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Anglijos konservatoriai jau 
pradeda laidoti darbiečių “so
cializmą”. Pirmiausia būsian-
ti denacionalizuota plieno 
pramonė.

Taip pasakė naujasis par-
lamentas. Paskui bus einama 
prie kitų žygių “socializmo” 
likvidavimui.

★
Visa bėda, žinoma, tame, 

kad tas darbiečių socializmas 
nėra joks socializmas tikrąją 
to žodžio prasme. Valdžia 
paėmė plieno pramonę, bet 
paliko kapitalistus kapitalis-
tais. Jiems valdžia moka už 
jų kapitalą tam tikrus pro
centus. Taip kapitalistai pasi
lieka amžinais kapitalistais. 
Koks čia per socializmas?

Dabar Churchill jiems pa
akys: Vėl patys veskite plie
no pramonę ir lupkite tokius 
pelnus, kokius pajėgiate. Iš 
valdžios iždo procentų už se
rus nebemokėsime.

Ir taip dings “socializmas” 
plieno pramonėje.

Kas kita, .jeigu darbiečiai 
būtų tikrai socializavę plieno 
pramonę, visiškai nusavinę 
kapitalistus ir tuomi privertę 
juos savo darbu duonutę užsi
dirbti. Bet tokio socializmo 
darbiečiai nepripažįsta.

★
Churchill valdžia yra mažu- 

žumos valdžia. Rinkimuose 
konservatoriai surinko tik 13,- 
665,595 balsų, bet pasiėmė 
320 vietų parlamente. Darbie
čiai gavo 13,877,922 balsus, 
bet tegavo 293 vietas.

Mažiau* balsų, daugiau vie- 
tų!

Per šešetą metų būdami 
valdžioje darbiečiai nesusi
prato nė taip pataisyti įstaty
mus, kad dauguma žmonių 
kraštą valdytų.

Kur nors tolimoje Nevarioje 
buvo atominių bombų bandy
mai, bet New Yorko valstijos 
PJochesteris turi bėdos. Vie
nas draugas prisiuntė iškarpą 
iš vietinio laikraščio. Daug ra
šoma apie pavojų Rochesterio 
pramonei. Skundžiasi East
man Kodak kompanija ir Ha
loid kompanija.

Iš Nevados vėjas atnešė 
Rochesterin radioaktingų dul
kių. Tos dulkės įsiveržia į 
fabrikus ir sugadina labai 
jautrias filmas.

k
Bet kaip su žmonių plau

čiais? Jeigu tos dulkės gadi
na filmas, tai jos nepasigaili 
nė žmogaus plaučių!

Jeigu mūsų valdovai su to
mis atominėmis bombomis ne- 
silįąus “žaidę”, tai gal vieną 
gražią dieną visi tapsime tos 
beprotystės aukomis.

Ir Nobelio Premijų Komisi
ja pateko karo kurstytojų į- 
takai. Ji taikos premiją šie
met paskyrė francūzui Leonui 
Jouhaux.

Kaip jis tą garbę “užsitar
navo?” Ogi taip, kad prieš po
rą metų suskaldė Francūzijos 
Darbo Konfederaciją. Komisija 
tai paskaitė didžiausiu patar
navimu taikai! k

Komisijos žygiu didžiuojasi 
visi naujo karo promoteriai.

Aną dieną pasitaikė gera 
proga smarkiai išsikalbėti su 
vienu advokatu. Jis dirba 
stambioje korporacijoje. Jis 
sako, kad visus dabar purto 
dūfičiausia baimė: visi bijo pa
liaubų Korėjoje ir taikos ide- 
jbs^plitimo žmonėse.

Kas atsitiks su mūs ekono- 
mlka, kai karas Korėjoje pa
sibaigs, kai taikos idėja paims 

• viršų ir ateis galas ginklavi- 
'mosi lenktynėms?

Tik pamislijus apie tai šal
ti šiurpuliai supurto. Jis pats

No. 224

ŠIAURIEČIAI REIKALAVO
SUSTABDYTI VISUS 
KARO VEIKSMUS
Amerikonai atmetė reikalavimą;
gręsia iširti paliaubų derybos

Korėja, lapkr.’14.—Šiau
riniai korėjiečiai ir kinai 
griežtai pareikalavo sustab
dyt karo veiksmus ant že- *• I A
mes, ore ir jūrose, kol bus 
tęsiamos derybos su ame
rikonais dėl pertaikos. Tad 
šiauriečiai sustabdytų kari
nius veiksmus iš savo pu
sės.

Amerikonai atmetė rei- 
j kalavimą. Sako, jei mes su
laikytume mūšius, tai kuom 
gi p r i baus tume šiaurinius

komunistus toliau derėtis 
su mumis?

Amerikonai spėja, kad vėl 
galės, pertrūkti derybos dėl 
paliaubų.
KARO VEIKSMAI

Korespondentai1 praneša, 
kad šiauriniai korėjiečiai 
kartotinai atakavo ameri7 
konus rytiniame fronte, bet 
amerikonai juos sulaikė. 
Viduriniame ir vakarinia
me frontuose buvo tik vieti
nių susidūrimų tarp žvalgų.

Metai 41-mie j i. Dienraščio 33-tiejl

Laisvės Vajusf

Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at
naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio

Francija numuša biznį 
su Amerika

Pakistaniečiai šaukė, 
“šalin anglus!”

Paryžius.—Franci jos val
džia planuoja 500 iki 825 
milijonu dolerių per metus 
numušti daiktu pirkimus iš 
Jungtinių Valstiję. Sako, 
Franci jos iždas turi taupyti 
dar liekamus savo dolerius.

Francūzų valdžia skun
džiasi, kad Amerika “suvy- 
lė” ją. Įkalbėjo pasmarkint 
ginklavimąsi; už tai žadėjo 
Francijai daugiau piniginės 
paramos. Tad Francija ir 
išleidžia ginklavimusi 50 
procentų daugiau pinigų 
kaip pernai. Bet Amerika 
neįvykdė savo prižado.

Pasmarkinta ginklų ga
myba tuo tarpu apšlubino 
civilinius Francijos. fabri
kus ir pablogino visus ūki
nius reikalus.

(Didžiulis Francijos iždo 
tuštintoias, be to, yra karas 
prieš Vietnamo Liaudies 
Respublika Indo - Kinoje. 
Tam karui išeikvojama dau
giau kaip tūkstantis milijo
nų dolerių per metus.)

Churchill vėl laimi 
Anglijos seime
London.—Premjeras Chur

ch illas siūlė, kad seimas 7 
savaitėm pertrauktų savo 
posėdžius, kada išsiskirstys! 
kalėdinėms šventėms. Dar
biečiai seimo nariai protes
tavo prieš ’tokią ilgą per
trauką.

Bet Churchillo konserva
toriai su savo padėjėjais 
liberalais priėmė Churchil
lo pasiūlymą 818 balsų prieš 
281 darbiečių balsą.

Diena pirmiau seimas 320 
balsų prieš 281- už gyrė 
Churchillo planą sugrąžint 
plieno pramonę į privačių 
fabrikantų rankas.

Karachi, Pakistan.—Dau
giau kaip 5,000 čionaitinių 
studentų ir kitų piliečių der 
monstrą vo prieš Anglijos 
k o m i s i o n i e riaus rūmus. 
Šaukė: “Šalin anglų im
perializmą!” “Šalin Angli
jos vėliavą!” “Laukan an
glus iš Suezo! “Laukan an
glus iš Azijos!”

Demonstrantai įdėjo “John 
Bull” (tipiško anglo) iškam
šą j grabą ir sudegino.

(Pakistanas, mahometo- 
niškas kraštas, yra savival- 
dinė Anglijos imperijos da
lis.)

Izraelis bijo naujo 
nacizmo Vokietijoje

Paryžius. — Izraelio de
legatas Moše Šarrett Jungti
nių Tautų seime priešinosi 
anglų - amerikonų planui 
dėl vakarinės ir rytinės Vo
kietijos suvienijimo.

Šarrettas, Izraelio užsie
nio reikalu ministras, nuro- 
dė, kaip atkunta nacizmas 
vakarinėje. Vokietijoje; bi
jo, kad tas planas galėtų 
padėt naciams vėl užvieš
patauti visą Vokietiją.

Dingo lėktuvas su 
33 amerikonais

Wiesbaden, Vokietija. — 
Dingo ar žuvo amerikinis 
lėktuvas, kuris nešė 88 sa
vo kareivius, lajkūnus, jų 
pačias ir vaikus iš Vokieti
jos į Bordeaux miestą, 
Franci jo j.

Bijoma, kad lėktuvas su
dužo į 6,000 pėdų aukščio 
kalnus.

ORAS.—Giedra ir vešiau.

baisiai išsigandęs. Dar labiau 
išsigandę jo bosai. Paliaubų 
ir taikos jie laukia kaip kokios 
pavietres!

Štai kaip kapitalizmas su
gadina žmogų. Žiūriu į tą ner- 
vuotą advokatą ir galvoju: 
Geresnėje santvarkoje ir jis 
būtų doras žmogus.

Malajiečiai streikuoja' 
prieš angly plantacijas

Singapore, Maląja.— Sep
tyni tūkstančiai 'malajiečių 
darbininkų sustreikavo 
prieš anglų gumos planta
cijas.

Anglai paskelbė gandus, 
kad “komunistai grūmoja 
prikalt streiklaužius prie 
medžių.”

(Oct.) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.
Vajininkai tui’i punktų

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.................. 2,098
Elizabetho Vajininkai ............  1,398
Brooklyno Vajininkai .....................   1,290
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass................  • • • • 992
Hartfordo Vajininkai ....................................... 840
L. Prūseika, Chicago, Ill.................................. 812
LLD 136 Kp., Harrison, N. J............................. 806
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa....................... 770
Philadelphijos Vajininkai ............................... 756
D. Jusius, Worcester, Mass..............................  088
.T. Balsvs, Baltimore, Md.................................. 593
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. 552 
Rochesterio Vajininkai ................................... 476
J. Grybas, Norwood, Mass...................................420
Pittsburgho Vajininkai ................................... 340
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
LLD 20 Kp. Mot. Skyr., Binghamton, N. Y. 196 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.....................  196
So. Bostono Vajininkai ................................... 196

(Tąsa ant 3 puslapio)

100,000 egiptėnų demonstravo, 
reikalaudami išvyt anglus

Kairo, Egiptas. — Apie 
100,000 egiptėnų demons
travo Aleksandrijos did
miestyje prieš Angliją. Ne
šė vėliavas su tokiais obal- 
siais: “Šalin jus, purvini 
anglai!” “Dievo vardu mes 
įveiksime Angliją!” ir tt.

