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f Sėdėjimo streikas Tel Avive. 
Reikalauja juos grąžinti. 
Mr. McGratho žodžiai. 
Tikėkime, kad bus taika!

Rašo R. M1ZARA
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Įdomi žinia iŠ Izraelio:
150 žydų, — vyrų, moterų 

ir vaikų, — su vyko prie žydų 
Agentūros Tel Aviv mieste ir 
paskelbė sėdėjimo streiką.

Ko jie reikalauja?
Reikalauja, kad Izraelio 

valdžia juos vežtų atgal į In
diją, iš kur jie atvyko prieš 
virš porą metų!

Šitie žydai iš Indijos atvyko 
į “žadėtąją žemę7’, j per il
gus metus svajotą žydų tėvy
nę. Atvykę, jie didžiai nusivy
lė...

Pasirodo, kad šitie iš Indi
jos žydai Izraelyje buvo lai
komi juodaisiais, kadangi jų 
oda tamsi, kaip daugelio in- 
dusų.

Izraelyje jie buvo pristatyti 
sunkių darbų ir jiems bu

vo teduota tik juoda duona, 
pasakant, kad “mes turį val
gyti tik juodą duoną, nes bal
ta duona priklauso baltiems 
žydams.“

Dėl to, kad jų oda tamsi, 
jie Izraelyje buvo pažeminti 
ir paneigti. Ir, štai, Indijos žy
dai reikalauji, kad Izraelio 
valdžia'gabentų juos atgal, iš 
kur jie atvyko, kad jų kelionę 
apmokėtų pati valdžia.

Šią žinią išspausdino niūjor- 
kiškis Times, kuris nėra joks 
Izraelio priešas, bet greičiau 
draugas.

Pasirodo, kad Izraelio val
džia, dar visai neseniai atsi
radusi, suka labai blogan ke- 
lin. ši valdžia, — žydų bur^ 
žuazijos valdžia. Gi žydų 
buržuazija mėgdžioja ameri
kinę buržuaziją.

Darbo žmonių buitis Izrae
lyje yra labai šiurkšti, tuo pa- 

-ČiJLkartu valdžia bando tą ša
lį Įtraukti į Atlanto Paktą, 
nežiūrint to, kad Izraelis la
bai toli nuo Atlanto. Ji bando 
daryti viską, ką įsako Wa- 
shingtonas.

Na, ir žydai darbo žmonės, 
suvykę į Izraelį iš daugelio 
kraštų, jaučiasi nusivylę.

Daugumas žydų, aišku, or
ganizuojasi ir kovoja, bet žy
dai, atvykę iš Indijos, pasiry
žo grįžti į ten, iš kur neseniai 
su didele viltimi jie buvo at
važiavę.

H. McGrath rašo Čikagos 
dienraštyj Sun-Times:

“Kokios rūšies pamišimas 
kontroliuoja vyrus, kurie val
do mūsų kraštą? Tuomet, kai 
jie daro viską pasiruošimui 
karui, plepa apie taiką, ir 
Dievą ir krikščionybę.

“Per metus mums buvo sa
koma, kad Vokietija mūsų 
piešas. Dabar mums sako, 
kajd mes, Vokietiją turėtume 

sakyta, 
priešas. 
Japoni-

nfylėti. Mums buvo 
kad Japonija mūsų 
Dabar sako, kad mes 
ją turėtume mylėti...“

:• Argi tai ne rimta pastaba?!

Kad Mr. McGrath teisus, 
liūdija ir šis faktas: štai, vie
nas mūsų armijos karininkas 
paskelbia, būk šiauriniai ko
rėjiečiai ir kinai nužudę virš 
6,000 amerikiečių karo belais
vių.

Po kiek laiko mūsų karo 
vadovas Korėjoje, gen. Ridg
way, sako: jis turįs tikrų ži
nių, kad tik apie virš 300 karo 
belaisvių buvo nužudyta.

Matot, koks skirtumas, ko
kia painiava! Matot, kaip ne
tesingai mes esame infortnuo- 

| itaii

/ 'kįe žodžiai rašomi savaitga- 
lyj.

^Žinios iŠ Korėjos skelbia, 
,/karo paliaubų pasitarimai 

‘Jina prie teigiamų pasekmių. 
Atrodo, kad bus susitarta 
baigti karą.

Jeigu taip, tai kodėl tuojau 
nenutraukti mūšių ? • Kam
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Sovietai perspėja Vidurinius 
Rytus prieš vakarų komandą

Višinskis ragina tuojau 
užgint A-bombą, trečdaliu 
sumažint ginkluotas jėgas

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras An
drius Višinskis siūlė dvyli
ką pataisymų prie Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
plano dėl “nusiginklavimo.”

Višinskio daromi patai
symai, išdėstyti politiniam 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetui, reikalauja:

Visu trečdaliu sumažinti 
ginkluotas penkių didžiųjų 
valstybių jėgas.

Tuojau uždrausti atomi
nių bombų naudojimą ir ga
minimą, įsteigiant tarptau
tinę kontrolę.

Jungtinių Tautų seimo 
atominė komisija privalo 
raportuoti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai apie ato
minių ginklų sužiūrėjimą 
įvairiuose kraštuose ir duo
ti savo pasiūlymus iki 1952 
metų sausio 2 d. Komisija 
dėl paprastųjų ginklų taip
gi turi ęluoti Saugumo Ta
rybai raportą iki to laiko.

Višinskis sakė, jeigu A- 
merika su savo talkininkais 
tikrai nori sumažint ginkla
vimąsi, tai turėtų priimt 
šiuos pasiūlymus.

Indo-kiniečiai taipgi 
reikalauja savivaldos

Saigon, Indo-Kina. — In- 
dokiniečiai siunčia savo de
legaciją j Jungtines Tautas 
prašyti “nepriklausomybės” 
nuo Francijos. Jie pagei
dauja bent' tokios “nepri
klausomybės,” kokią turi 
Kanada, Australija ir kiti 
savivaldiniai anglų imperi
jos kraštai (dominijos).

Franci j a yra padalinus 
savo koloniją Indo-Kiną j 
tris valstybes — Kambodi- 
ja, Laos ir Vietnamą. Kiek
vienai daliai yra paskirti 
vietiniai 'valdovai — fran
cūzų pastumdėliai.

Jau 5 metai kai Vietna
mo liaudininkai kariauja, 
kad išsivaduotu nuo Franci
jos. Jie yra užėmę didelį 
Vietnamu' ruožtą ir įkūrę 
ten liaudies respubliką.

Franci j a kasmet išeikvoja 
daugiau kaip tūkstantį mili
jonų dolerių per metus ka
rui prieš vietnamiečius.

VIESULAS PRAŽUDĖ
60 FILIPINIEČIŲ

Manila. — Viesulas, šėlęs 
vidurinėse Filipinų salose, 
suardė tūkstančius namų ir 
užmušė daugiau kaip 60 
žmonių. 10,000 filipiniečių 
liko be pastogės.

laukti Kalėdų hr Naujųjų Me
tų? !

Visvien, tikėkime, kad mū
šiai neužilgo bus nutraukti, 
kad taika Korėjoje bus įkū
nyta. O jei taip bus, tuomet ir 
pasaulinis taikos reikalas žy
miai sutvirtės.,

Egipto, Indijos ir Pakis
tano delegatai pritarė už
gynimui atominių bombų.

Bet korespondentai tvir
tina, kad anglų - amerikonų 
blokas atmes sovietinius 
pasiūlymus.

Indija ir Pakistanas ragi
no Jungtines Valstijas, So
vietų Sąjungą, Angliją ir 
Franci ją tarp savęs tartis 
dėl santaikos.

Ką Jungi Valstijos 
pirmiausiai ginkluos

Washington. — Jungtinės 
Valstijos dabar gamins gin
klus visųpirm karui Korė
joj, o antroj vietoj ginkluos 
francūzus. prieš Vietnamo 
Liaudies Respubliką, — ra
šo New Yorko World-Tele
gram ir kiti Scripps-How- 
ardo laikraščiai. Vakaru 
Europos ginklavimas šiuo 
tarpu būsiąs .trečioj vietoj.

Moteris vadovavo 
šiauriečių atakom

Korėja. — Viena šiaurinė 
korėjietė komandavo kebas 
įnirtingas savo tautiečių 
atakas prieš kanadiečius 
ties Yončonu. Pagaliaus, 
ją nušovė kanadietis korpo- 
ralas B. Bourchard, kaip 
kad jis giriasi. Kanadie
čiai bandė paimti jos kūną, 
bet šiauriečių korėjiečių ar
tilerija neprileido.

Egiptas pagerbia savo 
kovūnus prieš anglus

Kairo. — Egipto valdžia 
pagerbė kaip didvyrius sa
vo policininkus, dalyvavu
sius kautynėse su anglais 
Ismailijos mieste prie Sue
zo kanalo. Anglų kariuo
menė nušovė 8 egiptinius. 
policininkus ir sužeidė 18. j t 
Egiptėnai nukovė 5 anglų 
oficierius ir 1 kareivį.

Egipto sostinėje Kaire 
buvo surengtas paradas, pa
gerbiant 300 policininkų, 
dalyvavusių mūšiuose su 
anglais. Policininkus svei
kino, karalius Farukas ir jo 
ministrai kaip kovotojus už 
tautos laisvę. Visiems buvo 
duota medaliai. Kartu su
teikta jiem ir paaukštini
mai tarnyboje. ~ 
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Kruvini indonezų susikirti
mai su kariuomene

Jakarta, Indonezija. — 
Valstiečiai Flores saloje mė
gino užimti ir pasidalinti 
tūlas dvarų žemes. Kariuo
menė ir policija užpuolė 
valstiečius. Per kruvinus 
susikirtimus užmušta 112 ir 
sužeista 50 asmenų iš abiejų 
pusių.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įspėjo Egiptą, Ira
ką, Izraelį ir kitas Viduri
nių Rytu šalis1, kad nesidė- 
tų prie karinio bloko, kurį 
anglai - amerikonai organi
zuoja.

Ąmerika ir Anglija vadi
na tą bloką Vidurinių Ry
tų komanda, kuri ypač 
“gins Suezo kanalą” nuo 
komunizmo.

Sovietai sako, Vidurinių 
Rytų komanda yra “užpuo
likų padaras,” nukreiptas 
ypač prieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš liaudies demokrati
jas. Ta komanda taipgi pla-

SOVIETAI PROTESTUOJA, KAD AMERIKOS
LĖKTUVAS ĮSIVERŽĖ Į SIBIRĄ:
JUNGT. VALSTIJOS ATMETA PROTESTĄ

Washington. — Sovietų 
vyriausybė užprotestavo 
Jungtinėm 'Valstijom, kad 
amerikinis bombonešis lap
kričio 6 d. įsiveržė į sovieti
nį Sibirą, netoli i Vladivosto
ko.

