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(L Galima ir pasigirti.
NJ KT________• nL.'1-J.lNewark ir Philadelphia. 

Popiežiaus pasidavimas. 
Mokslas, karas ir jaunimas. 
Pienas be karvės. 
Farmeriams “kaput.”

Rašo A. BIMBA

Ti/As/z mldininfcas Caudle ir jo 
pati erne “dovanas” iš biznierių

Aš trumpai mint i- 
m i s perbėgau p r a- 
ėjusios vasaros ir rudenio pra
džios pažangiečių veikimą. 
Ar žinote, kad yra kuo ir pa
sigirti ?

Beveik visi rengti piknikai 
buvo geri, pasekmingi. Jie 
davė gražios paramos organi
zacijoms ir spaudai. Visokios 
pagerbimų pares, vakarienės, 
bankietai pavyko labai gerai. 
Laisvės koncertas šiemet buvo 
daug didesnis, negu paskuti
niais keleriais metais. Aido- 
Sietyno (maršrutas su “Su
drumsta Širdimi” į Hartfordą 
ir Worcesterj išdegė visu šim
tu procentų.

Kultūrinio Centro konven- 
A-įtįia taip Pat šiemet buvo daug 
2*(3desnė, negu pernai.

AZIJINES-ARABŲ ŠALYS 
RAGINA KETURIS
DIDŽIUOSIUS TARTIS
Amerikos delegatas Jungtinėse Tautose šaltai žiūri į 
pasiūlymą, bet sako, “sutiktu tartis” su Sovietais

Tą patį galima pasakyti 
apie parengimus čikagiškėje 
gubernijoje. Lai čikagiečiai, 
detroitiečiai, klevelandiečiai, 
netgi kaliforniečiai neįsivaiz
duoja, kad mes, gyveną toli 
nuo jų, jų veiklos nesekame, 
jų parengimais nesidomimi ir 
jų pasisekimais nesidžiaugia
me. Mums rūpi visas ameri
koniškas lietuviškas pasaulis.

. šis ateinantis savaitgalis 
laukia dviejų didelių parengi
mų. šeštadienį įvyks bankie- 
tas rašytojo-veikėjo Seno Vin
co pagerbimui Philadelphijo- 
je. Tikiu, kad dalyvaus daug 
susipratusių lietuvių.

O Newarke sekmadienį bus 
suvaidinta operetė “Sudrums
ta Širdis” ir duotas labai gra
žus, įvairus koncertas. Girdė
jau, kad dainuos Leonas Yo- 
nf^as ir Ukrainiečių Choras, 
apkrt, žinoma, visų gabių 
Newarko Sietyno ir Brookly- 
no Aido meninių jėgų.

Reikia, kad abudu parengi
mai pavyktų gerai. Ir pavyks. 
Apie tai neabejoju.

Pagaliau ir “neklaidinga
sis” popiežius baisiai suklydo. 
Nežinau, ką dabar pamanys 
pasaulio tikintieji. Nežinau, 
kas dabar atsitiks sw Biblija 
ir jos pasakomis.

Juk beveik per du tūkstan
čiu metų buvo mums kalbėta, 
aiškinta, įrodinėta iš Biblijos, 
kad dievas visiškai iš nieko 
mūsų pasaulį ir mumis tik per 
šęšetą dienų sutvėręs savo 
tvirtomis rankomis. Tai, girdi, 
atsitiko tik prieš keletą tūks
tantėlių metų.

Mokslas tą nesąmonę neigė, 
atmetė, smerkė. Mokslui prie
šinosi kunigai, vyskupai, kar- 

1 dlyolai ir popiežiai. Už Bibli
jos “mokslo” atmetimą ne vie
nas protingas žmogus inkvizi
torių rankose ant laužo su
spirgėjo.

O dabar pats popiežius Pi
jus XII viešai pripažino, kad 
mūsų pasaulis galėjo būti 
“Nutvertas” net prieš dešimt 
bilijonų metų.’ Ir-paskui, gir
di, jis palaipsniui vystėsi iki 
pasiekė šių dienų pavidalą.

Mititarizmas ir karas skau
džiai plaka mūsų jaunimą. 
Štai pasėkos: šiemet aukšto- 

J siose mokyklose beveik aštuo- 
J| niais procentais mažiau stu

dentų, negu buvo pernai ir 
užpernai.

Šimtai tūkstančių jaunų vy
rų iŠijmti iŠ mokyklų ir pasta
tysi po įginklu.

Progresas atbulon pusėn. 
Kapitalizmas progresuoti pir
myn Nebegali.

/ Mokslininkas Dr. Herbert 
G. Luther paskelbė, kad jis 
išrado arba pagamino sinteti
nį pieną. Kol kas tas pienas 
naudojamas tik paršiukų

(Tąsa 4-tam pusi.)

Paryžius. — Irakas, Pa
kistanas ir Syrija įteikė po
litiniam Jungtinių Tautų 
seimo komitetui rezoliuciją, 
siūlant, kad seimo < pirmi
ninkas Pądilla Nervo su
šauktų Keturis Didžiuosius 
į atskirą pasitarimą dėl 
santaikos. Tie keturi yra 
Amerikos, Sovietu, Anglijos 
ir Francijos užsienio reika
lų ministrai, dalyvaujantie
ji seime.

Amerikos delegatas Philip 
C. Jessup šaltai atsiliepė j 
šį pasiūlymą, spėdamas, kad 
“nieko gero neišeis” iš pa
sitarimų su Sovietais. Ta-

Eisenhoweris laukia 
mažesniy atom-bombų

Roma. Generolas Eisen
howeris tikėjosi, kad Ame
rika prigamins mažesnių 
atominiu bombų, kuriomis 
galima būtų sprogdint ko
munistų kariuomenę būsi
muose mūšių laukuose.

Bet vien atom-bombų ne
užteks, jspejo Eisenhowe
ris, kalbėdamas susirinkime 
Atlanto kraštų atstovu. Jis 
reikalavo paruošti 66 iki 70 
divizijų (apie 2,000,000 ka
reivių) tarptautinės armi
jos vakarinei Europai ginti 
nuo Sovietų. Žymią tos 
armijos dalį, pasak Eisen- 
howerio, turėtų vokiečiai 
sudaryti.

Visi europiniai Atlanto 
kraštai prašo daugiau pini
gų ir ginklų iš Jungtinių 
Valstijų.

Jungi. Tautu komitetas 
skiria Balkanų “sargus”

Paryžius.—Politinis Jung
tinių Tautų seimo komite
tas nutarė paskirti naują 
komisiją Taikai Tėmyti Bal
kanų kraštuose, ypač sau
goti Graikiją ir Jugoslavi
ją nuo komunizmo.

Už tą anglų - amerikonų 
siūlomą komisiją buvo pa
duota 50 balsų. Prieš ją 
balsavo tik penki-— Sovie
tai su savo draugais.

Sovietai davė pasiūlymą, 
smerkiant Ameriką už kiši
mąsi į vidujinius Graikijos 
reikalus ir už karinius kurs
tymus Balkanuose. ■

Naujas išradimas galįs 
nukreipi atominius lėktuvus

New York. — Davidas 
Sarnoff, pirmininkas Radio 
Corporation of America, 

pasigarsino, kad jo kom
panija išrado elektroniškus 
prietaisus, kurie‘iš tolo gali 
“apčiuopt” priešų lėktuvus 
su atom-bombomis ir nu
kreipt juos į šalį arba net 
sustabdyt lėktuvus ir pri
verst juos nukristi. 

čiaus, jeigu politinis Jung
tinių Tautų seimo komite
tas taip nubalsuos, tai A- 
merika sutiks eiti į atskiras 
derybas s.u Sovietais ir 
dviem kitais didžiaisiais, 
sakė Jessupas.

Politinis komitetas susi
deda iš 60 šalių atstovų. Di
džioji dauguma jų yra A- 
merikos šalininkai. Taigi 
komitetas nutars taip, kaip 
Amerika norės — užgirti ar 
atmesti pasiūlymą dėl Ke
turių Didžiųjų pokalbio.

Indijos atstovas jau'pir
miau ragino Keturis Di
džiuosius tartis.

Italijos potviniai 
nuskandino 150 žmonių

Roma. — Ištvinimas Po 
ir kitų upių šiaurinėje Ita
lijoje nuskandino bent 150 
žmonių; suardė tūkstančius 
namų. Daugiau kaip 2’50,000 
gyventojų liko be pastogės.

Potvyniai per 17 dienų 
padarė šimtus milijonų do
lerių nuostolių.

Nuo užterštų naminėmis 
atmatomis vandenų plinta 
šiltinė ir kitos ligos.

■ y • •

Sakoma, per mažai 
rakietinių lėktuvų

Washington. — Karinin
kai sako, Amerika pasista
to tiktai 200 rakietinių lėk
tuvų per mėnesį, o reikėtų 
po 1,000 kas mėnesį.

Jungtinės Valstijos turi 
tiktai 1,000 tokių lėktuvų, 
kurie gali atsilaikyti prieš 
rusiškus Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus. MIGus. O 2,000 
senesniųjų Amerikos rakie- 
tipių lėktuvų jau negalį pa
sirodyti prieš MIGus.

Valdžia leidžia pakelt 
duonos kainas

Washington.— Kainų val
dyba leido pakelti duonos ir 
pyragaičių kainas Clevelan- 
de, Fall River, Mass., Mil
waukee ir daugely j kitų 
miestų. ;

Kainų kontroliuotojai da
bar planuoja pabranginti 
duoną visose valstijose.

TRUMANAS SMERKIA 
GRAF1ERIUS VALDŽIOJ

New York. — Prez. Tru- 
manas atsiuntė sveikinimus 
susirinkimui Demokratų 
Partijos Nacionalio Komi
teto. Kartu Trumanas 
smerkė “grafterius, parazi
tus, tranus valdžioje.”

Tai buvo jo atsiliepimas į 
kritiką iš republikonų pu
sės, kad Trumano valdžioj 
priviso daug “kyšininkų- 
grafterių.”

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komi
sija kvočia Lamarą Cau
dle, buvusį generalio proku
roro padėjėją. Caudle kal
tinamas kaip taksų sukčius 
ir kyšių ėmėjas.

Jo pareiga valdžioje buvo 
traukti teisman taksų suk
čius. Tik paskutiniu laiku 
prez. Trumanas pavarė Cau
dle iš tarnybos.

Caudle dabar prisipažino 
kongresmanams, kad auto-

DEMONSTRAVO ŠIMTAI 
TŪKSTANČIŲ FRANCŪZŲ

Paryžius. — Buvo subur
ta 7,000 ginkluotos policijos 
aplink Champs-Elysee aikš
tę. Paryžiaus miesto valdy
ba spėjo, kad ten bus ren
giama demonstracija prieš 
vakarinės* Vokietijos prem
jerą Adenauerį, kuris, atsi
lankęs Paryžiun, tarėsi 
apie vokiečių armijos atkū
rimą.

Bet Paryžiaus policija ap
siriko. Nes šimtai tūkstan
čių žmonių kitur susibūrė 
ir demonstravo, marguoda
mi gatvėmis.; Tuomet poli
cija puolėsi vaikyt demon-, 
štrantus ir areštavo 800. .