Panašios demonstracijos 
įvyko Kaire ir kituose E- 
gipto miestuose, minint tau
tos “Nepriklausomybės Die
na.”

Demonstrantams Alek
sandrijoj kalbėjo premjeras 
Mustafa Nahas Paša, pa
reikšdamas:

“Nedarysime jokių nuo
laidų, kovodami, kad anglai 
būtų išvyti iš Suezo kana
lo ruožto ir iš Egiptinio Su

dano. Neatiaidi kova, kan
trybė, nuolatiniai pasiprie
šinimai, be jokio dvejojimo, 
niekuomet nesitraukiant at
gal — tai mūsų obalsiai.”

Premjeras atmetė Viduri
nių Rytų komandą, kurią 
steigia Amerika, Anglija, 
Francija ir Turkija <“Suezo 
kanalui ginti nuo komuniz
mo.”

Jeigu Amerika, Anglija 
bei kiti vakariniai kraštai 
nori tartis su Egiptu ir 
“gauti jo draugiškumą, tai 
visų pirma turi būti paša
linta anglų kariuomenė iš 
Suezo ruožto ir iš Egipti
nio Sudano, — užreiškė Na
has Paša.—Kitaip mes nei
sime į jokias derybas su va
karais.”

Vėliausios Žinios
Kairo, Egiptas. — Pusė 

milijono egiptėnų demons
travo prieš anglus, tyliai 
marguodami savo sostinės 
Kairo, gatvėmis. Taip jie 
pareiškė gedulingą protes
tą dėl to, kad anglai nužu
dė 50 egiptėnų.

Damaskas, Syrija.—Smar
kiai, skaitlingai demonstra
vo syriečiai prieš anglus, 
šaukdami “Einame išvien 
Su Egiptu! Neapleisime jo!”

Demonstracijai vadova
vo ministrai ir mahometonų 
kunigai.

Paryžius?--Franci jūs val
džia numušė 30 iki 40 pro
centų visokius pirkimus iš 
Amerikos.

Paryžius.— Jungt. Tautų 
seimas nutarė užsidaryti 
1952 m. sausio 26.

Paryžius. — Mažųjų šalių 
atstovai Jungtinėse Tauto

JUNGT. TAUTU SEIMAS 
ATSISAKĖ SVARSTYT 
KINIJOS KLAUSIMĄ

- -Jf .

Bet svarstys Tito skundą prieš 
Sovietus; Acheson niekino kinus

Paryžius. — Jungt. Tautų 
seimas (asamblėja) 37 bal
sais prieš 11 atmetė Sovietų 
delegato Andriaus Višinskio 
pasiūlymą įtraukti svarsty
mų programon klausimą 
apie Kinijos Liaudies Res
publikos atstovo priėmimą 
vieton Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų.

Už Kinijos atstovybės 
svarstymą balsavo Sovie
tai ir jų draugai, taip pat 
Indija, Indonezija, Burma, 
Izraelis, Guatemala ir Šve-

Streikuoja Francijos 
angliakasiai

Paryžius. — Sustreikavo 
daugiau kaip 50,000 an
gliakasių Nord ir Pas de- 
Calais provincijose. Strei
kas plinta ir kitose vietose.

Valdžia neseniai įsakė, 
kad mainieriai primokėtu 
15 procentų už vaistus, ku
rie iki šiol buvo nemokamai 
duodami pagal darbinį ap- 
draudos įstatymą.

Primokėjimų reikalavi
mas yra viena iš priežas
čių, kodėl angliakasiai strei
kuoja.

Tito maldauja daugiau 
pinigu iš Amerikos

Belgrad, Jugoslavija.. — 
Jugoslavų Tito valdžia ke
tina greit pasirašyti karinę 
sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Bet, apart Amerikos ža
damų Titui ginklų, jis pra
šo dar 140 milijonų dolerių 
paramos, esą, Jugoslavijos 
pramonei išvystyti pdr 5 
metus.

Tito jau sugrąžino pri- 
vačiams kapitalistams an
gį i a k a s yklas, kurias pir
miau buvo suvalstybinęs.

dija.
Amerikos valstybės se

kretorius Dean Acheson 
niekino kinų liaudies val
džią, vadindamas juos, “že
mesniais, negu laukiniai 
barbarai.” •

Seimas 47 balsais prieš 6 
priėmė svarstymui Jugosla
vijos Tito valdžios skundą, 
kad jai “karu gresia” So
vietai bei jų draugai—Ven
grija^ Rumunija, Albaniją 
ir kt.

Taipgi i svarstymų dieno
tvarkę įdėtas anglų - ame
rikonu siūlymas tyrinėti, ar 
vokiečiai pribrendę balsavi
mams dėl visos Vokietijos 
sujungimo į vieną valstybę.

Sovietų delegatai prieši
nosi tokiem tyrinėjimam ir 
nurodė, kad Jungtinės Tau
tos neturi tam jokios tei
sės.

se atsišaukė į didžiąsias 
valstybes, kad taikytasi 
tarp savęs, vengiant trečio 
pasaulinio karo.

Nepavyko Amerikai sulaikyt
Iraną su Anglija

, I
Washington. — Amerikos 

valdžia pripažino, jog ne
pasisekė jai perkalbėti Ira
no premjerą Mossadeghą, 
kad leistų anglams daly vau- 
ti naudojime Irano aliejaus 
versmių.. x

To nepaisant, Amerika 
žadėjo Iranui aštuonetą mi
lijonų ’ dolerių paskolos..

10 MILIJONŲ TURKŲ 
SERGA DŽIOVA

Istanbul.—Turkijos svei
katos ministras Ekre Yus- 
tusdag pripažino, kad džio
va serga 10 milijonų tur
kų, tai yra pusė visų Tur
kijos gyventojų.

Senatorius Bricker perša 
bombarduot Mandžūriją

Washington. — Republi- 
konas senatorius John W. 
Bricker ragino Amerikos 
lakūnus bombarduot Man
džūriją, didžiąją Kinijos 
provinciją.

Tuo būdu, pasak Bricke- 
rio, galima būtų užkirsti 
pastiprinimus, kuriuos ki
nai per Mandžūriją siun
čia šiauriniams k o r ė j i e - 
čiams prieš amerikonus.

Potvyniai pražudė bent
40 žmonių Italijoje

Roma. Per dideles liū
tis plačiai ištvino Po ir ki
tos upės šiaurinėje Italijoje 
ir griuvo žemyn ištižinti ga
balai kalnų. Taip ir pražu
dyta daugiau kaip 40 žmo
nių.

“Slapta” korėjinė liga 
numarino mokslininką

Korėja. — Kariuomenėje 
pasirodė kokia tai “slaptin
ga” apkrečiamoji liga. A- 
merikonų karininkai dėl,.to 
labai susirūpino ir kreipė
si į Jungt. Valstijų moksli
ninkus, kad ištirtų tą mir
tinai užmigdančią ligą.

MIRĖ TYRINĖTOJAS
Pittsburgh. — Mirė ame

rikietis mokslininkas E. 
William Vensel, 28 metų 
amžiaus, nuo korėjinės Ii-' 
gos perų. Jisai surado, kad 
ta liga yra skirtingos rū
šies miegligė (encepfalitis). 
Bet tyrinėdamas ligos pe- ■ 
rus, ir pats jais apsikrėtė.

Ta liga paralyžiuoja žmo
gų ir nepabundamai užmig
do. Ligonis paprastai mie
ga, iki numiršta.

Seattle unijos protestavo 
prieš gen. MacArthur?

Seattle, Wash. — Didžioji 
dauguma čionaitinių unijų 
protestavo, kad Seattle 
miesto valdyba pakvietė 
generolą MacArthurą kal
bėti, minint 100 - metinę 
miesto sukaktį.

MacArthuras savo kalboj 
smerkė Trumano valdžią už 
vedimą “linkui socializmo,” 
už žinių cenzūrą, laisvės 
varžymą ir už stūmimą į 
trečią pasaulinį karą.

Philadelphijoj sudegė 
14,000 pašto siuntinių

Philadelphia. — Per gais
rą Pennsylvanijos gelžkelio 
paštiniame vagone sudegė 
14 iki 17 tūkstančių siunčia
mų per paštą pundelių.

t
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DIDIEJI IR SMULKIEJI REIKALAI
JUNGTINIŲ TAUTŲ šeštoji asemblėja atsidarė prieš 

pusantros savaitės, bet ligi šiol ji nieko džiuginančio, 
nieko teigiamo dar neatliko.

Pasakyta daug kalbų, ilgesnių ir trumpesnių, pateik
ta siūlymų, na, ir kai kurie siūlymai jau “padėti ant 
Stalo,” o su kitais dar nežinia, kaip išeis.

Įdomų šios asemblėjos darbų apibūdinimą duoda Niu
jorko Timeso korespondentė Anne O’Hare McCormick. 
Ji sako, jog asemblėjoje “vyriausiu debatuojamu klausi
mu yra ne nusiginklavimas, bet apsiginklavimas.”

Jeigu taip, tai ko gero žmonija iš asemblėjos gali ti
kėtis ?!

'ANTHONY EDEN, Britanijos užsienio reikalų minis
tras, kalbėdamas praėjusį pirmadienį, bandė eiti “vidu
rio keliu,”—iš tikrųjų, jis nebandė, o tik nudavė, kad 
bandąs. ■

• Mr. Eden ragino asemblėją darbuotis taikai; jis kriti
kavo Višinskį, kam pastarasis juokėsi iš Trumano siū
lymų; jis ragino visus, suinteresuotus taikos išlaikymu, 
pradėti pirmiausiai nuo smulkių, o paskui imtis didesnių 
dalykų. Kai vienas kitas mažas dalykėlis bus teigiamai 
išspręstas, tuomet bus imtasi už didesnio, etc.