Sovietai sako, jų lėktuvai 
apšaudė amerikonų bombo
nešį; tad jis ir pranyko, 
skrisdamas šalin virš jūros. 
Sovietų vyriausybę tvirtina,
kad bombonešis pirma pra-|bonešio apšaudymą.

Nauji žemės drebėjimai 
Formozos saloje

Taipei, Formoza. — Du 
nauji žemės drebėjimai For- 
mozoje sunaikino 160 na
mų, pražudė 12 žmonių ir 
sužeidė 188.

O per žemės drebėjimus 
pereitą mėnesį toje sa'loje 
'žuvo 100 žmonių.

Burmos sukilėliai atakuoja 
valdžios kariuomenę

, Rangoon, Burma. — Dau
giau kaip 1,000 burmiečių 
sukilėlių kirtosi su valdžios 
kariuomene arti, Letpadan 
miesto, geležinkelių mazgo. 
Kiti 500 sukilėlių užėmė 
Gomonseik miestelį, įveik
dami vietinę kariuomenę. ORAS. — Giedra ir šalta.

Vėliausios Žinios
Korėja. — šiauriniai ko

rėjiečiai šturmavo ir atėmė 
iš amerikonų tris pozicijas 
viduriniame, fronte.

Paryžius. — Irako, Pa
kistano ir Syrijos,delegatai 
Jungtinių Tautų seime ra
gino Ameriką, Angliją, So
vietų Sąjungą ir Franci ją 
eiti į tarpsavines derybas 
dėl santaikos.

Washington. — Kongre
so komitetas pradėjo kvos
ti buvusį generalio proku-

laikyti arabiškus A- 
ir Vidurinių Rytų 

- t , • •

nuo,į a 
frikos 
kraštus pajungtus imperia
listams, kaip kad įtaria So
vietai.

Pirmieji komandos nariai 
yra Jungtinės Valstijos, An
glija, Franci j a ir Turkija. 
Jos pasižada apsaugoti Sue- 
zo ruožtą ir Vidurinius Ry
tus nuo Sovietų.

Egiptas atmetė anglų - 
amerikonų pakvietimą į tą 
komandą. Sako, iki šiol tik 
viena Anglija buvo paver
gus Egiptą, o su peršama 
komanda tai jau keturi sve
timi kraštai dar aršiau pa
vergtų jį.

dėjo šaudyti.
Amerikos valdininkai at

metė protestą, sakydami, 
kad Sovietų lakūnai užpuo
lę amerikinį bombonešį už 
40 myliu )nuo1 įšibiro krąn-

<1’žuvo 10 [Franciją nuo bankroto
Bet nei prezidentas Tru- 

manas nei jo valstybės se
kretorius dar oficialiai ne
kaltino Sovietus už to bom-

Traukiniam susikūlus, 
užmušta 18 žmonių

Woodstock, Alabama. — 
Važiuojantis link New Yor
ko trukinys susikūlė prie
kis priekin su važiuojančiu 
iš New Yorko į pietus trau
kiniu. Tapo užmušta 18 
žmonių, sužeista daugiau 
kaip 50.

Angly darbiečiai užgiria 
sutartį su Japonija

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime 
nutarė balsuoti už užgyri- 
mą taikos sutarties su Ja
ponija, ' kaip siūlė Chūrch- 
illo konservatorių valdžia.

roro padėjėją Lamar Cau
dle kaip įtariamą 
sukčių.

Caudle buvo taksu 
tavimo viršininkas, 
niai prez. Trumanas 
rė jį už “pašalinius 
bus.’”

kolek- 
Nese- 
pava- 

dar-

Roma. — Italijos valdžia 
areštavo 25 komunistus, ku
rie darbavosi, gelbėdami 
nukentėjusius nuo potvynių 
italus. Valdžia kaltina areš- 
tantus už komunistinę pro
pagandą.

Jei per 30 dienų susiderės 
kt. klausimais, tai pertaika 
bus paliai tą pačią liniją

Korėja, lapkr. 26.—Ame
rikonų ir šiaurinių korėjie
čių įgaliotiniai pirmadie
nį pilnai susiderėjo kas lie
čia pažymėjimą dabartinės 
fronto linijos ir nutarė, jog 
paliai tą liniją bus nustaty
tas pertaikos ruožtas, jei 
per 30 dienų bus susitarta 
kitais klausimais.

Svarbiausi iš tu klausimu 
yra apsikeitimas karo be-

Filipinų kautynėse 
užmušta 32 asmenys

Manila. — Per naujus su- 
jsikirtimus tarp Filipimi 
'partizanų (hukbalahapų) ir 
| kariuomenės buvo nukauta 
J 32 asmenys.

Valdžia skelbia, kad jos 
kareiviai nušovę 25 parti
zanus, o partizanai nukovę 
3 kareivius ir 4 kitus .val
džios šalininkus.

Amerika urmu gelbės

Paryžius. — Amerika kuo 
skubiausiai gelbės Ffanci- 
ją nuo sunkėjančios krizės 
finansuose ir pramonėįe, 
kaip sako francūzų valdi
ninkai.

Kalbama, kad Jungtinės 
Valstijos ant greitųjų duos 
Franci j ai 200 milijonų do
lerių.

Maistas pabrango dar 
1 proc. ir trečdaliu

Washington. — Maistas 
ir kiti kasdieniniai reikme
nys Amerikoje per mėnesi 
nuo rugsėjo 15 iki spalio 15 
d. pabrango dar 1 procentu 
su trečdaliu.

Kas 1939 metais buvo 
perkama’ už $1, tai dabar 
kainuoja $1.88, kaip skai
čiuoja valdžios Darbo Sta
tistikų Biuras.
Tūloms unijoms pakeliama Oną, du sūnus — William 

ir George, seseri Elzbietą 
Shipley, gyvenančią Detroi- 4 
te; brolį Antaną, gyvenantį 
Newarke, ir kitą brolį An
drių — Clevelainde, du anū
kus ir kitų giminių.

Laidotuvėmis rūpinasi 
grąborius M. A. Buyus 
(Bujauskas). Kazakevičius 
bus palaidotas trečiadienį, 
lapkričio 28 d., 2:30 vai. po 
pietų išlydint iš namų. Lai
dotuvėse kalbą pasakys 
Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara.

Visi giminės, draugai ir 
prieteliai kviečiami daly
vauti.

Grab. M. A. Buyus. ’
, 1 " i

Kairo.— Pereitą šeštadie
nį anglai nušovė dar 4 egip- | 
tėnus, kurie, sakoma, puolė 
anglų amunicijos sandėlį. •

alga pagal kainų kilimą
CIO Automobilių Darbi

ninkų Unija ir kai kurios ki
tos yra padariusios tokias su
tartis su -fabrikantais, kad 
alga darbininkams bus ke
liama, kiek kainos pakils, 
arba numušama, kiek jos

Taigi milijonas automo
bilinių darbininkų dabar 
gaus algos priedą po L cen
tą valandai, pagal reikmenų 
pabrangimą per mėnesį.

KORĖJOS TAUTININKŲ 
MAJORUS—SUKČIUS

Pusan,' Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia suspendavo sostinės 
Seoulo majorą Kim Tai Su- 
ną kaip .. sukčių.- Kaltina, 
kad,, jis nusuko 2 milijonus 
dolerių.

f i

laisviais ir užtikrinimai, 
kad nei viena nei kita pusė 
nelaužys nuginkluotino pa
liaubų ruožto.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai .siūlė tuoj sustabdyti 
mūšius, kai tik bus nužymė
ta pertaikos linija. Ameri
konai su tuo nesutiko. Jie 
pasiryžę kariauti, iki bus 
pasirašyta galutinoji sutar
tis dėl pertaikos. Bet ame
rikonai sutiko grįžti į šian
dienine liniją, jeigu per 30 
dienų bus susiderėta kitais, 
viršminėtais klausimais.
KARO VEIKSMAI

Amerikofiai per įnirtin
gas 40 valandų atakas at
griebė vieną strateginį kai
na i vakarus nuo Yončono 
ir užėmė kita kaina netoli 
Pyonggango. viduriniame ’ 
fronte. Kruviniausios kau
tynės siautėjo snieguose ir 
šalčiuose.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai pirmadienį pradėjo 
urmu atakuot amerikonus 
vakariniame ir rytiniame 
frontuose.

Iranas susitarė su 
Egiptu prieš Angliją

Teheran, Iran. — Kuomet 
Irano premjeras Mossa
degh lankėsi Egipte pereitą 
savaite, jis ir Egipto prem- . 
j eras Nahas Paša suplana
vo sutartį, kad abidvi šalys 
•išvien kov<5s prieš anglų 
imperializmą.

Iranas, ir Egiptas taip pat 
ketina daryti panašias su
tartis su kitais arabų kraš
tais prieš Angliją.

Newark, N. J
Mirė P. Kazakevičius 

šeštadienį, 24 lapkr. mirė
Petras Kazakevičius. Pa
šarvotas savo namuose 596 
Bergen St., Newark, N. J. 
Paliko nuliūdime žmoną
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DR. DuBOIS IŠTEISINIMAS
DR. DuBOIS, vienas žymiausiųjų negrų tautos moks

lininkų ir visuomenininkų Jungtinėse Valstijose, tapo iš
teisintas. Išteisinti ir jo bendradarbiai, su kuriais Dr. 
DuBois prieš virš porą metų buvo sukūrę Taikos Cen
trą, o pastarasis išleido peticijas, po kuriomis buvo ren
kami parašai prieš atominių bombų naudojimą bent 
kokiame kare. '

Prieš Dr. W. E. B. DuBois ir jo šalininkus buvo pa
daryta konspiracija, suokalbis. Jį sudarė FBI ir visas 

‘ justicijos departmentas.
' Mes jau esame rašę, kad Dr. DuBois ir jo bendradar
biai buvo kaltinami neva už tai, ^kad būk jie buvę “sve- 
timos. valstybės agentai,” bet, tokiais būdami, jie neužsi
registravo justicijos departmente. O jeigu neužsiregis
travo, tai dabai’ jie turį būti nubausti kalėjimu!

Ar jūs matėte tokią tragi-komediją?!

' KIEKVIENAM, GALVOJANČIAM žmogui buvo aiš
ku, jog šis suokalbis yra suokalbis, niekas, daugiau. Tai 
buvo suokalbis prieš taiką. Tai buvo suokalbis prieš 
tuos, kurie kovoja už taiką!

