
207 mil ijonai gyventojų. 
Tibeto ubagai. 
Keliasi kraštas. 
Kazimieras Kreivėnas.

Rašo R. MiZARA

Šiuos žodžius rašant, mes 
dar vis negavome kalbos, ku
rią Lavrenti j P. Berija sake
Maskvoje lapkričio 6 d.

O toji kalba, kaip rašo 
Niujorko Times, yra įdomi.

Remdamasis Berijos kalba, 
niūjorkiškis dienraštis aną 
dieną paskelbė, jog Tarybą 
Sąjungoje šiuo metu yra 207 
milijonai gyventoju!

Per vienerius metus ten pri
auga 3,000,000 žmonių. Jeigu 
tokia proporcija gyventoju 
skaičius augs, tai už desėtko 
metą T. Sąjungoj bus apie 
240 milijonui gyventoju.

O kad gyventojų prieaug
lis bus didelis, netenka abejo
ti; ten kiekviena daugiavaikė 
motina gauna ne tik valdinę 
pensiją, o ir ordinus! Daug ir 
Lietuvos daugiavaikių motinų 

jfciandien gauna pensijas.

Po to, kai Tibetas, — “pa
saulio stogas”, — tapo oficia
liai įjungtas į Kinijos Liaudies 
Respubliką, kiekviena, gauta 
iš ten žinia-žinelė, yra stro
piai visų gaudoma.

Timeso korespondentas pra
neša, kad Tibete komunistai 
pasiryžo išnaikinti elgėtas- 
ubagus!

Kaip išnaikinti ?
Komunistai pasiryžo kiek

vienam, galinčiam dirbti, el
getai surasti darbo, kad jam 
nereikėtų nusižeminančiai 
prašyti almužnos, kad jis ar 
ji pasijaustų esąs pilnateisiu, 
savigarbiu didžiosios tautų 
šeimos nariu.

Bet...
Elgetų, — kurių Tibete yra 

labai daug, — atstovai pasakė 
komunistams:

—Nuo savo tradicinės pro- 
Žsijos neatsisakome, nes ji

■a atliekama už nuodėmes, 
padarytas pirmesniame gyve
nime. Esame pasitenkinę u- 
bagaudami; be to, mes nesa 
me įpratę dirbti; tingime 
dirbti...

O visgi kada nors liaudies 
valdžia privers dirbti visus, 
kurie gali ir sugebi dirbti.

Darbas yra šventas daly
kas, sako naujosios visuome
nės architektai.

Parazitizmas, tinginiavi
mas — išlaisvinto žmogaus 
gėda ir pažeminimas.

Beje, kinai davė tibetie- 
čiams kai kurių technikos 
naujovių: -tūluose Tibeto 
miestuose jau yra įsteigti te
lefonų mazgai.

Na, o “Dievo įpėdinis” Da
lai Lama aną dieną savo pa
mokslą sakė jau per mikrofo
ną! Be to, šį pamokslą kinai 
filmininkai nufilmavo.
y w
’ šeštadieny lapkričio 17 d., 

Brooklyno lietuvių visuomenė 
pagerbs vieną savo ilgamečių 
veikėjų, Kazimierą Kreivėną 
(Kerwin).

Kreivėnas — Brooklyno di
džiulio Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo pirmininkas ir 
tas pareigas jis eina jau per 
12-ką metų.

Brooklyne Kreivėnas gyve
na jau 40 metų ir per tą lai
ką jis ėjo visokiausių atsa
kingų organizacinių pareigų. 
Kur tik jis kokį darbą apsi
ėmė, visur gerai, teisingai at
liko.

Be to, šiemet sukanka 35 
metai Kreivėnų — Kazimiero 
ir Konstancijos — vedybinio 
gyvenimo.

★
JHūsų visuomenininkų dar

bas nėra dėkingas: dienomis 
dirbdami prie savo kasdieniš
ku užsiėmimų, vakarus jie 
dc&niausiai praleidžia vienos 
ar kitos organizacijos reika
lais posėdžiuose bei mitin
guose.

Jie dirba organizacijoms be 
jokio medžiaginio atlyginimo,
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CHURCHILL RAGINSIĄS 
PREZ. TRUMANA EIT Į 
DERYBAS SU STALINU
Jis ir kiti anglų valdininkai 
atlėks į Washington^ sausyje

London. Premjeras Chur
chillas pirmadienį pareiškė, 
yra “galimybė sueiti į dery
bas su Stalinu, kada bus pa
lankios tam sąlygos.”

Taip Churchillas atsakė 
seime i darbiečiu atstovo 
Normano Dodds klausimą.

Dodds priminė, jog lordas 
Beaverbrook pereitą savai
tę tvirtino, kad Churchillas 
eis į pasitarimus su Stali
nu. O Beaverbrook yra 
įžymus konservatų politikas 
ir leidėjas dienraščio Lon
don Daily Express.

Plačiai kalbama, kad 
Churchillas ragins ir prezi
dentą Trumaną tartis su 
Stalinu. Jis su trimis ki
tais aukštais anglų valdi
ninkais ruošiasi lėkti į Wa
sh ingtoną pradžioje 1952 
metu sausio mėnesio.
KO ANGLAI PRAŠYS 
Iš AMERIKOS

Su Churchillu skris į Wa
shingtonu Anthony Eden, 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras; lordas Cherwell, 
atomų jėgos direktorius, 
generalis Anglijos kasie- 
rius, ir lordas Ismay, kari
nis Churchillo patarėjas.

27 užmušti, susikūlus 
dviem traukiniam

Evanston, Wyo. — Grei
tasis traukinys City of San 
Francisco smogė į sustojusį 
kitą ekspresinį traukinį Ci
ty of Los Angeles per snie
gų audrą Weber tarpkalnė
ję, užmušant 21 asmenį ir 
pavojingai sužeidžiant dau
gelį kitų. Be to, dar 6 žmo
nės laikomi dingusiais.

Nelaimė įvyko todėl, kad 
per sniegų sūkurius ore ne
galima buvo iš San Francis
co traukinio įžiūrėti raudo
nojo žiburio, ženklinančio, 
jog pryšakyje stovi kitas 
traukinys .

Abudu traukiniai važiavo 
iš Californijos į Chicagą.

Singapore, Mala ja. — An
glų komandierius gen. Rob. 
Lockhart sakė, svarbiausias 
Anglijos valdžios tikslas — 
sutriuškinti mala j iečių su
kilimą.

gi moralinis atlyginimas daž
nai esti toks, kad vienas ar 
kitas, nieko neveikiąs asmuo, 
iš jų bando dar pasityčioti. 
Tačiau jie, nepaisydami nieko, 
sąžiningai eina savo pareigas!

Toks yra Kazimieras Krei
vėnas, Klubo, kuriam ir šitų 
žodžių rašytojas priklauso, 
pirmininkas.

Susirinkę į didžiulį bankie- 
tą, įvyksiantį šeštadienio va
karą Brooklyno Piliečių Klubo 
salėse, klubiečiai ir ne klubie- 
čiaf gražiai pagerbs abu Krei
vėnus, — šiuos kuklius ir 
draugiškus žmones, pilnai to
kios pagarbos užsitarnavu
sius !

Jie prašys daugiau pini
ginės paramos iš Amerikos, 
kad Anglija galėtų įvykdyti 
plataus apsiginklavimo pro
gramą; tarsis su prez. Tru
mann ir valstybės sekreto
rium Achesonu atominiais 
klausimais ir reikalaus An
glijai didesnio balso tarp
tautinėje Atlanto kraštų 
politikoje.

Pasak United Press, Chur
chillas gal taip pat prašys 
leisti anglams išbandyti 
pirmąją jų atominę bombą 
Nevados valstijoje ar Paci- 
fiko Vandenyne, kuomet 
anglai pasigamins tokią 
bombą.

Alkanųjų maršavimas 
ir streikai Izraely]

Jeruzalė. — Tūkstantis 
žmonių demonstravo kaip 
alkanieji maršuotojai prie 
Izraelio seimo (knesseto) su 
išspausdintais ant vėliavų 
ūbaisiais: “Mes reikalauja
me maisto žmonėms, o ne 
karinių bazių Amerikai,” 
“Šalin karo kurstytojus!”

Associated Press, teigia, 
kad maršavimą surengė ko
munistai ir Jungtinė Dar
bininku Partija (Mapam).

Streikuoja 800 prekinių 
Izraelio jūrininkų.

Ruošiasi streikan mėsinin
kai. Sako, valdžia taip kon
troliuoja kainas, kad nega
lima net lėšų apsimokėti.

3,000 japonų studentų 
demonstravo prieš 
karalių Hirohito

Kyoto, Japonija. — Trys 
tūkstančiai studentų de
monstravo prieš Japonijos 
karalių Hirohito, atvažia
vusį aplankyt Kyoto Uni
versitetą. i

| Studentai sulaikė Hirohi
to automobilį; šaukė: — Ša
lin imperialistinę sutartį su 
Amerika! Šalin japonų im
perializmo gaivinimą !

Kartu'; studentai dainavo 
Internacionalą.

200 policijos per 15 mi
nučių “darbavosi,” iki nu
stūmė studentus ir pravalė 
kelią karaliaus automobi
liui.

Šis studentų žygis laiko
mas didžiausiu įžeidimu 
“imperatoriaus švente ny- 
bei” visoje Japonijos isto
rijoje.

Pereitą savaitę japonai 
studentai sudaužė vienos 
amerikinės misijonierės au
tomobilį ir akmenimis 
“bombardavo” namus socia
listo Ch. Misutanio, Japoni
jos seimo nario.

ORAS. — Nešalta ir gal 
bus lietaus.

£.
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EDEN PRITARIA KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJAI

Paryžius. — Anglijos už
sienio reikalu ministras 
Anthony Edenas sakė, yra 
vilties suruošti Keturių Di
džiųjų konferenciją — prez. 
Trumano, Anglijos premje
ro Churchillo, Sovietų prem
jero Stalino ir Francijos 
premjero Pleveno.

Kalbėdamas Jungtinių 
Tautų seime, Edenas primi
nė, jog tokiai konferencijai 
dėl santaikos jau pritarė 
Francijos prezidentas Vin
centas Auriol, Plevenas ir

SAUKIA PALEIST EGIPTO 
POLITINIUS KALINIUS

Kairo, Egiptas. — Maho
metonų Brolija per masinį 
susirinkimą parei k a 1 a v o, 
kad valdžia paliuosuotų vi
sus 482 politinius kalinius. 
Tame skaičiuje yra 80 Ma
hometonų Brolijos narių, o 
12 iš jų nusmerkti mirt 
kaip teroristai.

Daugelis kitų taipgi įka
linta už kovos veiksmus 
prieš anglus.

Kalbėdamas susirinkime, 
mahometonų vadas Abdul 
Kadir užreiškė: :— Valdžia 
turi panaikint įstatymą, už
draudžiantį mums šauna
mus ginklus nešioti. Val
džia privalo duoti mums

Churchill gavo angly seimo pasitikėjimą
London. — Darbo Parti

jos atstovai Anglijos seime 
reikalavo atmest premjero 
Churchillo planą, siūlantį 
sugrąžint plieno pramonę į 
privačių fabrikantų rankas.