Roma.— Tūkstančiai dar-
bininku kartotinai būrėsi v

Fašistuojantis generolas 
šaukia francūzus pas save

■ i ■ i w

I

Nancy, Francija. — Gene
rolas Charles de Gaulle šau
kė francūzų tautą vienytis 
po jo vėliava. Jis kalbėjo 
suvažiavime fašistuojančios 
savo partijos, kuri vadinasi 
Francūzų Sambūriu. Ra
gino taip pertvarkyti Fran
cija, kad būtų padidinta 
valdžios jėga, o sumažinta 
seimo galia.

Gen. de Gaulle turi dau
giau atstovų Francijos sei
me, negu bet kuri kita par- 

I tija.

įvairios Žinios
Praga. — čechoslovakijos 

valdžia pašalino R. Slanskį 
iš premjero pavaduotojo 
vietos.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito pasakojo, kad 
“tik Sovietai gręsią suardyt 
taiką.” /

Tokio. — Amerikonų ko
manda sugrąžino visas tei
ses jau. 470 japonų, kurie 
buvo baudžiami kaip kari
niai kriminalistai.

Washington. — Gemble- 
riai užvedė federaliamę 
teisme bylą, prašydami pa
naikint įstatymą, kuris įsa
ko arklių lenktynių agen
tams (bookies) užsiregis- 
truot, nuperkant $50 stam- 

mobilių biznieriai davė jam 
po $200 iki $300 nuolaidų 
už tris automobilius, pirk
tus 1947, 1948 ir 1951 me
tais. Sakė, tai buvę “asme
ninių draugų dovanos.”

Caudle’o pati gi už $1,500 
gavo mink kailinius, kurių 
kaina yra $4,200. Supran
tama, tai buvo kyšis dėl 
taksų numušimo.

Caudle taipgi užtarė ke
lias kompanijas, kurios bu
vo patrauktos teisman už 
taksu suktybes. V / </ 

demonstruoti prieš Atlanto 
kraštų sąryšį kaip karo 
mašiną prieš Sovietų Są
jungą ir prieš jos kai
mynus. Italijos policija ir 
kariuomenė atvejų atvejais 
blaškė demonstrantus, šau
kiančius: “Tegyvuoja tai
ka!”/ “Šalin imperialisti
niai karo kurstytojai — A- 
merika ir Anglija!”

Dabar Romoje laikoma 
Atlanto kraštų konferenci
ja apdirbinėja planus urmu 
didinti karo jėgas vakarų 
Europoj p)’ješ komunizmą, 
kairiosios italų unijos pa
skleidė šimtus. tūkstančių 
lapelių, kuriais šaukia ne- 
sičluot, kad imperialistai 
naudotų Italijos , žmones 
kaip kanuolių pašarą. ,

Tafto rinkimams išleista 
“tik 2 milijonai dolerių”

Washington. — Republi- 
konas senatorius Robertas 
Taftas skundėsi rinkiminei 
Senato komisijai, kad prez. 
Trumanas su savo demo
kratais apšmeižę Tafta. Jie 
įtarę, kad pereitiems Tafto 
rinkimams buvo išleista 5 
milijonai dolerių. O iš ti
krųjų buvę panaudota “tik
tai 2 milijonai dolerių.

Demokratai kelis kartus 
daugiau išleidę savo kandi
datui i Senatą, sakė Taf
tas, “bet vis tiek'aš laimė
jau rinkimus.” 

pą kaip pradinius taksus už 
tą verslą.

Gemblerių advokatai sa
ko, tas įstatymas “priešin
gas Amerikos konstituci
jai.”

Mossadegh perša' apribot 
balsavimus rinkimuose

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh siūlė 
seimui taip pakeist rinkimų 
įstatymą, kad būtų uždraus
ta balsuoti nemokantiems 
skaityti ir rašyti. O dau
guma Irano piliečių yra be
raščiai.

Mossadegho sumanymas 
nukreiptas ypač prieš liau
diškąją Tudeh (masių) Par- 
tiją.

UŽGIRTA LAIKINOJI 
LINIJA DEL BŪSIMOS 
PERTAIKOS KORĖJOJE 

z

Amerikonai siūlo tėmyti karines jėgas visoj Šiaurinėj ir 
Pietinėj Korėjoj, kad nebūtų stiprinamos

Korėja, lapkr. 27. — Vy
riausi amerikonų ir šiauri
nių korėjiečių derybiniai 
komitetai savo parašais-už
gynė dabartinį frontą kaip 
mūšių sustabdymo liniją 
tokiame atsitikime, jeigu 
per 30 dienų bus susitarta 
dėl paliaubų visais kitais 
klausimais. Iki to laiko, ta- 
čiaus, bus kariaujama.

Amerikonai dabar pasiū
lė sudaryti mišrias inspek
cijos komisijas. Jos turėtų 
teise keliauti po visą Šiau
rinę ir Pietinę Korėją ir 
žiūrėti, kad nei šiauriniai 
korėjiečiai nei amerikonai

Irano seimas užgyre 
premjerą Mossadeghą

Teheran, Iran. — Trano 
atstovų rūmas ir senatas 
vienbalsiai užgynė premjero 
Mossadegho politiką, kas 
liečia aliejaus pramonės at
ėmimą' iš anglų ir pervedi
ma į Irano valstybės nuosa
vybę.
. Kartu visas Irano seimas 
užgynė Mossadegho pasiū
lymą tuoj suruošt naujus 
seimo rinkimus.

Naujas ekonominis 
Amerikos tvarkytojas

Z

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskyrė Ro- 
gerį L. Putnamą nauju 
šalies ūkio - pramonės tvar
kytoju vieton pasitraukusio 
Erico Johns.ono. Putnumas 
yra katalikas fabrikantas, 
buvęs Springfieldo, Mass., 
miesto majoras. *

Eric Johnsonas grįžtą į 
Hollywooda kaip judamųjų 
paveikslų kompanijų direk
torius. Judžių kompanijos 
moka jam 150 tūkstančių 
dolerių algos per metus, tai 
kelis kartus daugiau; negu 
jis gavo iš valdžios, diriguo
damas ekonominius Ameri-* 
ko reikalus.

Aukšč. Teisino sprendimas 
kenkia streikieriams

Washington.—Šalies Aukš
čiausias Teismas pripažino 
samdytojams teisę bausti 
darbininkus, kurie atsisako 
eiti darban per streiko pi- 
kietuotojų eiles. Atmetė 
aplikaciją aštuonių darbve- 
džių Chicagos telefonų 
kompanijos.

Kompanija pažemino tuos 
žmones iki paprastų darbi
ninkų už tai, kad jie atsi
sakė eiti per streiko pikie- 
tą 1947 metais.

ORAS, -r Dalinai apsi
niaukę ir vis šalta.
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nestiprintų savo karo jėgų 
po to, kai bus paskelbta 
pertaika. Inspekcijų komi
sijose būtų po lygų skaičių 
amerikonų su jų talkinin
kais ir šiaurinių korėjiečių 
su kinais. t

Jeigu per 30 dienų būtų 
susitarta dėl inspekcijos ii* 
kitų klausimų, tai šiauriniai 
korėjiečiai ir amerikonai 
pasitrauktu po vieną mylią 
ir ketvirtadalį atgal nuo da
bartinės karo linijos. Tad 
susidarytų nuginkluotas pa
liaubų ruožtas pustrečios 
mylios pločio.

Kai dėl dabar užgirtos 
laikinosios linijos, tai vieni 
ir kiti padarė nuolaidų. A- 
merikonai nusileido, palik
dami Kaesongą šiauriečių 
pusėje, vakariniame fronte. 
O siaurinai korėjiečiai nusi
leido rytiniame fronto gale, 
Kosongo srityje.

Vakariniame fronte linija 
eina 16 myliu į pietus nuo 
38-tos paralelės, senojo' ruJ 
bežiaus tarp šiaurinės Ko- ; 
rėjos Liaudies. Respublikos 
ir tautininkų Pietinės Ko
rėjos. O viduriniame ir rv- 
tiniame frontuose ta lini ja - 
siekia 28 iki'43Thylių į žie,- 
mius nuo 38-tos pąralelės?
KARO VEIKSMAI . V

Šiauriniai korėiiečiai at
griebė tūlas pozicijas arti 
Panmundžom kaimo, kur 
eina derybos dėl pertaikos.

I 'pietus nuo Kumsongo 
vienur laimėjo amerikonai, 
o kitur šiauriniai korėjie
čiai. Amerikonai atrėmė, 
šiauriečių atakas rytiniame 
fronte. ' •

Šiaurinės. Korėjos liaudi
ninkai pranešė, kad nuskan
dino dar viena karini Ame
rikos laivą - naikintuvą. -•

Amerikonai praneša, kad 
rakietiniai ju lėktuvai su- 
naikino 4 Šiaurinės Korė
jos rakietinius lėktuvus per ’ 
mūši netoli Mandžūrijos 
rubežiaus. Amerikonai pra
rado vieną lėktuvą.

Churchillas neužleidžia 
Amerikai laivynų komandos

Roma. — Jungtinės Vals
tijos nori paskirti savo ad
mirolą kaip vyriausią At
lanto kVaštu kariniu laivy
nų komandierių. O Angli
jos premjeras Churchillas 
reikalauja paskirti anglą 
tokiu komandierium. To 
reikalavimo laikosi ir An
glijos atstovai Atlanto 
kraštų sąryšio konferenci
joje.

Pusan, Korėja.—Per gais
rą amerikinėje ambasadoje 
sudegė vienas jos tarnauto
jas.

Korėja. — žymiai atslūgo 
mūšiai fronte.

i
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MOTERŲ KAMPELIS
Susipažinkime su uoliais 
sveturgimių gynėjais

Lapkričio 10-tą New‘Yorke įvyko bankietas pagerbti 
Amerikinio Sveturgimiams Ginti Komiteto darbuotoją 
Harriet Barron jos 50 metų amžiaus sukaktyje. Seka 
jos pasakytoji ten kalba, kurioje; kaip veidrodyje, atsi
spindi viso mūsų šalies gyvenimo sunkumai, bet taip pat 
ryškiai parodoma kelias į.viltingą ateitį.

Dėkingai ir maloniai nri-|mą. Tai yra aršiau įkalini- 
imu šią garbę dėl to, kad ........... ..
mano asmenyje jūs pager
biate daugybę kitų, kurie 
užsipelno kur kas didesnės 
pagarbos, negu aš, kadan
gi atstovauju mokymą ii' 
patyrimus tūkstančių— net 
milijonų kitų žmonių.

Mes pagerbiame įkalin
tuosius tų jėgų, kurios no- 

i retų sunaikinti paskutinį 
mūsų demokratijos požymį.