Bet kas gi yra mažas, kas didelis?
Mr. Eden nepasakė.
Ar Kinijos Liaudies Respublikos priėmimas į Jung

tines Tautas yra didelis ar mažas dalykas?
Galima visaip aiškintis. Vienas aišku: priėmimas Ki

nijos į Jungt. Tautas didžiai padėtų visam taikos reikalui.
Tačiau, kai šis klausimas, iškilo, Edeno delegacija ne- 

balsąvo už Kinijos įsileidimą į Jungtines Tautas! Ji pati 
nebalsavo ir neragino kitus balsuoti!

Pasirodo, kad Mr. Edenas šoka tokį patį šokį, kokį 
šoko Bewinas ir Morrisonas.

Jis šoka pagal Achesono muziką.

TARYBŲ SĄJUNGOS delegacija pateikė asemblėjai 
keletą siūlymų, tarp kurių buvo:

1. Karo paliaubų pasitarimus iš Korėjos perkelti į į 
Paryžių.

2. Iki 1952 . metų birželio mėnesio pradžios sušaukti 
tarptautinę nusiginklavimo konferenciją.

3. Nuįstatyminti atomo bombą.
4. Sudaryti tarp penkių didžiųjų valstybių taikos 

paktą.
Na, ar, Mr. Edeno nuomone, šitie klausimai yra dideli 

ar maži? Ar jie žmonijai naudingi ar nenaudingi? ;
Jeigu jie nenaudingi, tai reikėtų viešai ir atvirai pa

sakyti ir juos atmesti.
Jeigu jie naudingi, tai reikėtų stoti už jų*gyveniman 

pravedimą.
Bet Mr. Eden pareiškė, kad jis stojąs už ginklavimąsi!

•_•

•• CHURCHILLAS pareiškė parlamentui, kad jis seka
mų metų pradžioje vyks į Washingtoną tartis su pre
zidentu Trumanu.

Churchillas čion atsiveš ir Edeną ir kitus savo artimus 
bičiulius, užimančius valdžioje žymias vietas.

Churchillo pareiškimu, Washingtono pasitarimuose 
bus daugiau svarstyti tarptautiniai reikalai, o ne angliški, 

* nežiūrint to, kad Anglija stovi ant bankrūto slenksčio ir 
nori gauti daugiau iš Washingtono pinigų.

Britų ministrų pirmininkas, beje, sakė, jog būsią eita 
prie pasitarimų su Stalinu. Jei kitaip nebus, tai jis pats 
bandysiąs vykti į Maskvą ir ten kalbėtis su T. Sąjungos 
premjeru.

Visa tai gerai. Tačiau: jeigu Jungtinių Tautų asem
blėjoje tarptautiniai reikalai bus gadinami, o ne taisomi, 
tai tas pakenks tolimesniems taikos reikalams.

ŠIĄ SAVAITĘ (praėjusį pirmadienį) atšventėme Ka
ro Paliaubų Dieną (Armistice Day).

Tai buvo šventė, minėjusi pirmojo pasaulinio karo 
baigimąsi.
■’ Deja, §i šventė praėjo sloginančioje nuotaikoje, nes 
ten, toli, Korėjoje, tebesilieja mūsų sūnų kraujas, tebe
dūsta gyvybės, tebenaikinamas turtas. Ir visa tai vyks
ta be jokio reikalo!

Tolydžio mūsų krašto stambioji spauda ir aukštieji 
valdžios pareigūnai tebekalba ne apie taiką, bet apie 

< karą. Tie, kurie drįsta viešiau ir garsiau pasakyti žodį 
už taiką, apšaukiami subversyviais ir krašto priešais!

Tuomet, kai mūsų valdžios pareigūnai verčia kalnus 
kaltinimų ant šiaurinių korėjiečių ir kinų dėl to, kad būk 
jie nenorį karo paliaubų, sabotažuoją pasitarimus, tai 

'4iiūjorkiškio Timeso korespondentas Korėjoje George 
Barrett skelbia: amerikiniai kariai labai pasiilgę taikos 
ir jie kaltina savo vadovybę, kam ji sabotažuoja paliaubą 
pasitarimus!

Mr. Edenas, kuris nori, kad būtų sprendžiami pir
miausiai smulkieji klausimai, turėtų viešai ir atvirai pa
reikalauti, kad karas Korėjoje, kuris skaitomas smulkiu, 
būtų baigtas tuojau. Jį baigti, mūsų nuomone, galėtų

NEGRAI IR INDIJONAI 
KATALIKAI

Pranciškonų laikraštis 
paduoda žinių apie tak kiek 
Amerikoje yra katalikų ne
grų ir indijonų. Rašo vie
nas pranciškonas:

Katalikų Misijų žiniomis 
USA yra katal. 380,000 negrų 
ir indėnų. New Orleans arki- 
diecezijoje gyvena 62,098 
negrų katalikų, Lafayette die
cezijoje 62,000. Negrų mažes
ni skaičiai randami kitose ar- 
kidjecezijose ir diecezijose. 
New Yorke jų yra 31,824, 
Washingtone 28,900, Chicago- 
je 20,000, Galvestone 16,111, 
Philadelphijoje 10,00.0, Mobi
le 10,000, Los Angeles 8,877, 
St. Louis 85,000, Detroit 7000, 
Louisville 5000 ir Cincinnati 
4000. Praeitais metais pa
krikštyta iš viso 8,596 suaugę 
negrai.

Na, o apie indijonus:
Jų: skaičius siekia 96,959. 

Gallup diecezija jų turi 12,- 
000,^Rapid City 11,008, Tuc
son 8000, Santa Fe arkidiece- 
zija 7,500, Helena diecezija 
6000, Great Falls 5,071 ir 
Fargo 5000.

Šios skaitlinės pasako ga
na daug: negrai ir indijo- 
nai atsisako priimti katali
kų tikybą.

Katalikų dvasiškija išlei
džia milijonus dolerių at
vertimui tu žmonių i kata
likybę, bet, nepavyksta ir 
gana!

Tikė pagalvokime: iš 15,- 
000,000 negrų, mažiau, kaip 
300,000 bėgyje ilgų metų ta
po patraukti į katalikų ti
kybą! Iš apie 350,000 indi
jonų, tik virš 90,000 priė
mė katalikų tikybą. Tenka 
priminti, jog tarp indijonų 
katalikų misijonieriai turi 
daugiau pasisekimo, negu 
tarp negrų.

Kol katalikų dvasiškija 
nepradės rimtai ginti negrų 
tautos reikalus, tol ji nesu
silauks pas juos pasekėjų.

KALBANT APIE 
ŽMONIŲ TOBULINIMĄ
• Dipukas J. Kardelis Ka
nadoje andai kalbėjo apie 
“žmogaus t o b u 1 i n i m ą,” 
apie “išauklėjimą žmogaus 
tobulu.” Liaudies Balsas 
tą buvusį liaudininką, o da
bar bala žino kokios srovės 
žmogų, šitaip moko:

Ar galėtų J. Kardelis išauk
lėti tobulų, protingų, moralų 
ir kultūringų žmogų be tam 
reikalingų ekonominių ir so
cialių sąlygų. Daleiskime, 
kaip šiaurietį eskimosų Karde
lis pastatytų j kultūringo gy
venimo vėžes nesuteikiant ii' 
net nesirūpinant suteikti jam 
mokyklą, teatrų, įmonę ir 
tinkamų gyvenimui butų. Ne
jaugi Kardelis tiki, kad žmo
gų galima išmokyti karščiuo
se dėvėti kailinius, o šalčiuo 
se nuogam vaikščioti?

Taip, žmogui tobulinti 
kultūrinti, kelti aukštyn 
reikalingos sąlygos, šian
dien tokias sąlygas tegali 
sudaryti tik socialistinė vi
suomenė, kurioje panaikin-. 
tas Žmogaus žmogumi iš
naudojimas, kurioje kiek
vienas žmogus turi progų; 
mokytis, siektis, kopti aukš
tyn mokslo ir kultūros laip-. 
tais.

HENRI MARTIN
Dienrąštis Vilnis rašo:
Vienas geriausiai žinomų 

dabartinių! momentu vardų 
Francū^i joj e yra Henri Mar
tin. Tai jaunas jūrininkas, ku
ris už savo taikos veiklų buvo 
jmestas į katorgų. Martinas 
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Jungtinės Tautos, kurių vardu jis buvo pradėtas.
Tąįkos išlaikymo pasaulyj reikalu,' iš tiktųjų, nėra ma

žų klausimų. . , '

dabar yra tikras tautinis did
vyris liaudies žmonių tarpe, ir 
ganizacijoa ir pavieniai žmo- 
bėveik kasdieną grupės, or- 
nės jam. pasiunčia solidarumo 
pareiškimus, sveikinimus.

i Ypatingai pažymėtinas 
sveikinimas jį pasiekė šiomis 
dienomis, sveikinimas, kūrį 
pasirašė šimtai katalikiškų 
veikėjų, ir tarp jų devyni ku
nigai. Pažymėtina, kad Mar
tinas apart buvimo taikos ko
votoju taipgi plačiai žinomas 
kaip komunistas. Ir tas nesu<- 
laiko kai kurių katalikų kuni
gų1 nuo solidarizavimosi su 
juom. Matyt, kad Vatikano į- 
sakymai apie ekskomunikavi- 
mų nepaveikia daugelio kata
likų, įskaitant ir nemažų ku
nigų skaičių.

KUR GI TAS 
“KUR REIKIA”?

Čikagos marijonų Drau
ge skaitome tokį “nugirstą 
telefonu pasikalbėjimą”:

Algirdas: Na, sakyk, ar ne 
apiplėšimas. Po penkinę nori 
išlupti iš kiekvieno ateitinin
ko. Pas mane penkinės nesi* 
mėto.

