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Japonijoje šiuo 
čiasi žmonių

metu ple- 
bru.zdū ji-

mas prieš monarchiją.
Aną (liepą vieno universite

to studentai, — tūkstančiai 
JŲ, — pasitiko imperatorių 
Hirohito su “Internacionalu.’’

Vėliau, kai Hirohito nuvyko 
| senąjį Japonijos miestą Ot- 
su, ten rado gatvėse iškabas: 
‘‘Šalin Hirohito’’.

Mūsų krašto spauda tai ap
verkia.

Girdi, daugelis Japonijos 
senų žmonių savo imperatorių 
dar vis tebeskaito dieviškuo- 

. ju, o čia, štai, kyla judėjimas, 
kad Hirohito būtų pašalintas 
iš imperatoriaus sosto.

Tenka pasakyti, kad šis im
peratorius soste dar vis tebe
sėdi tik dėka gen. MacArthu- 
ro. labdarybei.

Francūzijos angliakasiai 
galvoja apie skelbimą genera
linio streiko.

Jei toks streikas bus pa
skelbtas ir ilgiau pasitęs, tai 
jis užduos didžiulį smūgį At
lanto Paktui, rašo iš Pary
žiaus C. L. Sulzbergeris Niū- 
jorko Timesui.

Šis korespondentas, aišku, 
rodo pirštu į francūzus komu
nistus: jei streikas bus pa
skelbtas, tai jie, girdi, dėl jo 
bus atsakingi.

Jei Francūzijos mainieriai 
streikuos, tai jie streikuos ne 
dėl to, kad tarp jų yra komu
nistų, o dėl to, kad jie nori 
didesnių algų, jie nori page
rinti savo ir savo šeimų labai 
sunkų gyvenimą.

O kad jų streikas gali už
duoti didžiulį smūgį Atlanto 
PaljApi, tiesa.

Atsiminkime: Francūzijai 
ligi šiol neužteko savo ang
lies; ji importavo daug anglies 
iš Amerikos. Jei mainieriai su
streikuos, tuomet daugybė 
ginklų fabrikų tuojau turės 
sustoti, nes štokuos kuro.

Francūzija, kaip ir Angli
ja, Šiandien stovi ant bankru- 
to Slenksčio: jei Dėdė Samas 
tuojau nestos’ joms talkon, 
nepaskirs dar kelių šimtų mi
lijonų dolerių, tai sunku įsi
vaizduoti, kas ten bus.

Ligi šiol gautus Marshallo 
plano pinigus tų kraštų tur
čiai pasiskirstė ir jau baigia 
išleisti.

Tuomet, kai turčiai vis tur
tėja, biednuomenė, darbo 
žmonės skęsta skurdo gelmės- 
na.

Visa tai, be abejojimo, ver
čia ir Francūzijos angliaka
siu^ ką nors daryti, — kovoti 
dėl/(lidesnių algų ir žmoniš
kesnių darbo sąlygų.

★
Naujienos dažnai' rašo to

kius nonsensus, kuriems rei
kėtų padaryti galas. Jose šio 
mėnesio 8 dieną skaitome:

“Bet raudonasis “Laisvės“ 
t Rojus turėtų atsiminti tą ne

švankų leidinį “The Hour’’, 
kuriame biaurių denunciacijų 
prieš “Naujienas“ parūpinda
vo ‘Vilnies’ ir ‘Laisvės’ štabo 
žmones ir paskui tas denun
ciacijas šie du “pažangieji“ 
laikraščiai persispausdindavo. 
Nejaugi Mizara tai užmiršo?“

M i z a r a neužmiršo,' kad 
■ Laisvė kai kada persispaus

dindavo iš “The Hour” tą ar 
kitą rašinį, bet jis taipgi ne
užmiršo ir to, kad La’svės šta
bo zmojnės niekad netaikė nei 
,<Thifyj)Hour” nei kuriam kitam 
laikraščiui bei įstaigai jokių 
“cĮeįinciacijv” prieš Naujie
nas >r kurį kitą laikraštį, į- 
staigą bei asmenį.

Laisvės redakcijoje dirbu 
per virš <30 metų ir galiu pa
sakyti, jog per tą laiką niekad 
nieko panašaus,' ką ponas
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AMERIKONAI SUTINKA 
PAŽYMĖTI LAIKINĄJA
PERTAIKOS LINIJA
Bet jeigu per 30 dienų nebūtų pasirašyta paliaubų 
sutartis, tai jie veržtųsi gilyn i Šiaurinę Korėją

Korėja.— Amerikonai su
tiko per 30 dienų pripažin
ti dabartini karo frontą 
kaip busimąją pertaikos. li
niją, bet jeigu per tą laiką 
nebus pasirašyta sutartis 
dėl belaisviu ir kitu klausi
mų, tai amerikonai atšauks 
šią liniją.

Per tas 30 dienų taipgi 
bus kariaujama. Tačiaus, 
jeigu šiuo laikotarpiu bus 
padaryta paliaubų sutartis 
visais klausimais, tai ame
rikonai grįš atgal į dabar
tinę savo fronto liniją. O 
jeigu nebus per 30 dienų 
pilnai susitarta dėl mūšių

pertraukos, tai amerikonai 
negrįš atgal ir grumsis to
lyn į Šiaurinę Korėją.

Šiaurinių korėjiečių ir ki
nų atstovai prašė palaukti, 
porą dienų laiko, kad jie 
galėtų išnagrinėti ameriki
nį pasiūlymą ir duoti savo 
atsakymą. Amerikonai su
tiko palaukti.
KARO VEIKSMAI

Anglai vakariniame fron
te atgriebė kai kurias .pozi
cijas.

Amerikonai pasivarė dar 
kiek pirmyn Kumsongo sri
ty j.

Prezidentas planuoja 
dar taksus pakelti

Egiptas siūlė leisti
Sudanui apsispręsti

Iranas gaus pinigų iš Amerikos,] 
bet ne tiek daug, kaip prašo

JUNGT. TAUTU SEIMAS 
UŽGIRIA AMERIKINI

Washington. — Buvoda- 
mas Washingtone, Irano 
premjeras Mossadegh prašė
prezidentą T r u m a n ą 120 
milijonų dolearių paskolos— 
po 10 milijonų kas mėnesį 
per 12 sekamų mėnesių. O
Iranas atsiteistų pelnais iš 
suvalstybintos ir atgaivin
tos savo aliejaus pramonės.

Suprantama, kad Iranas 
gaus tam tikrą paskolą, bet 
mažiau kaip prašo. Ame
rikos valdžia parems Iraną 
tiktai tiek, kad jis išvengtų 
sunkios krizės ir atsilaikytų 
prieš savuosius komunistus.

Jeigu Amerika paskolintų

Tranui 120 milijonų dolerių, 
tai jis galėtų visai neside- 
rėti su anglais. Bet Ame-
rika nori priverst Iraną 
taip susitarti su Anglija, 
kad jis leistų anglams, bent 
kaip partneriams, pelnytis

Todėl Iranas gaus tik

politiniai koresponden-

iš iraniškos aliejaus pramo
nės.
dalį prašomų pinigų, kaip 
rašo 
tai.

Irano premjero pavaduo
tojas dr. Hussein Fatemi 
kaltina naująjį Anglijos 
premjerą Churchillą; sako, 
jog Churchillas nenori kai
myniškai tartis su Iranu, 
bet imperatoriškai diktuoti.

Francijos darbininkų vadas 
ragina darbuotis dešiniųjų 
unijose prieš ginklavimąsi

NUSIGINKLAVIMO PLANA
i Atideda Sovietų siūlymą užgini A-bombas, sušaukt 5 
Didžiųjų sueigą, trečdaliu sumažint ginkluotas jėgas

Paryžius. — Amerikos, 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson pasiūlė Jungtinių 
Tautų seimui (asamblėjai) 
įsteigti nusiginklavimo ko
misiją. Pasiūlymas buvo iš 
anksto užgirtas Anglijos ir 
Francijos. Komisija tūrė
tų svarstyti ir spręsti, kaip 
įvykdyt amerikinį planą, 
kurį seimas jau pirmiau už- 
gvrė:

Suskaičiuot visų didžiųjų 
valstybių ginkluotas jėgas, 
palaipsniui einant linkui 
ginklavimosi sumažinimo ir 
atominiu ginklu uždraudi
mo.

Key West, Florida.—Prez. 
Trumanas atostogaudamas 
planuoja dar pakelti ameri
kiečiams taksus. Tartis apie 
naujuosius taksus preziden
tas. pasišaukė ir Fr. J. Law- 
tona., Biudžeto (lėšų) Biuro 
direktorių iš Washingtono.

Trumanas galvoja, kaip 
galima būtų surinkti viso 
90 bilijonų doleriu taksų 
būsimiems finansiniams me
tams, pradedant nuo 1952 
m. lienos 1 d. To reikia di
dėjančioms karinėms išlai
doms.

Einamaisiais finansiniais 
metais iki liepos 1 d. val
džia išleis daugiau kaip 70 
bilijonų dolerių, ir šalies iž
das susilauks pauios skolos 

’iki pusaštunto bilijono do
lerių.

Berlin. — Benoit Fran- 
chon’as, pirmininkas galin
gosios Franc ū z ų Darbo 
Konfederacijos (unijų \ są-Paryžius. — Egiptas, krei-i

pėsi į Jungtines Tautas su jungos), ragino kairiuosius
pasiūlymu — leisti patiems 
Egiptinio Sudano gyvento
jams nubalsuot, ar jie nori 
•prisi.iungt prie Egipto.- ar 
pasilikt vadinamoj “ben
drojoj” Anglijos ir Egipto 
valdžioje. Iš tikrųjų an
glai viešpatauja Sudanui.

Trygve Lie, Jungtiniu 
Tautų sekretorius, pritarė 
šiam pasiūlymiti. Anglija 
dar neatsiliepia.

Atomų jėga Anglijoj 
apšildo trobesį

Kinija žada išvystyt 
savo aliejaus gamybą

Peking. — Generolas Ču 
Teh, Kinijos liaudies armi
jų komandierius, pareiškė, 
kad Kini ja per 5 iki 10 mė
tų taip išvystys savo alie
jaus (naftos) gamybą, jog 
pasivys, kitas šalis, kurios 
dabar daugiausia aliejaus 
pagamina.

Ču Teh sakė, Sovietų alie
jaus. specialistai padės Ki
nijai išvystyti šią pramonę.

200,000 italų pabėgo 
nuo potvynių

Roma. — Upės Po ir Adi
ge šiaurinėje Italijoje taip 
plačiai ir giliai ištvino, kad 
išvijo 200,000 žmonių iš na
mų. Potvyniai apsėmė iš
tisus miestus ir kaimus; pa
skandino daugiau kaip 100 
žmonių; padarė daug mili
jonų dolerių nuostolių.

London. — Anglų valdžia 
pranešė, kad atomų jėga 
jau šildo 80 kambarių tro
besį Harwell’yje, atominių 
Anglijos tyrinėjimų centre. 
Toliau ir kiti namai Har- 
\vellyj būsią šildomi karš-, 
čiu, gaunamu iš atominės 
krosnies.

Mišrus, nesprogstantis 
uraniumo elementas yra 
perdirbamas atominėje 
krosnyje į sprogstamąją 
atom-bombų medžiagą. Per
dirbant išsivysto daug karš
čio.