Green,

VYSKUPAS PALTAROKAS PASIRAŠĖ
NERETAI lietuviškų klerikalų spaudoje verkiama, 

būk Lietuvoje nelikę vyskupų, būk ten katalikų dvasiš- 
* kija esanti persekiojama, būk toji dvasiški j a esanti nu

sistačiusi už karą, ir tt.
’ Bet, kaip mes jau ne kartą sakėme, tai yra melas, di
delis melas.. Dvasiškija, kuri dirba savo srity j, bažny
tiniuose reikaluose, dirba, kai}) dirbo. Vyskupai, kurie 
nepabėgo pas Hitlerį, kurie nesekė arkivyskupo Skvirec
ko, vyskupų Brizgio ir Padolskio keliais, gyvena, kaip 
gyvenę, Lietuvoje.

Vėliausiame Tėvynės Balse (š. m. rugsėjo 25 d.) yra ! Pagerbiame Abner 
išspausdintas paveikslas, parodąs vyskupą Paltaroką,1 mano sandarbininką per še- 
pasirašant po Pasaulinės Taikos Tarybos Kreipimusi; ■ šerius metus — nėnuoalsų, 
šalia vyskupo Paltaroko stovi kanauninkas Stankevi- i pasišventusį kovotoją už 
čius, kuris ne tik pasirašė po Kreipimusi, o ir dalyvavo | teises sveturgūmiams^ ame- 
Lietuvos respublikinėje taikos šalininkų konferencijoje rikiečiams. „ 
Vilniuje. ,

Ką tai parodo ?
Tai parodo, jog vyskupas Paltarokas tebegyvena Lie

. Vulgariška ne
teisėtumo ranka uždarė jį 
už kalėjimo grotų. Jį pa
gerbiame ir tuo patimi pa- 

tuvoje; tai parodo, kad vyskupas Paltarokas, kaip ir ‘ sužadame vesti pirmyn ir 
daug kitų Lietuvos dvasiškių, stovi už pasaulinę įtaiką. 
Tai, beje, parodo, jog Lietuvos katalikų dvasiskijoje 
vyksta persiorientavimas į gerąją pusę.

Dabar gal būt ir mūsieji klerikalai liausis tiek daug rė- 
. kę apie katalikų tikybos “persekiojimą” Lietuvoje.

GEDA!
" NEW YORK O CITY COLLEGE (Miesto kolegijos) 

studentai pakvietė žymųjį negrą dainininką ir visuome
nininką kalbai pasakyti. Jie tai ryžosi atlikti Kolegijai 
priklausančioje salėje, vadinamoje Great Hali.

Bet štai kolegijos valdyba, su prezidentu Dr. Henry 
Wright priešakyj .nutaria: neleisti Robesonui kalbėti,-- 
valdyba nutaria neduoti tam studentų mitingui salės!

National Council of Arts, Sciences and Professions ge- 
, rai pasielgė, pasiųsdama Kolegijos prezidentui Dr:

Wright protestą, dėl jo tokio žygio.
. -Nacionalė Menininkų, mokslininkų ir laisvųjų profesi

jų taryba skaito, jog toks Dr. Wright pasielgimas yra 
“draudimas laisvo žodžio ir akademinės laisvės.”

Taryba reikalauja, kad Dr. Wright atšauktų savo 
' pirmesnį j į sprendimą ir suteiktų Paul Robesonui teisę 

kalbėti Kolegijos salėje. .
'Mes manome, jog su šiuo reikalavimu sutiks kiekviė- 

has sveikai galvojąs žmogus.

DVI SVARBIOS KONFERENCIJOS
■ . ŠIŲ METŲ gruodžio’4 d. vakarą (Hotel Capitol) Niū- 

jorko miesto įvairios už taiką kovojančios grupės šau
kia šio miesto organizacijų atstovų bei valdybų konfe- 

Jwrencija.
Konferencijoje bus diskusuojami klausimai, kaip niu

jorkiečiai galėtų gėriau prisidėti prie taikai palaikyti 
pasaulyj veiksmų. Kad veikti reikia, nieks, neabejoja, 
bet darbas už taiką privalo būti suderintas, kad juo dau
giau žmonių į jį įsitrauktų.

- Tik bendrai, sutartinai veikiant, galima bus daugiau 
, pasiekti. Todėl visos organizacijos, kurioms rūpi grei

tesnis karo baigimas Korėjoje, kurioms rūpi taikos, iš- 
L laikymas pasaulyj, privalo turėti šioje' konferencijoje 

’ savo atstovybes. Minėtasis viešbutis randasi ant.kam-
. po Sėtosios Avenue ir 50-tosios gatvės Niujorke.

KITA LABAI SVARBI konferencija įvyks Čikagoje 
šių metų gruodžio 9 ir 10 dienomis.

Šią konferenciją šaukia Amerikinis Komitetas Svetur
gimiams Ginti. Ši organizacija jau gyvuoja 20 metų. 
Per tą laiką ji yra nuveikusi savo srity j neįkainuojamų 
darbų.
• Kiek daug per tą laiką Amerikinis Komitetas Svetur- 
gimiams Ginti suteikė pagalbos tiems, kurie buvo su
imti, pulti, persekioti tik dėl to, kad jie gimė ne šioje 
šalyje, tik dėl to, kad jie, ne dėl jsavo noro, negalėjo pa
tapti šio krašto piliečiais!

Komitetas suteikė pagalbos ir keletui lietuvių veikėjų 
nepiliečių, suimtų ir taikomu deportacijai. Jų tarpe bu
vo Agnes Deikienė, Vincas Andrulis ir Leonas Prūseiką.

Bet Komitetas ne tik gina suimtuosius, bet ir veda jų 
bylas aukštesniuose teismuose. Šiuos žodžius rašant, 
aukščiausiajame šalies teisme yra sprendžiamas klausi
mas; ar valdžia turi teisę laikyti kalėjime suimtąjį ne- 
pilietį, neišleidžiant jo po jokia, bėla?

Visam tam reikalingi pinigai, reikalinga plačiosios vi
suomenės talka.'

Taigi ir ši konferencija, kurioje dalyvaus daug žy- 
mių amerikiečių visuomenininkų, turės didžiulės svarbos 

į>. visam sveturgimių gynimo reikalui.
Kiekviena lietuvių kolonija į šią konferenciją turėtų 

pasiųsti "bentr po vieną savo delegatų-------- ;--------------
Tenka daryti viskas, kad konferencija būtų sėkminga.

mo. Tai reiškia ištrėmimą 
visiems laikams nuo myli
mųjų ir iš namų. Reiškia 
pradėti n a u j ą gyvenimą 
naujoje šalyje, naujose są
lygose. Daugeliui senų ir 
liguistų — o Teisėtumo De- 
partmentas nerodo jiems 
specifiškų nuolaidų — tai 
reiškia gyvenimo pabaigą. 
Petrui Harisiades, kuriam 
gręsia deportavimas Grai- 
kijon — reiškia koncentra
cijos kempę ar net mirtį. 
Tiems žmonėms nedavė pi
lietybės dėl to, kad jie ko
vojo už gerovę savo žmo
nėms, vienok žinomiems na
ciams pilietybė suteikiama 
be jokių sunkumų.

Tad prašau jūsų pagerbti 
tūlus tuos nukentėjusius,/ 
nes jie parodė didžią sti
prybę ir drąsą kovoje, jie 
teikė mums, jų gynėjams, 
naujas ištvermingumo pa
mokas.

Peter Harisiades, kuris 
jau randasi toje, kovoje virš 
penkeri metai, nėra išsigan
dęs. Jis kalba atvirai ir te- 
bėpasilieka vadu amerikie
čių graikų šioje šalyje.

Taip pat tas didžias mo
teris. — Claudia Jones ir 
Betty Gannett—aukas .abie
jų Smith ir McCarran pa- 
baisų.j )Jos nenuoalsiai tebe
dirba savo darbą.

Ir Anną Taffler su Ida 
Gottesman.

Ypačiai esu šį vakarą ša
liška pagerbime moterų, 
nes, kaipo moteris, supran
tu dideles škerspaines, ku
rias moteris turi nugalėti 
eidama vadovybėn kovose. 
Ir taip pat kaipo moteris, 
žinau tą, jog kol mes tą di
džią moterų energiją nepa- 
leisime darban, tol mes tu
rėsime didžių trūkumų atei
ties kovose.

Giliai kiekviename mūsų 
glūdi mūsų protėvių paliki
mas. Tai praeitis, nuo ku
rios mes negalime ir neno
rime atsipalaiduoti. Mūsų 
gyvybė ir mūsų nuopelnai 
progresui kilo iš jų, o mes 
tobuliname juos. Dėl to 
prašau su manimi pagerbti 
mano tėvus — imigrantus— 
žydus imigrantus iš caris- 
tinė’s* Rusijos. Ypačiai ma
no senelius, kurių stiprybę 
norėčiau imti sau pavyz
džiu. Kaip kad 'daugelis 
imigrantų šeimų, jie nu
traukė senus ryšius ir at
vyko į naują pasaulį, jis at
vykdamas pirmiau vienas, 
o jinai pasilikdama prižiū
rėtu vaikus iki jisai atrado 
prieglaudą - namus ir išeitį 
iš skundo ir persekiojimo. 
Mano ■ gyslose tekantis jų 
kraujas teikia man drąsos. 
Tokia tai drąsa suteikė ga
limybę garbingai Varšuvos 
Ghetto didvyrių kovai — 
mano broliams ir seserims- 
— mūsų broliams ir sese
rims. /

Ir norėčiau, kad sykiu su 
manimi pagerbtumėt mano 

Ir Lillian Do- sūnų. Jisai išmokė mane 
mylėti visus vaikus. Jis 
įskiepijo manyje tą stipry
bę kovoti iki galo, kad pa
saulyje nei vienas vaikas 
neturėtų būti be namų ir 
be meilės. Jis pridavė ti
krą reikšmingumą visoms

1 vesti pirmyn ir 
plėsti darbą, kuriam jis pa
aukojo veik 17 metų.

Noriu, kad su mani
mi pagerbtume! Dorothy 
Strange. Viena žymiausių
jų moterų, su kuriomis tu
rėjau laimės dirbti. Jinai 
kantriai, inteligentiškai ir 
kovingai išmokė mane pa
žinti bąltąjį šovinizmą ir 
kaip jį kovoti.

Ir norėčiau, kad sykiu su 
manimi • pagerbtumėt ki
tą nėnuoalsų darbuotoją—- 
Charlie Musil. Kuklus; ty
kus, ištikimas ir pasišven
tęs.

Taip pat Rose Nelson, au
ką baisiosios deportavimų 
isterijos. Jinai narsiai iš
stoja prieš žiaurią ranką, 
kuri siekiasi išplėšti mūsų 
teises.

Tie yra mano sandarbi- 
ninkai, kurių dėka mes pa
jėgiame vesti darbą, nors ir 
jaučiame atėmimu Abner 
Green’o padarytą didį nuo-

Taipgi privalote sykiu su 
manimi pagerbti mūsų ko
vinguosius advokatus, va
dovybėje didžiai žmoniškos 
asmenybės Carol King. 
Džiugu pagerbti ir kitas 
dvi mūsų moteris advoka
tes Blanch Freedman ir 
Mary Kaufman. 'Ir tikriau
sia nenoriu užmiršti nuo
pelnus mūsų advokatų vy
rų: Isidore Englander, Ira 
Gollobin, Bill Cherevas, Da
vid Freedman. Visi kovin
gi, drąsūs kovotojai — visi 
gynėjai civilinių teisių ne 
vien tiktai sveturgimių, bet 
ir visos Amerikos liaudies- 
mano mokytojai ir vadai 
begalinėse pareigose, su ko
kiomis susiduriame šiuo 
laikotarpiu.