Bet seimas parėmė Chur
chillo planą, paduodamas 
320 balsų už jį. Darbiečiu 
reikalavimas, gavo tik 281 
balsą. Taigi seimas 39 bal
sų dauguma pareiškė pasi
tikėjimą Churchillo konser
vatorių (torių) valdžiai.

Išteisintas šerifas, kuris 
nušovė negrą kalinį

Floridos teismas surado 
“nekaltu” šerifą W. Mc- 
Callą, kuris be priežasties 
nušovė negrą jaunuolį Sa
muelį Shepherdą ir pavo
jingai sužeidė jo draugą 
Walteri Irviną. Tatai jis 
padarė, veždamas juos iš 
kalėjimo į naują teismą.

Pirmiau tiedu negrai bu
vo nuteisti už vadinamą 
baltos moteries prievartavi
mą, bet paskui Aukščiau
sias Teismas panaikino tą 
sprendimą ir įsakė Floridai 
suruošti jiem naują, teisin
gesnį tardymą.

New z York. — Tūkstantis 
negrų ir baltųjų, susirinkę 
Riverside Plaza Kotelio sa
lėje, pasiuntė prezidentui 
Trumanui reikalavimą tuo
jau areštuot ir federaliam 
teismui atiduot žmogžudį 
šerifą McCallą ir jo padė
jėjus.

Korėja. — Jau vargina 
amerikonus šalčiai, siekda
mi žemiau zero.

Churchillas.
Kartu Edenas atsišaukė j 

Sovietų delegatą Andrių Vi
šinskį, užsienio reikalų mi
nistrą, prašydamas vengti 
aštrių žodžių. Mat, Višins
kis pavadino “juokinga ne
sąmone” Amerikos pasiūly
mą dėl paprastųjų ir atomi
nių ginklų su skaitymo ir 
laipsniško karinių jėgų ma
žinimo.

Korėja, lapkr. 13.—Šiau
riniai korėjiečiai ir jų talki
ninkai kinai protestavo, 
kad trys Amerikos lėktuvai 
skraidė per naująją derybų 
vieta Panmundžom kaime, 
o vienas iš lėktuvų apšaudė 
šiauriečių pozicijas arti 
Panmundžomo.

Kinijos radijas sako, ame
rikonų oficieriai pripažino, 
kad jų lakūnai per klaidą 
vėl sulaužė derybų vietos 
neliečiamybę; už tai ketino 
juos pabausti.

Kinijos radijas paskelbė 
Londono Daily Workerio 
korespondento pranešimą, 
jog pirmadienį vienas ame-

Kaip anglai skaičiuoja 
karines Sovietų jėgas

London. — Sovietų Sąjun
ga turi 380 submarinų ir 
statydina dar 120, sako tik 
ka išleista metraštinė an
glų knyga Brassey’s “The 
Armed Forces Year Book.”’

Knyga tvirtina, kad So
vietai dabar turi 2,800,000 
vyru armiją ir 19,000 kari
nių lėktuvų. Be to. Lenki
ja, Čechoslovakija, Bulgari
ja ir kiti.europiniai Sovietų 
draugai galėtu sudaryti 1,- 
000,000 iki 1,250,000 armi
jos.

(Višinskis tvirtino, kad 
Amerika su savo talkinin
kais turi dveją tiek . dau
giau kariuomenės, negu So
vietų Sąjunga.)

5 laikraštininkai 
teisiami, kad “įžeidę” 
gemblerius

Lake Charles, La. — Lo- 
uisianos valstijos apskrities 
teismas p radėjo tardyti 
Kennethą L. Dixoną, čionai- 
tinio laikraščio American 
Press redaktorių, du jo lei
dėjus, vieną redakcijos na
rį ir vieną reporterį. Jie 
kaltinami, kad per savo 
laikraštį “apšmeižę” tris 
gemblerius, kurie ir patys 
prisipažino kaip gembleriai.

Tie penki laikraštininkai 
taipgi kaltinami, kad ap
šmeižę šerifą, kuris slepia 
dokumentus apie gemble
rius. Be to, jie įžeidę ap
skrities prokurorus ir tuzi
ną policininkų, rašydami, 
jog tie “teisingumo ir tvar
kos palaikytojai” globojo 
gemblerius.

Edenas rėmė amerikini 
planą, nors ir nekarštai .

ginklų ir pinigų kovai ves
ti.—
KOVOS BATALIJONAT

Organizuojasi Mahometo
nų Brolijos ir kitų egiptėnų 
batalijonai išsilaisvinimo 
kovai prieš anglus.

Religiniai mahometonų 
vadai skelbia šventąjį karą 
prieš anglus — išvyti juos 
iš Suezo kanalo ruožto ir iš 
E'giptinio Sudano.

53,000 egiptėnų darbinin
kų nustojo dirbę anglams 
Suezo ruožte. Egipto val
džia jau davė darbą 22 tūks
tančiams jų. Žada ir ki
tiems surasti darbą .

Konservatorius parėmė ii’ 6 
liberalai.

Jeigu seimas būtų atme
tęs plaha dėl plieno pramo
nės grąžinimo privačiams 
kapitalistams, tai Churchil
lo valdžia būtų turėjus pa
sitraukti, paskelbiant nau
jus seimo rinkimus.

Pereituose rinkimuose kon
servatoriai gavo 16 atstovų 
daugiau, negu ligtoliniai 
Anglijos valdovai darbie- 
čiai-socialistai.

Izraelis nori suvalstybini 
anglų potašo pramonę

Tel Aviv. — Izraelio val
džia planuoja bent dalinai 
perimt į savo rankas pota
šo pramonę, kuri iki šiol 
priklauso anglų kompanijai. 
Anglai traukia potašą iš 
Mirusios Jūros.

Potašas (kalio junginys 
su angliadariu) yra naudo
jamas trąšai, stiklo gamy
bai ir kitiems reikalams.

Izraelio vadai sako, su
valstybinant šią pramonę, 
tačiaus, galima būtų palai
kyti anglus partneriais.

Patys arabų kraštai galėtų 
saugot Suezą, sako Egiptas

Paryžius. — Egipto atsto
vas Jungtinių Tautų seime 
prašė atmesti amerikinį 
planą, kad Amerika, Angli
ja, Turkija ir Francija iš
vien “sergės” Suezo kanalą 
ir “gins” jį nuo komunizmo.

New Delhi, Indija.—Delhi 
Universitetas suteikė gar
bės daktarų laipsnius va
dams liaudiškosios Kinijos 
delegacijos Tingui Li-lih ir 
Fungui yu-lan.

drauge šu kitais arabų kraš-

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. ¥.

Tel. Virginia 9-1827—1828

« Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

ŠIAURIEČIAI KALTINA AMERIKONU 
LĖKTUVUS Už ĮSIVERŽIMUS Į 

NAUJĄJĄ DERYBŲ VIETA
Derybos dėl pertaikos ruožto 
dar neduoda jokių pasekmių

rikinis lėktuvas mėtė lape
lius ant paties šėtro, kur 
dabar vedamos derybos dėl 
paliaubų.

Šiauriniai korėjiečiai taip
gi prisimena, jog kai tik 
derybos buvo perkeltos iš 
Kaesongo į Panmundžomą, 
amerikinis lėktuvas apšau
dė artimąjį kelią: nušovė 
vieną korėjietį vaiką ir su
žeidė kitą. Amerikonų ko
manda tada atsiprašė už 
klaidą.
Suklinipusios derybos

Derybos tarp amerikonų 
ir šiauriečių tebėra su- 
klimpusios. Šiauriečiai rei
kalauja. sustabdyt karo 
veiksmus paliai dabartinį 
karo frontą ir toliau derė
tis. Amerikonai atmeta šį 
reikalavimą, siūlo kariautų* 
iki bus išrišti kiti klausi
mai dėl pertaikos ir tik po 
paliaubų pasirašymo su
stabdyti mūšius.
KARO VEIKSMAI

Amerikos karo laivai vis 
bombarduoja šiaurinių ko
rėjiečių uostus Wonsana ir 
Kosongą. šiauriečiai ataka
vo amerikonus rytiniame 
fronte, į šiaurę nuo Indže. 
Amerikonai atmušė atakas. 
Kumsongo apylinkėje, vidu
riniame fronte, amerikonai ■ 
užėmė norą kalvu. Kitur 
įvyko tiktai vietiniai žvalgų 
susidūrimai.

Doleris tevertas jau 
tiktai 44 centų

Washington.—Pinigų ver
tė taip nupuolė, jog dabar 
amerikiečiai turi mokėti 
dolerį už maisto produktus, 
kurie 1939 metais buvo 
gaunami už 44 centus. Ta
tai pranešė Jungtinių Vals^ 
tijų Darbo Biuras..

Per paskutinius 12 mėne
sių kainos pakilo pusdevin- 
to procento, o nuo Korė
jos karo pradžios apie 12 
procentų, kaip surado tas 
biuras.

Laivyno manevrai 
prieš įsiveržėlius

Camp Lejeune, N. Caro
lina. — Jau antra savaitė 
kai Jungtinių Valstijų karo 
laivynas daro pratimus 
prieš “įsiveržėlius.” Ame
rikonai numetė iškamšą 
kaip “atom-bomba” ir ant 
didžiulio priešų lėktuvnešio.

Bet, nepaisant Amerikos 
karo laivų ir orlaivių, vis 
tiek 8,000 priešų jūreivių iš
lipę krantan, kaip kad nu
duoda šie manevrai.

Malaja.—Anglai išvijo vi
sus 2,000 mala j iečių iš Bu
kit Čanggang kaimo ir su
degino jį kaip maištininkų 
lizdą.
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NUBAUSTI KALTININKĄ!
ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO mėn. 6 dieną Floridos valsti

jos Lake apskrity j šerifas Willis McCall su savo padėjė
ju Yates automobilium vežė du negrus kalinius; vežė 
juodu iš kalėjimo į kitą vietą, kur jie turėjo būti tei
siami.

Abu negrai kaliniai jauni vyrai—Samuel Shepherd ir 
Walter Irvin—buvo surakinti, drauge surakinti.

Kelyje šerifas McCall išsitraukė revolverį ir nušovė 
Shepherdą, gi Irviną tik pašovė.

Praėjusį šeštadienį Eustis miestelio džiūrė šerifą iš
teisino, sakydama, kad jis šovė tuomet, “kai kaliniai 
bandė pabėgti.”

Sena pasaka! Negrai jaunuoliai kadaise buvo tos pa
čios Floridos teismo nusmerkti mirti “už baltos moters 
išprievartavimą”; jie apeliavo į aukščiausįjį šalies teis
mą, kuris nusprendė, kad Floridos teismas šiuos negrus 
nusmerkęs buvo šališkas, kad jis buvo linčo atmos
feroje ir tt.

' Bijantis, kad šitie negrai nebūtu išteisinti kitame 
teisme, jie buvo pasikėsinta pašalinti iš kelio pirm teis
mo.

Ir štai, to pasekmės!

