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apskrities konferencijoje pa
aiškėjo, kad mes turime net 
tris apskrities viršininkus, iš
tarnavusius visus dvidešimt 
metų.

Šiais gerais apskrities virši
ninkais yra: Skiparis, Gilma- 
nas ir Lideikienė.

Taip pat buvo išsiaiškinta, 
kad Draugijos centralinis se
kretorius Domininkas šoloms- 
kas toje vietoje tarnauja jau 
per virš dvidešimt metų.

Visi jie darbuojasi gražiai, 
nuoširdžiai.

Konferencija nutarė 
nančių metų pavasarį 
geriems veikėjams 
didelę pagerbimo ‘
bus bankietas koncertas.

Su laiku visi sužinosite

atei- 
šiems 

surengti 
parę”. Tai
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Pasaulinės
Ji atvirai,

Labai puikiai pasielgė Me- 
' todistn Bažnyčios 

Taikos Komisija.
viešai ir garsiai pasisakė už
tai, kad tarptautiniu, pasau
liniu mastu būtų griežtai už
drausta ne tik vartoti, bet ir 
-gaminti visus masinio žudymo 
įrankius. Pirmoje vietoje sto
vi atominės bombos.

Lai ir kitos bažnyčios pana
šiai prabyla.

Bet, žinoma, veltui tokio 
protingo ir žmoniško nusista
tymo žmonija lauktų iš kata
likų bažnyčios. Kol kas dar 
nėra buvę tokio atsitikimo, 
kad nors bėnt vienas katalikų 
bažnyčios aukštosios hierar
chijos šulas būtų pasmerkęs 
atominę bombą ir visus masi
nio žudymo įrankius.

Pradedant popiežium ir bai
giant prelatu1 Jonu Balkūnu, 

pasi
karo8>talikiškoji hierarchija 

arė vyriausiu naujo 
kurstytojų ramsčiu.

Law

valsty-

jau iš- 
sam-

Senatoriškas McCarran 
Board-’as svarsto klausimą, 
ką daryt su Amerikos Komu
nistų Partija. Pripažinti ją ar 
nepripažinti svetimos 
bes agentūra ?

Apklausinėjimuose 
lindo labai pavojingas
protavimas. Boardo pirminin
kas Peter Campbell Brown 
pareiškė: “Visas, klausimas 
yra tame, ar Tarybų Sąjunga 
ir Jungtinių Valstybių Komu
nistų Partija laikosi panašių 
pažiūrų ?”

Girdi, jeigu laikosi, nors 
tos pažiūros būtų ir auksinės, 
ji yra Tarybų Sąjungos agen
tūra.

Bet kaip tada su visais ki
tais žmonėmis ir visomis kito- 

K organizacijomis? Visi ka- 
jrMai ir visos jų organizaci- 

\ Jus, visi protestantai ir visos 
£ JU organizacijos, visi žydai ir 

visos jų organizacijos, visos 
darbo unijos ir jų nariai, pa
galiau tie patys republikonai 

. su demokratais ir jų partijos, 
turėtų įeiti į tą pačią svetimos 
valstybės agentų bei agentū
rų kategoriją. Juk ir pati mūsų 
vyriausybė laikosi ne tik pa
našių, bet visiškai tų pačių 
pažiūrų, kaip Anglijos ir 
Francūzijos vyriausybės, vi
sais svarbiausiais pasauliniais 
klausimais. Tuo būdu ir ji yra 
Anglijos ir Francūzijos agen
tūra.

North Carolinoje negras 
Mack Ingram, devynių vaikų 
tėvas pasodintas dviem me
tams kalėjiman už “keistą 
pjbžiūrėjįmą” į baltą merginą 
i|Tuž 75 pėdų tolio. Už tą pa- 

^^V“pažiūrėjimą” jis buvo ir 
antru kartu teisiamas, bet 
dfaurė nesusitaikė ir teismas 
iSTriko. Gal dar bus teisiamas 

i ir trečiu kartu.
* Tik toks prieš tą žmogų 
^kaltinimas ir tėra, štai jau 
□prie ko privedė rasinė diskri-

Teisia komunistų vadovą 
n..u.. _ *i •  
pirmesmojo teismo
Hali “paniekinęs” teismą tuo, 
kad buvo pabėgęs nuo kalėjimo

New York. — Federalis 
teismas pradėjo naują by
lą prieš vadovaujantį ko
munistą Gus Hallą. Dabar 
Hali teisiamas už “panieki
nimą” pirmesniojo teismo.

Hali pirmiau buvo nuteis
tas 5 .metus kalėti už va
dinamą suokalbiavimą s.u 
kitais komunistais, kad rei
kėsią nuversti Amerikos 
valdžią. Bet jis nepasida
vė kalėjiman ir, peršokda
mas $20,000 užstatą, pabė
go į Meksiką. *

Tai jo pabėgimas ir lai
komas “paniekinimu” teis
mo.

Meksikos valdžia išdavė

Hallą Jungtinėms Valsti
joms. Dėl to kilo daug pro
testų Amerikoj ir kitose ša
lyse, kad Meksika sulaužė 
prieglaudos teisę politi
niam pabėgėliui.

Dabartinis teismas prieš 
Hallą — tai nepaprastas 
reiškinys Amerikos istori
joj0.

Valdžia iki šiol bausdavo 
tik ta pačia priteista baus
me sugaunamus nuteistuo
sius kalėjimam Valdžios už
grobiami jų užstatai buvo 
laikomi pakankama priedi- 
ne bausme. Pabėgėliai ne
buvo teisiami už paniekini
mą teismo.

VIENI KITUS KALTINA Už 
KARO BELAISVIŲ ŽUDYMU

Tokio. — Generolas Ridg
way, vyriausias amerikonų 
komandierius Tolimuose 
Rytuose, skelbė, kad šiauri
niai korėjiečiai bei kinai, 
“turbūt, nužudė apie 6,000” 
paimtų nelaisvėn ameriko
nų. Bet Ridgway pripaži
no, kad trūksta tikrų skait
menų. L-

ŠIAURIEČIŲ DAROMI 
KALTINIMAI

Kinijos ir šiaurinės Ko
rėjos radijai antradienį kal
tino amerikonus ir jų talki
ninkus už nužudymą 17,000 
paimtų nelaisvėn šiaurinių 
korėjiečių ir jų draugų ki
nu. . v

Hirohito pasirašė dvi 
Japonijos sutartis

Tūkstančiai egiptėnų 
sveikina Mossadeghų

Atominis apšildymas 
pigesnis už anglinį

Tie radijai taipgi sakė, 
jog amerikonai ir anglai 
paėmė 1,000 komunistinių 
belaisvių iš Korėjos ir In- 
do-Kinos ir naudojo juos 
atominiams bandymams.

“Gal padvigubintas 
nužudytųjų skaičius”

Washington. — Amerikos 
valdžia vis dar laukia, kad 
generolo Ridgway komanda 
“paaiškintų” apie skelbia
mą nužudymą 5,500 ameri
konų, kurie buvo suimti 
šiaurinių korėjiečių bei ki
nų.

Valdžia ’nužiūri, kad gal 
“padvigubintas” nužudytų
jų skaičius, kaip rąšo Asso
ciated Press.

Naujas Jungt. Valstijų 
ambasadorius Maskvai

Šiaurine Korėja šaukia 
Jungtines Tautas tuojau 
sustabdyt karo veiksmus
Ištraukt svetimųjų kariuomenę, 
baust karinius kriminalistus

Korėja, lapkr. 20. — Šiau
rinės Korėjos užsienio rei
kalų ministras Pak Hon 
Yong atsišaukė į Jungtines 
Tautas, kad tuojau sustab
dytų karo veiksmus paliai 
dabartinę fronto liniją.

Kalbėdamas per Pyongy- 
ango radiją, Yong kreipėsi 
į Jungtinių Tautų seimą 
Paryžiuje ir Į Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybą, kad taip 
pat įsakytų ištraukt visą 
svetimųjų kariuomenę iš 
Korėjos ir kad nubaustų ka
rinius. kriminalistus. Sakė, 
jie privalo būti nubausti už 
karo liginimą ir už žvėriš
kus žiaurumus, padarytus

prieš ramius Korėjos gy-

Yong siūlė, kad, sulaikant 
mūšius, amerikonai ir šiau
riniai korėjiečiai pasitrauk
tu po du kilometrus atgal 
nuo dabartinio fronto. Taip 
būtų sudarytas nekarinis 
ruožtas apie pustrečios, my
lios pločio.

Amerikonai laukia 
šiauriečiu atsakymov

Korėja. — Amerikonai 
laukė, kad šiauriniai korė
jiečiai ir kinai antradienio 
vakare atsakytų į ameriki
nį pasiūlymą dėl pertaikos

Kairo, Egiptas. — Irano 
premjeras Mossadegh, grįž
damas iš Jungtinių Valsti
jų staptelėjo keturioms die
noms Kaire, Egipto sostinė
je.

Daugelis dešimčių tūks
tančių egiptėnų džiaugs
mingai demonstravo, svei
kindami Mossadeghą. De
monstracijoj dalyvavo ir- E- 
gipto ministrai.

Egipto premjeras Nahas 
Paša apgailestavo, kad A- 
merika remia anglų ’’įsiver
žimą.” '

Egiptas yra nusprendęs 
pašalinti anglus iš Suezo 
srities ir iš Egiptinio Suda
no. O kad anglai atsisako 
pasitraukti, už tai Egiptas 
juos smerkia kaip įsiveržė
lius.

Harwell, Anglija. — An
glų valdžia pranešė, kad ge
rai veikia atominis apšildy
mas 80 kambarių trobesio. 
Atominė krosnis kaitina 
vandenį, o tas, plaukdamas 
į radijatorius, šildo kamba
rius.

Skaičiuojama, kad atomi
nis. to trobesio apšildymas 
atsieis $7,420 pigiau per me
tus, negu vartojant kurui 
anglį.

Sakoma, užtaisyta, atomi
nė krosnis pati savaime 
veiks per 34 metus. .

Tvirtinama, kad jokie 
atominiai nuodai neužter
šią šildantįjį vandenį.

Tokio. — Japonijos kara
lius Hiro.hito pasirašė dvi 
savo seimo užgintas sutartis 
—taikos sutarti su “vaka
riniais.” kraštais ir karinę 
sutartį su Jungt. Valstijo
mis.

Antroji sutartis leidžia 
Amerikai laikyti savo ka
riuomenę Japonijoj ir nau
doti karines Japonijos lėk
tuvų ir laivyno stovyklas.^

Washington. — Tr Omano 
valdžia planuoja paskirti 
G. F. Kennaną nauju am
basadorium Maskvai vieton 
admirolo Alano Kirko, ku
ris rengiasi pasitraukt at
einantį pavasarį.

Kennanas yra 
“rusišku dalykii 
tu.” Jis padėjo 
išdirbti politiką,
jančią “sulaikyt Sovietus.