Nijolė: Mielas Algirdai, jei
gu mes nebūtume seni pažįs
tami jieškočiau atsakymui pa
čių gražiausių rinktinių žo
džių. Bet dabar sakau tau be 
jokių įžangų: praradai gėdos 
jausmų; teisingiau — išmainei 
į dolerį. Per keturiasdešimt 
metų paaukot penkinę, juo la
biau' kai didelė tos penkinės 
dalis skiriama Tautos fondui 
yra ne per daug, bet per nw 
ža. Tik apskaičiuok kiek pats 
išleidi rūkalams ir alui, ir pa
lygink. O ta penkinė pasida
rys, tokia lengva prieš anas 
sumas, kad skriste nuskris ten 
kur reikia.

Tai kur gi tas “ten kur 
reikia”? Draugo Nijolė ne
pasako. O ji nepasako dėl 
to, kad (1) arba ji pati ne
žino, kur toji penkinė nu
skris, (2) ar žinodama, gė
disi pasakyti.

“Tautos fondo” penkinės, 
natūraliai, skrenda kur 
nors į kokio, kryžioko ar 
meneviko kišenę, į kokio 
nors lietuvių tautos priešo 
kišenę. U? tas penkines 
Lietuvos priešai leidžia 
šlykščią propagandą; už tas 
penkines jie trankosi po pa
saulį, leidžia smagiai laiką 
ir paskui skelbiasi, būk jie 
“vaduoja Lietuvą”!

DIDVYRĖS MIRTIS
Lietuvos Elta paskelbė 

tokią žinią iš Šanchajaus:
Radijo - stotis “Vietnamo 

balsas” paskelbė pranešimų 
apie tai, kad žuvo šauni Viet
namo. patriotė Ngujen Tji 
Kuk, prancūzų budelių nukan
kinta, 23 metų amžiaus Ngu
jen Tji Kuk buvo inoterų or
ganizacijos vadovė Cha-Ngu- 
jėno (šiaurės Vietname) pro
vincijos Kujen-Trungo kaime. 
Ji įvykdė didvyriškų žygį sa
vo tėvynės šlovei, bet buvo 
priešo sugauta ir žiauriai kan
kinama. Sužvėrėję budeliai 
nukirto Ngujen Tji Kuk iš 
pradžių vienų rankų, o vėliau 
antrų. Bet didvyrė nieko ne
pasakė priešui apie savo veik-; 
lų, neišdavė savo tėvynainių, 
įnirtę prancūziškieji budeliai 
jai tuomet nukirto abi kojas. 
Mirdama nuo nepakeliamų’ 
kankinimų, Ngujen Tji Kuk 
sukaupė paskutines jėgas ir 
sušuko: “Tegyvuoja Vietna
mo. nepriklausomybė!”, “Te
gyvuoja prezidentas lio Chi 
Minas!”

Taip miršta Vietnamo 
didvyrės, kovojančios dėl 
savo tautos laisvės ir ne
priklauso mybės!

Fordo kompanija prane
šė, kad ji 1952 metų pra
džioje pradės naujos įmo
nės statybą Oakvillėj, neto
li Toronto. Kompanija ten 
turi nupirkusi 427 akrus že
mės, iš kurios 32į akro už- 
imsią įmonės pastatai.

Dėl šito kompanijos pasi- 
mojimo Windsore kyla su
sirūpinimas, nes manoma, 
kad iš Fordo įmonės Wind
sore, kur dirba apie 12,000 
darbininkų, žymi dalis žmo
nių neteks darbo.

Fordo kompanijos prezi
dentas Mr. Sale teigia, kad 
naujojoj įmonėj bus atlieka
mas tik automobilių ir tro- 
kų subudavojimas, o Wind- 
soro įmonė nebūsianti už
daryta.

LPP (Progresyvės Darbo 
Partijos) kandidatai į On
tarijos provincijos seimelį, 
dabartiniai to seimelio na
riai A. A. MacLeod (nuo 
Belwoods apygardos) ir J. 
B, Salsberg (nuo St. An
drew apygardos), savo pra
nešimuose per radiją nuro
dė, kad kaip konservatai, 
taip ir liberalai mažai rūpi
nasi darbo žmonių būvio 
pakėlimu.

Salsbergas nurodė, kad 
Ontarijos vyriausybė tur
tingus Ontarijos provinci
jos žaliavos šaltinius yra. 
perleidusi Jungtinių Valsti
jų korporacijoms, kurios iš 
tos žaliavos pagamintus ga
minius atgal parduoda Ka
nadai ir tuo darosi milžiniš
kus pelnus, tuo tarpu, kada 
Ontarijo j bedarbių skaičius 
didėja.

Vyriausybės karinė poli
tika, nurodė jis, yra nema
žai atsakominga ir už tai, 
kad Toronto rūbų siuvyklo
se žmonių uždarbiai mažė
ja, bedarbė auga.

MacLeod nurodė, kad On
tariją, kaipo turtingiausia 
provincija, lengvai galėtų 
senatvės pensiją mokėti vi
siems nuo 65 metų amžiaus, 
aprūpinti gyventojus ligo
ninių patarnavimu, jeigu 
Ontarijos vyriausybė labiau 
rūpintųsi savo žmonėmis, o 
ne karine politika.

Windsore pereitą savaitę 
buvo atliekamas bandymas,) 
ką ir kaip daryti, atsitikime 
atominio bomb ardavimo. 
Susikėlė panika tarp išgąs
dintų žmonių. N e k u rios 
moterys išsigando ligi iste
rijos, o vaikai pradėjo grau
džiai raudoti.

Atrodo, kad daug protin
giau būtų daroma, jei vie
toj tokių bandymų, būtų de
damos pastangos užtikrinti 
taiką. Kad žmonėms nerei
kėtų gąsdintis ne tik nuo 
bandymų, bet ir visai ra
miai laukti rytojaus, nebi
jant karo ir bombardavimų.

Tačiau karo kurstytojai 
stengiasi kuo labiau įbau-j 
gintį žmones komunizmo 
baubu, kad jiems būtų leng
viau pravesti savo reakcinę! 
politiką ir ruoštis karui. 1

•____
I , •

Du Toronto jauni gydy
tojai, D r. W. G. Bigelow ir 
D r, J. C. Callaghan, išrado 
elektrinį prietaisą, kurio 
pagalba, manoma, bus gali
ma apsaugoti ligonio širdies * 
plakimo sustojimą, laike

/
Redakcijos Atsakymai
Laisvįečiui, Rochester, N. 

Y. — Apie drg. A. Duobos 
mirtį gavome nuo kito ko
respondento anksčiau ir 
įdėjome. Vis tiek ačiū už 
parašymą. Prašome daž
niau mums rašinėti.

operacijos.
Išradimas dar tik bando

moje stadijoje.

Trys unijos, išmestos iš 
Kanados Darbininku Kon
greso, mainierių, elektrinin- 
kų ir kailiukų išdirbę jų, tu
rėjo Tortonte bendrą kon
ferenciją ir nutarė sudary
ti bendra frontą kovoje už 
algas, prieš unijų skaldyto
jus.

Šios trys unijos turi virš 
60,000 narių.

Pirmieji kanadiečių ka
riuomenės būriai jau išvy
ko į Hanoverį, Vakarų Vo-

DŽ1M10 ŠMOTO 
ISTORIJOS

Pėtnyčioj aš nuvėjau ant 
klubo. .Atsistojau prie ba
ro, kaip senas Žalnierius, 
užsisteliavau stiklą alaus, ir 
žiūrėjau, kaip vieni kriau- 
čiai kešino čekius, o kiti, 
kurie čekių negavo, žiūrėjo 
į kešintojus ir rijo seilę.

Neužilgo, žiūriu, ateina 
pas mane, su čėrka rankoje, 
man nepažįstamas kriau- 
čius ir sako:

—Ar jūs, ponas, esate 
Džimis Šmotas?

—les!—atsakiau aš.—Tas 
pats. Ko ponas norite?

—Tai jūs tas pats ponas, 
ką četvergo Laisvėje para
šėte istoriją?

—Šiūr, ponas. Esu tas 
pats. Ar tu Čitoj ai?

—Šiūr, čitojau,—sako jis. 
—Ale ponas apšmeižėte ma
no kalę. Už tai aš jus ant 
teismo galiu patraukti.

—Kokią kalę? Kaip?
—Šiūr, apšmeižėte. Jūs 

ten savo istorijoj rašėte, 
kad viena boba piktuotoja 
mojosi kąsti į ranką, ar kur 
kitur, tiems, kurie ėjo ant 
Laisvės koncerto,—ji norė
jo įkąsti, kaip kalė, jūs, po
nas, rašėte.

—Šiūr, rašiau. Tai buvo 
mano pasikalbėjimas su 
Saimonu Blynu. Aš para
šiau tai, ką su juo šnekėjau.

—Ai don kėr, kaip ten bu
vo! Ale jūs apšmeižėte ma
no ir visas kales. Mano ka-1 
lė nekanda į ranką ar į ku
rią kitą vietą žmonėms, ku
rie eina ant koncerto. Tik 
pasiutusi kalė gali taip da
ryti.

—Tai ko ponas nori? — 
klausiau jo.

—Reikėjo parašyti, kad 
ta boba elgėsi, kaip pasiu
tusi kalė, ba nepasiutusios 
taip nedaro. Kalės yra ge
ros; jos nekramto žmonių, 
kuie eina ant koncerto, nie
kam blogo nedarydami.

Aš tada pradėjau jnisly- 
ti ir sumislinau, kad, šiūr, 
padariau misteiką, prilygin
damas kalę prie tos piktuo- 
tojos bobos. Man reikėjo 
įrašyti taip: ta boba darė, 
kaip daro pasiutusios kalės. 
Aš sakiau:

—Ekskiuzmi, ponas, aš 
atsiprašau tavo kalės už 
tai, kad ją, lygindamas su 
ta piktuotoja, apšmeižiau.

2 pusi.—Laisve (Liberty)•KetvirtačL, Lapkritis-Nov. 15, 1951

Kanada ten siunčia savo 
27-tąją brigadą iš 5,500 vy
rų. Sakoma, kad iki vidų- . 
rio gruodžio mėnesio visa z 
brigada jau bus pasiekusi 
savo destinaciją.

Nors Kanada savo ka
riuomenę siunčia, tačiau ji 
jokių sutarčių su Vokietija 
tuo reikalu negali daryti. 
Jos kariuomenė paskiriama 
Britanijos vadovybei.