Tas karštis kaitina pri
leistus vandens., suraitytus 
metalinius vamzdžius. Ki
tais, toliau pravestais vamz
džiais karštas vanduo plau
kia į radijatorius, kurie ir 
šildo kambarius. •

Valdžia sa-ko, šildantis 
kambarius vanduo yra 
“laisvas” nuo. kenksmingų 
atominių šiukšlių.

Dar nepaskelbta, kaip tas 
vanduo apsaugotas nuo pa
vojingų atominių atmatų 
“spraginėjimo” - spindulia
vimo.

pasaulio unijis.tus eiti j de
šiniųjų unijas ir veikti jose, 
trukdant vakarinių kraštų 
ginklavimąsi.

Jis kalbėjo susirinkime 
Pasaulio Darbo Unijų Są
jungos vykdomojo komiteto 
rytiniame Berlyno ruožte. 
Pats Franchonas yra narys 
šio komiteto, susidedančio 
iš 200 atstovų nuo įvairių 
šalių unijų.

Jisai priminė eilę streikų, 
kurie tramdo Amerikos bei 
kitų vakarinių šalių gin
klavimąsi prieš Sovietų Są
junga. Franchonas. ypač 
nurodė į pastaruosius laiva- 
krovių. streikus New Yorke 
ir Hamburge.

Sakė, “tai labai reikšmin
gas dalykas, kad 30,000 lai- 
vakrovių per tris savaites 
streikavo New Yorke prieš 
savo unijos vadus., o kartu 
ir prieš samdytojus ir prieš

Vyskupai sako, valdžios 
sugedimas galįs 
parblokšt Ameriką

Washington. — Katalikų 
kardinolų, arkivyskupų ir 
vyskupų suvažiavimas įspė
jo, kad valdininkų suktybės 
ir doros sugedimas gali par
blokšti Jungtines Valstijas.

Vyskupai, supra n t a m a, 
pastebėjo ir taksų kolekto
rių suktybes.

Jie išleido pareiškimą, 
primindami, kaip senovės 
Romos imperija žlugo per 
valdovų supuvimą.

Grigaitis rašo, nebuvo.
Mes leidžiame 

mes per laikraštį 
savo nuomonę apie 
ir kitus laikraščius.

Mums to ir užtenka!

laikraštį, 
pasakome 
Naujienas

London. — Anglų valdžia 
sakė, gal 1952 - 53 metais 
bus leista Egiptiniam Suda
nui nusispręst, ar jis nori 
nepriklausomybės nuo An
glijos. ’

Teherano studentai išvijo 
policiją iš universiteto

Teheran, Iran. — Daugiau 
kaip tūkstantis ’ Teherano 
Universiteto studentų susi
rinko paminėti Tarptautinę 
Studentų Dieną, šimtai po
licijos įsiveržė į universite
tą ir bandė studentus iš-

Korėja.—Pirmadienį fron- blaškyti. Bet studentai įvei- 
te įvyko tik keli žvalgų su- kė policiją ir išmetė ją lau- 
sidūrimai. kan.

valstybę.”
Franchonas pažadėjo, kad 

Pasaulio Darbo Unijų Są
junga “duos reikalingos, pa
ramos vakaru darbininkams 
kovoje prieš blogėjančias 
gyvenimo ir darbo sąlygas.”

Pasaulinė Uniiu Sąjunga 
atstovauja 80 milijonų uni- 
jistų įvairiuose kraštuose.

APIE N. YORKO LAIVA- 
KROVIŲ STREIKĄ

New York. — Čionaitiniai 
laivakroviai. Darbo Federa
cijos unijistai. streikavo per 
25 dienas, reikalaudami pa
naikint netinkama nauja 
sutarti, kurią unijos vadai 
padarė su kompanijomis. Iš 
pradžios, streikieriai atsisa
kė krauti ginklus bei amu
niciją Į laivus. Bet kai ar
mija atsiuntė “savo darbi
ninkus,” tai ir streiko va
das J. J. Sampson įsakė 
streikieriams krauti ginklus 
į laivus.

Dabar Sampsonas bažija- 
si neturėjęs jokių ryšių su 
komunistais.

Kada nors suruošt nusi
ginklavimo konferenciją.

Kinijos Liaudies Respu
bliką būtų pakviesta į to
kią konferenciją ir galėtų 
pasirašyti jos nutarimą, bet 
Kinijai neleista dalyvauti 
nusiginklavimo komisijoje.

Sudaryti tarptautinę ko
misiją, kuri nuolat tėmytų, 
kad būtų vykdoma nusigin
klavimo sutartis.
SOVIETU PASIŪLYMAS 

ATIDĖTAS
Jungtinių Tautų seimas 

pereitą savaitę nutarė pir
miausiai svarstyti ameriki
nį planą ginkluotoms jė
goms aprėžti, o Sovietų pa- 

. siūlymą dėl nusiginklavimo 
I atidėjo ketvirton vieton.
I . Sovietų delegatas Andrius 

reikalu C

Angly kautynėse su . 
egiptėnais užmušta 14

-------- Višinskis, užsienio
Kairo, Egiptas. — Susi- ministras, siūlė: 

kirtimuose per dvi dienas Visu trečdaliu sumažint 
tarp anglų kariuomenės ir ginkluotas jėgas Amerikos, 
egiptėnų tapo užmušta 10 Sovietų Sąjungos, Anglijos, 
egiptėnų ir 4 anglai. Su- Francijos ir Kinijos. Tuo 
žeista kelios dešimtys žmo- tikslu sušaukt jų konferen- 
nių iš abiejų pusių. ciją. ■

Egiptėnai kaltina anglus Uždrausi atominių ginklų 
už pradėjimą šaudyti. An-(gaminimą ir vartojimą; iau 
glai sako, kad egiptėnai paruoštas atomines, medžia-

Anglu kariuomenė visai 
užėmė egiptinį Is.mailijos 
miestą prie Suezo kanalo.

Kaip Iranas gaivina 
savo aliejaus pramonę

Teheran, Tran. — Kad 
Anglija atšaukė visus savo 
inžinierius ir mechanikus iš 
Irano aliejinės pramonės, 
tai Iranas pats savo jėgomis 
panaujina aliejaus gamybą.

Iraniečiai inžinieriai jau 
lapkričio 4 d. išjudino dar
ban didįjį aliejaus - naftos 
apdirbimo fabriką Abada- 
ne, ii’ per dešimtį dienų štai 
kas buvo padaryta:

Pripumpuota 25 milijonai, 
696 tūkstančiai galionų ne-, 
apdirbto aliejaus iš jo vers
mių; iš to pagaminta 5,- 
370,000 galionų gazolino, 3,- 
670,000 galionų kerosi no, 3,- 
510,000 galionų aliejinių 
tepalų ii' 12,650,000 galionų 
kūrenamojo aliejaus.

Irano valdžia sakė, kad 
be jokios anglų mechanikų 
pagalbos greit pagamins 
trečdali kiekio gazolino ir 
kitų aliejinių produktų, o 
toliau pilnai išvystys tą pra
monę.

Sovietai protestuoja 
prieš vakarų karinius 
planus Triesto srityj

Maskva. — Sovietų Sąjun
ga užprotestavo Jungtinėms 
Valstijoms, Anglijai ir 
Francijai, kad jos mojasi 
pavartoti Triesto uosta ii’ 
apygardą kariniams tiks
lams. '

Protestas sako, Amerika 
su savo bendrais anglais, ir 
francūzais planuoja pada
linti Triesto žemę tarp Ita
lijos ir Jugoslavijos, o tada 
įrengti sau toje srityje ka
rines laivyno ir lėktuvų sto
vyklas. Sovietai reikalau
ja, kad visa svetimųjų ka
riuomenė būtų ištraukta iš 
Trieesto ir kad Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba tuo
jau paskirtų gubernatorių 
tai sričiai.

(Triestą pirm karo valdė 
Italija. Pokarinė didžiųjų 
talkininkų sutartis įsteigė 
tarptautinį Laisvą Triesto
Kraštą; o 1947 metais ta taines mylias ploto ir apie 
sritis buvo pervesta į Jung- 258 tūkstančius gyventojų.)

paruoštas atomines, medžia
gas naudot tiktai nekari
niams reikalams.

Sudaryt tarptautinę kon
trolės komisiją, kuriĮ.žiūrė
tų, kad tikrai būtu vykdo
ma sutartis dėl ginkluotų 
jėgų sumažinimo ir atomi
niu ginklu uždraudimo.

Sustabdyt karo veiksmus 
Korėjoje ir už trijų mėne
siu po pertaikos pasirašymo 
atšauk t visą svetimųjų’ ka
riuomene iš Korėjos..

Višinskis, kritikuodamas 
amerikini pasiūlymą, tvirti
no, kad Amerika vis laikosi 
senojo Barucho plano. Tas 
gi planas leidžia Amerikai 
gaminti atom-bombas ir 
vartoti jas, iki bus galuti
nai sukontroliuota atominė 
jėga visame pasaulyje.

Holbrook, Mass.

Yokohama, Japonija. — 
Amerikonai statydina čia 
savo laivynui susisiekimų 
centrą už $2,500,000.

Hong Kong.—Pranešama, 
jog Kinija turi 12,800,000 
milicijos ir apie 3,000,000 
reguliarės armijos._______
tinių Tautų kontrolę.

(Triesto uostamiestis ir 
visa sritis turi 503 ketvir-

MIRe jonas burba
Pereitą šeštadienį mirė 

Jonas Burba, 62 metų am
žiaus, gyvenęs po num. 798 
South St., Holbrooke, Mass. 
Kūnas pašarvotas Zelatsko 
šermeninėje, 5 64 Broad
way, South Bostone. Mass. 
Bus palaidotas trečiadienį 
iš ryto, lapkričio 14 d., 
Canton, Mass., kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų, (dukterį, žen
tą, marčią ir anūką.

Jonas Burba buvo Laisvės 
-rėmėjas ir uolus Lietuvių 
darbininkų Susivie n i j i m o 
veikėjas.

Jį nuo seniai vargino 
skaudus dusulys-asthma.

Laisves redakcija ir admi
nistracija pareiškia gilią 
užuojautą Burbos šeiniai.

ORAS.—Giedra ir šalta.
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■. ti i . kalėjimo (Madrido) šešias. savaites, ta
ki či. •» .. Ziaių jokių ligi šiol paduota nebuvo.

J enka. manyti, kad rte vienas Villegas ten yra apskel
bęs bado streiką; veikiausiai, nepakęsdami žiauraus re
žimo, ir daugiau politinių kalinių ten badauja.

PAVOJUS, PAVOJUS
Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ ASEMBLĖJOS musų krašto 

komercinė spauda šiemet paduoda mažai žinių. Daly
kas tame, kad asemblėja posėdžiauja Paryžiuje/o ne 

y Niujorke.
Tačiau tie, kurie nori smulkiau sužinoti, kas darosi 

n asemblėjoje, Niujorke gyvendami, gali pasinaudoti šio 
miesto radiju, kuris..nemaža asemblėjoje sakytii kalbų 

į/ transliuoja.
Šitų žodžių rašytojas klausėsi tų kalbų ir, tenka pa

sakyti, jos veik visos yra Irinos pesimizmo: dauguma 
asemblėjos narių, — iš anos pusės “uždangos” ir iš šitos, 
-skalbėjo nuogąstingai. Jų nuomone, jei didžiosios, vals
tybės nesusilaikys nuo ginklavimosi, tai žmonija gali 
greit atsidurti katastrofingon padėtin.