Tyrinėjamas ir pats 
taksy komisijonierius

Žydų Kongresas, reikalauja 
nesiųst popiežiui atstovo

New York. — Amerikos 
Žydų Kongresas reikalavo, 
kad prez. Trumanas nesiųs
tų popiežiui jokio ambasa
doriaus. Sako, jog Truma
nas, skirdamas generolą 
Marką Clarką ambasado
rium popiežiui, kiršina ki
tas religijas prieš amerikie
čius ir laužo amerikinius 
įstatymus, atsk i r i a n č i u s 
bažnyčią nuo valstybės.

minacija prieš negrus.

Prezidentas Trumanas ir į 
kapus nusineš tą kaltinimą, 
kad jis ir šią šalį ir Jungtines 
Tautas įtradkė į Korėjos karą, 
kuriame jau tik mes vieni 
amerikiečiai turime apie šim
tą tūkstančių jaunų vyrų su
žeistais ir užmuštais.

Reikia sutikti su> . senato
rium Taftų, kai jis šiomis die
nomis pareiškė: “Trumanas 
paskelbė karą Korėjoje be 
Jungtinių Tautų. Jis ten nu
tempė Jungtines Tautas. 
Jungtinės Tautos nereikalavo 
jokio veikimo Korėjoje.” (The 
N. Y. Times, lapkr. 18 d.).

Žurnalistai smerkia 
žinių uždraudė jus

turiDetroit. Laikraščiai 
ryžtingai kovoti prieš “dik
tatoriukus,” u ž g n i a ūžian
čius žinias nuo publikos, pa
reiškė Sigma Delta Chi, 
profesionalių žurnalistų bro 
lįja per savo suvažiavimą. 
Sako, ‘ diktatoriukai bijo, 
kad “žmonės per daug nesu
žinotų.”

Pareiškimas- reikalauja, 
kad prez. Trumanas atšauk
tų įsakymą, kuris įgalina 
civilinius valdžios skyrius 
užgniaužti žinias ir apie ne
karinius dalykus.

Tų žurnalistų laikrašti
ninkų suvažiavimas kartu 
smerkė Argentinos fašistų 
valdžią už dienraščio Pren- 
sos užgrobimą ir kritikavo 
Čechoslovakijos valdžią už 
amerikinio korespondento 
Wm. Oatiso įkalinimą.

(Čechoslovakų teismas 
priteisė Oatisui 10 metų ka
lėti kaip Amerikos bei An
glijos šnipui.)

EKVADORE SUDEGĖ.
14 VAIKŲ

x Quito, Ekvador. — Per 
gaisrą judajnųjų paveikslų 
teatre sudegė 14 vaikų, jau
nesnių kaip 12 metų am
žiaus.

Adenaueris mojasi užgini 
Komunistų Partiją

Bonn, Vokietija., — Va
karinės Vokietijos premje
ras Konradas Adenaueris 
ragino įstatymais uždraust 
Komunistų Partiją, “taipgi 
ir” naująją nacių partiją.

Tačiaus Adenaueris laiku 
savo valdžioje šimtus hitle
rininkų.

Adenauerio valdžia įstei
gė konstitucinį tėismą, ku
ris tardys Komunistų

Egiptėnų batalijonai 
šaukia smogt anglus

Par-

Kairo, Egiptas./—Slaptie
ji egiptėnų laisvės batalijo
nai plačiai paskleidė lape
lius, šaukdami visus savo 
tautiečius “mirtinai ’ kovo
ti,” kad išvytų anglus iš Su- 
ezo ruožto ir Egiptinio Su-' 
dano.

Tie batalijonai primena, 
jog ir vyriausi mahometonų 
religijos vadovai paskelbė 
šventąjį karą (džihad) prieš 
anglus. i

\

MASKVA SAKO, 
AMERIKA DIKTUOJA 
JUNGTINĖM TAUTOM

Maskva.—Sovietinė spau
da rašo, jog dabartinis 
Jungtinių Tautų seimas 
Paryžiuje aiškiau, negu bet 
kada, įrodo, kaip Amerika 
diktuoja didžiajai^ tų tautų 
daugumai.

LAISVĖ ŠĮ KETVIRTA
DIENĮ NEIŠEIS, nes tai 
bus oficiale švente Thanks
giving Day—Padėkų Diena.

laikomas 
special i s- 
Amerikai 
reikalau

ji

Melagingi paskalai apie 
vadinamą Irano bankrūtą

Teheran, Iran. — Buvo 
paskleista Amerikoj mela
gingi gandai, kad Irane 
smarkiai pakilo infliacija; ir 
gręsia jam bankrūtas bei 
visiška suirutė. \ ;

Dabar gi pąti United 
Pressa, amerikinė žinių 
agentūra, praneša, kad ne
matyt nei infliacijos nei 
bankrūto; net sostinėje Te
herane . yra įvalias ’ mėsos, 
daržovių ir grūdinių mais
to produktų, o valgių “kai
nos taip pigios, kaip ir pir
miau.”

Washington. — Kongre
so Atstovu Rūmo komitetas 
pradeda tyrinėti ii’ vyriau
sią taksu komisionierių 
Johną B. Dunlapą.

Pasitraukė aukštas taksu 
biuro valdininkas Daniel A. 
Bolich.

Viso jau daugiau kaip 25 
taksų kolektoriai bei valdi
ninkai buvo priversti pasi
traukt bei tapo pavaryti,už 
kyšius ar suktybes.

Kai. kurie republikonai 
kongresmanai reikalauja, 
kad valdžia parodytų visus 
taksu valdininkų sąrašus. 
Valdžia atsisako juos paro
dyti.

Susprogo milžiniškas 
bombonešis

Amerikonai siūlėsi pripa
žint dabartinį frontą kaip 
busimąją pertaikos liniją, 
jeigu šiauriečiai per 30 die-, 
nų susitars su amerikonais 
visais kitais paliaubų klau
simais. Bet amerikonai vis 
kariaus, iki bus pasirašyta 
paliaubų sutartis.
KARO VEIKSMAI

Šiauriniai korėjiečiai atė
mė iš anglų vieną kaina va
kariniame fronte ties Yon- 
eonu. Paskui anglai atgrie
bė kalną.

Amerikonai viduHpiame 
fronte pasivarė dar truputį 
pirmyn linkui Kumsongo.

Šiauriniai korėjiečiai ry
tiniame fronte privertė 
amerikonus apleisti vieną 
kalną į šiaurę nuo Indže.

Šiauriečiai darė smarkias 
vietines atakas visuose 
frontuose.

Streikas prieš Briggs 
automobilių kompaniją

Detroit. — 3,000 darbi
ninkų sustreikavo pereitą 
savaitę į>rieš Briggs Con
nor automobilių fabriką 
todėl, kad kompanija, vyda
ma vis skubiau dirbti, ne
leido darbininkams net gam
tinių reikalų atlikti.

Korėjos tautininkų majoras 
pavarytas kaip vagis

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia pava’rė Seoulo didmies
čio majorą Kim Tai Suną. 
Surado, kad jis vogė valdi
nius pinigus.

NUSKENDO 14 INDŲ
Bombay, Indija. — Au

dringos liūtys nuskandino 
14 žmonių Dvairkoje, “šven
tajame” indusų religijos 
mieste.

Edwards Air Base, Gal. 
—Vos pakilęs nuo aikštęs, 
nukrito ir susprogo naujas 
didžiulis bombonešis B-47. 
Su juo žuvo du oro jėgų 
oficieriai ir vienas saržen- 
tas.

Tas bombonešis turėjo še
šis galingus motorus.

Frankfurt, Vokietija. — 
Dingo ar žuvo amerikinis 
armijos transporto lėktu
vas su keturiais kariškiais. 
Jis skrido Į Jugoslaviją.

Fordas turi pusantro 
bilijono dolerių

Boston. — Fordo automo
bilių kompanijos metinis 
raportas Massac h u s e 11 š 
valstijai rodo, kad visa jo 
nuosavybė čia ir kitur sie
kia apie pusantro bilijono 
dolerių, tai yra 1,500' milijo
nų.

FRANCUOS PINIGŲ 
SUSMUKIMAS

Paryžius. — Franci jos pi
nigai frankai taip nusmuko, 
kad vienas amerikinis cen
tas vertas puspenkto fran
ko.

Auto, darbininkai reikalauja 
30 valandų darbo savaitės -

Detroit. — 40,000 darbi
ninkų Fordo Rouge fabrike 
pasirašė reikalavimo korte
les sutrumpinti darbo sa
vaitę nuo dabartinių 40 iki 
30 valandų.

Tomis kortelėmis jie ra
gina unijos pirm i n i n k ą 
Walterj Reutherį pradėti 
derybas su Fordo kompani
ja dėl darbo savaitės su
trumpinimo.

Anglijos kariuomenė 
padidinta 12 procentų

London. — Anglija per 
10 pirmųjų mėnesių šiemet 
padidino skaičių savo arriri- 
jos, laivyno ir oro jėgų dvy
lika procentų.

Dabar Anglija turį 840,- 
000 žmonių ginkluotose jė
gose, tarp jų ir 22,700 mo
terų.

Anglija nori plieno gauti 
iš Amerikos; sako, tuomet 
galėtų daugiau anglų ap
ginkluoti.

ORAS.—Giedra ir netaip 
šalta.
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THANKSGIVING DAY ŠIEMET
t

PADĖKŲ DIENA (Thanksgiving Day) šiemet mūsų 
krašto žmonėms bus kur kas liūdnesnė, negu buvo per
nykštė.

Kodėl?
.< Todėl, kad—

1. Karas Korėjoje tebesitęsia, o jame jau netekome— 
užmuštais, sužeistais ir nelaisvėn paimtais,—virš 100,000 
žmonių. Taipgi praradome daug turto. ♦

2. Šiemet Padėkų Dienos metu bendras mūsų krašto 
darbo žmonių gyvenimas pasunkėjo: taksai už pajamas 
pakilo; gyvenimo produktų kainos šiemet aukštesnės, 
rlėgu buvo praėjusiais metais šiuo metu.

3. Karo reikalams šiemet ir sekamais, metais bus iš
leista daugiau negu kada nors pirmiau taikos metu.

Tiesa, dėkoti Amerikos žmonės šiemet galės tik už 
tai; kad pasaulis dar nėra trečiajame pasauliniame kare, 
kad karo šalininkams nepavyko nusiaubti pasaulio ato
mine bomba. Bet tai pareina vyriausiai nuo to, kad 
šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje ryžtingai ko
voja už taikos išlaikymą. Tam didžiuliam taikos, sąjū
džiui mūsų krašto taiką mylintieji žmonės rytoju ir ga
lės dėkoti.

JIE NESKAITO KRYŽIOKŲ SPAUDOS
AMERIKOS ŽYDŲ KOMITETAS prieš keletą dienų 

išleido pareiškimą, smerkiantį Tarybų Sąjungą, kam ji 
“persekioja žydus,” gyvenančius tarybinėse respublikose.

Žydų komiteto kaltinimai, aišku, yra vėju pagrįsti. 
Kas žino ką nors, puikiai'žino, jog Tarybų Sąjungoje žy
dai turi lygias teisęs su kitomis tautomis.; anti-semitiz- 
mui ten vietos nėra. Žydai mokslininkai, žydai meni
ninkai, žydai rašytojai, žydai visuomenininkai ten lygiai 
įvertinami, kaip ii” kitų tautų žmonės.