Darbininkas

Blacksburg. S. Carol. — 
Demokratas senatorius O. 
D. Johnson ragino naudot 
atom-bombas Korėjoje.

—Tai gud, — sakė tas 
kriaučius. — Jeigu taip, tai 
išgerk ant manęs šnapsą. 
Matai, aš iškešinau čekį ir 
dar nieko sau čekį, ba prie 
kriaučių dirbu; presinu ka
reiviams žiponus.

Mums besibajinant, žiū
riu, ateina Saimonas Bly
nas. Jis niekad pėtnyčio-. 
mis neapleidžia klubo, ba 
žino, kad ten susirenka ne
maža kriaučių.

—Alau, Saimon! —.suri
kau aš. — Koks kipšas tave 
čia atnešė?

—Tas pats, ką tave,—at
sakė jis.

—Tai gud! Ką tu dabar 
dūmoji ?

—Aš mislinu, kad prezi
dentas Trumanas pasakė 
gud spyčių. Jis—maladiec!

—Tu klausei?
—Šiūr.
—Supratai, ką jis sakė?
—šiūr! Jis nori, kad bū

tų surašyti visi pasaulyje 
ginklai. Ot, jei jis man duo
tu surašinėjimo darbą, tai 
būtų nieko sau, galėčiau už
sidirbti.

—Ale tu mažai moki ra
šyti.

—Nereikia daug; bile ei- 
fra gali parašyti, tai ir už- • 
tenka. Ale aš, Džim, nesu
prantu vieno daikto: prezi
dentas nori, kad visi gin
klai būtų surašyti, bet kaip 
jis suskaitys gengsterių 
ginklus? žinok, kad gengs- 
teriai savo ginklus laiko pa
kavo ję!

—Aš mislinu, reikės pa
samdyti šnipai, kurie tuos 
ginklus suras, o tada jie bus 
surašyti.

—Šnipus gengsteriai pa- 
pirks ir jie nieko nesakys. 
O jei nesiduos paperkami, 
tai gengsteriai juos nušaus. 
Tu žinai, kaip gengsteriai 
daro.

—Dac rait!
—Vadinas, nieko gero iš 

to neišeis?
—O kaip fylina Smetonos 

jenerolai po tų manevrų, 
kuriuos darė, kaip aną ne*f 
dėlią žmonės ėjo ant LaiSf 
vės koncerto?

—Fylina prastai, ba žmo
nės iš jų džiokus krečia. 
Tas Hitlerio išromytas je- 
nerolas neturi kur akių pa
dėti. O trizmus dar vis ne
gali kaip žmogus užsilaiky
ti. Zokristijonas sako, rei
kėtų už juos mišias užpirk
ti, ale aš nemislinu, kad 
jiems tas pamačytų.
• —Aš mislinu, reikėtų juos 
pas gerą daktarą nuvaryti.

—Pas kokį?
—Nagi, kad ir pas dak

tarą Pijų Grigaitį. Tegu 
padaro tiems jenerolams re- 
pereišin.

—Ne, Džim, nieko nepa- 
mačys ir Grigaitis; ba Gri
gaitis negalės įdėti to, l\ą 
Hitleris išėmė. Ale aš tau 
sakysiu gudnait, Džim, Xa; 
ana, mane šaukia vien^ 
kriaučius. Gal jis turi 
nors naujo pabajint.

—Gudnait, Saimon!



DR. S. MATULAITIS —24— 
10-10-51

Lietuvių tautos 
' istorija

(Tąsa)
III.

KARAI SU RUSAIS IR TOTORIAIS.
Matėme jau, kaip Vytautas pašalino didžiumą sričių 

kunigaikščių ir galutinai prijungė prie Lietuvos didelius 
rusų žemės plotus. Bet tuo nepasibaigė jo įtekmė ru
sams.

Didysis Naugardas ir Pskovas, kurie nuo Gedimino 
laikų klausė Lietuvos, buvo įsimanę daugiau nebeklausy
ti, bet Vytautas privertė juos prie paklusnumo.

Daug vargo turėjo Vytautas su Svidrigaila, kuriam 
buvo pavesta “Sieversko Rusija.” Kelis kartus jisai kilo 
prieš Vytautą, susidedamas tai su kryžiuočiais, tai su 
Maskva. Bet Vytautui pavyko jis numalšinti.

Bekariaudamas rusų žemėje, Vytautas susirėmė su 
į įsigalėjusiu jau tuomet Maskvos kunigaikščiu. Tris kar

tus ėjo Vytautas ant Maskvos, bet prie mūšio nepriėjo 
\ nė vieną kartą. Būdami giminės, visus tris kartus susi- 
! taikė be mūšio. (Maskvos kunig. Bazilius turėjo vedęs 
1 Vytauto dukterį Sofiją.)

Keturioliką metų beveik be paliovos Vytautas karia- 
1 vo su rusais. Lietuvos valstybė siekė tuomet netoli Mas

kvos.
> Bekariaujant su rusais, Vytautui ne kartą teko at
kreipti atidžią į totorius.

Atėję iš Azijos ir nuniokoję visą Rusiją, totoriai nepa
siliko gyventi užkariautoj Rusijoj. Apsigyveno jie Vol
gos h* Juodųjų jūrų tyrlaukiuose. Ta totorių dalis, kuri 
apsigyveno Volgos pakraščiais, įsikūrė valstybę “Auksi
ne Orda” vadinamą. Kita tokia orda įsikūrė Kryme ir 
vadinosi “Krymo Orda.” Rusijos valdovu skaitėsi “Auk
sinės Ordos” chanas (t. y. karalius). Jo atsiunčiamieji 
valdininkai jo naudai rinko duoklę iš jo priklausančių 
Rusijos kunigaikščių. Jisai patvirtindavo ant sosto Ru
sijos kunigaikščius. Jisai ir numesdavo kunigaikščius, 
jam netinkančius arba negerai duoklę mokančius. Auk
sinės Ordos chano priklausė ir Krymo ir kitų ordų cha
nai. Bet ir “Auksinės,” ir Krymo, ir kitų ordų chanai 
priklausė didžiausio visų totorių valdovo — Čingis-cha- 
no, kuris gyveno Azijos tyruose.

- Piešdami rusus, totoriai neiškęsdavo neužpuolę ret
karčiais ir Lietuvos priklausančios Gudijos. Vytautas už
tat laukė tik geros valandos totoriams pulti. Tokia va
landa atėjo.

Tarpu totorių chanų pakilo vaidai. Mažesnieji chanai 
paliovė klausę Čingis-chano ir suskato kovoti su kits ki
tu. Sužinojęs apie tai, Vytautas surinko stiprią kariuo
menę ir nuėjo pas totorius. Mušė ir vijosi juos iki Volgos 
yfoes, kur buvo jų sostapilė. Gavęs daug visokių dovanų, 
paėmęs nemaža grobio ir belaisvių, Vytautas sugrįžo 
Lietuvon.

Pargabentus totorius, Vytautas nepavertė vergais,4 bet 
davęs jiems žemės ir laisvę, apgyvendino Lietuvoje. To
toriai, nieku nevaržomi, greitai priprato Lietuvoj ir 
laikė ją savo tėvyne. Dabartiniai Lietuvos totoriai — 
tai anų Vytauto laikais įgyvendintųjų totorių ainiai.

Bet ne visuomet Vytautui taip vyko su totoriais ka
riauti. Vos metams praėjus, pas Vytautą atbėgo prašyti 
pagalbos Auksinės Ordos chanas Tachtamišius. Mat, tuo 
metu Čingis-chanu pasidarė garsusis Tamerlanas, kuris 
pareikalavo paklusnumo iš visų chanų. Tachtamišius ne
panorėjo klausyti. Tuomet Tamerlanas atsiuntė savo 
kariuomenę, kuri sumušė Tachtamišių ir pasodino Auk
sinėj Ordoje kitą chaną. Žinodamas Vytauto galybę, 
Tachtamišius atbėgo pas jį. Vytautas jį priėmė, paso
dino Lydos pilyje, o patsai ėmė ruoštis į karą su toto
riais. Tam tikslui pasikvietė talkon lenkus, kryžiuo
čius ir Maskvos kunigaikštį. Maskvos kunigaikštis pasi
žadėjo, bet neatėjo. Mat, jisai priklausė Auksinės Ordos 
chano. Bijojo, kad neužsitraukus ant sevęs totorių kerš
to. Kryžiuočiai ir lenkai atsiuntė tiktai po kelis šimtus 
žmonių. Vytautas tad liko vienas su savo kariuomene, 
susidedančia iš 70 tūkstančių kareivių. Ties Vorsklos 
iype ištiko didelis mūšis, su totoriais. Bet totorių buvo 
tris kartus daugiau. Vytautas buvo sumuštas ir patsai 
vos spėjo išbėgti iš totorių rankų. Tai .buvo 1399 metais.

Po pralaimėto mūšio ties Vorskla, Vytauto įtekmė to
toriams smarkiai sumažėjo. Bet keleriems metams pra
ėjus, jis vėl įgijo ir tai didelę jiems įtekmę. Vėl vaidams 
tarp chanų pakilus, Vytautas kišosi į jų reikalus. Vienur 
ginklais, kitur išmintingais patarimais įgijo tarp totorių 
didelę garbę. Chanai ėmė kreiptis į jį, prašydami išrišti 
savo ginčus, nes laikė jį teisingu ir išmintingu. Dvylikai 
metų praėjus, Vytautui pavyko pasodinti į Auksinės Or
dos sostą Tachtamišiaus sūnų ir jo įtekmė totoriams pa
sidarė dar didesnė. Net patsai jo pergalėtojas ties Vors
kla, kad susigerinus su Vytautu, atsiuntė pasiuntinius 
su dovanomis: trimis raudona galumbe apdengtais ku
pranugariais ir 27 gražiais arkliais.

KRYŽIUOČIŲ SUMUŠIMAS TIES ŽALGIRIU.
Senieji Lietuvos ir Lenkijos priešai kryžiuočiai vis ne

siliovė kibę prie Lietuvos. Europoj jie skelbė, kad lietu
viai dar vis tebesą stabmeldžiai, ir kvietė karžygius ka
riauti ir plėšti lietuvių. Kelis kartus jie buvo užpuolę 
Lietuvą.'