Dauguma kalbėjusiųjų pranašauja pačioms Jungti
nėms Tautoms tamsias dienas, jei nebus laiku susigriebta 
padėtį taisyti.

Kad pasauliui grūmoja baisus pavojus, kad karas ga
li būti,—nes mūsij krašte veikia tvirtos jėgos, nukreiptos 
už karą,—labai galimas daiktas. Bet gi Jungtinės Tau
tos, mums rodosi, dabar turėtų tuojau daryti, kas yra 
darytina, kad trečiasis pasaulinis karas neįvyktų.

Pirmiausiai reikėtų baigti karas Korėjoje. Šis karas 
vedamas Jungtinių Tautų vardu, todėl pastarosioms ir 

* turėtų rūpėti, kad jis juo greičiau būtų baigtas.
Antra: nors Kinijos įsileidimo į Jungtines Tautas klau 

" simas tapo atmestas, tačiau jis galima išnaujo iškelti ir 
’ Kinija turėtų būti įsileista į šią organizaciją. Tai žy

miai sutvirtintų taikos reikalą.
Tiesa, mūsų valstybės sekretorius Kinijos Liaudies 

Respubliką, Kinijos žmone^ pastatė “žemiau barbarų,” 
bet tai buvo išsišokimas, tai buvo “nelemtas įvykis.”

O jeigu būtų nuspręsta, atomo bombą nuįstatyminti, 
tai būtu ••tliktas dar vienas žygis linkui taikos išlaikymo, 

d '• l;!:.imris turėtų aiškiai ir tvirtai pasisa
kyti «• 'j Lj "a is^>nb'(‘!a. Tuomet pranyktų te
są’ . m n nu -• žmonių nebegali ramiąi

^miegoti.

o. 1 : Ibta, būk i iaarės korėjiečiai ir 
i-- a , , ■ ! i • fui.stančius karo belaisvių, per
ąpau/'.a ’ • radiją buvo paleista visokiausių grąsinimų ko- 

g! rejiečių adresu..
Tūli mūsų pareigūnai ir karštagalviai pradėjo skelbti, 

‘ jog dabar reikią naudoti atomo bomba Korėjoje. Kiti 
w rėkia: nutraukti karo paliaubų pasitarimus.
I Bet mūsų karo vadovybė Washingtone pareiškė, kad 
; ji pati netiki tuo pranešimu, kurį padarė vienas karinin- 

,■ kas Korėjoje. Ji mano, jog visa tai yra išpūsta, perdėta; 
■ ji parėikalvo smulkesnių žinių, konkretesnių davinių.

V- Kol kas tų davinių dar vis neturime. Gi propaganda 
už atomo bombos naudojimą'Korėjoje ir už paliaubų 

'V; pasitarimų nutraukimą tebeina!
Dėl to kaitkurie šiandien ir galvoja, jog žinia apie 

’ mūsų karo belaisvių masinį žudymą tyčia “sutaisyta,” 
kad pateisinti atominės bombos naudojimą Korėjoje, kad 
nutraukti paliaubų pasitarimus .

|/. Būtų baisus dalykas, jei be jokio ištyrimo, be jokio 
patįkrinimo paleistų gandų būtų paklausyta karštagalvių 

; ir pradėta naudoti atominė bomba Korėjoje. Būtų taip 
P pat baisus dalykas, jei be -nič niekur nieko būtų nu- 
w traukti paliaubų pasitarimai .

Gal būt, kai skaitytojas šiuos žodžius skaitys; mes jau 
Į turėsime aiškesnių daviniu apie tą visą reikalą. Da- 
’ bargi kiekvienam žmogui tenka susirūpinti ir daryti vis- 

j - ką, kad paliaubų pasitarimai nebūtų nutraukti, kad ato
mo bomba nebūtų naudojama.

JŲ PAŽADAI
Kanadiškiame Liaudies

šaulio gynybos sistemą. Paste
bima, kad daugiausiai disku
tuoti vienybės klausimus su

Balse skaitome:
Kai tik ateina rinkiniai, 

parlamento arba miesto tary
bos, tai lokalinė spauda persi- 
pildo gražiausiais pažadais. 
Tarp liberalą ir konservatu 
eina didžiausios lenktynės, 
kas daugiau ir gražesniu pa- 

• žadėjimu 'duos. Ontarijos sei- 
•p: lin cĮ n !< j m jtpis artėjant, <ia- 
i... ' j.' ;: O■■ f ari ios spauda t ik

■' i-:is f 1:»is.

patarnavi-
I - reikalo kiekvie- 

it būtu \ ietos ir
. m : <■“ im sykiu apdrau- 

r i<’ i. is kurio bus pa
dengi ■' los ligonines sąskaitos. 
Na, žinoma, apart to, dar ža
da namu, darbu ir viso ko ki
to.

Konservatai žada nupiginti 
vienu centu pieną. Tas yra jų 
svarbiausiu pažadėjimu, apart 
kitų, kurie seni, dar prieš 
praėjusius rinkimus duoti.

Kiek tie gražūs rinkimų 
metu duodami pažadai turi 
reikšmės, lietuviškas priežodis 
atsako trimis žodžiais: “žadi
nys — sapne radinys”. Taip 
visados ir buvo.

Taip yra. ne tik Kanado
je; taip yra ir pas mus, 
Jungtinėse Valstijose. Rin
kiminės kampanijos metu 
republikonai ir demokratai 
k a n didatai le.nktyniuojasi 
vieni su kitais pažaduose. 
Na, ir jie dirba: kalbėdami, 
r a š y darni, agituodamiesi, ( 

, jie rinkėjams gatavi paža- 
i dėti ir saulę ir mėnulį. O 
i kai tampa išrinkti, pamirš
ta viską!

Jų laimė glūdi, tačiau, ta
me, kad ir balsuotojai greit 
pamiršta jų duotuosius pa

žadus. .Balsuotojams “pa
miršti” padeda komercinė 

1 spauda, tarnaujanti ne liau
džiai, bet politikieriams ir 
jų bosams.

SUGEBA AR NESUGEBA
Clevelando Dirvoje tūlas 

V. Rimvydis rašo:
Jau pora mėnesių sovietai 

nesustabdomai varo propa
gandą už Vokietijos suvieniji
mą. žiniomis iš Bonnos, vis 
delta jie nesugebėję - sulaikyti 
vak. Vokietijos padarytos pa- 

l’žangos, siekiamos nepriklau
so m y b e •: ir karinio sti pr ė j i m o,. 

‘Tačiau jiems bent pavyko vo- 
. kiečiu mases įtikinti, kad jų 
: ::!';- •,(> .eivi -iiijimas esąs tiek 

kaip vak. Vokiu
■ ' v ima.; į vakarui pa.

ryt. Vokietija esanti linkusi 
evangelikų bažnyčia. Nors ji 
visai nesųnpatizuoja komu
nistėms, vis dėlto ji būtų va
dovaujanti bažnyčia suvieny
toje Vokietijoje. Kancleriui 
Adenaueriui — Reino krašto 
katalikui net prikišama, kad 
jis visai i)’ nesidomįs jungtine 
Vokietija. Vokietijos ryšiams 
su vakarais vis daugiau prieši
nasi Schumacherio socialistų 
partija. Nors amerikiečiu poli- 

iv toliau siekia Vokietijos 
juvk-.ujiivo pagal visas demo
kratines taisykles, nors tai tu
rėtų privesti ir "prie sovietų 
pasitraukimo iš rytų Europos, 
tačiau, šiuo metu labai ne
daug kas tiki, kad tokios 
perspektyvos būtų jau čia pat 
ar bent netolimoje, ateityje.

Kaip matome, smetoni- 
ninkų rašytojas pats save 
susimuša. Pirmiau jis sa
ko, būk sovietai nesugebą 

į vakarinės Vokietijos sulai
kyti nuo ginklavimosi ir 
įstojimo į “Vakarų bloką,” 
o vėliau pripažįsta, kad ta
rybinės p o 1 i t i k o s pusėn 
krypsta Vokietijos evange
likai ir socialdemokratai, ir 
kad vak. Vokietija'dar vis 
stovi labai toli nuo to taško, 
į kurį “Vakarai” nori ją 
Įtraukti! L-

KO BONNO
VALDŽIA BIJO?

Vilnis rašo:
i

Vakarų Vokietijos turtin
gieji, naujai atgavę fabrikus 
ir kitus turtus, reiškia baimės, 
kaip rašo Now York Times’ui 
Jack Raymond, kad Vokieti
jos apvienijįmas jiems bus
nenaudingas. Jie kalba apie 
“žemesnį ,gyvenimo lygį” ir 
kitus dalykus, bet ko jie tik
rai bijo, tai Rytinėj Vokieti
joj esamos santvarkos, kuri 
geresnė beturčiams, o betur
čiai sudaro daugumą Vokieti
jos žmonių — didelę daugu
mą,

Apvienijus Vokietiją ir va
karinėj jos daly žmonės gali 
imti veikti už tokią santvarką.

Mokslo metų pradžia Rumu
nijos aukštosiose mokyklose

BUKAREŠTAS, spal. 2 d. 
—Rumunijos institutuose ir 
universitetuose p r a s i d ėjo 
nauji mokslo metai. Į pa
skaitas atėjo beveik 60,000 
studentų — du su viršum 
karto daugiau, negu buržu
azines - dvarininkiško s i o s 

i Rumunijos aukštosiose iuo- 
I kyklose.

(Kurie mokytesni už advo
katus, lai neskaito)

“Aš esu galingas ąžuolas. 
Manęs nė jokis vėjas neį
veikia. Jeigu kada ir už
kimba ant manęs kokie ša
peliai, su metų laiku aš jų 
nusikratau.”

Taip pasakoja ąžuolas.
“Aš tik paprastas krūme

lis, kaip mane žmonės va
dina. Nė didelės galios aš 
neturiu, bet gyvenu sau, 
kaip man tik gamta lei
džia.”

Taip gieda sau visi pa
prasti mažesni ir > didesni 
krūmeliai.

“Aš tik paprasta žolė. Au
gu sau saulės spindulių lei
džiama, ir užėjus žiemai, 
mirštu. Tai toks mano li
kimas. Nedarau blogo nė 
vienam, ne kitam, nors ne- 
kurie manęs neapkenčia. Ir 
jeigu užsipainioja kokie tai 
siūlai aplink mane, tai lai 
juos vėjas su laiku sudras
ko, ne mano tai reikalas per 
tą trumpą vasarą s.au galvą 
kvaršinti.”

Taip gieda visokie mažes
nės rūšies augmenys.

Bet gamta turi ir kitus 
sutvėrimus. Ju randasi vi
sokių. Vieni geri, kiti ne
naudingi, o kiti ir labai ki
tiems pavojingi.

Voras...
Kas nežino voro?
Ką jis alieka? Koks jo 

tikslas?
Daugelis gau negalės ant 

visų panašių klausimų atsa- 
kyti.

Bet va kas iš tikro atsi
tinka.