Nežiūrint to, Amerikos Žydų komitetas skelbia, būk 
ten, girdi, žydai esą persekiojaųii, mušami, “tremiami į 
Sibirą” (ši pasaka, kaip matome, yra ir žydams pasa
kojama, bet ji ilgainiui subliūkš) tik dėk to, kad jie 
žydai.

Jei Amerikos Žydų komitetas skaitytų lietuviškų 
kryžiokų spaudą, tai jis kitaip galvotų.

Tik neseniai Amerikos lietuviškoje kryžiokų spaudo
je buvo išspausdintas ilgas raštas, neva dėstąs tai, kas 
dabai’ darosi Lietuvoje. Jame buvo žymima, būk rusai 
ir žydai Lietuvoje turį šilčiausias vietas, O' nabagai lie
tuviai, savo krašto šeimininkai, teyaldą ir tedirbą tik 
Žemę i...

MUŠA SAU Į KAKTĄ
Uruguajiečių Darbe skai

tome :• ?
Vienas DARBO skaitytojas 

(sprendžiame, kad iš katali
kų tarpo) mums, prisiuntė 
JAV išeinantį periodinį katali
kų laikraštį “Moterų dirva“ 
(Nr. 7). Asmuo, mums pri
siuntęs šį laikraštį, apibrėžė 
jame telpančią tokią žinutę:

“Moterys užvaldė mokytojų 
ir gydytojų luomą. Paskuti
niaisiais duomenimis, iš 16 
tūkstančių Lietuvos TSR mo
kytojų 10.962 yra moterys. 
Lietuvoje šiuo metu yra 1,571 
moteris gydytoja. Slaugių, se
serų ir kitokio medicinos per
sonalo moterų yra apie 4,- 
980.“

Ši žinia tilpo ir mūsų 
dienraštyj; tai įdomi žinia, 
parodanti, kaip išsilaisvinu
si tarybinė Lietuvos mote
ris žygiuoja pirmyn ir pir
myn.

Darbo redakcija prideda:
žinutė įdomi. Juo labiau, 

kad ją paskelbė katalikų laik
raštis, kuriam labai mažai 
terūpi pasakyti tiesą kas šiuo 
metu vyksta Tarybų Lietuvo- 
ję.

Dėl to prisiuntėjas padėjo 
savo prierašą: “Matote kaip 
patys katalikai rašo apie Ta
rybų Lietuvą“. Ir žemiau tei
singai pastebi: “Ar buvo tiek 
gydytojų ir mokytojų Smeto
nos laikais? Kur jų teisybė, 
kad Lietuva liko be inteligen
tijos? Kas padarė progresą? 
Teisybė ir iš jųjų maišo kaip 
yla išlindo. Kaip dabar jų Či
biras, Graužinis su Ko. gali

mos pagąlbos šauksmas, bū
dingas šių dienų padėčiai^ 
šeima, susidedanti iš vyro, 
žmonos ir vieno vaiko, kreipė
si per tą laikraštį į gerašir
džius žmones, kurie pasigai
lėtų ir suteiktų jiems butą ir 
pragyvenimą. Turėdama vie
ną vaiką, toji šeima negalėjo 
susirasti buto Montevidėjuje. 
Namų savininkai bei namų 
administratoriai jiems nesuti
ko išnuomuoti kambarį vien 
dėl to, kad jie turi vieną vai
ką.

Tai ne atskiras atsitikimas, 
ne kokia nors išimtis su ta 
šeima. Tai faktas, rodantis vi
sų' darbo žmonių šeimų su vai
kais baisų likimą.

Jei darbo žmogus turi vai
kų, jis pasmerkiamas gyventi 
ant gatvės arba ieškotis pasto
gės kurio nors tolimo užmies
čio lindynėje.

Atsakingi už tokią padėtį 
turėtų būti rūsčiai baudžiami, 
nes jų negalima 
prie žmonijos 
šiandien laisvai
tarpstančių iš butų biznio.
' Mūsų krašte tokių pavyz
džių taipgi ieškoti netenka; 
jų yra tiek ir tiek!

nepriskirti 
nusikaltėlių, 
ir patogiai

KATINAI IR LAŠINIAI
L. Prūseika Vilnyj rašo:
Korupcija, kyšių ėmimas, 

graftas, politikierių ryšiai su 
gangsteriais turi savo ilgą is
toriją. Amerikos didžiaturčiai 
susikrovė fantastiškų 
apgavystėmis ir smurtu, 
gano dinastija nebuvo 
tis, kai ji bruko valdžiai

lobių 
Mor- 
išim- 
dide-

liuS kiekius sugadintų šaudyk-

Pridėti prie šių 'pastabų 
mes nieko nebepridėsimc, nes 
jos gana daug pasako.

IR PAS MUS TAIP ESTI
Uruguajaus Darbas ra-

Pereitos savaitės dienrašty
je “EI Tais” tilpo vienos šei-

Dabar ši epidemija išsišako
jo daug plačiau. Kasdien da
bar mes girdime pamokslus 
apie dorovę, moralybę. Bet ai 
to paiso taksų kolektoriai, val
diškų paskolų teikėjai, riebių 
kontraktų dalintojai.

Korupcija ir rakietieriai įsi
veržė net sporto sritin.

Katinai skaniai jmaumoja 
lašinius, klausydamies dievo 
laimingų pamokslų.

Daktarai siūlo uždrausti 
visas aborto operacijas

Nespėjo Romos popiežius 
įsakyti, tuojau atsirado ir 
Amerikoje daktarų, kurie 
sako, kad reikią uždrausti 
visokias naujai užsimezgu
siam vaisiui prašalinti ope
racijas. Iki šiol, gydytojo 
nuožiūra, yra leidžiama; le
galiai, ligoninėse, prašalinti 
užuomazgą moters maža
kraujystės, širdies, inkstų, 
džiovos ir kitų kai kurių li
gų nuotikiuose.

Dabar patarė uždrausti 
visas tokias operacijas dak
tarai Samuel A. Cosgrove ir 

|Roy J. Heffernan. Pirma
sis tarnauja Columbia Uni
versitete, New Yorke, ir 
Margaret Hague gimdy
vėms ligoninėje, Jersey Ci
tv. O antrasis — Tufts Me- 
dikališkoje K o 1 e g i j oje ir 
Carney ligoninėje, Bostone.

Savo nusilenkimą popie
žiaus norams (moterų gim
dyvių lėšomis) jiedu patei
sina tuomi, būk medikališ- 
kas mokslai mokąs prižiū
rėti nėščias moteris. su to
kiomis ligomis.

Bet, ar jos gauna tą 
priežiūrą?

Paimkim Bi/ooklyną-New 
Yorką, kuris giriasi dango- 
rėžiškomis ligoninėmis ir 
vėliausiu viskuo, ką medi- 
kališkas mokslas gali. Im
kime biednuomenės. apgy
ventą Bedford - Stuyvesant 
sritį Brooklyn e. Paties 
miestinio Sveik atos De
partment aprokavimu apie 
200 blokų plote gyvena 
ankštumoje, skurde, susi-

nė vienos ligoni-

yra pora vaikų
stočių, kuomet

brukę apie 200,000 gyvento
jų — apie 75 procentai ne
grų, kiti baltieji biedni ir 
vidutiniai dairbininkai. Bet 
ten. nėra 
nes.

Srityje 
sveikatos
ten reikėtų penkių ar dau
giau. Ten paplitusi džiova 
ir daug kitų ligų ..Bet pri
eiti gauti sergantiems kū
dikiams egzaminą kartais 
turi išlaukti po 45 dienas.

Ta sritis tėra tiktai de
šimtoji dalis Brooklyno, bet 
mirimai prie gimdymo per
nai ten -pasiekė 27.5 nuoš. 
visų mirusiųjų prie gimdy
mo Brooklyne. O naujagi
mių mirė 34 iš kožno tūks
tančio gyvais gimusiųjų, 
kuomet imant viso miesto 
skale Brooklyne mirė tiktai 
25 iš tūkstančio. Gi rei
kia atsiminti, kad ir visas 
Brooklynas, didžiumoje, yra 
darbininkiškas. Ten, kur 
yra išgalima gera priežiū
ra. gimdyvių ir kūdikių 
mirtingurtio nuošimtis yra 
dar mažesnis.

Tas rodo, jog tų ponų dak
tarų kalbos apie medikališ- 
kos profesijos “mokėjimą” 
gimdyves išsaugoti ir apie 
reikalą uždrausti abortus ir 
liguistoms moterims yra 
pikta pasaka.

Tiesa, ir dabar tos lega
liosios abortinės operacijos 
biednuomenės moterims 
mažai teprieinamos dėl tos 
priežasties, kad į neturin
čias- pinigų niekas nekrei-

Pirmoji Dėkavonės Diena

pia dėmesio. Legalėmis ope
racijomis tepasinaudoja tik
tai pasiturinčiosioš mote
rys. Tačiau nėra prasmės /’ 
nei jas stumti be laikot į 
kapą tiktai dėl to, kad po-1 
piežius tai įsako ir kad yra 
žiauriai neprotingų medikų, 
kurie norėtų sugrąžinti vi
duramžius.

Buvo laikai, kuomet dva- 
siškija galėjo įsakyti,, jog 
gimdyvėms jokios pagalbos 
nereikia. Ji turinti atken
tėti už Jievos ir už savo 
nuodėmes, už nečystatą. O. .- 
jeigu jinai dėl to mirtų, to
kia bus buvusi dievo valia. 
Bet tie laikai niekada ne
begrįš, jų nedaleis organi
zuoti darbo žmonės ir 
pažangioji visuomenė.

Dėl to sudrebėtų 
kiekviena motina

visa

die-

PROGRESYVIŲ PARTIJA
TURES KANDIDATUS

LIGI ŠIOL tūli žmonės galvojo, ką 1952 metų preziden
tiniuose rinkimuose darys Progresyvių Partija? Ar ji 
statys savo kandidatus prezidento ir vice-prezidento vie
toms?

Šis klausimas, pagaliau, , buvo atsakyta praėjusį savait
galį, kai Progresyvių Partija sušaukė savo darbuotojų 
konferenciją. Tiesa, ši konferencija formaliai buvo 
šaukta iš rytinių valstijų, bet ji buvo didelė,—dalyvavo 
apie 300 delegatų.

Konferencija, be kitko, nutarė 1952 metų rinkimuose 
dalyvauti su savo kandidatu sąrašu. Vadinasi, ši par
tija nominuos-savo kandidatus prezidento ir vice-pre- 
zidento vietoms.

Kaipgi su kongresmanais, senatoriais ir valstijų parei
gūnais? Šiuo klausimu, kaip rašo spauda, taipgi buvo 
plačiai kalbėta. Iš trumpo spaudos pranešimo, tačiau, 
negalima spręsti, ar Progresyvių partija visur statys 
savo kandidatus į Kongresą ar tik kai kur. > Atrodo, 
kad tam tikrose vietose ji savų kandidatų- visoms kon
gresinėms vietoms nestatys, o rems kitų partijų kandi
datus, stojančius už taikos reikalą.

Atrodo, kad Progresyvių partija rems kiekvieną kan
didatą į Kongresą, kiTris, beje, pasisakys už negram ly
gias teises su baltaisiais, kuris rems darbininkų reikalus.

