
atiduota darbininkams 7,000 
naujų apartmentnamių.

Panašiai bus Vilniuje ir 
Kaune, panašiai bus kituose 
tarybiniuose miestuose.

Lapkričio 7 ir 8 dienos vi
sose tarybinėse respublikose 
oficialiai švenčiamos.

Radijo komentatorius, Mr. 
Morrow, neseniai grįžęs iš 
Vakarų Europos, bėdavoja, 
kad ten ne viskas tvarkoje.

r • ęirdi, jei greitu laiku Ame- 
riki neduos Europai daugiau 
pinigų ir žaliosios medžiagos, 
Atlanto paktas niekais pavirs.

Generolo Eisenbowerio lan
kymasis Washingtone yra 
glaudžiai susijęs su ta krize, 
apie kurią minėtas komentato
rius kalbėjo.

Nemanykite, kad ir Vaka
rų Vokietijoje viskas tvarkoj.

Aną dieną vokiečių evange
likų vyskupas Berlyne, Dr. 
Otto Dibelius, su kitais aukš
tais dvasiškiais, nuvyko į Bon- 
ną ir reikalavo Adenauero, 
kad jo valdžia darytų žygius 
dėl Vokietijos apvienijimo.

Vokietijoje yra apie 35,- 
000,000 evangelikų. Tai di
džiulė jėga. Ir ši jėga dau- 

’ giau pritaria Rytų Vokietijos 
politikai, kaip Vakarų.

Ką gi Dr. Adenauer vysku 
pui atsakė?

Jis atsakė : neleistina pa- 
b’^ns vokiečiams vienytis be 
Amerikos ir jos talkininkių 
leidimo.

Argi vokiečiai, tai matyda
mi, tylės?

Prancūzas Leon Jouhaux 
šiemet gaus Nobelio “taikos 
premiją”.

Kas gi šis vyras ? Už ką 
jam skiriama taikos premija?

Leon Jouhaux atskėlė dalį 
• darbininkų nuo Prancūzijos 

Generalinės Darbo Federaci
jos ir savo atskalą pavadino 
“Darbininkų jėga.”

Jouhaux pritaria Atlanto 
Paktui; jis stoja už ruošimąsi 
naujam karui; jis padeda 
laužyti francūzų darbininkų 
streikus, kai jie esti paskelb
ti. '

Štai to vyro, kuris šiemet I 
švenčia 72 metų amžiaus su- 
kaMį, “nuopelnai” taikai!

*
Nežiūrint visko, judėjimas 

ujL taiką vis tebesi plečia. 
>*^kai, net 417 žymiųjų ame- 
rikiečių, — mokslininkų, dva- 

( sininkų, visuomeninkų, — pa- 
\sirašė po laišku prezidentui 
Vrrumanui, raginant, kad jis 
darytų Viską greitesniam tai-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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FRANC. PREZIDENTAS 
SIŪLĖ KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ DERYBAS 
Churchillas taipgi patarė 
suruošt sueigą su Stalinu

Paryžius.—Francijos pre-; 
zidentas Vincent Auriol, 
atidarydamas Jungt. Tautų 
seimą (asamblėją), šaukė 
ramiomis derybomis išspręs
ti pavojingus tarptautinius 
ginčus. Tuo tikslu jisai siū
lė surengti Keturių Didžių
jų konferenciją, kur turėtų 
dalyvauti prezidentas Tru- 
manas, Sovietų premjeras 
Stalinas, Anglijos ministras 
pirmininkas Churchillas ir

Philadelphijos majoras Tammany Demokratai 
išrinktas demokratas prakišo N. Y. rinkimus

Philadelphia. — Philadel
phijos majoru tapo išrink
tas demokratas Joseph S. 
Clark, miesto finansų kon
trolierius, prieš republikonų 
kandidatą kun. Danielių A. 
Polingą.

Tai dar pirmą kartą per 
68 pastaruosius metus nu
trūksta republikonų viešpa
tavimas Philadelphijai.

Irano demonstrantai 
sveikina egiptėnus

Teheran, Iran.—Tautinis 
Frontas suruošė demons
tracini susirinkimą, kur 10,- 
000 iraniečių šaukė: “Šalin 
Angliją!” “Valio didvyriš
kai egiptėnų kovai prieš an
glus imperialistus!”

Kalbėjo Irano valdininkai 
ir jų šalininkai. Smerkė ne 
tik anglus, bet ir komunis
tus.

Pereitą savaite Tudeh 
(masių) Partija suruošė de
monstraciją, kurioj apie 
10,000 žmonių sveikino E- 
gipto kovą prieš anglus; 
kartu sveikino Sovietų Są
jungą kaip tautų laisvės gy
nėją.

Tudeh kalbėtojai kritika
vo Irano premjerą, kad jis 
veda slaptas derybas su A- 
merika dėl leidimo anglams 
išnaudok Irano aliejaus 
versmes.

Valdžia dar pakėlė 
jautienos kainą

Washington.—Kainų val
dyba leido mėsininkams dar 
10 centų pakelti kainą sva
rui paprastos jautienos, va
dinamos corned beef. Sako, 
tai todėl, kad pirmiau nu
statyta kaina neduoda par
duotuvėms gana pelno už tą 
mėsą .

kos pasiekimui Korėjoje.
Juo greičiau karas Korėjo

je bus baigtas, tuo bus dau
giau galimybių tarptautiniam 
susitarimui dėl pastovesnės 
taikos užtikrinimo visame pa
saulyj.

Ilgametė taika — didžiau
sias visos žmonijos troškimas.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Lapkričio-Nov. 8, 1951

Laisvės Vajus
Dienraščio Laisvės vajus už, naujus skaitytojus, at

naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio 
(Oct.) 1d. ir tęsis iki Naujų Metų.

; Francijos premjeras.

London.—Anglijos prem
jeras, kalbėdamas šalies sei
me, patarė sušaukti derybų 
konferenciją tarp preziden
to Trumano, Stalino ir An
glijos ir Francijos valdžių 
vadų.

Jau rinkimų vajuje į sei
mą Churchillas pasižadėjo 
darbuotis už tokios konfe
rencijos sušaukimą.

New York. — Rudolphas 
Halley 163,492 balsų daugu
ma antradieni laimėjo rin
kimus į New Yorko miesto 
tarybos pirmininkus prieš 
Tammany Hall demokratų 
kandidatą Josephą T. Shar
key, dabartini tarybos .pir
mininką.

Halley išrinktas ’ kaipo 
bendras kandidatas libera
lų, nepriklausomingųjų ir 
kitų fusionistų (susijungu
siųjų).

Halley rinkiminiame va
juje dėstė Tammany demo
kratų suktybes ir jų ryšius 
su raketieriais bei gengste- 
riais.

Waterbury laimėjo tas 
pats republ. majoras

Waterbury, Conn.—Rin
kimus laimėjo tas pats re- 
publikonas W a t e r b u r i o 
miesto majoras Raymond 
E. Snyder.

Bridgeport, Conn.—Soci
alistas Jasper McLevy vėl 
tapo išrinktas Bridgeporto 
majoru, jau dešimtai tarny
bai paeiliui.

Norwalk, Conn.—Majoro 
rinkimus trečiai tarnybai 
laimėjo socialistas Irving 
Freese, dabar kandidatuo
damas jau kaip nepriklau- 
somingas.

RINKIMAI KITUR
Cleveland, Ohio.—Dabar

tinis Clevelando majoras, 
demokratas Thomas Burke 
gavo daugiau balsų, negu 
republikonų kandidatas į 
majorus, pagal dar nepil
nus apskaičiavimus.

■ . ... a ........

Detroit.—Pranešama, kad 
Detroito majoru vėl išrink
tas Albertas F. Cobo, kan
didatavęs ant “nepartijinio 
tikieto.”

Boston. — Dabartinis de
mokratas majoras John B. 
Hynes tapo išrinktas nau
jam terminui prieš senąjį 
demokratų p o 1 i t i k i e r ių 
Jamesą M. Curley.

ORAS—Giedra ir vešiau.

Vajiniųkai turi punktų
M. Svinkūniene, Waterbury. Conn.................. 1,566
Elizabetho Vajininkai ................................... 1,398
Brooklyno Vajininkai ................................... 1,290
L. Prūseika, Chicago. III............ "7.................. 812
Hartfordo Vajininkai ..................................... 812
Geo. Shiniaitis. Brockton, Mass....................... 768
LLD 136 Kp., Harrison, N. J...............................750
Philadelphijos Vajininkai .........  700
D. Justus, Worcester. Mass..............................  688
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. 552 
S. Kuzmickas. Shenandoah, Pa..................... 490
J. Balsys, Baltimore, Md................................. 462
J. Grybas, Norwood, Mass...................................420
LLD 13 Kp., Easton, Pa.................................. 336
LLD 77 Kp., Cliffside Park, N. J......................320
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.................... 280
Chesterio Vajininkai ....................................... 280
J. Bimba, Paterson. N. J.....................................272
Toronto Vajininkai ........ •........   240
J. Blažonis. Lowell, Mass..........................  236
Montrealo Vajininkai . ................................. 198
S. Puidokas. Rumford, Me. ........................... 196
F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa.................... 140

LLD 20 Kp. Mot. Skyr., Binghamton, N. Y. 140
Pittsburgho, Vajininkai .... ’. ų......................... 140
A. Apšeigiene. Auburn, Me............................... 112
P. Šlekaitis, Scranton, Pa............................... 112
V. Ramanauskas, Minersville, Pa........................112
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y........................ 112

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Francūzų policija išplėšė 
komunistinius paveikslus 
iš didžios meno parodos

Paryžius. — žandarai už
klupo didžiąją rudeninę pa
rodą paveikslų ir kitų me
no kūrinių; išplėšė ir paša
lino septynis vadinamus 
komunistinius paveikslus.

Parodos pirmininkas ar
tistas Pierre-Paul Montag- 
nac pareiškė, jog pati val
džia liepė policijai išmesti 
komunistinius piešinius.

Socialistas Francijos pre
zidentas Vincent Auriol at
sisakė dalyvauti parodos 
atidaryme, jeigu nebus pa
šalinti tokie paveikslai.

Vienas tų paveikslų rodo,

Šiauriečiai reikalauja sulaikyt 
mūšius laike paliaubų derybų

Korėja, lapkr. 7. — Šiau
rinė Korėja ir jos talkinin
kai kinai reikalavo sustab
dyt karo veiksmus, kol bus 
vedamos derybos su ameri
konais dėl nustatymo nu
ginkluoto, paliaubinio ruož
to.

Pranešama, jog ameriko

Vėliausios Žinios 
t . t. . ......

Korėja.— Vėliausias pra
nešimas sako, amerikonai 
sutinka svarstyt šiaurinių 
korėjiečių pasiūlymą — su
stabdyt mūšius, kol bus ve
damos derybos dėl pertai- 
kos.

Washington. — Amerikos 
valdininkai šaltai žiūri į An
glijos ir Francijos valdovų 
patarimus eiti į derybas su 
Stalinu.

kaip puskarininkis (saržen- 
tas) yra areštuotas ir įka
lintas už komunistiniu raš
tų skleidimą tarp Franci ios 
karo laivyno jūreivių. Kiti 
paveikslai vaizduoja, kaip 
veikia komunistų kuopos 
susirinkimas, kaip vyksta 
politinė demonstracija, kaip 
žmonės perka ir skaito ko
munistinius laikraščius ir 
k t.

Dienraštis Ce Soir rašo, 
tai dar pirmą kartą nuo im
peratoriaus Napoleono III 
laikų Francijos policija pa- 
simojo cenzūruoti didžiąją 
francūzų meno parodą.

nai atmes šį : reikalavimą. 
Jie planuoją kariaut, iki 
bus padaryta pertaika.

Korespondentai teigia, 
kad amerikonai atgriebė nuo 
šiaurinių korėjiečių vieną iš 
trijų prarastų kalnų į šiaur
vakarius nuo Yonęono, va
kariniame fronte.

San Francisco. — Dega 
Amerikos laivas už kelių 
šimtų mylių nuo kranto. 
Žuvo jau bent 3 jo jūrinin
kai. Laivas gabeno grū
dus Indijai.

Albany, N. Y.—Dvylikoje 
New Yorko valstijos miestų 
tapo išrinkta republikonai 
\majorai, o dešimtyje kitų 
miestų-—demokratai.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl

PREZIDENTAS UŽGYNĖ
GELEŽINKELIEČIAM
STREIKUOTI
Sulaikė streiką per 60 dienų; 
paskui naudos teismo drausmę

Washington. — Trauki
nių Ugniakurių ir Mašinis
tų Brolija buvo paskelbus 
streiką prieš keturias dide
les geležinkelių linijas, pra
dedant nuo šio ketvirtadie
nio popiečio. Bet preziden
tas Trumanas sulaikė strei
ką, paskirdamas trijų žmo
nių komisiją, kad “ištirtų 
faktus“ kas liečia geležin
keliečių reikalavimus.

Trumanas panaudojo ge-

Ispanas ragina išvyt 
anglus iš Gibraltaro

Madrid, Ispanija.—Kara
liškos Ispanų Akademijos 
narys Fr. G. Sanchiz ragino 
valdžią apgault anglus Gi
braltaro tvirtovėje, nepra
leis! jiems maisto nei geria
mojo vandens ir išvyt juos 
lankau.

Gibraltaras yra anglų at
plėštas pietinis Ispanijos 
kamputis. Iš tos tvirtovės 
Anglija viešpatauja van
dens sąsiauriui, per kuri 
laivai turi plaukti iš Atlan
to Vandenyno į Vidurže
mio Jūrą bei atgal.

Amerikos valdžia 
perkalbinėja Iraną

Washington. — Aukštieji 
Amerikos valdininkai įkal
binėja Irano premjerui Mos- 
sadeghui, kad' leistu an
glams dalyvauti aliejaus 
(naftos) pramonės išnaudo
jime Irane. Jie taip pat 
įprašė Mossadeghą į dery
bas su Anglijos ambasado
rium Oliveriu Franksu.

Anglų - amerikonų dery
bos su Mossadeghu yiwa slap
tai vedamos.

Storai pridrėbta “sniego 
vidurvakariu valstijose

Chicago.. — Sniegų audra 
čia buvo apšlubinus miesti
nį važiavimą.

St. Louise pridrėbta 11 
colių sniego. Wisconsino ir 
JVLichigano valstijose prisni
go iki 8 colių.

Grantsburge, Wis.., buvo 
11 laipsnių šalčio žemiau 
zero.

Žieminiai šalčiai ir pūgos 
taipgi baudžia, Oklahomą, 
Kansas ,Indianą ir kitas vi- 
durvakarines valstijas.

LENKŲ LEGIONIERIAI 
PAS TRUMANĄ

Washington. — Lenkai le
gionieriai, Amerikos vete
ranai, prašė prez. Truma- 
ną išvaduot Lenkiją nuo da
bartinės valdžios. Prezi
dentas atsakydamas pareiš
kė, kad Lenkija “vėl at
gims.” ’ ’

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AYE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

ležinkelinį Įstatymą, kuris 
sako: Kai tik prezidentas 
paskiria tyrinėjimų komisi
ją, tai streikas ir tampa 
sulaikytas per 60 dienų.

Bet jeigu per tą laikotar
pi nepavyks sutaikyti gele- • 
žinkeliečius su kompanijo
mis, tai prezidentas pavar
tos f e d e r a 1 i o teismo in- 
džionkšiną, liepiant dirbti 
ir uždraudžiant streikuoti.

Brolijos vadai nutarė pa- y 
siduoti Trumano įsakymui. 
Geležinkeliečių reikalavimai 

suklampinti jau per 
13 mėnesiu

Jau 13 mėnesių kai Ug
niakurių ir Mašinistų Bro
lija reikalauja pakelti algas 
34 centais valandai, su
trumpinti darbo savaitę iki 
40 valandų iš viso ir page
rinti kai kurias darbo sąly
gas. Kompanijos, sakoma, • 
buvo sutikusios pakelti dar
bininkams algą, bet atmetė 
darbo sąlygų pataisymus.

Geležinkeliai pervesti 
i armijos žinybą

Kuomet geležinkeliečiai 
1950 metų rugpjūtyje grasi
no streikuot, reikalaudami 
sutrumpinti darbo savaitę 
nuo 48 iki 40 valandų ir 
mokėti tiek pat algos, kaip 
už 48 valandas, tad prez. 
Trumanas pervedė geležin
kelius Į armijos valdybą. 
Tuo žygiu jis verstinai įsa
kė geležinkeliečiams dirbti 
kaip valdžios samdiniams. 
Toks įsakymas dar ir šian
dien galioja.
Tai naudingas kompanijom 

įsakymas
—Įsakymas tarnauja tik

tai geležinkelių kompani
joms, — pareiškė D. B. Ro- > 
bertsonas, Ugniakurių Bro
lijos pirmininkas. — Kom
panijos, prisidengdamos ar
mijos vardu, juo ’ drąsiau 
išnaudoja darbininkus. Tas 
įsakymas tiktai darbinin
kams suriša rankas.—

Jeigu Trumanas dabar 
nebūtų uždraudęs streikuo
ti, tai streikas būtų sustab
dęs traukinius keturių ilgų 
geležinkelių — Chicago and 
North Western Railway, 
Baltimore and Ohio Rail
road, Louisville and Nash
ville Railroad ir Terminal 
Railroad Assn, of St. Louis.

Suprantama, jog iš to bū
tų išsivystęs ir visuotinas 
g e 1 e ž i n k e 1 iečių streikas 
Jungtinėse Valstijose.

Sen. Kero šaukia sustabdyt 
prekybą su Indija

•
St. Louis. — Republiko- 

nas senatorius James P. 
Kem reikalavo sulaikyti 
Jungtinių Valstijų prekybą 
su Indija. Jis kaltino Indi
ją uždarinių medžiagų par
davinėjimą Kinijos komu
nistams.
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DEL 6-TOSIOS ASEMBLEJOS 
DARBŲ DIENOTV ARĖK)

LAPKRIČIO 6 DIENĄ Paryžiuje, kaip žinia, atsidarė 
Jungtinių Tautų šeštoji asemblėja, šeštasis metinis sei
mas/ t

Asemblėjos darbų dienotvarkin įdėta net 58-ni punk
tai. Be jų, kai kurios valstybės pasiūlė dar savo papil
dymus. Kitos valstybės ligi šiol savo papildymų nepa
davė, bet jie, be abejojimo, bus įteikti.

... Iš' viso, taigi, gali susidaryti arti šimto įvairių klau- 
simų-klausimėlių, kurie teks asemblėjai spręsti. Tiesa, 
kai kurie tų punktų yra išimtinai techniški, reikalingi 
mažo svarstymo; bet yra punktų, kurie užims nemaža 
l&iko debatams. ■ ,

Reikia suprasti, kaip asemblėja veikia, o tuomet bus 
lengviau įsivaizduoti visa asemblėjos struktūra.

Po to, kai asemblėja išrenka savo pastovų prezidijumą, 
tuomet ji skiria visokius komitetus įvairiems klausi
mams spręsti. Tie komitetai ima jiems pavestus klausi
mus ir debatuoja- (Atsiminkime: į kiekvieną asemblė
jos komitetą įeina po vieną ar daugiau kiekvienos vals
tybes atstovą, — taigi tie komitetai dideli.)

Kai komitetas jam pavestą vieną/ ar keletą klausimų 
išsprendžia, tuomet šaukiama pleniraninė asemblėjos 
sesija ir ten ji taria galutiną žodį: priima ji komiteto 
siūlymą ar ne?

Šitaip daug maž veikia asemblėja. Bet ir šitaip veik
dama, ji negali greit visų klausimų išspręsti. Abejojame, 
ar 6-toji asemblėja savo sesijas baigs šiemet.

Tarp svarbesniųjų agendoje punktų randame seka
mus:

Išrinkimas į tarptautinį teismą naujų narių į vietas 
. tų, kurių terminas baigsis 1952 metų pradžioje.

Tarptautinė atomo energijos kontrolė. • 
Korėjos nepriklausomybės klausimas. 
Lybjjos nepriklausomybės klausimas. 
Indusų padėtis ir ateitis Pietų Afrikoje. 
Korėjos atstatymas ir jai šalpos teikimas. 
Išvietintųjų likimo ir šelpimo klausimas. 
Pietvakarinės Afrikos klausimas.
Išrinkimas į Saugumo Tarybą trijų ne-pastovių narių. 
Priėmimas į Jungtines Tautas naujų narių.
Tai tik keletas, iš daugelio, paskelbtų asemblėjos die- 

notvarkio punktų.
• Jų, be abejojimo, bus kur kas daugiau ir svarbesnių, 
ries fūlos valstybes žada pateikti.

• Sakysime, šiuos žodžius rašant, jau paskelbta, kad 
iriūsų valstybės departmento sekretorius Mr. Acheson 
turįs ką tai tokio nepaprasto pasiūlyti. Spėjama, kad 
jis siūlysiąs tokius taikos reikalu dalykus, kurie “nu
stelbs” Tarybų Sąjungos siūlymus. O Tarybų Sąjungos 
delegacija, be abejojimo, taipgi turės eilę svarbių siū
lymų taikos reikalu. •

Iš tų siūlymų susidarys paskyri punktai, ties kuriais 
bus sustota ir karštai ir ilgai debatuota pirmiau negu 
jie bus priimti ar atmesti.

. Sakysime; iškils karo Korėjoje baigimo klausimas. 
Netenka nei sakyti, kad jis užims debatams nemaža 
laiko.

Iškils Kinijos Liaudies Respublikos priėmimo į Jung
tines Tautas klausimas; jam taipgi turės būti paaukota 
nemaža laiko.
; .Taigi tarptautinio seimo (asemblėjos) dalyviams prieš 
akis darbo stovi daug.
" Mes linkime, kad jie sėkmingai tuos uždavinius iš
spręstų; kad jie taikos pasaulyj išlaikymo klausimą žy
miai sūtvirtintų, o ne susilpnintų. '

PASTABOS
Keleivio Nr. 39 tilpo A. Jen- 

kino (Jankausko) straips
nis antrašte: “Lietuvos kar
vės nemoka maskoliškai.” 
Apart kitų nesąmonių, jis 
ten sako:

“Mat, Lietuvos karvės 
rusiškai nesupranta, Stali
no įsakymų neklauso, nepil
do ir vos tik sykį per metus 
ir tik po vieną veršiuką pa-
gamina”...

Į šitokią “literatinę kri
tiką” Jenkinui reikia ve 
kaip atsakyti:

Kad Lietuvos karvės ne
supranta rusiškai, čia nie
ko nepaprasto, vienok jos 
po vieną veršiuką į metus 
pagamina. Bet kad Tenki
nas, kovodamas prieš ko
munizmą, nesupranta an
glų kalbos ir neklauso šios 
šalies valdžios, tai jau rei
kia stebėtis! Valdžia visais 
garais šaukia: daugiau jau
nų vyrų kovai prieš komu
nizmą. o tuo tarpu Tenkinas 
per visą savo amželį tik 
vieną “veršiuką” pagami
no.

Lietuvos karvės protin
gesnės ...

Tame pačiame numeryje 
Keleivis rašo, kad šios ša
lies komunistai jau pereina 
į požemį.

Pasirodo, kad ne tik FBI 
seka komunistų veiklą, bet 
ir Keleivio štabas...

Paryžiuje susidarė lenkų 
komitetas, kuris darbuojasi, 
kad Jadvygą Jogailienę pa
skelbus šventąja. Sanda
ra apie tai ve ką sako:

“Didžiausias jos nuopel
nas buvęs lietuvių apkrikš- 
tyjimas ir prijungimas Lie
tuvos prie Lenkijos. Bet tas 
viskas įvyko ne dėka Jadvy
gai, o paties Jogailos žioplu
mui. Todėl verčiau būtų 
įšventinti Jogailą, o ne Jad
vygą.”

Taip, taip, kurie tik žio- 
pliausi, tai karaliais ir šven
taisiais tinkamiausi.

Sandara rašo, kad len
kai pavogę iš lietuvių gene
rolą Pulaskį ir dabar juomi 
puošiasi.

Na, kuomet Lietuva bus 
išvaduota, tuomet tie patys 
vaduotojai galės ir generolą 
Pulaskį iš lenkų išvaduoti. 
Dabar patartina nevaduoti, 
nes jam vietos Lietuvoje nė
ra.

Kunigų Drauge skaitau: 
“Arabai iš Lebanono, ap
leisdami parodą, susijaudi
nę pareiškė: Mes melsimės 
už Lietuvos laisvę.”

Popiežius ir kunigai per 
visą laiką meldėsi už Lietu-; 
vos laisvę, bet Dievas jų 
balso neišklausė. Dabar jau 
arabai šauksis prie savo 
dievo Alacho, gal tas bus 
galingesnis.

$50,0000 BELAI PERDAUG!
' ' PAGAtfAŪ AUKŠČIAUSIAS TEISMAS tarė žodį dėl 

behį 12-kai vyrų ir moterų, sėdinčių kalėjimuose Kali- 
fbrnijo je. •
.Tie žmones,* darbininkų judėjimo veikėjai,— William 

Sčhilėiderman, Dorothy R. Healey, Phillip, M. Connelly, 
Rose C.'Kusnitz, Henry Steinberg, Albert J. Lima, Olėta 
Yates, Carl R. Lambert, Al Richmond, Ernest O. Fox, 

< Loretta S. Stack ir Mary B. Doyle,—buvo suareštuoti 
r šių metų liepos 26 d. Nuo to laiko iki šiarldien jie te- 

beąėdi kalėjime,—tebelaikomi kalėjime be jokio teismo!
■į Valdžia paskyrė jiems aukštas belas—po $50,000 kiek-' 

vienam. Jie kreipėsi į teismuš, kad belas sumažintų, nes 
. tai, pagaliau, yra prieš šalies konstituciją. Tačiau teis

mai užgyre tokias belas, kurių darbininkų veikėjai ne
gali Nukelti. <

B Ndriht juos išlaisvinti, reikėtų sukelti ,$600,<000 bėloms.
Kas'gi gali tokią sumą pinigtį sudėti?!

.Suimtieji, per savo advokatus, kreipėsi į šalies aukš- 
čiaušįjĮ teismą. Pastarasis ir surado, jog tokios belos 
pH'ėštarauja krašto kdnstitucijai ir jos turėtų būti' su- 

W mažintos. u„ .
į * Dabar tiems vyrams ir moterims teks ir vėl eiti į

Parodoma procentais, kaip viskhs pabrango nuo 
prieškarinio lailęotarpio.

teismus,—žemesniuosius teismus, reikalaujant, kad be
los būtų sumažintos. Ką darys teismai, kiek jie tas belas 
sumažins, liekasi palaukti ir pamatyti.

Tačiau šis faktas parodo, kaip yra terorizuojami ne
kalti darbininkų veikėjai tik dėl to, kad jie kovoja už tai
ką. Kriminalistai, gėrigsteriaį, vagys, žmogžudžiai pa
leidžiami (iki teismo) po $5,000 belą ar kiek daugiau, o 
darbininkų veikėjams skiriamos belos net po $50,000!

Kaip matome,' tam pasipriešiho riet ir aukščiausias 
, teismas, kuris, > beje', uzgyrė. fašistinį minties kontrolės' 
Smitho aktą, phgal kūrį £iė žmonės yi*a suimti!

I Kardinolas Federico Te- 
deschini paskelbė, kad po- 

Ipiežius tris sykius matęs 
saulės spinduliuose panelę 
švenčiausią, spalių 30 d., 31 
d. ir lapkričio 1 d. 11950 me
tais.

Popiežių turėtų gerai iš
tirti proto ligų specialistas, 
nes kitaip jau jis ir velnius 
pradės matyti.

Draugas praneša, kad 
Bostone apie 30 dipukų jau 
įsigiję nuosayus namus.

Veikiausiai tie dipukai at
sivežė aitvarą, kuris jiems 
dabar pinigus neša. Kitaip 
negalima įsivaizduoti, kad 
iš darbo galėtų taip greitai 
praturtėti.

Drauge tūlas J. Glaudys 
rašo, kuomet dipukai at
kursiu naują Lietuvą, tai 
būsią gardaus juoko, nes vi
si senieji lietuviai, kuriuos 
jis vadina “politiniais bė
gliais,” pradėsią savo vai
kus, jau dabar nekalban
čius lietuviškai, mokinti lie
tuviškai ir grįšią Lietuvon.

Taip, tuomet ir lapei, se- 
kiuojusiai paskui bulių, bus 
balius, kuomet “kepsnys” 
nukris...

Drauge tūlas Dr. J. Dau- 
gailis bando aiškinti, kad 
kiekviena valdžia esanti nuo 
Dievo, bet anaiptol ne Sta
lino režimas.

Aš tnanau, kad > ir Stali
no valdžia yra Dievo skir
ta nubaudimui tokių Dau
gailių, Glaudžių ir visų kitų 
išsinešdinusių iš Lietuvos.

Popiežius pradėjo kovą 
prieš gimdymo kontrolę, 
kaipo “smertelną grieką.”

Jeigu jau taip, tai turėtų 
kovoti ir prieš tai, kad 
merginos, sulaukę lytinės 
brandos, nesirūpina kūdikių 
gimdymu. Juk ir čia “smer- 
telnas griekas.”

Skaitau, kad Balfas buvo 
atsišaukęs į Brooklyn© lie
tuvių kriaučių lokalų-aukų. 
Kriaučiai paskyrė iš iždo 
tris šimtus dolerių, bet ne
duosią Balfui, o pasiusią 
tiesiai Vokietijon.

Jeigu čia Balfas nepaėmė 
trijų šimtų dolerių dešine 
ranka, tai Vokietijoje pasi
ims • kaire ranka...

švenčioniškis

Represijos prieš taikos 
šalininkus Turkijoje
SOFIJA, rugp. 28 d. — 

Bulgarijos telegramų agen
tūra, ■ remdamasi Turkijos 
laikraščio “Hiuriet” prane
šimu, praneša, kad Ankaros 
baudžiamajame teisme pra
sidėjo procesas 25 Turkijos 
piliečių, suimtų už pažan
gius įsitikinimus ir taikos 
bei demokratijos propagan
dą. Byla svarstoma už už
daru durti.' ‘ v- c-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

A

—Alau, Džim! Che, che, 
che!

—Alau, Saimon! — atsa
kiau aš.—Ko tu juokiesi?

—O ko tu juokiesi?
—Aš taip sau.
—Tai ir aš taip sau!
Bet Saimonas Blynas, su

siėmęs už pilvo, vis kva
tojosi.

—Aš tave, Saimon, ma
čiau nedėlioj ant Laisvės 
koncerto, ale neturėjau čė- 
so kalbėtis, ba buvau labai 
bizi.

—Ir aš tave, Džim, ma
čiau ant koncerto.

—Ale tu atėjai pervėlai.
—Šiūr, atėjau vėliau, 

kaip tu, ba aš vačinau pik- 
tuotojus. Pirmiausia aš at
ėjau su savo prisiega ir ją 
pasodinau salėje ir sakiau 
jai: tu čia sau pasėdėk ir 
pasišnekėk su žmonėmis, o 
aš eisiu pasižiūrėti piktuo- 
tojų arba Smetonas vaisko. 
Na, tai aš ten ir buvau, kol 
policmanas juos nuvarė na
mo. Tada ir vėl atėjau ant 
salės. Ale tai buvo kon
certas! Bet tu žinai, 
Džim, man rodosi, kad Li
berty auditorija permaža; 
reikia ją platinti ar ilgin
ti — žmonės netelpa.

—Tai ateik ant Liberty 
auditorijos šėrininkų mitin
go ir ten reikalauk, kad 
platintų ar ilgintų.

—Kada tas mitingas bus?
—Aš mislinu, kada nors 

novemberio pabaigoj.
—Okei!
—Pabajink tu man, Sai

mon, apie tuos piktuoto- 
jus; tu sakei viską žinai.

—Šiūr, žinau-.
—Sakyk tu man, kas tie 

buvo ’do brostvininkai, ką 
vilkėjo foni juniformas. 
Prie kokios brostvos ar zo- 
kono jie priguli: pranciško
nų, marijonų ar tarei jo
nų?

—Tai ne zokoninkai ir ne 
brostvininkai, — tai Smeto
nos jenerolai.

—Šiūr ?
—Anistigad! Dabar Sme

tonos jenerolai nešioja to
kias juniformas. Ale vie
nas tų jenerolų, ką šokinėjo 
ant saidvoko, yra labai ne
laimingas vyrukas.

—Kodėl?
—Ak, nenoriu daug šne- 

keti. Man jo gaila.
—Goed, bajink!
—Hitleris jam padare re- 

pereišin ir išskapino. Jis 
nieko sau buvo žmogelis, 
ale biskį durnas, tai Hitle
ris pasigavo jį krajuj ir sa
ko: tu, kiaulės mėšle, už- 
terši mano arijų tautą, tai 
aš tave išromysiu. Tai ir 
išromino! Dabar Jis toks 
nelaimingas! Hitleris jam 
visai razumą sumaišė.* Ale 
jis vistiėk yra Smetonos je- 
nerolas. Dar krabras, ale 
jo galvoje ne tik gieda gai
dukai, ale ir vištos korki- 
na! .Ot, kaip, Džim!

—Gaila!
—Šiūr, gaila!
—O kas buvo tas kitas je- 

nerolas, Smetonos junifor- 
moj? Ko jis taip šokinėjo?

—Su tuo jenerolų buvo 
darri pra^ČiailY hiari jo adju

tantas sakė, kad jį buvo pa
gavusi smetoniška trizna, 
tai negalėjo ant vietos, kaip 
žmogus, pastovėti!

—Šitaip ?!
—Jes, Džim, jes! Net ir 

Smetonos jenerolams visaip 
pasitaiko! Man jų gaila!

—Tarp piktuotojų mačiau 
vieną bobą, iš kurios bur
nos bėgo juodos putos, kaip 
iš peklos. Šita boba ban
dė kąsti, kaip kalė, praei
viams į rankas. Ar tu ži
nai, kas ji tokia?

— Su ja dar blogiau, 
Džim, kaip su tais jenero- 
lais. Ji užsikrėtė smeto
niškomis utėlėmis ir dabar 
nebegali išsigydyti. Utėlės 
ją tačina ir tačina. Aš mis
linu, l$ad nuo utėlių ji gavo 
smegenų zapaleniją. Jai 
niežti dėsnas, tai ji nori ką 
nors kąsti. Kaip įkanda 
kam nors rankon ar ton 
vieton, apie kurią sarmati- 

1 nuosi čia sakyti, tai jai ta
da būna sveikiau. Jei ne 
tos utėlės, tai ji būtų nieko 
sau.

—Ką daugiau regėjai pas 
pik tuo to jus?

—Nueinu ant kampo ir 
žiūriu: stovi keli sočilistai 
ir vienas pranciškonas. A- 
lau, sakau, broliuk (ba mes 
pranciškonus vadinam bro
liukais). Sakau: ką tu čia 
vačini? Sako: vačinu vais
kų, ar nematai? Aš jam 
sakau: šitą vaiską gera 
krajaus kiaulė galėtų su
ėsti'. Sakau: kam čia jūs 
baderiuojate žmones, kurie 
eina ant koncerto? Ar tai 
gražu? Tai jis man sako: 
mes baderiuojame komu
nistus. Tai aš jam sakau: 
ant koncerto eina ne tik ko
munistai, ale ir parapijonai 
—aš esu vienas tokių — ir 
mačiau daugiau parapijonu 
ir nepartyviškų žmonių, 
kurie ėjo ant koncerto, ma
čiau daktarų ir biznierių, o 
jūsų vaiskas ant jų lojo. Tai 
broliukas man sako: tai ir 
tave pasigavo. Kas mane 
pasigavo? aš klausiau, kad 

i aš stoviu su tavim, broliuk? 
Tai jis man sako: tie žmo
nės, kurie pikiuoja koncer
tų, gaus griekų atleidimų ir 
jiems nereikės eiti į pekla. 
Kas jiems griekus atleis? aš 
klausiu broliuko. Tai jis 
man sako: pralotas. O aš 
jam: o kas pralotui griekus 
atleis? Tada jis nutilo. Ta
da aš jam sakau: broliuk, li
gi šiol aš mislinau, kad tu 
esi šventas žmogus, ale da
bar matau, kad esi padlie- 
cus, — toks pats, kaip šitie, 
va, sičilistai, kurie padeda 
Smetonos vaiskui loti ant 
žmonių, katrie eina ant 
koncerto. Sakau: tu pirmas 
eisi į pekla už tokį darbų; 
ar tu matai, ko jūs išmoki
note šituos dvikojus, katrie 
Tėplioja ant saidvoko ir pra
einančius žmones plūsta ?

Laisvės Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) .

V. Karlonas, Maspeth, N. Y........................... 112
Los Angeles Va j minkai ..................................... 8T
Rochesterio Vajininkai ............................... . 84
J. Didjunas, New Haven, Conn.................. . 84

So. Bostono Vaj minkai ................................... 84
Detroito Vajininkai ........................................ 84
Grand Rapids Vajininkai ............................... 84
Št. Raudove, Pittston, Pa........................... . 84
Wilkes-Barre Vajininkai................................... 84
Bridgeporto Vajininkai ................................... 84
P. Krishaurias, New Kensington, Pa................ 56
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill.............................. 56

Cleveland© Vajininkai ....................................... 56.
A. Navickas!, Haverhill, Mass. ........................ 56

P. Janiūnas, Bayonne, N. J............................... 28-
Geo. Jamison, Livingston, N. J................  2^

M. Girdžiu vieno, Collinsville, Ill........................
Camdenietis .............................................. "zK
Visus ir visas prašome stoti į dienraščio vajų^’ 

gaukite naujų skaitytojų, atnaujinkite pasibaiguMs 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitytojus atsinaxt- 
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigįdšt ,

LaisVės Adiriirtlsti’ičija /
2 piiii —taisVž' (ub^).^ėtv'iA'sa.r 8, i$hr

Ar šitaip jums Dievas pri
sakė daryti, a? šėm on jit!

—Tai kų jis atsakė?
—Paraudonavo, kri&p vė

žys, ir tylėjo. Tada a& įJm 
sakau > jei pralotas ir jus 
taip darysite, tai mes, geri 
katalikai, neduosime jums 
nei vieno cento ir tada jums 
reikės eiti dirbti naudingą 
darbų. Tada jis pradėjo at
siprašyti. Sako: nepyk, Sai
mon, daugiau taip nedarysi- • 
me. Tai aš ir nuvėjau. Ale 
sičilistai kad keikė policma- 
nus!

—Už kų?
—Už tai, kad policmanai 

Smetonos vaiskų varžė; ne
leido jam daryti taip, kaip 
jis darė krajuje, kada Hit
leris ten buvo.

—Ką daugiau žinai?
—Bezgramotnas radiju- 

šas, pralotas,broliukai ir si
čilistai dabar labai markat- 
ni, ba neišėjo taip, kaip jiė 
norėjo. Jie mislino, kad su
turės žmones nuo: ėjimo ant 
koncerto. Ale kaip jiems 
išdavė raportų, kad žmonas 
netilpo į auditorija, tai /1- 
bar patys nežino, ką dary
ti. Bezgramotnas radiju- 
šas jau gumbu susirgo.

—Tai gud! į
—Šiūr, gud! Aš mislinū, 

ir jam reikės daryti repe- 
reišion.

—Argi repereišion jam 
pamačys ?

—Nežinau.
—Na, ale tu man, Sai

mon, ir pribajinai. Tai da- , 
bar pasilik sveikas!

—Tenkiū, Džim, ir gud- 
bai! . . *

—Gudbai, Saimon! ščė- 
sly vai!

Kankinimai Pietų Afrikos 
Sąjungos policijos 

nuovadose
PRAGA, rugp. 28 d. Telė- 

pres agentūra praneša, kad 
K eip tau ne (P ie’tų. Afrikos > • 
Sąjunga) policininkai įti
kino darbininkus negnfe 
elektriniu prietaisu, skirtu 
gyvuliams užmušinėti.

Policija pavartojo šį prie
taisų suimtiesiems darbi
ninkams negrams kankinti 
per tardymų dėl tariamai 
įvykusios šaunamųjų gin
klų vagystės.

Vienas šių negrų papasa
kojo: “Prie mano kūno pri
dėjo elektrinį įrankį. AŠ 
pajutau, kaip visą mano 
kūnų sutraukia mėšlungis; 
iš akių ėmė bėgti ašaros.”. 
Riksmams nuslopinti polici
ninkai uždėjo jam ant gal- , 
vos maišų. * x

Kitas negras papasakojo, 
kad policininkai jam degino 
sėdmenis, kojas ir šoną. Tą 
pačių dienų, kai jis, nepai
sydamas visų kankinimu, 
atsisakė duoti melagingą 
pripažinimą, jį privertedjl- 
sirengti, surišo ir vėl kal
kino elektros srove.
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I Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

NAUJOS GYVENIMO SĄLYGOS, NAUJI REIKALAI
Nereikia manyti, jog didieji kunigaikščiai atsirado 

Lietuvoje dėl to, kad tarpu kunigaikščių atsirado gudrių 
ir narsių vyrų. Ne Mindaugo narsumas, ne Gedimino iš
mintis suvienijo visą Lietuvą po vieno didžiojo kuni
gaikščio valdžia. Šito reikalavo patsai gyvenimas, šito 
reikalavo naujos gyvenimo sąlygos. Gudresnieji kuni
gaikščių mokėjo tik geriau už kitus sunaudoti tas nau
jąsias sąlygas, užtat jie, ne kiti, iškilo į didžiuosius Lie
tuvos kunigaikščius.

Žmonių skaičiui Lietuvoj augant, augo ir reikalas juo 
daugiau laukų dirbti, juo daugiau gyvulių veisti. Me
džioklė, žūklė ir bičių veisimas jau nebegalėjo išmaitinti 

' užaugusio žmonių skaičiaus.
Matėme kaip augo kaimyniški ir pirklybiniai santy

kiai. Be to, juo daugiau lietuviai užsiėmė žemės dirbi-1 
mu, juo priešų užpuolimai jiems darėsi skaudesni, juo 
didesnę pragaištį jiems atgabendavo. Medžiotojui, žuk- 
liui ar bitininkui priešo užpuolimai neperdaug pikto ga- 

' fedavo padaryti. Neišgaudys jie žuvų upėse ar ežeruose, 
neišmuš žvėrių miškuose; nesunaikins aukštai medžiuo
se sukeltų įkilų; nešplėš, nes nepastebės medžių drevėse 
gyvenančių bičių. Jeigu tik pačiam šeimininkui ir jo 
namiškiams pavykdavo nuo priešų miškan pasprukti ir 
pasislėpti, tad, priešams atsitraukus, jisai nepaliestą at
rasdavo didesnę savo mantos dalį.

Visiškai kas kita žemdirbiui. Priešas užpuolęs išplėšia 
ir sudegina jo klėtis, ištrempia pasėtus javus, atima gy
vulius, padarus ir šiaip visokią mantą. Po tokio užpuoli
mo žemdirbys vargšas palieka ir ilgą laiką negali atsi-| 
gauti. Vargą ir badą atgabena jam kiekvienas priešo 
užpuolimas.

Žemdirbiams jau būtinai reikalinga buvo susidaryti 
didesnė valstybė. Tokia valstybė, kuri būtų tokia stipru
mo, kad ne tik neleistų savybės karų viduryje valstybės, 
kaip tai pirm to nuolatos būdavo, bet kad įstengtų taip 
pat neįsileisti priešo į savo žemę ir neduoti jam plėšti 
gyventojų mantos. Šitai galėjo įvykti tiktai tuomet, kai 
visa Lietuva susivienys po vieno žmogaus valdžia. Taip 
ilgainiui ir įvyko. Bet neapsiėjo be sunkių kovų, be dide
lių pastangų. Beveik visą šimtmetį mažieji kunigaikščiai 
atkakliai spyrėsi prieš užgemančią naują gyvenimo rei
kalaujamą tvarką. Stengėsi neleisti kitam iškilti, kad 
jūesuvaržytii jų savarankiškumo. Daug kraujo buvo pra
dėta, daug žmonių padėta, kol gyvenimo reikalas galu
tinai paėmė viršų, kol visa Lietuva nesusijungė į vieną 
valstybę, kurioj vienas iš daugybės besivaržančių kuni
gaikščių paėmė viršų ir patapo visos Lietuvos valdovu— 
didžiuoju kunigaikščiu. Iškilo tas, kuris atsidūrė lai
mingesnėse apystovose, kuriam patogiausia buvo sunau
doti savo tikslams nauji gyvenimo reikalai. Visi gi kiti 
— mažieji kunigaikščiai, kurie buvo blogesnėse apysto
vose, kurie atkakliai stovėjo už senąją, jau nebetikusią 
tvarką, arba pražuvo bergždžiose kovose, ir jų vardas 
buvo užmirštas ,arba pavirto bajorais didikais, susispie
tusiais aplinkui didįjį kunigaikštį.

Drauge su šituo įvyko ir kitų itin svarbių atmainų lie
tuvių tautos gyvenime.

Seniau, kol lietuviai gyveno giminėmis ar mažomis 
kunigaikštijomis, nereikėjo didelio susiruošimo į karą. 
Būrelis žmonių susitars būdavo, užsės būdavo arklius, 
pasiims į rankas kas buožę, kas durtuvą ir drąsiai eina 
kaimynų turto pasiplėšti. Eidavo tie, kuriuos namų rei
kalai leisdavo. Jų kaimynai taip pat buvo menkai gink
luoti ir menkai temokėjo kariauti. Kaimynams užpuolus, 
visi, kas ką į rankas nutvėręs, bėgo su jais muštis, kad 
savo mantą atgynus. Didesniam priešų būriui įsibrovus, 
pakakdavo nubėgti ant tam tyčia iš žemių supilto pilia- 

/Jęalnio, nuo kurio viršūnės rito ant kopančių priešų ak- 
Tmenis, rąstus ir liejo karštą vandenį.

Bet štai atsidangino vokiečiai kryžiuočiai. Atsidangi
no geležimi apsikaustę, plieniniais kardais, o nuo 14 šimt
mečio ugnim šaujamais prietaisais ginkluoti. (Paraką 
išrado 14 šimtmetyje vienuolis Švarcas. Tuojau juo ėmė t 
naudotis karui. Pirmučiausia pradėjo vartoti patrankas : 
(armotas), bet jos buvo sunkios ir prastai šovė, šautuvų1 
iŠ pradžių dar nemokėjo daryti. Darė tiktai storus gele
žinius vamzdžius, kurie vadinosi muškietomis. Norint iš 
jų šaudyti, reikėdavo turėti nuolatos degantį knatą. Kiek 
vėliau, 16 šimtmetyje, vietoj knato pradėjo vartoti titna
gą.) Atsidangino, apsigyveno šalimais, prisistatė mūro 
pilių ir pradėjo nuolatinį karą su lietuviais, vieną mintį 
turėdami — išnaikinti lietuvius ir užgrobti jų žemę. Kad 
išsigelbėjus nuo pražūties, lietuviai buvo priversti ne tik 
susivienyti į vieną stiprią valstybę, bet dar tobulintis 
karo amate, taisytis geresnius ginklus, statytis kaip vo
kiečiai mūro pilis, aprūpinti jas gynėjais ir ginklais.

Kad pasigaminus geresnius ginklus, kad pasistačius 
mūro pilis ir įtaisius kitus karui reikalingus padarus, 
reikalingi buvo geri amatninkai. Tam tikslui Gedimi
nas, kaip jau matėme, kreipėsi į Vokietijos miestus, pa
sikviesdamas Lietuvon įvairių amatninkų ir pirklių, ku- 

■ rlams siūlė visokių palengvinimų.
Reikalo spiriami, lietuviai Gedimino, o ypačiai Algir- 
ir Kęstučio laikais,- kaip pažymi svetimšalių raštai, 

meta savo senovišką kareiviavimo būdą ir senus gin
klus. Pradeda kariauti daug geriau ir vartoti tobules- 

I nius ginklus. Jau Gedimino laikais lietuviai pradėjo 
vartoti ugnim šaujamus ginklus. Yra bent žinia, kad 

Į 1341 m., Gediminui apgulus Polocko pilį, sprogusi didelė 
) patranka, kurią buvęs nuliejęs vokietis meisteris. Ją ve-

žę 40 arklių. Sprogdama ji užmušus meisterį ir daugy
bę lietuvių.

Seniau lietuviai užpuldavo ant priešo mažais bū
riais, be tvarkos, mišrium. Dabar gi jie pradėjo jau už
puldinėti didelėmis armijomis, gerai susitvarkę ir ge
riau apsiginklavę. M'aža to, imant kryžiuočių sienomis 
aptvertas pilis, reikėjo turėti tam tikrų sienoms griauti 
mašinų ir žmonių, kurie mokėtų su jomis apsieiti. Ir 
lietuviai įsitaisė tokių mašinų.

Kad sutūrėjus kryžiuočių įsibrovimus, lietuviams teko 
pasieniais kasti grioviai, pilti pylimai, gyva tvora apso
dinti. Teko statyti mūro pilys ne tik pakraščiais, bet ir 
Lietuvos vidury, ir aprūpinti jos žmonėmis, kurie galė
tų ne tik kiekvienoj valandoj atginti jas nuo priešų už
puolimų, bet nuolatos taisyti ir daboti. Visam tam rei
kalingi buvo žmonės, kurie visa tai atliktų; reikalingi 
buvo ir viršininkai, kurie visa tai priveizdėtų ir tvarkoj 
laikytų. Pilių statymą, taisymą ir gynimą uždėjo ant 
aplinkinių gyventojų, o tvarkos priveizdėjimą pavedė 
iškilesniems bajorams, kurių svarba ir galybė augo 
drauge su galybe didž. kunigaikščio.

(Daugiau bus)

CHICAGOS ŽINIOS
Puikiai pavykęs
Vilnies koncertas

Spalio 28 d. įvyko dienraš
čio Vilnies rudeninis koncer
tas. Jį reikia skaityti pilnai 
pavykusiu. Publikos buvo 
daug’ ir visų nuotaika buvo la
bai jauki, maloni, linksma.

Programą išpildė roselan- 
diečių Aido Choras, Cicero 
Moterų Choras, LKM Choras, 
Ateities žiedo vaikučiai, dai
nininkai Swen E. Johnson ir 
Elmir Carlquist, Woods Music 
Mart Akordionistų Orkestras 
ir Rusų Metros Club šokėjai. 
Tenka pabrėžti, kad šio kon
certo programa buvo tikrai 
turtinga.

—o—
Chicagiečiai gerai pasirodė

Iš Chicagos buvo pasiųsta 
net du šimtai delegatų į na
cionalinę negrų darbo konven
ciją, kuri įvyko Cincinnati, 
Ohio. Tai skaitoma labai geru 
šio miesto darbo žmonių pasi
rodymu. Delegatai susidėjo iš 
abiejų, rasių žmonių. Nereikia 
nė aiškinti, kad dabar Chica- 
goje dar aukščiau pakils or
ganizuotų žmonių kova prieš 
rasinę diskriminaciją.

—o—
Laukiame vaidinimo operetes

Chicagos lietuviai labai 
laukia suvaidinimo operetės 
“Pepita” arba “Yankė Milijo
nierius”. Operį į perstatys 
mūsų šaunusis Roselando AP 
do Choras. Perstatymas įvyks 
lapkričio 18 d. Aido Chorui 
vadovauja mūsų gabioji Dara- 
tėlė Yuden.

—o—• 
Smarkiai sužeista mūsų 
veikėja Ona Remeikienė

Ketvirtadienį, spalio 25
d-gė Ona Remeikiene išsiren
gė vykti į svarbų susirinkimą. 
Nespėjus įlipti į gatvekarį, 
konduktorius prispaudė ran
ką uždarydamas duris nelai-

d

ku. Gatvekaris toli vilko Re
meikienę iki buvo pastebėta, 
kad ji velkama. Kada kon
duktorius staiga atidarė du
ris, Rlemeikiene iškrito ant 
gatvės ir sunkiai susižeidė. 
Trafikas sulaikytas ilgoką 
laiką iki Remeikienė tapo nu
gabenta į namus.

Remeikienės pasigedome 
“Vilnies” koncerte. Ji ir į dar
bą veikiausiai ilgokai negalės 
važinėti.

Reiškiu užuojautą mūsų il
gų metų darbuotojai ir linkiu 
kuogreičiausiai i š s i g y dyti 
žaizdas ir abclnai pasveikti.

Beje, Remeikiai gyvena po 
adresu: 2334 N. Campbell.
Telefonas: Hu 6-6829.

Draugė.
—o—

Mūsų kriaučius pradeda 
smaugti nedarbas

šiuom tarpu kriaučių pra
monėj prasidėjo pasireikšti 
bedarbė. Taip vadinamos 
“ready-made” dirbtuvės savo 
sezoną baigia, o specialių už
sakymų dirbtuvės, kurios 
šiuom laiku turėtų dirbti ge
riausiai, mažai gauna. Didžiu
lės dirbtuvės, kaip tai: Hart 
Shaffner & Marx, Society 
Brand ir Kuppenheimer, dir
ba tik po 7 valandas į dieną 
ir tai dalis darbininkų tik po 
pusę laiko. O mažosios dirb
tuvės visai mažai darbo turi. 
Todėl pas kriaučius yra pras
tas ūpas.

Gyvenimo reikmenys pusė
tinai pakilo, kaip tai: mais
tas, drabužiai, rendos, ir net 
į darbą važinėjimas atsęina 
po 34 centus į dieną; O kriau
čių algos jau penki metai kaip 
stovi ant vietos. Kitose indus
trijose darbininkams algas 
pakėlė per tuos penkis metus 
jau po tris ir penkis kartus, 
O A.C.WL of A. jokios pažan
gos nepadarė tarpe Chicagos 
kriaučių, kad jų būvį page-

tinti. Kada nuo lapkričio T d. 
dar reikės 11 nuošimčių dau
giau' taksų valdžiai , mokėti, 
tai kriaučių gyvenimas bus j 
visai mizernas. j

Nors A.C.W. of A. kitose j 
šakose daug pagelbėjo ir or-

Worcester, Mass. - Hartford, Conn
Girdėkit dainą 
“Sudrumsta Širdis”

ganizavo darbininkus į uniją, ta širdis” 
bet kriaučių pramonėj su algų masis prie 
pakėlimu yra 
kalyje.

Darbdaviai 
mažai paisyti 
darbininkus.

Vaidinant operetę 
Pranas 
Nastutės

pasilikusi užpa-

senesnius 
po karo 

darbo rankų, 
pavieniai iš-! 
geresnę algą, 

kriaučių pra-

taipgi pradėjo 
apie 
Kada 

buvo trūkumas
tai darbininkai 
sikovodavo sau 
o šiuom laiku 
monėj daugumą darbininkų
sudaro nauji imigrantai; ita
lai, lenkai, žydai, meksikie-! 
čiai ir lietuviai.

Kada darbdaviams darbo 
rankų netrūksta, tai visokie 
furmanai, ekzaminieriai ir ki
ti klapčiukai reikalauja nuo 
darbininkų gero darbo. O 
darbas nuo kavalkų, todėl 
sunku geresnes algas užsi
dirbti.

Kriaučių unijos Joint Bo- 
ard’o gaspadorius Reuben 
Block pranešė, kad pagal 
Joint Board’o nutarimą kriau- 
čiai iš A.C.W. of A. apdrau- 
dos skyriaus laike ligos gaus 
pašalpos į savaitę $20, o ligo
niui mokės $9 į dieną per 31 
dieną jei tai būtą reikalas, 
visiems lygiai, kaip vyrams, 
taip ir moterims. Širdukas.

LDS 55 kuopos parengimas 
įvyks lapkričio 10 d., 6 vai. 
vakare. Kas norėsite vakarie
nės, tie prašomi iš anksto už
sisakyti pas komisijos narius 
— K. Salen, A. Klivington, J. 
Zebrys, P. Rodgers ir Šimkus, 
taipgi LDS Klube.

Kaip žinote, šis vakarėlis 
rengiamas dėl LDS Lėšų Fon- 

tebesa- 
turime

“kortų 
rankų 
Bus ir

nariai, 
kviečia

do paramos. Dar mes 
me toli nuo $171, ką 
sukelti.

Šitas vakarėlis bus 
losimas” su gražiomis 
darbo dovanėlėmis, 
daugiau kas.

Draugai ir draugės 
nuoširdžiai komisija
visus dalyvauti šiame parengi
mo ir užkviesti bei atsivesti 
savo pažįstamus ir draugus. 
Komisija užtikrina, kad visi 
atsilankę būsite maloniai pri
imti ir pavaišinti. Bus 
kantai. Jeigu katrie 
galės pasišokti.

LDS narėms: Kurios 
mažų rankų darbo dovanėlių, 
būt malonu, kad jūs paauko
tumėte, nes jeigu viską reikė
tų supirkti, tai nebūtų nė pel
no.

Parengimas atsibus LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Lauksime visų jūsų šiame 
parengime. Anna Klivington

mu ži
li ores,

turite

Viršutiniame paveiksle: Policija, raita ir . pėsčia, laužo jūrininkų pikieto liniją ant 
Staten Island. Apačioje kairėje ; pusėje: JBrooklyno Lokalo 808 biznio agento Frank 
Nawrocki automobilius su išmuštu langu. . Dešinėje pusėje distrikto prokuroro padė
jėjas laiko rankose dvi plytas ii* apklausinė  ja streiklaužių vadą Gerry Anastasia.

Sudrums- 
meilinda- 
sudrums-

ANN STELMOKAITfc-EICKE

čia jai širdį tai®, kad toji ne
bežino katrą vaikiną mylėt. 
Ir, ot, ji dainuoja sekančią 
dainą:
Sudrumsta Širdis

Aš myliu berneli 
tikrai iš širdies, 
O jis dar nemerkia 
akies dėl manęs.

Ir nežinau kas reik ir daryt— 
Ar taip tylėt, ar jam pasakyt.

Bet kitas bernelis 
gi myli mane,
O aš jį dar myliu taip, 
kaip ir sapne.

Ir .„nežinau kas reik ir daryt— 
Ar taipį/tylėt, ar jam pasakyt.

Jie yra malonūs 
ir gražūs abu, 
Bet viena abudu 
mylėt negaliu.

Ir nežinau kas reik ir daryt— 
Ar taip tylėt, ar jiems pasakyt.

Cliffside, N. J
d. lapkričio vietos žino- 
^eikėjų Bakūnų sūnusm u

Charlies pašauktas kariuome
nėn. Charlies turėjo patrauki
mą dramatinių veikalų vaidy
boje ir toje srityje jau jam 
gerai sekėsi. Jis dažnai yra 
dalyvavęs vaidyboje per radi
ją ir yra gavęs 
mų.

Tėvai Džeris 
kūnai pašaukus

pergyvena 
gailestį.

daug pagyri-

ir Adele Ba- 
sūnų karinėn 

didelį 
Li nkim 
o tėve-

tarnybon, 
nerimą ir 
Charliui pasisekimo, 

. liams ištvermės.
—o—

Jau per keliolika metų šia- 
, me mieste šeimininkauja re- 

publikonai. Per tą laiką mies
tas pagarsėjo didžiųjų gemb- 
lerių “headquarters,” o tak
sai ant nuosavybių pasidvi- 
gubino. Pagal nuosavybės į- 
vertinimą, dabar taksų moka
ma $74.60 už $1,000. Tai auk
ščiausi taksai ant nuosavybių 
šiame apskrityje.

Šių metų valdininkų rinki
me, ant demokratų tikieto di
džiuma kandidatų unijistai ir 
tikima sulaužyt republikonų 

1 mašiną. Demokratų tikietu 
kandidatais yra: Majoru — 
John C. Cadien. Koncilma- 
nais — Philip E. Dunn, Char
les P. Pitetti, ir taksų kolek
torium — John J. Bird.

Pitetti yra pirmininkas 
Steelworkers CIO unijos loka
lo 316. ‘ • K. D.

Aš liūdžiu, nerimstu 
ir dusauju vis, 
Liūdėti priverčia 
sudrumsta širdis.

Ir nežinau kas reik 
ir daryt — 
Ar taip tylėt, 
ar jiems pasakyt.

Worcesterio ir Hartfordo 
lietuviams bus proga pamaty
ti kaip mergina susimaišiusi, 
nežinodama katrą vaikiną 
mylėt, jaučiasi. šitą dainą 
gražiai dainuoja mūsų gabio
ji aktorka Onytė Stelmokais.

Taigi iš anksto visi pasižy- 
mėkit kalendoriuose dienas ir 
ateikit girdėt 
visas kitas.

Vaidinimas 
nį, lapkričio 
vai. vakaro, 
29 Ėndicott 
Mass. O sekmadienį, lapkričio 
11 dieną, 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Salėje, 227 Lawrence Si., 
Hartford, Conn.

Gastrolių Komisija

šitą dainą if

įvyks: šeštadie- 
10 dieną, 7 :30 

Lietuvių Salėje, 
St., Worcester,

Detroit, Mich
Ultra-lietuviški patriotai 
skundžia buvusius kada tai 
lietuvius socialistus

Pastaruoju laiku laksto 
šikšnosparniai po lietuvių na
mus su visokiais klausimais 
apie kitus lietuvius, nekurtuos 
jau net mirusius.

Priežastis tokio užklausinė- 
jimo yra tame, kad jie nori 
nupinti tam tikrą tinklą, per 
kurį galėtų gaudyti žuveles 
drumstame vandenyje.

Bet jų tokie planai iškėlė 
aikštėn ir tą, kad žinomi De
troite ir Detroito priemies
čiuose gyvenanti ultra-patrio- 
tai, lietuviški fašistai, Smeto- 
nos apdovanoti medaliais, ran
dasi skundėjais ant kitos Det
roito lietuviškos visuomenės.

Kiek pasirodo iš to “Rau
donojo Skvado” iš policijos 
departmento, kuris dirba da
bar dėl to lojališkumo komi
teto, kad jiems rūpi sužinoti, 
apie kada tai buvusius lietu
vius socialistus, kurie šiuo lai
ku nė nosies niekur neparodo.

Argi Grigaitis ant tiek susi
dėjo su kunigais ir smetoni
niais ultra-patriotais, kad nė 
savo išsklaidytų avelių nebe
gelbės?

Vienas ir kitas iš tų buvu
sių socialistų gali pamatyti ir 
šaltąją, ačiū tiems mūsų fa
šistiniams smetoniško lietuviš
kumo ultra-patriotams.

Prisieis ateityje iškelti aikš
tėn tuos Judošius —- Iskario- 
tus, tik reikės dar laiko, kad 
ir juos pagriebus už melagys
tės liežuvio. Prisieis gal ir ke
liems iš jų su laiku atsidurti 
už grotų kalėjime už netei
singus plepalus, ant nekaltų 
žmonių.

Bet visiems pasarga: Ne
bandyk kitam duobę kasti, 
nes pats gali įpulti, t

Daugelis tokių liudininkų 
yra atsidūrę už grotų, ir atsi
durs daugiau jų ateityje. •

Patartina visiems, kad, ne
paisant tų Šikšnosparnių, atei
ti į talką tiems, kurie veda 
kovą prieš atėmimą piliečiams 
pilietiškų teisių.

Rep.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusi*—Laisvė {Liberty)* Ketvirtad., Lapkritis-Nov. 8, 1951 .
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. ŽINIOS IS LIETUVOS
Bibliotekininkų paruošimas

VILNIUS, IX. 7 d. — šiuo 
metu respublikoje — 627 ma
sines bibliotekos rajonų cent
ruose ir kolūkiuose, daugiau 
kaip 400 profsąjunginių, eilė 
mokslinių, o be to, šimtai mo
kyklinių bibliotekų.

Tarybų Lietuvos sostinėje 
Vilniuje gausiai ruošiami spe
cialistų kadrai bibliotekoms.

Vilniaus valstybinio univer
siteto istorijos - filologijos fa
kultete sukurtas bibliotekinin
kystės skyrius, šiais metais i 
jį priimta trečioji studentų 
grupė. Iš viso bibliotekinin
kystę šioje aukštojoje mokyk
loje studijuoja 80 žmonių. 
Baigę universitetą, jie dirbs 
mokslinėse bibliotekose, o j 
taip pat bibliografijos srityje. 
Vilniuje įsteigtas taip pat bib
liotekinis technikumas. Tri
juose šio technikumo kursuo
se mokosi daugiau kaip 140 
moksleivių. Įsteigtas ir neaki
vaizdinis technikumo skyrius, 
kuriame mokosi apie 100 
žmonių, šiais mokslo metais 
technikumas išleis pirmąją 
jaunųjų bibliotekininkų laidą.

Vilniaus Pedagoginiame in
stitute šiais metais įvyko sto
jamieji egzaminai grupei Ta
rybų Lietuvos bibliotekų dar
buotojų, stojusių į Maskvos 
bibliotekinio - bibliografijos 
instituto neakivaizdinį skyrių.

Prieš kelias dienas Vilniuje 
Kultūros - švietimo įstaigų 
respublikiniame komitete pra
sidėjo kursai bibliotekų vedė
jams. Į juos iš įvairių respub
likos vietų suvažiavo 103 
Žmonės.

XVII — XIX amžiaus meno 
kūrinių restauracija

VILNIUS, IX. 7 d. — Mask
vos Valstybinės centrinės res
tauracijos dirbtuvės plačiai 
žinomos visoje šalyje: čia res
tauruojami meno kūriniai vi
siems šalies dailės muziejams.

Į Vilnių atvyko Maskvos 
centrinių dirbtuvių vyresnio
sios restauratorės dailininkės 
I. Tichomirova ir V. Karasie- 
va. Drauge su vietos dailinin
kais maskvietės ėmėsi eilės 
XVII — XIX amžiaus meno 
kūrinių atnaujinimo. Restau
ruojamų kūrinių tarpe — vil
niečio dailininko Vinco Sma- 
kausko drobė “Vilniaus uni
versiteto įsteigimas“, Vinco 
Dmachausko peizažas “Ver
kių vaizdas“. Abu šie kūri
niai datuojami pirmąja XIX 
amžiaus puse.

Muziejaus fonduose yra ei
lė XVII amžiaus kūrinių, ku
rie taip pat restauruojami.

Menininkų išvyka i kolūkius

Į Vilnių sugrįžo Lietuvos 
TSR filharmonijos koncertinė 
brigada, surengusi eilę pa
sirodymų Vilniaus srities kol
ūkiuose.

“Draugystės“ kolūkyje 
(Anykščių rajonas) koncertas 
įvyko prie kuliamosios, pietų 
pertraukos metu.

“Nugalėtojo“ žemės ūkio 
artelėje (Kovarsko rajonas) 
svečiai nuvyko į kolūkio lau
kus, kur buvo ’baigiamas der
liaus nuėmimas. Darbo per
traukos metu į koncertą susi
rinko daug žmonių.

Aplankyti taip pat Ukmer
gės, Širvintų, Utenos, Zarasų, 
Ignalinos, Švenčionėlių rajo
nai.

Artimiausiu metu numatyta 
surengti naują koncertinę iš
vyką.

Rajono dainų šventė

' VARNIAI, IX. 7 d. — čia 
įvyko rajono dainų šventė. 
Joje dalyvavo kolūkių, kultū
ros-švietimo įstaigų ir mokyk
lų chorai bei tautinių šokių 
rateliai. Geriausiais pripažin
ti Pasvalio ir Karklėnų kol
ūkių (meninės saviveiklos ko
lektyvai. Paruošiant chorus 
dainų šventei pasižymėjo mo
kytojas F. Ubartas ir rajono 
kultūros namų direktorius A. 
Urbelis. J. Bernotas

Šešios milijonierių 
šeimos prieš uostu 
darbininkus

Darbininkų kolumnistas 
Art Shields angliškojo darbi
ninkų dienraščio Daily Wor
ker lapkričio 6-tos laidoje į- 
domiai aprašo, kad prieža'sti- 
mi šio uostų darbininkų strei
ko yra apie pustuzinis žy
miausių šios šalies bahkinių 
šeimų. Dėl to tūkstančiai dar
bininkų turi skursti, bėgdami 
nuo to skurdo sustreikavo, o 
už tą bandymą pagerinti savo 
būvį yra apšaukiami raudo
naisiais, išdavikais savo šalies 
reikalų. Yra dergiami viso
kiais neužpelnytais šmeiž
tais.

Morganai, Melionai, Rocke- 
felleriai yra to puolimo ant 
laivakrovių gal vinyje, rašo 
jis. O Ryanas yra jų valios 
vykdytojas. 

-------- ----

Jaunimas pikietuos 
Collier’s įstaigą

Jaunimo Krusada Taikai 
skelbia, kad šio penktadienio 
popietį, lapkričio 9-tą, masi
niai pikietuos žurnalo Col
lier’s raštinę, 640 Sixth Ave., 
netoli 50th St., New Yorke, 
Pikietuoti eis tiesiai iš mokyk
lų ir šapų, 4:30 iki 6 vai.

Kviečia talkon visus jau
nuolius, bet neatmes nei senų
jų-

Collier’s (lietuviai kriaučiai 
dabar jį vadina “kolierija“) 
tai tas pats, kuris visą savo 
laidą — 132 puslapius — pa
skyrė užkarinei propagandai. 
Jis įtikinėjo, kaip esą reika
linga ir galima Amerikai už
kariauti ir valdyti Tarybų 
Sąjungą. Tai kas, kad tame 
žūtų milijonai mūsų žmonių. 
Milijonieriams (daugumai 
jų) žmonių negaila.

Milijonieriai aklai tiki, kad 
jiems ir toks karas neštų pel
no. Gyvendami kieto granito 
palociuose užmiestyje jie tiki
si išlikti gyvi. O miestuose 
darbininkai, sykiu ir organi
zuotas judėjimas būtų sunai
kintas. Jie galėtų pasaulio 
primityviškuose užkampiuose 
prisigaudyti ir prisivežti ver
gų ir juos išnaudoti netrukdo
mi unijų ir nebegązdinami 
darbininkų revoliucijomis.

T-as.

New Yorke ir apylinkėje, 
kur uždrausta loterijos, laik
raščiuose gausiai prirašyta 
apie laimėtojus airiškųjų 
“sweeps.” Iš New Yorko už 
tikietus išvežta milijonai do
lerių. Sugrįžo į New Yorką 
laimėjimais $756,000.

Boso įsakymas policistams: “Aš nenoriu, kad jūs 
streikierius žiauriai traktuotumėte. Kai lazdomis juos 
mušate, visuomet užsidėkite pirštines.”

Ryano “balsavimas” grįžti 
darban neišdegė

Laivakrovių unijos valdo
vas “amžinasis“ prezidentas 
Joseph P. Ryan buvo paskel
bęs, būk laivakroviai tiktai 
belaukia ženklo nuo jo ir 
jie subėgtų į prieplaukas 
dirbti. Jis sakė, kad jiems rei
kią leisti balsuoti ir jie nusi- 
balsuotų užmiršti streiką/

Pirmadienio rytui paimta 
parapijinė mokykla prie West 
15th St. Sugužėjo ten “kara
liaus“ Ryano ištikimieji gene
rolai. Laukia savo armijos. Ir 
ištikro susirinko apie 1,500 
streikierių ties ta vieta, bet 
nei vienas vidun nėjo. Kelio
lika minučių pirm paskelbto
jo balsavimui laiko išėjo 
Ryano oficialas ir pasakė, kad 
balsavimo nebūsią. Susiprato, 
kad nebus kas balsuotų.
Kiti dienos veiksmai

Valdinė gubernatoriaus ko
misija buvo susišaukusi abie
jų unijos frakcijų viršininkus 
perklausinėti, tyrinėti padėtį. 
Streiko vadai, su John J. 
Sampson priešakyje, pareiškė, 
kad: '

Suėmė detektyvą 
Killoran

-------- 1------------

Miesto prokuratūra, sako
ma, bandys švelniai apsieiti 
su1 detektyvu George V. Kil
loran, kuris apiplėšinėjo vais
tines tikslu gauti narkotikų. 
Esą, jisai tą daręs pastangose 
“apmalšinti savo širdies skau
smą.“ Jis neturėjęs ramybės 
po sūnaus mirties.

Bet, sako kiti, kuomet su
imami eiliniai banditėliai, nie
kas nepaiso, kokius širdies 
skausmus jie turėjo malšinti. 
O jeigu pasitaiko negras, tai 
jis vietoje nušaunamas ne
laukiant nei paklausti apie jo 
širdį. Gailiaširdystė — gra
žus dalykas, bet ji turėtų bū
ti visiems lygi.

Barberiai jau turi 
laimėjimą

Grupės streikuojančių bar
benu ir grožio salionų darbi
ninkų jau pasirašė su savo 
samdytojais kontraktus. Jie 
paliečia apie 900 darbininkų. 
B'et sąlygos nustatytos ne vi
siems vienodos, pagal kainas 
už patarnavimus.

Už plaukų nukirpimą i- 
mančiose po $1 ar daugiau 
šapose algos turės mokėti po 
$50. O padariusiems pajamų 
virš $68 dar mokės komisą.
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Streike atstovaujama dide
lė dauguma laivakrovių ir ki
tų darbininkų uoste; .

Daugumai nebuvo leista pa
sisakyti dėl Ryano susitartų su 
kompanijomis sąlygų ir kad 
streikas yra protestu prieš tą 
jo sutartį;

Streiko būtų visai nebuvę, 
jeigu Rlyanas būtų sutikęs iš 
kompaniji] reikalauti po 25 
centus mokesties priedo.

Ryanas, žinoma, argumen
tavo, kad jis tiktai po 10 cen
tų priedo tegalėjęs iš kompa
nijų gauti ir kad darbininkai 
tą jo sutartį už gyrę.
Ką daro trečioji pusė?

Darbininkai, pasirodo, yra 
supratę, jog viskas priklauso 
nuo jų pačių vieningumo ir 
veiklos. Jie masiniai tebesi- 
lanko į pajūrius pikietuoti 
prieplaukas. Ryanas vis tebe
bando vienur kitur įvesti į 
prieplaukas grupes streiklau
žių, bet jam nevyksta.

Sekmadienį įvyko susikirti
mas Brooklyno 1-je prieplau
koje.

Rendauninkai vėl 
laimėjo bylą

New Yorko valstybinio vy
riausiojo teismo apeliacinė 
divizija atkeitė žemesniojo 
teismo sprendimą negro vete
rano Mortimer Peterkin bylo
je prieš apartmentinio namo 
savininkus. Jie norėjo jį pra
šalinti iš buto ir prašalino ei
nant žemesniojo teismo spren
dimu.

Apeliacinis teismas pareiš
kė, kad joks teismas neturi 
teisės palaikyti diskriminaci
nę praktiką, kaip kad palai
kė teisėjas Joseph B. Raffer
ty, leidęs prašalinti veteraną 
iš buto. Veteraną gynė dar- 
bietis advokatas.

Šeimininkės pikietavo 
Sheffield firmą

Penkios dešimtys šeiminin
kių praėjusį pirmadienį pi
kietavo Sheffield firmos sky
rių Bronxe, Webster Ave. ir 
166th St.

Šeimininkės per savo komi
tetą — Mrs. Bernice D’Anto
nio, Rose Charney, Helen Blo- 
dy, Sophie Mirsky —. reika
lavo, kad miesto ir valstybės 
valdžios tyrinėtų pieno mo
nopoliją ir numažintų kainas.

Vartotojų ir rendauninkų 
organizacijos Bronxe žada 
kas savaitė vykdyti tokius pi
lnėtus.

Veteranai pikietuos 
“Desert Fox”

Newyorkieciai Veteranai 
Taikai skelbia pikietavimą 
Globė Teatro lapkričio 11-tos 
popietį, Armistice Dieną. Pra
dės 4-tą vai.

Veteranai sako, jog toji fil
mą garbina nacį budelį gene
rolą Rommel ir tuo patimi 
yra “spiovimu veidan kare už
muštiems mūsų kariškiams.“

Ragina neleisti 
atidėti draftą

New Yorkui ir apylinkei 
drafto direktorius Cobb įsa
kė vietinėms drafto tarny
boms griežčiau elgtis su pra
šymais atidėti draftą. Jis sa
kė, kad be to negalės gauti 
pakankamo kiekio išpildyti 
sausio kvotą, kuri yra padi
dinta.

Harlemo organizacija 
ragino protestuoti 
Davis’o įkalinimą

Harlemo Komitetas Atšau
kimui Smith Akto atsišaukė į 
organizacijas, kad jos siųstų 
savo protestus Jungtinių Vals
tijų Aukščiausiam Teismui 
dėl to, kad jis atsisakė perna- 
grinėti Benjamin J. Davis’o 
bylą.

Davis, buvęs Miesto Tary
bos nariu Roose vėl to ir La- 
Gu areli jos Naujosios Dalybos 
laikais, dabar yra su kitais 
darbininkų vadais įkalintas 
būk tai už galvojimą mokyti 
žmones suokalbiui nuversti 
mūsų šalies valdžia. Einant 
Smith aktu dabar suokalbiu 
išaiškinamas kiekvienas dar
bininkų sąjūdis.

Sustreikavo Remi 
gamintojai

Brooklyne sustreikavo apie 
300 Fein Tin Can Co. darbi
ninkų. šapa randasi So. Broo
klyne, 51st St. ir 1st Avė.
Reikalauja po 30 centų valan
dinės mokesties priedo.

Streikieriai yra CIO nariai. 
Pastaruoju’ laiku lokalas 2072 
pasirašė su firma kontraktą, 
bet darbininkai sako, kad tas 
kontraktas pasirašytas be jų 
sutikimo, atsisako prie jo tai
kytis. Pridedama tiktai po 2 ir 
pusę centų’ per valandą. Ir 
apie tai jie sužinoję tiktai 
tuomet, ■ kuomet jau gavo al
gą.

Gross neliūdysiąS 
prieš policistus

Buvusysis loterijų raketo 
tūzas Harry Gross buvo iš 
Rikers Island kalėjimo parga
bentas New Yorkan, kur vyk
domas policistų departmenti- 
nis teismas. Policistai yra įtar
ti už kyšius prigelbėjime ra- 
ketieriams. Policijos viršinin
kai norėjo, kad Gross liudytų.

Gross greitai visą reikalą 
užbaigė sakydamas: “Ncliw- 
dysiu nė čia.“ Jis jau yra po 
bausme už tai, kad atsisakė 
liudyti savoje byloje.

Aido Choras
Labai svarbu visiems cho

ristams susirinkti į pamokas 
šio penktadienio vakaro 8 va
landą (paskutinėms prakti
koms dainų iš operetes “Su
drumsta Širdis,” kurią vaidin
sime Wor*cesteryje ir Hartfor
de gale šios savaites.

Choro Prezid.

Civilinią savisaugai 
stokuoja talkos

Tos srities direktorius Wal- 
lander atsišaukė gauti miestui 
20,000 savanorių gaisragesių. 
Jis sako, jog tiek būtina tu
rėti, jeigu įvyktų puolimas 
ant miesto. Tačiau visu laiku 
tegauta, turima tiktai 5,500.

Mrs. Mary Russo, 58 metų, 
tapo užmušta ant gatvės sek
madienį. Automobilistas John 
Iglesian buvo areštuotas, bet 
paleidžiamas po $1,500 kauci
jos. Kaltinime sako, kad jis 
vairavęs būdamas girtu.

Robert B. Enrich, 34 metų, 
suraižęs sau riešelius, o pas-

PARDAVIMAI
Ant 40-į.os gatvės, 6 šeimom mū

rinis namas, 1 apartmentas 3 kam
barių, 5 apart, po 4 kambarius. 3-jų 
kambarių apart, tuščias. Vario pai- 
pos, visi moderniniai įrengimai, ran
dų neša JR3.135. Kaina $16,500.

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

kiau iššokęs iš savo kambario 
16-me aukšte 325 W. 86th 
St., New Yorke. Užsimušė.

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. — II. Žukas, 
sekr.

DETROIT, MICH.
LLD 188 kuopos nepaprastai svar

bus susirinkimas įvyks 11 dieną lap
kričio, 11 vai. ryto, 2934 Yemans 
svetainėje, Hamtrack. Būkime ten 
visi. Turėsime balsuoti LLD Cen
tro., Valdybą, vakarienės reikalai ap
tarti ir daug kitų tarimų daryti. 
Gal reikės ir delegatus išrinkti į 
10-tos apskrities konferenciją-suva- 
žiavimą. Tai būkime visi. — Valdy
ba. ’ (218-219)

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
Svarbus susirinkimas įvyks lap

kričio 12-tos vakaro 7:30, LAP Klu
be, 280 Union Avė., Brooklyne. Rin
kimas LLD Centro valdybos, prane
šimas iš apskrities konferencijos ir 
turėsime kitų reikalų. Visi nariai 
prašomi atvykti. — Sekr. (219-220)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists .

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. S^. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

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 E Vergreen 4-8969
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RANDAVOJIMAI
RICHMOND HILL, L. I., N. Y.

Pasirenduoja 7% dideli kambariai, 
tuojau galima įsimufinti. Aliejumi 
apšildomas namas. Garažas dėl 2-jų 
automobilių.—Kreipkitės: VI 3-4^43.

(217-221)_______

reikalavimai" ’
REIKALINGA MOTERIS AR 

MERGINA
Pajieškome moterį ar merginą 

prie namų ir krautuvės darbo. Jei
gu nenorima dirbti krautuvėje, 1ai 
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. Tel. RO. 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. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

PEIST LANE
DRUGS, Inc. ,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. i 
1 * 

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