Voras turi tam tikrą ypa- 
i tybę, kad savo gyvenimo ‘ 
J palaikymui jis turi vieno
kiu ar kitokiu būdu ką kitą 
sugauti.

Jis iš to tik ir gyvena.
Ar teisingas jo toks pasi

elgimas, ar ne, tai lai spėja 
ir atsako tie, kurie save 
stato galingais ąžuolais...

Voras ieško sugauti sau 
auką. •

Ką jis daro?
Jis pina tam tikrą tinklą, 

pasiimdamas sau į pagalbą 
tą galingą ąžuolą. Visi ki
ti nekalti gamtos sutvėri
mai randasi įrankiu su
kriam įr gudriam vorui, 
kad jis galėtų sau auką su
gauti.

Jis išpina sau tinklą, per 
kurį, ramiai sau sėdėdamas, 
gaudo jam reikalingas au
kas.

Iš to jis ir gyvena .
Čia paimta pavyzdys iš 

gamtos.
Bet tie dalykai atsikarto

ja ir žmonių gyvenime.
Kaip tai?—gali vienas ki

tas paklausti.
Nugi paprastas dalykas. 

Mes turime savo supuvusia
me politiniame kūne taip va
dinamų bacilų, siurbėlių ir 
išnaudotojų, kurie, ar tai 
nemoka teisingai, pagal 
“dievo prisakymą” padary
ti sau gyvenimą “iš pra
kaito savo,” arba esti to
kiais tinginiais, kad nenori 
sau teisingą pragyvenimą 
padaryti, ir. liekasi judo- 
šiais ir siurbėlėmis ant 
sveiko žmogaus kūno.

Šiandien karo šalininkai 
mato pavojų visur, kur jo 
nėra.

Bet tie tinginiai ir judo- 
šiai kuodaugiausiai savo 
kakarines atidaro ir kuo
daugiausiai s šaukia prieš 
viską, kas jiems nepatinka.

Pasekmės pasirodo seka
mos. Mūsų J. V. Justicijos 
Departmentui paskirta 
kuone dviguba suma pinigų, 
kad jis turėtų už ką tų vorų 
daugiau pasamdyti.

Tie vorai maitinasi iš to. 
Jiems sveika, naudinga.

Bet naivūs žolelės, mede
liai ir medžiai, nežinodami, 
ar per savo “aš” nusistaty
mą, ateina tiems vorams į 
pagalbą netiesioginiai.

Zeuso dievai, atleiskite 
jiems!

Nefeljetonistas
P. S. Teko girdėti iš dau

gelio, dabartinės reakcijos 
laikotarpiu, kad iš tos re
akcijos nieko neišeis, nes 
kaip anas pasiutimas Pal- 
merio laikais praėjo, taip ir 
šis praeis.

Neturiu abejonės, kad 
praeis, bet jis turi sukelti 
didesnį pasipriešinimą, ne
gu matėsi iki šiol.

Bet pradžia jau gerokai 
padaryta. Daugelis, unijų 
lokalų pradėjo permatyti tų 
areštų ir deportavimų iste
riją.

Tik reikia daugiau dar 
darbo, kad galutinai tokiai 
isterijai padaryti galą.

Nefeljetonistas

nutarė stoti taikos sargybom 
Kombinato darbininkai pasi
žadėjo metinį gamybos planą 
įvykdyti iki gruodžio 21 die- • 
nos ir iki šių metų pabaigų 1 
duoti didelį kiekį produkcU Į 
viršum plano, tame tarpe 8 
tonas kietos odos, .900 tūks
tančių kvadratinių decimetrų 
chromo, 5,000 porų juchtinės 
avalynės, 20 tūkstančių porų 
klijuotos avalynės ir t.t. Dar
bo našumą pasižadėjome pa
kelti 2 procentais, savikainą 
sumažinti puse procento.

“Socialistiniame ’lenktynia
vime iškyla nauji žmonės, 
nauji darbo pirmūnai. Tai vi
sų pirma tokie žmonės, kaip 
Birbilas, -Juknevičiūtė, Lips- 
kis, Urbikienė, kurie įvykdo 
darbo normą po 170—200 
procentų.
“Mūsų kolektyvas nesigailės 

jėgų ir toliau keliant darbo 
našumą, stiprinant mūsų tary
binės Tėvynės galią. Juo ga
lingesne Tarybų šalis, tuo 
tvirtesnė taika pasaulyje.”

štai balsas kito Lietuvos 
darbininko. Rašo Pasvalio 
Mašinų-traktorių Stoties pir
mūnas Povilas Latinskas:

“Taika ir darbas — dvi Ne
atskiriamos sąvokos. Tai gerai 
supranta ir mūsų MTS trak
torininkai, kurie nuolat sten-’ 
giasi. gausinti taikaus darbo 
laimėjimus. Pasvalio MTS me
chanizatoriai šių metų arimo 
darbų planą jau įvykdė 105 
procentais. Padedant MTS, 12 
rajono kolūkių geriausiu laiku 
atlikta rudens sėja. Linų rovi
mo planą stoties mechanizato
riai įvykdė 50 procentų.

“Pasirašydami Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimąsi, 
stoties mechanizatoriai įsijun
gė į socialistinį lenktyniavimą 
už padidintas išdirbio normas, 
degalų taupymą ir darbų sa
vikainos sumažinimą.

“Mano vadovaujama trak- 
torinė brigada, įsipareigojusi 
įdirbti 5,500 hektarų žemės, 
jau įdirbo 3,800 hektarų kol
ūkinių dirvų, sutaupė 6,500 
kg kuro, 8 rubliais sumažino 
kiekvieno ha įdirbimo savikai
ną. Neatsilieka ir kitų m.^sų 
MTS brigadų mechanizatoriai.

“Esu tikras, kad visų mūsų 
respublikos MTS darbo laimė
jimai, pasiekti kovoje už tai
ką, bus svarus įnašas į visos 
tarybinės liaudies pastangas 
siekiant apginti taiką.” . •

Povilas Latinskas

‘MES UŽ TAIKĄ,” SAKO 
LIETUVOS ŽMONES

Winston Churchill, Anglijos konservatorių partijos 
lyderis, naujas Anglijos premjeras. Jis pilnai paten

kintas paskjutiniais parlamento rinkimais,' kuriuose lai
mėjo toriai.

Rašo Vilniaus “Elnio” odos- 
avalynės komiteto skyriaus 
vedėjas Ignas Brazauskas:

“Tarybinio Taikos gynimo 
komiteto nutarimas rinkti pa
rašus po Pasaulinės Taikos 
tarybos Kreipimusi dėl Taikos 
Pakto sudarymo Tarp penkių 
didžiųjų valstybių išreiškė 
milijonų tarybinių žmonių 
jausmus ii- siekimus.•

“Mes už taiką! — galingai 
skamba visoje mūsų plačioje 
Tėvynėje.

“Šiuos, žodžius mes, tarybi
niai žmonės, visų pirma taria
me todėl, kad mes galėtume 
toliau ramiai tęsti taikų kūry
binį darbą ir greičiau, pastaty
ti komunizmą. Taika — tai 
nauji fabrikai, taika — tai 
gausus derlius, taika — tai 
pasiturintis ir laimingas gyve
nimas.

“Šiemet visos taikingosios 
pasaulio tautos pažymėjo šeš
tąsias metines nuo hitlerinės 
Vokietijos sutriuškinimo. Sep
tinti metai po karo mūšių lie
tuvių tauta puošia savo kraš
tą naujais sodais, mokyklo
mis, įmonėmis. Kiekvieni me
tai — naujų mūsų liaudies

pergalių metai. Anksčiau, kai 
Lietuvą valdė buržuazija, 
mes tik galėjome svajoti apie 
tokius didelius pasiekimus.

“Mūsų tauta pakyla kartu 
su visomis tarybinėmis tauto
mis ir vieningai naujo karo 
kurstytojams sako: “Ne!” 
Prie šio protesto vieningai 
prisijungia taip pat visas mū
sų “Elnio” odos ir avalynės 
kombjnato kolektyvas. Mes 
per daug gerai atsimename, 
ką reiškia karas, kokių jis 
reikalauja aukų. Mūsų kombi
natas, praūžus karo, audrai, 
daugiau priminė griuvėsius, 
negu įmonę. Pokariniais me
tais kolektyvas jį atstatė, ir 
dabar jis kasmet duoda vis 
daugiau produkcijos. Pagal 
penkmečio planą nustatytą 
gamybos užduotį mes pasie
kėme pernai liepos mėnesį.

“Tarybinio Taikos gynimo 
komiteto nutarimas dėl para
šų rinkimo po Pasaulinės Tai
kos tarybos Kreipimusi sukėlė 
naują gamybinį pakilimą, šio
mis dienomis įvykusiame kom
binato susirinkime kolektyvas I žemes.
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Italijos valstiečių 
kova del žemes

ROMA, spal. 3 d.—Vals
tiečių kova dėl žemes, atsi
naujinusi Romos provinci
joje, toliau plečiasi. Nepai
sydami to, kad policija lai
ko apsiausties padėtyje iš
tisus kaimus ir rajonus, 
tūkstančiai bežemių valstie
čių užėmė naujas dirvonuo
jančias dvarininkų žemes. 
Sekdami Romos provincijos 
valstiečių pavyzdžiu, j kovą 
įsijungė kaimyninės Vitęr- 
bo provincijos valstieo^hi, 
užėmę šiomis dienomis dau
giau kaip 15 tūkstančių 
hektarų dvarininkų žemės.

Netoli Romos, Džencane, 
policija suėmė ir sumetė į 
kalėjimus šimtus valstiečių, 
pradėjusių dirbti dvarinin
kų žemėje. Tačiau gyvento
jų protestas ir šiame rajo
ne paskelbtas visuotinis 
streikas . privertė . policiją 
paleisti daugumą suimtųjų. 
Dieną ir naktį valstiečiai 
saugo jų užimtas žemes ir 
dirba lauko darbus, nepai
sydami provokacinių polici
jos veiksmų.

Valstiečiai susilaukia ak
tyvios paramos iš ‘ miestų 
darbo žmonių, čivitavekijos 
mieste, esančiame 100 kilo
metrų į šiaurę nuo Ro|4qs, 
darbo žmonės surengė 12 
valandų visuotinį streij® 
solidarizuodamiesi su vals
tiečiais, užiminėjančiais dir
vonuojančias dvarininkų
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Didele iškilme

Tuose seimuose Lietuvos bajorija įgijo teises, kurios 
galutinai užtikrino jai pirmą vietą valstybėje. Bajorai 
įgijo nuosavybėn tuos dvarus, kuriuos lig tol tik laikinai 
turėjo iš didžiojo kunigaikščio. Tai atidavė į bajorų ran
kas didelius turtus, o turtai duoda įtekmės ir galybės. 
Bet maža to. Politikos gyvenime bajorai įgijo teises 
rinktis didįjį kunigaikštį. Tai buvo svarbių svarbiausias 
įrankis bajorijos rankose. Nuo to laiko jau nebebuvo 
kas varžo bajorų galybės augimą. Jie rinkosi sau tą di
džiuoju kunigaikščiu, kuris teikė jiems daugiausia lais
vių (privilegijų).