Be kitko, sekamų metų rinkimuose Progresyvių par
tija aukštai- statys Smitho akto atšaukimo klausimą .

Pirma dėkavončs diena 
f

Dėkavonės Diena, — prezi
dentine proklamacija paskir
ta pareikšti padėką už visas 
praeitų metų palaimas, — tu
ri seniausią istoriją iš visų 
Amerikos tautinių švenčių.

Pirmą koloniją anglai įkū
rė z Jamestown, Virginijoj 
1607 metais.,

1 1620 m. Plymouth koloni
jos įkūrėjai, vadinami Pilgri
mų Tėvai, įkūrė antrą anglų 
koloniją Plymouth, Massa
chusetts valstijoj.

Šie Pilgrimų Tėvai, perse
kiojami Anglijoj „todėl, kad 
atsiskyrė nuo įsteigtos bažny
čios, atvyko į Ameriką norė
dami laisvai garbinti Dievą 
pagal savo sąžinę ir įsitikini
mus; To jie negalėjo daryti 
'Anglijoj. Jie išplaukė iš Ply-

Paremkite šį darbą
Sveturgimių persekiojimas šioje šalyje dar padidėjo.

Jau yra suimtų deportavimui apie 200.
Lietuvių yra suimtų ir po kaucija padėtų 6. Vėliausia 

auka deportavimų isterijos yra Leonas Prūseika^ vi
siems Amerikos lietuviams žinomas publicistas—rašyto
jas, kalbėtojas ir Vilnieš redakcijos štabo nai-ys.

Du lietuvių jau nuspręsta deportuoti, bet jų bylos 
apeliuotos.

Šiuo tarpu Aukščiausiam Teisme yra apeliuotos bylos 
graikų laikraščio buvusio* redaktoriaus Peter Harisiades, 
taipgi Coleman, Z'ydok ir keturių Los Angeles sveturgi
mių veikėjų.
* Sveturgimius veikėjus gina American Committee for 
Protection of Foreign Born. Dėka šio* komiteto pastan
gom, dar nei vienas suimtų nedeportuotas, išskyrus ke
lis, kurie patys išvažiavo.

šisai komitetas, reikalingas paramos.
Visi priešingi dėportavimaims turėtų laikyti savo par- mouth, mažu laiveliui “May/ 

f|ower”.

Pilgrimų vertėjais ir palydo
vais.

1621 m. pavasario saulė ir 
lietus padėjo jų javams. Pil- 
grimus aplankė daugiau indė
nų — tarpe jų Massasoit, pir
mininkas svarbios indėnų šei
mos. Ir rudenio derlius buvo 
toks geras, kad Plymoutho 
kolonijos gubernatorius Wil
liam Bradford, paskyrė trijų 
dienų šventę — Dėkavonės 
Dieną. Kolonistai pasikvietė 
vadą Massasoit i pokilį, 
juos nustebino tas indėnas 
vj^kdamas su 90 indėnų.

Massasoit išsiuntė 
riausius medžiotojus 
pargabeno laukinių 
Kiti kolonistai irgi, 
džioti,

bei 
at-

go

DAR VI$ NIEKO NEDARO
Jų; ff*■ ’
. JAU PRAĖJO nemaža laiko, kai Floridoje buvo bruta

liai nužudytas negras Samuel Shepard ir sužeistas kitas 
negras Irvin.

Kiekvienam aišku, jog žmogžudystė buvo atlikta tyčia 
ir ją atliko šerifas Willis McCall. Deja, ligi šiol užmušė
jui niekas nieko nesako ir nedaro. Netenka laukti, kad 
šerifą baustų Floridos pareigūnai. Ne! Bet kur gi fede^ 

Ką ji daro? Ką daro paits prezi-ralinė vyriausybė? Ką ji daro? J u r... x _ 
dentas Trumanas, Floridoje leidžiąs vakacijas?!

Visa eilė paskyrų asmenų ir organizacijų jau pareika
lavo, kad Shepardo užmušėją imtų už keteros federali
nės vyriausybės organai.

eiga paremti šį svarbų darbą finansiniai..
Komitetas taipgi šaukia nacionalę konferenciją prieš 

deportavimus,, sykiu- ir atžymėjimui savo 20- metų su
kakties. Konferencija įvyks gruodžio 8 ir 9 dienomis, 
Chicago, Ill. 1 . • '•

Lietuvių Komitetas Gynimui Sveturgimių ragina lie
tuvių organizacijas siųsti delegatus.

Mes ypatingai raginame šias organizacijas siųsti de
legatus : v • ,

Lietuvių Komitetus Gynimui; Sveturgimių;
Miestų Draugijų Sąryšius.
Visus Apskričių Komitetus.
Visus Moterų Klubus, kitus lokalinius klubus, drau

gystes, Chorus ir kitas organizacijas.
Lietuviai darbo unijų nariai paginami susiburti į gru

pes ir išrinkti delegatus.
Chicagos ir apylinkės pavieniai Stebėtojai irgi kvie

čiami.
Gynimas pasimotų deportavimui- yra; sykiu gynimas 

visų sveturgimių teisių ir laisvės. Tai yra labai svarbus- 
reikalas visų—iv sveturgimių ir čiagimių amerikiečių;

Kova prieš deportavimus yra* dalis abelnos kovos prieš 
reakciją už demokratines teises ir ųž laisvę.

Tai yra kova visų< demokratinių amerikiečių.
Dar sykį kviečiame lietuvių amerikiečių organizacijas 

ir pavienius prisidėti prie šio* didelio ir svarbaus darbo.
Lietuvių. Komitetas Gynimui- Sveturgimių'

3,116 So. Halted* St.P Chicago- 8, LIL

Jų mažą laivelį už
puolė didžiausios audros, ir 
102 keleiviai, vyrai, moterys 
ir vaikai, keliavo tris mėne
sius, pakol pasiekė Cape Cod. 
Šaltoj guodži.0 mėnesio dienoj 
jie išlipo 'b akmenuotą Naujo
sios Anglijos krantą. Jie pa
siekė šiaurinę dalį Naujo Pa- 
šaulio ir ne pietų dalį, kaip 
jie planavo. Mažai teturėjo 
maisto, nes per ilgą kelionę 
didesnę dalį maisto atsargos 
suvartojo. Jie nerado baltų 
žmonių, kurie būtų juos pasi
tikę. Jie pradėjo statyti na
mus savo žmonoms ir vai
kams. Gyvenimas buvo labai 
^sunkus.

Kada pavasaris atėjo, Pil- 
.grimus aplankė indėnas, kuris 
atėjo į jų koloniją ir angliš
kai'kalbėjo su jais. Jo vardas 
buvo Sajnoset, ir anglų kalbą 
išsimokino anksčiau nuo pirk
lių. Pilgrimai davė Samoset 
dovanų ir pasidalino maistu^ 
Samoset iv kitas indėnas išmo
kino Pilgrimus kaip pasodin
ti kukuruzus ir vėliau buvo

savo
į girias- 
gyvulių. 

išėję me- 
parsinešė ančių, žąsų

ir laukinių kalakutų; Kiti žu
vų pagavo. Su duona iš kuku
rūzų, daržovėmis ir slyvomis, 
kolonistai su svečiais turėjo 
užtektinai pavalgyti.

Tai buvo pirma Dėkavonės 
Diena Amerikoje. Pilgrimų 
kelionę iš Europos, ją sunku
mus Naujame Krašte, ir jų 
pirmą Dėkavonės Dieną apra
še Gubernatorius Bradford 
savo “History of Plymouth 
Plantation.” Po pirmos Dėka
vonės Dienos, šventė sporadiš
kai buvo užlaikyta. Pėr Revo
liucijos Karą Kontinentinis 
Kongresas paskyrė vieną ar
ba daugiau Dėkavonės Dienų 
per metus. B.ęt tik 1863 m. 
prezidentas Abraham Lincoln 
išleido proklamaciją, paskir
damas paskutinį ketvirtadienį 
lapkričio mėn. kaip “dieną 
padėkavoti ir pagarbinti.“ 
Ir kiekvienais metais ameri
kiečiai švenčia Pilgrimų pra
dėtąją dėkavonės dieną. Bet 
194i m. bendra Kongresinė 
rezoliucija paskyrė lapkričio 
mėn. ketvirtą ketvirtadienį 
kaipo Dėkavonės Dieną.

Common Council.

Kalifornijoje šiomis 
nomis susidarė Jean Field 
Komitetas, 5010 Sunset 
Blvd., Los. Angeles, Calif. 
Koks jo tikslas?

Komitetas gins motino??- 
teisę atgauti vaikus, kurie 
tapo nuo jos atimti dėl to, 
kad jie buvo motinos moko
mi tikėti, jog visi žmonės 
yra sutverti lygūs.

Mrs. Field istorija, trum
poje sutraukoje, tokia:

1940 metų vieną gegužės 
naktį jinai atsikėlusi paste
bėjo rašomo jon mašinėlėn 
įsukta toki raščiuką: “Ne
benoriu būti atsakingu už 
žmoną su dviemis vaikais,. 
tad Dalieku.”

Išeidamas vvras išsinešė 
viską, kas galima buvo iš
sinešti, ir išvažiavo šeimos 
auto. O jinai tą naktį pa
baigė budėti galvodama^ 

Į kaip ji pradės gyventi su 
dviemis vaikais ir trimis 
centais. Sūnelis buvo 3 me
tų, dukrytė 3 savaičių.

Nuvežusi vaikus pas gi
minę, ji pradėjo dirbti st$r 
nografe už $15 savaitinės' 
algos. Vėliau gavo divorsą; 
Teismas vaikus pavedė jai 
ir įsakė, kad vyras mokėtų 
$30 per mėnesi vaikų užlai- ’ 
kymui. Bet jis tik retkar
čiais primesdaves dolerį ki
tą. Už kiek laiko ii ištekė
jo, apsigyveno Kalifornijo
je, tad dėl tu nemokėjimų 
vaikams su buvusiu vyru 
nenorėjusi bylinėtis.

Su vyro tėvais jinai visą 
laiką išgyvenusi geruose 
santikiuose, jie pas ją at
vykdavo svečiuosna. Nelai
mė prasidėjo, kuomet jinai 
praėjusią vasarą vaikus iš
leido pas vyro tėvus Okla- 
h omon į svečius. Jos sū
nelis, dabar jau 14 metų> 
kalbėdamas apie sportinin
kus., gerai atsiliepęs apie ne
grus. Priedams, uošvis, kj*b 
ris yra prokuroro padėjėjįff 
išskaitęs jos rašytą sūnui 
laišką ir sužinojęs, kad ji 
nepritaria Korėjoje karuk 
To užteko, kad teisėjas at
imtų nuo jos vaikus ir pa- \. 
vestų tėvui.