ŠIS BRUTALUS DARBAS, šis linčas, aišku, nėra pir
mutinis ir dar ne paskutinis. Prieš negrus pravedama 
genocido politika — naikinimas negrų, žudymas jų “le
galiai” ir “nelegaliai,” kaip papuola.

Tuomet, kai mūsų vyriausybė sielojasi dėl to, kas da
rosi “anapus uždangos,” čia pravedamas žiaurus negrų 
.naikinimas.

Profesionalų ir darbininkų organizacijos dėl šito bru-; 
tališko žygio, atlikto Floridoje, jau pareiškė savo pro
testus. Jie teisėtai reikalauja, kad į šį reikalą įsikištų 
prezidentas Trumanas, kuris šiuo metu leidžia savo ato
stogas Floridoje.

Reikalaujama, kad federalinės ir valstijinės valdžių 
pareigūnai tuojau visą reikalą ištirtų ir kaltininkus ati
tinkamai nubaustų.

Reikalaujama, kad rasistų aukų šeimoms būtų pilnai 
atlyginta iš valstybės iždinės.

Mes manome, jog tai yra teisingas reikalavimas; mes 
manome, jog ir daugiau žmonių, — kiekvienas, galvojąs 
žmogus—turėti] pareikšti savo protestą dėl to, kas įvyko 
Floridoje!

SMETONOS ŽVALGYBI
NINKO PASAKOJIMAI

Klerikalų Drauge tūlas 
buvęs Smetonos žvalgybi
ninkas, nepasirašęs savo 
pavardės (matyt, nedrįsta) 
rašo, kaip jis 1939 metais 
suėmė du žymius Lietuvos 
darbininkų judėjimo vado
vus, A. Sniečkų' ir Malame- 
dą Meskupą.

Sniečkų šis žvalgybinin
kas pašovė į koją ir pašau
tasis, žvalgybininko lūpo
mis, “gydėsi pas žinomą 
komunistą nelietuvį, dr. 
Rezniką.” Tačiau, Sniečkus 
tuomet smetoniškam galva- 
riezui pasakė: “Nepamiršk, 
kad po pusės metų mes su
sitiksime, tik kitokiomis ro
lėmis vaidinsime.”

Deja, Sniečkus žvalgybi
ninko nesutiko, nes 1940 m., 
kai lietuvių tauta išsilaisvi
no iš fašistinės priespau
dos, kai Sniečkus ir Mes- 
kupas buvo išlaisvinti, ta! 
žvalgybininkas ,kaip šeškas, 
iš Lietuvos pabėgo. Dabar 
jis Amerikoje bastosi ir dar 
rengiasi suvesti su Snieč
kum sąskaitas.

Tuščios jo svajonės. A. 
Sniečkus šiandien yra myli
miausias Lietuvos liaudies 
vadovas, o žvalgybininkas, 
suvaręs Sniečkui šūvį, bas
tosi ir net bijosi viešai pa
sisakyti, kas jis yra. Žval
gybininkas žino, kad nuo jo 
yra nukentėjęs ne vien tik 
Sniečkus, o ir visa, eilė kitų 
Lietuvos darbo žmonių vei
kėjų, kurių ne vienas gal, 
būt yra ir Amerikoje.

O vis tik įdomu, kad kle
rikalų spauda, besivadinan
ti katalikiška spauda, talpi
na, tokius anos šlykščios 
praeities didvyrių raštus 
savo skiltysna!

“ORGANIZUOTA PROPAGANDA”
PIRM EIDAMAS Į TEISMĄ, senukas mokslininkas 

Dr. DuBois aną dieną pareiškė, kad mūsų krašte šiuo 
metu propaganda taip suorganizuota, kaip niekad nebu
vo suorganizuota Hitlerio Vokietijoje.

Jis teisingai nurodė, jog šiandien komercinė spauda 
yra taip užruktai, taip “suvienodinta,” kad ji muša pa
gal vieną komandą ir muša vienan taškan. Jei ši spauda 
pasiryžta ką nors išpūsti, ji pučia pernelyg labai. Jei 
jai įsaikyta ką nors užtylėti, ji tyli, kaip nebylė.

’ Kad taip yra, nieks neginčys. Apie patį Dr. DuBois ir 
jo bičiulių-teismą Washingtone komercinė spauda tūluo
se miestuose netaria nei vieno žodžio. Ji nedrįsta pra
sitarti apie negrų linčiavimus, apie jų baisius persekio
jimus pietuose.

O jei kuris laikraštis ir įdeda į savo skiltis tą ar ki
tą “laisvajam verslui” nepatinkamą žinelę, tai įdeda 
tokion vieton, kur juo mažiau skaitytojų galėtų ją su
rasti.

Ar ilgai taip bus?

PO CIO SUVAŽIAVIMO
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ, kaip skaitytojas, be abejo

jimo, žino, Niujorko mieste įvyko CIO suvažiavimas.
Nebuvo šis suvažiavimas niekuo labai žymus, x Jeigu 

tarp delegatų buvo žmonių, kurie griežtai nesutiko su 
Philip Murray politika, tai jie nedrįso suvažiavime vie
šai išstoti, nes bijojo moralio ir fizinio teroro.

Murray politika aiški: remti trumaninę politiką, rem
ti ginklavimąsi.

Suvažiavime, tiesa, buvo pasisakyta ir prieš Tafto- 
Hartley įstatymą, buvo balsų ir prieš fašistinį Smitho 
aktą; buvo daug išlieta tulžies prieš komunizmą; buvo 
pasisakyta už tai, kad 1952 metų rinkimuose būtų išrink
ta juo daugiau “palankių darbininkams kongresmanų'ir 
senatorių”; buvo pasisakyta prieš gen. Eisenhowerį. Ki
tais žodžiais, daug kalbėta, mažai atlikta.

Po. to, kai iš'CIO buvo pašalinta eilė pažangiųjų unijų, 
vadovai lengviau atsidūsėjo ir džiaugiasi, kad dabar jų 
niekas “nebaderiuoja.” Nors taip, aišku, nėra ir nebus:, 
eiliniuose nariuose eina gyvas judėjimas už kovą prieš 
aukštas kainas, už kovą prieš karinę valdžios politiką.

KAIP TAR. SĄJUNGA 
ŽIŪRI Į VOKIETIJOS 
VIENYBĖS REIKALĄ?

Rytinės Vokietijos žinių 
agentūra ADN kreipėsi pas 
Tarybinės kontrolės komisi
jos pirmininką V. I. Čuiko- 
vą su tokiu klausimu:

Kaip žiūri Tarybine Kont-1 
rolinė Komisija Vokietijoje į 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos Liaudies rūmų pasiū
lymą bundestagui sušaukti 
VDR ir Vakarų Vokietijos 
atstovus tokiems dviem klau
simams apsvarstyti:

1. Dėl laisvų bendrų visai 
Vokietijai rinkimų įvykdymo 
siekiant sukurti vieningą de
mokratinę taikingą Vokietiją 
ir

2. Dėl taikos Sutarties su 
Vokietija sudarymo pasparti
nimo.

Čuikovas, Eltos praneši
mu, davė tokį atsakymą r

Aš laikau šį Vokietijos De
mokratinės Respublikos Liau
dies rūmų pasiūlymą išraiška 
liaudies išrinktų atstovų teisė
to siekimo sukurti vieningą 
demokratinę taikingą Vokie
tiją ir užtikrinti tvirtą taiką 
bei nepriklausomą egzistavi
mą Vokietijai.

Nėra abejonių, kad Vokie
tijos vienybės atkūrimo ir 
tvirtos taikos bei nepriklau
somybės užtikrinimo klausi
mai jaudina visą vokiečių tau
tą.

Mes esame tos nuomonės, 
kad vokiečių, tauta ir jos iš
rinkti organai turi teisę paim
ti į savo rankas Vokietijos 
vienybės atkūrimą ųdemokra
tiniais ir taikiais pagrindais, 
lygiai taip, kaip jie turi teisę 
išreikšti .savo nuomonę ir dėl' 
būtinumo paspartinti taikos 

Bet tam ju-dėjimui ims kiek laiko išsikristalizuoti.
Beje, Mr. Murray ir vėl tapo išrinktas prezidentu, 

nežiūrint to, kad prieš tūlą, laiką buvo skelbta, būk jis 
sergąs ir tai vietai daugiau nebekandįdatuosiąs.

sutarties sudarymą su Vokie
tija. Tokia vokiečių tautos 
teisė tiesiogiai kyla iš Potsda
mo konferencijos nutarimų. 
Egzistuojąs Vokietijos suskili
mas negali ir neturi dar ilgai 
tęstis, šis suskilimas gali būti 
likviduotas pačios vokiečių 
tautos, remiamos visų taikin
gųjų tautų, pastangomis.

Liaudies rūmų pasiūlymas 
sušaukti bendrą Vokietijos 
pasitarimą klausimu dėl bend
rų visai Vokietijai laisvų rin
kimų į Nacionalinį susirinki
mą įvykdymo siekiant sukur
ti vieningą demokratinę tai
kingą Vokietiją, o taip pat 
tas nepaprastai didelis at
garsis, kurio šis pasiūlymas 
susilaukė tiek Rytų, tiek ir 
Vakarų Vokietijos gyyentojų 
tarpe, atspindi stiprėjančių 
Vokietijos demokratinių jėgų 
nacionalinio sąmoningumo ki
limą.

Kai dėl Liaudies rūmų ant< 
rojo pasiūlymo, kad Rytų ir 
Vakarų Vokietijos atstovų 
bendras Vokietijos pasitari
mas išreikštų reikalavimą 
paspartinti taikos sutarties su 
Vokietija sudarymą, tai neke
lia abejonių, kad ir šis pasiū
lymas yra teisingas ir kad 
Rytų ir Vakarų Vokietijos at
stovų bendri veiksmai šiuo 
klausimu galėtų būti stambiu 
indėliu į Vokietijos proble
mos taikų sureguliavimą ir 
taikos sutarties su Vokietija 
paruošimo bei ^pasirašymo 
paspartinimą.

Reikia atsižvelgti į tai, kad 
valstybės, okupuojančios Va
karų Vokietiją ir mėginančios 
pakeisti šiuo metu taikos su
tarties sudarymą su Vokieti
ja tuščiomis deklaracijomis 
apie vadinamąjį “karo būvio 
nutraukimą”, negali nesiskai
tyti su nuomone 
liaudies, kurios pusėje šiuo 
klausimu yra neginčijama tei
sė, o taip pat taikingųjų tau
tų parama.

Kaip yra žinoma, Tarybinė 
Vyriausybė buvo ir yra už 
Vokietijos vienybės atkūrimą 
demokratiniais ir taikiais pa
grindais, o taip pat už taikos 
sutarties su Vokietija sudary
mo paspartinimą po to išve
dant visas okupacines kariuo
menes iš Vokietijos.

Todėl jūs galite neabejoti, 
kad bet kokios pastangos šia 
kryptimi, kurių imsis tiek Ry
tų, tiek ir Vakarų Vokietijos 
atstovai, susilauks Tarybų Są
jungos energingiausios ir kar
tu visiškai nesavanaudiškos 
paramos.