Dėl to visame pasaulyje mokslininkai ir visuomeninin
kai siuntė protestus prieš Dr. DuBois. ir jo bendradar
bių areštavimą ir teisimą. Nuskambėjo šis dalykas per 
visą pasaulį ir -jis rodė, koks, iš tikrųjų, šiandien yra. 
mažas pasaulis; kaip palietimas vieno žymaus taikos 
šalininko paliečia visus taikos šalininkus, nežiūrint, kur 

C’l jie gyventų.
Dr. DuBois ir jo bendradarbių byla atvėrė daugeliui 

akis ir pačių amerikiečių. Jie matė, jie žinojo, jog Dr. 
DuBois, senelis 83 metų amžiaus, išgyvenęs Amerikoje 
visą savo amžių, negalėjo ir negali būti kokios tai sve
timos valstybės agentu, nes jis sielojasi, jis dirba vy
riausiai tik tam, kas naudinga mūsų krašto žmonėms, 
kas naudinga viso pasaulio žmonėms, stojantiems Už tai
ką.

Visa tai, be abejojimo, paveikė į patį teismą, į patį 
teisėją. ,

< * * f

ĮDOMI buvo pati teismo eiga. Valdžia dėjo didžiau
sių pastangų tam, kad sujungti Dr. DuBois ir jo šalinin
kus su “svetima valstybe.” Aišku, ta “svetima valstybė” 
yra Tarybų Sąjunga. Žiūrėkit, nurodė valdžios advoka
tai, pasaulinis taikos judėjimas, yra Tarybų Sąjungos vy- 

. riausybės sugalvotas. Todėl, kas dirba už taiką, tas— 
svetimos valstybės agentas!

Valdžiai talkom stojo tūlas išgama, kuris tik prieš porą 
metų skelbėsi dirbąs už taiką. Juo yra Mr. Rogge, bu
vęs justicijos departmento viršininkas. Taip, Mr. Rogge 
dirbo už taiką išvien su Dr. DuBois. Abudu juodu ta
rėsi dėl praplėtimo judėjimo už taiką. Abudu dalyvavo 
tarptautinėse konferencijose. Abudu.kadaise smerkė ka
rą ir tuos, kurie jį ruošia.

Šiame teisme išgama Rogge atsistojo liudyti prieš Dr. 
DuBois!

Jis “įrodė,” kad, iš tikrųjų, tarptautinis žmonių judė- 
. jimas už taiką yra Tarybų Sąjungos remiamas. O jei

gu tą judėjimą remia Tarybų Sąjunga, tai kiekvienas 
amerikietis, dirbąs už taiką, turįs būti “svetimos vals
tybės agentas.”

Koks išsigimimas! Koks prasiradimas žmogaus, kuris 
Rave skaitosi intelektualu, bet kuris nuėjo Tito tarny
bon. Koks, pagaliau, išsigimimas pačios Tito valdžios, 
kai jos apmokamas advokatas šitaip liudija!...

Tačiau teisėjas, teisęs Dr. DuBois ir jo bendradarbius, I 
pažiūrėjo teisingai į visą reikalą. Už tai jam tenka pri-

- pažinti nuopelnas.
Kai tik teisėjas pažiūrėjo i visą reikalą teisingai, jus

ticijos departmento, valdžios, pastangos subyrėjo į šmo- 
telius! Pats teisėjas, nelaukęs teismo visos eigos, pareiš- 

. ke: valdžia neturi jokių rinitų įrodymų, kad Dr. DuBois 
ir jo šalininkai yra kaž kokie svetimos valstybės agentai! 
O jeigu taip, tai neverta to klausimo leisti net džiūrei 

v spręsti, nes kaipgi gali džiūrė spręsti, kuomet byla yra 
be pagrindo?! < v

; Na, ir teisėjas visą valdžios advokatų “įrodymą” atme- 
Km tė ir Dr. DuBois ir jo bendradarbiai pasiliko išteisinti. K ’ *

* z
L NEREIKIA NEI SAKYTI, kad Dr. DuBois ir jo ben- 

dradarbių išteisinimas yra didžiulis laimėjimas,—laimė-
- ’ jimas ne tik tų, kurie buvo teisiami, o laimėjimas visų

Amerikos žmonių, trokštančių taikos.
Dabar darbavimasis už taiką jau negalės būti skaito

mas, jog tai’ darbas “svetimos valstybės agentų,” 
fc To pasėka yra tokia, kad American Peace Crusade 
k pradeda naują vajų už parašus, — parašus, reikalaujan

čius, kad penkios didžiosios valstybės susitartų dėl su- 
' darymo taikos pakto, taikos sutarties.

Šis Dr. DuBois laimėjimas, be abejojimo, išjudins 
kiekvieną taikos šalininką prie uolesnio ir ryžtingesnio 
žygio dėl taikos išlaikymo pasaulyj.

Ignas

40-čiai metų praėjus
Šių žodžių rašė j ui šiemet 

sukanka 40 metų, kai pavy
ko atvykti į šią šalį. Per 40 
metų prisiėjo prisitaikyti, 
kaip amerikonai sako, prie 
amerikoniško, gyvenimo bū
do.

Manau, ne pro šalį bus pri- 
simįnti, ką atvykęs radau 
lietuvių nudirbta bei nu
veikta lietuvių visuomenės 
naudai, savišalpos bei ap- 
švietos ir šiaip kultūrinių 
darbų.

Atvykus į Newark, N. J., 
radau jau visą eilę pašaipi
ųjų draugijų, kaip pirmei
viškų, taip ir katalikiškų. 
Taip pat radau ir apšvietos 
kuopelių, kurios turėjo savo 
knygynėlius ir savo gru
pių nariams duodavo įvai
rių knygų išsinešti pasi
skaitymui.

Pirmeivių lietuvių apšvie
tos kuopelė buvo LSS 11 
kuopa, o katalikų buvo Ži
burėlio draugija, kuri turė
jo nemažą knygyną, ir ten 
buvo galima gauti visi ka
talikiški laikraščiai, išei
nanti šioj šalyj.

Apsigyvenus pas lietuvius 
“ant kambario“ ir pačiame 
katalikų centre, daugiausia 
su katalikiškais politikieriais 
ir jų laikraščiais tekdavo 
susidurti ir juos peržiūrėti. 
Tačiau jie manęs neintere
savo, neįdomino. (Jai būt 
priežastis ta, kad pirm at
vykimo Amerikon, gyve
nant Rygoj, tekdavo skai
tyti Rygos lietuvių laikraš
čius.

Rygoj išeidavo du savaiti
niai laikraščiai: “Rygos 
Naujienos” buvo pirmeiviš

kos, ir “Rygos Garsas” bu
vo klėrikališkas. Kaip čia, 
Amerikoje, tarpe laikraščių 
yra tam tikras nusistaty
mas kiekviename klausime, 
taip pat buvo ir Rygoje.

Skaityti pamėgęs buvau 
“Rygos Naujienas,” bet per
žiūrėdavau ir “Rygos Gar
są,-” taipgi retkarčiais per
žiūrėdavau ir “Šaltinį,” ku
riame nedėldienio pamoks
las tilpdavo pirmoj vietoj.

Nežiūrint, kad atmosfera 
man buvo nepalanki, bet nu
tariau įsirašyti į “Žiburė
lio” draugiją, kad patirti, 
kas yra veikiama toj gru
pėj. “Žiburėlio” draugijoj 
rad£u neskaitlingą grupelę 
žmonių, bet žmonės buvo 
tie, kurie nustatydavo kle- 
rikališką vietos politiką.

Diskusijas įvairiais klau
simais turėdavo beveik kas 
penktadienio vakarą ir 
kiekvieną iškilusį klausimą 
išaiškindavo klerikaliąkai. 
Ypatingai labai smarkiai 
diskusuodavo socialistų pra
kalbose iškeltus socialius 
klausimus, kad įrodyti jų 
klaidingumą.

Svarbiausiais tos grupės 
vadovais buvo broliai Stak- 
nevičiai. Vincas Staknevi- 
čius tuo laiku buvo Šv. Trai- 
cės parapijos kunigu-klebo- 
nu, o Jonas buvo medicinos, 
studentas,, kuris dabar dak
tarauja Irvington, N. J. An
tanui daugiausiai tekdavo 
prakaituoti, kad pravesti 
brolių Staknevičių nustaty
tą politiką toj grupėj.

Tais laikais ėjo didelė 
kampanija už sukėlimą fon
do pastatymui naujos baž-

Kas Ką Rašo ir Sako
NENORĖJO KALBĖTIS...

Clevelando Dirvoje skai
tome :

Rochestery.]d, kaip ir kitose 
lietuvių kolonijose, atvykus 
didesniam tremtinių skaičiui, 
buvo susirūpinta lietuvių kal
bos mokymu lietuviškoje pa
rapijos mokykloje. Po ilgesnių 
derybų su parapijos klebonu 
kun. Bakšiu, pradžioje buvo 
leista lietuvių kalbą dėstyti 
tik šeštadieniais....
Prasidėjus šiems mokslo me

tams, vis dėlto, lietuvių kalbos 
dėstymas buvo paliktas sena 
tvarka, todėl naujas tėvų ko
mitetas pradėjo šį klausimą 
judinti iš naujo. Buvo paruoš
tas memorandumas, kurį pa
sirašė visi tėvai, prašydami 
įvesti lietuvių kalbos dėstymą 
i reguliarių pamokų tvarka
raštį. Kai šis memorandumas 
norėta įteikti gerb. klebonui— 
jis ne tik jo neprieme, bet ir 
nenorėjo tais klausimais kal
bėtis.

Visas reikalas, vadinasi, 
užbaigtas- “tikrai moksliš
kai.”

KAIRYS IR BIELINIS
Į ČIKAGĄ

Naujienos andai parašė, 
kad į Čikagą atvyksta J. 
Kaminskas (Steponas Kai
rys) ir Kipras Bielinis. Abu
du yra kadaise buvę žymūs 
Lietuvos social - demokratų 
lyderiai. Šiandien jie gy
vena Amerikoje. Šiandien 
juodu, taigi, bando sutvir
tinti social - demokratų ju
dėjimą šioje šalyje. '

Vargiai begu p a v y k S 
jiems tą,z tikslą pasiekti. 
Lietuviškieji social - demo

nyčios . Ir fondas tam tiks
lui augo labai gražiai ir vi
si džiaugėmės, kad neužilgo 
pradėsime statyti naują

kratai, eidami iš , vien su 
klerikalais, save taip susi
kompromitavo, kad jie nie
kad nesusilauks pagarbos iš 
Amerikos lietuviu darbinin
ku, v

KAS TURI NORO, 
SURANDA KELIĄ

Dienraštis Vilnis rašo: ■
Washingtono kolumnistas 

Holmes Alexander rašo, jog 
pre.mieras Churchill nori tar
tis su' premieru Stalinu, Pran
cūzijos prezidentas Vincent 
Aurio! pasiūlė Keturių Di
džiųjų konferenciją, bet pre
zidentas Trumanas traukiasi 
nuo to.