Bet reikia atminti, kad tas teises, tą galybę ir svarbą 
Vytauto laikais įgijo tiktai didžioji Lietuvos bajorija, 
kuri susidėjo iš mažųjų kunigaikščių liekanų ir iš tur
tingųjų, svarbesnes vietas užimančių jų bajorų. Tiktai 
jie būdavo kviečiami kunigaikščio tarybon. Tiktai jie 
vieni dalyvaudavo seimuose ir turėdavo balsą valstybės 
klausimuose.

Mažieji ir neturtingieji bajorai neturėjo jokios įtek
mės. Jų nekviesdavo į sųyažiavimus. Jų balso niekas 
neklausė. Jie priklausė kunigaikščio ir didžiosios bajori
jos. Jų padėjimas maža kuo skyrėsi nuo valstiečių padė
jimo. v . A ‘

Jų iškilimonaikas atėjo vėliau.
(Daugiau bus)

Lietuvių tautos 
istorija

Miami, Fla

(Tąsa) 
VII.

PASKUTINIAI VYTAUTO GYVENIMO METAI.
Bet ir po Gorodliaus unijos Vytautas nepaliovė manęs 

apie karaliaus vainiko užsidėjimą ir Lietuvos karaliaus 
vardo priėmimą. Bet vis dar nenorėjo daryti šito be Jo
gailos sutikimo.

Norėdamas geruoju susitarti su Jogaila, Vytautas su
sikvietę pas save Luckan svečiuosna aplinkinius kara
lius. Buvo ten ir Austrijos karalius Zigmantas. Pokylio 
laiku Zigmanto ir Vytauto prikalbintas, Jogaila davė 
savo sutikimą, kad Vytautas priimtų karaliaus vainiką. 
Bet lenkų ponija apie tai nė girdėti nenorėjo, o po jų 
įtekme ir Jogaila galutinai nedavęs sutikimo, išvažiavo 
iš Lucko.

Vytautas tad nusprendė ir be lenkų ir jų karaliaus 
sutikimo tapti karalium. Zigmantas pažadėjo atsiųsti 
jam į Vilnių karaliaus vainiką, o Vytautas pasikvietė 
vėl kaimynus į Vilnių 1430 metais. Bet lenkai, kaip įma
nydami, stengėsi daryti kliūtis. Nurašė laišką popie
žiui, kad jisai atkalbėtų Zigmantą, kad neduotų Vytau
tai karaliaus vainiko. Bet popiežiaus patarimas nieko 
negelbėjo. Zigmantas neatsisakė pagelbėti Vytautui jo 
sumanyme. Matydami, kad šitai negelbi, lenkų ponai 
ir Jogaila pasiūlė Vytautui Lenkijos sostą, kad tik jisai 
išsižadėtų Lietuvos karaliaus vardo. Bet Vytautas griež
tai atmetė jų pasiūlymą. Jo sumanymas buvo padaryti 

'Lietuvą karalija ir atskirti ją nuo Lenkijos. Tad lenkai 
nutarė suimti Zigmanto pasiuntinius pas Vytautą ir at
imti iš jų karaliaus vainiką Vytautui skiriamąjį. Taip 
ir padarė.

r Kuomet 1430 m. buvo jau susirinkę svečiai į Vilnių, 
- atėjo žinia, kad lenkai suėmę Zigmanto pasiuntinius ir 

atėmę iš jų karaliaus vainiką. Tuo būdu Vytauto vaini
kavimas teko atidėti tolimesniam laikui. Bet tam suma
nymui nebelemta buvo įvykti, nes taip pačiais metais 
Vytautas mirė.

VIII.
KOKIOS ATMAINOS LIETUVOJ ĮVYKO 

VYTAUTO LAIKAIS?
. Jeigu atsižvelgsime į Vytauto laikus, lengvai pastebė

sime, kad tai buvo laikai svarbių atmainų, kurios paliko 
gilų pėdsaką ir davė kitokią pakraipą tolimesniam lietu
vių tautos ir valstybės gyvenimo bėgiui.

Priėmusi katalikų tikėjimą, lietuvių tauta susiartino 
su* kitomis apšviestesnėmis tautomis: vengrais, vokie
čius, čekais, iš kurių lietuviai savindavosi aukštesnės 
kultūros vaisius. Susivienijimas su lenkais atidarė ke
lią lenkų įtekmei į lietuvius.
‘ Į Lietuvą atsikėlė daugybė svetimtaučių: vokiečių, 
žydų ir totorių, kuriems Vytautas suteikė laisvę ir tam 
tikras teises. Totoriams davė žemės sklypus ir leido pre
kyba užsiimti. Žydams gi, dar Gardino kunigaikščiu bū
damas, davė (1388 m.) teises pirkliauti ir skolinti pini
gus lietuviams. Be to, uždraudė skriausti žydus, ku
riems leido rinktis sau teisėjus.

Svetimtaučiai daug prisidėjo prie pakėlimo prekybos 
ir amatų Lietuvoje. Prekybai augti daug padėjo valsty
bes galybė ir įtekmė. Didžiausi Lietuvos priešai, kry
žiuočiai ir totoriai, dabar laisvai leido Lietuvos pirk
liams pirkliauti jų šalyse. Taigi Vytauto laikais gerokai 
buvo pakilus prekyba su Europos šalimis, taip pat ir su 
rytų tautomis. Miestai ėmė augti ir turtėti. Didieji bajo
rai, parduodami savo ūkio produktus, taip pat praturtė
jo, o drauge su praturtėjimu kilo ir noras turėti dides
nės įtekmės valstybėje. Šitai, kaip matėme, jie ir pasie
kė. - •••*

Mažiausia laimėjo iš to valstiečiai žemdirbiai. Atža
gariai, nuolatiniai karai, rinkliavos ir plėšimai didžiai 
suvargino sodiečius. Jų santykiuose su bajorais neįvyko 
svarbių permainų Vytauto laikais.

» <Už tai, kaip jau sakėme, didelių ir svarbių permainų 
įtyko Lietuvos bajorų padėjime. Aplinkybės susidėjo la
bai'laimingai Lietuvos bajorams. Bekovodami su Jogai
lą dėl Lietuvos sosto, Vytautas galėjo remtis vien bajo
rais. Jis susiartino su bajorija ir pakėlė turtingiausiuo- 
sius savo nuolatiniais bendradarbiais ir patarėjais.

Dar labiau pakilo bajorų galybė ir svarba, ^kuomet 
Vytautas, nuveikęs sričių kunigaikščius, tapo vienaval- 
dis Lietuvoje ir kunigaikščių vietoje pasodino savo išti
kimus bajorus. Galingi bajorai susispietė dabar aplinkui 
vieną Vytautą, Matydamas jų jėgą, Vytautas nesišalino 
jų, bet atžagariai—stengėsi pririšti juos prie savęs, kad 

. su jų pagalba išsikovojus sau ir Lietuvai didesnį sava
rankiškumą ir karaliaus vainiką.

Taip Lietuvos bajorija įgijo didelę svarbą. Visuose 
svarbesniuose valstybės reikaluose Vytautas paprastai 
klausdavosi patarimo galin’gesniųjų ir svarbesnes vietas 
užimančių jų bajorų. Vėliau iš tų b’ajorų patarėjų susi
darė nuolatinė taryba prie didžiojo kunigaikščio. Savo 
viešpatavimo pabaigoje Vytautas neberišo nė vieno svar- 

t bosnio klausimo, nepasikalbėjęs su savo taryba.
iBet šituo dar nepasibaigė Lietuvos bajorų iškilimas 

į Vytauto laikais. Lenkų ponija ir Jogaila teisingai matė, 
kad Lietuvos bajorija tai svarbiausia Vytauto parama jo 
Sjpoje prieš lenkų pasikėsinimus ant Lietuvos savaran
kiškumo. Užtatai lenkai stengėsi patraukti prie savęs 
didžiąją Lietuvos bajoriją, teikdami jiems laisves, her
bus ir galybę, kurią turėjo lenkų bajorai. To varžymosi 
dėl Lietuvos bajorų pritraukimo pasekmė buvo du bajo-

seimai, sušaukti Vilniuje (1401 m.) ir Gorodliuje
m.).

Kas girdėt Miami.

Kuomet ateina pavasaris, 
tai būna lyg ir liūdniau, nes 
nekurie geri draugai ir priete- 
liai išvažiuoja į šiaurines vals
tijas. Vieni ant trumpo laiko, 
kiti ant visos vasaros. Bet ar
tinantis šaltam orui jie prade
da susirinkti kartu su paukš
teliais. Pabaigoje rugsėjo tu
rėjome malonų svečią draugą 
Pranaitį iš Philadelphijos apy
linkės. Draugas Pranaitis, 
kaip ir visuomet, pilnas rimto 
pasikalbėjimo žmogus.

Draugai Tamošiūnai taipgi 
buvo išvažiavę daugiau kaip 
mėnuo laiko. Svečiavosi Chi- 
cagoj ir Detroite. Draugai 
Tamošiūnai važiavo, taip sa
kant, ant vakacijų. Bet vaka- 
ciją praleido rinkdami grybus 
Michigan© valstijoje. Tiesa, 
aplankė savo idėjos draugus, 
gimines ir pažįstamus, bet ir 
grybų gerokai parsivežė. Na, 
o mums, Miami gyventojams, 
tai labai didelė naujiena, nes 
Miami apylinkėje grybai ne
auga. Gal Floridos valstijoje 
ir auga grybai kur nors kitur, 
bet ne Miami apylinkėje. Na, 
tai draugai Tamošiūnai pada
vė sumanymą. Sako, mes duo
sime 8 kvortas grybų, o jūs 
nupirkite- steiko ir kitų reika
lingų pridėčkų ir padarysime 
gerus “Chop Suey” pietus. 
Kaipgi nepriimsi tokio vertin
go pasiūlymo! Ant greitųjų 
susišahkėm geros valios drau
gus ir prietelius ir 14 d. spa
lio turėjome “chop suey” su- 
eigėlę.

Ir kitas dalykas buvo labai 
malonu visiems, kad ant mi
nėtos dienos buvo sugrįžę iš 
Detroit, Mich., draugai Koch. 
Taipgi kartu parsivežė ir 
draugę A. Damskienę. Turė
jom skanius pietus ir laukia
mus, malonius svečius.

Mūsų gerbiama viešnia 
draugė Damskienė pagelbėjo 
mupis prie gaminimo maisto, 
ji turi gerą patyrimą prie ga
minimo maisto.