Pranešimai spaudoje sa
ko, kad jis yra' buvęs ne 
kartą- areštuotas už girta* 
vimą, blogus čekius, gemble-

RAUKŠLĖS AKSOMINIA
ME RŪBE

Reikiant “paprosyt” akso*- 
minį drabužį, palaikyk jį iš
virkščia puse ant garo- ir 
paskui ranka (taip pa/t iš- * 
virkščioje pusėje) bandyk 
išglostyti raukšles. Jei 
pranyko, pakartok, 
kyk ant garo vienu 
jimu ilgai, kad nesi 
Kietai įsispaudusias 
les pabraukyk per a 
vidutiniškai karštą

' (Tąsa ant 3 puslapio)

ran

prosą

2 pusi.—"Laisve (Liberty)* Trečiad., Lapkritis-Nov. 21, 19S1
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•\ Lietuvių tautos 
h f istorija

; ‘ (Tąsa)
C. Nuo Vytauto iki Liublino unijos

(1430—1569 m.)
I.

VYTAUTUI MIRUS.

MOTERŲ KAMPELIS
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Angly laikraštis popiežiaus 
įsaką skaito

Pasidairius Po Kanadą

nežmonišku

Vytautui mirus, lenkų ponija norėjo, kad Jogaila bū
tų* didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu ir tokiu būdu su
jungtų Lietuvą su Lenkija. Bet Lietuvos didžponiai 

' griežtai atsisakė, nes laikė Jogailą jau nebe savo žmo
gum, juo labiau, kad per jį Vytautas negavo užsidėti ka- 

' raliaus vainiko.
Jogailos vieton lietuviai išsirinko didžiuoju kuni

gaikščiu jo brolį Svidrigailą, žinomą savo karšta neapy
kanta unijos su Lenkija. Jogaila ir lenkai priversti bu
vo sutikti. '

Išrinkdami Svidrigailą, Lietuvos didžponiai skaudžiai 
apsiriko. Svidrigailą buvo labai susibičiuliavęs su gudų 
bajorais. Tapęs didžiuoju kunigaikščiu, jisai, aplenkda
mas lietuvių bajoriją, dalino vietas ir dvarus ypačiai 
bajorams gudams. Šitai privertė lietuvių bajoriją susi
taikyti su lenkais, kad su jų pagalba pašalinus Svidri- 
■^Lenkai taip pat norėjo juo atsikratyti, nes jisai, pasi
kvietęs pagalbon kryžiuočius, pakėlė atvirą karą su Len
kija dėl Voluiniaus ir Podoliaus, kuriuos lenkai buvo sau 
pasiglemžę. Jogaila noriai suteikė pagalbos Lietuvos di
dikams. Pasiuntė Vytauto brolį Zigmantą kariauti su 
Svidrigailą.

Netikėtai Zigmanto užpultas Ašmenoje, Svidrigailą 
.✓'•'-vos spėjo išsprukti. Nubėgo į Gudiją (į Polocką). (Su 

prielankių jam gudų pagalba Svidrigailą dar dvejus 
metus kovojo su Zigmantu, kol (1434 m.) buvo galutinai 
nuveiktas mūšyje ties Ukmerge.) Tuomet Lietuvos mies
tai: Vilnius, Trakai, Kaunas, Gardinas ir kiti atidarė 
savo vartus Zigmantui, o Lietuvos bajorija apšaukė jį 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.

Jogaila taip pat pripažino Zigmantą didžiuoju kuni- 
* gaikščiu, bet pirm to jis turėjo pasirašyti ant unijos su 

Lenkija. Tame unijos rašte Zigmantas sakosi gavęs 
Lietuvą iš karaliaus rankų, tiktai iki savo gyvos galvos. 
Po jo mirties Lietuva, išskyrus jo tėviškę, 'Trakus ir ki
tas Kęstučio žemes, vėl paliksianti Lenkų karaliaus nuo
savybė. (Kurios turi pereiti Zigmanto sūnui Mykolui ir 
jo įpėdiniams su viena sąlyga—klausyti lenkų karaliaus.)

Kad nuo Svidrigailos atitraukus gudų bajoriją, Zig
mantas įrašė unijos akte, jog bajorai stačiatikiai gauną 
lygias su katalikais teises. Gudijos miestai gauną sava- 
vafkybę (Rygos teises), kaip ir Lietuvos miestai.

Be to dar, visų bajorų valdiniai atleisti nuo duoklės 
davimo didžiajam kunigaikščiui. Pasilieka senoviškai tik 
priedermė statyti naujas ir taisyti senas tvirtapiles, ka
ro kelius ir tiltus.

(Kiekvienas, kurs turi žemės, sodietis, privalė duoti 
didž. kunigaikščiui: rugių, kviečių, avižų, šieno, žąsų, 
vištų,< kiaušinių. Tai vadinosi duoklė. Buvo dar kitų rin
kliavų, kaip antai: mezliava, t. y. davimas kokio skai
čiaus veršių, kiaulių, avių. Rinko ir mokesčius pinigais. 
Be to, sodiečiai privalė dar eiti talkon į didž. kunigaikš
čio dvarus: piauti šieną, arti dirvas, valyti javus, ir tt.)

Nors Zigmantas, aplinkybių verčiamas, ir sutiko tokį 
nužeminantį Lietuvą unijos aktą pasirašyti, bet iš tik
rųjų jisai buvo didžiai nepatenkintas tokiu dalykų sto
viu. Ir jisai, kaip ir jo brolis Vytautas, laikė Lietuvą sa
varanke, o save Vytauto įpėdiniu, turinčiu teisę perleisti 
sostą be lenkų žinios savo įdėdiniams.

Lenkų įerzintas, jisai padarė slaptą sutartį su Aus
trijos karalium drauge užpulti Lenkiją. Liko tik pri
traukti prie to kryžiuočius, bet šiems atsisakius, visas 
sumanymas suiro.

Neužilgo po to Zigmantas buvo bajorų nugalabintas 
jrakų pilyje (1440 m.). Už ką bajorai nekentė Zigman- 

« td&n’egalima tikrai atspėtų nesant tam tikrų prirodymų.
II. ’

4 BAJORŲ GALYBĖS AUGIMAS KAZIMIERO 
t LAIKAIS

Zigmantui mirus, Lietuvoj pakilo ginčai, kam pavesti 
didžiojo kunigaikščio sostą.

Nuomonės pasiskirstė. Vieni norėjo Svidrigailos, kiti 
nužudytojo Zigmanto sūnaus Mykolo, treti norėjo paves
ti Lietuvą Lenkijos karaliui (vyresniajam Jogailos sū
nui Vladislovui), bet galiausiai paėmė viršų sumany
mas pakviesti į Lietuvos sostą antrąjį Jogailos sūnų 
Kazimierą. Mat, Svidrigailos garbė ir įtekmė jau buvo 
sumenkusi. Mykolo didžiuma bajorų bijojo, kad neimtų 
keršyti už tėvą. Pavesti gi Lietuvą lenkų karaliui — 
tai perdaug būtų buvę nužeminti Lietuvos valstybė, o su 
ja ir bajorija.

Nusiuntė tad prašyti Lenkų karaliaus, kad leistų Ka
zimierą didžiojo kunigaikščio sostą apimti. Karalius at-< 
siuntė Lietuvon Kazimierą, bet tiktai kaipo karaliaus 

r| vietininką. Lietuvos bajęrija negalėjo sutikti su tokiu 
I Lietuvos pažeminimu ir atvykusį Kazimierą tuojau ap- 
|W»ė didž. kunigaikščiu. Kitaip pagaliau ir negalima 

grfva pasielgti. Jeigu šitie nebūtų apšaukę Kazimiero 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, tad Mykolo šalininkai 
bdOf pakėlę Mykolą, ko didžiuma bajorijos nenorėjo.

Reikėjo, kad naują didįjį kunigaikštį patvirtintų Len- 
kų karalius. Bet karalius atsisakė. Lietuviai tačiau ne
atsižvelgė J lenkų ir karaliaus nesutikimą ir paliko Ka
zimierą didž. Lietuvos kunigaikščiu.

s _ ^Daugiau bus} .

Laisves šiame skyriuje 
jau buvo minėta, kad popie
žius visiems krikščionims 
įsakė gimdyti juo daugiau 
vaikų, visai neatsižvelgiant 
į galimybes juos tinkamai 
išauginti. Bet nebuvo pa
sakytas pats žiauriausias 
to įsako punktas, prieš ku
rį užprotestavo net Angli
jos krikščionių laikraštis — 
The Church of England 
Newspaper.

Kalbėdamas prie gimdy
mų patarnaujantiems dak
tarams ir akušerėms, popie
žius įsakė, jog gimdyvės 
gyvybė yra tiktai antraeilis 
dalykas. Jis sakė: “Išgelbė
ti gimdyvės gyvybę yra 
gražus siekis. Bet dėl to 
numarinti kūdikį uždraus
ta.” Reiškiant, pavojingo 
gimdymo padėtyje, kur ten
ka pasirinkti tarp dar ne-

čiau apagilėtina tas, kad 
popiežius taip toli peržengė 
pa prasčiausiojo’ supratimo 
ribas, jog jo pareiškimai ta
po neišmintingais. Jis dis- 
k r e d i t u o ją krikščionybę, 
vietoje teikti jai garbę.”

Laikraštis rašo, jog tuo 
popiežiaus įsaku pasipiktino 
“vargo liaudis, spaudžiama 
visokių bėdų ir jai 
prantamų keistybių, 
ta liaudis pritrūko kantry
bės dėl 
kvailybių, ateinančių iš ten, 
iš kur ji turėtų gauti iš
mintingų patarimų. Liau
džiai sakoma, kad krikščio
nybė rodo jai išeitį iš jos 
problemų, bet pamato, kad 
vienas vyriausiųjų krikščio
nybės vadų teikia jai tokį 
patarimą^ kuris, liaudis ge
rai žino, yra nežmoniškas, 
beširdiškas ir žiaurus;”

nesu-
” Kad

“neišmanymo ir

Elektros darbininkų, mai- 
nierių ir kitų darbo žmonių 
unijų tyrinėtojai surado, kad 
valdžios statistikų biuras la
bai toli atsilikęs, kas liečia į- 
vertinimą pragyvenimo.

Jie surado, kad pragyveni
mas dabar pasiekęs 256 punk
tų, arba 66 punktais aukščiau, 
negu kad valdžia skelbia.

žemindamas pragyvenimo 
brangumą, statistikų biuras 
apiplėšia žmones ant 65 mi
lijonų dolerių per metus.

—o—
Parlamentas atmetė CCF- 

erių įneštą pasiūlymą, kad bū
tų įvesta kainų kontrolė.

Prieš pasiūlymą balsavo li
beralai ir konservatai. Mat, 
kainoms esant be kontrolės, 
yra lengva visiems pelnagro- 
biams plėšti žmones.

Kanadietis.

kitiems — katalikams ar ne- 
katalikams.”

3) “Mes smerkiame bile 
arba visas pastangas užginti 
toms mažumoms pilną teisę 
balsuoti arba būti išrinktais?’

4) Darbdaviai niekad netu
ri samdyti ant pagrindo “ap- 
likanto tautinės kilmės.”

5) “Mes smerkiame visus 
nesulyg standardo namus ir
apgailestaujame, kad yra ghe

ttos. Mes pripažįstame teisę 
nariui bile rasės gyventi bile 
miesto dalyje, prisilaikant tik 
restrikcijų, uždėtų ant bile ki
tos gyventojų grupės toje 
apylinkėje.”