Dėlko?
Alexander sako:
“Trumpas atsakymas į tai 

yra baimė nepasisekimo. Neį
manoma, kad Stalinas pada
rys koncesijas...

Nepasisekimas įbaugintų 
bailius ir jie rėktų už preven- 
tyvį karą, tai gal prisidėtų 
prie finansinės panikos ir pa
daugintų prezidento nepasise
kimus, kurių jis ir taip jau tu
ri ilgą sąrašą.’’

' Alexander , pripažįsta, jog 
visa tai būtų gailimą apeiti, 
jei Trumanas norėtų, pats ne-’ 
bijotų tartis su Stalinu, bet 
jis nenori ar bijo.

.Mūsų Prezidentas mat pri
pratęs sakyti bile ką gerai 
nepasvėrus, maršalas Stalinas 
yra įgudęs diplomatas, mažai 
kalba, labai atsargus.

Tokiame pasitarime ir be 
koncesijų iš vienos ar kitos 
pusės ’gal būtų galima dauge
lis nesutikiĮpą,/iššpręsti. Val
džių galvos galėtų bent ge
riau vieni kitus pažinti. Atro
do tačiau, kad mūsų Prezi
dentas nenori to.

bažnyčią, o senąją paversi
me į paprasta parapijinę 
salę. Mūsų džiaugsmas bu
vo neilgas.

Kun. V. .'Staknevičius iš
važiuoja ant vaikacijos po
rai mėnesių. Visi džiaugė
mės, kad klebonas parva
žiuos ir pradėsime prisi
rengimą prie statymo nau
jos bažnyčios . Praėjo pora 
mėnesių, pusė metų, metai 
ir net 39 metai. Po 39 me
tų mūsų klebonas pereitą 
žiemą sugrįžta jau ne kaip 
kunigas, bet kaip medicinos 
daktaras su šeima, suside
dančia iš keturių narių. Ap
lankęs gimines, pažįstamus 
ir draugus, ir vėl patraukia 
į tolimus Kalifornijos vaka
rus.

Išvažiavus klebonui vaka- 
cijon ir taip ilgai užtrukus, 
suprantama, pasidarė labai 
didelė suirutė pastatymui 
naujos bažnyčios fonde.

Žinoma, parapija be kuni
go neliko, tačiaus ilgai pa
silaikyti jie nepasilaikyda
vo, nes par api jonuose
tikro pasitikėjimo jau ne
buvo. Ir apie statymą nau
jos bažnyčios klausimas bu
vo atidėtas į šalį. Kun. Do- 
bužinskis, nors ir sugabus 
buvo kunigas ir labai smar
kiai darbavosi, kad blogą, 
pakrikusią parapijos situa
ciją pataisyti, bet ir jis, pa
buvęs apie porą metų, ka
žin kur išvažiavo, e

Nuo to laiko praėjo visa 
eilė kunigų . iki dabartinio 
kunigo Igno Kelmelio. Kun. 
Kelmeliui pradėjus klebo
nauti, po biskį ir vėl atnau
jintas fondas pastatymui 

i naujos bažnyčios. Po kelių 
metų fondas sutvirtėjo taip, 
kad likosi pastatytos bažny
čios sienos. Nors ir be ma
žiausio pagražinimo, bet 
pamaldos jau atsibūdavo 
naujoj bažnyčioj.

Kun. Kelmelis paprasto 
būdo, kaip išvaizda, taip ir 
gabumais, žmogelis. Grupė 
parapijonų susitarė, kad 
kun. Kelmelis kaipo dvasiš
kas vadovas dėl Newarko 
lietuviu neatitinka nei iš
vaizda, nei gabumais. Ir, 
girdi, buvęs mainierys mūs 
nevadovaus. Prasideda ko
va tarpe parapijonų. Vie
ni prieš, kiti už kunigą. 
Naujos bažnyčios sienos ir 
užkalti langai ir nedekoruo
tas vidus pasilieka vėl per 
keletą metų. Kova prieš 
kun. Kelmelį išsivysto taip 
smarki, kad parapijonai 
siunčia delegaciją pas vys
kupą. Vyskupas palaiko 
kun. Kelmelį. Parapijonai 
boikotuoja, į bažnyčią nei
na. Jei ir ateina, kolektos 
neduoda. Sykį dalykai taip 
susidėjo, kad buvo mano
ma, jog naujoji bažnyčia lie- 

I tuviams žlugs ir ją paims 
italai katalikai. Kun. Kel
melis vis tiek nepasidavė ir 
nepasitraukė iš savo vietos 
ir povaliai darbavosi. Ir 
'pagaliau sulaužė parapijo
nų streiką. Povaliai para
pijonai apsiprato su kun. 
Kelmeliu, pamiršo apie skir
tumus.’ Užbaigė, sutvarkė, 
išdekoravo naująją bažny
čią ir parapija šiaip taip su
sitvarkė. Už tą viską vys
kupas jam suteikė praloto 
titulą. '

Kunigas Kelmelis mėgsta 
peštis ne vien su parapijo
nais, bet ir su visais tais, 
kurie nešoka pagal jo ko
mandą. Daug sykių tas pa

Gen. Matthew B. Ridgway (dešinėje) šnekasi su vice- 
admirolu C. Turner Joy apie eigą derybų dėl paliaubų 
Korėjoje. Adm. Joy yra Amerikos delegacijos galva 
šiose derybose.

atlenda ant jų prakalbų. 
Suprantama, ne kad ką ge
ro padaryti, bet kad pa
kenkti, paardyti, kad lietu
viai negalėtų sueiti į vieny
bę ir ką nors gero nuveikti.

Štai, pora jo kultūriška
me pavyzdžių: Keli metai 
atgal buvo angliakasių 
streikas. Streikieriai buvo 
ekonomiškai suvargę taip,, 
kad reikalavo visuomenės 
paramos. Pirmeiviai tuo 
klausimu surengė prakalbas 
bei susirinkimą paramai 
streikierių. Į tą susirinki
mą ateina ir kun. Kelmelis 
ir pradeda šūkauti prieš 
rengėjus, kam jie surengė 
tokį susirinkimą be jo at- 
siklausimo. Jam buvo at
sakyta: “Labai smagu gir
dėt, kad gerb. klebonas pri
tariate angliakasių streikui 
ir jų paramai; tai greitoj 
ateityj galėsime surengti 
kitą susirinkimą » bendrai, 
nes angliakasių •; streikas 
dar tęsiasi ir jiems parama, 
bus reikalinga.”

Kalbėtojas paaiškino apie 
streįkierių kovą už didesnį 
duonos kąsnį ir paprašė 
aukų. Kuomet kolektoriai 
apėjo visus ir priėjo prie 
kun. Kelmelio, tai jis neda
vė nei sudilusio cento, pa
aiškindamas, kad pinigus 
palikęs namie. Vienas ko
lektorių padaro pastabą, 
kad, girdi, mes čia turime 
žmogų, kuris neturi pačios, 
nei gaspadinės, ir kuomet 
paprašėme aukų, mūsų nuo
stabai, paaiškino, kad pini
gus palikęs namie, kuomet 
nėra ten kam palikti. Kun. 
Kelmelis šoko lermavoti. 
Sėdintis parapijonas šalia 
Kelmelio capt Kelmelio ke
purę, užmovė ją ant Kelme
lio galvos, apsuko į duris ir 
sako: “Štai, durys, jei ne
moki užsilaikyti, kaip žmo
gus, von laukan.” Išėjęs 
laukan, Kelmelis pašaukė 
policiją.

Pas lietuvius priprasta 
yra dalinti plakatus paren
gimų ten* kur yra kokis 
nors susigrupavimas žmo-

tau dantys išbyrės.” Kel
melis plakatus paleido, nu
bėgo į kleboniją, išbėgo su 
lazda iš klebonijos, bet da
lintojo jau nebuvo.

Dabar kun. Kelmelis, g^- I 
vęs praloto titulą, jaučiasi 
tvirtesniu. Prie to dar 
turėdamas porą dipukų ku
nigų pagelbininkų, bando 
organizuoti žioplesnius di
pukus, kad daryti beveik 
fiziškus užpuolimus ant / 
pirmeiviškų meno ir apšvie- / 
tos organizacijų bei jų pa- / 
rengimų. Tik ačiū likimui,/ ’ 
kad tokių silpnapročių ma- K 
žai randasi; o senesnieji lie
tuviai, kad ir katalikai* tik 
pasipiktina jų tokiu elgesiu.

LSS 11 kuopa
Kun. Staknevičiaus “va- 

kacijos” daugeliui lietuvių 
atidarė akis. Tą padarė ir 
mam. Nebūnant fanatiku, 

’pradėjau žiūrėti į kitą 
pusę, t. y. į socialistų veiki
mą, .į kurį žiūrint katalikiš
kom akim, buvo priešinga 
išganymui griešnos dūšJbs. 
Povaliai tapau tos organi
zacijos nariu. Ta grupelė 
tuo laiku buvo neskaitlinga. 
Vadovais tos kuopos buvo: 
Jonas Dobinis (jau miręs), 
broliai Žolynai, broliai Sta- 
neliai ir visa eilė veiklių 
draugų. Ir prieš pirmąjį 
pasaulinį karą buvo išaugu
si į veiklią ir skaitlingą 
kuopą. Tais laikais šioj 
apylinkėj svarbiausią rolę 
lošė: Herman - Purvis ir M. 
Račiūtė. Jie tankiai kalbė
davo ir referatus skaityda
vo apie socialius klausimus 
ir diskusijose dalyvaudavo. 
Iš laikraščių svarbiausią ro
lę vaidindavo “Keleivis.” 
Bet kalbėtoją labai .retai 
pasitaikydavo iš Keleivio 
gauti, nes jų kainos buvo 
labai • aukštos ir kuopos iž
das neištesėdavo jų pasi
traukti. Apie Laisvę žjno- 
j o me tik tiek, kiek praneš
davo Keleivis. O tie prane
šimai visuomet priešingi 
buvo Laisvės užimtai poli
tikai, kuri man atrodė kai
resnė.

gis Dr. DuBois ir jo bendradarbių laimėjiams privalo- 
padaryti tai, kad po peticijomis, reikalaujančiomis pen
kių didžiųjų valstybių taikos pakto, turėtų pasirašyti mi
lijonai ir milijonai amerikiečių.