DETROIT, MICH.
LLD 52-ros kuopos 
susirinkimas

Visų narių prašau įsitėmyti, 
kad sekmadienį, lapkričio 18 
d., 2 vai. po pietų, įvyks mū
sų kuopos susirinkimas, Lietu
vių Svetainėje, 4097 Porter St.

Brangūs draugai ir drauges, 
atlikite savo narines pareigas, 
ir būkite susirinkime, turėsi
me skubių ir svarbių reikalų, 
kurie liečia visus narius, kaip 
tai: balsavimas centro komi
teto arba centro valdybos 
1952 metams, nes nuo centro 
valdybos priklauso LLD gero
vė ir veiklą.

Antras svarbus reikalas, tai 
rinkimas delegatų į 10-tos 
Apskrities konferenciją, kuri 
įvyks lapkričio 25 d., Grand 
Rapids, Mich. Taipgi komisi
ja išduos raportą iš atsibuvu
sio bankieto, bendrai rengto 
su Moterų Pažangos Klubu, 
įvykusio spalio 18 d.

Dar yra keletas narių, ku
rie neužsimokėjo mokesties 
už 1951 m. Brangūs draugai- 
gės, prašau užsimokėti. Mano

Daugelis žmonių šiandien 
sako: Karas negalimas, nes 
Tarybų Sąjunga, Kinija ir ki
tos šalys yra galingas blokas. 
Girdi, kas gali tikėtis laimėti 
karą su tokiu bloku, o ypa
tingai, kada jis jau gali panau
doti atomines bombas. Kiti į- 
sivaizduoja, kad demokrati
nės šalys negali pulti. Jeigu 
jų niekas nepuls, tai ir karo 
nebus. Dar kiti galvoja, kad 
karas tikrai nebus galimas 
tuomet, kada abi pusės labai 
apsiginkluos ir bus baisaus 
abiejų pusių susinaikinimo pa
vojus.

Tas tam tikram laipsnyje 
yra tiesa. Bet tos visos tiesos 
neduoda jokio užtikrinimo. 
Būtų didžiausia klaida many
ti, kad tos tiesos yra garanti
ja prieš karą. Už tai, kad jos 
nėra viskas. Yra kiti veiks
niai, kurie labai lengvai gali 
nusverti minėtuosius.

Aišku, kol Vokietija buvo 
demokratija, karo pavojaus 
nebuvo. Bet tie žmonės, kurie 
norėjo karo, surado būdą, 
kaip tą demokratiją panai
kinti. Ir jie tą demokratiją pa
naikino ne tik Vokietijoj. Na
cizmas greitai paliejo savo 
nuodus po visą pasaulį. Ne- 
taip daug laiko truko kol ka
ras buvo užžiebtas. O buvo 
žmonių, kurie ir pirmiau argu
mentavo, kad kito pasaulinio 
karo nebebus. Ypatingai ma
žai kam į galvą atėjo, kad jis 
pirma prasidės tarp vokiečių, 
iš vienbs pusės, ir britų, fran- 
cūzų ir jų kaimynų — iš kitos.

Jeigu pasaulyje būtų stip
rios demokratijos, kuriose 
liaudies balsas turėtų didelę į
taką, būtų, galima būti rames
niais. Bet visur yra žymių, 
kad fašizmas veržiasi pirmyn. 
Demokratinėse šalyse įsigali 
elementai, kurie senai pamir- 

Vokietijos šo nacizmo darbus ir skriau
das žmonijai ir labai stropiai
darbuojasi, kad kuo greičiau 
apginkluoti juos ir pasistatyti 
šalimais. Reakcijos augimas 
Jungtinėse Valstijose nei kiek 
nemažesnis, kaip kad buvo 
Vokietijoje. Fašizmo įsigalėji
mas, aišku, reiškia didžiausį 
pavojų ne tik demokratinėms 
laisvėms, bet ir taikai.

Čia dar reikia atsiminti ir 
tą, kad ne vien atviras fašiz
mas yra pavojus taikai. Yra 
tokių naivių žmonių, kurie 
vaizduojasi, kad karas neiš
vengiamas, ir juo jis bus grei
čiau, tuo geriau. Girdi, vienas 
karas sudaužė Rusijos caro 
režimą, kitas sudaužė Vokie
tijos nacių režimą, o trečias 
sudaužysiąs bolševizmą, žmo- 

manymu, jūs nenorėsite išsi- 
braukti, iš šeimos LLD narių. 
Atminkite, kad ateityje mūsų 
ainiai pagerbs mumis, kad 
Jungtinių Valstijų lietuviai 
palaikę tokią organizaciją, 
kaip LLD, kuri švietė ir rodė 
teisingą kelią mums nemoky
tiems darbininkams. Mes per 
tą organizaciją ir mūsų spau
dą -— laikraščius gavome dar
bininkišką supratimą. Todėl, 
tikiu, kad ne tik patys užsi
mokėsite duokles, bet pakal
binsite ir savo pažįstamus 
prisirašyti prie tos apšvietos 
organizacijos — prie LLD.

Būkite laiku susirinkime, 
kad attiktumėme minėtus rei
kalus laiku, nes kaip 4 vai, 
turėsime užleisti Moterų Pa
žangos Klubui svetainę o Mo
terys, po mūsų susirinkimo, 
turės žaislų ir lošimo pai-ę, 
kur ir mes galėsime draug® 
su moterimis laiką praleisti. 
Kaip girdėjau, jos turės ir už
kandžių. Taigi, nereikės sku
bintis namo, žinome mes ge
rai, kad Moterų Pažangos 
Klubas visadoę remia mūsų 
spaudą ir kitokius darbininkiš
kus reikalus.

Pasitikiu, kad skaitlingai 
dalyvausite susirinkime, taip 
pat ir moterų parengime.

Sek. S. Rudaitis. 

nių kraujo praliejimas esąs 
neišvengiamas. Kitaip nebū
sią galima išgelbėti civilizaci
jos. ši mintis žlugdo daugelį 
ir padaro juos kruvinais “ei- 
vilizatoriais”.

Jiems visai neateina į gal
vą, kad tokia civilizacija nėra 
jokia civilizacįja. Trečioji pa
saulinė skerdynė būtų dar 
žiauresnė, negu kad buvo ant
roji. Apie tai nereikia nei 
kalbėti. Neliktų tos civiliza
cijos nei skutų. Kitas dalykas, 
reikia neužmiršti, kad tai bū
tų dar nepaskutinė skerdynė. 
Ketvirtoji būtų gal dar bai
sesnė. Ir tas pats bolševizmas 
nebūtų sunaikintas. Dar ne
galima pasakyti, kuri pusė 
būtų sunaikinta.

Taigi, karo pavojus kyla iš 
daugelio krypčių. Ir dėl fašiz
mo augimo ir dėl daugelio pa
linkimo klasinius reikalus 
spręsti pagalba karo. Tiems, 
kurie nuoširdžiai nori taikos, 
nėra jokio pagrindo laukti 
kol kas kitas užtikrins taiką. 
Tik stiprus liaudies pasiprie
šinimas karui, gali išgelbėti 
taiką.

Čia galima pastebėti ir 
tiems, kurie giriasi neapken
čią bolševikų, neapkenčią ru
sų ir kiniečių. Geriausias bū
das išsaugoti Kanadą tokia, 
kokia ji šiandien yra, tai 
stengtis išlaikyti taiką. Jeigu 
mes pradėsime taip landžioti 
po svetimus kraštus, kaip kad 
šiandien yra bandoma dabar
tinės valdžios daryti, tai gali 
visaip būti. Rusai šiandien 
Berlyne ne dėl kieno kito 
kaltės, kaip pačių ' vokiečių, 
kurie užsimojo sutvarkyti ki
tų reikalus.

Nepaslaptis, kad Jungti
nės Valstijos yra saugiausioj 
padėtyj. Joms ne taip baisios 
ir atominės bombos. Bet jos 
gali įkišti daugelį šalių į ap
verktiną padėtį. Einant su vel
niu obuoliauti, galima tiktai 
velniavos ir susilaukti.

Liaudies Balsas.

Knygutė “Kaip tapti 
Amerikos piliečiu”

Common Council for Ameri
can Unity ką tik išleido nau
ją laidą savo plačiai vartoja
mo leidinio “How To Become 
a Citizen of the United Sta
tes’’. šis puikus vadovėlis turi 
vėliausias informacijas apie 
natūralizacijos įstatymus, pro
cedūrą ir pilietybės reikalavi
mus. Čia rasite JAV konstitu
ciją ir apie 130 klausimų ir 
atsakymų apie JAV valdžią 
ir istoriją — ką kiekvienas 
aplikantas turi žinoti.

Svarbiausi pakeitimai mūsų 
natūralizacijos įstatyme yra 
pasekmės “International Se
curity Act of 1950’’, kuris 
pradėjo veikti 1950 m. rugsė
jo 23 d. Tarpe pakeitimų yra: 
Natūralizacijos aplikantai da
bar reikalaujami mokėti skai
tyti ir rašyti angliškai — t.y. 
kasdieninius žodžius ir fra
zes. Pirmiau reikėjo tik kal
bėti angliškai, (2) ateiviai, 
kurie prieš dešimt metų prieš 
padavimą natūralizacijos peti
cijos, buvo nariai bet kurios 
totalitarinės partijos arba jos 
skyrių, sulaikyti nuo naturali- 
zavimo.

Knygutę “How To Beco
me an American Citizen” ga
lima gauti Common Council 
for American Unity, 20 West 
40th Street, New York City. 
Kaina 60 centų.

Common Council.

ANEKDOTAS

Tikrai toli mato
Teismabutyje advokatas 

kvočia viena liūdininką-far- 
merį: “Jūs sakote stovėjęs 
keturiasdešimt pėdų nuo 
vietos, kur nelaimė įvyko; 
argi galėjot jūs matyt, kas 
ten darėsi? Kiek toli jūs 
manote galis aiškiai maty
ti?”
____________________________________________ ________________.__ _—-- --------------
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Visi taip susirūpinę
• Kuomet čia artinosi valdi
ninkų rinkimas, tai Kad 
sujudo, sukruto mūsų ihi^gto 
gyventojai, rūpintis, kaip kad 
niekados pirmiau nesirūpinda
vo. Mat, turėjome reikalą iš
sirinkti net ir naują majorą. 
Mūsų miestą valdė per 68 me
tus “palaiminti” republikone* 
šiuom sykiu kokis tai nežin 
mas reikalas padarė apsisul 
mą pas republikonų didžiai 
laikraštį “Inquirer”, kurj 
smarkiai atakavo republikoni 
kandidatą, baptistų kunigą, 
majorus, o agitavo už demo
kratų kandidatus. Rinkimu, 
laimėjo demokratai net 12? 
tūkstančių balsų didžiūnu 
Laimėtojų rūpestis atslūg 
pralaimėjusių dar padk 
Mat, demokratai žadėjo i 
ti visus senuosius valdinin 
kaipo sukčius. Dabar jau r. 
ji, būsiantieji viršininkai į 
sinasi, kad bent tūksti 
miestavų “tarnautojų” ti 
visai atleisti, nes jie buvę 
reikalingi, tik algas ir kyši, 
veltui kolektavę!...