Ir norėčiau, kad jūs bū
tumėte dalyviais mano pa
garbos Rose’i Chernin, Los 
Angeles Komiteto sekreto
rei, kuri už jos 
darbą. beširdiškai atskirta 
nuo jos kūdikio virš tris 
mėnesius ir įkalinta be kau
cijos. Taip pat Alma’i Fo
ley iš Minneapolis, Lillian 
Goodman iš Chicagos, ku
rios dirba mūsų darbą savo 
susiedijose.'
ran, paėmusiai sesers Rožės 
Chernin Los Angeles Komi
tete darbą, kuomet sesuo 
buvo priversta jį apleisti.'

Kažkaip mes vis dar nep 
sisąmoninome ’"4' deportaeij ų 
smūgyje į asmens gyveni-

ryžtingą

v-

mano kovoms, kokiose aš 
dalyvauju, t

Taip pat pagerbkime tas 
nepaprastas moteris, politi
nių kalinių žmonas, kufios 
tebepalaiko namus ir aukli 
vaikus,’kuomet jų vyrai yra 
nuo jų pagrobti. Jos nelen
kia galvos. Jos yra tikrai 
savigarbios, narsuolės.

Daug stiprybės pasiė
miau nuo daugelio didžiųjų 
negrių, žygiuojančių savo 
liaudies šiandieninių kovų 
pirminėse gretose. Geidžiu, 
kad jūs ypačiai pagerbtu
mėte su manimi Mrs. Rose 
Lee Ingram, motiną 12-kos 
vaikų. Jinai pūdoma Geor- 
gijos kalėjime dėl to, kad 
jinai turėjo drąsos apginti 
savo garbę ir garbę visų 
moterų, negrių ir baltųjų.

Ir mes privalome bendrai 
pagerbti narsias Korėjos 
moteris — už tą kovą ap
ginti laisvę' ir nepriklauso
mybe prieš .pasaulinį impe
rializmą. Tos moterys man 
suteikė įžvalgą, kokių aukų 
mes privalome būti pasi
ruošę sudėti ateities kovo
se prieš visokeriopą agresi
ją už laisvę visiems žmo
nėms.

Šį vakarą taip pat yra 
proga atsiminti visas mo
teris visose šalyse, kovo
jančias už taiką ir sau
gumą, už maistą ir pastogę 
savo vaikams. Ir atsimin
ti tas, kurios gelbsti kurti 
naują gyvenimą Europoje, 
ir Azijoje. Jos mums vi
siems teikia daug pamokų 
kas dieną.

Pagerbimu manęs jūs pa
rodote, kaip meluoja tie 
nuodingomis plunksnomis 
rašeivos ir piktaburniai po
litikieriai, kurie plepa, būk 
mums, kairiesiems, asmuo 
nieko nereiškiąs. Mes ži
nome, ko jie niekados neži
nos ar nesupras, jog istori
joje iškyla pirmūnai asme
nys ir mes juos pagerbiame 
už jų rolę siekimesi pro
greso.
mums asmuo yra. aukščiau
siuoju žmonijos gyvenime ir 
■kad mes kovojame prieš 
kar.a ir atomines bombas 
tam, kad išsaugotumėme 
milijonus asmenų nuo su
naikinimo.

Esu dėkinga, kad mano 
gimtadienis suteikė mums 
progą dar kartą parodyti, 
kaip neteisingi yra tų prie
šų balsai. Džiaugiuosi pro
ga pagerbti daug asmenų— 
didžių ir mažesniųjų, kurie 
per mane prisidėjo, kad mu
sę darbas galėtų* eiti pir
myn.

Tačiau aš sutikau priimti 
tą garbę šį vakarą vyriau
sia tam, kad mes galėtumė
me -padidinti ir pasmarkin
ti mūsų darbą. Kova prieš 
deportavimus, kuri buvo 
vedama daugelį metų, turi 
tapti užduotimi ir atsako
mybe, visos Amerikos liau
dies.. Mes sakėme taip se
niai, kaip 1946,, metais, kad 
sveturgimiai buvo pirmiau
sia priedanga pasiteisini
mui prieš demokratiją iš
stojančių jų jėgų stūmimo 
šalies link karo. Mes ne- 
klydome. Smogimas svetur- 
gimių vienur, kitur atidarė 
kelią suktiems politikie
riams, kurie kontroliuoja 
valdžią, vykdyti brutališku- 
mą prieš negrų. liaudį ir 
įkalinti komunistų vadus. 
Tai yra fašistinis būdas.

Mes randamės kovos už 
teises sveturgimiams nau
jame periode. Mes gyvena
me laikotarpy1 Aukščiausio
jo Teismo nuosprendžių. Ir 
ne už ilgo mes susidursime 
su nuosprendžiu Harisiades 
byloje, Terminal Island Ke
turių bylose. Jose veria
si pamatiniai klausimai., 
Aukščiausiojo Teismo nuo-, 
sprendžia! jose liečia ne.

vien tiktai nepiliečius ir 
svetur gimusius amerikie
čius, bet jie turės įtaką į 
gyvenimą mūsų visų. Ka
dangi, jeigu sveturgimiai 
amerikiečiai negalės stoti j 
legalias savo pasirinktas 
organizacijas ir jeigu sve
turgimiams amerikiečiams 
galės uždrausti kauciją, ne
išvengiama sėkmė bus ta, 
kad tas teises uždraus vi
siems.

Tie klausimai tose bylose 
turi būti parodyti visai ša
liai. Tam atsiekti mes pri
valome steigti, auginti nau
jas apsigynimo organizaci
jas po yisą šalį.

Mūsų 20 metų Sukakties 
N acionalė K o n f e r e n ei ja, 
įvyksianti Chicagoje gruo
džio 8 ir 9 dienomis, priva
lo būti liaudies atsakymu į 
dabartinę deportavimų iste
riją. Ir ji turi atsakyti į 
puolimus ant paties komi
teto, pagreitinti paliuosavi- 
mą mūsų vykdančiojo se
kretoriaus Abner Green’o.

Mes galime laimėti ir mes 
turime laimėti.z Mums rei
kia žmonių talkos ir fon
dų įrankiams darbui vesti. 
Mes privalome paleisti dar
ban visas savo pajėgas ir 
įtraukti jip kitus tokiu ma
štabu, kaip' niekada pir
miau.

Džiaugiuosi, kad mano 
gimtadienis suteikė mums 
dar vieną progą pasakyti 
jums dideles prieš mus sto
vinčias problemas — gauti 
jūsų paramą, atsišaukti jū
sų pagalbos.

Mes turime apsaugoti 
tūkstančius nuo deportavi
mų teroro. Galutinoje iš
vadoje liaudis pasisakys 
prieš tironiją ir fašizmą, 
prieš suktybes ir godumą. 
Dalykime tai dabar!

Harriet Barron.

Šeimininkėms
Mes žinome, jog

spi-

katrie yra

Marinavoti Grybai
Svaras grybų 
pusė puoduko vandens 
puodukas vyninio acto 
2 šaukštai cukraus 
šaukštukas druskos 
šaukštukas pickling 

ces
biskis bay leaf.
Pirk grybus,

kieti, neištižę. Nupiaustyk 
kotelius (juos gali kitur 
sunaudoti). Gerai numaz
gok, tiktai nesutrupink. 
Užpilk vandeniu ir pavi
rink 3 minutes (skaityk lai
ką nuo tada, kada jau-pra
deda virti). Surišk spices į 
skuduriuką. Dabar viską 
sudėk prie grybų, užvirink 
ir nuimk nuo ugnies. Palik 
taip stovėti apie 24 valan
das. Po tam išimk spices, 
o grybus supylus į stiklinę 
gali laikyti šaldytuve iki 
norėsi naudoti., V.

skaurados, pamažu spirgin
si paspaudžiant, kad išleis
tų perviršį tautų, bet neap
degtų. Ištirpusius taukus 
reikia nupilstyti spragi
nant. 7

Vaškuojant grindis skys
tuoju vašku, įdėk pageidau
jamos spalvos dažų, ištirpy
tų nedideliame kiekyje karš
to vandens. P a s t i p r i ns 
grindų spalvą.

Jeigu nori, kad grindų už
tiesalai neišsidėvėttj ruo
žais, nulygink grindis, iš
traukyk - vinis. Sekamas 
būdas, lengvesnis, bet bran
gesnis, yra iškloti kuo nors 
minkštu pirm . tiesimo kar- 
petų. Po mažų karpetukų 
galais reikia paklijuoti gu
rno, kad neslidinėtų, apsi
saugosi nelaimių.

kraštų 
kėdžių, 

čiužinio

Sėdėjimas ant 
minkštų sofų ar 
taipgi ant lovos 
jiems gero nedaro. Jeigu 
jau kur nėra greta lovos 
vietos kedei, tai nors Čiuži
nį reikia dažnai apvartyf^t 
kad vienodai nusidėvėtų tre 
nutrinami kraštai.

Today’s Pattern ;

9352 
WA!SH
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Pattern 9352: waist sizes t4. M, 
28, 3tf, 32 inches. Size* 28 takes 
2 yards _54-inch fabric.

• V

Pažymėkite formos numeri 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond

Paroda, skirta Kinijos 
Liaudies Respublikai

MASKVA. — Maskvoje, 
V. I. Lenino vardo TSRS 
Valstybinėje b i b 1 i otekoje, 
rugsėjo 28 d. buvo atidaly
ta literatūros naroda. skirta literatūros paroda, 
ta antrosioms metinėms 
nuo Kinijos Liaudies Res
publikos paskelbimo dienos.

Parodoje ekspo n u o t o s
Mažieji'kopūstėliai (Brus- knygos, žurnalai, dokumen- 

sels_ Sprouts) reikia dėti į jr medžiagos rinkiniai.
pasūdytą verdantį vandenį 
ir nepervirti, išimti kol teb
ėra biskelį gruzdūs. Pervi- 
rima's gadina išvaizdą, sko
nį ir maištingumą.

Kenuotas maistas geriau
sia laikosi sausoje, vėsioje 
vietoje ir tamsoje. Perdaug 
šilimos ar šalčio gadina iš
vaizda ir skoni. *.

Oisterių ar klemsų* sko
niui pagerinti, į sausainių 
trupinius, kuriais apvoliosi 
oisterius, pirm kepant, įmai
šyk šaukštelį celery drus
kos.

Skaniausia išspraginsi be
koną, jei dėsi ant šaltos

i 

rodantieji išvaduotosios Ki
nijos laitnėjimus. Pateikti 
J. V. Stalino žodžiai, pasa
kytieji prieš ketvirtį am
žiaus: “Revoliucinio judė
jimo jėgos Kinijoje be galo 
didelės. Jos dar kaip rei
kiant nepasireiškė, jos dar 
pasireikš ateityje. Rytų ir 
Vakarų valdovai, kurie ne
mato šių jėgų ir su jomis 
kaip reikiant nesiskaito, 
nukentės nuo to.”