Tenka ši pergalė apvainikuoti uolesniu darbu ir ryž
tingesnių moB.tvr"kovai-"irž“ tarkos*'išlaikymą’!-•• 

____________ _______ ■?_

čias katalikiškas draugijas 
jis - apšaukia bolševikiško
mis vien tik todėl, kad ne
duoda ■ užtenkamai jam pi
nigų ir nepritaria jo užma
čioms. Pirmeiviams ramy
bės irgi neduoda. Tankiai

nių. Tokie plakatai yra da
linami ir ant kampų išei
nantiems iš bažnyčios. Kun. 
Kelmelis tuoj po pamaldų 
griebiasi už lazdos ir bėga 
ant gatvės ieškoti, ar bedie
viai nedalina plakatų ir, jei 
randa, puola ant jų ir nu
veja. . '

Sykį teko matyti tokį nuo- 
tikį: Buvo dalinami plaka
tai ant kampo gatvės netoli 
bažnyčios; Žiūriu, ateina 
Kelmelis prie dalintojo, bet 
be lazdos ir, nieko nesakęs, 
capt už plakatų ir lupa iš 
dalintojo rankų. Dalinto
jas plakatų nepaleidžia. A- 
bu susitąso. Žiūriu, kad da
lintojo kumštis prie Kelme
lio dantų su sakiniu: “Jei 
nepaleisi plakatų, tai tuoj

Rodosi, 1912 metais at
vyksta Leonas Prūseika ir 
pasako gerą prakalbą, supa- 
žihdindamas su Laisvės tu
riniu ir jos siekiais. Audi
encijoj jis palieka puikų 
įspūdį ir gauna nemažai 
Laisvės prenumeratų. Ir 
nuo to laiko įtaka Laisvės 
augo vis tvirtyn ir tvirtyn, 
ypatingai nuo to laiko, kuo
met Laisvė persikraustė 
Brooklynan. Kad taip yra, 
tai liudija Laisves pasek
mingieji vajai jos reikalam.

Ilgiausių tau.metų, darbo 
žmonių švietėja! ■

Saigon, Indo-Kina.—Fi^rh- i 
cūzai skelbia, kad Įvarę, gi
lų kylį į Vietnamo liaudį- i 
ninku frontą.

2 pusi.—-Laisve (Liberty)* Antrad., Lapkriti»-Nov.. 27, 1951

i



DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuviui tautos 
istorija

(Tąsa)

Tu, mūsų urėde, privalai paskirti tiek žmonių, kiek 
reikia mūsų dirvoms išdirbti, o kiti temoka pinigais, 
kiekvienas po kapą skatikų kas metai (kapa skatikų lygi 
buvo pusei rublio) ir tuos pinigus privalai atiduoti į 
mūsų iždą. Duokles — mūsų pilies 'prievaizdai; visus ki
tus pelnus tie žmonės privalo mums duoti ir talkon eiti.

O jei tame dvare bus druskininkų, kiek dvarui reikia 
pasilik, o iš kitų imk pinigais ir atiduok mūsų iždan.

O kalvių pasilik, kiek dvarui reikalinga, o iš kitų imk 
pinigais po kapą skatikų kas metai ir atiduok mūsų iž
dan.

Taip pat ir iš vėbrininkų, jeigu jų bus daugiau, negu 
jų reikalinga.”

Paduodame šitą ištrauką iš lietuvių metrikos, kuri ne 
tik parodo, kokiomis išlygomis did. kunigaikštis paves
davo dvarus bajorams, bet bus reikalinga, kuomet kalbė
sime apie valstiečių padėjimą.)

Daug žemiau stovėjo neturtingieji bajorai. Vieni jų 
turėjo nedidelius žemės sklypus, iš kurių vos galėdavo 
išmisti ir atlikti kareivio pareigas. Kiti, kurie, kuni
gaikščiui pareikalavus, neįstengdavo stoti kariuomenėn 
& savo ginklais, arkliu ir maistu, patys savu noru, vie
toj pildyti kareivio pareigas, imdavo mokėti duoklę ar 
palikdavo amatninkais ir tokiu būdu stodavo į valstie
čių eiles ir nustodavo bajoro teisių.

Tas skirtumas tarp turtingosios ir neturtingosios ba
jorijos apsireikšdavo ne tik šituo. Taip antai, stoję ka
riuomenėn turtingieji bajorai vedė savo žmones skyrium 
po savo vėliava, kuomet mažieji ėjo visi drauge po savo 
pavieto vėliava. Maža to. Smulkiosios bajorijos bylas 
nagrinėjo vaivados ar dvarų laikytojai, kuomet didžiąją 

• bajoriją galėjo teisti tiktai taryba ir patsai kunigaikštis.
Be to, seimuose visuomet dalyvaudavo visa dvasinė vy

resnybė: vyskupai, pralotai ir kiti.
Bet štai 1454 m. Lenkijos mažoji bajorija išsikovojo 

sau plačias teises. Dar Kazimiero laikais, per karą su 
kryžiuočiais, mažoji Lenkijos bajorija pakėlė maištą. At
sisakė eit kariauti su kryžiuočiais, kol karalius nepaža
dėjo suteikti jiems lygių teisių su didžponiais. Pildy
damas savo prižadėjimą, Kazimieras (1454 m.) davė 
Nešavoj privilegiją, kuria visa bajorija be skirtumo turi 
būti teisiama ne karaliaus paskirtų, bet pačių bajorų iš
rinktų * teisėjų. Be to, karalius pasižadėjo nei pradėti 
karo, nei įvesti kokio naujo bajoriją lytinčio įstatymo be 
pritarimo visos lenkų bajorijos be skirtumo, sušauktos 
pirmiau į vietinius seimus. Šie, apsvarstę klausimą, 
rįjnks iš savo tarpo atstovus j visos lenkų bajorijos sei
mą. Tokiu būdu smulkioji Lenkijos bajorija įgijo didelę 
svarbą valstybės gyvenime. Smulkiųjų bajorų buvo dau
giau ir jie galėdavo savaip pakreipti seimų nutarimus.

Lietuvos smulkioji bajorija neturėjo jokių teisių. Ji 
geidė tokių teisių, kaip Lenkijos bajorija. Ypatingai 
svarbiuose klausimuose retkarčiais būdavo šaukiama ir 
smulkioji bajorija, bet jos balso niekas neklausydavo. Ir 
Lietuvos smulkioji bajorija reikalavo sau teisių, tokių, 

'kokias turėjo Lenkijos bajorai. Gaų gale jos noras buvo 
išpildytas. 1559 m. Zigmantas Augustas davė privilegi
ją, kuria visai be skirtumo Lietuvos bajorijai suteikė tei
sę dalyvauti pavietų seimuose, tarti ten svarbesnius rei
kalus ir rinkti iš savo tarpo atstovus į. visos Lietuvos 
seimą. Tas bendras visos Lietuvos seimas rišo klausi
mus apie valstybės gynimą ir uždėjimą tam reikalui mo
kesčių ir pagalvių, nes didysis kunigaikštis be bajorijos 
leidimo negalėjo šito įvykinti.

Tokiu būdu, paviršium žiūrint, Lietuvos smulkioji ba
jorija įgavo tokias pat teises, kaip ir didžponiai, bet iš 
tikrųjų tomis teisėmis jie nemokėjo naudotis. Kaip aps
krities seimuose, taip ir bendruose visos Lietuvos sei
muose smulkioji, bajorija aklai klausė didžponių. Šie sky
rium rišdavo klausimus, o savo nutarimus tiktai praneš-

* davo smulkiosios bajorijos atstovams, kurie paprastai su 
tyfo sutikdavo, nes daug kame prigulėjo stambiųjų žem-

* valdžių, užtatai nedrįso prieš jų norus eiti.
įgijusi galę per seimus, bajorija, žinoma, rūpinosi 

.gavo reikalais. Taip 1551 m. per seimą Vilniuje bajo
rai reikalavo iš didžiojo kunigaikščio, kad duotų jiems 
teisę statyti savo' dvaruose prie didelių kelių smukles. 

, Kunigaikštis sutiko ir 20 metų praėjus jau 111 bajorų 
:turėjo pristatę smuklių pakelėmis. Seime 1559 m. bajori
ja išsiderėjo, kad būtų atleisti nuo čyžių mokėjimo jų 
medžiai ir javai, kuriuos jie patys išleidžia užsienin. 

,1563 m. išsiderėjo, kad nebūtų imama mokesnių už bajo
rų prekių perleidimą per šliūžes. Kiek vėliau išsiderėjo, 
kad bajorai būtų atleisti nuo čyžių mokėjimo vidurinėse 

f rinkose. Jeigu prie šito pridėjime, kad bajorijai reika
laujant, Aleksandras pasižadėjo nekelti prastų žmonių 
aukščiau už bajorus, t. y. valdininkų ir dvasininkų vie
tas teikti tiktai bajorams, — tai bus aišku, kaip rūpino
si bajorai ne tiek savo politikine, kiek medžiagine gerove.

Tais laikais įvyko dar viena svarbi atmaina Lietuvos 
valstybėje, kuria taip pat bajorija pasinaudojo. Nuolati
niams karams esant, bajorai ir miestelėnai kareiviai ne- 

: galėjo ilgai ištūrėti kare. Pabuvę kiek laiko kare, jie pa- 
prastai keliaudavo namo sutvarkyti, papildyti savo iš
teklių ir pasimatyti su šeimyna. Kiti stengėsi visiškai 
nestoti kariuomenėn. Iš to kilo netvarka, kuri labai 
vįnkė karo pašisekimui. Kad išvengus šitos blogybės, 
pradėjo už pinigus samdyti kareivius savanorius. Vadi
nosi jie (iš lenkiško) Žalnieriais.

Tie Žalnieriai buvo pripratę prie karo. Jie nebuvo 
surišti nei šeimyna, nei turtais, už tai tvirtai laikėsi ir 
drąsiai kovojo, Bet Žalnieriams samdyti reikėjo daug 

pinigų, o ižde buvo tuščia. Nors bajorija ir užsidėdavo 
ant savęs mokesnių, bet pinigų vis stigdavo, ir didieji 
kunigaikščiai priversti būdavo skolintis pinigų iš tur
tingųjų bajorų ir dvarininkų ir už tai užstatyti jiems 
valstybės dvarus, pilis ir valsčius, kol neatsiteis skolos.

(Taip 1507 m. Gardino seime buvo nutarta nuo kiek
vieno jungo jaučių mokėti po 15 skatikų, nuo arklių 
po pusaštunto, nuo žmogaus neturinčio žagrės—už žemę 
6 skatikus, nuo kampininkų po 3 skatikus.)

Taip antai, 1515 m. kunigaikštis Aleksandras, kad ap
mokėjus algas Žalnieriams, užstatė maršalkai Scitavieiur 
už 600 kapų skatikų Vasiliškių dvarą (Trakų apskr.) su 
visais žmonėmis; Davainavičiui, Eišiškių vietininkui, už 
500 kapų skatikų užstatė Eišiškius; Kunevičiui už 400 
kapų skatikų užstatė Valkininką ir Leipūnus. Tokių at
sitikimų buvo daugybė.