Taip, tai didelė tiems rū
pestis, kam gręsia netekti šil
tų vietelių.

Bet čia yra ir kita rūpestis, 
kuri ir mane jaudina. Kaip ži
noma, čia mūsų Moterų Klu
bas pasirįžo surengti šaunų 
bankieta dėl pagerbimo mūsų 
visų gerbiamo lietuvių litera
to, Seno Vinco. Mūsų moterė
lės turi nemažai gabumų, ga
na darbščios, savo pažadus 
pilnai įvykdo. Bet jos rūpina
si, kaip dabar pasiekti su tos 
iškilmės žinia visus priete- 
lius, prijautė jus Seno Vinco, 
ir mėgėjus smagių pokilių? 
Laikas visai trumpas, bankie- 
tas įvyks gruodžio 1 dieną. 
Tai bus subatvakaris. Vieta 
tinkama ir žinoma, 414 Green 
St., RUB A Hall. O čia taip pa- 
sisklaidę mūsų lietuviai, Su
tinki kurį, tai teiraujasi ar 
nežinai kokio pažangibčių po- 
kilio? Nesutiksi, jis nežinos, 
neatsilankys, paskiau grau- 
dinsis...

ši problema rimta, bet ji 
nugalima. Aš tikiu, kad mūsų 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
labai daug pagelbės. Jie už
prašys kiekvieną savo pažįs
tamą, kad dalyvautų bankiete 
pagerbimui Seno Vin<co, per 
45 metus dirbusio lietuvių li
teratūros dirvoje. Jie pasakys, 
kad bus graži maloni koncer
tinė programa, kurią išpildys 
Lyros Choro dainoriai ir šali
kai. Tuom tarpu žada atvyk
ti būrys newyorkiečių ir jie 
galės ko tokio “supraiz” čia 
padaryti. O taipgi Richmond 
jau gerokai pagarsėjęs, dr to 
pilnai užsitarnavęs taip vadi
namas “Kepurninkų Orkest
ras,” kaip nugirdau, rengiasi 
dalyvauti, ir patarnauti tiems, 
kurie myli lietuviškai pasišok
ti...

Gaspadinėlės taipgi rūpi
nasi, kaip čia sužinoti, kiek 
paršiukų kepti, kiek kalakutų 
ištaisyti, kiek lietuviškųt dešrų 
pagaminti ir tt. Komisija^rūpi
nasi, kaip išplatinti įžangos 
bilietus, kurie labai pigūs, tik 
du doleriai tokiai puikiai va
karienei, ir kaip tolimesnius 
svečius pernakvinti, čia pas 
mus jau “demokratiškam” 
mieste... /

O aš tai tik tiek rūpinuosi, 
kad tik oras būtų mums, prie
lankus, o svečių turėsime, mū
sų pažangūs draugai suvadins 
savo prietelius, patys atvyks 
iš visų kampų ir smagiai pasi
linksmins.

Betgi darbas svarbesnis už 
visas rūpestis.

Taigi, dirbkim, draugai, 
dėl šio bankieto.

D. Kamajiškis

Fa rm o rys: “ A š matau 
dar gana toli: pavyzefin, kai 
pabundu ryte, aš Jeįsk’.ai 
matau saulę, ogi mano sū
nus studentas tvirtinu kač 
saulė esanti net 93 milijoną 
mylių atstu.”

Surinko žemaitis
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Lietuvos liaudis be pasipriešinimo pasyviai priėmė 

naują tikybą. Tiktai žemaičiai atkakliai laikėsi seno
sios tikybos.

B. Vytauto laikai
i.

VYTAUTAS DIDŽIUOJU LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIU

Grįždamas Lenkijon, Jogaila paskyrė didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu savo brolį Skirgailą. Vytautui gi, vie
toj pagrąžinti jam jo tėvo Trakus ir Lietuvą su Žemai
čiais, pavedė Gardiną ir įsakė visur kur klausyti Skir
gailos. Vytautas jautės didžiai užgautas tokiu Jogailos 
pasielgimu. Maža to. Jogaila ir jo paliktasis Lietuvoje 
Skirgaila bijojo Vytauto, dabojo jį, varžė kiekvieną jo 
žingsnį ir atiminėjo dvarus iš jo draugų ir giminaičių. 
Šitai dar labiau erzino Vytautą.

Lietuvos bajorija buvo taip pat didžiai nepatenkinta 
Lietuvos prijungimu prie Lenkijos, nes šitai darė Lie
tuvą priklausomą nuo Lenkijos ir tuo mažino lietuvių 
bajorijos svarbą.

Be to, Lietuvos bajorai buvo labai nepatenkinti ir 
Skirgailos valdymu. Skirgaila rūpinosi daugiau puoto
mis ir gėrimais, negu šalies valdymu. Jis įnirtęs be rei
kalo persekiojo tuos, kurie nemokėjo jam jtikt. Užtat tie, 
kurie mokėjo jam pataikauti, galėjo veikti, ką tik norė
dami. Vis tai vertė daugelį geisti, kad sugrįžtų Vytau
tas.

Tuo bajorų nepasitenkinimu Vytautas ir pasinaudojo. 
Jisai sumanė pašalinti Skirgailą ir palikti didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu. Kuomet Skirgaila ėmė labai spausti 
Vytautą, šis sušaukė visus sau prielankius bajorus ir 
mažuosius kunigaikščius ir ėmė jiems guostis, kad sve
timšaliai užgrobę Lietuvą. Susirinkusieji karštai jam 
pritarė. Buvo nutarta, slapta užpuolus, atimti Vilnių iš 
Skirgailos ir apšaukti Vytautą didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Bet Skirgaila sužinojo apie tą jų sumanymą. 
Vytautui teko bėgti nuo karaliaus ir Skirgailos keršto. 
Su visa savo šeimyna ir su svarbiausiais savo šalinin
kais, Vytautas nubėgo pas kryžiuočius melsti pagalbos.

Kryžiuočiai maloniai priėmė Vytautą ir jo šalininkus. 
Jie noriai naudojosi gera proga sunaikinti pavojingą 
kryžiuočiams ryšį tarpu Lietuvos ir Lenkijos.

, Taigi dabar jie apskelbė visoj Europoj, kad lietuvių 
krikštas esąs tiktai apgavimas, kad stabmeldžiai lietu
viai ruošiąsi užpulti krikščionis — kryžiuočius. Užtatai 
šie kviečią visus Europos katalikus skubintis jų, kry
žiuočių, gelbėti. Tan pakvietiman pas kryžiuočius atvy
ko daugybė karžygių iš visų Europos kraštų, net iš toli
mosios Anglijos. Su 40 tūkstančių vyrų kryžiuočiai įsi
brovė į Lietuvą. Prie jų prisidėjo ir žemaičiai. Žemai
čius vedė Vytautas. (Mat, kiek anksčiau keliolika žemai
čių bajorų, visos Žemaitijos vardu, surašė sutarimą su 
kryžiuočiais, kuriuo pasižada duoti pagalbą savo kuni
gaikščiui Vytautui ir kryžiuočiams prieš visus Vytauto 
priešus.)

Visa ta kariuomenė apgulė Vilnių. Paėmė žemąją pilį, 
bet neįstengė paimti aukštosios pilies, pastatytos ant pi
liakalnio viršūnės. Rudeniui atėjus, kryžiuočiai sugrįžo 
atgal. Grįždami skaudžiai apiplėšė Lietuvą..

Bet tuo karas nepasibaigė. Kitais metais kryžiuočiai 
ir Vytautas su žemaičiais vėl įsibrovė į Lietuvą. Nors vi
suose Lietuvos miestuose Jogailos buvo pastatyta lenkų 
kariuomenė, bet šitai nieko nepagelbėjo. Lietuvių didžiu
ma ėjo Vytauto pusėn ir padėjo jam naikinti lenkus. Vy
tautas paėmė savo buvusią sostapilę Gardiną ir ruošės 
eiti ant Vilniaus.

Matydamas tokį dalykų stovį, Jogaila buvo priverstas 
taikytis su Vytautu. Tam tikslui slapta nusiuntė pas 
Vytautą į Gardiną pasiuntinius, kurie Jogailos vardu 
pasiūlė Vytautui Lietuvą ir didžiojo kunigaikščio vardą.

Vytautas noriai su tuo sutiko. Atkeliavo į Vilnių, kur 
jo laukė Jogaila su Jadvyga. Jogaila pripažino Vytautą 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu iki gyvos galvos. Už 
tai Vytautas antrą kartą atnaujino pasirašymą, kad ne- 
besiskirsiąs nuo lenkų karaliaus ir Lenkijos. Tokiu būdu 
(1392 m.) Vytautas paliko didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu.

Skirgailai Jogaila paskyrė Kievo kunigaikštiją. Kry
žiuočiai, keršydami Vytautui, iš apmaudo vėl skaudžiai 
apiplėšė Lietuvą.

.Taip pasibaigė ta pragaištinga kova. Toje kovoje Lie
tuva buvo skaudžiai priešų apiplėšta ir sunaikinta. Vy
tautas laimėjo, beLdaug nukentėjo Lietuvos liaudis. Kro
nikininkai rašo, sodiečiai skundėsi Vytautu, kad jie la
bai pavargo jam beviešpataujant.

Ta kova didžiai pakėlė Lietuvos bajorų svarbą. Be jų 
pagalbos ir paturėjimo Vytautas nebūtų nieko laimėjęs. 
Jautė šitai ir bajorija ir patsai Vytautas. Nuo to laiko 
Vytautas pradėjo klaustis bajorų nuomonės svarbesniuo
se valstybės klausimuose.

II.
KOVA SU MAŽAISIAIS KUNIGAIKŠČIAIS. JŲ 

VIETOS BAJORAMS PAVEDAMA. TARYBA.
Vytautas paėmė Lietuvą talkininkų apiplėštą ir su

naikintą. Vidaus tvarka buvo visiškai suirusi. Kuni
gaikščiai, Jogailos giminaičiai, nenorėjo klausyti Vytau
to. Mat, per tuos G metus, kuomet Jogaila buvo užsiė
męs lenkų reikalais, tie kunigaikščiai elgėsi beveik sava
rankiškai savo srityse. Maža to. Per tą laiką jie buvo 
atpratę mokėti duoklę didžiajam kunigaikščiui. Mat, 

Lenkijoj nebuvo papročio, kad sričių kunigaikščiai mokė
tų karaliui duoklę. Per tą laiką Lietuvos sričių kuni
gaikščiai laikėsi priklausą Lenkijos karaliaus, užtatai 
nemokėjo jokios duoklės. Lietuvoj gi buvo paprotys, kad 
sričių kunigaikščiai mokėdavo duoklę didžiojo kunig'aikš- 
čio iždan. Taigi kuomet Vytautas, patapęs didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, panorėjo įvesti senąją tvarką ir 
pareikalavo duoklės, sričių kunigaikščiai atsisakė, ne tik 
mokėti duoklę, bet ir duoti Vytautui kareivių karui su 
priešais. Vytautas jėga prašalino nepaklusniuosius. ku
nigaikščius, o jų vieton pasodino jau nebe kunigaikščius, 
bet savo ištikimesnius bajorus, kurie valdė Vytauto var
du. Taip pašalino nepaklusnųjį Svidrigailą iš Vitebsko, 
Kaributą iš Naujapilės, ir kitus. Įvedęs tvarką artimes
nėse., srityse, atkreipė atidžią j tolimąsias. Taip, Skir
gailai mirus, Vytautas prijungė prie Lietuvos Kievo ku
nigaikštiją ir pasodino ten savo vietininką. Tą pat pa
darė su nenorinčiu klausyti Smolensko kunigaikščiu. Po- 
doliuje irgi pasodino savo vietininką.