Tarybos pirmininkas yra 
Edward Kralovec, Jr., Forest 
Park; ižd. Dr. William Bu
ckingham iš Oak Park.

Būtų labai puiku, kad prie 
šio judėjimo prisidėtų ir lietu
viški parapijonys ir kunigai*

l. m;

Sam LaPe-

paaiškinta,- 
gėdą uni- 
vadovaują 

vers narius 
iš viršaus

gimusio kūdikio gyvybės ir t Laikraštis klausia, ‘‘ar ir 
tarn jo motinos, krikščionis I tuomet, kai patarnaut antis

privatiškai,
lei- 
bet

gydytojas, jeigu jisai vyk
dys popiežiaus įsaką, turi 
nužudyti motiną, kad išgel
bėjus busimąjį kūdikį.

Minėtas laikraštis, 
džiamas
skaitomas anglų bažnyčias 
viršenybės minties 
greta kitko, rašė:

“Niekad pirmiau nebuvo 
taip reikalinga saugoti mo
terystes šventumą ir pa- mu 
gerbti lyties paskirtį... Ta- visuomenei.

j gimdyvei medikas < žinotų, 
jog busimasis naujagimis 
bus koks nenormalus pabai
sa ar beprotis — ar jis tu
rėtų tiksliai numarinti mo
tiną išsaugojimui to nauja
gimio? Ar tai atitiktų gai- 
liaširdingojo Kristaus su
pratimui?”

Laikraštis pataria krikš
čionims vartoti savo protą, 
vadovautis savo atsakingu- 

žmoniškumui, šeimai, 
M-tė.

Šeimininkėms

užkelti

atrodo

Atrodo, kad mus apiplėš 
švenčių proga

Savaitėmis pirm Padėkų 
Dienos bučernėse buvo iš
dėti paraginimai užsisakyti 
šventėms kalakutą iš anks
to. Tačiau paklausus kai
nos, atsako: “nežinome.” 
Visa tai rodo, kad mėsos 
trustų yra suplanuota bu- 
čeriams ir mums 
mėsos kainas.

Dėkoti šiemet,
mums, eiliniams žmonėms, 
nėra už ką. Dolerio vertė 
nupuldyta, kainos pakeltos, 
taksai padidinti, vaikinai iš 
Korėjos negrįžo, bet dar 
daugiau visur išvežama. Ta
čiau, jeigu kam jau būtinai 
reikėtų pamylėti šeimą ar 
svečius su tuo paukščių ka
raliumi, o neturite prakti
kos, pamatinės taisyklės 
yra tokios:

Keptas Kalakutas
Šviežiai užmuštą paukštį 

nuplauk. ‘Išplauk ir vidų, 
kad kartais nebūtų išbyrė
jusių kukuruzų ar pratrū
kusios žarnos priterštas. 
Sausai nušluostyk. Pabars- 
tyk vidų druska ir, jei mėgs
ti, pipirais, ar prieskoniais 
kvapui.

Jei vartosi sušaldytą, už
truks 12, iki 24 valandų pa
šalui išeiti.

Kimštą, ar nekimštą kep
si, pririšk kojas prie uode
gos. Odą ištrink nesūdy
tais riebalais, pridenk rie
baluose pavilgytu audiniu. 
Kepk lengvame pečiuje 
(apie 325 laipsniuose F), 
vis. sudrėkinant priedangą 
suvarvėjusiu blėton skysčiu. 
Prieš baigiant kepti pažiū
rėk. Jeigu viršus neapru- 
dęs, nudenk skudurą, ir dar 
pakepk iki gražiai aprus.

Mažam, jaunikliui’ kala
kutui kepti (apie 6-7 sva
rų) užteks trijų valandų 
kepimo ar mažiau. Didžiuo
sius kepant prisilaikyti se
kamos lentelės:

10 iki 14 svarų po. 18 iki

20 minučių per svarą.
18 ir daugiau svarų paukš

čiui po 13 iki 15 minučių 
per svarą.

Visokių kepsnių ar verda
mų valgių laikas skaitosi 
nuo pradėjimo virti ar kep
ti, ne nuo įdėjimo pečiun.

Prikimštas paukštis ke
pamas ilgiau. Daugumai da
bar kepa kemšalą atskirai. 
Tačiau tūlos šeimininkės 
sako, jog kepimas su- kem- 
šalu viduje paskanina, pa- 
kvapsnina patį paukštienos 
vidų, o kemšalas vėl page
rėja mėsos sultimis.

. Enameliuotiems puodams 
įrudus neverta šveisti. Pa
mirkyk su baltymui, varto
jamu skysčiu (bleach).' Pas
kui gerai išplauk karštu 
muiluotu Vandeniu.

Esant visam drabužiui 
raukšlėtam, apsimokės pa
duoti atsakingai “dry clean
ing” įmonei.

Kava, nors ir geriausios 
rūšies, atsiduos tabaka, jei
gu virsi priskretusiame, se
na kava primirkti šiame 
juode. Puodą laiks nuo lai- 
<o atšviežink- paverdant su 
skalbiama soda ar su leme
nu vandenyje.

ANEKDOTAS
“Bešališkas” teisėjas

Ne vados valstijoje kažin 
kuomet buvęs teisėjas, ku
ris turėjęs savotišką būdą 
laikytis teisybės. Tatai pa
aiškės iš šio pavyzdžio. Vie
ną rytą tasai teisėjas pra
dėjęs dienos darbą šitokiu 
pareiškimu:

“Džentlemenai, štai, mano 
rankoje du čekiai — jūs ga
lite tatai vadinti papirki
mu —i vienas čekis, ant de
šimties tūkstančių dolerių, 
yra skundėjo; antrasis, ant 
penkiolikos tūkstančių, yra 
skundžiamojo. Aš grąžinu 
skundžiamajam penkis 
tūkstančius dolerių, o bylą 
spręsiu visai bešališkai, 
remdamasis vien' tikraisiais 
faktais.”

Surinko žemaitis

Pasidairius po Kanadą

Kapitalistai ir jų sėbrai 
darbininkų tarpe pripažįsta 
demokratiją tik tol, kol ji tar
nauja jiems. Tą dar sykį įro
dė atsitikimas Toronte.

Čia yra unija, kuri apima 
arti 1,000 darbininkų ir dar- 

•b i n i n k i ų, kurie siu va 
darbinius drabužius, 
marškinius ir 1.1. Juos suorga
nizavo kairieji, daug metų at
gal. Daugiausia ' vargo įdėjo 
Sam LaPedes. Už tai jis buvo 
išrinktas skyriaus organizato
rium. Vėliau, skyriui prisidė
jus prie amerikiečių, jis buvo 
paskirtas unijos perdėtiniu vi
soj Kanadoj.

Šiomis dienomis unijos cent
ras (kurs randasi Jungtinėse 
Valstijose) pasamdęs šerifus,' 
smurtu įsiveržė į unijos rašti
nę ir ją okupavo. Visai be jo
kios kaltės atleido 
dą.

Spaudoj buvo 
kad skyrius daręs 
jai, kadangi jam 
kairieji. Dabar 
rinkti į valdybą 
primestus žmones.

Tokiai padėčiai esant, na
riams unijose nebeapsimoka 
nominuoti kandidatus, nes ga
lima rinkti tik tuos, kuriuos 
užgirs centrai.

—o—
Toronte mirė James Henry 

Gundy, vienas iš Kanados 
stambiųjų finansierių. Kiek 
jis turėjo turto, veikiausiai ir 
jis pats nežinojo.

Daug laiko jis buvo Holto 
partneris. Jie rijo korporaci
jas vieną po kitos. Aukščiau
sio savo pasisekimo metu jie 
kontroliavo 50 didžiausių kor
poracijų Kanadoje?

čia mes apie jį prisiminėm 
už tai, kad nedidelis tokių 
turčių skaičius valdo didžiu
mą Kanados turtų. Jie nebe
gali apžioti savo turto. Tuo 
tarpu šimtai tūkstančių darbo 
žmonių kenčia didelį skurdą.

—o—
Taikos judėjimo šalinibkai 

Kanadoje džiaugiasi tuo, kas 
įvyko Paryžiuje, nors tie įvy
kiai toli gražu nepatenkinanti.

Prezidento Trumano pasiū
lymai, o ypatingai Franci jos 
prezidento Auriol pasiūlymai, 
nurodo jie, yra ženklas, kad 
judėjinias už taiką daro įtaką.

Tiesa, prezidento Trumano 
pasiūlymai juokingi, bet ir 
tas rodo, kad žmonės privers
ti kalbėti apie taiką, išsisuki
nėti.

Tęsiant taikos darbą toliau, 
galima tikėtis, kad bus išveng
ta karo. i, ,5 "i MEKI

prieš

miesto 
Romos

dalyje 
katali-

Chicagos Žinios
Gerai, kad ir katalikai 
ruošiasi kovai 
diskriminaciją

Vakarinėj 
penkiasdešimt
kų bažnyčių nariai suorgani
zavo West Suburban Unit of 
the Catholic Interracial Coun
cil, kuris žada veikti prieš tas 
spėkas, kurios sukėlė Ciceroj 
riaušes.

“Nėra prasmės rūpintis 
apie problemas ant tarptauti
nės skalės, kada randasi se- 
rioziškų problemų čia pat 
mūsų užpakaliniam kieme,” 
sako David McNamara, mi
nėtos tarybos (Council)' se
kretorius.

Savo pareiškime ši grupė 
tvirtina, kad: “katalikų baž
nyčia visuomet skelbia, kad 
visi žmonės yra lygūs Dievo 
akyse ir turi būti gerbiami 
kaip žmoniški sutvėrimai”.

Ši grupė priėmė penkių 
punktų programą, kuri sako:

1) Mažumų piliečiai turi 
turėti teisę lankyti visas vie
šąsias ir parapijines mokyklas 
“ant lygių papėdžių” su kitais 
studentais.

2) Mažumų grupių nariai 
turi turėti lygias teises ligo
ninėse ar tai būtų ligoniai ar 
gydytojai, kokios “teikiamos

—o—
Gerai pavykęs susirinkimas

LDS 112 kuopos susirinki
mas lapkričio 5 d.t buvo labai 
pasekmingas. Narių atsilankė 
pusėtinai daug ir gerų nutari
mų perleido. Apkalbėta, kaip 
darbuotis LDS labui ir nutar- . 
ta remti visą pažangų veiki
mą. 1 : •

Nutarta rengti b an kietą 
Naujų Metų pasitik imu i.

Mūsų kuopos moterys dai
giausiai darbuojasi ir joms 
tenka tarti ačių.

Mūsų kuopos pirmininkė 
Ona Remeikienė patiko ne
laimę; ji buvo sunkiai sužeis
ta gatvekario. Dar ir dabar 
nėra pilnai sveika, bet susirin
kimui pirmininkavo ir daug> 
gerų sumanymų pateikė.

Galima sakyti, kad susirik 
kimas geriausiai pavyko it 
daug atliko visuomeniško dar
bo. Daugelis iš narių apsiėmė 
darbuotis LDS reikalais.

Užrašų Rast.
Ben. Alužas.