Iš pradžių Vytautas stengėsi palaikyti gerus santy- 
Mus su kryžiuočiais. Šitai jam reikalinga buvo, pakilus 
^sutikimams su lenkais ir karams su rusais ir totoriais. 
Kad įgijus dar didesnį kryžiuočių prielankumą, Vytau
tas net padėjo jiems numalšinti nenorinčius pasiduoti 
žemaičius, nors slapta kurstė žemaičius tai užpuldinėti 

' ii: plėšti kryžiuočių žemę, tai rašyti ant jų skundus po-

piežiui. ... ........ - • -1
Taip pat elgėsi ir kryžiuočiai. Viešai lyg geruoju bu

vo su Vytautu, bet slapta, progai atsitikus, palaikė jo 
priešus. > (

Toki santykiai negalėjo ilgai tęstis. Štai Vytautas pa
baigė svarbiausius savo karus, o tuo tarpu pakilo, dideli 
nesusipratimai tarpu kryžiuočių ir Lenkijos dėl žemės 
plotų. Susitaręs su Jogaila, Vytautas pradėjo ruoštis j 
karą su* kryžiuočiais.

Ruošėsi ir kryžiuočiai. Jie apskelbė visoj Europoje, 
kad Vytautas ir lietuviai tiktai laikinai priėmę krikš
čionybę, kad iš tikrųjų jie pasilieku stabmeldžiai, kad 
susidėję s.u totoriais norį išnaikinti kryžiuočius. 
Nors Jogaila anksčiau buvo išsiuntinėjęs laiškus į Euro
pos valdovus, perspėdamas apie kryžiuočių veidmainybę, 
tačiau daugybė Europos karžygių rinkosi į Prūsus ka
riauti su lietuviais.

1410 metų pradžioje kryžiuočiai netikėtai užpuolė Lie
tuvą ir pasiekė neį Brestą, kur tuomet viešėjo Vytautas. 
Vytautas vos spėjo išbėgti iš vokiečių nagų. Kiek vėliau 
tais pačiais 1410 m. senas Lietuvos ir Lenkijos ginčas su 
kryžiuočiais buvo galutinai išrištas mūšyje ties Žalgiriu.

Liepos mėnesį tų pačių 1410 m. Vytautas, lietuviais, 
gudais ir totoriais vedinas, o Jogaila lenkais, įėjo į Prū
sų, žemę ir susitiko su kryžiuočiais ties Grūnvaldu arba 
Žalgiriu.

Tai buvo vienas didžiausių tais laikais mūšių. Mū
šyje vadovavo Vytautas. Iš abiejų pusių stojo į mūšį 
apie 300 tūkstančių kareivių? Kryžiuočiai pralaimėjo.

Mūšyje krito didysis kryžiuočių magistras ir šiaip 
apie 40 tūkstančių kryžiuočių. Tas mūšis galutinai su
trupino kryžiuočių galybę.

Laimėjus mūšį ties Žalgiriu, galima buvo lengvai už
kariauti visą Prūsų žemę, palikusią be kareivių ir vado
vų. Bet Vytautas neleido tai padaryti. Jis gerai supra
to, kad nusilpninti kryžiuočiai jam daugiau nebepavojin
gi, už tai reikale galima pasiremti jais prieš leųkų pasi
kėsinimus. Vytautas taip ir padarė. Nėjo drauge su Jo
gaila, o šis vienas palikęs nemokėjo toliau karo varyti.

Sulig santaika tarp Lietuvos, Lenkijos ir kryžiuočių, 
įvykusia Torunio mieste, kryžiuočiai priversti.buvo grą
žinti Lietuvai Žemaitiją, bet sąlyga, kad Vytautui mirus, 
Žemaitija teks vėl kryžiuočiams. Lenkija pasiėmė Do- 
briniaus žemę.

(Daugiau bus)

LIETUVIU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Laukiame daugiau įgaliojimų, laukiame daugiau svečių 
Tų šėrininkų, kuriems aplinkybės neleidžia . Lietuvių 

Namo Bendrovės suvažiavime dalyvauti, įgaliojimai (iš
pildytos proxies) jau plaukia Centrai!. Bet mes tikimės 
jų daug daugiau. Todėl dar kartą primename tiems šė- 
rininkams, kurie negalėsite savo bendrovės, sųyažįavime 
dalyvauti, būtinai ir tuojau išpildykite įgaliojimų bjan- 
kutes (proxies) ir siųskite Centran.

Taipgi mes norime, kad šiame suvažiavime dalyvautų 
šėrininkų ne tik iš New Yorko apylinkės, bet ir iš plačios 
Amerikos. Tad tie, kuriems tik laikas ir aplinkybės lei
džia, dalyvaukite suvažiavime.

Jau buvo pastebėta ir dar kartą tenka priminti šėri- 
ninkams, kad suvažiavimas turi atstovauti mažiausia 51 
procentą visų parduotų Šerų.

Jau buvo visiems šėrininkams laiškais pranešta, jog 
suvažiavimas įvyks šeštadienį, lapkričio 24, savame na
me, Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 1 vai. po pietų. Bet šėrininkų 
registracija prasidės 12 vai. dieną. Tai tie šėrininkai, 
kurie gali anksčiau atvykti, malonėkite tai padaryti ir 
pirm 1 vai. užsiregistruoti.

Po suvažiavimo, apie 7 vai. vakare, prasidės didysis 
mūsų metinis bankietas. Jame galės dalyvauti visi, šė
rininkai ir ne šėrininkai.

Suvažiavimui sveikinimus ir proxy įgaliojimus siųs
dami adresuokite sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

L. N. B. VALDYBĄ

371 studentas gali gaut, 
pirkt “dope”

The Detroit News, su pa
galba Detroit Board of 
Education darė tyrinėjimą 
20 aukštosiose mokyklose, 
kiek yra naudojama “hero
in” ir “marihuana” tarpe 
studentų, ir surado, kad iš 
1,956 studentų 371 gali gaut 
narkotikų.

Taipgi studentus klausi
nėjo, ar jie žino, kurie var
toja narkotikus. 330 stu
dentų pareiškė žinojimą. 
Kitaip sakant, gal prisipa
žino prie vartojimo.

Policijos narkotikų sky
riaus direktorius Russell J. 
McCarty pareiškė, kad to
kių mokinių procentas esąs 
peraukštas.

Gi V. S. Blanchard, aukš
tųjų mokyklų sveikumo ir 
tvirtumo direktorius, pasa
koja, kad tie skaičiai labai 
arti tikrovės.

McCarty sako, kad jo šta
bas darąs viską, kad sunai
kinus narkotikų turgavoji- 
mą.

Blanchard pasakoja, kad 
mokykloj pradėsią moksli
nę programą kovai su 
“dope.”

Mr. Blanchard, kaipo 
sveikatos ir stiprumo direk
torius ir chairman of a com
mittee, verčia visą bėdą ant 
“nepastovaus laiko, kuria
me mes gyvename.”

Kuomet visi šalies moks
lininkai ir valdovai veža 
studentus, neužbaigus 
mokslo, į karo laukus žudy
mui ir sužeidimui, tai nėra 
stebėtina, kad studentai, 
užsinuodiję “heroinu,” bėga 
į gatves po automobiliais.

šunų maistas del žmonių
Fred Powlader, Detroit I 

Manager for the State Bu
reau of Marketing and En
forcement, surado 2,988 
svarus dešimkių Anchor 
Packing Co., 2825 Joseph 
Campau, Hamtramck, ku
rios negęyos dėl žmonių 
maisto.

Firmos mėsos pardavėjas 
sakęs, kad jis sakęs Anchor, 
jog tai mėsa turėjus būt var
tojama dėl šunų.

Tos sausos “smokies” esą 
labai prismožytos su viso
kiais prismokais ir parduo
damos karčiamoms ir abel
nai manketui.

Kiek tų šundešrių žmonės 
suvalgė, nėra žinios. Bet 
tie 2,988 svarai pagautų ne
bepasieks žmoniško virškL 
nimo.
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Laisvės Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa................
P. Šlekaitis, Scranton, Pa..............  .
A. Apšeigienė, Auburn, Me...........................
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y....................
V. Kartonas, Maspeth, N. Y........................
A. Kubilskis, Coal Center, Pa......................
H. žukienė, Binghamton, N. Y........... . .  • •
Los Angeles Vajininkai ........... . ................
J. Didjunas, New Haven, Conn......... .........
Detroito Vajininkai .....................................
Grand Rapids Vajininkai ..........................
St. Raudo ve, Pittston, Pa...........................
Wilkes-Barre Vajininkai................ . ..........
Bridgeport© Vajininkai .............................
P. Krishaunas, New Kensington, Pa........
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill..........................
Clevelando Vajininkai.................... ..............
A. Navickas, Haverhill, Mass..................... .
Camdenietis ................ . ...............................
V. Vilkūuskas, Nashua, N. H............ 
P. Janiūnas, Bayonne, N. J.........................
Geo. Jamison, Livingston, N. J..................
M. Girdziuvienę, Collinsville, Ill.....................
Camdenietis .................................................
Visus ir visas prašome stoti į dįenrąščio vajų —* 

gaukite naujų skaitytojų, atnaujinkite pasįhąįgųąiąs 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitytojus atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigiasi.

Laisvės Administracija

“Rubežinis urvas”
Tarp Detroito ir Kanados 

tunelis yra tik mylios ilgio. 
Pradėjo pervežimą 1931 m. 
Per pirmus metus perva
žiavo 1,125,196. 1950 m. 
perlindę per tunelį 2,550,- 
695, abelnai 6,988 per die
ną. Minimas “rubežįnis ur
vas” kainavo 25 milijonus, 
dolerių ir 2į metų laiko ėmė 
jį iškasti.

Patarimas bernams
Stanley Fenton, 136 Clair

mont, išėjęs iš teatro, susi
tiko dvi panas, 3-čią vai. ry
te, kurios jį pakvietę eit su 
jomis ,nes jos turi ką nors 
parodyt. Jis nuėjo Ade
laide iki John R. ir mergi
nų tas “parodymas” virto 
keturiais vyrais, kurie ap
mušė ir atėmė $35 pinigui

Sužinojau, kad Draugijų 
svetainėj nėra Laisvės. Pre
numeruoja Vilnį ir Liau
dies Balsą. Čia ateina iš 
Įjietuvos laikraščių, bet 
Laisvės n e p r e n umeruo ja. 
Negerai.