Dėmesį patraukia kinų 
tautos vado Mao Cze-dfcino 
kalbų rinkiniai, isspai^win- 
ti rusų kalba. Parodoje taip 
pat eksponuojami žurf^lo 
“Liaudies Kinija” numeriai, 
rinkinys “Tarybų Sąjunga— 
mūsų didysis > draugas” ir 
kita medžiaga.

2 pual.—Laiavfi ( Liberty)-Trečiad., Lapkritra-Nov, 28, 1951 
' i • » . ' . J
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CLIFFSIDE

New Jersey Žinios

William Madison, gyvenąs 
655 Hudson Ter., delegatas 
A.F. of L., Teamsters (šiofe- 
rių) unijos lokalo 560, nakties 
laiku važiuojant iš minimo lo
kalo susirinkimo, buvo gengs- 
terių užpultas ir žiauriai su
muštas. Užpuolimas įvyko ant 
Gorge Rood prie 
Avenue.

LIETUVOS GALYBĖS SUMAŽĖJIMAS Palisade

FAIRVIEW

Bleachery 
priklauso 

lokalui

Belman Brook 
Co. darbininkai 
TWUA CIO unijos 
707. Jie pasirašė dviejų me
tų laikui kontraktą su kompa
nija. Pagal naują kontraktą 
darbininkai gaus pakelt 6 c. 
už valandą darbo, o po metų 
laiko -vėl bus pridėta 6 c. į 
valandą. Kontraktas pasirašy
ta be streiko.

—o—
NEWARK

Public Service Co., kuri do
minuoja gaso, elektros ir bo
sais transportacijos biznį, 
reikalauja pritarimo iš Pub
lic Utilities Commission pa
kelt busais važinėtojams fė- 
rą iki 10 centų. Pagal laik
raščiuose aprašymus, atrodo, 
kad kompanijos reikalavimas 
bus patenkintas.

HOBOKEN

Stambus republikonų pa
kraipos dienraštis “Jersey Ob
server”, po 59 metų gyvavimo, 
subankrutavo. Laikraščio cir
kuliaciją nupirko S. I. New
house, savininkas keliolikos 
laikraščių įvairiose valstijose. 
Pastatai ir mašinerija bus iš
parduotą urmo pardavimu —- 
“auction sale”.

Prieš kelis mėnesius, tas 
pats magnatas Newhouse, nu
pirko Jersey City dienraštį 
“Jersey Journal.” Dabar šie
du bankrūto paliesti dienraš
čiai bus suvienyti į vieną — į 
“Jersey Journal.”

“Jersey Observer” paskuti-

Kryžiuočių galybei sugriuvus, lietuvių tauta nebetu* 
re jo jau juose pavojingo priešo. Maža to. Kazimiero lai
kais lenkai sumušė kryžiuočius ir prisijungė jų žemę 
prie Lenkijos (1469 m.).

Bet tais laikais atsirado kitas svarbus ir pavojingas 
priešas, tik jau nebe lietuvių tautai, o Lietuvos valsty
bei. Tas priešas buvo įsigalėjęs Maskvos kunigaikštis.

Tiesa, nemaža blogo darė Lietuvos valstybei totoriai, 
nuolat užpuldami ir piešdami Lietuvos valstybės pakraš
čius, bet jie neįstengė užgrobti žemės. Užpuls, nuplėš 
vieną kitą pakraščio sritį ir vėl išsidangina.

Visiškai kas kita Maskvos kunigaikštis. Šis beveik kas 
metai užpuldavo Lietuvos valstybę, kad atėmus iš jos ir 
prisijungus prie Maskvos Lietuvos valstybės žemių. 
Anksčiau, Algirdo ir Vytauto laikais, lietuviai dažnai 
jau kariaudavo su Maskvos kunigaikščiais, besivaržyda
mi su jais dėl gudų žemės. Bet tuomet Maskvos kuni- 

JCįjraikščiai buvo dar mažai teįsigalėję. Lietuvos kuni- 
f^ikščiai beveik visuomet juos nuveikdavo.

Dabar padėjimas atsimainė. Lietuvos valstybė pradėjo 
eiti silpnyn, kuomet Maskvos kas kartas vis daugiau že
mių užkariaudavo, ir jos pajėgos augo. Dar smarkiau 
ėmė kilti Maskvos galybė nuo 1480 m., kuomet jos kuni
gaikštis Jonas III visiškai atsivadavo nuo totorių pri
klausymo.

Mat, kitą kartą galingi ir narsūs totoriai, ilgainiui pa
siskirstė smulkiomis ordomis ir jų galybė sumažėjo. Pa
sinaudodamas totorių nusilpnėjimu, Maskvos kunigaikš
tis Jonas III atsisakė klausyti Auksinės Ordos chano ir 
paliovė mokėjęs jam duoklę. Totoriai buvo jau taip silp
ni, kad nebedrįso užpulti Maskvos kunigaikščio, kad vėl 
privertus jį prie paklusnumo.

Tas pat Maskvos kunigaikštis Jonas III buvo vedęs 
Kastantinopolio karaliaus dukterį. Užtatai, turkams 
paėmus Kastantinopolį; jisai apsiskelbė save Rytų im
perijos sosto įpėdiniu, pasisavino Rytų imperijos ženklą 
(herbą) — dvigalvį erelį — ir pasivadino visos Rusijos 
caru. Žinoma, jisai stengėsi prijungti prie Maskvos vis 
dar jo nepriklausančias gudų gyvenamas žemes.

Tai buVo pavojingas priešas. Lietuvos priklausantieji 
v stačiatikiai rusai ir gudai linko prie Maskvos caro, iš

pažįstančio jų tikybą, kuomet Lietuvos valdovai buvo ka
talikai, ir dar tais; laikais buvo prasidėjusi propaganda 
^fcvieįiyti stačiatikius su katalikais. Tai erzino stačiati
kius ir stūmė juos Maskvos pusėn. Tuo naudojosi Mas
kvos caras. Metai po metų Maskva vis naujus žemės 
sklypus ėmė iš Lietuvos.

. Pirmučiausia Maskva užpuolė turtingą Naugardą, ku
ris nuo Gedimino laikų buvo Lietuvos globoj ir mokėjo 
duoklę Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Lietuviai ne
pasiskubino pagalbon Naugardui. Maskvos caras paėmė 
jį, ir prijungė prie savo valstybės.

Tas pat atsitiko ir su kita rusų kunigaikštija—Tverų, 
taip pat buvusia Lietuvos globoje. Lietuvos didysis ku
nigaikštis Kazimieras, būdamas drauge ir Lenkijos ka- 

. ralium, mažai tesirūpino Lietuvos reikalais. Jisai tai ka
riavo su kryžiuočiais, tai su vengrais, tai su čekais, ku
rių sostuose norėjo pasodinti savo sūnus. Šituo ir pasi
naudojo Maskvos kunigaikštis.

Ne geriau buvo ir prie jo įpėdinio. Aleksandro. Tas 
pat caras Jonas III atėmė iš Lietuvos Pskovą, Viazmą, 
Riazanių, Naugardą, Sieverską, Brianską ir didesnę da
lį žemės, anapus Dniepro gulinčios. Kelis kartus buvo 
apgulęs Smolenską, bet paimti jo dar neįstengė. Smolen
skas buvo rusų paimtas 1514 m. prie didžiojo kunigaikš
čio Zigmanto II.

Prie paskutinio Jogailos giminės kunigaikščio Zig
manto Augusto Maskvos caras atėmė iš Lietuvos Poloc
ku (1563 m.).

Lietuvos nusilpimas vaizdžiai pasirodė taip pat ir 
santykiuose su totoriais.

Vytauto laikais totoriai neišdrįsdavo Lietuvos užpulti. 
Kelioms dešimtims metų praėjus, totoriai vėl ėmė užpul
dinėti Lietuvos valstybės pakraščius. ■ Taip, prie Kazi
miero totoriai kelis kartus apiplėšė Podolių ir buvo paė
mę net Kievą. Mat, pilys, kurios Vytauto laikais buvo 

, pastatytos, kad gintų pietų ribas nuo totorių užpuolimų, 
' dabar, būdamos paliktos be priežiūros, apiro. Nebuvo 

kas sutūri totorių užpuolimus. Maža to. Lietuvos bajo
rija, į kurios rankas pakliuvo valdžia Lietuvoje, mėgo 
verčiau sėdėti namie ir naudotis ramiai savo turtais ir 
galybe, negu eit guldyti galvas karuose su priešais.. Lie
tuvos kunigaikščiai, pradedant nuo Kazimiero, paprastai 

' būdavo ir Lenkijos karaliais ir labiau rūpindavosi Len
kijos negu Lietuvos reikalais. Todėl ir totorių drąsa kas 
kartas vis didyn,ėjo, ir Maskvos užpuolimai turėjo pasi
sekimo.

Aleksandro laikais, beplėšdami Lietuvą, totoriai pa
siekė net .Lydos pilį (1506 m.) Galų gale lig to priėjo, 
Ad Lietuvos bajorija, matydama savo silpnybę, imdavo 
iA<nutardavo per seimus pinigais atsipirkti nuo Krymo 
totdrių užpuolimų ant Lietuvos valstybės. Taip antai, 

m. bendrame lenkų ir lietuvių seime Petrakavo 
mieste buvo nutarta mokėti Krymo chanui 15 tūkstan
čių auksinių, kas metai, pusiau Lenkijai ir Lietuvai. 
Tokis atsipirkimas nuo totorių tęsėsi ilgus metus ir 
sunkia našta gulė ant ir taip ištuštėjusio valstybės iždo.

Dabar įsivaizduokime, kokios atmainos visuomenės 
tvarkoj įvyku Lietuvoje prie Jogailaičių. Apie Kazimiero

—o—

NEWARK, N. J
Žolynų Darželis Ir 
Nastutės Daina

Operetės ‘‘Sudrumsta šir
dis” scena — žolynų darželis. 
Uždangai atsidarant, Nastute 
(O. Stelmokaitė) vaikščioja

rrrr

ANN STELMOKAITfi-EICKE 
Nastutės rolėje.

po darželį ir skindama rožes 
ir rūtas dainuoja sekančią 
dainą:

*

Darželio Daina
Oi kaip smagu, kaip gražu 
Vaikščiot po darželį.
Rodos tik skink ir kvėpink 
Kiekvieną žiedelį. ' '
Visur kampuos, patvoriuos 
žolynai, žaliuoja, 
Jūjų žiedai ir kvapsniai 
Mane vis vilioja.
Ir kiek rūšių ir spalvų, ’ 
Ir kiek įvairumo, 
Mano širdis ir mintis 
Džiaugias iš linksmumo.
Oi niekados, niekados 
Aš jų neapleisiu, 
Vis laistysiu, žiūrėsiu, 
Gerai pridabosiu.

nėję laidoje padarė sekamą 
pareiškimą:

“Per 59 metus, “Jersey Ob
server” yra išgyvenęs visokių 
ekonominių sunkumų, bet nuo 
1939 metų, nežiūrint, kiek 
pastangų buvo dėta, laikraš
čio biznis kas kart brido į de
ficitą.