Prie minėtos partijukės su
rengimo daugiausia pasidar
bavo draugai Tamošiūnai, nes 
jų namuose buvo gaminamas 
maistas ir Tamošiūnas viską 
parūpino, kas tik buvo reika
linga. Už tokį nuoširdų patar
navimą, varde ’visų Miami pa
žangiųjų lietuvių, širdingai 
ačiū draugams Tamošiūnams 
už atlikimą gero, nuoširdaus 
darbo. Ne pirmu kartu drg. 
Tamošiūnai taip 
tarnavo. Galima 
per pastaruosius 
visuomet atlieka 
bą, kuomet būna kokios sąei- 
gėlės. Visuomet patarnauja 
su savo automobiliu ir visaip 
kaip prisideda darbu ir finan
sais dėl gero tikslo. Kadan
gi kitaip negalim atsiteisti už 
tokį nuoširdumą, tai 26 d. 
spalio draugės S. Masonienė ir 
A. Damskienė sužinojo, kad 
tą dieną bus Tamošiūnienės 
gimtadienis. Ant greitųjų su
rengė, mažą partįjėlę visai 
nežinant drg. Tomošiūnienei. 
Tai ištikrųjų ji turėjo nusteb
ti, kuomet mažas būrelis su
ėjo jos pasveikinti ant jos

Youngstown, 0

am-

gražiai pash
sakyti, kad

4 metus jie
svarbų dar-

Juozapas Sabaliauskas (Jo
seph Sabel), 72 metų 
žiaus, gyvenęs po num. 1651 
Hubard Road, mirė lapkričio 
8 d. Elizabeth ligoninėje. Gi
męs buvo Lietuvoje 1879 me
tų sausio 16 d. Vilniuje. Į 
Younstowną atvyko 50 metų 
atgal ir čionai išgyveno visą 
laiką. Paliko nuliūdime ■ tris 
sūnus — Joną, Jurgį ir Vin
centą, visus vedusius. Visi gy
vena Youngstown. Paliko 
taipgi brolį Jurgį, kuris gyve
na Willoughby, Ohio, seserį 
Agniešką Akrone ir seserį Ur
šulę, taipgi šešis anūkus. Pa
laidotas lapkričio 12 d. Kal
varijos kapinėse.
Tegu jam būna lengva Ame

rikos žemelėje ilsėtis, o mūsų 
užuojauta eina jo pasilikusiai 
šeimynai.

Dar čia noriu žodį kitą pa
rašyti apie Juozapo Sabaliaus
ko praeitį. Jis kadaise buvo 
turtingas žmogus. Kai atva
žiavo iš Lietuvos, stojo dirbti 
į plieno dirbtuvę ir išdirbo de
šimts metų. Dirbo sunkiai, 
kaip ir kiti ateiviai. Pasidarė 
biskį pinigų ir užsidėjo “Real 
Estate” agentūrą. Statė na
mus, pirko juos ir pardavė. 
Visi sakė, kad jisai turi daug 
turto. Bet tas turtas buvo 
bankierių, ne jo. Jisai turėjo 
kelis didesnių namų ir kelis 
mažesnius namelius ir sankro
vą (storą). Įdėjo keletą tūks
tančių dolerių. Bet bankieriai 
turėjo morgičius. Užėjo be
darbė, žmonės nemoka nuo
mų, pinigų nėra. Ęankas pa
ima ir parduoda jo nuosavybę. 
Dar neužtenka, daro kitą pa
skolą. Be to, kilo vaidai šei
moje, žmona pareikalavo per
siskyrimo. Juozapas sakyda
vo : Dieną ir naktį šaukia į 
teismą, ten reikia sėdėti, ne
beliko laiko reikalus prižiūrė
ti. Viskas nuėjo bankui ir ad
vokatams. žmogus pasiliko 
beturčiu, kaip iš Lietuvos at
važiavęs buvo. S. J. E.

—o—
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apie Youngstown Sheet Tube 
Co. darbininkų padėtį taip 
neaiškiai parašytos, jog jo
kiu būdu negalėjome supras
ti, kaip ištikrųjų dalykai yra. 
Atleiskite, kad neįdėjome.

gimtadienio. Taipgi įteikė ir 
mažą dovanelę nuo draugų ir 
draugių.

Šiuo tarpu Miami nėra nie
ko tokio svarbaus, nieko ypa
tingo. Viskas taip, kaip ir vi
sur kitur.. Pragyvenimas 
brangus, darbininkų teisės su
varžytos dar daugiau. Mat, 
pietinėse valstijose visuomet 
buvo didesnė reakcija, tokiu 
būdu ir darbininkų gyvenimas 
sunkesnis. Dabartiniu laiku 
čionai oras gražus. Būna ir vė
sesnių dienų, bet pats oras la
bai gražus. Peteliške

atstovas
Protocol”

buvo tiek daug, jog 
keturius didžiulius 
ambasados kamba- 
buvo daugiau kaip 

>. , Tarpe tų svečių

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

Šiemet ir aš su žmona ap
turėjome pakvietimą iš Tary
bų Sąjungos ambasados daly
vauti minėjime 34 metų su
kakties nuo įsteigimo Tarybų 
Sąjungos. Pakvietime sako
ma : “Pradžia penktą valandą 
po pietų ir tęsis iki septintos 
valandos vakare, lapkričio 7 
d., 1951 m.”-

Žinoma, man, kaipo darbi
ninkui, laikas ’buvo truputį 
neparankus. Mat, aš dirbu iki 
penktos valandos, tai beveik 
nebeliko laiko važiuoti namo 
pasipuošti. Ėjau tiesiog iš 
darbo. Susitarėme su žmona, 
kad susitiksime prie Ambasa
dos penkiolika minučių, po 
penktos. Taip ir padarėme.

Tarybų Sąjungos ambasada 
yra dideliam,, gražiam pasta
te. Pastatas iš balto granito. 

| Priešakyje keturios ’ didelės 
kolonos, kurios ^pasiekia iki 
antrojo .aukšto. Ant namo sto
go plevėsuoja didelė raudona 
vėliava, žmonės, kurie buvo 
kviesti į iškilmę, prie amba
sados sustodavo pasižiūrėti į 
plevėsuojančią vėliavą.

Prie durų stovėjo keletas 
ambasados tarnautojų, kurie 
maloniai priimdinėjo pakvie
timo korteles iš atsilankusių 
svečių. Užlipome į antrąjį 
aukštą. Ten visus svečius pa
sitiko ambasadorius Alexan
der S. Paniuškinas, kariškas 
atašė gen. A. F. Siroff ir jūri
ninkas atašė komandoras »Ni- 
kolojus J. Fedesoff.

Iš pačių žymiųjų svečių 
pirmas atvažiavo Irano (Per
sijos) premjeras Mosadegh. 
Jis pasisveikino su ambasado
riumi Paniuškinu ir visais sve
čiais, kurių jau buvo gana 
daug.
Aukščiausio rango Jungtinių 

Valstybių valdžios 
buvo “Chief of 
John Farr Simmons.

Kiti atstovai ir didikai, ku
rie atvyko į tą iškilmę, buvo: 
Norvegijos ambasadorius Wil- 
hem de Morgenstierne su po
nia, Anglijos ambasadorius 
Franks su ponia, Kanados am
basadorius Hume Wrong su 
ponia, Švedijos ambasadorius 
Erix Boheman, Indonezijos 
ambasadorius Sostroamidjoja 
su ponia ir visa eilė kitų kraš
tų ambasadorių su žmonomis.

Visi Sovietų ambasados 
kambariai buvo papuošti gėlė
mis. Buvo nesuskaitoma dau
gybė raudonų rožių ir gvaz
dikų ir visokių kitokių spalvų 
gėlių. Iš raudonų rožių įr 
gvazdikų buvo padaryta di
delė raudona žvaigždė. Kvies
ti svečiai eidami namo galė
jo pasiimti po vieną raudoną 
rožę. Simfonijos orkestras iš
kilmingai be paliovos grojo 
atatinkamus muzikos kūri
nius.

Svečių 
pripildė 
Sovietų 
rius. Jų 1 
tūkstantis 
buvo visokių spalvų, tautų ir 
rasių žmonių, kurie bent jau 
tuo laiku buvo pamiršę, “kas 
tu, kas aš.”

Du dideli stalai buvo ap
krauti skaniais valgiais. Ka
vos ir arbatos kiek tik žmonės 
norėjo. Buvo ir stipresnių gė
rimų iki valios. >

Buvo labai didelis tortas 
(keiksas), svėrė du šimtu sva
rų, ant kurio buvo parašyta: 
“34 .Oktiaber”. Anglijos am
basadoriaus žmona gavo tą 
šlovę tą didžiulį tortą piaus- 
tyti ir dalinti svečiams. Sovie
tų ambasadoriaus žmona 
Paniuškinienė nesveikuoja šiuo 
tarpu ir randasi Maskvoje. 
Jai Washington© oras nepa
tinka, kenkia jos sveikatai.

Iš New Yorko' atvažiavo 
Paul Robesonas su žmona ir 
jų sūnus su žmona. Iškilmėje 
buvo apie pusantro šimto 
negrų svečių.

Labai gražiai atrodė mote
rys, pasirėdžiusios savo tau
tiškais rūbais, Pakistano, In
donezijos, Indijos ir Ethiopi- 
jos.

Kėdžių atsisėdimui nebuvo. 
Tai buvo taip vadinamas 

“bofė” patarnavimas. Kiek
vienas turėjo pasiimti lėkštę 
ir maistą ir stovėdamas .val
gyti.

Aš su žmona stovėjome 
prispausti prie sienos su lėkš
tėmis rankose ir valgėme, 
kaip ir visi kiti. Prie mano 
šono stovėjo svečias su žmo
na ir taipgi valgė. Aš paklau
siau jį: Kokios tautos atsto
vas jūs esate? Atsakymas bu
vo : Australijos ambasadorius. 
Mano žmona paklausė savo 
kaimyno, kokios tautos atsto
vas yra jis. Atsakymas buvo: 
Indonezijos ambasadorius.

Svečiai, didikai, atstovai ir 
darbininkai maišėsi sykiu, 
balti ir negrai visi susimaišė į 
vieną linksmą šeimyną. Am
basadoriai, generolai, pulki
ninkai ir taip sau oficieriai 
stovėjo petys petin su civili
niais žmonėmis. Ten buvo vi
sokių pakraipų t ir nuomonių 
žmonių.

Ta didelė šventė ir iškilmė 
parodė, kad tarpe žmonių nė
ra skirtumo. Visi žmonės ir 
visos tautos gali gyventi šia
me viename pasaulyje, kaip 
viena linksma, be jokio išnau
dojimo šeimyna. Taika viešpa
taus tarpe visų tautų ir gy
venti bus daug lengviau ir 
geriau. Saulutė švies be jokio 
skirtumo dėl visos liaudies.

Steponas Yoniškietis

Ctiicagos Žinios
Rikiuojamas! pasmarkintai 
kovai už sveturgimių teises

Pirmadienį Midwest Com
mittee, kuris gina persekioja
mus sveturgimius, mitinge pa
aiškėjo šie dalykai:

Po Leono Prūseikos areš
tuoti dar keli asmenys.

Sena, 68 metų močiutė, 
Kratohvil’iene, kuri turi jau 6 
anūkus ir viena praatiūką, su
imta ir padėta po $2,000 kau
cijos. Ja norima deportuoti j 
Čekoslovakiją.

Suimtas taipgi kitas čekas, 
Tuhy, jis irgi padėtas po $2,- 
000 kaucijos.

J. Semaška, 78 metų, nori
ma deportuoti į Lietuvą.

Meksikietis, darbo unijų 
ganizatorius, kuris buvo 
kaucija, naujai areštuotas 
portavimui. Sveturgimių Tei
sių Gynimo Komiteto advoka-; 
tams stojus prieš deportavi- |

or- 
po 
de-

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 knyąą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic Ave. 

*

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipkitės prie .manęs dieną 
ar naktj^ greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai, ir,gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkiųtį.

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

3 pusi.-—Laisvė {Liberty)* Antrad.^ Lapkritis-N o v. 20, 1951

mą, duota laiko apeliuoti.
Keli pirmiau suimti jau nu

spręsta deportuoti. Jų bylos 
apeliuotos.