PASAKOS APIE DINGUSĮ 
ANGLŲ ĄTOMISTĄ

, .Ųęrmoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai sklei
džia paskalus, kad pabėgęs 
atominis Anglijos moksli
ninkas Bruno Pontecorvo 
darbuojasi su sovietiniais 
a tomistais Sinkiange, vaka-z 
rinėje Kinijos provincijoje, 
tinių Tautų kontrolę.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

Today’s Pattern KELIAS 
| LAIME

Richmond Hill 19, N. Y.110-12 Atlantic Avė.
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requires 354 yards 39-inch fabric; 
154 yards contrast.

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
(i T A T CĮ T7 T-i 53

rt $ O V' A

a & 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



F Žinios iš Lietuvos NewYoilo^/W^Ziniov
Liberty Audit, priedeliams i Kaltina nuslėpime

būtini] parodymų

2 vaikai.
Ranch,

Saukite: 
(228-232)

Reikalinga 
ninkė, guolis 
New Yorko. 
VI. 7-4105.Laisvės koncerte S.

Aliukoniai iš Patterson

nuolatinė namų darbi- 
vietoje. 58 mailės nuo 
Geri namai.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui i 
sergančios moteriškės. Darbai nuo Jį; 
8-ios vai. ryto iki 6-tos vakaro. 
mokesties susitarsime. T. Repais, 
29 ^Shereden Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. APlegate 7-4986.

Miesto Dainų Švente
KLAIPEDA, IX. 25 d. — 

Įvyko miesto dainų šventė. Jo
je dalyvavo apie 1,800 daini
ninkų ir šokėjų — Klaipėdos 
įmonių, mokyklų bei įstaigų 
saviveiklos kolektyvų narių.

Dainų šventę atidarė miesto 
Vykdomojo komiteto pirminin
kas Petrauskas. Pučiamojo 
orkestro pritariamas, mišrus 
choras atlieka Tarybų Sąjun
gos himną ir Lietuvos TSR 
himną.

^Miesto dainų šventės prog
ramoje žymią vietą užima kū
riniai, skirti tautų kovai už 
taiką visame pasaulyje.

Baletmeisterio E. Lapytės 
vadovaujamos šokių grupės 
meistriškai atliko lietuvių tau
tinius šokius. Po dainų šventės 
įvyko masiniai sporto pasiro
dymai.

Koncerte parėmė 
dienraštį Laisvę

ir M 
Lais

vės reikalams aukavo $2, 
jų auka ir vardas nebuvo 
žymėtas aukojusių sąraše, 
siprašome.

LMS apskrities 
parengimas

f

eilės 
į dar^ 
sočia- 
meti-

Naujos miestų elektrinės 

z VILNIUS, IX. 25 d. —Res
publikoje plečiamas komunali

nių elektrinių tinklas.
Nauja hidroelektrinė stato

ma prie Strėvos upės, netoli 
rajoninio centro — Vievio. Ji 
teiks energiją ne tik miestui, 
bet ir keliems kaimyniniams 
kolūkiams. Pirmosios 
Stotį numatyta paleisti 
bą iki Didžiosios Spalio 
Jistinės revoliucijos 34
Tiių. Iki šių metų pabaigos bus 
pastatytos naujos elektrinės 
Marijampolėje, Ukmergėje ir 
netoli Veisėjų.

Pokarinio penkmečio me
tais Tarybų Lietuvos miestuo
se pastatytos 23 šiluminės 
elektros stotys ir hidroelek
trinės. Lentvaryje pastatytoji 
hidroelektrinė dirba Trakų 
ežerų sistemos vandens ener
gija. Naujos elektrinės pradė
jo veikti Mažeikiuose, Uteno
je/ Raseiniuose ir kituose 
jniestuose.

Paskutiniais trejais metais 
miestų komunąjipių . elektrinių 
pajėgumas padidėjo daugiau, 
negu dvigubai.

ŠALČININKAI, IX. 26 d. — 
Rlajono darbo žmonės vienin
gai pasirašo Pasaulinės Tai
kos Tarybos Kreipimąsi.

Koklių gamyklos formuoto
jas Kuncevičius, pasirašęs 
Kreipimąsi, nutarė stoti į sta- 
chanovinę taikos sargybą ir 
•pakelti darbo našumą. Savo 
žodį jis garbingai vykdo. Da
bar stachanovininkas išdirbio 
normas reguliariai įvykdo 140 
procentų.

Vieningai buvo renkami pa
rašai miško pramonės ūkio 
kolektyvo, tarpe. Elektropiūk- 
lininkai Budrikas ir Emilevs- 
kis taip pat stojo į stachano- 
vinę sargybą ir pradėjo iš
dirbio norfmas viršyti 30—40 
procentų. Pusantros normos— 
toks miško pramonės ūkio 
šoferių Košėto ir Kirilovo kas
dieninis išdirbis.

Lapkričio 7-osios vardo kol
ūkis nuo grūdų paruošų vyk
dymo pradžios atsilikdavo 
grūdų pristatymu valstybei. 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimuisi pasirašyti skirta
me susirinkime kolūkiečiai nu
tarė suintensjjvinti duonos 
gabenamą į paruošų. punktą. 
Netrukus jie per vieną dieną 
pristatė 9 tonas geros kokybės 
grūdų ir pirma laiko įvykdė 
savo pirmąjį priesaką valsty
bei.

Taip tarybiniai žmonės dar
bu sutvirtina savo parašus po 
istoriniu taikos dokumentu.

bet
pa- 
At-

Pirmas šį sezoną LMS 3 
Apskrities parengimas įvyks 
gruodžio 2, 1951, 3:30 po pie
tų. Programoje bus suvaidin
ta operetė “Sudrumsta šir
dis,” dainuos Ukrainų Cho
ras, Sietyno-Aido Chorai. Taip 
pat bus solistai ir duetai.

Bet įsitėmykite, kad šis pa
rengimas įvyks Newarke, 
N.J., Ukrainų Salėje (Ukrai
nian Hall), 57 Beacon St. Te- 
mykite vėlesnius pranešimus, 
bus daugiau informacijų apie 

parengimą.
LMS 3 Apskr. Komitetas

Didžioji įstaigos metinė 
šventė — šėrininkų suvažiavi
mas ir bankietas — jau čia 
pat. Suvažiavimas Įvyks šį 
šeštadienį (Saturday), lapkri
čio (Nov.) 24-tą, po pietų. 
Registracija 12 vai. Posėdis 
1-mą.

Po suvažiavimo, 7 vai. va
karo, Įvyks šėrininkų, svečių 
ir visų mėgstančiųjų geras 
pramogas bankietas. Taip, 
mes žinome, kad jūs ateisite. 
Tačiau, kad bankietas vis'a- 
pusiškai pavyktų, kad svečiai 
būtu patenkinti ir įstaigai

nauda, reikia, kad visi, ku
riems tiktai galima, Įsigytų 
bilietus iš anksto.

Jūs žinote brangumą visko 
dabartiniais laikais. Jūs linki
te gero savo Įstaigai. Tą 
geriausia parodysite savo 
operavimu metinei iškilai.

Bilietų (po $3) randasi
pardavinėtojus. Tačiau kas su 
jais negalite susisiekti, skam
binkite Liberty Auditorijos ve
dėjui Walteriui Brazauskui: 
Virginia 9-4678. Komisijai 
labai svarbu iš anksto apytik
riai žinoti, kiek jau yra užtik
rintų svečių. Dalininkas.

Hai, tad unijistai ir atvyko pi
kietuoti.

šeimas šalina iš projekto 
dėl to, kad jos kovojo prieš 
diskriminaciją. P r o j e ktas, 
nors turi miestinių taksų pa- 
lengvinirrtą, Įsileidžia tiktai 
baltuosius, ii- tuos tiktai pa
gal nuožiūrą. Tačiau neišven
gė protesto prieš diskriminaci-

•
B!

“Klasta ir Meilė”
Veikalas “Klasta ir Meile’’ 

bus statomas scenoje pirmu 
kartu Lietuvių Kultūriniam 
Centre, Richmond Hill, N. Y., 
sausio 6 d., 1952 m.

Prašome kitų organizacijų 
tą dieną palaikyti savo kalen
doriuje ir neruošti kitų pa
rengimų. Šilerio veikalas sta
tomas scenoje Jono Valenčio 
vadovybėje. Vietiniai ir iš ki
tų kolonijų lietuviai kviečiami 
pamatyti veikalą “Klasta ir 
Meilė.” Veikalas yra geras, 
ruoša jo pastatymui didelė. 
Reta proga pasitaiko tokį vai
dinimą matyti lietuvių mėgė
jų scenoje. LLT Komisija.

žvirb-
JŲ

Dėkoju giminėms ir drau
gams, kurie mane aplankė li
goninėje esant.

Dėkoju posūniams
liams: Henriui, Stasiui ir 
žmonoms; P. N. Ventams, Mr. 
ir Mrs. Kauliniams, Cedro- 
nams, Stukams ir Mičiuliui.

F. Adomaitis.

Juozas Budrech-Butdrevi- 
čius, žinomas styginių orkest
rų mokytojas, praėjusio penk
tadienio vakarą, lapkričio 16- 
tą, važiuojant taksiku New 
Yorke tapo skaudžiai sužeis
tas į galvą. Dabar randasi 
Manhattan General ligoninėje 
prie East 17th St. ir 2nd Avė., 
New York, N. Y.

Kadangi Budrevičius 
gana žymią rolę operoje 
rutė,” tai aš buvau labai 
gandęs ne vien tiktai dėl
ziko nelaimės, bet ir dėl fil
muojamos “Birutės” likimo. 
Bet Budrevičius pasakė, kad 
jis ii’ sirgdamas dalyvaus 
“Birutėje.”

Filmininkas Jurgis Klimas.

turi 
“Bi- 
išsi- 
mu-

Daniel KoM, 9 metų, pavo
jingai apdegė elektra kuomet 
jis bandė žaisti užsilipęs ant 
prekinio vagono New Haven 
gelžkelių linijos traukinių sto
tyje, Bronxe.

jūs 
ko-

pas

Unijistai pagerbė senelį 
taikos gynėją DuBois

Unijų Komiteto su- 
Di\ William E. B. 

pagerbti baųkiete 
16-tą, unijų centro

Darbo 
ruoštame 
DuBois 
lapkričio
Green Room, 13 Astor Place, 
New Yorke, 460 dalyvių pa
reiškė, kad jie neleis Įkalinti 
senelį žymų mokslo vyrą, vi
suomenininką.

DuBois, 83 metų amžiaus, 
negras, virš 50 metų yra pa
šventęs darbuotei pagerinti 
gyvenimą darbo žmonėms, už 
vis daugiau savo tautiečiams. 
O per eilę paskiausių jų metų 
uoliausiai darbavosi taikai, 
nes, sakė jis, tiktai taikoje, 
tiktai taikioje kūryboje tegali 
pasaulis progresuoti. KaraĮs 
skurdina pasaulį ekonominiai 
ir dvasiniai.