“Kai 1939 metais mokėjom 
už toną popieriaus $48, tai da
bar mokame. $116 ir nėra vil
ties, kainų kilimo sustojimui. 
Laikraščio personalui išmokė
jimai 1939 metais buvo $600,- 
000 o dabar išmokama bėgyje 
metų $1,100,000.

“Nors laikraščio biznyje 
kainos irgi pakeltos, bet tuo- 
mi pakėlimu nepadengiama 
nuolatinio kilimo kainų ant 
popieriaus ir kitų spaudai rei
kalingų dalykų. Mes kainas 
pakeldavom tiek, kiek biznio 
konkurencija mums leido.”

Toks tai atsisveikinimas po 
59 metų gyvavimo dienraščio, 
kuris darė virš milijono dole
rių biznio metuose.

Mūsų lietuviški dienraščiai 
Laisvė ir Vilnis neturi tų šim- 
ta-dolerinių skelbimų, nė tų 
progų link biznio darymo, ko
kius turi stambūs kapitalistų 
laikraščiai. Kainų kilimas pa
liečia mažų laikraščių biznį 
skaudžiam, negu didžiųjų, nes 
neišgalima pirkti popierį ir 
kitas reikmenis spaudai, di
desniais kiekiais, kaip kad 
daro didieji kapitalistų laik
raščiai. Na, o kaina Vilnies ir 
Laisvės prenumeratų nepakel
ta. Met nesmagu pasidaro, kai 
primeni draugui paaukot dėl 
mūsų lietuvių darbininkiškos 
spaudos, ir gauni atsakymą: 
— “Kur jie ir deda tuos pini
gus?”

Dabar eina Vilnies ir Lais
vės vajus už gavimą naujų 
skaitytojų ir finansinę para
mą. Rūpinkimės visi gauti 
naujų skaitytojų ir, pagal iš
galę, paaukokim mūsų darbi
ninkiškų dienraščių rezervo 
fondams. Charles

O nuo rūtų augančių 
šakelių priskinsiu 
Ir iš jų žalių, gražių 
Vainikėlį pinsiu.
Užsidėsiu ant kasų, 
Galvelę papuošiu 
Ir kasdien jį — visados 
Su džiaugsmu* nešiosiu.
Ii- tas bus kaipo ženklu 
Jaunųjų dienelių 
Ir taipgi, kad tebesu 
Tarpe mergužėlių.
Ir visad jį sergėsiu, 
Kad jis nenudžiūtų 
Ir kad šelmis bernelis 
Jojo nenuskintų.

Pirmu kartu kai vaidinom, 
tai šita daina turėjo tik 4-rius 
posmus, o dabar turi 8-nius. 
Ją labai gražiai dainuoja ope
retės žvaigždė Onytė Stelmo
kaitė.

Taigi 2-rą dieną gruodžio 
visi lietuviai iš visų kampų 
susirinkit pamatyt operetės 
darželį išgirsti šitą ir kitas 
dainas ir visą vaidinimą. Dar 
bar yra labai gera proga,, 
ateityje, tai nežinia ar bęvai- 
dinsim šioj apylinkėje. Vaidi
nimas įvyks, gruodžio 2-rą 
dieną 3:30 vai. po pietų, Uk- 
rainų svetainėj, 57 Beacon St., 
Newark, N. J. • * . y. , •

Gastrolių Komisija.

Montello, Mass
Koncertas, nelaimės, mirimai į 
- Lapkričio .1.7 d. Liuosybės 

Choras davė koncertą po va-, 
dovybc Alb. Potsius. Pirminin
kavo M. Budrikes. Publikos bu
vo apie pusantro šimto. Choras 

sudainavo šešias dainas.. Išėjo 
labai gerai. Solus ir duetus 

pagirtinai sudainavo Božė 
Stripinis, Aldona Wiallan, W. 
Yodeikis. Norwoodo Vyrų En- 
samblis, po vadovyste Gerda 
Terarsth, labai vykusiai su
dainavo apie penkias dainas.

Taipgi buvo suloštas “Trio- 
logas” iš Smetonos viešpata
vimo laikų. Lošimas publikai 
patiko.

—o—
Lapkričio 13 d. patiko ne

laimė Frank Pūkelį. Bevalant 
gazinį pečių su kokiu ten 
skysčiu, eksplodavo ir kilo ug
nis. Jis ugnį greitai užgesino, 
bet vistiek pasidarė nuostolių. 
Apdegė sienos, karpetas, lan
gų užuolaidos, ir patsai apde
gė rankas, turėjo kreiptis pas 
daktarą. Dabar gydosi namie.

Lapkričio 19 d. mirė Jose
phine Mikėnienė, Jono Mikė
no žmona. Paliko nubudime 
savo vyrą, dvi dukteris, du 
žentus, kuturis anūkus, ir ki
tas gimines, draugus ir pažįs
tamus. Pirmiau ji buvo laisva, 
skaitė Laisvę. Bet tapo palai
dota religiniai. Žolynas.

—o—
Klaidos pataisymas

Lapkričio 24 dienos kores
pondencijoje buvo pasakyta, 
kad “jau seniai serga George 
Gutauskas”. Tai klaida. Turi 
būti George Gutkauskas. At
siprašome už klaidą.

Redakcija

Miami, Fla.
Sezoniniai Koncertai

Lapkričio 16 d. Bayfront 
Parko Stadijone atsidarė 22- 

. ra metinė koncertų programa 
du kaltus per savaitę, trečia- 

■ dieniais ir penktadieniais, va
karais nuo 7:45 p. m. Tęsis 

. per visą žiemos sezoną po at- 
i viru dangom be įžangos, mies- 
. to lėšomis. Ta proga publikos, 
• kaip vietinės, taip ir svečių tu

ristų, prigužėjo apie dešimtis 
tūkstančių, kaip vietinė spau- 
da apskaitliavo. šauni simfoni 

nė orkestrą, po vadovyste 
Caesar La Monaca, grojo to
kių garsių kompozitorių kla
siškus iš operų veikalus, kaip 
Wagner, Webber, Puccini, ir 
kitų. Per tris kardus pildė so
lo Fai Drazin, soprano, kuri 
tikrai publiką sužavėjo, gau
dama daug ovacijų. Ant pa
baigos keturi komedijantai 
grojo-giedojo ir krėtė šposus, 
kuriems publika nepasigailė
jo triukšmingų aplodismentų.

Neapseita ir be politikos, 
perstatytas kalbėti tūlas Ch. 
Senerchia, kuris kandidatuoja 
į miesto komisijonierius. Jis 
pats save labai išsigynė, pasa
kė, kad jeigu bus išrinktas, 
tai pagerins miestą, gatves, 
švarą. Daug vietų nėra “said- 
vokų”, einant gatve bile mi
nutę gali būt permuštas auto 
mašinos, daug geležinkelių iš
vedžiota skersai gatves, kurie 
turėtų būt kitaip sutvarkyti, 
ir dar daug kas pažadėta-pa- 
tiešyta, bet ar bus kada nors 
išpildyta, tai kitas klausimas, 
gavus šiltą vietelę. Dabar 
^miestas turi ketvirtą dalį mi
lijono gyventojų, bet 1965 
metais pašoks iki viso milijo
no. Bet kad orlaiviai birzgia 
per mūsų galvas dieną ir nak
tį, gadina mūsų miegą ir ner
vus, apie tai kalbėtojas nepri
siminė nei žodelio. Už miesto 
ribų yra tūkstančiai hektarų 
tuščios žėmės, ten galėtų būti 
stotis ir orlaivių keliai.

Antras skymas, kad tūks
tantinė publika nesiskyrstytų, 
tai,buvo pažadėta, kad tie kc- . 
turi komedijantai po prakal
bos išpildys paskutinį juokų 
dainavimą ir mužikas aktą. 
Ko publika ir laukė. Tai čia ir* 
buvo jų pirmas žodžio nepil
dymas, nes pasibaigus prakal-: 
bom, paaiškinta, kad visi* 
ščyrai balsuotų už poną Se-1 
nęrchia, o kas link tų komikų,' 
tai jię išvažiavo kitur komedi
jas lošti. Vieni1 subaubė, kiti 
sušvilpė. .Tokia pabaiga buvo 
ne-per garbingiausia.

• V. J. Stankus.

' ''

laKai senatorius Robert Taft pribuvo į Des Moines, 
ir apsistojo Hotel Des Moines, Amerikos Darbo Fede
racijos unijos pastate pikietą. Čia parodoma, kaip se
natorius Taft skubinasi i automobilių. Unijos jį pikie- 
tavo todėl, kad jis yra atsižymėjęs organizuotų darbi- 
ninku priešas ir autorius nelemtojo Taft-Hartley įsta
tymo.

New Haven, Conn
LLD 32 kuopos surengta va

karienė lapkričio 18 d. labai 
gerai pavyko. Buvo daug sve
čių iš apylinkės miestų. Ir die
na pasitaikė labai graži. Va
karienės laikas buvo skirtas 4 
vai., o svečiai jau pradėjo 
rinktis 2 vai. Buvo pakanka
mai laiko vienas kitam ranką 
paspausti. Laikas prabėgo la
bai greitai, štai jau ir po 4 
vai. Gaspadorius J. Kunca 
pakviečia svečius prie stalų. 
Baigiant valgyti, gaspadorius 
pradėjo vakarienės progra
mą, kuri susidėjo iš kalbų. 
Pirmiausia pakvietė vietos va
karienės gaspadorių J. Alek
są pakalbėti, antrą — J. Jo
cių iš Bridgeport©, trečią —J. 
Strižauską iš Waterburio, ket
virtą — Žemaitienę iš Hart
fordo, penktą — tik iš Čecho- 
slovakijos grįžusią ' Mildred 
Maršalką, kuri plačiai nušvie- i puikioj Liberty Auditorijoj

kurį
Vik-

tė padėtį liaudiškosios demo
kratijos šalyje. Ji sakė, kad 
vietos laikraščiai ir komenta
toriai daugiau nieko nepasa
koja, tik melagystes. Sakė, 
ten žmonės nori taikos.

Prie pabaigos buvo pakvies
tas pakalbėti V. Valley. Jis 
nušvietė šių dienų darbo žmo
nių vargus ir padėtį. Taipgi 
skaitė gražų laišką, pritaiky
tą kelionei į Lietuvą, už 
gavo daug aplodismentų, 
torui ačiū nuo kuopos.

Kuopos nariai taria 
gaspadinėims: Anelei Miller- 
Mieliauskienei, Blančei Whi
te, S. Aleksienei in Valinčie- 
nei. Taipgi ačiuojame už dova
nas Agotai Buchonis, Blančei 
White ir Evai Reid.

Vakarienės pasekmės pui
kios, liks arti šimtas dolerių.