Bajorai naudodavosi dvarais, kol skola nebūdavo su
grąžinta.

Tokis pinigų skolinimas dar labiau silpnino valstybės 
išteklius. Paskolinti pinigai išeidavo, o atiduoti ir ki
tiems reikalams aprūpinti nebūdavo iš kur paimti. Vals
tybės iždas nemaža turėdavo iš valstybei prigulinčių 
dvarų. Juo daugiau dvarų užstatydavo, juo mažiau pa
jamų iždan beįeidavo.

Be to, didieji kunigaikščiai vis dar neretai dovanoda
vo dvarus įsitarnavusiems bajorams ar iki gyvos galvos, 
arba dvejoms galvoms, t. y. tėvui ir jo sūnui, o neretai 
ir amžinai. \ '

Juo daugiau dvarų didysis kunigaikštis išdovanodavo 
ar užstatydavo, juo daugiau reikėdavo bajorijai dėtis 
ant savęs visokių mokesnių, kad išlaikius kariuomenę. 
Užtatai per seimą Vilniuje 1528 m. bajorija .reikalavo,; 
kad dvarai nebebūtų daugiau nei užstatomi, nei dovano-» 
jami, nes tatai kenkią valstybei. ' . v

Juo daugiau teisių įgydavo bajorija,; juo sunkiauvbu- 
vo jos beatminti, nesurašius jų tam tikroj tvarkoje. Už
tatai per seimus bajorai ėmė reikalauti, kad būtų.sura-. 
šyta visos kunigaikščių privilegijos ir seimų nutarimai,, 
kunigaikščių patvirtinti, į atskirą knygą. Tai buvo .įvy
kinta ir 1529 m. buvo išleista pirmutinė rašyta Lietuvos 
įstatymų knyga “Lietuvos Statutas.”

Laikui bėgant, įstatymai mainėsi, bajorai išgavo dau-. 
giau teisių. Vis tai reikėjo įrašyti į įstatymų knygas. 
Antrą kartą pertaisytas ir papildytas Statutas buvo iš-, 
leistas 1563 m.; trečią kartą — 1588 m. ' . ■

(Daugiau bus) ,

NEWARK/ N. J.
Girdėkit dainuojant 
operetės sekstetą.

Operetėje “Sudrumsta šir
dis“ yra labai graži daina, — 
kurią dainuoja šešios mergi
nos, kviesdamos, kad vaikinai 
ateitų pas jas. šitoji ‘ daina 
praėjusiuose vaidinimuose la
bai švelniai skambėjo ir kuteno 
publikos širdį. Ir štai jos žo
džiai :
Ateik, Bernužėli
Aš myliu tave, bernužėli, 
Tu baltas, gražus dobilėli. 
Ir noriu, kad šį vakarėlį 
Ištartum man mielą žodelį.
Ateik tu, .mielas bernužėli, 
Ateik ir tark mielą žodelį.

Aš sėdžiu, žiūriu per langelį 
Ir vis tik į tavo kraštelį, 
Iš kur tu turėtum ateiti 
Ir mielą žodelį ištarti.
Ateik tu, mielas bernužėli, 
Ateik ir tark mielą žodelį.

O tykus, tykus vakarėlis, 
Maloniai pukštena vėjelis, 
Bet mano širdis liūdi, verkia, >. 
Kad vis dar tavęs nesulaukia.
Ateik tu, mielas bernužėli, 

Ateik ir tark mielą žodelį.
Aš noriu čia tave turėti, 
Malonius žodžius tau kalbėti 
Ir linksmą dainelę dainuoti,

Ir meiliai, saldžiai pabučiuoti. 
Ateik tu, mielas bernužėli, 
Ateik ir tark mielą žodelį. \ .

Šitą dainą ir visas kitas 
operetės dainas f givdėsit vai
dinant operetę “Sudrumsta 
Širdis“ gruodžio 2-rą dieną, 
3;30 vai. po pietų, Ukrainų 
svetainėje, 57 Beacon St,, Ne
wark, N. J.

Taigi visi lie tuviai-vės nepa
mirškite ateiti ir pasigėrėti 
šia meilės kupina operete ir 
jos dainomis. •

Gastrolių Komisija

Philadelphia, Pa.
Didelė nelaimė

Čia sudegė lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčia. Apie dvide
šimts metų atgal dąr kunigo 
J. Kaulakio laikais ta pati 
bažnyčia buvo sudegus. Buvo 
atstatyta. Dabar dar skau-. 
džiau apdegė. Parapi jonai nu
siminę, kad jiems1 negalima 
pabėgti nuo didelių mokesčių. 
O kiti sako: Jei visagalis /die
vas leidžia sudegti savo '-gar
bės namui, tai gal jis ir nerei
kalingas jam. Nežinia, kiek 
dievuliui reikalinga ta bažny-

smogus.
Ligi tol, kai jiems lemta 

nuskęsti. ,
Tačiau velionis Dominykas, 

dar tvirtai . laikydamas savo 
diržinguose delnuose irklus, 
ištveiyningai grūmėsi • su bui
ties bangomis iki didžiausias 
darbo žmonių nevidonas vė
žys nenužnybo jo gyvybės...

Senas Vincas

tėlė, bet kunigėliams tai la
bai reikalinga, nes Čia jų jau 
keletas lengvą duonelę turi.

—o—
Kaip su Philadelphijos 
Laisvės vajum? t

Apie tai jau ne vienas ir 
manęs klausė. Rodosi, atsiliki
mas didėlis. Kaip kas skun
džiasi, kad skaldomąsi, trau
kiama į Camdeną, ;N. J. Ne
jaugi čia norilna išvystyti ko
kis komercijalizmas? Juk 
obalsis vienytis, dirbti vienin
gai. Seniau buvo taip vajai ve
dami ir Buvo vidutiniai geri.

■ Dėdė R.

New Yorko valstijos sudaryta faktų surinkimo komisija. Jai pavesta duoti patari
mą del New Yorko uosto ląivakrovių 'streiko užbaigimo. Darbininkai sūtįko sugrįžti 
į darbą ir laukti komisijos patarimo. ’Jeifeu komisijos pasiūlymai pasirodytų darbinin
kams nepriimtini, jie būtų priversti vėl/išeiti į.strėiką. Jų kova . pasirodė ypatingai 
sunki, kadangi prieš, juos eina ir Jų .unijos, ankštoji,,,. hiurokrAtija, kuriap vadovauja 
unijos “amžinasis” prezidentas Joseph Ryan.' > , 1 ‘ /j -. ’ ’
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Blackwood
Terrace, N. J.

Blackwood Terrace, N. J. 
Mirė Dominykas Garjonis

Lapkričio 20 dieną, 1951 
m., gražaus -būrelio palydovų 
atlydėtas ant Woodbury Me
morial Park kapų, tapo palai
dotas Dominykas Garjonis iš 
Blackwood Terrace, N. J.

Dominykas Garjonis yra ki
lęs iš Biržų parapijos, iš be
žemio valstiečio šeimos; au
gęs tarp dviejų brolių ir vie
nos sesutės, kurie, jei dar gy
vi, randasi Lietuvoj. Gi mir
čiai išskyrus Dominyką iš gy
vųjų tarpo, dideliame širdžių 
sukrėtime paliko savo gyve
nimo sankeleivę, Moniką Gar- 
jonienę, po tėvais — žitkai- 
tę, sūnų Edwardą, dukterį 
Birūtą, anūkę Birūtą ir žentą 
Tomą.

Dominykas atvyko į šią ša
lį iš Lietuvos apie 40 metų at
gal, per nekurį laiką gyveno 
Philadekphijoj. Gi susikūręs 
šeimynišką židinį su Monika 
žitkaite, nusipirko sklypelį že
mės, pasistatė namelį ‘Black
wood Terrace; N. J. ir išgyve
no ' iki pirties.
■ Dominykas buvo dar nese
nas žmogus, nęperžengęs nė 
per šešiasdešimtuošius metus 
savo .amžio. Iš amato buvo 
namų statė j as — karpenteris. 
Buvo sunkaus darbo milžinas, 
progresyvių pažvalgų, links
mo būdo ir draugiškas žmo
gus. Prigulėjo prie LLD 15-tos 
kuopelės, Gibbstown, N. J. Tai 
buvo jauniausias tos kuopelės 
narys.

šių kelių žodžių rašytojas, 
kaip velionies našlei: Monikai, 
sūnui Edwardui, dūkterei Bi- 
rūtai, žentui Tomui, taip ir 
velionies artimiems gentims, 
linki ištvermingai pernešti tą 
širdgėlą, kokią iššaukė Do
minyko mirtis.

Anot, poeto A. Dagiliaus: 
Mirti nebenori nei tvarka nei 
žmogus:

Stengiasį gyvybę pratęsti, 
Bet banga < likimo nesustoja

Rochester, N. Y.
Laisvės 214-tam numeryje 

tilpo aprašymas apie Benedik
to Duobos laidotuves. Buvęs 
Laidotuvėse apsilenkė su tei
sybe. Jis rašo, būk Gedemino 
Draugystės nariams nebuvo 
leista nė žodis tarti apie Ve
lionio nuveiktus darbus.

Tokioje valandoje mes visi 
buvome susirūpinę kitais rei
kalais, o Gedemino Draugys
tės nariai nė vienas nepriėjo ir 
nepaklausė, ką galėtų mums 
pagelbėti, ar galėtų pakalbė
ti apie 'Benedikto Duobos nu
veiktus darbus. Rodos, kad 
mūsų niekas nepažino. Tuo 
tarpu iš Moose draugystės pa
sisiūlė, kad jie atliks visas 
laidotuvių apeigas. Tai mes ir 
sutikome su jų nuomone. Nie
kas velionio nepagriebė ir 
patylomis nenunešė į kapus. 
Palydėjo daugybė žmonių su 
26 automobiliais. Todėl Buvęs 
Laidotuvėse netiesą parašė.

Elzbieta Duobienė 
Sūnus Antanas 

Duktė Alena Velikienč

Margarietą iš ten greitai “iš- 
deportuos,“ vienok namie tu
rės ilgokai ilsėtis, pakol galu
tinai susveiks.

Antra ligonė, tai Sofija 
Mason. Ji per porą savaičių 
kankinosi kairės rankos dide
liu skaudėjimu ir naktimis ne
galėjo miegoti, ranką negalė
jo pajudinti. Bet dabar jau 
palengva eina geryn.

Buvo sunegalavus ir E. Slie- 
kienė, bet ji ligai “nepasida
vė“ ir greičiausiai pasveiko.