Komitetas, kuris veda kovą 
prieš deportavimus, turi kupi
nas rankas darbo.

Komitetui reikalinga talka 
toj kovoj. Padėti galite kele
riopai : ;

Visos šalies komitetas gyni* 
mui teisių šaukia nadonalf 
konferenciją gruodžio 8 ir 9 
dienomis, UE Hali, Chicago).

Organizacijos pasiųsdamos 
delegatus gražiai prisidės prie 
to darbo.

Chicagiškis Komitetas ry
žosi sukelti $5,000 gynimui tų 
bylų. Kiekviena auka gelbės 
tam svarbiam darbui.

Lietuviai turi tam reikalui* 
komitetą, remdami jį, remsite 
tą svarbų darbą.

Siuntimas delegatų į konfe
renciją yra labai svarbus. 
Juo didesnė konferencija, juo 
didesnis bus komiteto balsas 
prieš deportavimus.

Verta pastebėti, kad dėka' 
tam komitetui, nors yra suim
tų deportavimui apie 188 ar 
daugiau, kol kas nei vienas' ne 
deportuotas. Rep.

—o— i
Mūsų menininkų veikla

Lapkričio 5 d. “Vilnies” 
svetainėje įvyko Liaudies Te
atro grupės susirinkimas. IŠ 
valdybos raporto pasirodė, jog 
vaidinimą veikalo “Tetos Tur
tai,” kurį buvome nutarę vai* 
dinti 13 d. sausio, prisieis nu
kelti iki vėliau, nes režisierė 
Josephine Dorinienė tą dieną 
yra priversta su teatru kitur 
dalyvauti.

LMS ir Liaudies Teatro gru
pės bendras parengimas įvyks 
23 d. kovo, Lietuvių Auditori
joj ir bus atžymėta B. Vargšo 
35 metų mirties sukaktis. Bus 
suvaidinta B. Vargšo parašy
ta 4 veiksmų drama “Kri- 
ziai”. Veikalą sumokinti apsi
ėmė J. Stulgaitis. Taipgi nu
tarta surengti' prelekciją me
no klausimu. Darbas pavestas 
valdybai. P. M.

Nanticoke, Pa.
Susirgo mūsų žymioji pa- 

žangietė Eva Cibulskienė ir 
pasidavė operacijai. Randasi 
Nanticoke ligoninėje. Galima 
lankyti kasdieną. Ji randasi 
privatiškam kambaryj No. 15.

M. K.

Richmond Hill 19, N. Y. \



-Žinios iš Lietuvos
Visos liaudies valia
*• NEMENČINE, IX. 25 d. —
Į “Oželuvkoa” žemės ūkio 
artelėje įvykusį susirinkimą, 
Skirtą rinkti parašams po Pa
saulinės Taikos Tarybos Krei
pimusi, suėjo visi kolūkiečiai. 
Pranešimą apie tarybinės liau
dies kovą už taikos išsaugoji
mą ir sustiprinimą padarė 
Lietuvos respublikinės taikos 
šalininkų konferencijos dele
gatas, kolūkio sąskaitininkas 
Česlovas Kobelis. Jis papasa
kojo kolūkiečiams apie konfe
rencijos darbą, apie Lietuvos 
liaudies, reikalaujančios suda
ryti Taikos Paktą tarp penkių 
didžiųjų valstybių, vieningu
mą, apie darbininkų, kolūkie
čių, tarybinės inteligentijos 
pasiaukojantį darbą taikos 
labui. Susirinkimas karštai 
pritarė konferencijos nutari
mui, kuriuo visi Tarybų Lietu
vos piliečiai raginami pasira
šyti Pasaulinės Taikos Tary- 
,bos Kreipimąsi.

Susirinkimui pasibaigus, vi
si kolūkiečiai vieningai pasi
rašė Pasaulinės Taikos Tary
bos Kreipimąsi.

Už taiką, už šviesią teitį
•' MARIJAMPOLE, IX. 25 d. 
—• Esant dideliam patrioti
niam pakilimui, renkami rajo
ne parašai po Pasaulinės Tai
kos Tarybos Kreipimusi. Dar
bo žmonės pareiškia savo tvir
tą pasiryžimą kovoti už taikos 
išsaugojimą ir tarybinės Tėvy
nės galios tolesnį stiprinimą.

Vieningai balsavo už taiką, 
už dar laimingesnę ateitį Ju
liaus Janonio vardo kolūkio 
nariai. Pasirašydama Kreipi
mąsi, 10 vaikų motina Agota 
Murauskienė susijaudinusi pa
sakė:

— Aš išauginau savo vai
kus, kad jie pasiaukojančiu 
darbu atneštų naudą mūsų so
cialistinei Tėvynei. Mes, tary
binės motinos, neleisime, kad 
būtų įgyvendinti kraujo trokš
tančių imperialistų sumany
mai.

Kolūkiečiai nutarė 15 dienų 
“pirma laiko baigti kasti cuk
rinius runkelius ir juos išvež
ti į fabriką, iki spalio 1 d. į- 
vykdyti bulvių paruošas.

Statyba tarybiniuose ūkiuose 
' VILNIUS, IX. 25 d. — Mete- 
niškių tarybiniame ūkyje šio
mis dienomis atiduota eksplo
atuoti 300 vietų kiaulidė, ši 
kiaulidė, kaip ir daugybė kitų 
gyvulininkystės patalpų res
publikos tarybiniuose ūkiuose, 
pastatyta pagal tipinį projek
tą, iš plytų, su patvaria stogo 
danga.

Siekdami užtikrinti gyvu
liams šiltą žiemojimą, Lietu
vos tarybiniai ūkiai šiuo me
tu vykdo didelę statybą. Erd
vi karvidė su vandentiekiu a- 
Biduota eksploatuoti Jodkiškio 
tarybiniame ūkyje, čia taip 
pat baigiama statyti arklidė ir 
veršidė. Anulėnų tarybiniame 
Ūkyje dvigubai išplėsta kiau
lidė, kurioje dabar gali sutilp
ti 600 kiaulių, pastatytos 40 
vietų arklidė, 100 vietų karvi
dė, statoma veršidė. Iš viso 
Šiemet tarybiniuose ūkiuose 
atiduota eksploatuoti 900 vie
tų galvijams, 2,050 vietų 
kiaulėms, 1,000 — avims.

Statomos ir kitos ūkinės pa
talpos. Trys dengti grendy
mai pastatyti Upytės tarybi
niame ūkyje, baigiamas staty
ti didelis grūdų sandėlis Šau
kėnų tarybiniame ūkyje. Anu- 
lenų tarybiniame ūkyje, kur 
šiemet kapitalinei statybai 
išleista apie 900 tūkstančių 
rublių, pastatyti du garažai 
20 automašinų bei traktorių 
su remonto dirbtuvėmis prie 

Sf.
• Kai kuriuose tarybiniuose 
ūkiuose imtasi gaminti staty
bines medžiagas. Produkciją 
naujosioms statyboms gami
na penkios tarybinių ūkių ply
tinės, keturios kalkinės ir vie
na čerpinė.

,llti , .        trnT1fl

NpvvYork( Žiniom
Kelrodis į Lietuvių Namo 
Bendroves iškilmes

Lietuvių Namo Bendrovės 
(Liberty Auditorijos savinin
kų) šėrininkų suvažiavimas į- 
vyks jau šį šeštadienį, lapkri
čio 24-tą, Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, 
New York.

Suvažiavimo pradžia 1 vai., 
registracija 12 vai.

Po suvažiavimo, apie 7 vai., 
ten pat bus šėrininkų ir visų 
norinčių dalyvauti svečių me
tinis bankietas.

KELRODIS:
Klauskite kelio į Richmond 

Hill. Nepamirškite to HILL. 
Miesto ribose yra du Rich- 
mondai.
Automobiliais s

Iš Naujosios Anglijos — 
per Whitestone Bridge. Se
kant rodyklius link Interna
tional Airport, tuo keliu va
žiuokit iki Exit 16, išsukite 
dešinėn į Lefferts Blvd. Juo- 
mi davažiavę Atlantic Avė., 
sukite kairėn.

Iš Jersey ir Pennsylvanijos 
New Yorkan įvažiavę Holland 
tuneliu sukite į Manhattan 
Bridge. Pasiekę' Brooklyną, 
ieškokite Atlantic Avė.
Iš New Yorko Miesto 
Traukiniais ir Busais

Mirė senutė Mary 
Simkovičienė

New Yorke savo bute, 27 
Barrow St., mirė Mrs. Mary 
Kingsbury Simkhovitch, sulau

kusi 84 metų amžiaus. Ji pla
čiai buvo žinoma tarp New 
Yorko biednuomenės, kadan
gi buvo viena ankstybiausiųjų 
socialių darbuotojų.

Simkovičienė pradėjo savo 
veiklą dar tais laikais, kuomet 
kiekviena nelaimė daugelio 
tebebuvo suprantama kaipo 
dievo duota. Ir kuomet .mažai 
kas tegalvojo apie visuome
nišką pagalbą nelaimių ištik
tiems. Ne visur, ne visuomet 
ir ji tesuprato blogumų prie
žastis. Jos kova buvo daugiau 
atsukta ne prieš tas priežas
tis, bet prieš pasėkas. Tačiau 
ir tuo nudirbo daug.

Greenwich House, kurioje 
ji mirė, buvo jos pastangomis 
įsteigta prieš 44 metus.

Pardavinės kalakutus
Lincolno Brigados veteranai 

New Yorke paskelbė naujo
višką būdą sukelti finansų 
savo nariams Irving W.eisma- 
nui ir Steve Nelsonui apginti. 
Jie pardavinėja Padėkų Die
nos puotoms kalakutieną. Pir
kinius gali iš anksto užsisaky
ti telefonu MU 3-5007, o ka
lakutus pasiimti lapkričio 20 
ir 21-jną nuo. 4 iki 8 vakaro, 
veteranų raštinėje, 23 W. 26 
St. 
------------------------ :-------------- #-----------------------

Atsakomingiausla firma siuntimui 
pundelių į Tarybų Lietuvą, Izrae
li ir kitas Šalis su apmokėjimais 
taksų ir garantija pristatymo.

PARCELS TO RUSSIA, Inc. 
391 Eastern Parkway, 

Brooklyn 16, N. Y.

Tel. MAIN 2-1771.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro, o šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

(LICENSED BY U.S.S.R.)
Siunčiame medikamentus oro 
paštu Ir pilnai garantuojame, 

kad gaus.
SKUBINKITE SIUSTI PUNDE

LIUS IR DOVANAS JŪSŲ 
GIMINĖMS DEL ŠVENČIŲ.

Klausykit Rusų radijo programą 
“PARCELS TO RUSSIA” 

Sekmadieniais nuo 8 iki 9 vai. 
ryto per stotj WHOM 

(1480 Klc.)