Gaspadoriai J. Aleksa ir J. 
Kunca taria ačiū visiems, ku
rie šioje gražioje vakarienėje 
dalyvavo. « J. S. K.

ačiū

Johnson City, N. Y
Padėka

Norime šia proga širdingai 
padėkoti mūsų ilgų metų ge
riems draugams ir draugėms 
už taip malonias vaišes laike 
mūsų dalyvavimo Laisvės kon
certe, sykiu su mūsų drauge 
scrantoniete A. čerkauskaite.

Pietūs įvyko prieš koncertą 
Auditorijoje, buvo smagu pra
leisti laiką malonių draugių 
ir draugų tarpe. Ir labai dide
lė padėka už gražius rožių 
“korsažus,” kuriais mes bu\ 
vome apdovanotos.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dienų. 
. ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna

vimą.* Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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

■■■—........... m.............................. ...........................................................—— i ■ ....... . 11 7 u1 1 n *—

3 puil.-—Laisvė(Libcrty )• Trečiad.,; Lapkritis-Nov. 28, 1951

Taipgi turėjome garbės da
lyvauti gimtadienių paminėji
mo pokilyje, kurį buvo suren
gusios Moterų Apšvietos Klu
bo narės- savo pirmininkei 
draugei K Petrikienei ir sy
kiu serantonietei A. čerkaus- 
kaitei. Čionai . buvo puikus 
tortas ir kitų gardumynų, prie 
to visiems maloniai šeiminin
kavo žymi muzikė B. Šalinai
tė-Sukackienė) su savo šei
ma, pirmiausiai pravesdama 
visas dalyves s u d a i n u o ti 
“Linksmų Gimtadienių”, o 
draugė O. Čepulienė visas vai
šino su skąniu lietuvišku sūriu, 
širdingai dėkojame visoms 
draugėms šio pokylio daly
vėms ir sumanytojoms.

Čia pat teko susipažinti su 
drauge Šmitiene iš Philadel- 
phijos, kuri sakė, kad ir jos 
gimtadienis yra tą pačią die
ną. Ir kurgi būtų galima rasti 
patogesnę vietą praleisti viso
kius paminėjimus, kad ne

i,o 
ypač Laisvės koncerte ? čionai 
buvo tiek daug publikos suva
žiavę net iš tolimų kolonijų, ir 
visi džiaugėsi puikiai pavyku
siu koncertu. Tai puiku!'

Taip ir reikia.
Dabar tariame dėkui drau

gui K. Jankaičiui už draugiš
kumą ir už vaišes bei nuvežk 
mą pas' mūsų gerus draugus 
Bovinus ir jų šeimą, kur sma
giai praleidome šeštadienio 
vakarą. Ačiū jiems.

Būtinai norime padėkoti ir 
drg. A. Mikalaus už pakvieti
mą mūsų ir drg. čerkauskaitę 
pas save į nakvynę ir už taip 
malonų priėmimą. Ačiū vi
siems, bandysime atsilyginti.

V. ir B. Zmitraitės.

Nauji poligrafiniai 
įrenginiai

MASKVA.— Poligrafinių 
mašinų gamybos įmonės 
pradėjo gaminti naujus 
įrengimus spaustuvių su
rinkimo ir įrišimo cechams.

Sėkmingai buvo išmėgin
ta surinkimo mašina “N-5.” 
Ja galima rinkti bet kurį 
tekstą, įskaitant sunkias 
formules, matematinius ži
nynus su graikiška abėcėle.

Žymiai palengvins knygų 
rišėjų darbą ir piaustymo 
malšina, kuri, originalios 
konstrukcijos dėka, vienu 
metu apipiausto knygą iš 
trijų pusių.

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

laikus jau kalbėjome. Dabar trumpai nurodysime, kas 
įvyko viešpataujant Aleksandrui, Zigmantui IĮ, pramin
tam Seniu, ir Zigmantui’ Augustui, kuriuo pasibaigė Jo
gailos giminė. ........'•/ ■ ‘ ■''/'-•'/v'1 ’
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Organizacijoms ir 
jų delegatams

Demokratinėms Teisėms 
Ginti konferencija, kuri buvo 
nukelta iš lapkričio 18-tos, į- 
vyks jau šį sekmadięnj, 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

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 
kriaučkos, turėkite su savimi 
Unijos ir Social Security kor
teles, kitaip nebūsite įleisti į 
susirinkimą.

J. S.

NewWko^ėž^2inios
Kailiasiuviai parems 
savo bedarbius

uždarbį į unijos be- 
fondą. Už pusdienio 

kirpėjų, 
finišerių, prikali- 

ir paslų loka-

tuose mitin- 
sakė,' jog šie- 
tarp kailiasiu-

ir taksavi- 
vidutinių 

nebeišgali

Svečiai
Pirmadienį Liberty Audito

riją ir jos patalpose įsikūru
sias lietuvių įstaigas atlankė 
svečias iš Brockton, Mass., 
Jurgis Šimaitis. Jį pas mus 
palydėjo jauna jo giminaitė 
Mrs. Olga Gray (šimaitytė), 
žmona stiklų fabrikanto 
iFrank Gray, gyvenanti Audi
torijos kaimynystėje, Rjęh- 
moiid Hill.

Viešnia pagyrė lietuvius už 
įsigijimą šios gražios įstaigos. 
Pastatas jai buvęs pažįsta-* 
mas nuo seniau, jos vyras ka
daise apžiūrinėjęs pastatą 
fabrikui įrengti. Bet jo reika
lui buvęs pageidaujamas vie
no aukšto pastatas, "tad tiktai 
dėl to nepirkęs šio keliaaukš
čio pastato.

Šijmaitis, žymus x lietuvių 
darbuotojas savo mieste ir 
apylinkėje, buvo atvykęs į 
Lietuvių Namo Bendrovės su
važiavimą ir bankietą, įvyku
sius (ir sėkmingai pavyku
sius) praėjusį šeštadienį, Li
berty Auditorijoje. Rep.

Šaukia konferenciją 
taikai akstinti

Didžiojo New Yorko Tary
bos Taikai skelbia visų taikos 
grupių, taikos komitetų ir ki
tų pageidaujančių taikos ar 
taikai pritariančių' organizaci
jų atstovų konferenciją gruo
džio 4-tos vakarą, Hotel Capi
tol. Viešbutis randasi prie 8th 
Avė. ir 50th St., New Yorke.

Konferencijos šaukėjai skel
bia, jog ten bus svarstoma 
budai, kuriais taikos pagei
daujantieji žmonės galėtų tai 
pasakyti mūsų šalies prezi
dentui ir bendrai visuomenei.

Greta kitų pasiūlysimų pla
nų, yra specialės atvirutės 
prezidentui Trumanui, kuriose 
prašoma Kalėdoms taikos 
pasaulyje ir taikos Korėjoje.

Išbandymas puolimo įs 
oro įvyks 28 ar 29-tą

Civilinių savisaugos virše
nybė praneša, jog visuotinas 
išbandymas sirenų (baublių) 
ir jiems pritaikytų veiksmų į- 
vyks kada nors lapkričio 28- 
tos ar 29-tos priešpietį. *

Iš karto buvo skelbta tiktai 
savaitė. Tačiau vėliausiu pra
nešimu “netikėtieji”, pratimai 
apriboti dviemis priešpiečiais. 
Valanda publikai neskelbia-

Daugelis kailiasiuvių loka
lų savo praėjusiuose mitin
guose nutarė, kad visi dirban
tieji nariai sumokėtų po pusės 
dienos 
darbių
auką jau pasisakė 
operatorių,, 
nėtojų, graikų 
lai.

Kalbėjusieji 
guose unijistai 
met nedarbas
vių daug padidėjo dėl to, jog 
aukštomis kainomis 
mais apibiedninti 
pajamų žmonės 
kailinių pirkti.

Gi bedarbių padėtis pasun
kėjo ir dėl Hughes-Brees įsta
to naujų patvarkymų nedarbo 
apdraudos srityje. Pagal tą 
įstatą, juo mažiau dirbi, tuo 
mažiau nedarbo apdraudos 
tegausi, o tūluose atvejuose ir 
visai negauna.

Unijistai savo mitinguose 
atliko ir eilę kitų visuomeniš
kų darbų. Jie pasiuntė prezi
dentui Trumanui telegramas, 
reikalaudami sustabdyti žu
dymą negrų, sudrausti, nu
bausti žudikiškus valdininkus. 
Jie užgyrė sudarymą komite
to darbuotis už išlaisvinimą 
unijos manadžerio Irving Po
tash. Daugelis narių savano
riai parėmė tam fondą. Ir ke
li lokalal pasveikino Dr. Du- 
Bois ir jo advokatą Vito Marc- 
antonio už laimėjimą svarbios 
civilines teises pastiprinančios 
bylos.

Didelės Jono ir Annos 
Vaiginių sidabrinės 
vestuvės

KRISLAI

Ateikite šį sekmadienį, 2-rą 
gruodžio, pietauti su mumis

teikti prelekciją apie 
yra rengiami pietūs Li- 
Auditorijoje šį sekma- 
gruodžio 2-rą, 1 vai.

Jau buvo minėta, kad sąry
šyje su atvykimui gerbiamos 
viešnios Kristinos Stanislovai- 
tienės 
mena 
berty 
dienį,

Kadangi bilietai nėra par
davinėjami, kai kas klausė:

—Ar visiems galima ateiti? 
Gal tai bus privatine pare?

Atsakome:
Kviečiami visi,
kaip ir draugiško 
ne poniški, bet 
sveikai ir sočiai 
vienos rūšies mėsa

dėčkai. Už tai ir atpildas už 
juos bus kiekvienam prieina
mas.

Kviečiame visus ii\ prašome 
nepavėluoti, nes ilgai pietauti 
nebus laiko. Norėsime pažiū- 
rinėti viešnios atsivežtų pa
veikslų, o paskiau išgirsti ir 
prelekciją. Prelekcijos pra
džia 3:30 po pietų.

Tikimasi, kad
prelegente garbės svečiuose 
taipgi turėsime ir jos 
mums jau ne kartą girdėtą 
daktarą Joną Stanislovaitį.

Moterų Apšvietos
Klubas

sų viešnia
ne privatine.
Pietūs bus 

pobūdžio— 
pakankami 

pavalgyti, 
ir kiti pri-

vyrą,

Newarke ir visoj N. J. pirmu 
kartu ta graži programa

Naujoji operete “Sudrums
ta širdis” ir koncertas įvyks 
jau šį sekmadienį, gruodžio 
(Dec.) 2-rą, 3:30 po pietų,
Ukrainų Salėje, 57 Beacon St., 
Newark, N. J.

Operetę stato bendrai Aido 
Choras iš Brooklyn, N. Y., ir 
Sietyno Choras, vietinis.

Maspėth, N. Y.

Praėjusį sekmadienį čia į- 
vyko Jono ir Annos Vaiginių 
sidabrinių vestuvių atžymėji- 
mo pokylis.

Jis įvyko didžiojoje Lenkų 
Tautinėje salėje, kuri buvo 
pilna žmonių, Vaiginių gimi
nių, draugų ir prietelių.

Jonas Vaiginis — ilgametis 
biznierius, šiuo metu, partne
rystėje su šapolu, palaikąs 
biznį Ridgewoode. Todėl Vai- 
giniai turi daug draugų ir 
prietelių.