Ligones lankęs.

Miami, Fla.
Lapkričio 17 d., Jacksdn 

Memorial Hfospital, Margarie- 
tai Valilionienei padaryta pu
sėtinai komplikuota operaci
ja. Tuojaus po operacijos duo
ta kvorta kraujo. Bet ligonė 
jaučiasi neblogai. Antradienį, 
20 d. lapkr., lankė ją būre
lis draugų ir draugių. Kadan
gi dabar ligoninėse ilgai ne
laiko, tai manoma, kad ir

Filmas apie Julių Fučiką
PRAGA.— Mokslo popu- 

liarizacijos filmų studija 
Pragoję baigia kurti doku
mentinį filmą, skirtą Čeko
slovakijos nacio n a 1 i n i a m 
didvyriui Juliui Fučikui.

Dokumentine medžiaga 
•filme parodo, kaip nuo jau
nų metų formavosi Fučiko 
pasaulėžiūra, pasakoja apie 
jo aktyvų dalyvavimą revo
liucinėje Čekos 1 o v a k i j o s 
liaudies kovoje dėl savo 
šviesios ateities. Filmas, 
atskleidžiantis šio nesutai
komo kovotojo prieš fašiz
mą ir karą didvyriškąjį pa
veikslą, ^baigiamas kadrais 
apie džiaugsmingą gyveni
mą jaunųjų socializmo sta
tytojų Čekoslovakijoje, 
šventai saugojančių savo 
širdyse Juliaus Fučiko at
minima.

Filmą stato režisierius 
Erži Janas, bendraautorius 
— filmo herojaus žmona 
Gusta Fučikova.

P

Operete

SUDRUMSTA ŠIRDIS
KONCERTAS

Rengia LMS 3-čioji Apskritis

Sekmadienį, Gruodžio 2 Dec.

EDWARD SKUČAS 
Jono rolėje

PRADŽIA LYGIAI 
3:30 P. M.

ANN STELMOKAITft-EICKE 
Nastutės rolėje.

UKRAINŲ SALEJE
57 Beacon St, Newark, N. J.

Koncerte dalyvaus Sietyno Choras, Aido Choras ir Aido 
Šokėjos, Ukrainį Choras Dnipro, 

ir dainininkas Leon Yo.nikas

Kviečiame skaitlingai susirinkti, pamatyti ir išgirsti šią 
gražią operetę, kuri taip plačiai yra vaidinama 

ir publikos mėgiama.

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

■ Antrad., Lapkritis-Nov. 27
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Organizacijoms ir 
jy delegatams

Demokratinėms Teisėms 
Ginti konferencija, kuri buvo 
nukelta iš lapkričio 18-tos, į- 
vyks jau šį sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 2-rą, 10 valandą 
ryto, Liberty Auditorijoje, At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. N. Y.

Delegatai prašomi atvykti 
laiku, nes po pietų salės bus 
užimtos kitiems veiksmams. 
Negalintieji patys atvykti, 
gaukite savo vieton kitus. Ne
turinčias delegatų draugijas, 
lai atstovauja valdyba.

Kviečiami ir ne delegatai 
organizacijų nariai gauti sau 
naudingų žinių apie veikian
čius teisių srityje įstatymus ir 
padėti teisių saugojimo dar
be.

Lietuvių Komitetas
' Demokratinėms Teisėms 

Ginti

Kriaučių svarbios 
žinios

i «.

Lapkričio (November) 28 
d. įvyks lietuvių kriaučių 54- 
to skyriaus svarbus susirinki- 
mas 11-27 Arion Place, unijos 

. svetainėje. Pradžia lygiai 
7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
Unijos ir Social Security kor
teles, kitaip nebūsite įleisti į 
kriaučkos, turėkite su savimi

Susirinkimas yra svarbus 
tuomi, kad įvyksta lokalo vi
sos Pildančiosios Tarybos ir 
pirmininko pareigoms kandi
datų metinis parinkimas. Kaip 
paprastai, balsavimas bus 
slaptas, ' balotais, Turėsime 
parinkti ir* uždėti ant baloto 
(nominuoti), kandidatus, kad 
ateinantį mėnesį galėtumėme 
už juos balsuoti.

Taigi yra labai svarbu 
kiekvienam kriaučiui ir kriaų- 
čkai dalyvauti šiame susirin
kime, nes uždėjimas ant balo
to vison 'lokalo valdybon pa
žangių kandidatų yra svarbi 
kiekvieno unijisto pareiga. 
Dalyvaukite visi minėtu laiku.

J. S.

Gelžkelio nelaimėje 
35 asmenys sužeisti

Vežini į užmiestį keliau
jančių apie 1,100 žmonių du 
New Yorko-New Haven lini
jos traukiniai susidūrė Park 
Avenue tunelyje ties ta vieta, 
kur daugelis bėgių sueina 
tiktai į keturias. Trys vagonai 
tapo nustumti nuo bėgių. Juo
se buvusieji keleiviai apdau
žyti ir bent trys pavojingai su
žeisti.

Vienuolika sužeistųjų buvo 
nugabenti į ligonines, bet še- 
žis paskiau išleido, kaipo ne
pavojingai sužeistus. Kiti pa
siliko ligoninėse. Dvidešimt 
keturi mažiau sužeistieji tapo 
apžiūrėti nelaimės vietoje.

Tos linijos, o taip pat ir 
New Yorko Central traukiniai 
buvo sustabdyti dvi valandas 
ir pusę. Apie 14,000 asmenų, 
norinčių išvažiuoti, susibruko 

z stotyje, o apie 6,000 atvažiuo
jančių miestan tapo sutruktfy-

• ti traukiniuose per tą visą lai
ką, o tūli ir ilgiau.

Tikroji nelaimės priežastis 
tebebuvo nenustatyta.

Liberty Auditorijoje
'___________

Liberty Auditorijos restau- 
ranas veikia šią visą savaitę. 
Užeinantieji su reikalais, pra
šomi atsiminti, jog čia galės 
gauti šiltą valgį ir "pietų laiku, 
ne vien tiktai vakarais.

BU- - - - - - - - - - - - ,
į TULPĖS Iš BOSTONO

. Lietuvių Namo B-vės su
važiavimo proga bostonietė 
draugė Kazlauskienė atve
žė ir padovanojo namo gė
lynui pustrečio tuzino tul
pių. Dėkui! Gėlininkas

GARSINKITĖS LAISVĖJ’

NewYorto^^Zlniof Civilinių savisaugos direk
torius Wallander įsakė namų 
savininkams įrengti slėptuves 
nuo antpuolių iš oro.

susirinkime, nes bus svarbių reika
lų. — A. S. Sekr. (231-232)

Unijistai pasipiktinę 
kėsinimusi ant jų 
gerovės fondų

Gubernatoriaus Dewey pla
nai “reguliuoti” unijų gerovės 
fondus New Yorko valstijoje 
sukėlė unijistuose didį pasi
piktinimą. Jie sako: , “Prieš- 
darbininkiškas republikonas 
gubernatorius sudarytų tikrą 
buvusią hooverišką ‘gerovę’, 
jeigu jąm būtų pavesta ‘regu
liuoti’ tuos fondus per savo 
paskiYtinius Valstybiniame 
Apdraudų Departmente.”

Planą tam pasiūlė State 
Labor Relations Board, kurio
je taip pat sėdi gubernato
riaus paskirtiniai arba jo už- 
girti asmenys.

Jungtinis Darbininkų Veik
los Komitetas, kurio centras 
randasi 210 W. 50th St., New 
Yorke, suorganizavo masinę 
delegaciją vykti į Albany pro
testuoti. Buvo numatyta daly
vauti pirmojoje Valstybės 
Seimelio sesijoje, po rinkimi
nių atostogų sušauktoje lap
kričio 26-tą.

Komitetas įspėja unijas ir 
bendrai darbininkų judėjimą 
budėti, nes pavojus yra dide
lis ir staigus.

New Yorko srities 
elektristai gal 
sustabdys darbą

United Electrical unijos, 
nepriklausomos, New Yorko 
srities nariai planuoja sustab
dymus darbo pastangose iš
gauti atšaukimą užšaldymo 
algų. Unijos vadai sako; jog 
virš 14,000 tos unijos narių 
šioje srityje būtų gavę algų 
pakėlimus, fabrikantai būtų 
išgalėję ir sutikę pridėti, jei
gu ne valdinės Wage Stabili
zation Board trukdymas;

Unijos distrikto prezidentas 
James McLeish sako, jog val
dininkai kalbėjo apie “lygų 
pasiaukojimą visiems.” Ta
čiau; “sustabilizavo (sustab
dė) tiktai- algas, o kainos ir 
pelnai tebekeliami ir dabar.”

Civilinių savisaugos 
viršininkas įspėja

Kada nors šią savaitę bus 
savisaugos nuo užpuolimo iš 
oro pratimai, kurių laikas — 
diAia ir valanda — nebus iš• s *anksto skelbiama. Tai sužino
site tiktai tuomet, kuomet iš
girsite sirenų kaukimą.

Viršininkas Arhur W. Wal> 
lander ragina tuo laikotarpiu 
prisilaikyti sekamų patvarky
mų :

Esant namie: užgesinti vi
sokias ugnis, uždangstyti lan
gus, eiti iš anksto pasirinkton 
slėptuvėm

Ant gatvės: Eiti į artimiau
sią viešą slėptuvę ar arti
miausią pastatą ar subway. 
Klausyti policijos ir wardenu 
instrukcijų.

Darbe: užgesyti ugnis, eiti 
į paskirtą slėptuvę.

Važiuojant: privažiavus
prie šaligatvio sustoti ir eiti į 
artimiausią slėptuvę ar pasta
tą.

Mokykloje: Mokinius tvar
kys mokytojai, neskambinti, 
neiti mokyklon.

Pratimo pradžią paskelbs 
trijų minučių vingiuojančių, o 
užbaigą vientisinių kaukimu.

New Yorke suimti keturi 
jauni vyrukai, įtarti dalyviais 
sumušimo ir apiplėšimo as
mens Independent subway 
42nd St. stotyje. Apiplėštasis 
James Francis turėjo eiti ligo
ninėn aplopyti veidą. Plėšikai 
buvę laimėję tiktai $20.

UžraSytot Laisvę Savo Draugui.

Dailės mylėtojams ir visiems 
norintiems kultūrintis

šį sekmadienį, gruodžio’ 2- 
rą, bus dailės mylėtojams 
auksinė proga. Tą progą tei
kia žy(mios dailininkės ir vi- 
suomenininkės prelegentės 
Kristinos Stanislovaitienės pa
sižadėjimas atvykti į Rich
mond Hill teikti projekciją 
apie tapybą.

jo laipsnio prelegentė dauge
lyje sričių. Ją visi supranta. 
Tačiau, kad prelekcija apie 
tapybą ir dailės kūrinių rolę 
žmonių gyvenime būtų dar 
aiškesnė, gerbiamoji prelegen

tė atsiveš nemažą rinkinį ta
pybos kūrinių ir aiškindama 
apie tapybą juos pademons
truos publikai.