Tokiu būdu Vytautas, pašalinęs visus sričių kuni
gaikščius, pasiliko vienvaldis Lietuvoj. Jo galybė pakilo. 
Drauge su jo galybe augo ir Lietuvos bajorų galybė. Da
bar bajorai sėdėjo vietose, kur pirma valdė kunigaikš
čiai. Jų įtekmė žymiai padidėjo. Taip, Vilniuj sėdėjo 
vienas iškilesniųjų bajorų — Monivydis, Trakuose — 
Ginvila, Polocke — Mongirdas, Žemaičiuose — Kežgai- 
la, ir 1.1, žodžiu, po didžiojo kunigaikščio dabar di
džiausia svarba pateko į bajorų rankas. Jie susispietė 
aplink Vytautą ir tapo jo svarbiausia parama ir patarė
jais. Vytautas, kuriam rūpėjo juo didesnis iškilimas, 
juo didesnio savarankiškumo įgijimas, o gal ir visiškas 
atsiskyrimas nuo Lenkijos, noriai rėmėsi didžiąja Lie
tuvos bajorija, kuriai taip pat netiko Lietuvos prijungi
mas prie Lenkijos. . •

Kaip pirma didieji kunigaikščiai svarbesniuose reika
luose klausdavosi patarimo savo artimiausių giminių ir 
tik retkarčiais bajorų, taip dabar Vytautas ir svarbes
niuose ir kasdieniniuose reikaluose tardavosi su galinges
niais; svarbesnes vietas užimančiais bajorais. Tas tari
masis su galingesniais bajorais taip įėjo j paprotį, kad 
pagaliau prie didžiojo kunigaikščio įsikūrė tam tikra ta
ryba, o svarbesnieji bajorai, kurie paprastai būdavo 
kviečiami ton tarybon, pradėjo vadintis “tarybos po
nais.”

(Daugiau bus)
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Kokį laišką jūs rašytume! 
saviškiams Lietuvon?

Į mano rankas pateko 
New Yorke veikiančios mi
lijonierių remiamos “visuo
meniškos” įstaigos laiškas. 
Jame moko, kaip rašyti Lie
tuvon laiškus. Sako: reikia 
rašyti filosofiškai. Pavyz
džiui, nusipirkus skalbiamą 
mašiną, greta kitko, pasi
girti taip:

“Ši nauja skalbiama ma
šina duoda mums daug 
smagumo... Ačiū ‘išmo- 
kesčių’ planui, paprasta A- 
merikoje praktika, viduti
nių pajamų šeimos gali da
bar pirktis sau tokių nau
jų išradimų...”

Tai būtų gera propagan
da prieš tarybinę propagan
dą, sako jie.

Kaip ištikro yra su maši
nomis? Būtų patartina t Ji 
įstaigai (Common Council) 
pasiųsti Lietuvon vienos 
amerikonų veteranų orga
nizacijos viršininko rašytą 
New Yorko dienraščiui se
kamą laišką (tilpo Daily 
News lapkričio 7-tos laido
je):

“D. T., veteranas, dabar 
randasi Veteranų Adminis
tracijos ligoninėje. Jis ser
ga džiova. Kaip dabar at
rodo, jisai turės išbūti lo
voje sekamus aštuonis ar 
12 mėnesių.

“Pirm išėjimo ligoninėn 
jisai rašė i apysaką. Dabar 
reikia jo mintims užsiėmi
mo. Pasinešiojama rašomo
ji mašinėlė bile kokios iš- 
dirbystės ar bile kokioje pa
dėtyje (mes pataisytume) 
daug pagelbėtų pakelti jo 
moralą bėgiu ilgos ligos...”

Atsiminiau aną propagan
dinį plepalą ir mintyje sto
josi klausimas: “Kas atsiti
ko su mūsų tuo siūlomuoju 
svietui išgirti ‘išmokesčių’ 
planu? Nejaugi tas vetera
nas apie tai nežino? Bent

jau jo organizacijos virši
ninkas turėtų žinoti ir ser
gančiam veteranui pristaty
ti naujutėlę, gerą mašiną, o 
ne koki laužą.”

Šiuos žodžius rašančiai 
yra tekę dirbti su “bile ko
kia” mašina ir patirti, ko
kiais nuodais moralui ir 
sveikatai gali būti laužiška 
mašina.

Ir daug kitų įdomių laiš
kų būtų galima parašyti iš 
kasdieninio mūsų gyveni
mo, kuris vis keliamomis 
kainomis ir naujais aptak- 
savimais kas dieną vis da
rosi sunkesnis biednosioms 
ir toms “vidutinių pajamų” 
šeimoms.

Man pasidarė įdomu, kokį 
laišką rašytų newyorkiete 
Mrs. Martin Young, kurios 
vyrą imigracijos agentai su
ėmė deportavimui ir uždarė 
Ellis saloje be kaucijos? O 
du Amerikoje gimę jo vai
kai pasiliko be maitintojo.

Kokį laišką rašytų strei
kuojantieji laivakr o v i a i, 
ant kurių buvo užsiųsti po
licijos raiteliai už tai, kad 
jie norėtų geriau gyventi ir 
tuomi svietui pasigirti?

Pagaliau, juk ir aš kai 
kada rašau laišką. Kuo ga
lėčiau aš pasigirti? Priėjau 
išvados, kad jeigu prisilai
kyčiau teisybės, mano laiš
kas būtų maždaug toks:

—Visus 40 metų dirbau 
kas dieną, kada tiktai bu
vo darbo. Ir dabar tebedir
bu.

—Jokių velnio žabangų— 
tu vadinamų mašinų — ne
pirkau, išskyrus siuvamą
ją. Tos man labai reikėjo 
šeimos ir savo baltiniams 
palopyti. Ją gavau nupi
ginta kaina (už 27 dole
rius) didžiojo nedarbo me
tu.'

—Nepirkau nei tų pa- 
skęstamų lovų ar kėdžių,

New York. — Du Pont 
kompanija išrado būdą, 
kaip sujungti dirbtiną gu
mą, neprene, su popiera. 
Sakoma, dabar bus galime 
padaryti iš tokios guminės 
popieros įvairius naudin
gus dalykus.

įneš vis negalėjau jas par- 
I duodantiems įrodyti, kad 
tos jų “išmokestinės” pa
ramos man visai nereikia. 
O kad reikalingam paramos 
neverta jos prašyti, tuo įsi
tikinau pat pradžioje savo 
gyvenimo, kuomet man rei
kėjo pirmosios lovos. Buvo 
taip:

—Geri žmonės man sakė, 
kad galima gauti mažais iš- 
mokesčiais. . Nuėjau pirkti. 
Vaikščiojau nuo vieno krau
tuvės viršilos prie kito. Ko 
manęs neklausinėjo?

—Kai suprakaitavusi, kaip 
išplukdyta višta, įžeista 
keistais kamantinėjimais, 
pasiekiau paskiausią virši
lą, jis mane informavo:

■—Poniai lovą duotumė
me, bet ponia neužtikrinate 
išmokesčio.

—Kaipgi ne? Juk dirbu, 
kas savaitė mokėsiu.

— Ponios uždarbis toli 
iki to, koks mūsų valstybė
je reikalingas moteriškei 
padoriai pragyventi. Bet 
jeigu kas už ponią garan
tuotų atmokestį, poniai 
mielai patarnautumėme.

—Reiškia<, nepadoriai gyve
nu... Kad gaučiau garan
tiją. .. Norėjosi kasdieninė
je kalboje sušukti i jį “D- 
niau!” Bet atsiminiau, kad 
čia viskas turi būti man
dagu. Pagaliau, gal šis po
nas ir ne ponas, tik sam
dinys? Susistiprinau pasa
kyti jam tiek, kad jeigu tu
rėjusi turtingą dėdę, būčiau 
pas juos kredito neprašiusi.

—Tą naktį guolis ant 
grindų atrodė minkštesniu. 
Druskuotu gamtos dovano
tu vandenėliu prasipjovu
sias akis greit užmerkė sal
dus miegas. Su ta diena iš
garavo iš galvos ir toji pai
ka mintis, būk esą galima 
ką nors nusipirkti neturint 
pinigų.

—Kaip su pinigais, ar jų 
visai neturime?

—Kur neturėsi. Visuo
met už pinigus dirbame. 
Tiktai mūsų ponai mus taip 
myli, kad pasistengia nuo 
pinigų nešiojimosi paleng
vinti. Anais metais jie su
darė nedarbą, tad mes visi 
turėjome progos pirm to 
sutaupytus pinigus praval
gyti. O turėjusieji “išmo- 
kesčiais” pirktus namelius 
daugelis pravalgė ir sienas 
ir stogą. Nešini išvalgytas 
skardines, išėjo ant sąšlavy
no gyventi be jokios rūpes- 
ties apie nuosavybę.

—Vėliau įsigytomis su
taupomi s pirkome karo bo
nus. Bet jeigu juos išmo
kėtų po pilnos vertės šimtą 
už kožną paskolintą šimtą, 
tai <F> būtų nemaža krūvų-1 
te banknotų ir ilgai reikė
tų nešiotis. Tačiau nesirū
pinkite apie mus, mums il
gai vargti nereikės. Tuo 
tikslu numažino dolerio 
vertybę maždaug pusiau, 
tad netruksime nusikratyti. 
Greta to, ^kainas nuolat pa
kelia.

—Dar meiliau rūpinasi, 
kad mums būtų lengva, kuo
met susergame. Visų pir
miausia klausia, kiek turi
me pinigų. Ir tiktai po to 
sprendžiama, per kurias 
duris išeisime iš ligoninės.

—Kadangi pas jus kainos 
mažinamos, o uždarbiai di
dinami, tad pasilieku šir
dingiausiai linkėjanti jums 
stiprybės išnešti ant savo 
pečių tą pradedamą jums 
užkrauti atliekamų pinigų 
jungą.
—Jūsų laimingiausioji teta
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Konstantinui Tashalis
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Geo. ir A. Zablackai 
F. ir A. P.
Julius ir Ona Greblick

Geo. ir Grace Urvakiai
Natalija Lanigan
Geo.. ir Helen Bernotai
J. Kasparas
Mary Pasienė

Velionis Tashalis buvo nenuilstantis darbininkiško judė
jimo darbuotojas, Laisves rėmėjas, taipgi ALDLD 45 kuo
pos tvėrėjas.