Na, ir šiemet, sukakus 25- 
riems metams, kai Vaiginiai 
susituokė, juodu sukvietė savo 
gimines, draugus ir prietelius 
į pokylį sukakčiai atžymėti. 
Salė buvo gražiai išpuošta, il
gi stalai skoningai padabinti; 
puikus orkestras nuolat grie
žė, o svečiai valgė, gėrė, šo
ko, linksminosi.

Buvo neilga kalbų progra
ma. Mr. Ballas-Bieliauskas, 
kaipo vakaro toastmasteris, 
pakvietė pakalbėti kunigą 
Kartavičių, — jis kalbėjo 
angliškai; paskui kunigą Le- 
kešių, kuris kalbėjo lietuviš
kai ; vėliau buvo pakviestas 
dar vienas svečias, kurio pa
vardės nenugirdau; paskui 
pakviesta Eva Mizarienė, Vai- 
ginienės jaunų dienų draugė, 
—Mizarienė kalbėjo angliš
kai; vėliau pakviestas kalbėti 
R. Mizara, — šis kalbėjo lie
tuviškai. Čia, mat, buvo ir ne 
lietuvių, todėl ir kalbos buvo 
“pritaikytos”. Visi kalbėjusie
ji linkėjo Vaiginiams ilgiau
sių metų, kad juodu sulauktų 
auksinio jubiliejaus.

Paskiausiai kalbėjo patys 
Vaiginiai, dėkodami svečiams 
už atsilankymą.

■ Svečiai sdnešė jubiliejatams 
nemaža gražių dovanų.

Koresp.

Leonas Yonikas

Pirm operetės bus 
koncertinė programa, 
išpildys Aido ir Sietyno

graži
kurią 
Cho- •’ tis.

rai, UkĮ’ainų Choras, jaunos 
Aido šokėjos ir, pirmu kartu 
New Jersey, dainuos gabus 
jaunas solistas Leon Yonikas.
Apie operetę:

“Sudrumsta širdis,” dviejų 
veiksmų romantiška operetė 
(veikalą parašė Jonas Juška, 
muziką -— Pranas Balevičius), 
perstatė, kaip mergina įsimyli 
vieną vaikiną, bet tuo pat 
laikotarpiu1 pasisuka jai kita^ 
ir “sudrumsčia jos širdį.” Tad 
ir dainos yra apie jų meilę — 
meilios ir linksmos.

Dainų yra 12-ka, visos nau
jai sukurtos.

Newarkieciai, taipgi iš kitų 
New Jersey miestų ir iš New 
Yorko, taip pat ir iš toliau šir
dingai kviečiami atvykti.

Kelrodis: Iš Penu, stoties 
važiuokite Market St. Laiky
kitės pq kairei. Kada priva
žiuosite •' Hall of Records ir 
Springfield Ave., už kokių .10 
blokų, dešinėje, rasite Beacon 
St. Privažiuojama busais 25 
arba 1.

Rengia ir kviečia visus Lie
tuviu Meno Sąjungos Apskri

ti w

Pradės statyti ligoninės Rinks aukas veiklai 
naująją dalį Izraelio unijose

Hotel Bradmoor 12-me 
aukšte maudynės kambaryje 
rasta apdegusi, mirusi May 
G. Reilly, 50 metų, dirbusi te
lefonų firmai.

mi

Ateinantį šeštadienį įvyks 
apeigos ties 15th St. ir Li
vingston Pl., New Yorke,, kur 
planuojama statyti New York 
Infirmary naują
priedą. Ir ta diena 
lįmpellitteri 
New York

Naujasis 
$3,600,000. 
tos apeigos bus

modernišką 
majoras 

paskelbta kaipo 
Infirmary Day.
priedas kainuosiąs 

Menama, kad ir 
panaudotos

Tąsa nuo 1 p.) 
“žindymui”. Jis esąs dar maiš
tingesnis už kiaulės arba kar
vės pieną.

Su laiku išnyks ir pieninės 
karvės.

Mirė Brooklyno 
žymus darinėtis

Lapkričio 24-tą, staiga,
rė Max Torch in, Amcrikam 
Labor Party Kings apskrities 
vice-pirmininkas, žymus vieti
nėje politikoje darbuotojas, 
vos sulaukęs 42 metų.

Liko liūdesyje žmona Lil- : 
lian ir sūnus John. i

Virš 300 jo bendradarbių ir 
draugų buvo susirinkę L J. 
Morris Funeral Home prie 
Rockaway ir Church Avenues 
trumpoms išlydėjimo apei
goms sekmadienio popietį.

Šaukė busŲ firmų ir 
unijos pasitarimą

Miestinės tranzito komisijos 
viršininkas Theodore Kheel 
pašaukė busų savininkių kom
panijų ir tų firmų darbininkus 
atstovaujančią Transporto 
Darbininką Uniją į pasitari
mą. Bando sutaikyti be strei
ko.

Darbininkai reikalauja 40 
valandų savaitės ir pakėlimo 
algų. Jie grasina streiku, jei
gu neišpildys jų reikalavimų.

Kompanijos sako, kad joms 
neprivaloma valandas trum
pinti, nes unijos pasirašytas 
vykdomasis kontraktas galio
ja iki gruodžio 1-mos, 1952 
m. Unijos viršininkai jame 
pasirašė, greta kitko, pažadą 
nestreikuoti.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kuopos metinis susi
rinkimas jvyks 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.
54 kuopos susirinkimasLLD

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

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

Lietuvių Literatūros Draugijos 6 
kuopos mėnesinis susirinkimas jvyks 
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)

štai kitas svarbus praneši
mas: Per paskutinius desėtką 
metų Amerikoje 713,000 far- 
merių išėjo iš “biznio.” Jų že
mes iš jų atėmė ir prarijo di
dieji kapitalistiniai 
vai.” Farmeriai su 
mis išmesti laukan 
“dievo vai i Ai.”

mašinomis. Taip buvę smul
kūs, biedni, atsilikę valstie
čiai pasidaro turtingesni, so- 
tesni ir kultūringesni.

RANDAVOJIMAIQ
Pasirandavoja 7 kambarių apart- 

mentas, neapšildomas' yra maudy
nės, randa $60 j mėnesį, dubeltas 
apartmentas ant 2-rų ir 3-čių lubų. 
Privatinis įėjimas. Mrs. M. Birn
baum, 191 Sb. 2nd St., Brooklyn, 
N. Y. (232-234)

“kolekty- 
jų šeimo- 
ir pavesti

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

Netaip 
lektyvizacija. 
lektyvizacija 
no valstiečio 
d u on i ų eiles, 
savo žemės, 
jau bendrai 
moderniškomis

ko- 
ko- 
vie-

su socialistine
Lietuvoje 

neišmeta nė 
į benamių ,ir be-
Jie pasilieka ant 
tik toji jų žemė 

apdirbinėjama 
žemės ūkio

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu '

AUTO ’■ ’< 
REPAIR •

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

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel.’ ST. 2-8342

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga nuolatinė namų darbi

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

Skubiai reikalinga moteris pagel
bėti ką tik 'po operacijos iš ligoni
nės sugrįžusiai ligonei. AndruŠkevi- 
čius, 605 Hendrix St., Brooklyne. 
Van Siclen stotis ant bile kurios 
subway ar elevated linijos. Telefo
nai: DIskens 5-8157. (232-34)

PEIST LANE, 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ ' 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St/ 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Visašališkoji žydų organi
zacija Labor Israel, vadovau
jama Schossbergio su Isaac 
Hamlin, savo konvencijoje 
New Yorke pasisakė po visą 
šalį surinkti Išraelio Histad- 
rut paramai dešimtį milijonų 
dolerių.

NEWARK, N. J.
Rusų Darbininkų Choras ir Šoki

kų Grupė Volga turės lošimus ir 
koncertą, šeštadienį, gruodžio T d., 
7:30 vai. vakare, Russian Center, 
53 Broome St. Bus suvaidinta Čigo
nų Stovykla, bus gražių 
įvairumų. Prašome visus 
ti. — John Semenovich.

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreeri 7-6868

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

dainų ir 
atsilanky- 
(232-233)

Dvylika asmenų tapo pavo
jingai susargdinti iš šildomojo 

sukelti dalį tos sumos auko- pečiaus įėjusiomis butan ang- 
mis. lies dujomis New Yorke.

Irano premjeras Mossadegh labai patenkintas šia ne
paprasta dovana. Tai miniatūrinis žibalo šaltinis, arba 
žibalo šaltinio modelis. Sugrįžęs Iranan jis pareikalavo, 
kad Irano parlamentas pareikštų savo nuomonę, ką 
jis mano apie vyriausybės vedamą politiką linkui Ang
lijos. Parlamentas vienbalsiai pasisakė už valdžios po
litiką.

PHILADELPHIECIAI UŽPRAŠO
Atsilankykite ir savo draugus at

siveskite j šaunų Banketą ir Kon
certą, kuris įvyks subatoje gruodžio 
(Dec.) 1 dieną, R.U.B.A. Hali, 414 
Green St. Sale atdara nuo 6:30. 
Koncertas prasidės kaip 7:30. Šis 
puikus pokilis rengiamas dėl pager
bimo sukakties 45 metų literatūri
nio veikimo gerbiamo rašėjo Seno 
Vinco. O jei turėsime ir kiek pelno, 
tai skirsime dėl apšvietos ir litera
tūros tvirtinimo. Bukime visi! — 
Rengimo Komisija. (232-233)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

vietoj pirmo sekmadienio, — antrą 
sekmadieni, 8 d. gruodžio. Susirin
kimas perkeltas dėl 
tės 2 d. gruodžio, 
Newarke, 3 vai. po 
rinkimas jvyks toj
vai. po pietų, gruodžio 8 d., 17 Ann 
St. Meldžiu atsilankyti skaitlingai. 
Turėsim daug delegatų raportų šia
me susirinkime.—Kviečia Valdyba.

(232-233)

statomos opere- 
59 Beacon St.., 
pietų. Mūs susi- 
pačioj vietoj, 3

ELIZABETH, N. J. 
L. D. P. Klubo Nariams.

Kadangi LDR Klubo susirinkimas 
jvyks gruodžio 2 d., savo patalpoj ir 
tą pačią dieną jvyksta Sietyno Cho
ro operetės perstatymas “Sudrums
ta Širdis” tai prašome visų LDP 
Klubo narių būti susirinkime būti
nai 1 valandą po pietų, kad galėtu
me tą valandą pradėti susirinkimą, 

norėso iš tenai važiuoti katrie 
Newarkan. — Klubo Sekr.

(232-233)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia Military 

Whist Parę, Lapkričio 30 (Nov.) 
1951, kaip 7:30 vai. vakare, ant 29 
Endicott St. Bus dovanos už. atsi
lankymą, ir už lošimą. Choras pra
šo visus atsilankyti, o nesigailėsite.
— Aido- Choro Komisija, (232-233)

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 EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 gusl.-Laiavė (Liberty)-Trečiad.t Lapkritįų-Nov. 28, 1951