Atsiprašė
Kaip kunigai meldžiasi į

DETROITO ŽINIOS

Martel prašė

dievą, kad jų dūšios būtų iš
gelbėtos nuo pragaro, taip 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos, Wayne County, ^vys
kupas”
miesto majorą Cobą griekų 
atleidimo už baubimą ant 
Cobo, Labor Day prakalbą 
sakant.

Juk Martel nebaubė, kam 
jąm atsiprašyti? Ar jis su
mažino to baubimo prasmę 
tuomi atsiprašymu?

Majoras, aplaikęs groma- 
tą, pareiškė, kad jis jautęs 
priežastį ir buvęs baubia
mas todėl, kad unijų vadai 
padarę neteisingą praneši
mą apie jo administraciją.

Wayne County CIO neat
siprašė ir nesiuntė groma- 
tos.

Spartakas

Dearborn, Mich.
Liūdna sukaktis

Lapkričio 15 d. sukako 
keturi metai, kaip mūs.ų na
mus palietė begailestinga 
mirtis ir išplėšė iš gyvųjų 
tarpo mano gyvenimo drau
gą ir vaikų tėvą Kazimierą 
Tvaska. Tai buvo didžiau
sias “smūgis mano gyveni
me. Kas tą yra pergyve
nęs, tas gali suprasti ma
no širdperšą. Širdyje ne
beliko ramumo, pasidarė 
viskas tuščia. Tankiai ir 
nematant man ašaros byra. 
Tik žmogus gyveni, kad rei
kia gyventi. Rodosi, kad 
tik aš viena nebematau pa
saulio, kuris galėjo būti 
gražus. Viskas praėjo, kaip 
koks sapnas, ir nesinori ti
kėti, kad jis nebesugrįš. Bet 
taip yra.

Brangus Kazimierai, tu 
užbaigei sunkius darbus ir 
rūpesčius, o aš grumiuosi 
su visais sunkumais, lyg ko 
tai laukdama. Bet tos sva
jonės veltui...

Kai nustojo plakti 
mylima širdis 

Ir šypsą jau veide 
išnyko,

Man staiga aptemo 
skaisčioji diena,

- Tik atmintis liūdna 
brangi ir miela...

Nors mirtis išplėšė,
Kazimierai brangus, 

Ir pažeidė mano šįrdį, 
Bet amžinos mintys, 

kaip ežero bangos, 
Nenyksta,, negęsta... 
Ilsėkis amžjnai-r-

aš kartosiu ilgąi 
Ir savo skaudančią

širdį raminsiu.
M. įTvaskiene 
ir sunūs

Iš Lietuvos
Metinį planą—pirma laiko

VILNIUS, IX. 25 d.—“Rau
donosios žvaigždės” odos-ga- 
lanterijos kombinato kolekty
vas, vystydamas socialistini 
lenktyniavimą, pasiekė nema
žus gamybinius laimėjimus. 
Astuonių mėnesių bendrosios 
produkcijos gamybos planas 
įvykdytas ir viršytas, žymiai 
pakilo darbo našumas, page
rėjo gaminių kokybė, suma
žinta savikaina. Sumažinus 
savikainą, sutaupyta daug vir- 
šumplaninių sankaupų.

Išsivysčius kovai už medžia
gų taupymą, kombinate per 
š.m. fe mėnesius sutaupyta 
daug odos pirštinėms ir kitų 
medžiagų. Iš viso medžiagų 
sutaupyta 234,400 rublių su
mai.

Įmonėje reguliariai suveda
mi darbo rezultatai ir prane
šami visam kolektyvui. Kiek
vienas kombinato darbininkas 
turi savo asmeninę sąskaitą. 
Tai įgalina jį vaizdžiai matyti 
savo darbo vaisius. Ne vėliau 
kaip k^kvieno mėnesio 25 d. 
gauna planus sekančiam fnė- 
nesiui. šiame plane nurodoma, 
kiek kiekvieną dieną turi būti 
pagaminama, koks yra me
džiagų limitas ir kt. Viršinin
kas supažindina su šiuo pla
nu, visus darbininkus. Darbi
ninkai pateikia savo pasiūly
mus, nurodo darbo būdus pa
skirtajam planui sėkmingai j- 
vykdyti. A. Pečaitis

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

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
I LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo, draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovąna.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“ T A TO V » »

110-12 Atlantic Avė. 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

* \
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NwWtaK^K^foAnloi
Kreivėnams pagerbti 
pokilis jau čia pat

Primintina visiems norin
tiems dalyvauti Charles ir 
Constance Kervin (Kreivė
nams) pagerbti pokilyje šio 
šeštadienio vakara, jog jau 
laikas turėti kišenėje bilietą. 
Jeigu dar neturite, pamatyki
te Amerikos Piliečių Klubo 
gaspadorių Juozą Zakaraus
ką, arba klubo bartend erius 
ar direktorius.

Pokilis rengiamas paminėti 
Kreivėnų vedybinio gyvenimo 
35 metų sukakti ir taip pat 
pagerbti jį kaipo darbuotoją 
Piliečių Klubui, ilgą eilę me
tų tarnaujantį klubui pirmi
ninku'. Kviečia ne vien tiktai 
klubiečius, bet bendrai visus 
gerų pramogų mėgėjus. Bi-1 
lieto kaina $3.

Įvyks lapkričio 17-tos vaka
rą, 7:30, Klubo nuosavame 
name, kampas Union Avė. ir 
Stagg St., Brooklyne.

Džiaugiasi įvykusiu 
Laisvės koncertu

Norime pareikšti jums mū
sų pasitenkinimą mūsų atsi
lankymu. į Laisvės koncertą, 
New Yorke. Ir mums labai pa
tinka draugų svetingumas ir 
draugiškumas.

Su draugiškais linkėjimais 
visiems.

B. ir V. Zmitraitės.

Atidarė akinis kliniką
Long Island Kolegijos Li

goninė, per savo viršininką 
Bernard McDermott, skelbia 
klinikos patarnavimą turin
tiems akių nesveikatas: žvai
rumą, kataraktą *ir kitus gali
mus pataisyti nenormalumus 
ar nesveikatas.

Daug žmonių, sako jis, turi 
įvairių bėdų, bet neina pas 
gydytojus dėl baimės perdaug 
didelių iškaščių. Biednu’ome- 
nei, gyvenančiai iš pašalpų, 
klinika patarnauja, nemoka
mai. O išgalintieji kiek damo- 
kėti—minimalę mokestį.’ Pasi
turinčius, išgalinčius privatiš- 
kai gydytis nepriims.

žvairos vaikų akutės, sako 
klinikos vedėjai, reikia taisy
ti taip greit, kaip greit tas 
nenormalumas pastebima. Vė
liau taisant atitaisoma tiktai 
išvaizda, bet ne regėjimas.

Asmenys virš 40 metų, ku
riems regėjimas pradeda silp
nėti, privalo akis patikrinti.' 
Jeigu to priežastimi būtų ka
taraktas, jį gali prašalinti 
operacija. Ir yra tokių ligų, 
kuriose gali pagelbėti be ope
racijų, atitinkamais vaistais, 
taipgi sutrukdyti ligps pir- 
myneigą patarus tinkamesnį 
užsilaikymą, mitybą.

Jungtiniu Valstija ir Sovietų 
bendradarbiavimui dėl

PASAULIO TAIKOS
Masinis Sambūris

MININT 34-METINŲ SOVIETŲ VALSTYBES SUKAKTĮ ir 
18-METINŲ AMERIKOS^SOVIETŲ DIPLOMAT. RYŠIŲ SUKAKTĮ

Mitingą pasveikins Sovietų Sąjungos Ambasadorius 
Gerb. A. S. PANIUŠKIN 

ir kiti kalbėtojai:
DR. CORLISS LAMONT MR, PAUL ROBESON
MISS JESSICA SMITH MR. LEON STRAUS

. PROF. HENRY PRATT FAIRCHILD
KUN. RICHARD MORFORD

Musikalė programa:
ŽYDŲ LIAUDIES CHORAS, vad. MAURICE RAUCH 

_,s

Ketvirtadienį vakare, Lapkričio 15 (Nov.) -- 7:30
RIVERSIDE PLAZA HOTEL 

73rd Street, West of Broadway
Tikietai: 75 centai Ir $1.00 ({skaitant taksus).

NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP 
114 East 32nd Street — Room 803 — MU 3-2080.

Šį sekmadienį LDS 3-čios 
apskrities konferencija

Priminimas LDS kuopų iš
rinktiems delegatams, kad šį 
sekmadienį įvyksta metinė 
LDS Trečios Apskrities konfe
rencija. Jūs, kurie esate iš
rinkti, prašomi nuoširdžiai 
dalyvauti ir būti laiku. Nėra 
geru dalyku, kuomet vieni 
pribūna laiku, o kitų turi 
laukti valandą ar daugiau: 
Konferencijos laikas l()-tą va- 

Harisiades bylą svarstys 
lapkričio 26-tą

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas, kuris gina 
Harisiades jau virš penkeri 
metai ir kuris yra sėkmingai 
apgynęs šimtus kitų sveturgi-. 
mių, pareiškė, jog šioji gal( 
bus išbandomoji byla. Kaip 
išspręs šią bylą, tas gali pa
liesti ne tiktai šimtus svetur- 
gimių, buvusių suimtų depor
tuoti, bet ir senųjų amerikųnų 
teises.

Komitetas atsišaukė į orga
nizacijas ir asmenis dabar 
duosniau, negu kada nors pir
miau, paremi komiteto darbą. 
Užvedimas bylos aukščiausio
je šalies teisminėje įstaigoje, 
taipgi įstatymiškais klausi
mais patarėjai, spausdinimas

Minės dvi sukaktis su 
įdomia programa

Amerikinė Taryba Draugin
gumui su Tarybų Sąjunga ruo
šia masinį mitingą, į kurį pa
kviestas (ir pasižadėjęs atvyk

ti) Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Aleksandras S. Paniuš- 
kinas. Ir kalbės žymūs ameri
konai : Dr. Corliss Lamont, 
Paul Robeson, Jessica Smith, 
Leon Straus, profesorius Hen
ry Pratt Fairchild, kunigas 
Richard Morford. Dainuos 
žydų Liaudies Choras1 vadovy
bėje Maurice Rauch.

Mitingą šaukia tikslu pa
minėti dvi sukaktis. Viena, 
Tarybų Sąjungos įsikūrimo 
34-sios metinės, įvyko lapkri
čio 7-tą. O. lapkričio 16-tą su
eina 18 metų nuo įsteigimo 
diplomatinių ryšių tarp Ame
rikos Jungtinių Valstybių ir 
Tarybų Sąjungos.

Mitingas įvyks lapkričio lė
tos vakarą, Riverside Plaza 
Hotel, West 73rd St., netoli 
nuo Broadway, New Yorkę.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

į landą ryto.
Bet, jeigu kurios kuopos 

nesate išrinkę delegatų, tai 
prašome kuopų valdybas da
lyvauti. Konferencijos vieta 
15-17 Ann St., Harrison, N. J. 
Važiuojant iš New Yorko im
kite Hudson Tubes Newark 
traukinį ir išlipkite Harrison 
stotyje, eikite keletą blokų po 
dešinei į rytus klausdami Ann 
St. Apskr. Valdyba.

dokumentų ir viskas kainuos 
nepaprastai daug pinigų. O 
svarbiausia tas, kad pinigų 
reikia skubiai.

Peter Harisiades atvažiavo 
į mūsų šalį sykiu su tėvu iš 
Graikijos būdamas 13 metų, ir 
čionai yra išgyvenęs 36 me
tus, vedęs Amerikos pilietę ir 
tėvas dviejų jaunamečių vai
kų. Jo deportavimas reikštų 
amžiną atskyrimą nuo šeimos 
ir gal būt mirtį Graikijoje už 
tai, kad jis Amerikoje buvo 
veiklus unijistas, bendrai pa
žangus žmogus ir nepritarė 
fašistiniam režimui Graikijoj.

Lietuviai taipgi tam tikslui 
darbuojasi per savo komite
tus. L. G. K.

Padidino vaikams 
prižiūrehivę

YM ir YWH įstaiga Wil- 
liamsburge praplėtė mažų 
vaikų priežiūros programą. 
Naujasis priedas yra priežiū
ra vaikučių virš trejų metų 
amžiaus ir tiktai priešpiečiu. 
Taikoma palengvinti silpnes
nėms motinoms, taipgi turin
čioms reikalą išeiti dalį laiko 
dirbti ar šiaip kur. Seniau 
įkurtuose skyriuose jos pri
žiūri 75 vaikus.

• Įstaiga randasi prie kampo 
Bedford Ave. ir Keap St.

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

Filmos-Teatrai
Pagerbė filmos autorių- 
gamintoją

Neangliškosios Spaudos Fil
mų Kritikų Ratelis praėjusį 
mėnesį nutarė specialiu požy
miu pagerbti vieną autorių ir 
gamintoją filmos “The Well.” 
Kartu su juomi paminėti kai-

Neangliškosios Spaudos Filmų Kritikų Ratelio virši
ninkas Sigmund Gottlober (dešinėje) įteikia varde ra
telio jo ir ratelio pirmininko Dr. Manfred George pa
sirašytą garbės požymį filmos “The Well” gamintojui 
Clarence Greene.

Mirė Juozas Levanda- 
Levandauskas

Lapkričio 8 d. staiga mirė 
Juozas Levandauskas, gerai 
žinomas brooklyniečiams, bu
vusysis graborius. Paskutiniu 
laiku dirbo grabų kompanijo
je už inspektorių.,

Velionis savo laikais yra 
pasidarbavęs tarp lietuvių, 
darbavęsis lietuvių organiza
cijose, buvęs šv. Jurgio Drau
gijos pirmininku. Per visą 
laiką buvo Laisvės skaitytoju.

Levandauskas tapo palai
dotas sekmadienį, lapkričio 
11-tą, 2 valandą po pietų. Pa
laidotas taip, kaip jis paliko 
testamente. Laidotuvėse daly
vavo tik labai artimi giminės. 
Po laidotuvių šeima visus pa
lydovus pavaišino valgiais 
ir gėrimais namuose.

Levandauskas paliko nuliū
dime savo žmoną, dukterį, 
pūnų, žentą, marčią ir tris 
anukus. Lietuvoje turi brolį 
Domininką, kuris seniau gy
veno Brooklyne ir buvo su ve
lioniu graborystės užsiėmime. 
Taip pat turi daug giminių 
kituose miestuose, kurie ne
suspėjo atvažiuoti į laidotu
ves.

Lai Levandauskas ilsisi ra
miai ! Giminaitis.

Žydai neužmirš nacių 
žmogžudystės

Taip pareiškė Lenkijos žy
dų ir kitų žydų organizacijų 
atstovai susirinkę į Hotel Dip
lomat lapkričio 7-tą.

Mitingą šaukė, jani vadova
vo Varšavos žydų Taryba su 
American Federation of Po
lish Jews. P i r m įninka vo 
Kalman Friedman. Kalbė
jo Simon Fe d erm an, Nathan 
Patgog ir kiti.

Tarybos ir Federacijos va
dai mitingą šaukė po to kai 
pasklido kalbos, jog konser
vatyvių žydų grupių lyderiai 
“uždarame mitinge” (į kurį 
publika nebuvo leidžiama) 
nutarė derėtis su Adenauer 
režimu dėl atpildo už milijo
nus išžudytų žydų.

šis amerikiečių žydų mitin
gas pareiškė, jog “Žydų liau
dis nesiruošia iškeisti žydų 
kraują į Vakarų Vokietijos 
markes.”

po verti atžymėjimo visas ga
mintojų ir vaidylų štabas. 
Nuosprendį paskelbė Sig- 
mund’as GottlobeV’is, ratelio 
vykdantysis sekretorius.

Filmą teberodoma Loew’s 
teatruose, susiedijose. Filmą 
yra draminė ir žmoniška.

Tėvams svarbu žinoti Laiminga nelaimė
Wiilliamsburgo ir Green- 

pointės Sveikatos Centras ruo
šia tėvams prelekciją apie 
narkotikus. Kalbės daktaras 
Herbert Wieder iš Bellevue 
ligoninės. Jis atsakinės ir 
klausimus. Įvyks lapkričio lė
tos vakaro 8 vai., tos įstaigos 
patalpose, 151 Maujer St. 
Įžanga nemokama.

New Yorko ir apylinkės 
organizacijoms

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.

Komitetas.

Aido Choras
Svarbi choro pamoka į- 

vyks šio penktadienio vakarą, 
lapkričio 16-tą, 8 valandą. O 
po pamokos seks pasitarimas 
skubiaisiais choro reikalais. 
Visi choro nariai esate prašo
mi atvykti, nes yra keli svar
būs reikalai aptarti.

Choro prezid.

IŠ LKC GĖLYNO
Pastarosiomis dienomis 

LKC gėlyną apdovanojo ke
letu augalų draugai Šilkai, 
gyvenantieji Wethersfield, 
Conn.

Vienu doleriu apdovanojo 
J. Sidar, Elizabeth, N. J.

Dabar gėlyno fonde yra 
$26.50. Gėlininkas

Motery Dėmesiui
Apšvietos Klubo svarbus 

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

Valdyba.

PRANEŠIMAI
HARTFORD. CONN.

Gerbiami nariai LLD 68 kuopos! 
Jūs žinote, kad kuopos susirinkimas 
turėjo įvykti pirmadienį, lapkričio 
12 d., bet dėl tam tikrų priežasčių 
jis neįvyko. Tai laikysime kuopos 
susirinkimą penktadienį, 16 d. lap
kričio, 7:30 vai. vakare, 157 Hun
gerford St. Bus daug svarbių reika
lų. Prašome visus narius ir nares 
dalyvauti. — B. Mulėranka.

(224-225)

DETROIT, MICH.
LLD 52 Kp. Narių Atydai.

Kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, 18 d. lapkričio, 2 vai. po 
pietų, 4097 Porter St. Prašome vi
sus kuopos narius dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų. Reikės išrinkti 
delegatai į LLD 10-tos Apskrities 
Konferenciją. — Kuopos Valdyba.

(224-225)

DETROIT, MICH.
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 /Gyvauti. 
Kartu praleisime gražiai: ir prie 
skanios vakarienės laiką ir pareng
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- 
f)ės 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)

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)

Brooklyne prie 6th Avė. ir 
9th St. susidūrė dvi mašinos. 
Abi tapo sužalotos. Viena, 
kurioje važiavo 4 vyrai, visai 
apvirto aukštyn “kojomis”. 
Bet keleiviai išėjo sveikutė
liai, net neapsiraižę. Sveikas 
išliko ir antrosios mašinos 
vairuotojas.

Pinigai —vaikams pavojus. 
Bedarbis George W. Quillen, 
pasidėjęs $20 vaikams priei
namoje vietoje, apsižiūrėjo,

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja Light housekeeping 

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

Pasiranduoja didelis kambarys 
vienam arba dviem daikte. Gali 
naudotis virtuve, jeigu norės. Kreip
kitės telefonu: TA 7-8487.

(224-228)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

ir Chauffeur’iu
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. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS y 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai 

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 „.S-
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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kad nebėra tų pinigų ir trijų 
iš dvylikos jo vaikų, žmonės 
kalbėjo vaikus matę Pennsy- 
vania stotyje.

REIKALAVIMAI *
HELP WANTED—FEMALE

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

HELP WANTED—MALE
ABELNAT PAGELBININKAS

Stiprūs vyrai, amžiaus 25 iki 40 
metų,, abelnam fabriko darbui. Nuo
latinis darbas, 48 vai. savaitė, pa
keičiamais šiftais.

Kreipkitės tik asmeniškai. 
KENLILE, INC. 

99 _ 9th St., Brooklyn, N. Y.

Reikalingas superintendentas laip
tais užlipamame apartmentiniam 
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.

(

t

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs 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
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