Stanislovaitienė gal bus vie
nintelė iš amerikoniškosios 
lietuvių kartos dailininkė, ku
ri apie dailę gali teikti prelek
cija visiems suprantamoje lie
tuvių kalboje.

Prelekcija prasidės 3:30. 
Įėjimas nemokamas.

Pirm prelekcijos, 1 valan
dą, įvyks su prelegente susi
tikti, jai pagerbti pietūs. Visi 
prašomi dalyvauti pietuose ir 
prelekcijoje. Rengia Moterų 
Apšvietos Klubas.

Viskas įvyks Liberty Audi
torijoje, kampas Atlantic 
Avenue ir 110th St., Rich
mond Hill, N. Y. Klubiete.Stanislovaitienė yra pirmo-

Rusų vairuotojai buvo 
paskelbę streikų

Third Avė. • Transit Corp, 
busų linijos buvo užstreikuo- 
tos praėjusį ketvirtadienį. 
Vartojantieji tas linijas dėl to 
ne vienas turėjo pavėluoti pas 
giminę svečiuosna arba ir vi
sai atidėti vizitą.

Darbininkai 'supyko, kuo
met nuėję darban Padėkų 
Dienos rytą sužinojo, jog au
tobusai tai dienai praretina
mi ir vieniems yra darbo, ki
tiems nėra. Jie nusprendė ne
dirbti visi, apie 300 darbinin
kų parėjo namo.

Sužinojęs apie streiką, uni
jos viršininkas Quill susišaukė 
juos į susirinkimą ir ragino 
grįžti darban, bet, jiems ne
sutinkant, pagaliau priprašė 
juos-grįžti darban penktadie
nį.

Ruošiasi streikui 10-ties 
firmų darbininkai

Darbininkai reikalauja 40 
valandų savaitės ir didesnių 
mokesties priedų. Unijos vir
šenybė juos tame paremia, 
gruodžio 4-tą šaukia unijistų 
susirinkimus balsuoti streiko 
klausųną. Jeigu nutars strei
kuoti, streikas gali prasidėti 
bile kada po mitingo.

Majoras Impellitteri pasisa
kė “netoleruosiąs streiko.” 
Jis šiuo atveju pasisakė kont
rakto išlaikymo šalininku. 
Mat, busmanų kontraktas bu
vo unijos viršininkų' pasirašy
tas su pažadu uestreikuoti, 
tik atidaryti peržvalgai algų 
—' jeigu pragyvenimas pa- 
brangęs, pridėti mokesties. 
Bosai sutinką pridėti po 7 
centus. Bet apie trumpesnes 
valandas be nukapojimo mo
kesties nesileidžia nei kalbėti.

Spėja, kad kompanija 
norėjo streiko

Minėtoji firma yra viena 
vado vau j ančių j ų kam pani j o- 
je už 15 centų fėrą. Ir visos 
kompanijos gvoltu rėkia už 
kėlimą fėro. Jos tikrina, kad 
be kėlimo fėro neišgalinčios 
trumpesnių valandų nei algos 
priedų. Dėl to stebėtojai da- 
leidžia, kad artinantis visuoti
no streiko laikui ,kompanija 
tiksliai sudarė sąlygas, kad 
darbininkai streikuotų pabau
ginti majorą ir publiką, su
minkštinti procesą į 15 centų 
fėrą.

Niekas netiki, kad kompa
nija, kuri apskaičiuoja sekun
das darbo ir dalelytes cento 
savo biznyje būtų “užsimiršu
si” savo darbininkams iš 
anksto pranešti, kurie jlirbs, 
o kurie nedirbs.' Pakaitas vi

suomet pranešdavo iš anksto.
Dabar kiti spėja, kad net 

unijos viršenybė galėjusi tai 
žinoti ir kooperuoti dėl šio iš
bandomojo streiko. X.

Ryanas neleis stebėti 
balsavimus
Laivakrovių “karalius” Rya

nas pareiškė per spaudą ir 
televiziją, kad jis neleis Ho
nest Ballot Association prižiū
rėti unijos nariu balsavimus 
jo sudaryto su firmomis kont
rakto.

Atsimenate, laivakroviams 
sukilus prieš tą jo kontraktą, 
Ryanas tikrino, būk nariai 
balsavimu priėmę tą kontrak
tą. Bet nariai sakė, kad jiem 
balsuoti neleido, jų valios vi
siškai neatsiklausė. Jo atsisa
kymas priimti tos pripažintos 
išlaukinės balsams prižiūrėti 
įstaigos patarnavimą dar kar
tą paliudija, kad eiliniai uni
jistai buvo teisūs.

Koki bus balsavimai, tebe
buvo nenustatyta. Tačiau, me
nama, kad padėčiai ištirti 
paskirta valstybinė komisija į- 
sakys perbalsavimus. Kiti spė
lioja, kad paskirs ginčams 
spręsti viršininką,’ kurio eili
niai nariai taip pat nenori. Jie 
sako: “Purtomes ir negalime 
nusikratyti ‘karaliaus’ Ryano, 
tai kam mums dar užsidėti

Newyorkieciai dailės ir 
mokslo žmonės neužgi- 
ria ragangaudžiy

Newyorkietis Dailės, Moks
lų ir Profesijų organizacijos 
skyrius stipriai kritikavo New 
Yorko mokyklų viršininką 
William Jansen’ą už įvedimą 

vagangaudystės mokyklų si
stemom

Organizacija savo pareiški
mą išleido po to, kai paskiau- 
siame miestines švietimo Ta-, 
rybos posėdyje Jansonas ra
portavo, jog ragangaudystė į- 
vedama į visas mokyklas. Del 
to pareiškime sakoma:

“Teise kiekvieno mokytojo 
— tikriausia kiekvieno pilie
čio— prie savo politinių įsiti
kinimų ir ryšių buvo svarbiau
siuoju! . mūsų demokratijos 
principu... Dr. Jansen, mes 
prašome jus kreipti jūsų dė
mesį 1 į tikruosius ‘subversy- 
vius’ miesto švietimo sistemo
je ir susilaikyti nuo bandymo 
pakirsti mūsų brangiausiąjį 
turtą visuomeniškai nusiteiku
sįjį ir nepaperkamąjį mokyk
lose mokytoją, kuris kalba už 
demokratiją.”

Pareiškimą pasirašė Edwin 
Berry Burgum, tos organizaci
jos pirmininkas.

Išlikusi iš mokyklos 
linksmauti mergšė 
tapo nušauta

Bronxiete Joan Buddenklep- 
per, 15 metų, slapta išliko iš 
mokyklos tikslu palinksmauti 
sui trimis už ją vyresniais jau
nuoliais, susiėjusiais auto au
to pastatymui ploto budrikėje 
prie 38 E. 141st St.

Suimtas šovė j as John Ro
senthal, 19 metų, to ploto sa
vininko sūnus, sakosi šautuvą 

j iššovęs netyčia. O kiti ten bu
vusieji du jaunuoliai sako, 
kad jisai šautuvą taikęs tie
siai mergaitės galvon. Vienas 
jų sušukęs‘įspėti, kad taip ne
galima elgtis, kad gali šautu
vas iššauti. Bet dar nespėjus 
užbaigti sakinio, šautuvas iš
šovė. Po perklausinėjimo, 
tuos du paleido.

Padavė areštui savo 
du sūnus

Rafael Charres, 55- metų, 
bedarbis, neturėdamas ištek
liaus patsai gydyti į narkoti
kus įpratusius vaikus, areš- 
tuodino savo du jaunuolius sū
nus, 20 ir 18 metų. Jis tikisi, 
kad uždarymas kalėjime per
trauks vartojimą ir gal atpra
tins nuo tų nuodų.naują ,‘carą’.”

Ponas ponams apie ateitį: “Be galo didelis progresas
padarytas visur aplinkui mus. Gal ir mes dar sulauksi
me tos dienos, kuomet mokslas patieks mums darbinin
kus be pilvų. Tada nereikės jiems nė algų!”

Dviem mašinoms i susidūrus
ant First Ave., New Yorke, 
šeši asmenys sužeisti, vienas 
pavojingai.

PRANEŠIMAI
RICHMOND IULL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas atsi
bus trečiadienį, Lapkričio 28 v d 
(Nov.), 8 vai. vakare, Kultūriniam 
Centre. Kviečiam visus dalyvauti/— 
Valdyba. • (230-231)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22-ros kuopos metinis susi

rinkimas įvyks lapkričio 28 d., LDS 
Klubo svetainėj, 7 vai. vakare.

Bus balsavimas dėl LLD Centro 
Komiteto dėl 1952-3 metų.

Esate kviečiami visi kuopos na- 
riaia dalyvauti; nepamirškite ateiti 
ir atsiveskite naujų narių. Po susi
rinkimo bus pasivaišinimo. — Ko
miteto narys. (231-232)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks 29 d. lapkričio, 408 Court St., 
8 vai. vakare. Visi nariaia būkite

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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

Direktorius
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Teh GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ĄNTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
• Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau \ 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto 
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION

<1>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS 
Pertvarkė ir pagerino savo \ .

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>
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MONTELLO, MASS.
Šaukiamsa labai svarbus susirin

kimas draugiškam pasikalbėjimui ir 
svarbiam tikslui. Įvyks gruodžio 1 
(Dec.), 1951 m., Lietuvių Tautiško j} 
namo žemutinėje salėje. Pradžia 7 '1 
vai. vakare. Įžangos nėra. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Prašom visus 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
praleisite smagiaia laiką.

Lietuvių Literatūros Draugijos 6 
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio 3 d. (Dec.), Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose; pradžia 
7:30 vai. vakare; prašome visus na
rius dalyvauti, yra svarbių reikalų, 
kuriuos .turėsime apsvarstyti. Yra 
šaukiama 7-to Apskr. konferencija 
9 d. gruodžio, turėsim išrinkti dele
gatus. — Geo. Shimaitis. (231-232)

REIKALAVIMAI
Ieškomas butas mažai šeimai 
bet kokioje miesto dalyje. 
Skambinti Laisvei.

help Wanted—female
Reikalinga nuolatinė namų darbi

ninkė, guolis vietoje. 58 mailės nuo 
New Yorko. Geri namai, šaukite: 
VI. 7-4105. „ (228-232)

PEIST LANE 
DRUGS, IncA

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Matthew A.
BUYUS

(BOTADSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.V
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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