Dr. DuBois yra persekioja
mas, teisiamas, kaipo buvęs 
viršininkas buvusio Taikos In
formacijų Centro. JĮ kaltina, 
kad jis atsisakė registruotis 
kaipo “svetimos šalies agen-

Masinis pobūvis teisiama
jam už darbuotę taikai pager
bti liudijo, jog Amerikos žmo
nės labai karštai savinasi tai
ką. Dėl to masinio unijistų at
siliepimo taikos reikalui ir 
kad negras, kovotojas -už tai
ką gauna tokį pripažinimą, 
kalbėjęs mitinge kitas žymus 
negras William L. Patterson 
pareiškė:
“Negrų liaudis to lauke 
per 333 metus.”

Kalbėjo unijų viršininkai: 
Sam Burt ' ir Ben Gold iš 
kailiasiuvių unijos, Cliff Ca
meron iš elektristų, Ewart 
Guinier, iš miestiniu darbinin
kų, taipgi Albert E. 
David Livingston, Paul 
son, Doxey Wilkerson.

Patsai -senelis DuBois
bėjo. Veikiausia taip pasielgė 
prisilaikydamas gynėjų pata
rimo, kad dabar vykdomoje 
prieš jį byloje Washingtone 
dėl jo kalbos nesusidarytų ko-

Kahn.
Robe-

nekal-

tas.” Tad ir bankiete kalbėju- kių naujų'priekabių. Jisai tik- 
sieji tūli kalbėtojai klausė 
(taip pat ir daugelyje laikraš
čių jau buvo statytas 
klausimas) : “Nuo kada 
taika svetimšališka, o ne 
rikos žmonių reikalas?”

toks 
tapo 
Ame-

tai šypsena pripažino jam su
teiktus linkėjimus ir pareiški
mus. Kalbėtojai sakė, kad 
darbininkų ir,liaudies judėji
mai privalo apginti DuBois 
nuo kalėjimo. T-as.

d. — Bai- 
TSR švie- 
profesinės 

komitetų 
Jame

Profsąjunginių darbuotojų 
mokymasis

VILNIUS, IX. 25 
ge darbą Lietuvos 
timo darbuotojų 
sąjungos rajoninių
pirmininkų seminaras, 
dalyvavo 60 žmonių. Semina
ro dalyviams buvo skaitytos 
paskaitos ir pranešimai prof
sąjunginio darbo praktikos 
klausimais. •

Lietuvos respublikinės pro
fesinių sąjungų tarybos pirmi
ninkas B. Baranauskas padarė

Irving D. Goodjnan, dali
ninkas gimnastikos įrankius 
išdirbančios firmos, atrastas 
pasikoręs šapoje 40 E. 12th 
St., 'New Yorke. *

pranešimą apie tarybinių pro
fesinių sąjungų kovą už tarp
tautinio profsąjunginio judėji
mo vienybę. Lietuvos TSR 
švietimo ministras A. Knyva 
padarė pranešimą tema “švie
timas Tarybų Lietuvoje.”

Šimtai publikos suvyko 
pagerbti nuteistą 
jaunimo vadą

Virš 2,000 Amerikos su 
Tarybų Sąjunga 
draugingumo mitinge

patarė j as 11 erwitz 
prokurorą McDonald, 
sulaikąs nuo .jo paro- 
Jeigir tie parodymai

Vykdomame departmenti- 
niame 29-nių polic-rstų teisme 
miestui 
kaltino 
kad jis 
dymus.
būtų prieinami, sakė jis, bylo
je daug kas išryškėtų.

Dėl ginčo Įvyko teismo 
pertrauka pusei valandos. Po 
pertraukos prokuroras - žadėjo 
suteikti “tūlus parodymus.”

Sužeidė ant gatvės

skersai Union 
Ten jau daug 

tų ir lietuvių, 
ar pavojingai 

metais susiedi- 
buvo sujudę

to, kad 
arba ją 

siaurų

Mrs. Ališauskas, gyvenanti 
294 Union Avė., Brooklync, 
eidama darban lapkričio 16— 
tos popietį tapo skaudžiai su
žeista automobiliaus ties savo 
namais.

Nuvežta Greenpoint ligoni
nėn. Neteko patirti, .kaip ji 
jaučiasi.

Ta vieta, tai ta pati aršiau
sioji pereiti 
Avenue vieta, 
žmonių, tarpe 
tapo užmušti 
sužeisti. Anais 
jos gyventojai
reikalauti trafiko..lempų. Tie
sa, Įdėjo vieną lempą ties Ton 
Eyck St. Bet tas neišrišo pės
tininkų problemos. Turėtų bū
ti lempos ir ties Lietuvių Ame
rikos Piliečiu Klubu.

Vieta pavojinga dėl 
i Union Avė., įeina 
skersuoja daugybė

‘gatvyčių, kurių kraštai užsta
tyti automobiliais. Pėstininkas 
nieko nemato, kol neatsiduria 
ties mašina, išlindusia iš ku
rios nors šalutinės gatvės. 
Sunku' net žiūrėti, kaip jau
nos motinos, vežinos, nešinos 
kūdikiais ir su pundais .pirki
nių ant rankų kartais prasto
vi po keletą minučių, kelis 
kartus šviesos keičiasi, kol jos 

■sulaukia progos saugiai perei
ti Union Avė. Rep.

Tūkstantis pikietavo 
Metropolitan firmą

“užpuoli- 
iš oro W it

in i rė tą

Išbandomajame 
me” ant miesto 
liamsburge staiga 
“užpuolimą” f otogra f avęs
Joseph Sheldorfer, 50 m.

Stanley Fowler, 55 metu; 
rastas uždusęs savo bute, Now 
Yorke.

Namu darbininkė, virėja, 
atskiras kambarys, nauja 
st ubą Long Islande.

Šaukite: 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 busu ir subway, 
alga sulyg sutarties. — šaukite: 
BA. 9-5354. (225-229) *

RANDAVOJ1MAI
Pasiranduoja didelis kambarys 

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

(224-228)

HELP WANTED—MALE
ABELNAI PAGELBININKAS

Stiprūs vyrai, amžiaus 25 iki 40 
metų, abclnam rabriko darbui. Nuo
latinis darbas, 48 ’ vai. savaitė, pa
keičiamas šiltas.

Kreipkitės tik asmeniškai. 
KENLILE, INC.

99 — 9th St., Brooklyn, N .Y.
Automobilių Technikos 

MOKYKLA
Išmokome Mechaniku

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius.' Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdarą kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street ' •
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N._ Y. 

Tel. ST. 2-8342

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. .15 

MAarket 2-5172

Tompkins Square srities 
Jaunųjų Progresyvių suruoš- 
ton pramogon pagerbti Roose
velt Ward lapkričio 17-tą su
sirinko apie 700 publikos, 
daugiausia jaunimo.

Ward, progresyviuose veik
lus vadovaujantis jaunuolis, 
tapo nuteistas trejus metus 
kalėti būk tai už vengimą 
drafto. Bet jo organizacija 
pareiškė, jog jis yra sufrė- 
muotas ir kad tam yra paro
dymai. Jis yra sufrėmuotas 
už veiklą taikai, sako jie. Dar
buojasi jį

Daug 
pramogon 
žadą Wardą ginti.

Ward tapo nuteistas kalti
nimu^ būk jis “nepranešęs sa
vo drafto tarybai pakitusio 
savo adreso.” 'Tačiau vietinės 
drafto tarybos sąrašų vedėjas 
pripažino, kad jo darbavietės 
adresas visuomet buvo drafto 
tarybai žinomas. Savo' gyven
vietės adreso nebuvo pranešęs 
savo tarybai dėl to, kad pasto
vios gyvenimui vietos negalė
jo gauti, atvykęs iš pietinių 
valstybių New Yorkan vis dar 
tebebuvo be pastovaus - buto. 
Tarybai buvo padavęs Jaunų
jų Progresyvių adresą, nes su 
ta įstaiga kas dieną turėjo ry
šius, tai organizacijai' darba
vosi.

Jaunieji Progresyviai, kaip 
žinoma, daug darbavosi ir 
darbuojasi taikai.

Uo
du 

newyorkieciu pa
metu sukaktį

išlaisvinti.
įžymūnų atsiuntė
sveikinimus ir pa-

GARSINKITeS laisvėj*

Lapkričio 15-tos vakarą Įvy
kusiame Riverside Plaza 
tel mitinge susirinko virš 
tūkstančiai
minėti 18-kos 
nuo Jungtinių Valstybių į- 
steigimo diplomatinių ryšių su 
Tarybų Sąjunga.

Dar apie tūkstantis atvyku
sių negalėjo beįeiti salėn.

Publika šiltai sveikino Ta
rybų Sąjungos ambasadorių 
Aleksander S. Paniuškiną ir 
sykiu su juo atvykstantį žy- 

j mųjį amerikoną menininką 
Paul Robeson, kuris kartu yra 
ir vienu žymiausiųjų balsų 
taikai.

Ambasadorius dėkojo Ame
rikos - Tarybų , Draugingumo 
Tarybai (Council), kuris su
ruošė šį mitingą pareiškimui 
tarptautinio draugingumo ir 
pageidavimo taikos. Jis taipgi 
dėkojo' pasisakiusiems už tai
kų valstybių sugyvenimą kal
bėtojams: profesoriui Henry 
Pratt Fairchild, Corliss La
mont, Leon Strauss, Jessica 
Smith, dvasiškiui Dr. Richard 
Morford, Robesonui.

Robesonas pasakė įspūdin
gą kalbą, atsišaukdamas į 
liaudį nugalėti karą ir fašiz
mą. Taipgi dainavo keletą tų 
nepaprastųjų įspūdingų dai
nų, tarpe tų dar mažai kur 
dainuotą naująją apie ketu-* 
rįas upes, kurios, visos susivie
nija jūroje. Liaudis visų kon
tinentų, visų tautų ir rasių 
taipgi gali susivienyti taikai, 
sakė jis* Ir kiti kalbėtojai pa
sakė Įspūdingas kalbas. Rep.

Lapkričio 16-tą per pietus 
apie tūkstantis darbininkų su
sirinko pikietuoti Metropoli
tan apdraudų firmos raštinę, 
1 Madison Ave., New Yorke.

Pikietas iššauktas protestui 
prieš tos firmos pasimojimą 
varu prašalinti iš buto (evik- 
tuoti) 25 šeimas. Septynios tų 
šeimų yra Distrikto 65-jo na-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEFMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
. Savininkas

IGNAS SUTKUS

•&>&

3

<♦>

Telefonas
EVergreen 4-8969

■fc

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau J 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto Y

LIKERIO, VYNO AR ALAUS
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

Po trijų metų kovos 
Mrs. Ellen Knauff 
laimėjo teisę g y- 
venti Jungtįnese Valsti
jose. Mat, ji yra vokiete 
ir vedusi su amerikiečiu. 
Prieš tris metus imigraci
jos departmentas sulaikė 
ją ant Ellis Island ir ne
padavė priežasties. Da
bar teismai nusprendė, 
kad Mrs. Knauff gali 
Amerikoje gyventi su sa
vo vyru. Ji čia telefonuo- 
ja savo vyrui apie laimė
jimą.

<♦>

<♦>

<i>

<♦>

<♦>

<!>

<t>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL

<f>

<b

<f>

>
1

Į>

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.^f|
Telephone EVergreen 4-8174 r t

4 pus!.—Laisve (Liberty) — Trečiad., Lapkritis-Nov. 21, 1951