Šeimininkėms
Vynuoges-“Grapes”

Vynuogių yra kelių rūšių. 
Jos geros, naudingos ne 
vien kaipo geras maistas, 
bet kaip kas naudoja ir kai
po vaistą. Sakoma, kad Eu
ropoje naudojama vynuogės 
kaipo inkstų išvalyto jas, 
mažinantis kūne susidariu
sias rūkštis (acidity of 
urine). Paakstinančios 
inkstus smarkiau dirbti, iš
prakaituoti. I

Vynuogės turinčios gerai; 
vitaminų B, G, ir po kiek 
A ir C. Taipgi mineralų. 
Nemažai “calories.” Tas 
reiškia, kad norintiems su
liesėti reikia neapsigauti. 
Jos taipgi prisiskaito prie 
rupiųjų valgių. Kas nega
li valgyti rupienos, tada 
vartoti tiktai sunką. Bet 
sunka turi daug cukraus, 
tai ir vėl prisidės prie tu- 
kinimo. 1

Sunkai ir drebučiams 
(jellies) daryti geriau tinka 
mėlynieji, vadinami “con-i 
cords.” Drebučiams dary
ti reikia vartoti biskį ne- 
danokusius, o sunkoms — 
geriau sunokę.

Jei naudoji gatavą sun
ką, tai pirm geriant įsunk 
kiek lemono ir atskiesk su 
vandeniu.

Perkant dėl naudojimo 
ant stalo, nepirk aptrintų, 
sudaužytų vynuogių, nes 
bus sugedusių. Paimk ke
kę ir pakratyk. Jeigu jau 
byra, tai perdaug sunokę, 
tuojau suges. V.

Žuvies žvynams skusti 
vartok biskį lenktą, piųkle- 
lio kraštu peiliuką. Kele
riopai palengvina ir pagrei
tina darbą.

nis ir rupesnis. Iš jo daž 
niausią gamina drabužiu 
vaikams. ’j

Greitiesiems pyragaičiam 
ar bile pyragams ilgas pla 
girnas tešlos gero nedard 
Tešla pasidaro guminė, pra 
randa purumą. Kiaušiniu 
ir kitką reikalingą plakim 
reikia gerai išplakti, bet su 
dėjus miltus tešlą maišyl 
tiktai tiek, kad susiviem 
dintu.

Veik visokį plėmą iš dra 
bužio išimsi, jeigu neleis 
išdžiūti.

Jeigu plėmas mažas, už 
tiesk ant delno, apačioje pa1 
dėk šmotelį sugeriamo au 
dinio ar popieriaus, o iš vir 
šaus tokiu pat biskelį pavil 
gyk plėmą šaltu vandeni! 
ir spausk. Nuolatos keisi 
abiejų skudurų vietą. Pas 
kui tarp dviejų skuduru 
sausai išplok, išglostyk. G

Today's Pattern ,

Kenuotų žuvų pardavi
mas krautuvėse papras
tiems žmonėms prasidėjo 
tiktai 1918 metais. Pirmiau 
tiktai turtingieji teišgalė
davo kenuotas žuvis valgy
ti. Brangumas susidarė dėl 
to, kad kožną keną daryda
vo atskirai. Pattern 9032: (4 sleeve lengths) 

sizes 34, 36, 38. 40, 42, 44, 46, 48, 
60. 62. Size 36 takes 4% yards 
39-inchCorduroy audinio rūbą iš

džiovinus pašukuok minkš
tu šepečiu, šepetį vis trau
kiant į vieną pusę. Suke
lia šerstį. Corduroy — pa
našus aksomui, bet stipres-

Pažymėkite formos numeri 
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.

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Lapkritis-Nov. 14, 1951



NewYoito^i^jgfeZlnloi
Smarkūs lietūs ir blogos

New Yorko ir apylinkės 
organizacijoms 
pranešimas

Lietuvių Demokratinėms 
Teisėms Ginti pasitarimas ta
po nukeltas iš lapkričio 18-tos 
į gruodžio 2-rą dieną, 10 vai. 
ryto, Liberty Auditorium, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Todėl organizacijų atstovai

Kaip ištikrųjų užsibaigė
laivakroviŲ streikas
Laivakroviai sugrąžinti dar

ban kol kas be kontrakto. 
Juosi priprašė grįžti darban 
streikui vadovavęs komitetas, 
kuris reiškė viltį, kad guber
natoriaus paskirtoji komisija 
tikrai tyrinėsianti ir teigiamai 
išspręsianti jų teisėtus reika
lavimus.

to, kai jie išgirdo, jog jie tu
rės balsą sprendime sekamojo 
kontrakto.

Jie taip pat tikisi, kad bus 
ir algos priedo daugiau negu 
Ityano buvę pasiūlytieji 10 
centu. Ir kad nebus pablogin
tos sąlygos. Ryano kontraktas 
faktinai reiškė ne pakėlimą, 
bet nukapojimą algos. Senuo-

Garmentiečių masinis 
mitingas protestui 
prieš Smith Aktą

Moteriškų drabužių siuvėjų 
unijistų komitetas kovai prieš 
Smith Aktą šaukia masinį mi
tingą lapkričio 14-tos prieva
karį, tuojau po darbo. Prašo 
visus susirinkti tiesiai iš dar
bo, 6:30 vai., į Hotel Capitol, 
8th Ave. ir 51st St., New Yor-

šią pakaitą įsitėmykite. Laiš- 
kai-kvietimai nebus siuntinė
jama. Jeigu kam ta diena ne
patogi, tai kitą atstovą atsiųs
kite į savo vietą.

Komitetas.

Esą pažadėta, kad seka
mieji balsavimai būsią Honest 
Ballot Sąjungos prižiūrimi. O 
tai skaitoma didžiu laimėjimu 
kovoje už teisingą unijizlną. 
Unijistai paklausė lyderių 
prašymo grįžti dirbti tiktai po

ju kontraktu buvo mokama 
už paruošiamąjį darbą visai 
darbo grupei, (gang) 20 vy
rų, po $3 už tokio darbo va
landą, dabai* Ryanas buvo su
tikęs mokėti tiktai šešiems iš 
grupės.

ke. Įžanga 50 c.
žada tua’ėti gerus kalbėto

jus ir įdomią, atitinkamą įvai
rumų programą.

Dalis amerikiečių delegacijos į Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asemblčjos sesiją, kuri šiomis dienomis atsi
darė Paryžiuje. Iš kairės j dešinę: Valstybės sekreto

rius Dean Acheson, Mrs. Eleanor Roosevelt, Warren 
Austin, delegacijos pirmininkas, ir Dr. Philip C. Jessup.

rynos lietaus vandenims su
gerti buvo priežastimi. potvi- 
nių daugelyje Queens apskri
ties vietų, praėjusį trečiadie
nį. j

RANDA VOJIMAU
Pasirandavoja Light housekeeping 

rūmas, šaldytuvas, bendra maudynė, 
tinkantis porai ar biznio moteriškei. 
Tel. South 8-2634. (222-226)

Trys gimtadieniai 
viename pokilyje

Laisvės koncerto svečiai 
<f klausinėjo, kas ten per puota 

buvo Liberty Auditorijos res- 
taurane, kur buvo susirinkęs 
didel is būrys moterų Laisvės i 

, koncerto vakarą. Ten matėsi 
gėlių ir didelis tortas su trimis 
vardais — Linksmo gimtadie
nio Annai, Bronei, Katrinai. 
Ir buvo kitokių vaišių.

Džiugu pasakyti, jog tai 
buvo Moterų Apšvietos Klubo 
narių ruoštas pobūvėlis atvy- 

f kusioms Laisvės koncerte mi-
• nėti savo gimtadienį Annai 

Čerkauskaitei iš Scranton, 
Bronei Zmitraitei iš Bingham
ton ir mūsų pačių pirmininkei

Į Katrinai Petrikienei.
— Kaip jos galėjo pataikys 

ti sykiu gimti ? — kai kas no
rėjo žinoti.

Teko aiškintis, jog ne visai 
sykiu — viena už kitą gal bus 
kokiu penktadieniu vyresnės 

I ar jaunesnės. Tikroviškos jų 
dienos buvo: Bronės 15-tą 
spalių, Annos lapkričio 2-rą, 

■ o Katrinos 6-tą. Tačiau svar
ba tame, kad jos attsiminė tai 
minėti bendrai ir ne bile kur, 
bet Laisvės koncerte.

Pirm koncerto grupė brook-' 
lyniečių ir richmondhilliečių 

, irgi turėjo Auditorijos restau- 
rane sueigėlę viešnioms iš 
'Scranton o ir Binghamtono pa
gerbti. Greta “naujagimių” 

; Annos ir Bronės, turėjome 
viešniomis Bronės sesutę Vik- 

. toriją Zmitraitę ir Pauliną Ja-
• silionienę, velionio poeto naš

lę. Ir malonu buvo susipažin-
• ti Annos brolį Walterį čer-
• kauską, kuris čia buvo atvy

kęs susitikti seserį ir sykiu
• minėti jos gimtadienį. Walte- 
' ris yra ilgametis darbuotojas

unijose, šiuo tarpu dirba or-
• Žanizatoriu United Electrical 
j Unijai, nepriklausomai.

Matėsi ir kitosę erdviose 
Auditorijos patalpose susibū- 
rusios grupės žmonių. Girde

lį jau, jog tūli taip pat susibūrė 
L gimtadienius, vardadienius ar 

kitas sukaktis minėti — daž
nai čia taip įvyksta, — ta
čiau nebebuvo progos žinias 
surankioti. Tad lai jas apra- 

j šys tie, kurie apie tai žino vis
ką. D-ė.

Ragino uždrausti 
vergovės vėliavą

Ligoninių fondas 
prašo auką

Amerikos Darbo Partija 
pasiuntė gubernatoriui Dewey 
prašymą uždrausti vartoti 
confederate vėliavą. Tai ta 
pati vėliava, po kuria pietinių 
valstybių vergų savininkai ka
riavo prieš Lincolną ir šiauri
nes valstybes, tuomet buvusias 
pasimojusias panaikinti vergi
ją*

Vergijos grąžinimo priešai, 
demokratijos išsaugojimo ša
lininkai sako, kad ta vėliava 
prilygsta svastikai, nes ji ir 
dabar būna vartojama prie 
linčiavimų. New Yorke jai ne
turi būti vietos, nes ji “atvi
rai yra priešiška demokrati
jai ir Teisių Bilim’,” taipgi 
“peržengia New Yorko bau
džiamuosius įstatus,” pareiš
kiama tame skunde.

Koncerte apdovanojo 
dienraštį Laisvę

Alekas ir Domicėlė Veličkai 
koncerte aukojo $2.

Po $1: A. Lideikienė, A. Mi
liauskas. Jų vardai buvo likę- 
si neužrašyti.

J. Zajankausko, dovanoju
sio $5, pavardė spaudoje išėjo 
klaidingai. Atsiprašome.

Pastebėjusieji daugiau pa
klaidų, prašomi jas pranešti 
atitaisymui.

Jaunimas renka parašus 
draugingumui su kitų 
šalių jaunimu

Newyorkietis Jaunimo Kru- 
sados Taikai skyrius pasižadė
jo surinkti 100,000 parašų 
Draugingumo Knygom Joje 
pasisakoma, kad amerikinis 
jaunimas nori sugyventi su ki
tų šalių jaunimu draugingai, 
kad jis nenori kariauti.

Esą pasimota po visą šalį 
surinkti milijoną parašų.

New Yorke dabai* vedamas 
vajus sukelti tris ir pusę mili
jonų dolerių United Hospital 

į Fondui, kuris paskiau padali- 
į namas įvairioms ligoninėms 
Į pagal to fondo vedėjų nuo
žiūrą.

Fonde dalyvauja 82 ligoni
nės. Vienos jų gauna daugiau, 
kitos mažiau iš to fondo para
mos. Ji duodama tuo tikslu, 
kad j6s suteiktų pagalbą ne
galintiems užsimokėti ar tik
tai dalinai teužsimokantiems.

Pernai to fondo . lėšomis 
9,563 ligoniai gavę ligoninėse 
vietos nemokamai, 209,968 
gavę dalį atmokesties. Taipgi 
fondo klinikose buvo 3,441,- 
787 vizitoriai, kurių daugu
ma gavo patarnavimą nemo
kamai, o kiti su mažu primo
kė j imu.

Trečiadienio vakarą 
išbandys sirenas

Civilinių savisaugos direk
torius A. W. Wallander pra
neša Laisvei, jog išbandomie
ji savisaugos nuo užpuolimo iš 
oro pratimai bus vykdomi 
lapkričio 14-tos vakarą.

šis aliarmas būsiąs daugiau 
taikomas išbandymui, kaip 
gerai pasiruošę veikti savano
riai, ne publikai.

Tačiau tą savaitę po lapkri
čio 25-tos, galop savaitės, bū
siąs generalis “netikėtas” iš
bandymas viso miesto skale. 
Tuomet jau pareikalaus ir 
publikos prisilaikyti visokių 
tam pritaikytų įsakų.

Motery Dėmesiui
Apšvietos Klubo svarbus 

susirinkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakarą, lapkričio 15- 
tą, 8 vai., Liberty Auditorijo
je. Visos nares prašomos at
vykti ir kviesti savo drauges.

Valdyba.

Kirk Douglas ir Eleanor Parker naujoje filmoje * De
fective Story,” rinkimų dieną pradėtoje rodyti Brandt 
Mayfair Teatre, New Yorke. 

I .

SKELBKITĖS LAISVĖJE
Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Barbara Bates vaidina 
žvaigždinę rolę komiško
je filmoje “Let’s Make 
It Legal,” Roxy Teatre. 
Kitose pirminėse rolėse 
Claudette Colbert, Mac
Donald Carey, Zachary 
Scott.

Bėglius vaikus rado 
Virginijoje

Trys newyorkieciu Quillen 
vaikai buvo nuvažiavę į Ports
mouth, Va., pasisvečiuoti 
pas seserį. Tačiau ten nuva
žiavę sužinojo, kad sesuo jau 
persikėlusi į New Yorką.

Keturiolikos, 12 ir 10 metų 
svečiukams neatėjo galvon 
pirmiau parašyti sesutei ir 
paklausti, ar jinai svečių lau
kia. Nesuprantama jiems at
rodė ir tai,, dėl ko jie atrastus 
bedarbio tėvo pasidėtus $20 
neturėtų ’panaudoti savo 
linksmybei, kuomet yra žmo
nių, nuolat važinėjančių po 
platų pasaulį, po viešnages, 
po amžinas atostogas.

Nuvykus Virginijon vaikai 
buvo suimti ir nuvežti ant 
farmos. Jiems ten, kaipo laiki
niems svečiams, jokio darbo 
neuždavė, leido laisvai pabė
gioti, arkliais pajodinėti. Ka
da tėvai, sukrapštę savo men
kus išteklius, nuvažiavo vai
kus parsivesti, vaikai nenorė
jo grįžti namo, prašė leisti 
ten pasilikti. Kuomet tėvas 
pasakė, kad jų ten buvimas 

1 kainuotų tėvams pinigų, vai
kai buvo nustebę. Jie manę, 
jog tiktai mieste už viską rei
kia mokėti.

O kaip, pas juos namie? 
Dėl to tėvai turėjo ginčą ir su 
labdarybės įstaiga. Jiems sa
kė, kad jų butas perdaug 
ankštas, perpildytas, nepato
gus vaikams. Quillen tame 
sutinka, bet jie nurodinėjo, 
kad nei vaikams, nei jiems pa
tiems nebus geriau, jeigu vai
kus padėtų įstaigon. Quillen 
bute, apart jų pačių ir jų tri
jų vaikų, gyvena du senukai, 
dvi seserys, pora kitų giminių, 
du šunys, dvi kanarėlės ir 
driežas. Pastarieji penki ten 
gyvena dėl to, kad vaikai juos 
myli, jų pageidauja, o kiti še
ši gyvena dėl to, kad neturi 
kur pasidėti, o Quillen nėra 
beširdžiai, nenorėtų juos iš
stumti ant gatvės. Greta t(į, 
būryje gyvenant pigiau atsiei
na nuoma, centas kitas dau
giau lieka duonai pirkti.

Quillen yra auginę 12 vai
kų, šventai vykdę popiežiaus 
įsaką “veistis, daugintis ir 
pripildyti žemę.” Jų vyresnie
ji vaikai jau išėję iš namų, ta
čiau iki jie galėjo išeiti tėvai 
turėjo skurdžiai gyventi visuo
met. Taip tebegyvena ir da
bar. Mažieji vaikai, nors ir 
neprotingu būdu, bandė išt- 
trūkti iš tos nykumos. Jie dar 
perdaug jauni suprasti, kad 
prieš skurdą kovoti, jį nugalė
ti tegalima tiktai bendroje, 
organizuotoje masinėje kovo
je. T.

Reikalauja saugesnių 
darbo sąlygų

Fein Tin Can Co. darbinin
kai, dirbantieji Bush Terminal 
pastate, Brook lyne, greta rei
kalavimo pakelti algas, reika
lauja ir geresnių sąlygų dar
be. Jie sako: “Jeigu tebeturi 
visus 10 pirštų, jau aišku, kad 
tu esi naujas darbininkas.”

Streikuoja virš 300 darbi
ninkų jau trečia savaitė, pasi
priešindami 2 ir pusės centų 
mokesties priedui, dėl kurio 
United Steelworkers (CIO) 
viršininkai nariu nei neatsi
klausė. Apie tai, kad jiems 
jau uždėtas kontraktas, jie 
sužinojo tiktai gavus algas su 
tais pustrečio cento per va
landą priedais.

Sfreikieriams firma dabar 
jau pasiūlė po 10 centų prie
do, bet jie reikalauja po dau
giau. Ir reikalauja, kad firma 
derėtasi su darbininkų- atsto
vais ir su AFIj Electrical Wor
kers, kurią jie pasirinko juos 
atstovauti po to, kai CIO ap
teikė -juos nepakankamu 
kontraktu be jų pačių žinios.

Kairo.—Mahometonu dva
siškiai Egipte planuoja pa
skelbt šventąjį karą prieš 
anglus.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICII. 

Žaislų Vakaras.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan

gos Klubas rengia Žaislų vakarėlį, 
Sekmadienį, 18 d. Lapkričio, Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter St., 4:30 
vai. po pietų. Draugės, malonėkite 
atnešt kokių dovanėlių dėl parengi
mo. Klubo valdyba žadėjo nupirkt 
dovanų, bet niekada nebūna per
daug. Kada draugės lošia, tai visos 
šį-tą nori laimėt. Kviečia visas klu-
biotes, taipgi ir vyrus atsilankyt. —
Klubo valdyba.

DETROIT, MICII.
LLD 188 kuopos nepaprastai pui

ki turkių vakarienė atsibus šešta
dienį, 17 d. lapkričio, 7 vai. vaka
re, 3347 Cody St., prie Klinger. Vi
sus ir visas kviečiame f rlyvauti. 
Kartu praleisime gražiai; ir prie 
skanios vakarienės laiką ir parem- 
site gražų kultūrinį tikslą. — 
Rengėjai. (223-224)

MONTELLO, MASS.
Koncertas, teatras ir šokiai atsi

bus šeštadienį, 17 d. lapkričio, 7 v. 
vakare, Lietuvių Tautiško Namo že
mutinėje svetainėje. Rengia Liuosy- 
bės Choras.

Programą pildys Liuosybės Cho
ras, vadovystėje Albert Potsius, 
Norwoodo Vyrų Grupė, vadovystėje 
Gerda Terhorst. Bus duetų ir solo. 
Dainuos Rožė Stripinis, Aldona 
Wallen ir W. Yuodeikis. Bus suvai
dinta komedija: “Durnių ir Bažny
čioje Muša.” Prašome visus daly
vauti. — Rengimo Komitetas.

(223-224)

Statys naują projektą
New Yorko Butams Autori

teto viršininkas Cruise skel
bia, jog Morningside Heights 
srityje (prie Broadway ir 
125th St.) statys naują pro
jektą, taikomą mažųjų paja
mų žmonėms. Tam reikiamą 
sumą, $23,000,000, ims iš fe- 
deralio ir valstybinio fondų.

Projekte bus 1,546 butai. 
Išsinuomos po $9 už kambarį.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

, , i i, t i L1 f.

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. ST. 2-8842

TONY’S A
UP-TO-DATE -2?^

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 14 d. 
Lapkričio (Nov.), 8 vai. vak., 408 
Court St. Nariai yra kviečiami da
lyvauti, bus svarbių reikalų. — Ko
mitetas. (223)

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus susirinkimas

ALDLD 10 kuopos ir Moterų 
Klubo narių susirinkimas įvyks su- 
batos vakare, 7 vai., 17 d. lapkričio 
naujam rusų klube, 1150 N. 4th St.

Moterų Klubo susirinkimas pra
sidės kaip 6 vai. Šiame susirinkime 
labai svarbu dalyvauti ne tik kuo 
pos reikalų sutvarkyme ir šešto 
apskričio konferencijos raporto iš
klausyti, bet ir pasitarti apie ren
giamą banketą 1 d. gruodžio, pager
bimui Seno Vinco. Taigi, draugai ir 
draugės, nepatingėkite atsilankyti. 
—• Komitetas. (223-224)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalingos moteriškės prie vaikų 
drabužėlių ar suknelių. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės: Little Mistress, 
35 W. 35th St., 7-1 os lubos, N.Y.C.

• HELP WANTED—MALE
Reikalingas superintendentas laip

tais užlipamame apartment iniam 
namui, anglim šildomas, turi Būt 
geras mechanikas, nėra superinten
dentui kambarių, šaukite vakarais: 
GL. 5-2165. • (222-226)

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, Ine. į

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

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

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
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 if 

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 Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<♦>

4 pys!.—Laisve (Liberty) —Trečiad., Lapkritis-Nov. 14, 1951

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