Atvykus į New Yorką ant 
Broadway imti BMT požemi
nį (subway) traukinį iki Ga
nai St. stoties. Toje pat stoty
je susirasti Jamaica traukinį, 
Išlipt lllth St. stotyje. Eiti du 
blokai. Arba, išsipirkus stoty
je transfėrą, prie stoties imti 
busą Q-37. Išlipti prie Atlan
tic Avė.
Antrasis (patogus, jei griež

tai laikysies rodyklių) kelias 
yra:

New Yorke prie 8th ar (>th* 
Avės, imti Independent pože
minį traukinį į Jamaica. Išlip
ti Union Turnpike-Kew Gar
den stotyje. Išlipti ant sekamo 
aukšto tais laiptais, ties ku
riais rašo Kew Gardeli. Išsi
pirkti transfėrą ir išeiti per 
tuos vartus, už kurių ant sie
nos matosi rodyki is į Q-37 bu
są. Busas gaunamas išėjus iš 
stoties, ant gatvės. Išlipti prie 
Atlantic Avė.

Stotis pasidarys klaidi, ieš
kojimas ilgas, jeigu išeisi per 
kitus laiptus ar vartus ant 
aikštės, kuria eina daugybė 
busų ir auto.

—o—
Brooklyniečiams iš William- 

sbuį’go, Ridgewood o, East 
New Yorko, Woodhaven ir 
Richemond Hill patogu važiuo
ti busti 22-Atlantic Avė.

Arthur Petriką išvyko 
militariškon tarnybon

Arthur Petriką, sūnus dak- 
taro-dentisto Antano Petriko 
ir žinomosios darbuotojos 
Katrinos Petrikienės, praėju
sio karo veteranas, tapo at
šauktas militariškon tarnybon 
laivyne. Išvyko lapkričio 
19-tą.

Arthuras, bene 17-kos me
tų būdamas pradėjęs ir per 
kelerius metus išėjęs militariš- 
ką tarnybą laike praėjusio 
karo, tarėsi jau< esąs laisvu 
planuoti savo gyvenimą. Pro
tarpiais dirbo ir gerai uždar
biavo. Greta to, siekėsi aukš
tesnio mokslo. Jau buvo ve
dęs, gavęs butą, planavęs šei
myninį gyvenimą tokiu, kokiu 
jis turėtų būti — namie, su 
šeima.

Iššaukimu tarnybon tapo 
nutrauktas jo mokslas. Na
mie likosi vieniša jauna jo 
žmona ir neramūs tėvai, ant
ru kartu išleidę savo vienturtį 
į nežinomą likimą. Rep.

Streikuoja Corsica 
laivo jūreiviai 

I

Pradžioje praėjusios savai
tės sustreikavo prekinio laivo 
Corsica įgula dėl neišmokė.) i- 
mo jiėms jalgų. Jie taipgi rei
kalauja algos priedo dėl pa
brangusio pragyvenimo.

Laivas yra Graikijos, bet 
kursuoja po Panamos vėliava. 
Įgula susideda iš italų ir 
graikų. Darbininkai sako, jog 
algos specifiškai neišmokamos 
dėl to, kad kompanija delsia 
iki- laivas sugrįš Graikijon, 
nes ten galėtų išmokėti veik 
beverčiais tos valstybės pini
gais (drachmas).

Įgulos maistas laive suside- 
i da iš makaronų ar ryžių. Ta- 
1 čiau ir tų dažnai neduodą pa
kankamai, tad laivas jau 
pramintas “alkio” laivu. Dar
bininkams ėmus bruzdėti, 
kompanija bandžiusi juos pa
dalinti davihiu graikams bis- 
kelį geresnio maisto, negu ita
lams. Vienok darbininkai tą 
suprato, vieningai stojo veik- 
lon už geresnes sąlygas.

Įgulos dabartinė alga, kada 
ją gauna, yra apie $46 iki $60 
per mėnesį lavintiems jūrei
viams.'

Senatorius reikalaus 
atšaukti Hughes-Brees 
valstybinį įstatą

New Yorko senatorius Wil
liam J. Bianchi (republikonų- 
darbiečių) pažadėjo Joint le
gislative Committee on Labor 
and Industry konferencijai, 
kad pirmą dieną artimiausios 
Valstybės Seimelio sesijos jis 
įteiks pasiūlymą atšaukti tą 
įstatą. Tačiau, sakė jis, jūsų 
pačių reikalas veikti į seimelį, 
kad jisai tą mano pasiūlymą 
priimtų.

Hughes-Brees įstatas varžo 
gavimą nedarbo apdratidos ir 
apsunkina smulkiųjų įmonė
lių savininkus. Bendrai apie 
tą įstatą galima pasakyti tai, 
kad juo sunkiau mažiukas 
fabrikantas ar kitos įstaigos 
savininkas spaudžiamas ne'- 
darbo, tuo didesnę jis turės 
mokėti duoklę į nedarbo fon
dą. Ir darbininkas, juo ma
žiau jisai tedirbs, juo dau
giau bus reikalingas paramos, 
tuo mažiau jis tegaus.

Projekto gyventojai 
pageidauja valstybių 
susitarimo taikai

Stuyvesant Town gyvento
jai šiomis dienomis įvykdė 
tarpusavinius balsavimus apie 
tai, ar reikalingas trijų di
džiųjų valstybių susitarimas 
įvykdymui taikos. Ar toks tri
jų didžiųjų susitikimas pagei
dautinas. Pasėkos:

1,002 balsavo jog reikia.
23 sakė, kad nereikia. Ir 23 

pažymėjo neturį tuo klausi
mu nusistatymo.

Balsavime ar leistina iš 
naujo apginkluoti Vokietiją 
702 pasisakė prieš, 240 už, 
160 nepasakė savo nuomonės.. 
Artimai po tiek pat balsavo 
ir klausimu! ginkluoti ar ne
ginkluoti Japoniją.

Skirtingiau pasidalino bal
sai klausimu įsileisti ar neįsi
leisti Liaudiškąją Kiniją sprę
sti Tolimųjų Rytų problemas. 
Prieš įsileidimą balsavo 530, 
už įsileidimą 456, nepareiškė 
nuomonės 62.

Skaitlinės yra juo labiau į- 
domios tuo, kad projekto gy
ventojai yra pasiturintieji 
žmonės ir parinktiniai. Tai 
tas pats projektas, iš kurio 
teisimo keliu nori prašalinti 
kelias- dešimtis šeimų, kovoju
sių prieš diskriminaciją.

Sugedus elektros laidui 
Prince St. stotyje grįžtamu iš 
darbo laiku trečiadienį tūks
tančiai keleivių buvo sutruk
dyti visu ruožtu tafp Canal ir 
34th St. stočių. Pataisos už
truko virš valandą laiko.'

Tarnas tarnui apie savo ponią: “Ji šiandien įsiūtus. 
Aš pareikalavau daugiau algos ir pusryčiams daviau 
šaltų kiaušinių.” 4 pusi.—Laisve (Liberty)-An trad., Lapkritis-Nov. 20, 1951

Rendauninkams pavy
ko antru kartu

Rendauninkų masinis atsi
lankymas į miestinės Budže- 
to Tarybos posėdį ir jų atsto
vų sėkminga argumentacija 
prieš statymą puošnaus Man- 
hattanville - Morningside pro
jekto New Yorke dar kartą 
laimėjo projekto atidėjimą. 
Manhattan prezidentas Ro
bert F. Wagner, Jr., sutiko 
persvarstyti.

Rendauninkų delegacija 
skaitmenimis parodė, kad 60 
procentų tos srities šeimų turi 
piažiau $3,000 metinių paja
mų. Tik 40 procentu siekia 
$3,000 ir iki $4,500. " j

Apie 57 procentai dabarti
nių srities gyventojų moka 
mažiau $40 už butą. Naujaja
me projekte norint gauti bu
tą turės mokėti $625 iki $1,- 
000 vienkartinio įnašo, o pas
kiau. po $23 kas mėnuo už 
kiekvieną kambarį. Dėl to 
prašalinamieji iš. buto, kad 
užleisti vietą projektui, dau
gumoje, niekad nebegalės ten 
sugrįžti gyventi.

Šis buvo antrasis atidėji
mas ir jau su pažadu planą 
persvarstyti, pataisyti ir iš 
naujo pateikti. Pirmu kartu 
nuosprendis buvo atidėtas 
lapkričio 1-mą tos srities gy
ventojams masiniai nuvykus į 
Budžeto Tarybos posėdį už
protestuoti prieš atėmimą 
jiems buto.

Studentai sukilo prieš 
diskriminaciją

Sarah Lawrence Kolegijos 
incidentas pasiekė ir New 
Yorko mokyklas. Kelių New 
Yorko mokyklų delegacija iš
vyko į Bronxville, N. Y., pasi
matyti su tos mokyklos admi
nistracija, pateikti didmiesčio 
studentijos p a s i ū 1 y m u s. Į

Diskriminacija ir dėl jos 
ergelis iškilo tai kolegijai pa- 
simojus siųsti 30 studentų ap
žiūrai Tennessee Valley Au
thority tvenkinių. Mokyklos 
administracija sudariusi pla
ną, kad du delegacijos nariai 
negrai gyvens atskiram bute. 
Visa studentija tam pasiprie
šino. Delegacija atsisako nuo 
ekskursijos.

Neseniai 55 iš kitu šalių 
studentai, numatytieji tai iš
vykai, taipgi atsisakė ten vyk
ti, jeigu bus praktikuojama 

> segregacij a—skirstymas stu
dentų į rases.

Teisėjas Weinfeld federa- 
liame teisme išsireiškė, jog 
Nathan Kaplan, atkalėjęs 
septynerius metus už pardavi
nėjimą narkotikų, yra atkalė
jęs nekaltai.

Pakelti f erai nėra 
išganymu

Long Island Rail Road glo
bėjai sako, jog pirmaisiais 
devyniais mėnesiais šių metų 
geležinkelis turėjęs apie $1,- 
816,000 nuostolių daugiau, 
negu turėjo pernai tuo pat 
laiku. Firma pastaraisiais lai
kais operuoja pakeltu fėru.

Firmos trustistas Draper, 
Jr., sako, jog nedateklių su
daręs “infliacinis posūkis al
gose ii’ kainose.” Bet stebėto
jai sako, jog algos eiliniams 
darbininkams to nepadarė, 
turėjo būti kitų rimtų prie
žasčių nedatekliams.

RANDAVOJ1MAI
Pasirancjuoja didelis kambarys 

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

(224-228)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Cliauffeur’iu

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. TICHNIAVICIUS

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 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

i.

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 £ Ver green 4-8969

Dviejų sykiu gyvenančių 
studentų susikirtime dėl pini; 
gų Harvey Smith atsidūrė li
goninėje pavojingai sužeistas, 
o David La Bounty, lengviau 
sužeistas, areštuotas. '

GARSINKITĖS LAISVeJ*
Užrašyklt laisvę Savo Drangai*

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė, virėja. 2 vaikai, 

atskiras kambarys, nauja Ranch, 
šluba Long Islando.

Saukite: BU 4-3510.
(225-227)

Reikalinga namu darbininkė ma
žai šeimai. 2 vaikai. 8 ir 3 m. am
žiaus; puikus privatinis kambarys 
ir maudynė, arti busų ir subway, 
alga sulyg sutarties. — šaukite: 
BA. 9-5354. (225-229)

HELP WANTED-—MALE
ABELNAI PAGELBININKAS

Stiprūs vyrai, amžiaus 25 iki 40 
metų, abelnam rabriko darbui. Nuo
latinis darbas, 48 vai. savaitė, pa
keičiamas šiftas.

Kreipkitės tik asmeniškai. 
KENLILE, INC.

99 — 9th St., Brooklyn, N .Y.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tei. EVcrgreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta




