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Apėjo Peipingą iš Ryty ir Vakary(Cincinnati, Ohio. —Dar- ■
Tai Jau 66-ta Trumano Prokuroro Auka

to-
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nors vienas kardinolas 
visiškai nebijąs komu- 
Jis net žada kolmunis-

r*#'

Maskva. — Sovietinių 
mokslininkų ekspedicija, va
dovaujama prof. L A. Efre- 
movo, atkasė Gobi dykumoj, 
Azijoj, daugybę dinosaurų

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
“ Barry S. Trumanas turi 

progos įeiti istorijon kaipo vie
nas didžiųjų prezidentų,” ra
šo “Industrial News Review.” 
Ir priduria: “Visas civilizuo
tas pasaulis trokšta, kad jis 
atitiktų toms milžiniškoms at
sakomybėms, kurios krinta 
ant jo.”

“Industrial' News Review” 
karštai rėmė Dewey kandida
tūrą. Trumaną beveik komu
nistu skaitė. O dabar jau 
prie jo laižosi. Ir neapsiriks. 
Kaip atrodo, tai Trumanas jau 
dabar su savo gerais pažadais, 
iškilmingai sudėtais kampani
jos metu, pradeda nesiskaity
ti.

Tai 
sakosi 
nistų. 
tus supliekti įdomiose lenkty
nėse.

Rašo So. Bostono Darbinin
kas :

“Anglijos kardinolas Grif
fin pasakė, kad geriausias bū
das kovoti prieš komunizmą 
yra įrodyti, kad katalikams la
biau rūpi išrauti sociales ne
geroves negu komunistams.

“Neteisybių liekanos turi bū
ti šalinamos visose tautose, vi
suose kraštuose. Tas turi būti 
atliekama be vilkinimo.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne * $8.00
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Kailiasiuvių Vadas 
Jack Schneide

(JO Suvažiavimas Šaukia
Sugrąžint Wagnerio Įstatą
Be Jokių Pakeitimų

Kinų Liaudininkai 
Nušlavė 180,000 
Čiango Tautininkų

New York. — Valdžios 
agentai suėmė Jacką 
Schneiderį, CIO Kailiasiu
vių Unijos vadą, deportavi
mui iš Amerikos.

Schneideris, vienas tos li
nijos kūrėjų ir budavotojų, 
yra jau 66-tas sveturgimis 
darbininkų veikėjas, ku
riuos Trumano generalis 
prokuroras Tomas Clarkas 
areštavo ištrėmimui iš šios 
šalies. Jis suimtas kaip ne- 
pilietis komunistas.

Clarko agentai išplėšė jį 
iš Kailiasiuvių Unijos bend
rosios tarybos raštinės ir 
nugabeno į Ellis Islando at- 
eivybės stotį.

Schneideris dabąr už $1,-

000 užstato paleistas iki 
lesnio tardymo.

Jack Schneider, gimęs 
Rusijoj, yra 51 metų am
žiaus. Amerikon jis atvyko 
1921 m. ir stengėsi gauti jos 
pilietybės popierius. 1928 
m. jis vedė Amerikos pilie
tę ir turi 16 metų dukterį.

Schneider pasižymėjo ko
vomis dėl Kailiasiuvių Uni
jos išvystymo ir jos apvaly
mo nuo gengsterių. ši unija 
yra iškovojus savo darbi
ninkams geresnes algas ir 
darbo sąlygas, negu daugu
ma kitų.

Ateivių Gynimo Komite
tas šaukia įvairias organi
zacijas ginti Schneiderį.

Portland, Oregon. —CIO 
unijų suvažiavimas vienbal- bo Fęderacijos suvažiavi- 
siai užgyrė rezoliuciją, ku- mas šaukė Jungt. Valstijų 
ri reikalauja ' panaikint 
priešunijinį Tafto - Hart- 
ley’o įstatymą ir pilnai su
grąžint Wagnerio darbo 
santykių įstatymą.

Rezoliucija sako, Wagne
rio įstatymas dėl unijų tei
sių ir streiko laisvės turi 
būti atgaivintas be jokių pa
keitimų.

Kongresą sugrąžint Wag- 
nerio įstatymą ir “patai
syt” jį taip," kad būtų už
drausti vadinami “sauvališ- 
ki” streikai. Federacijos su
važiavimas sakė, kad rei
kią atsižvelgti į “publikos 
reikalus” ir bendradarbiau
ti su samdytojais ir val
džia.)

Austrų Ministerijos Narė 
Šnipinėjo Amerikonam prieš
Sovietinę Austrijos Dalį

Sovietų Mokslininkai Rado 
Senovinių Žvėrių KaulusKarštai ir nuoširdžiai svei

kinu. Tegul broliai katalikai 
eina į lenktynes.

Tegul tik jie karštai ir nuo
širdžiai kovoja prieš neteisy
bes ir negeroves visuose kraš
tuose ir visose tautose be vil
kinimo, o pamatysite, kaip

... greitai jie visi iki vienam bus [ir kitų išnykusių senovinių

įkaitintas Kongreso 
Nariu “Šmėriiotojas”

EĮSSapšaukti komunistais.

j Ak

. Ir So. 
Bostono Darbininkas bus vie
nas iš pirmutinių tokius katali
kus paskelbti pragaro vaikais.

žvėrių palaikų. Vienas di- 
nosauras* buvo 98 pėdų il
gio, kito kaulai sveria apie 
70 tonų.

Vienas laikraštis įdėjo Lie
tuvos medinio namelio, prili
pusio prie žemės, nuotrauką ir 
po jo padėjo parašą: “Koks 
mielas būdavo mažame medi
niam namelyj šaltas rudens 
vakaras.’’

Betgi tas, kuris tą paveiks
lą įdėjo ir parašė, tame na
melyje nepasiliko tuos šaltus 
rudens vakarus leisti, 
buvo Amerikon, 
buvo ? 
resnio, 
ieškoti,
čia atvykome.

Pasitraukė Venezuelos
Ministru Kabinetas

Caracas, Venezuela.
Pasitraukė Venezuelos 
nistrų kabinetas. Preziden
tas Romulo Gallegos orga
nizuoja naują kabinetą.

V enezuela yra Pietinės 
Amerikos respublika.

Praeitą savaitę prez. Gal-

mi-

o pri- 
Ko čia pri- 

žinoma, laimės ir ge- 
mielesnio gyvenimo 
Visi tais sumetimais j i, g0S įvecĮą griežtą cenzūrą, 

uždraudė politinius susirin
kimus ir panaikino konsti
tucinę spaudos ir žodžio 
laisvę.

Pasklido gandai, jog ka- 
lininkai nuvertę Gallegos 
valdžią ir suėmę p eziden- 
tą. Gallegos valdininkai 
L i užginčijo.

Tie šaiti rudens ir žiemos 
' vakarai, tas sunkus darbas ir 

(jp dar sunkesnis vargas šimtus 
tūkstančių jaunų žmonių išvi
rto iš Lietuvos.

Tik dabar Lietuvoje, prave
dant pamatinę žemės reformą, 
įvedant kolektyvinius ūkius, 
kaimo gyvenimas pradeda 
prašvisti. Tik kai pakils so
cialistinė kultūra, kai mašinos 
pavaduos žmogaus jėgas, ir 
dienomis ir vakarais, tiek va
sarą, tiek rudenį, tiek žiemą 
ir pavasarį, pasidarys Lietu
vos kaime linksma ir laimin
ga.

Tie prie žemės prisiplūkę, 
mediniai nameliai, molina 
la, utėlės ir blusos gali 
lioti tik nieko šviesesnio 
trokštantį žmogų.

Jeigu kas yra nepateisina
ma, tai garbinimas ir ideali
zavimas vargo ir lūšnyno*.

as- 
vi- 
ne-

Kinijos liaudies vadai daro 
mūsų valdžiai rimtą pasargą. 
Jie sako, kad teikimas čiang 
Kai-šekui paramos šiandien 
yra žygis prieš Kinijos liaudį. 
Čiang Kai-šeko režimas turi 
eiti šalin ir eis! Niekas jo ne- 

Y beišgelbės.
Pasarga labai vietoje. Teiki- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Išrinktas Komunistas į 
Pietų 'Afrikos Seimą

/
Pretoria, Pietų Afrika.— 

Komunistų Partijos vadas 
Sam Kahn didžia dauguma 
balsų tapo išrinktas į šio 
kraštų seimą prieš du bur
žuazinius kandidatus.

Bulgarija Pakeitė Mirties 
Bausmę Turkijos Šnipui

Sofija. — Bulgarija buvo 
nusmerkus mirti vieną Tur
kijos oficierių kaip karinį 
šnipą. Turkiją dėl to grąsi- 
no sutraukyti diplomatijos 
ryšius su Bulgarija; tad 
bulgarų valdžia pakeitė jam 
mirties bausmę kalėjimu.

Washingtone girdėt So
vietų radijas anglų kalba 
tiesiog iš Maskvos.

Washington. — Buvęs 
kongresmanas Roger C. 
Slaughter, Missouri demok
ratas, li947 ir 1948 m. gavo 
$33,599 iš' trijų kompanijų, 
kurios užsiima grūdų’ mek- 
lerystėmis biržose. Už tai 
jis “šmėravo” kongreso na
rius, kad išleistų naudingus 
grūdų spekuliantams įsta
tymus, bet jis neužsiregis
travo valdžioje, kaip tų 
meklerių tarpininkas—“loh- 
byistas.”

Dabar federalė grand 
džiūrė už tai įkaitino 
Slaughterį.

Slaughter 1946 m. kandi
datavo į Jungt. Valstijų 
kongresą naujai tarnybai, 
bet Trumano kandidatas 
laimėjo rinkimus 
Slaughterį.

Viena, Austrija. — Sovie
tų vyriausybė areštavo 
M'argarethę Ottillin g e r , 
Austrijos ūkio ministerijos 
planavimo skyriaus virši
ninkę, kaipo karinę Ameri
kos šnipę. Ji buvo suimta, 
kuomet pervažiąvo į sovieti
nę Vienos miesto dalį.

Klausinėjama Margarethe 
prisipažino, kad jinai ran
kiojo šnipiškas amerikonam 
žinias jš Sovietų užimto 
Austrijoj ruožto ir perda- 
vinėjo tas žinias Amerikos 
agentams, p u 1 k i n inkui

Kretzmanui ir Friedinge- 
riui.

Pirmiau jinai gyveno so
vietinėje Vienos dalyje. Pa
skui, pagal amerikonų įsa
kymą, ji persikraustė į a- 
merikinę miesto, dalį.
Margarethe' Ottillinger, be 

kitko, prisipažino, kad sten
gėsi išgauti sovietines kor
teles - pasus ir kitus doku
mentus jankių šnipams, ir 
bent vieną šnipą jinai per
gabeno iš sovietinio Vienos 
ruožto į amerikinę Vienos 
dalį.

Nanking, Kinija. — Čiang 
Kai-šeko tautininkai gyrėsi, 
kad jie žygiuoją atimt iš 
komunistų-liaudųiinkų Suh- 
sien miestą, 50. mylių į pie
tus nuo geležinkelių mazgo 
Sucowo, viduriniai-rytinėje 
Kinijoje. Bet trečiadienio 
pranešimai parodė, jog liau
dininkai grūda tautininkus 
dar toliau į pietus nuo Su
cowo.

Komunistų radijas pa
skelbė, kad mūšiuose Suco
wo srityje nuo lapkričio 7 
iki 22 d. jie užmušė, suėmė 
bei sunkiai sužeidė bent 
180,000 tautininkų kareivių 
ir oficierių, visai sunaikin- v 7
darni 18 jų divizijų.

Daugiau kaip 100,000 
liaudininkų armija, komu-

nistų komanduojama, dasi- 
grūmė iki istorinio Didžiojo 
Kanalo, į pietų rytus nuo 
senosios sostinės Peipingo, 
ir užėmė pozicijas tiktai už 
15 mylių nuo Tientsino, 
naujovinio uostamiesčio.

Komunistai, u ž i mdami- 
Paotingą, Hopeh provinci
jos sostinę, apėjo Peipingą 
iš pietų vakarų. O iš šiau
rės jie atakuoja tautinin
kus tiktai už 30 mylių nuo 
Peipingo didmiesčio.

Čiang Kai-šeko valdžia 
bijo, kad komunistai gali iš 
rytinio ir vakarinio šonų 
sujungti savo jėgas pietuo
se nuo Peipingo ir taip vi
siškai apsupti tą kelių mi
lionų gyventojų miestą.

prieš

Naciy Draugas Bullitt 
Tariasi su Čiangu

Nanking, Kinija. — Bu
vęs Jungtinių Valstijų am
basadorius Williamas Bul- 
littas tarėsi su Kinijos dik
tatorium - prezidentu Čiang 
Kai-šeku, kaip atmušt kinų 
liaudininkus - komunistus.

Bullittas yra Washingto- 
no pasiuntinys. Jis įpareigo
tas “rinkti faktus” apie Ki
nijos dalykus.
• Karo metu Bullittas ofi
cialiai perdavė naciams Pa
ryžių.

Indone-Batavia, Java 
zijos partizanai užėmė vie
tas netoli Pati miesto, šiau
rinėj Javoj.

Amerika Daug Perka iš 
Soviety,Mažai Parduoda

Daug Anglų Tebelaiko 
Ameriką Anglijos Kolonija

Geležinkelių Ękspresmany ir Laivakrovių 
Streikai Stabdo Krovinius New Yorkui

New York. — Geležinke
lių Ekspreso Agentūra iš
metė iš darbo 13 žmonių. 
Tūkstančiai kitų darbininkų 
dėl to pradėjo dalinai strei
kuoti, kiek galint lėčiau 
dirbdami, pro testuodami 
prieš tų žmonių pavarymą. 
Jie yra nariai Darbo Fede
racijos Gelžkelinių ir Laivi
nių Tarnautojų, Krovėjų, 
Ekspreso ir Stočių Darbi
ninkų Brolijos.

Ekspreso Agentūra pra
dėjo masiniai paleidinėti 
darbininkus, grūmodama 
pašalinti visus 6,000. Išsivy
stė jų streikas ir kartu ,*lo-

kautas. Tad agentūra sus
tabdė beveik visus jai išve
žioti taikomus krovinius, 
siunčiamus New Yorkan 
geležinkeliais ir lėktuvais.

Kartu streikuoja apie 3,- 
000 trokininkų, Darbo Fe
deracijos 282-ro lokalo na
riai.

Dėl rytinių laivakrovių 
streikč sustabdytas reikme
nų gabenimas į New Yorką 
laivais ir sulaikyti geležin
kelių kroviniai, kurie buvo 
skirti persiuntimui į vakari
nę Eluropą, pagal Marsh a- 
llo planą.

Washington. — Amerika 
yra sustabdžius mašinų ir 
fabrikinių įrankių pardavi
nėjimą Sovietams. Todėl So
vietai rugsėjo mėnesį 
met pirko iš Amerikos 
už 41 tūkstantį dolerių 
kių tokių daiktų.

Tą patį mėnesį Sovietai į- 
gabeno Amerikon ir parda
vė metalų chromo ir manga
no, brangių kailių ir kitų 
medžiagų už 10 milionų do
lerių.

Chromas ir manganas y- 
ra svarbūs metalai kari
nei pramonei.

Nuo gegužės mėnesio iki 
šiol Amerika pirko iš Sovie
tų Sąjungos įvairių prekių 
už 38 milionus dolerių, o 
pardavė Sovietam dirbinių 
tiktai už pusantro miliono 
dolerių.

v ♦ sie-
tik

šio-

London. — Anglijos kolo
nijų ministerija atrado, kad 
3 nuošimčiai anglų (apie 
pusantro miliono) vis dar 
laiko Jungtines Valstijas,

lų valdžia , ketina aiškinti 
savo piliečiams, kad Jungt 
Valstijos yra nepriklauso' 
mas kraštas.

*

Bus Pakarti 7 Japonai 
Kariniai Piktadariai

o

AMERIKA LAUŽANTI PRIŽADĄ IZRAELIUI
Paryžius. — Amerikos at-| tą Amerikos.pasiūlymą; sa- 

stovai Jungt. Tautų seime 
pasiūlė nustatyti rubežius 
tarp Izraelio valstybės ir a- 
rabų Palestinoj pagal dvily
pę mierą — pagal pernyk
ščių Jungtinių Tautų seimo 
nutarimą dėl Palestinos pa
dalinimo tarp žydų ir arabų/ 
ir pagal angliškąjį-Berna- 
dotte’o planą.

ko, amerikonai laužo pasi
žadėjimą, kurį Trumanas 
davė Izraeliui rinkiminiame 
savo vajuje.

Pagal dabartinį Amerikos 
pasiūlymą, Izraelis turėtų 
išsižadėti Negevo didelio 
ploto, kurį izraeliečiai atko
vojo nuo įsiveržėlių egiptė- 
nų, jeigu Izraėlis norėtų pa
silaikyti savo užimtą vaka- 

Izraelio atstovai smerkia rinės Galilėjos kampą.

Kūdikių Paralyžius 
Viršija 1916 m.

New/York. — Nąęionalė 
Įstaiga Kovai prieš Kūdi
kių Paralyžių pranešė; jog 
1916 m. ta liga susirgo viso 
30,000 žmonių Jungtinėse 
Valstijose; bet šiemet kū
dikių paralyžius dar smar
kiau siaučia, ir iki naujų 
metų bus daugiau, kaip‘30,- 
000 tos ligos aukų, sako mi
nima įstaiga.

Tokio, Japonija. — Gene- 
rolaSv MacArthuras patvir
tino bausmes buvusiam Ja
ponijos premjerui gen. Hi- 
dekiui Tojo’ui ir 24 kitiems 
kariniams japonų krimina
listams. .

Pagal talkininku karinio 
teismo sprendimą, Tojo ir 6 
kiti bus pakarti, 16 visam 
amžiui įkalinti ir 2 trum
piau nubausti kalėjimu.

Amerikonų vadovaujama8 
teismas, tačiau, nekliudė 
imperatoriaus Hirohito, ku
ris užgyrė karines savo mi
nistrų ir generolų piktada? 
rystes.

Neva Pingąs Maistas, Kaip 
Skaičiuoja Valdžia

/

I

|

Šis amerikinis pasiūlymas 
taipgi pripažįsta Transjor- 
dano karaliui arabiškąją 
Palestinos dalį. 0 Trans- 
jordaiiaš yra Anglijos pas
tumdėlis. i

CHICAGO SPAUSTUVININKAI JAU METUS ISSTREIKAVO

Washington. — Valdžios 
darbo statistikų biuras 
skelbia, kad gyvenimo reik
menys per paskutinius 8 
mėnesius atpigę puse vieno 
nuošimčio, o maisto kainos, 
girdi, nupuolę 1 nuošimčiu 
ir septyniais dešimtadaliais.

Bet maistas dabar 111 
nuošimčių brangesnis, 
1935-39 metais, ir 30 
šimčių brangesnis, 
1946 m.

negu 
nuo- 
kaip

Chicago. — Suėjo vieni 
metai, kai streikuoja fede
racinė Spaustuvių Darbi
ninkų Unija prieš penkis 
komercinius Chicagos dien
raščius. Laikraščių leidyk
los kartotinai tampė uniją 
po teismus dėl to, kad ji 
reikalavo pilnai pripažinti 
uniją ir atsilakė dirbti kar-

tu su neunijiniais spaustu
vininkais.

Federaliai teismai davi
nėjo indžipnkšinus-draus- 
mes, grūmodami kietai nu
bausti uniją, jeigu ji nepil
dys Tafto-Hartley’o įstaty
mo. Tas įstatymas užgina 
pilną unijos pripažinimą ir 
liepia priimti neunijistus

darban lygiomis teisėmis su 
unijos nariais. M

Trumano Darbo Santykių 
Komisija taipgi atrado uni
ją kalta už tokį įstatymo 
peržengimą.

Pagaliaus Spaustuvininkų 
Unijos pirmininkas W. Ran
dolph žodžiu pasižadėjo fe- 
deraliam teisėjui L. Swyge-

rui “pasistengt jo įsakymą 
vykdyti” (suprantama, tik 
iki tol, kol bus panaikiųtas 
Tafto - Hartley’o įstaty
mas).

Spaustuvių Darbininkų 
Unija per metus išleido 5 
milionus dolerių savo strei- 
kieriams šelpti ir per teis
mus gintis.

M*
70 NUOŠIMČIŲ VYRŲ 
NETINKA ARMIJAI

New York. — Iš kiekvie- į 
no šimto šaukiamų karinėn 
tarnybon jaunų vyrų 70 yra 
atmetama kaip nesveiki fi
ziniai ar protiniai.

............................ ■ -/ ' i

ORAS.—šalta, niauku.
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Kam to Reikėjo?
CIO veikiančioji taryba nusprendė suspenduoti New 

Yorko miesto CIO tarybą, kurią sudarė daugelis vietos 
unijų.

Niūjorkiškė miesto taryba per visą savo gyvavimo lai
kotarpį (arti per dešimt metų) veikė progresyviškai, bu
vo progresyvių vadovybėj ir atsiliepdavo į kiekvieną 
svarbesnį visuomeninį klausimą.

Tarp kaltinimų, pateiktų šiai tarybai, CIO vadovybė 
primeta tokį: jinai smarkiai kovojo prieš pakėlimą va- 
žiuotės “fėro” New Yorke. Argi iš tikrųjų čia yra nu
sidėjimas? Argi, tai nėra šios tarybos nuopelnas? Kovoti 
prieš važiuotės “fėro” pakėlimą, reiškia kovoti už visuo
menės reikalus, pirmiausiai už darbininkų, reikalus.

Kitas kaltinimas: niūjorkiškė taryba, girdi, sekusi ko
munistų partijos liniją. Kas čia do kaltinimas? Niūjor- 
kiškę tarybą sudarė, kaip sakėme, CIO unijų atstovai, 
išrinkti lokalų mitinguose. Šitie atstovai, veikdami bend
rai, veikė taip, kaip jiems atrodė naudingiausia būtų vi
sai liaudžiai. O jeigu josios kuris žygis supuldavo su ko
munistinės partijos linija, — pav., “fėro” pakėlimo 
klausimu, — tai kame čia nusidėjimas?

Komunistų partija, kaip žinome, kovoja už pakėlimą 
darbininkams algų. Už tai kovoja ir daugelis net deši
niųjų CIO unijų. Vadinasi, jau ir čia ir joms tektų pri
mesti panašus kaltinimas: jos veikia pagal komunistinę 
liniją!

CIO vadovybė paskyrė Louis Hollander perimti iš lik
viduojamosios tarybos visus reikalus ir pradėti organi
zuoti naują tarybą New Yorke, — tarybą, kuri tarnau
tų dešiniesiems. Hollander’io unija (Amalgameitų) nie
kad nėra buvusi net niūjorkiškės CIO tarybos nariu, tai 
kaip čia dabar galima išaiškinti Hollander’io paskyrimą 
“receiverio” vietai?

Kad šis CIO vadovybės žygis yra netikęs, tai liudija 
New Yorko Timese tilpęs editorialas (žiūr. tą laikraštį 
lapkr. 22 d.). Times entuziastiškai užgiria CIO vadovy- 
bės žygį. Bet gyvenimas mus moko, jog tai, ką užgiria 
New York Times, yra nenaudinga darbininkų judėjimui. 

"Slew York Times yra stambiojo kapitalo organas ir jam 
rūpi ginti kapitalo interesai.

James Durkiri, niūjorkiškės CIO tarybos prezidentas, 
.pareiškė, jog visi kaltinimai yra be pagrindo. .Tačiau, ka
dangi tai yra tarimas vyriausios CIO vadovybės, tai niū
jorkiškė taryba jo klausys ir perves visa, kas reikia ten, 
kur bus nurodyta.

Mes manome, jog šis CIO vadovybės žygis neduos nie
ko gero nei CIO, neigi bendrai darbininkų judėjimui. Tai 
apgailėtinas žygis.

■ #
Vaistai Nesusipratimams Pagydyti

Tarybinėje Vokietijos zonoje išeidinėjąs laikraštis 
“Taegliche Rundshau” pateikia tris punktus, pagal ku
riuos galima pagydyti visi nesusipratimai, kylą dėl Ber
lyno.

Štai jie:
1. Tuojau sudaryti taikos sutartį su Vokietija.
2. Įkurti centrinę Vokietijos vyriausybę.
3. Ištraukti visas okupacines iš Vokietijos armijas.
Sakoma, jog šitie pasiūlymai, šitie punktai esą pačios 

T. Sąjungos vyriausybės, tik jie pateikti netiesioginiai, 
per vokišką laikraštį.

Visi trys punktai yra labai paprasti ir kiekvienam su
prantami.

Iš tikrųjų, vadovaujantis šiais punktais,^turint gerus 
norus, galima greit užbaigti visus pagrindinius nesusi
pratimus, kylančius tarp buvusiųjų talkininkų. Tuomet 
baigtųsi “šaltas karas” ir, galimas daiktas, prasidėtų 
ramesnis gyvenimas visame pasaulyje.

Dėl pačios Berlyno krizės laikraštis siūlo: tegu talki
ninkai pripažįsta sovietinius pinigus (Berlyne), tuojau 
tarybinė vyriausybė nuims blokadą nuo trafiko.

“TIRPSTA KAIP 
SNIEGAS PAVASARĮ”

Kunigų Draugo bendra
darbis Arūnas rašo apie bė
das Kinijos diktatoriaus. 
Čiang Kai-šekui ateinanti 
“sūdo diena”. Arūnas sako:

Šalia Berlyno, Palestinos ir 
Graikijos problemų, Chailot 
rūmuose visus domina klausi
mas, kaip bus su Kinija? 
Ypač dabar, kada kinų ko
munistų armija žygiuidja pir
myn, ar tai nereiškia, kad 
Chiang Kai-shekui artinasi 
paskutinės dienos?

Paskutinės informacijos iš 
Kinijos rodo, kad ten padė
tis esanti visai rimta. Chiang 
Kai-^heko armija tirpsta kaip 
sniegas pavasarį ir kasdien 
nauji jo generolai perbėga į 
komunistų pusę. Jei dar bus 
prarastas Nankingas, Peki
nas ir Tien Tsin, tai Chiang 
Kai-shekas bu* visai pristaty
tas prie sienos.

Amerika turinti gelbėti 
Čiang Kai-šeko diktatūrą, 
bet ir čia Arūnas bijosi pa
vojaus. Jis rašo:

Bet, kaip dabar toliau da
ryti su Kinija? Ar nėra pa
vojaus, kad siunčiant naujus 
ginklus Chiang. Kai-shekui 
jfe iš naujo paklius į raudo
nųjų kinų rankas ir pratur
tins sovietų arsenalą ?

Pagaliau, ar iš viso tai nė
ra tik sovietų, spąstai, kad 
Amerika sukištų naujus bili
jonus, kad išblaškytų savo 
kariškas pajėgas, nes tik sti
pri parama tegalės sulaikyti 
kinų komunistų ofensyvą, ir 
kad tada Europoje pradėjus 
kitą ofensyvą per Vokietiją?

Prezidentui Trumanui lie
ka nuspręsti labai svarbų 
klausimą: Arba gelbėti Ki
niją, arba leisti Stalino ban
doms užimti visą Azijos kon
tinentą. (D., lapkr. 19 d.)
Vadinas, eisi — gausi 

mušti, neisi — gausi mušt. 
Neduosi Čiang Kai-šekui 
greitos militarinės paramos, 
komunistai paims Aziją. 
Duosi paramos, ne tik tei-

kiami ginklai gali patekti 
tiems patiems komunis
tams, bet dar ir visą Euro
pą jie gali pasiimti!

O mums atrodo, kad čia 
klerikališkos akys jau .ir 
perdaug didelės. Kinijos 
liaudies išsilaisvinimas iš 
Čiang Kai-šėko diktatūros 
būtų didžiausia laimė ne tik 
Kinijos žmonėms, bet taip 
pat Amerikai ir visam pa
sauliui. Pirmu sykiu Kinija 
atsistotų greta pasaulio 
laisvų demokratinių tautų. 
Jinai nustotų buvus užsie
nio imperialistų įrankiu.

MAINIERIŲ UNIJOS VA
DOVYBĖ IR PREZIDEN

TINIŲ RINKIMŲ RE
ZULTATAI

“United Mine Workers 
Journal” (lapkr. 15 d.) daug 
rašo apie praėjusius prezi
dentinius rinkimus. Kaip 
žinoma, mainierių unijos 
konvencija nepasisakė nė už 
vieną kandidatą į preziden
tus. Unijos lyderis John L. 
Lewis nedrįso mainieriams 
piršti Dewey, nors jis yra 
republikonas. Konvencija 
tačiau pasmerkė 80-tąjį 
Kongresą už išleidimą Taft- 
Hartley įstatymo. Konven
cija ragino mainierius at
mesti visus senatorius ir at
stovus, kurie balsavo už tą 
bilių. ' '

Tai kaip dabar mainierių 
unijos organui atrodo rinki
mų rezultatai? Laikraštis 
aiškiai reiškia pasitenkini
mą rinkimais. Nesidžiaugia, 
tiesa, kad laimėjo Truma- 
nas, bet karštai Amerikos 
žmones sveikina už neišrin- 
kimą daugybės senatorių ir 
atstovų, kurie buvo reakcio- 
niški ir balsavo už Taft- 

f

Hartley įstatymą.
“Journal”1 sako, kad fak- 

tinai repubifkonai išrinko 
demokratą prezidentu. Ko
dėl? Ogi štai kodėl:

“Republikonų vadovybė

Daugiau Aukų Bylos 
Vedimui \ .

vėl gavome pluoštą finansinės paramos ieškojimui

?•

■ Žinoma, jog Nereikia Kištis
Kinijos Komunistų'Partijos centrinis komitetas pada

rė pastabą Amerikai, kad ji nesiųstų Kinijoų savo ginklų 
pajėgų Čiang Kai-šekui gelbėti. ’
/ Pareiškimas skelbia, kad, jeigu Amerikos valdžia vis 
dėl to savo ginkluotąsias pajėgas siųs, tai liaudies val
džia Kinijoje tatai skaitys kariniu užpuolimu aht Kini
jos žmonių.

Toliau pareiškimas skelbia, jog nei jokia pagalba, ne
paisant, iš kur ir kiek jos ateitų, čiang kai-šekinės vaL 
džios išgelbėti, neišgelbės.* Jinai yra pasmerkta žlugimui; 
ją sužlugdins pati Kinijos liaudis.
. Įdomu tai, kad šis Kinijos Komunistų Partijos pareiš
kimas yra autoritetingai parašytas ir kalba taip, kaip 
kad kalbėtų partija, kuri yra viso krašto žmonių prieša
kyje. .

Kiekvienas akylesnis žmogus ir pripažins tą faktą, jog 
Kinijoje šiandien vienintėlė partija, kuri gali kalbėti 

’ liaudies vardu, yra komunistinė partija. Kuomintangas 
jau seniai subankrutavęs politiškai. Iš Kuomintango, 
kuris kadaise buvo progresyvė pajėga, šiandien pasiliko

Ir 1 
teisybės teisme dėl gavimo leidimo mūsų name pardavi
nėti gėrimus. Vis daugiau ir daugiau lietuvių supranta, 
kad tai yra svarbus reikalas ir jį nuoširdžiai paremia.

Dar sekami prisidėjo su aukomis:
J. Nutautas, Baldwin, L. S. N. Y. . .
LDS Trečia Apskritis . .....................
Wm. Malin, Brooklyn, N. Y. . . . . .
Joe Čiuplis, Springdale, Pa.......................
Wm. Deksnys, Stamford, Conn..................
LLD 55 kuopa, Brooklyn, N. Y. . . . .

» Antanas Malinauskas, Brooklyn, N. Y. <. .
Ona Malinauskienė, Brooklyn, N. Y. . . .

. Kultūrinio Centro Rėmėja, Brooklyn, N. Y. .
J. Ynamaitis, Uųion City, Cbnn.......................
Jurgis ir Albina Daugėlai, Richmond, Ill. . .
Sekami brooklyniečiai. aukojo po $1: J. S. Vilkus, P. 

Varaška, P. Grabauskas, J. Kairys, J. Steponaitis, J. 
Bernotas, A. Bdieris, P. Višniauskas, M. Kalvaitienė, P. 
Babarskas ir P. Kukonis.

Lapkričio-18 dlbnos paskelbime nepažymėta, kad au
kotojai A. Klimas, Juozas Beržinis, W. Brazauskas ir V. 
žaltauskas yra iš Hartford, Conn. Atsiprašome.

Visais reikalais rašykite:
Lithuanian Building Corporation, 
110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

kiekvienais penkiais pasku
tiniais prezidento rinki
mais atsisakė pripažinti tą 
faktą, jog reikia, kad par
tija pateiktų tokią platfor
mą ir tokį kandidatą, kurie 
patiktų tai klasei piliečių, 
kurie turi balsus sugrąžini
mui Republikonų Partijos į 
galią.

“Visi Republikonų Parti
jos pralaimėjimai parėjo 
nuo tų balsų, kuriuos pa
naudojo paprastieji žmonės 
— farmeriai, organizuoto 
darbininkų judėjimo nariai 
ir ofisų darbininkai — tie 
patys žmonės, kurie išvijo 
Republikonų Partiją lau
kan 1932 metais. Tai tie pa
tys žmonės, kurie balsavo 
prieš Republikonų Partijos 
klaidingumą ir nepaslanku
mą. Išrinkimui republikonų 
prezidento mūsų šalyje ga
lima rasti balsus tik tame 
visuomenės sluogsnyje.

“Republikonų susivieniji
mas su Nacion. Fabrikantų 
Susivienijimu dėl lėšų rin
kimų kampanijai suraukė 
ir nusuko šalin net ir slo- 
niaus nosį.

“Republikonų vadovybė 
neturėjo permatymo, sąži
nės ir nuoširdumo pasitikti 
tuosius žmones pusiaukely- 
je ir pateikti tokią platfor
mą ir tokį kandidatą, jog 
būtų užtikrinta, kad Repub
likonų Partija vėl yra pąsi- 
ryžus tapti ‘liaudies parti
ja’.

“Kuomet Dewey, Pitts
burgh© prakalboje, apsun
kino savo kandidatūrą už- 
gyrimu 80-tojo Kongreso ir 
išėjo atvirai už Fabrikantų 
Susivienijimo Taft- Hartley 
įstatymą, jis paliko visas sa
vo viltis už durų.”

Kas toliau bus? Mainie- 
rių unijos organas pataria 
perdaug neatsidėti tik rin
kimų laimėjimu. “Journal” 
teigia, kad dabar stambiojo 
kapitalo ‘ interesai ^apguls 
Washingtona, jog paveikti 
Kongresą, kad jis neleistų 
Trumanui pravesti gyveni- 
man pažadų, padarytų rin
kimų metu. Todėl organi
zuotiems darbininkams rei
kia budėti ir versti Kong
resą be jokio delsimo visiš
kai atšaukti Taft-Hartley į- 
statymą ir nuimti nuo dar
bininkų kitus suvaržymus.

. . $50.00 
25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00

tik klika žmonių, kuriems rupi ne liaudies, bet jos priešų 
reikalai ginti.
- Kinijos Komunistų Partijai priklauso milijonai žmo
nių; Komunistai vadovauja liaudies armijoms, pliekian
čioms čiang kai-šekinius. Komunistai organizuoja liaudį 
užfrontėje, t. y., čiang Kai-šeko valdomose srityse. Pieti
nėje Kinijoje, atsiminkime, revoliuciniai tautinis judėji
mas virte verda. Jokios represijos, joki reakciniai pasi- 
mojimai negali sutramdyti komunistinio judėjimo.

Tame pačiame Cantone, kur 1927 m. čiang Kai-šekas 
buvo suruošęs kruviną žmonių skėrdynę, kur buvo iš
žudyta kelios dešimtys tūkstančių geriausių darbininkų, 
komunistinis judėjimas šiandien taipgi įsitvirtinęs ir tik 
laukia progos, kada masinis išsiveržimas ten prasidės. 
O kad jis ten. prasidės,plekas negali užginčyti.

Tuo būdu, mūsų nuomėne, Amerika neturėtų nei gal
voti apie siuntimą ginkluotųjų mūsų pajėgų sugedusiai 
Čiang kai-leko valdžiai gelbėti. ■'

LAISVĖS VAJUS *
Iš Philadelphijos, P. Walantiene pasidarbavo vajuje 

prisiųsdama pinigų už atnaujinimus.
Brooklyniečiams padidino punktus priduodami-senų 

prenumeratų Petras Vaznys ir Geo. Kuraitis.
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., gražiai pasidarba

vo šį sykį. Gavome nuo jos dvi naujas prenumeratas ir 
pluoštą atnaujinimų.

Vienas geras mūsų veikėjas, pasidarbavo vajuje, pri- 
siųsdamas atnaujinimų. Jis rašo, kad jis atėjo į pagalbą 
Geo. Shimaičiui, Montello, Mass.

J. Blažonis, Lowell, Mass., prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai 

4136 
4046 
3035 
2695 
2291 
1892 
1770 
1158 

700 
, 660

R. & K. Žukauskai, Newark, N. J.........
L. Prūseika, Chicago, Ill........................
Wm. Patten, Philadelphia, Pa...............
Brooklyno Vajininkai......... . ..... ............
LDP Klubas, Elizabeth, N. J................ . .
M. Svinkfiniene, Waterbury, Conn.........
D. G. Jusius, Worcester, Mass................
Hartfordo Vajininkai ...........................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass..............
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y

S. Penkauskas, Lawrence, Mass.
Bridgeporto Vajininkai ...........

Kuzmickas, Shennadoah .....
Lipčius, Chester ....................
Blažonis, Lowell ............... .
Šlekaitis, Scranton ..............

s.
A.

p.
LLD Moterų Sk., Bingharj)ton .. 
P. J. Anderson—

L. Bekis, Rochester ...........
V. Ramanauskas, Minersville .. 
LLD 2 kp., So. Boston ............
V.- Padgalskas, Mexico ..............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 

Grybas, Norwood ................
K. Urban, Hudson ..............
Balsys, Baltimore ................
Kirslis, Bridgewater ...........

C.
J.
s.
A. Valinčius, Pittston .....
LLD 75 kp., Miami ..........
M. Paulauskas, Pittsburgh 
S. Sharkey, Easton ..........

7

592
559
548
532
520
511
494

489
482
444
364
360
352
308
280
252
244
224
208
200

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami atnau
jinimų: D. G. Jusius, Wor
cester, Mass.; S. Kuzmic
kas, Shenandoah, Pa.; LLD 
Moterų kp. (J. Navalinskie- 
nė), Binghamton, N. Y.; V. 
Padgalskas, Mexico, Me.; J. 
Grybas, Norwood, Mass.; 
LLD 75 kp. (M. PaukštaL 
tienė), Miami, Fla.,; V. J. 
Valley, New Britain, Conn.; 
S. Tvari jonas, « Detroit, 
Mich.; V. Wall, Wilkes- 
Barre, Pa.; A. Kubilskis, P. 
Walatkevicius, Coal Center, 
Pa. ir Mary Slekiene, Gard
ner, Mass.

se-

Anna Bemat, Los Angeles 
S.
J. Didjun, New Haven'
S.

Puidokas, Rumford
196 
186 
168 
168
168 
144 
130 
127
112
112

112
84
84

. 84
80
56
56

Tvarijonas, Detroit .... ......
J. Valley, New Britain .....

H. ŽukienS, Binghamton .........
V. Wall, Wilkes-Barre ..........
P. Paserskis, Baltimore ..........
A. Gudzin, Scotia ...................
Geo. Stasiukaitis, Cliffside ....
A. Kubilskis-P. Walkins, Coal

Center ................................
J. Bimba, Paterson .................
J. Matačiūnas, Paterson ........
Mary Šlekis, Gardner ............
J. Simutis, Nashua ...............
LLD 198 kp., Oakland ..........
Alex Shatro, Aliquippa ..........
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
J. Daujotas, E. St. Louis ........... 28
I. Klevinskas, Scranton ............... 27

PRANCŪZAI 
LAUKIA TAIKOS

Dienraščio Vilnies 
radarbis M. iš Paryžiaus 
rašo:

Kuomet Maskva pranešė, 
kad didžiųjų trijų pasitaria
mai galimi, vakarų Europos 
sostinėse užviešpatavo vilties 
nuotaika. Ypatingai ji buvo 
jausta čia, nes francūzų tau-’ 
ta, gal daugiau negu bet ko
kia kita Vakarų Europoje, 
nepageidauja naujo pasauli
nio karo. Francūzų spauda 
tiktai buvo pasipiktinusi, kad 
užsienyje kalbama apie “trj- 
jų didžiųjų” (Trumano-Sta- 
lino-Attlee) susitikimą,, o ne 
“keturių didžiųjų,” kas reiš
kia, ir Prancūzijos premiero. 
Dešinieji laikraščiai sako, 
kad Trumano-Stalino pasita
rimai “nelabai galimi,” bet 
visgi “pageidautini.” Tų 
laikraščių tonas, taigi, aiš
kiai rodo, kad prieš pasita
rimus čia niekas nedrįsta at
virai pasisakyti: tokie popu
liarūs jie yra.

bend-

Aukų šį sykį gavome 
karnai:

Iš Binghamton, N. 
$46.05 (tilpo koresp.)

J. J. Gittzus, Bedford, 
Mass., $5.

Po $3; A. Rudzinskas, 
Somerville, Mass.; Charles 
Stašis, Perkasie, Pa. ; J. Da- 
nišauskas, Wilkes - Barre, 
Pa.; S. Mizara, Torrington, 
Conn.

Po $2: P. Walant, Phila., 
Pa.; A. Kubilskis, Coal.Cen
ter, Pa. ir J. Čeponis, Mon
treal, Canada.

.Po $1: A. Šūkis ir F. Ku- 
bilskienė, Coal Center, Pa.; 
J. Grisiūnas ir K. Masiko- 
nis, Phila., Pa.; V. Žilaitis, 
Norwood, Mass.; A. Ku- 
čiauskienė, W a t e rbury, 
Conn.; J. Matusevičius, 
Torrington, Conn.; M. Ben- 
dinskas, Summerlee, W. 
Va.; Povilas J o z a k a s, 
Wilkes-Barre, Pa.; Joseph 
Gavėnas, B’klyn, N. Y.; J. 
Raulinaitis ir Jonas Graušis 
iš Rumford, Me., Jonas 
Zove, Juozas Ramanas, Juo
zas Motuzą ir Vincas Mili- 
šauskas, iš Mexico, Me.

Klausimai ir Atsakymai
Gerb. Redakcija!
Aš norėčiau žinoti, ar ga

lima pasiųsti į Lietuvą naš
laičiams drapanų, ten Val
džia galėtų jiems išdalinti. 
Prašau atsakyti.

J. J. Gittus.
Atsakymas:
Dabar nebėra to lietuvių 

komiteto, kuris rūpinosi

•>

Detroit, Mich........
Chicago, Ill............
Brooklyn, N. Y. \. 
Binghamton, N. Y 
Worcester, Mass. . 
Philadelphia, Pa. . 
Hartford, Conn.........
Rochester, N. Y..........
Oakland, Cal. >.......
Baltimore, Md. .......
Scranton, Pa. ....... 
Lawrence, Mass.........
Elizabeth, N. J............
Norwood, Mass. .... 
Newark, N. J............
New Britain, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa. 
Waterbury, Conn. ... 
Stamford, Conn..........
Seattle, Wash .........
Miami, Fla. .............
Mexico, Me................
Cleveland, Ohio.........
Jersey City, N. J. ... 
Lewiston, Me..............
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Lbs Angeles, Cal. .. 
Great Neck, N. Y. .. 
Bridgewater, Mass. . 
Paterson, N. J.........
Coal Center, Pa.........
Bridgeport, Conn. ... 
So. Boston, Mass. ... 
Saginaw, Mich............
Eddystone, Pa...........
New Kensington, Pa. 
Bayonne, N. J............
New Haven, Conn. .. 
Easton, Pa................
Washington, Pa.........
Haverhįll, Mass........ .
Hudson, Mass............
Williamsport, Pa. ... 
Scotia, N. Y..............
Brockton, Miass. .... 
Aliquippa, Pa. ...... 
Brockton, Mass.........
Cliffside, N. J...........
Rumford, Me............

Dėkuojame prieteliams už 
aukas. Žinome, kad jų pa
vyzdį paseks ir kiti gerieji 
dienraščio rėmėjai. Turime 
užtikrinti biudžetą 1949 me
tams. Taipgi dėkuojame ir
vajininkams už pasidarba-' 
vimą ir už prisiųstas aukas.

Prašome įsitėmyti, kad 
vajus oficialiai baigsis su 
pirma diena sausio-Jan., 
1949 m. Vajaus nepratęsi- 
me. Tad laiko neperdau- 
giausia liko. Stokime į dar
bą, gaukime dienraščiui po 
vieną naują skaitytoją.

Laisves Administracija.
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Siuntimu drapanų į Lietu
vą. Galima siųsti per paštą, 
bet rūbai turi būti dezin- 
fektuoti, taipgi yra tam 
tikros pašto taisyklės dėl 
svorio ir t.t. Prie to, ne vi
sur paštas priima siuntinius 
Lietuvon, todėl turite pasi
teirauti ant vietos.
2 pusi.—rLakv6 (Liberty, Lith. Daily)—Penki., Lkpkr. 26,1948
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PRASILENKĖ SU TEISYBE

fašistėliams šmeižti tų 
žmones ir jų sudarytą Hitlerio ir Mussolinio taktika 

jau ir Čia buvo pradėta prakti
kuoti, bet ir tam Amerikos pi
liečiai uždavė smūgį.

tą Washingtone. O tai
1918 m. Tas ponas buvo 
joj vice-konsulu Samaroj 
biševe) ir mane siuntė už

Toje kelionėje 
kaipo įtartiną 
Kaukazo buvo 

valdžia. Bolše-

MIHIUilfllM

PITTSBURGHO 
IR APYLINKĖS ŽINIOS

Keleivio No. 42, spalių 20-tą, 
1948 m., tilpo korespondenci
ja, kurią rašė S. B., po antgal- 
viu “Tvirtos” širdies Kryptelė
jimai.

. S. B., rašydamas tą korespon
denciją^, iš tolo prasilenkė su 

f teisybe, o rašė tik melagystes.
1. Melagystė tai, kad mūsų 

niekas Pittsburghe ir apylinkėj 
nevadino dėde ir dėdiene, o 
tik mūsų tikra pavardė. Im- 
brasai.

2. Melagystė, kad aš esu šykš- 
_ tuolis dolerių klausimu, tur būt

per tai, kad aš nemečiau dole
rių fašistinėn balon, bet kur 
reikėjo ir kur mano sąžinė pri
pažino teisinga ir žmoniška, aš

• ir šimtinę tam reikalui paklo
jau. Paklausk Pittsburgho Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto, ar* ne aš pirmutinis šimr 
tinę paklojau dėl Lietuvos pa
galbos? Ir ne tą vieną šimtinę, 
bet daug daugiau. Bet nėra rei
kalo minėti...

Aš esu tikras, kad S. B. var-
* giai kad doleriuką išstenėjai dėl 

savo fašistinės balos reikajų, 
kurioje pats darbuojiesi taip 
ščyrai ir ka.uliji dolerius iš ki
tų.

3. Melagystė, būk aš važia
vau į Ameriką iš Lietuvos per 
Rusiją. Visai ne. Aš buvau pa
imtas pirmoj mobilizacijoj 1-mo 
Pasaulinio Karo, o 1915 m., ka
da rasų kariuomenė traukėsi gi
lyn į Rusiją, aš, kartu, kaipo 
kareivis ant fronto, irgi pasi
traukiau ir į Lietuvą daugiau 
negrįžau.

4. Melagystė, kad kai aš at
važiavau į šią šalį, būk aš bu
vau karštas • anti-bolševikas ir 
rodžiau dėl S. B. paveikslus už-

p**muštų ir pakartų žmonių, ir sa
kiau, kad tai bolševikų darbai. 
S. B., meluoji. Aš tuos paveiks
lus turiu visus, atvažiuok pas 
mane, aš jums parodysiu, ir jūs 
patys pamatysite. Tie paveiks
lai visi trąukti Sibirijoj, kai aš 
gyvenau po Kolčako režimu. Ir 
tais laikais raudonarmiečiai 
nei jų oficieriai nenešiojo pa
gony. Pagonus nešiodavo tik 
baltagvardiečiai. Ir jūs matysi
te eilę gulinčių lavonų, kad fo- 
to-aparatas neapima. O ofi- 
cierius su šautuvu rankoj vak- 
tuoja, ar nepakrutės koks vie
nas iš užmuštųjų. Ir aiškiai 
matosi oficieriški pagonai ant 
jo pečių.

Kiek aš tūrių pakartųjų pa
veikslų ant telegrafo stulpų, tai 
ten kabo pakarti bolševikai ir 
juos pakorė Kolčako režimo gar- 

' bintojai, apie kuriuos ir pats 
x W S. B., kaipo lekajus šliaužioji.

Kiek aš turiu teroristinių 
paveikslų, tai iš tų visų tik 2 
paveikslai yra, kuriuos bolše
vikų partizanai užmušė. Bet 
reikia atkreipt atydą į tai, kad 
tie 2 dirbo interventų armijo
je. Vienas rusas pulkininkas 
dirbo interventų batarejoj, 
kaip komandierius ir turėjo di
delius gabumus šaudyme; nuo 
1 šūvio iki 3-čio pataikydavo į 
taikinį. Reikia prisimint, kad 
nuo jo gal ne vienas ruso tro- 
bėsis buvo sudraskytas ir ne 
viena ruso šeima užmušta. An
tras paveikslas, tai vieno ru
so daktaro, kuris dirbo inter
ventų Jigoninėj, bet kaj atvež
davo sužeistą raudonarmietį, 
tai daktaras sakydavo, “kam 
jūs juos imat į nelaisvę? Tad 
progai i pasitaikius, partizanai 
jį užpuolė ir atkeršijo.
" 5. Melagystė, būk aš skun

džiaus S. B., kad “Keleivis” 
netalpino mano raštų “apie 
bolševikų žiaurumus.”

Aš niekados neprašiau “Ke
leivio” talpint mano raštų. Ga
li pats S. B. pasiteiraut pas 
“Keleivį,” o ne iš savo pilvo 
išmislyt ir talpint į spaudą.

i Aš buvau pasiuntęs laišką, 
kurį norėjau, kad “Keleivis”

išverstų į anglų kalbą, aš no
rėjau tą laišką pasiųsti vienam 
ponui, kuris užėmė žymią vie- 

buvo 
Rusi- 
(Kui- 
Kau-

lės lėšų nemokėjau per Atlan- 
tiką.

11. Melagystė, būk aš, nerėk
damas pasirodyt sportu, suren
giau 
visus 
vius,
garbintojus.

apie

za-

ne- 
bet 
dėt

kazo į Tiflisą. 
mane areštavo, 
špiegą, nes už 
baltagvirdiečių 
vikų štabas ištyrė ir nerado
mane kaltu, ir paleido. Kai aš 
atlikau kelionę ir išpasakojau, 
kokią aš pavojingą kelionę tu
rėjau, tas vice-konsulas man 
pasakė, ' kad jisai važiuos į 
Maskvą ir pasikalbės su Ame
rikos ambasadorium, ir žiūrės, 
kad aš gaučiau Amerikos val
džios medalį. Bet kai išvažia
vo, tai aš jo daugiau ir nema
čiau. Tad aš norėjau pasiųst 
jam laišką ir primint apie 
dėtą medalį.

“Keleivis” man to laiško 
vertė, būk jie neturį laiko, 
prašė, kad aš pavelyčiau
į “Keleivį,” kaipo prisiminimą 
apie Rusijos revoliuciją. Aš 
nesutikau, ir tuom viskas už
sibaigė.

Vieną teisybę S. B. parašė 
visam tam ilgam straipsnyj, tai 
kad aš skaičiau “Keleivį.” Taip, 
aš skaičiau “Keleivį” apie 15 
metų.

6. Melagystė, S. B., kad būk 
mano moteris, kai atvažiavo į 
šią šalį, jums sakė apie bolševif 
kų terorą Lietuvoj. Mano mo
teris sakė ir dabar sako, koks 
siautė teroras prieš bolševikų 
atėjimą į Lietuvą, taip, kad 
vienkiemiuose nebegalėjo žmo
nės gyvent, tiek banditų ’buvo 
privisę. O kai bolševikai atėjo 
ir 6 mėnesius pagyveno, tai jau 
buvo aprimę ir. gyvent buvo 
spakainiau.

7. Melagystė, kad būk aš bu
vau išrinktas kliubo gaspado- 
rium Auksčiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj, kada būk 
bolševikai norėjo tą kliubą už
valdyti ir kada ėjo atkakli ko
va su bolševikais, tai netiesa; 
kai aš prisirašiau prie minėto 
Hįliubo 1921 m., tai tas kliubas 
jau buvo pažangiųjų intekmėj 
ir kai aš tapau išrinktas kliu
bo gaspadorium, kliubas buvo 
po tokia pat įtekme, ir kai aš 
išėjau iš kliubo, kliubas buvo 
toj pačioj įtekmėj. O kai kliubo 
teismas ėjo, tai aš jau buvau 
iš Kliubo išėjęs 2 su viršum 
metai.

8. Melagystė, būk aš kliube 
begaspadoriaudamas susitau
piau pinigų ir nusipirkau bu- 
černę toj miesto dalyje, kur 
yra kliubas ir biznyje būdamas 
susipažinau su Juozu Miliaus
ku — visai neatitinka teisybei. 
Aš susipažinau su J. Miliaus
ku,' dirbdamas Pressed Steel 
Car Co., 1921 m., o bučernę 
pirkau 1931 m., ir Shordino 
dalyje ir prie pat lietuvių baž
nyčios, o Lietuvių • Darbininkų 
Susivienijimas pirko ir uždėjo 
kliubą 1936 m. ant Carson St., 
vienas blokas nuo Mc Kees 
Rocks. ,\ <

9. Melagystė, būk Laisvė 
pravardžiuoja »visus pabėgėlius 
kriminalistais. Laisvė sakė ir 
•sako, kad dalis pabėgėlių yra 
kriminališkai prasikaltę. Tas 
yra tiesa,' nes ir patys pabėgė
liai, užklausti, ar buvo lietuvių 
liuosnorių žudyt žydų ir lietu
vių, atsako, kad buvo./' Pa
klausus pabėgėlių, ar buvo 
lietuvių Hitlerio armijoj S. S. 
traperiais, gauni 
kad buvo.

Tai kur būna tie 
kaltėliai, jeigu ne 
tarpe?

10. S. B. netiesą 
mano širdis suminkštėjo, ir 
kad aš padėjau atvažiuot savo 
giminaičiui į šią šalį. Aš jokių 
afideivitų nepildžiau ir kelio-

atsakymą,

visi prasi- 
pabėgėlių

parę,” kurion suprašiau 
Pittsburgho progresy- 

‘tokius pat bolševizmo 
Ir “parėję” pra

dėjo apie sovietiško rojaus 
malonumus kalbėti. Vaje, razu- 
mėli! Kad jau ‘‘pūva, tai pūva, 
net ir dugnas išpūva, kaip lie
tuviška patarlė sako. Iš 36 
svečių parėję buvo 4 ypatos, 
kurias galėjai priskaityti prie 
progresyvių grupės. O visi ki
ti buvo katalikai, bažnytiniai 
žmonės. Kurie kalbėjo, tai kal
bėjo, palinkėdami Dr. Kama
rauskui laimės šioje šalyje ir 
tam panašiai. Bet jokių kalbų 
apie “sovietišką rojų” niekas 
nekalbėjo. *

Taigi, kaip tas laikraštis, to
ji lietuviška spauda, gali būti 
švari, teisinga, kada jai tar
nauja tokie žmonės, kaip S. B., 
suėsti neapykantos in pagiežos?

Tats pats S. B. kadaise pei- 
|zojo apie katalikus, pajuokė jų 
šventuosius, o dabar įsitvėręs 
juodo klerikališko sutono, 
šliaužioja, kaipo paklusnus 
klapčiukas. Tai S. B. galvosena 
apsivertė ragožium, o ne mano.

Prie pabaigos, man prisime
na, kad aš buvau kliube už gas- 
padorių, ir mūsų kliube ’buvo 
Aukščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj Seimas. Aš 
buvau kaipo delegatas nuo 2 
kuopos. Laike sesijęs beldžiasi 
kaž kas į duris. Maršalka ati
daro ir klausia, ko nori? Per- 
sistato S. B., kaipo korespon
dentas norįs dalyvauti seime. 
Maršalka praneša seimui apie 
S. B. Dauguma delegatų pra
dėjo šaukt, “nereikia mela- 
giaus, tegul peizoja ųž durų 
melus.” Taip ir S. B. neįleido.

Aš tais laikais nepažinojau 
S. B., kas -jisai per vienas. Bet 
žmonės jį žinojo ir senesniais 
laikais. Fyank Imbras.

McKees Rocks, Pa

rašo, kad

Keleivio ir Lietuvių Žinių 
Korespondentams

Kiek laiko atgal buvo rašy
ta Laisvėj, kad draugai Imbra- 
sai buvo surengę parę atvažia
vusiems iš Austrijos savo gimi
naičiams, daktarui Kamaraus
kui ir jo moterei. Dabąr pažiū
rėkime, kaip Keleivio num. 42, 
už spalių 20 d. rašo apie jtą pa
rę. Keleivio korespondentas, il
go ūgio, trumpb proto žmogus, 
kuris po korespondencija pasi
rašė S. B., visokių šmeižtų pri
rašęs apie draugus Imbrasus, 
toliau rašo ir apie mane, būk 
aš, J. Miliauskas, ten toje pa
rėję sakiau, “kodėl jis negrįžo 
į laimingą tėvynę, o atbėgo čia, 
į supuvusią Ameriką? Tremti
nis trumpai atsakęs, kad jis 
negalėjo grįžti į tėvynę, nes 
Lietuva yra rusų okupantų už
imta, o jis v nenorėjęs sveti
miems tarnauti... Mūsų pro
gresyviai, išgirdę šitokį atsa
kymą, pasijuto kaip šaltu van
deniu apipilti. Bet skandalo ne
kėlė ir viskas palijo ramybėje.”

Už višokių išgalvotų kores
pondencijų, rašymą, pas mus tą 
žmogų vadina išsižiojusiu B ... 
Dėlei minėtos korespondenci
jos aš ir tą galiu pasakyti. 
Klausykite. Minėtoj parėj už
kviestas ir aš buvau. Viskas 
,ten labai gražiai Imbrasų buvo 
paruošta. Dalyvavo ten McKees 
Rocks Lietuvių Pašalpinės 
Draugijos pirmininkas Gaspa
ras Uzdra su moterimi, Blauz- 
dis su moterimi, Sirdzikauskas 
ir daugelis kitų, kuriuos pažįs
tu daug metų, kaipo rimtus ka
talikus, bet S. B. Keleivy j rašo, 
kad ten visi buvo “Maskvos 
kruvinosios diktatūros garbin
tojai.” Aš toje parėję su dak
taru Kamarausku mažai progos

(Tąsa 5-me pusi.)

Biskuti Apie Pagerbimo 
Vakarą

Nors jau buvo rašyta Lais
vėj per drg. O. apie įvykusį 
vakarą pagerbimui mūsų senų
jų veikėjų, bet kaip' kas dar 
reikia pridėti: abiejų apskričių 
LDŠ ir LLD komitetams pri
klauso pagerbimas, kad jie at
siminė tuos mūsų veteranus, 
kurių jau kaip kurie dirba lie
tuvių progresyvį darbą apie 50 
metų. Nors visas komitetas ir 
vakarienės pagaminimui gaspa- 
dinės atliko savo darbus labai 
gerai, bet reikia nepamirštirkad 
tą visą parengimą, kad pada
rius pasekmingu, dirbo labai 
-daug drg. Antanas Pipiras.

Pagerbimo vakarienėj daly
vavo apie šimtas svečių. Vaka
ro programą pradėjo apskričio 
pirmin. Orda, kuris po trumpos 
kalbos pakvietė vakarui vesti 
J. Miliauską. Drg. Miliauskas, 
kuriam yra gerai žinomi senų
jų veikėjų darbai, galėjo su 
tinkama kalba juos perstatyti. 
Senieji veikėjai, nors ir trum
pai kalbėdami, bet daug įdo
maus prisiminė iš senos praei
ties lietuvių veikimo.

Gaila, kad kaip kurie iš se
nųjų veikėjų negalėjo pribūti: 
J. Gataveckas, kuris serga; J. 
Briedis toliau gyvena; K. Kai
rys irgi nesveikuoja; A. Ku- 
bilskis ir nusiskundė savo svei
kata. Nors draugai patys ne
galėjo dalyvauti, bet prisiuntė 
laiškus. Drg. Briedis su laišku 
prisiuntė penkinę ir drg. Kai
rys dešimtinę dėl spaudos. Taip, 
kad aukų senieji veikėjai ir keli 
iš pašalies sudėjo apie šimtą 
dolerių mūsų spaudai — Lais
vei ir Vilniai. Buvo pasveikini
mai prisiųsti nuo detroitiečių ir 
nuo drg. Sliekų iš Miamės, Fla. 
Nors drg. Juozas ir Emma Slie
kai seniai gyvena Miami, bet 
dar tų senų draugų nepamirš
ta. Labai smagu prisiminti drg. 
Sliekus.

Ir Vėl Pralaimėjo “Lietuvių 
Draugas”

Ne sykį jau buvo rašyta, kad 
buvęs per ilgus metus Register 
of Wills, John Huston, turi pa
sisavinęs dideles sumas pinigų, 
jam nepriklausančių, bet Hus- 
tonas nuo vieno iki kito teismų 
bylinėjosi, kol pasiekė aukš
čiausią Pennsylvąnijos teismą. 
Ir dabar tame teisme pralaimėr 
jo ir turi • grąžinti Pennsylva- 
nijos valstijai $160,000. Bėda, 
kad mūsų miestų ir valstijų 
tokia prasta •* sistema, jog iš
rinkti valdininkai, kurie turė
tų tarnauti teisingai visuome
nei ir duoti gerą pavyzdį pi
liečiams, visokių suktybių ke
liais, taip lengvai sau tūkstan
čius dolerių, jiems jiepriklau- 
sančių, dedasi į savo kišenes!

Apdegė
L. ž. jau antra savaitė nepa

sirodo. Skaičiau Pittsburgh 
Press’e, kad L. ž. redakcijos 
skiepe buvo ugnis ir kas tai ap
degė. Nors L. ž. jau 
vaičių nepasirodė, bet 
stuvės į kelintą dieną 
siuntinėti laiškai su 
mA aukų.

Oras kur kas pasidarė šva
resnis Pittsburgho mieste per 
paskutines porą savaičių ...

Ir Pečkurį “Pagerbė”
Fašistinės grupės buvo susi

rinkę vieną vakarą, kad “pa
gerbus” vienos ligoninės pečku
rį, kurio vardas nėra tinkamas 
minėti pažangioje spaudoje. Ar 
žinote, už ką tas pečkurys bu
vo “gerbiamas?” Tiktai keli 
metai atgal jis su purvina maz
gote per Naujienas ir Keleivį 
taškė klerikalų ir smetoninin- 
kų veidus, o dabar jis atsiklau
pė prieš tuos pačius smetoni- 
ninkus ir klerikalus, prašyda- 
mas atleidimo “smertelnų grie- 
kų.” t Atpakūtavojimui už tuos 
“griekus” jis dabar turi loti ir 
kandžioti, ką fašistinės grupės 
jam diktuoja'. Atrodo, kad jis 
puikiai tą fašistų užduotį pildo, 
todėl jam tos grupės ir tą “pa
gerbimą” surengė.

Silpnas Jų Argumentas
Labai dažnai matai klerikahį 

spaudoje, o ypatingai L. ž., “pa
tarimus” dėl progresyviškesnių 
žmonių grįžti į. Lietuvą ar į 
Rusiją. Mat, progresyviai žmo
nės atsisako pagelbėti viso-

pora sa- 
iš spau- 
buvo iš- 
maldavi-

kiems 
šalių 
tvarką. Norėčiau L. ž. pecke- 
liams ir visokiems fašistiniams 
poneliams štai ką pasakyti ir 
kartu jų paklausti: Progresy
viai žmonės didelėj daugumoj 
yra šios šalies piliečiai ir seni 
šios šalies gyventojai, kurie 
jaučiasi neturinti teisės kištis 
į Lietuvos ar kitų šalių reika
lus, kaip jie save ir savo šalį 
turi tvarkyti. Taipgi nemato 
reikalo, kad' tų šalių žmonių 
tvarka butų šmeižiama ir kei
kiama, o tiems, kurie taip el
giasi, progresyvio lietuvio yra 
pareiga padaryti pastabą, kad 
jie savo liežuvius valdytų ... 
Bet dabar, jūs visi virš minėti 
elementai, kurie visus tuos bjau
rius melus leidžiate apie Lietu
vą ir kurie skelbiate, kad te
nai l<as tokio baisaus yra ... 
Kodėl jūs negrįžtate į Lietuvą? 
Kodėl jūs nenorite atstatyti tą 
jūsų “gerą” tvarką? Juk dau
guma iš jūsų dar esate Lie
tuvos piliečiais ir vadinatės 
“dideliais” Lietuvos “patrijo- 
tais.”

Ne! Jūs esate niekas daugiau, 
kaip tik ištižusių bailių grupė, 
kurių galvose dar vis vaidinasi 
kokios tai kategorijos ir norė
jimas būti ponais... Kada Lie
tuvos žmonės pradėjo laukan 
šluoti ponišką kategoriją, tai ta 
ponija, kaip tarakonai, išbėgio
jo po visas šalis, tai dabar ir 
verda liežuviu smalą prieš tuos, 
kas poniškoms išperoms nepri
taria . . .

Jau Bus Tuojau 2 Metai
Jau tuojau bus du metai, 

kaip išeina Laisvėj Pittsburgho 
skyrius. Laisvės redakcija ir 
administracija daug pagelbėjo 
dėl pittsburghiečių, suteikda
ma vietos aprašymui mūs, pitts
burghiečių, gyvenimo įvykių ir 
atrėmimui visokių biaurių melų 
ir šmeižtų prieš progresyvį vei
kimą. Lietuviai biznieriai daug 
parėmė šį skyrių, nes jie visi 
yra žmonės, kurie neturi kraš
tutinių nusistatymų. Bet, turiu 
pasakyti, kad ne vienas iš jų 
yra nusiskundęs, kad jie yra te
rorizuojami per fašistinį ele
mentą, per jų spaudą ir vienas 
jų pastumdėlis vaikštinėja pas 
tuos biznierius, prašydamas ir 
grąsindamas, kad jie savo gar
sinimų neduptų Laisvei. Tai 
biauru!... Ne vienas iš tų biz
nierių yra pasakęs, kad jis 
daugiau parems progresyvių 
judėjimą, bet tiktai kad nesi- 
garsinti, nes nenori turėti rei
kalą su baubliais - fašistais. 
Vienas iš tokių biznierių davė 
net 25 dolerius dėl progresyvių 
veikimo, sakydamas:

“Aš neapkenčiu tų judošių, 
kurie nori man diktuoti, kur ir 
kaip aš turiu savo biznį gar
sinti.” Gal būt, netrukus LDS, 
LLD apskritys sušauks veikėjų 
susirinkimą, kur bus nustatyta, 
kaip ant toliau mes, pittsbur- 
ghiečiai vesime savo skyrių.

Laisvės Vajus
Laisvės vajus jau eina prie 

pabaigos. Kiek mes, pittsbur- 
ghiečiai, pasidarbavome tame 
vajuje, tai sunku tuo sykiu pa
sakyti. Kiek matyti, tai drau
gai kaip Lekavičius ir Urbo
nas, gal ir kiti,' darbuojasi. La
bai sunku vienam ar kitam 
vaikštinėti ir rinkti prenume
ratas, nes kiekvienas iš mūsų 
esame savo darbu, savo reika
lais užimti. Man rodos, kad 
kiekvieno yra priderystė save 
paraginti, užsimokėti į laiką ir 
jeigu matai savo kaimyną, ir 
jį pakalbinti, kad užsirašytų 
pažangų laikraštį arba atnau
jintų prenumeratą. Daug ener
gijos priduoda ir tiems, kurie 
renka tas prenumeratas, jeigu 
kas ateina ir patsai užsimoka. 
Pažangiam žmogui būti be pa
žangaus laikraščio ar kokio žur
nalo, gal būt ir neįmanoma. 
Kaip būtų sunkus gyventi šios 
reakcijos ir persivertimo lai
kotarpį! Todėl aš, kaipo ko
respondentas, sakau: Paremki
me Laisvės vajų, paremkime 
Vilnies vajų, paremkime kiek
vieną pažangaus darbo vajų, 
nes tai mūsų pačių reikalai! 
Paremkime, kas prenumerata, 
kas auka, paremkime, kaip kas 
galime!

Tai jau praėjo rinkimai mū
sų šalies prezidento ir Kongre
so. Republikonai paskutiniuose 
balsavimuose gavo tokį smūgį, 
kokio jie nesitikėjo. Labai svar
bią rolę sulošė Progresyvių Par
tija. Progresyvių Partijos plat
formą pasekė pats Trumanas, 
ir, ot, dėka tos platformos, tų 
obalsių, Amerikos žmonės pa
sirinko Trumaną.

šiuose balsavimuose H .Wal
lace gavo 1,102,884 balsų. Ko
dėl tik tiek? Todėl, kad labai 
daugelis Progresyvių Partijos 
rėmėjų pasirinko vieną iš ma
žesnių ’blogybių, jausdami, kad 
Wallace vistiek nepraeis. Kiti 
pasitikėjo Trumano pažadais ir 
jo pakai re j imu.

Ar prezidentas Trumanas pil
dys savo pažadus, tai ateitis pa
rodys.

Reikia pastebėti, kad republi- 
konų kandidatas į prezidentus, 
Dewey, Pittsburghe kalbėdamas 
spalių 1 d., uždavė sau di
džiausią smūgį, kurio jau nie
kaip atitaisyti negalėjo, — at
virai pasisakydamas už Taft- 
Hartley įstatymą. Geriau sa
kant, jis pasisakė netiesioginiai 
prieš unijas, prieš organizuotus 
darbininkus. Iš kitos pusės, 
Trumanas, kalbėdamas Chica- 
goj, pasakė, kad “republikonų 
partijoj vyrauja elementas pa
našaus tipo, kuris išaugino Hit
lerį, Mussolinį ir Tojo.” O 
Amerikos piliečiai tokiam ele
mentui pasitikėti negali. Tiesa,

Didžiausias raudonojo baubo 
pūtėjas ir raganų gaudytojas 
pittsburghietis 29-to kongresi
nio distrikto kongresmanas ir 
The House Un-American Acti
vities Committee narys, repu- 
blikonas McDowell, buvo bal
sais sumuštas ir visai į Kong
resą neišrinktas. Jis gavo 58,- 
114 balsų; jo oponentas, kurį 
rėmė ir Progresyvių Partija, 
demokratas Davenport, gavo 
63,147 ’balsus. Reikia atminti, 
kad čia republikonai, apart ki
tų pažadų, siuntinėjo laiškus 
savo distriktų 'balsuotojams ir 
žadėjo apvalyti Washingtoną 
nuo “raudonųjų.” Neišrinki- , 
mas į Kongresą R. B. Vail iš 
Illinois ir apkaltinimas pirmi
ninko The House Un-American 
Activities Committee, J. P. 
Thomas suktybėje, labai palie
tė visą reakcijonierių gengę. 
Prieš Thomas yra 4-ri apkalti
nimai ir jam gręsia 32 metai 
kalėjimo, ir $40,000 pabauda. 
Bet ar jis bus nuteistas?... 
Nebijokite, “varnas varnui 
akies nekerta.”

BEAVER AVENŲE 
Fish & Poultry Market 
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave,, 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0329

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Shv.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9533

Vėžio liga skina gyvybes be 
laiko ir be saiko, širdies liga 
ir paskui vėžio liga daugiausia 
nustumia gyvybių j kapus. Jau

(Tąsa 5-me pusi.)

D. P. LEKAVIČIUS 
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų
1215 Beaver Ave.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
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A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
. 3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9008

ALBERT’S CAFE 
Albinas Kaulakis, sav. .

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

Charles Lalushes 
TAVERN 

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.
351 Pittsburgh St., 

Springdale, Pa.

JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER — WINE — LIQUORS 
SEA FOOD <

1100 E. Carson St.
Pittsburgh 3, Pa.
HE. 9603

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 

krautuvės Savininkas
1314 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel’ FA. 35£5

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.
100 Anderson St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9852

FELIX CAFE
J vairūs gėrimai ir valgiai

Felix Gutauskas, sav.
2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
UETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)

129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9808

METROPOLITAN 
Restaurant 

Vladas Sadauskas, sav. 
Geri valgiai ir 

visoki įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St. 

Pittsburgh, Pa., 
Tel. CE, 9474

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernai. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1328 NO. FRANKLIN ST-

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200

viso 3 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Lapkr. 26,1948
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(Tąsa)
Saburovas įtemptai laukė: štai tuoj 

anas žengs dar kartą, paskui dar, pas
kui galės jį pasiekti. Kai žmogus žengė 
dar žingsnį, Saburovas ištiesė į priekį 
ranką, čiupo jį už kojos ir stipriai truk
telėjo į savę.

Žmogus pargriuvo, baisiai suriko “a 
— a — a,” ir tą pačią sekundę kažkas 
smogė Saburovui į galvą, ir šaltas van
duo apipylė jį visą. Saburovas iš visų jė
gų smogė jam kumštimi į veidą. Tada, 
riktelėjęs kažką vokiškai, žmogus su
griebė jo ranką ir įsikabino į ją danti
mis. Saburovas, jausdamas, kad dabar 
jau vis tiek, laisvąja ranka ištraukė pa
rabelių ir keletą kartų iš eilės iššovė, 
įrėmęs revolverio vamzdį tiesiog į vokie
čio kūną. Tasai pasitąsė ir nutilo.

Iš viršaus pasigirdo automatų šūvių 
eilės, ir kulkos pabiro aplinkui. Keletas 
kulkų barškėdamos trenkė į kibirą. Sa
burovas pačiupinėjo šį gulėjusį šalia jo 
kibirą, prie kurio buvo pririšta virvė, ir 
suprato, kad vokietis, matyt, ėjo į Vol
gą vandens.

Iš viršaus šaudė vis dažniau.
“Nusileis ar ne? — pagalvojo Saburo

vas. — Ne, nenusileis, bijos.” Jis taip 
nusprendė, nes šaudė kartu iš visur, ne
tvarkingai ir aklai.

Jis atsigulė, įrėmęs petį į lavoną, ku
ris tuo būdu kuone gulėjo ant jo ir dengė 
jį nuo kulkų.

“Kada gi baigsis?” pagalvojo Saburo
vas. Jis juto, kad styra, nes krisdamas 
vokietis užvertė ant jo pilną kibirą van
dens. Iš viršaus tebešaudė, ir taip jie ga
lėjo šaudyti visą naktį. Saburovas ryž
tingai numetė nuo savęs lavoną ir nu
šliaužė^ Kulkos atsimušdavo į žemę tai 
prieky, tai užpakaly jo, ir kai jis nušliau
žė kokį trisdešimt žingsnių ir pamatė, 
kad apšaudo beveik visą pakrantę, jis 
vėl ėmė jausti, jog į ji vis tiek nepatai-

Jis T>rašliaužė penkiasdešimt, šimtą 
žingsnių. Pakrantę vis dar apšaudė. Dar 
penkiasdešimt žingsnių . ..

Jo rankos taip sustyro, jog nebejautė 
jau žemės. Dabar ir iš užpakalio, iš kur 
jis ėjo, ir iš priekio, nuo Remizovo, buvo 
matyti šviečiančių kulkų dryžiai, nusi
driekę šaudančiųjų vokiečių kryptimi. 
Susišaudymas vis labiau^ įsiliepsnojo, vo
kiečiai ėmė vis rečiau šaudyti žemyn ir 
dažniau atsakinėti kairėn ir dešinėn. Ta
da Saburovas pašoko ir nubėgo — jis 
daugiau nebegalėjo šliaužti. Jis bėgo 
klupdamas, šokinėdamas per rąstus. Jam 
šmėkštelėjo mintis: ten, pas Remizovą, 
turi suprasti, kad vokiečiai šaudo į kurį 
nors mūsiškių. Nepaisydamas purvo ir 
tamsos, jis bėgo greitai, žūt ar būt. Jis 
sustojo, tiksliau sakant, nuvirto tik ta
da, kai kažkas pakišo jam koją. Jis griu
vo veidu į purvą, užsigavo petį, tuo me
tu kažkas užgulė jam nugarą ir ėmė suk
ti' rankas.

— Kas? — paklausė kimus balsas.
— Savi, po velnių, — kažkodėl vis dar 

pašnabždomis pasakė Saburovas ir, 
jausdamas, kaip jam išsuka pirštus, lais- 

*vąja ranka taip smogė vieną jį užgulusių
jų jog tas nusirito.

— Ko st.umdaisi? — pasigirdo balsas.
— Sakau, savi. Veskite mane pas Re

mizovą.
Vokiečiai, tur būt, išgirdo tą bruzdesį 

ir paleido į čia keletą šūvių eilių.
— Čion,—pasakė kažkas ir, sugriebęs 

Saburovą už rankos, nutempė jį į priekį. 
Jie prabėgo keletą žingsnių ir pasislėpė 
už pamatų likučių.

— Iš kur? -r- paklausė tas pats balsas.
— Nuo generolo.
— Kas tokp, tamsoje nematau?
— Kapitonas Saburovas.
— A, Saburovas... Na, o čia aš, Gri- 

ir balsas staiga pasidarė 
. — Tai tu man 

antausį užvežei? Na, nieko, iš seno drau
go-

Grigorovičius anksčiau buvo vienas 
štabo vadų. Jis prašėsi į rikiuotę) ir Pro
cenko prieš mėnesį nusiuntė jį vadovau
ti kuopai.

— Einam pas Remizovą, — pasakė 
Grigorovičius.

•f * Remizovas gyvas?
— Gyvas, tik guli.

gorovi&us, — ir baisas 
Saburovui pažįstamas.

R.

1

— Ką, sunkiai sužeidė?
— Ne taip, kad labai sunkiai, pa

sakė Grigorovičius, trumpai nusijuokda
mas, — o nepatogiai sužeidė. Guli ant 
pilvo arba vaikšto, o sėdėti nepajėgia.

Saburovas nenoromis nusijuokė.
— Ko tu juokies? — paklausė Grigo

rovičius.'
— O taip sau, juokinga.
— Tau juokinga, — pasakė Grigorovi

čius, — o mums čia dėl savo blogos nuo
taikos visą dieną tokią pirtį kelia. Mums 
ne juokai.

Saburovas rado Remizovą ankštame 
blindaže gulintį. išsitiesusį ant lovos, su 
pakištais po galva ir krūtine pagalviais.

— Nuo generolo, ar ką? — nekantriai 
paklausė Remizovas.

— Nuo generolo, — pasakė Saburovas 
įeidamas. — Sveiki, drauge pulkininke.

— Sveiki, Saburovai. Aš taip ir galvo
jau, jog kas nors nuo generolo, ir liepiau 
nešaudyti. NaKkaip ten pas jus?

— Viskas tvarkoje, išskyrus tai, kad 
nuo generolo Procenko pas pulkininką 
Remizovą tenka šliaužti pilvu.

— Blogiau, kai tenka gulėti ant pil
vo, — pasakė Remizovas ir ilgai beP 
įmantriai išsikeikė. Paskui, gudriai priy 
simerkęs, pažiūrėjo iš po tankių žilų ant
akių į Saburovą ir paklausė: — Jums 
jau, tur būt, pasakojo apie mano sužei
dimą?

— Pasakojo, ~ tarė Saburovas.
—ę Na, žinoma, džiaugiasi galėdami 

paliežuvauti. Palaukite, palaukite, — 
staiga pertraukė pats save, — kodėl jūs 
visas kruvinas? Sužeistas, ar ką?

— Ne, vokietį užmušiau.
— Na, nusivilkite bent tą vatinuką, ar 

ką. Ei, Šarapovai, duok kapitonui nusi
prausti ir mano vatinuką duok. Nusivil
kite, nusivilkite.

Saburovas ėmė sagstytis.
— Na, ką jums generolas įsakė?
— Išaiškinti padėtį ir pranešti, — pa

sakė Saburovas, nutylėdamas tai, kad 
Procenko numatė blogesnę padėtį ir įsa
kė jam, esant b’tinam reikalui, imtis va
dovauti pulkui.

— Na, ką čia padėtis, — pasakė Re
mizovas, — padėtis ne tiek bloga, kiek 
negarbinga. Atidavėme kranto gabalą. 
Pulko komisaras užmuštas. Du batalijo- 
nų vadai užmušti. Aš, kaip matote, gy
vas. Reikia atstatyti padėtį. Kaip gene
rolas, nusiteikęs atstatyti, padėtį?

— Manau, tai numatydamas jis mane 
ir pasiuntė. -

— Aš irgi taip ketinu. Na, iš dviejų 
pusių reikia imtis atstatyti, žinoma. Va
dinasi, apšilsite, teks jums judėti atgal.

— Teks, — pasakė Saburovas.
— O galite pas mane pasilikti, kurį 

vadų ten pasiųsiu, Kaip jums įsakyta?
— Ne, as grįšiu.
— Semionai Semionovičiau, — šūkte

lėjo Remizovas. Įėjo majoras, štabo vir
šininkas.

— Mūsų išsidėstymo schemutė pada
ryta?

— Tuoj baigsim, Tiksliname.
— Na, paskubėkite grejčiau, greičiau, 

brolyti. Sukruskite... Jūs mane pralen
kėte, — kreipėsi Remizovas į Saburovą, 
— aš pats norėjau vieną vadų siųsti. 
Štai schemutę rengėme, kad viskas tiks
liai būtų, dėl to sugaišo. Tuoj parengs, 
aš su jumis vadą pasiųsiu. Pažįstat Fi- 
lipčiuką?

— Ne, nepažįstu.
— Geras, drąsus vadas. Vyks su ju

mis. Štai schemutę parengs ir eisite.
Remizovas pabandė pasikelti ir vėl il

gai nusikeikė. ,
— Įsivaizduojate, kur pataikė? Ma

no toks charakteris biaurus, kad aš nuo
lat turiu bėgioti: ir galvoti negaliu ne
bėgiodamas, ir vadovauti negalių, —• nie
ko negaliu. Nežinau, kodėl taip man. Vis 
dėlto šeštas dešimtukas, jau laikas būtų 
'atprasti. Šarapovai, vėl šūktelėjo jis.

' Pasirodė pasiuntinys.
— Šarapovai, padėk man nuo lovos 

nulipti.
Š^rapovas paėmė jį už pečių ir pądė- 

jo atsistoti. Remizovas šniokščiojo, ste
nėjo ir keikėsi ir visą šįtą spėjo dąryti 
kažkaip kartu. Atsikėlęs, rąukydamasis 
iš skausmo, jis keletą kartų perbėgo 
blindažą.

(Bus daugiau)
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Dekavones
(Thanksgiving Day)

Dekavones Dienos šventės 
atsiradimas nėra koks tai pa
minėjimas moksliniuose išradi
muose ar karžygio karjeros. 
Tai itin priepuolis religinės iri-, 
kvizicijos nuotikio.

1620 metais atplaukė iš An
glijos nedidokas laivas su 
žmonėmis, vadinamais pilgri- 
mais (šventkeleiviais). Jie 
slaptai paspruko nuo tuose 
laikuose Anglijoj įsigalėjusios 
religinės inkvizicijos.

Tie, kurie nepritarė protes- 
toniškam ar katalikiškam fa
natizmui, tokiems nebuvo ga
limybių Anglijoj gyventi.. 
Laisvesnės sąžinės žmonės bu
vo persekiojami ir nuo gyve
nimo izoliuojami. Valdžia, 
kaip ir visuomet, ranka rankon 
stovėjo su religijai tikinčiais. 
Daug laisvesnės minties pa- 
žangūnų žuvo Anglijos kalėji
mų urvuose nuo religinės in
kvizicijos siautimo.

Kad apsisaugoti nuo tų re
ligiškų inkvizitorių, didokas 
būrys laisvos minties žmonių 
susitarė ir susigrūdo į May
flower laivą, pasileisdami ke
lionėn per banguojantį At- 
lantiką,-net tikrai nenuvokda
mi, kur plaukia. Daug mirė 
nuo bado, šalčio ir jūros ban- 
g-ų tame laive. Be galo buvo 
įkyri ir ilga kelionė, bet jie 
kentėjo ištvermingai.

Gruodžio 20 d., 1620 me
tais, keliauninkai pasiekė 
Massachusetts valstijos pa
kraštį. Jų laivas sustojo prie 
vadinairiojo Plymouth Rock.

Išvydę sausžemį, pabėgėliai 
nuo religinės inkvizicijos su 
džiaugsmo ašaromis verkė, 
kad išliko kelionėje gyvais ir 
yra saugūs nuo , persekiojimų.

medžius ir 
gyvenimui.

žuvis ir 
kitokių gy-

šiuos nau-

Jie kirto miške 
budavojo šeiveles 
Jie žvejojo jūroje 
miškuose medžiojo 
vybių dėl maisto, 

betrukus apie
jus imigrantus sužinojo Mass
achusetts gubernatorius Willi
am Bradford. Jo pastango
mis pilgrimams buvo suteik
ta pagelba pastoviam apsigy
venimui. Čia ir susikūrė pir
mutinė pilgrhnų kolonija.

Šios kolonijos žmonės por 
eiles pakalenijų savotiškai at
žymėdavo 21 d. gruodžio, kai
po pasiliuosavimą nuo Angli
jos religinių inkvizitorių.

Pagaliau, po revoliucinio 
karo, 1795 metais, to laiko 
prezidentas George Washing- 
tonas atsikreipė su proklama
cija atžymėt tradicinį tų pir
mųjų pilgrimų atvykimų į šių 
šalį.

Kiek vėliau, 1815 metais, 
šios šalies prezidentas James 
Madison, vėl pakartojo, kad 
Amerikos žmonės kas metai 
atžymėtų pirmutinių imigran
tų (pilgrimų) atkeliavi'mų A- 
merikon.

Diena
1863 metais, spalio 3 d., 

prezidentas Abraham Lincoln 
išleido visai šaliai proklama
cijų, skelbiančių Thanksgiving 
Day oficiale Amerikos švente. 
Toje proklamacijoje buvo nu
rodyta, kad minėta šventė at
sibus kiekvienais metais, lap
kričio mėnesio paskutinę sa
vaitę, ketvirtadienį.

Nors keleiviai - pilgrimai 
pasiekė Amerikų 21 d. gruo
džio, bet atsižvelgiant, kad 
25 d. gruodžio Kalėdų šven
tė, tai šioji pilgrimų imigran
tų šventė atkelta į lapkričio 
mėnesį.

Prezidentas Lincoln, saky
damas prakalbų pirmoje 
cialės šventės dienoje, be 
kį nuotikį papasakojo:

‘‘Toje pirmųjų pilgrimų

ofi- 
ko-

ko
lonijoje gyveno moteris, kurios 
vyras mirė kelionėje į Ameri
kų, ant laivo Mayflower. Ji 
gyveno suklypusioj šėtroj su 
savo šešių metų amžiaus sū
neliu. Buvo žiemos laikas. 
Oras stebėtinai įkyriai šaltas, 
šėtros kampe stūksojo nedido- 
ka kupeta šieno. Tai šios mo
tinos ir sūnaus lova ir užsi
klosimas. Ji. šalčio drebina
ma, pasakojo sūnui apie kitų 
žmonių vargus, visai pamirš
dama savo ir sūnaus kančias. 
Ji, prispaudus sūnų prie krū
tinės, itin ramino jį:

“ ‘O, varge, varge! Kaip 
tie žmonės šia naktį iškentės 
ši stebėtinų šaltį ir tų žiaurių 
sniego pūga, kurių šėtros kiau
ros ir kurie gal neturi ganėti
nai užsiklojimui šieno, jie su
šals’.”

Tokj tai žmonės ir su tokia 
nuoširdžia artimo meile turėjo 
bėgti per jūros audringas ban
gas nuo religinės inkvizicijos. 
Dabar tie dvasiški kunigužiai 
irgi riečia spyčius Dėkavonės 
Dienoje, tik nepasako teisy
bės, už ką dėkavoti.

Ar gali krikščionis žmogus 
dėkavoti Dievui už tąi, kad 
krikščioniški inkvizitoriai do
rus ir nuoširdžius žmones per- Į 
sekiojo ir pūdė urvuose, tik 
dėl to, kad jie buvo nužiūri
mi neištikimais religiniam fa
natizmui ?

Neturi kam dėkavoti ir tok
sai žmogus, kuris randasi be
darbių eilėje ir sulaukęs šven
tės neišgali nusipirkti sau ir 
šeimai prideramo maisto.

Tai'kam is už kų dėkavot? 
Kazys Bevardis.

London. — Su karinių 
Anglijos lėktuvu žuvo 7 la
kūnai.

Westfield, N. J. — Kūdi
kių paralyžium susirgo H. 
Wilson, 29 metų.

Pietinėje Korėjoje plinta 
raupai.
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiulęrįų Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrįų, Taipgi Costume Džįūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

‘ / • >

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės . < r j • - •

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, _Nr Y.

Telefonas STagg 2-2173

WORCESTER, MASS. *•
LLD 11 kuopos susirinkime 

d. Janulis atsinešė daug kny
gų “žmogus ir Mašina.” Tai 
jau 55-ta LLD išleista knyga. 
Ačiū Jonuli Kaškąičiui už gra
žų sutaisymų šios knygos I 
Kurie skaitys, džiaugsis, daug 
jr naujenybių sužinos.

Draugai, ateikit į kuopos su
sirinkimų gruodžio 12'dienų ir 
pasiimkit šia gražia knygų.

Išklausius raportų iš LLD 
7-tos apskrities metinės kon
ferencijos pasirodė, kad yra 
reikalas apkalbėti palaikymas 
“Gintarų žemės Radijo,” kuri 
galima girdėti kas nedėldie- 
nio rytas,, kaip 9 vai. Prieita 
išvados tų gražų darbų paves
ti Progresyvių Balsuotojų 
Kliubui. Kalbėjau su keletu, 
kurie girdėjo “Gintarų že
mės” programų, visiems pa
tinka, Manau, kad visi tų

gražų darbų gražiai parengs. 
Taipgi, visi laukia, kada 
Norrnutė Čeponytė ir Helena 
Kižytė vėl bus galima girdė
tu dainuojant per radiją. Jps • 
labai gražiai sudainuoja.'

Taipgi susirinkimas paauko
jo $5 dėl Festivalio, kuris 
įvyksta So. Bostone 27-28 dd. 
lapkričio. Worcesteriečiai ruo
šiasi skaitlingai dalyvauti, 
šeštadienį, 27 d., programa 
prasidės 7-tų vai., vakare, 
Municipal Auditorijoj, 535\ 
Broadway, So. Bostone. O 28 
d. lapkričio programa įvyks. 
Patrick Gavin Auditorijoj, -
Dorchester ir 7th Sts., So. 
Bostone. Aš manau, kad Vi
si lietuviai myli dainas ir mu
zikų, tai šiame festivalyje su 
pasigėrėjimu visi galėsime ma- 
tyti jr girdėti,’tik visi mėgin
kite pribūti laiku. J. M, L»

ŠI ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

. Lapkričio 27 ir 28
ĮVYKS RYTINIŲ VALSTIJŲ ANTRASIS

MENO FESTIVALIS

VIOLETTE ČYPAS
iš Cleveland, Ohio

Ji jau kelyje į šį Festivalį
. ’ , . .iz ■ - r

3
5

Šeštadienį, Lapkričio 27
Municipal Auditorijoj x

535 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7 vai. vak. Po koncerto šokiai

Sekmad., Lapkričio 28
Pradžia 2-rą valandą po pietų

Patrick F. Gavin School Auditorijoj ',
DORCHESTER IR 7th STS.

SOLISTAI: Amelija Jeskevičiūtė-Young; Suzana 
Kazokytė; Norma Čeponytė; Vincas Motiejaitis, 
Gertrude Ulinskaitė; Helen Kižytė; smuikininkė 
Viktorija Kales; akordionistas Richard Barris; Oną 
Mineikytė; Rožė Stripinienė.

CHORAI: Sietyno Choras, iš Newark, N. Jv vado
vybėj Viado Žuko; Laisyės Choras, iš t Hartford, 
Conn., vadovybėj Wilma Hollis; Vilijos Choras, iš 
Waterbury, Conn., vad. G. Ulinskąitės; Monfeijo 
Liuosybės Choras, vadovybėj E. šugerio; Bostono 
Harmonijos Choras, vadovybėj S. Pauros; Worceste- 
rio Aido Choras, vadovybėj N. Čeponytės, ir Nęr- 
woodo Vyrų Grupė, vadovybėj S. Pauros,

Visus užkviečia

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 

• naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta prūsų Šer
meninė. Mūsų patarnavi- 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

r r
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Pittsburgh© Spirgučiai
(Tąsa nuo 8-čio dus!.) 

daug metų, kaip gydytojai de
da pastangas surasti būdus vė
žio ligai sustabdyti ir sergantį 
išgydyti. Daug visokių prane
šimų buvo, daug išradimų bu
vo skelbta, bet kol kas tai, apart 
išdeginimo ar išpiovimo, kito
kio būdo vėžio ligai prašalinti 
dar nesurasta. Paskutiniu laiku 
pas mus, Pittsburghe, atsirado 
nauji vėžio ligos “specialistai,” 
tai P. Drosnes “tire shop” ma- 
nadžerius ir Lillian M. Lazen- 
by, buvusi kafeterijos darbinin
kė. Jie įsisteigė Bloomfield baž
nyčios skiepe savo institutą- 
clinic ir gydė ligonius nuo vė
žio. Paskutiniu laiku jie tapo 
areštuoti ir kaltinami už gydy
mą be leidimo. Jie sakosi, kad

jų išrasta gyduolė, kuri suside
da iš mielių, virinto garo van
dens (sterile water), druskos 
ir kviečių, tikrai gelbsti nelai
mingiems, palengvina jų kan
čias ir pailgina gyvenimą. (Ma
no supratimu, tas jų raugas 
daugiausia palengvina sergan
čių kišenes). Dabar, kai kurie 
gydytojai kalba, kad tą jų iš
rastą “gyduolę” reikėtų patik
rinti. Bet tafn patikrinimui 
reikia daug\ pinigų, o pinigų, 
kur jų gauti?

Kaip jau žinoma, BALF sei
mas nutarė sukelti penkis mili
jonus dolerių, vis tiems iš Lie
tuvos pabėgėliams šelpti. Pitts
burghe ir apylinkėj jie ir vėl 
lįs į draugijas ir kolektuos iš

Philadelphijai ir Jos Apylinkei
Vaizduojanti Lietuvos Išgyvenimus Pastarojo Karo Metu 

Penkių Veiksmų B. Dauguviečio Drama

“PERGALE”
Bus Suvaidinta

Šį Šeštadienį, Lapkričio 27-tą
Pradedant 7-tą Valandaą Vakare 
(Salė bus atdara daug anksčiau)

Pastatymą rengia Philadelphijos Liet. Moterų Kliubas 
Suvaidins Brookiyno Liet. Liaudies Teatro Kolektyvas*

TETA KARUSĖ
Broleli, aš pasimelsiu už Benio ir jo žmonos dūšią.

LIETUVIU MUZIKALĖJ SALĖJ
2715 E. Allegheny Ave.,» Philadelphijoj

Po Dramos, Apatinėj Salėj Šokiai ir Pasivaišininiai
VISKAM ĮŽANGA TIK $1.25

Tai auksinė proga kiekvienam Lietuvą mylinčiam 
lietuviui pamatyt savo krašto išgyventas kančias.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 ‘

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 *

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas1 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N; Y.

(kamp, 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-^380

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

draugijų ir klubų. Jie jau daugčią. Vėliau Sugula, ir sugula 
pinigų 
nupirkti, tai pabėgėliams gel
bėti, tai visokiems 
galams. Minėti kolektoriai kaip 
kurie tūkstantukų daug turi, 
bet jie jų neduoda. Jūs dubki- 
te, o jie turės užtektinai viso
kioms kelionėms ir sugaištims.

Išimtis. Susimildami, neuž
mirškite Gabaliausko ir kitų 
delegatų, kurie pukšėjo į Chica- 
gos seimą, jiems už tą “pasiau
kojimą” irgi kokį šimtuką kitą 
išmesti reikia. O jau tuos di
džiuosius “tautos atstovus,” ku
rie pasidrąsino net į New Yor- 
ką, pas poną Dewey lankytis ir 
jam lietuvių balsus pažadėti, 
kad tik jo malonę užsitarnavus 
ir jau paskui tai... Tokiems 
“tautos atstovams,” tai ir 
tūkstantuką reikalinga!

★ A ★

Lapkričio 11 d. susirgo 
nas Sadalninkas, LDS 142 
užrašų sekretorius. Nuvežtas li
goninėn. Po kelių dieni) pasiro
dė, sveikata pradėjo taisytis. 
Linkiu tau, Jonai, greit visiš
kai pasveikti ir vėl darbuotis 
LDS draugijai.

išviliojo, tai Lietuvai

kitokiems

po

Jo- 
kp.

South Side, Pittsburghe, J. ir 
L. Kompanija paskyrė 70 mili
jonų dolerių pagerinimui savo 
dirbtuvės. Pagerinus ir padidi
nus dirbtuvę, suteiks darbo dar 
apie 2,000 darbininkų, žinoma, 
platesnė dirbtuvė, daugiau dar
bininkų, didesnis pelnas kom
panijai, nors pelnas ir dabar 
nesvietiškai didelis.

amžinai, ir daugiau jau nesike
lia! Pečius be vamzdžio į kami
ną. Kambarys be ventiliacijos. 
Kad šilčiau būtų, langai akli
nai uždarytį. Ir, ot, nuo gaso 
prisirenka stuboje carbon mo
noxide dujų ir visą, šeimą ty
kiai numarina.

Tos carbon monoxide dujos 
pas mus pittsburghe ir apylin
kėje kiekvieno meto šaltesniam 
sezone pasiima kiek nelaimin
gų gyvybių. Minėtas nelaimin
gas atsitikimas tai pirmas atsi
tikimas šį rudenį, o panašių at- 
stikimų šiame sezone, aš esu 
tikras, bus ir daugiau.

Kodėl taip atsitinka? Todėl, 
kad biėdni žmonės gavę ant 
randos ar įsigiję .savą kokią 
lindynę gyvenimui, nusiperka 
kokį gasinį pečiuką, kad apšil
dyti stubą. Pritaisyti kaminėlį 
į pečiuką ne visada galima, tai, 
ot, pasistato pečiuką kur pato
giau, užkuria, ir kad šaltis ne
įeitų į stubą, aklinai užsidaro 
langus ir duris. Ir kokios bai
sios pasekmės biedniems žmo
nėms būna.

Mano patarimas: Susimilda
mi, kurie tik kambariuose pe
čius kūrenate, pritaisykite prie 
jų kaminėlius, kad dujas iš
trauktų ir kad oksigeno į stu
bą ateitų, pradarykite langus 
ar duris. Geriau vėsiau užsiklo
jus miegoti ir pabusti, negu už
migti amžinai...

McKees Rocks, Pa.

pirmo pasaulinio karoPo
daug sunkiosios industrijos bu
vo iškelta iš šios apylinkės, tai 
buvo pagąsdinimas darbinin
kams, kurie čion pradėjo orga
nizuotis. Vėliau darbdaviai, ma
tydami, kad kitose vietose dar
bininkai susiorganizavo daug 
stipriau, negu Pittsburghe ir 
ten darbdaviams stato reikala
vimus dėl savo ptagyvenimo, 
savo industrijas vėl pradėjo 
čionai plėsti. Pennsylvania gu
bernatorius J. H. Duff, lapkri
čio 11, pranašauja naują erą 
Pittsburghui ir apylinkėms. Jis 
sako, skaičius industrijų turi 
tikslą čion plėsti savo dirbtu
ves. Dėlei tam tikro reikalo, 
dirbtuvių užvardinimų neskel
bia.

Franklin Twp./ lapkričio 11 
naktį žuvo William Chrizman, 
jo žmona ir 3 vaikai nuo car
bon monoxide dujų. Tokia ži
nia, toks atsitikimas sujaudi
na, sudrebina kiekvieną. Sveika 
šeima, kalba, juokauja ir pla
nuoja ateičiai, bet, ot, vakare, 
kad apšildyt stubą, kad jau
kiau būtų, užkuria gasinį pe-

Džiugu yra skaityti Laisvėj 
ir Vilnyj tikras žinias iš Lie
tuvos, parašytas pačių Lietuvos 
žmonių, Lietuvos veikėjų. Kaip 
miela, kaip jauku yra, kada 
skaitai, kad Lietuvoje vietoje 
arkliuko dabar traktoriai trau
kia arklus, verčia velėnas ir pu
rena lietuvišką žemelę! Kaip 
smagu, kaip jauku skaityti, 
kad Lietuvos kaimai ir miestai 
baigia atsistatyti iš karo griu
vėsių, ir kad jie atstatomi gra
žūs, moderniški. Lietuvos pra
monė jau siekia arti prieškari
nį lygį ir nauja pramonė pla
čiai vystoma. Lietuvos gyvuli
ninkystė,'kuri laike karo buvo 
beveik visiškai išnaikinta, da
bar, pagalba kitų tarybinių res
publikų, vėl plačiai auginama.

Smagu ir jauku, kad Lietu
voj kuriasi naujas gyvenimas, 
auga graži Lietuva. Norėdami 
platesnių žinių apie Lietuvą, 
apie tą kaimą ir miestelį, kur 
augote, kur jauni būdami ta
kelius pramynėt, skaitykit kas
dieną Laisvę ir Vilnį. Tikrų ži
nių apie Lietuvą ten rasite. Ne
klausykite tų visokių pliurplių 
ir jų birbynių, kuriems Lietuva 
be ponų nepatinka, jie skleidžia 
visokius melus prieš Lietuvą.

J. Kantrybė.

būkite atsargūs
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas Salve7Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina {vairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: rėutnatižmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų' kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.

Taipgi kurie turite odos ligas, iš
bėrimus, yotis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve, ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjtoo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai Išrastą 
mostj, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. j. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę. )

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
IŠ Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)
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Newark, N. J
Antanas Mitkus Palaidotas
Lapkričio 23 dieną čia, Ever

green kapinėse, buvo palaido
tas senas newarkietis lietuvis, 
Antanas Mitkus. Jis gimė 
Lietuvoj, Dvarčiaus dvare, Už
venčio parapijoje. Į Ameri
ką atvyko prieš virš 40 metų.

čia velionis kadaise plačiai 
keliavo po vakarines Ameri
kos valstijas ir dirbo visokius 
darbus. Prieš 30 metų atvy
ko į Netvarką ir čia per visą 
laiką gyveno, dirbdamas me
talo pramonėje.

Kadaise Antanas Mitkus 
priklausė IWW unijai ir ten 
nemažai veikė,..bet pastaruoju 
laiku jis organizaciniame vi
suomeniniame darbe mažai te
dalyvavo.
‘ Antanas Mitkus buvo gero 
būdo, draugiškas, malonus 
žmogus ir dėl to jo laidotuvių 
proga giminės ir draugai su
dėjo jam daug gražių gyvų 
gėlių vainikų. Laidotuvėse da
lyvavo didelis būrys' žmonių, 
linkinčių velioniui ramiai ilsė
tis gražiose kapinėse.

Prie kapo, laidojant, Rojus 
Mizara, iš Brčbklyno, pasakė 
atitinkamą įvykiui kalbą.

Velionis .paliko liūdėsyj 
žmoną Marcelę, sūnų Harrį— 
abu veikliai dalyvauja Sietyno 
Chore. Sūnus, beje graliai 
veikia Lietuvių Meno Sąjungos 
trečioj c apskrityj e.

Taipgi paliko ^čia pat New-

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 
turėjau kalbėti. Aš ten jokių 
klausimų daktaro neklausiau ir 
jisv į jokius klausimus neatsa
kinėjo. Tiesa, prie stalo dakta
ras paačiavo savo dėdei ir dė
dienei už viską ir taip ibiskį pa
kalbėjo. Paskui ir svečiai lin
kėjo laimės jiems jų gyvenime 
ir daktarui profesijoje.

Pradėjus svečiams kalbėti, 
aš tą draugišką pažmonį aplei
dau ir išsiskubinau į namus. 
Tiesa, su daktaru Kamarausku 
esu plačiai pasikalbėjęs įvai
riais klausimais dar kokia po
ra savaičių pirm tos pares, taip
gi ir su jo žmona. Jo žmona 
apie porą kartų ir stuboj pas 
mane buvo. Na, kas gi jau čia 
blogo, kad ir skirtingų politi
nių įsitikinimų žmoųės sueina 
ir rimtai pasikalba! Bet žiūrė
kite, tas Keleivio koresponden
tas S. B., kūrendamas pečių 
beprotnamy (jis dirba beprot- 
namyj, pečius kūrena) rašo, 
kaip aš klausiu daktaro Ka
marausko, kaip daktaras Ka
marauskas atsako ir mato, kaip 
ten parėj visi progresyviai “pa
sijuto kaip šaltu vandeniu api
pilti. Bet skandalo dėlei to ne
kėlė.”

Dabar dėlei Lietuvių žinių 
korespondencijos, kuri tilpo 42 
numeryj, už spalių 22 d., kur 
irgi buvo rašyta, kad laike pa- 
rės aš minėtą klausimą dakta
rui Kamarauskui pastačiau, ir 
t.t. L. ž. korespondentui tas 
pats atsakymas, kaip ir Kelei
vio koresp. S. B. (išskiriant be- 
protnamyj pečiaus kūrenimą, 
nes L. ž. kor. ten pečiaus ne
kūrena) .

Vėliau Lietuvių žinios klau
sia manęs, kas atsitiko su An- 
gariečiu, kodėl apie jį nieko 
negirdėti? “Kas atsitiko su ku
priuku Žalpių, Juozu Šukiu ir 
kitais lietuviais bolševikais, ku
rie buvo išvykę į Rusiją.” To
liau sako: “Paaiškink, Juozeli, 
juk kaipo senas bolševikas tu
rėtum žinoti. Ir mes norim ži
noti, kas su jais atsitiko.” Per
skaitęs minėtą prašymą, imkis 
žmogus už galvos ir juokis, juo
kis. L. Ž. ir jų kor. pasidarė 
tokie gailestingi, tokie sąžinin
gi, kad jiems rūpi tų biednų 
bolševikų gyvenimas Rusijoj, 
žalpį kupreliu išvadina, bet vis- 
tiek jo gaili ir apie jį klausinė
ja, kad aš jiems raportuočiau, 
žinoma, jokių raportų 'aš L. 
žinioms ir jų korespondentams 
išduoti neturiu noro. Prastas 
žmogus būčiau, jei žemos doro§ 
žmonėms raportus davinėčiau. 
Kas nori sekti lietuvių gyveni
mą Rusijoje, kaip ir Lietuvoje, 
tegu skaito Laisvę ir Vilnį kas
dieną.

Neturiu patraukimo nei su 
S. B., nei su L. žinių kores
pondentu diskusuoti, tik noriu 
žmonėms parodyti, kaip toki 
laikraščiai visokias žinias, vi
sokias korespondencijas pasi
dirba ir šmeižia viską, kas jiem 
tik nepatinka. O jau apie Lie-| 
tu va, tai dabar jie yra žinių fa- 
brikavimo specialistai.

Juozas 'Miliauskas.
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO \ 
ARTHRITIS

Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo Vardą ir adre
są', tad-’mes jums tuoj pasiųsime tablėtčllų. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne« 
lėžuop,. jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
_________ , Dept, 85.______ ______  

arke savo brolį Tarną su žmo
na ir sūnum, paliko čia pat 
švogerį, Antąną Railą, o Lie
tuvoje paliko dvi seseris, —- 
Aleksandrą Railienę ir Elzbie
tą Jankauskienę.

šermenyse dalyvavo nema
žai velionio žmonos giminių, 
taipgi velionio draugų ir prie- 
telių.

Grabnešiai buvo keturi jau
ni vyrai, Harrio Mitkaus drau
gai.

* Laidotuvių direktorius V. A. 
Biiyauskas labai gražiai ir 
mandagiai patarnavo.

Tebūva velioniui lengva 
šios krašto žemelė!

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) -

mas čiang Kai-šeko diktatū
rai paramos nesuderinamas su 
Kinijos žmonių gerove. Su ta 
paranka Amerika tiktai užsi
daro sau >duris į ateities išsi
laisvinusią Kiniją.

.Beveik kiekvienas lietuvis-, 
kas laikraštis turi apžvalgos 
skyrių. Tokį skyrių, papras
tai, veda patys laikraščio re
daktoriai. Mes tą skyrių va
diname “Kas Ką Rašo ir Sa
ko.” Kiti tiesiog ir vadina 
“Apžvalga.”

Tokiam skyriuj kartais bū* 
na pateikta tiktai citatų (iš
traukų) iš kitų laikraščių be 
jokių komentarų, 
ištraukos dedamos 
turais, pastabomis, 
toriaus pastabos
ištraukoje išreikštai 
aišku, kad toji mintis jau tam
pai taip pat „ mintimi ir re
daktoriaus. Jis nori, kad ją 
priimtų ir jo skaitytojai.

Bet dažnai 
su komen- 
Jei redak- 

prielankios 
minčiai,

Ypatingai Naujienų apžval
gos “nušlipuotos” ir nudažy
tos viena arba kita spalva. 
Tačiau jų • redaktorius sakosi 
neimąs jokios atsakomybės už 
tas apžvalgas. Pav., jis cituo
ja kurio nors ruso baltagvar
diečio tiradas prieš Staliną, ar 
Molotovą, su pasigėrėjimu ir 
pritarimu'. Bet kai jam 
pastebi, jis šaukia: Aš 
kaltas, kiti apie juos taip 
ko.

Taip Grigaitis bando 
kineli nuo atsakomybės 
vo apžvalgas.

tai 
ne- 
sa-

išsisu- 
už sa--

Nev Yorke areštuota jauna 
porelė, Mr. ir Mrs. John ir 
Elvira Luck, 19 ir 16 melų. 
Juos kaltina, kad jinai vilioju 
si vyrus į namų koridorius, o 
jis apiplėšinėjęs. ------------ «....................... ......... 

--- -i .......... ■■ —- : —

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.'

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J* 

TeL MArket 2-5172 
l—"..... |lfr,nr

J. J. Kaškiaučius, M. D. ■■ 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

" 394-398 Broadway
r Brooklyn, N. Y. 1 

Tel. ST. 2-8842 1

Guolis ant 
ir vonia. 
WARSHALL, 
INGERSOLL

NAMŲ DARBININKĖ
...i vietos. PHvatiškfu

Nereikia virti.
56 Rugby Rd., 

2-3011.

DR.

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

JAUNI VYRAI
PATYRIMAS NEBEIK ALINGAS 

Lengvam Fabrike Darbui
T. & P. OPTICAL

784 LEXINGTON AVE.
Brooklyn.

(27») =
Philadelphia, Pa.

MATYKITE “PERGALĘ”
Lietuvių Moterų Kliubas 

ruošia perstatymą lietuviško 
veikalo “Pergalė,” Šį šeštadie
nį, lapkričio 27 d., Lietuvių 
Muzikalėjc Svetainėje, 2715 
E. Allegheny Ave. Pradžia 
7 vai. vakare. Durys bus at
daros nuo 6 valandos.

“Pergalę” suvaidins aktoriai 
iš Brooklyno. Visus ir visas ' 
kviečiame atsilankyti, nes ki
tos tokios progos gaf neturė
sime. Veikalas yra iš Lieti>- 
vos pergyvenimų Antrojo Pa
saulinio Karo metu.

Kviečia Komisija.

PRANEŠIMAS* ’i
NEWARK, N. J.

LLD 5 kp. susirinkimas Įvyks 
kartu su LDS 8 kp. gruodžio 7 d., 
7:30 v. v. Jurginėj salėje, 180 New 
York Avė. Nariai, būkite visi, nes 
turime knygą — žmogus ir Mašina. 
Galėsite pasiimti. Nelaukite, kad se
kretorius atneštų į namus, ateikite 
pasiimti, sutaupyti sekretoriui laiką. 
Taipgi reikia ir duokles užsimokėti.

—V. J. Casper, sekr. (277-278)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 1 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laldotavw 

$150
Koplyčias suteikiam nemok&msl 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TELEPHONE
STAGG 2-5048

A

•MM l» >*»*».f **

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis ‘ 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y»

Kvepiančiai keptos ir virtai 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

TeL TRObridge 8380

DR. JOHN REPSHIS
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
' nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Central SkV. 

CAMBRIDGE, MASS.

help wanted—female 
REIKALINGOS MOTERYS 
■1 . .. _____ ____ fc. . _________

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisni uotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai *
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Liberty, Lith. Daily)—Ponkt., Lapkr. 26,1948



NewWko^M0!ife7inioi
Delegacija Reikalavo 
Bausti Thompson!) 
Užpuolikus

Malioriii Lokalas 848 Išsitraukė 
Iš AFL Centrales Tarybos

i

»

Laivakroviu Streikas Kalakutai Atsilankė 
Ant Boweres

Langų Daužytojas Tapo 
Patrauktas Teisman

Ko-
24-

New’ Yorko Valstijos 
munistų Partija lapkričio 
tą pasiuntė pas Queens pro
kurorą masinę delegaciją, 
reikalauti, kad užpuolikai ant 
partijos pirmininko Robert 
Thompson’© dukrytės būtų ge
rai , ištirti ir atitinkamai nu
bausti.

Thompsonas savo pareiški
mą, paskelbtame lapkričio 23- 
čią, kaltino Queens apskrities 
prokurorą Charles P. Sullivan, 
kad jis nesistengia nuodugniai 
ištirti visų tų blogdarybių pa
mato, patirti ir parodyti svie
tui, kas stovi užpakalyje ata
kų ant jo paties gyvybės ir 
begėdiško pasikėsinimo ant jo 
7 metų amžiaus dukrytės gale 
praėjusios savaitės.

Masinė delegacija suvyko 
prie Queens County Court
house, Court Square, Long Is
land City.

Šaukia Mitingą Chinijos 
Liaudies Gynimui

Gruodžio 5-tos popietį, sek
madienį, šaukiamas masinis 
mitingas City Center Casino, 
135 W. 55th St., New Yorke, 
po obalsiu:

“Hands off China!”
Šaukėjai to mitingo—Com

mittee for a Democratic Far 
Eastern Policy — skelbia, kad 
mitingas reikalaus paremti 
Chinijos liaudį jos kovoje už 
laisvę, prieš diktatorių Chiang 
Kai-shek’ą. Kalbės ekspertai 
Chinijos klausimu. Be kitko, 
bus aiškinami tokie klausimai :

Kaip greit. žlugs Kuomintan-

' Kokie 
liaudies

ištikro yra 
militariški

Chinijos 
laimėji-

Ar J. V. armija 
Chinijoje?

Įžangos tikietai, po 
tus, jau parduodami darbinin
kų knygynuose.

kariaus

75 cen-

Atidengs Cacchione’i
Paminklą

Šio sekmadienio popietį, lap
kričio 28-tą, 1-mą valandą 

* dieną, įvyks apeigos atidengi
mo Velioniui Peter V. Cacchi
one’i paminklo Kensico kapi
nėse, Valhalla, N. Y.

Cacchione, New Yorko Mies
to Tarybos narys, didis kovo
tojas už darbininkų reikalus, 
mirė lapkričio 6-tą, 1947 m. 
Randasi palaidotas gražiame 
ąžuolyne, greta kito žymaus 

 

kovotojo ir vado Charles 
mbein’d.

Kelrodis
Traukiniai »iš New 
tral stoties išeina 11:56, 
ina Kensico Cemetery sto- 

12:45. Išeina iš tos sto- 
ties atgal į miestą 2:45.

‘ Auto: West Side Highway 
iki Henry Hudson Parkway, 
Saw Mill River Parkway iki 
Hawthorne Circle, dešinėn ant 
Taconic Parkway (2 miles) 
iki Kensico kapinių. Į ka- 

’’ pines sukti po kairei ir tie
siai į kalnelį. Mašina užtrun
ka virš dvi valandas, miestie
čiai išvažiuos apie 10:30.

York

Peftkios dešimtys Europos 
taikų našlaičių, neseniai at
vežtų šion šalin, buvo pavai- 
įnti Padėkų Dienos pietumis 
:aipo svečiai Ne4 Y or k o-Ber
nukų Atletiškos Lygos. Ęuo- 
a jvyko Central Parko taver-

AFL Painters Lokalas 848- 
tas paskelbė, jog jįs ištraukia 
savo atstovybę iš New Yorko 
Central Trades & Labor Coun
cil, AFL unijų sąryšio New 
Yorko mieste. Taip nutarė 
savo susirinkime po to, kai 
tarybos vykdomasis komitetas 
nubalsavo “nedemokratiškai 
prašalinti iš vietos” Morais

Davis’ą, per metų metus bu
vusį ’ lokalo delegatu centrali- 
nėje taryboje.

AFL komitetas jį prašalino 
dėl to, kad jis atsisakė atlik
ti Taft-Hartley akto įsakomą 
ausinę. Grupe kitų lokalų de
legatų irgi prašalinti del to 
paties.

Rendauninkai Reikalai! 
ja Numažinti Rendas, 
Nes Nėra Pataisą

Tūkstantis Mokytojų Pikietavo 
City Hali už Pakėlimą Algų

Majoras O’Dwyer turėjo ge
rą progą pilniausia sužinoti, 
kaip jaučiasi New Yorko mies
to mokytojai, kuomet tūkstan
tis mokytojų, narių CIO 
Teachers Unijos Lokalo 
to, atėjo pikietuoti City 
praėjusį antradienį.

Mokytojai^ reikalauja,
jiems būtų mokama pamatinė

$7,500

Hall

kad

einant 
lanku 
Jame 

miesto

alga nuo $4,000 iki 
metams.

Mokytojų pikietas, 
po du greta, apjuosė 
visą City Hali pastatą, 
buvo atstovybė iš visų
mokyklų, iš visų laipsnių, pra
dedant vaikų darželiais, bai
giant vidurinėmis mokyklomis.

Greta reikalavimo mokes- 
ties pakėlimo, jie reikalavo, 
kad valstijos iždinė teiktų 
miesto švietimo įstaigoms dau
giau paramos ir kritikavo gu
bernatorių Dewey už skūpavi- 
mą. Komitetas iš penkių, su 
įstatymdavystėms direktore 
Rose Russell ir unijos prezi
dentu 
įteikė 
vimus 
ga su
kas taisytina. Be kitko, atžy
mėta šie svarbieji' punktai:

Tuojau dapildyti algas iš

Abraham Lederman, 
majoro raštinei reikala- 
ir nurodymus,, kas blo- 
mūsų švietimo sistema,

Traukia Teisman Uniją 
Už Simpatijos Streiką

f •* I

Sustreikavus International 
Brotherhood of Teamsters Lq- 
kalo 282-ro nariams ir sulai
kius išvežiojimą ateinančių į 
Pennsylvania ir New York 
Central gelžkelių stotis pre
kių, sustojo dirbę apie 3,500 
to lokalo narių.

Pasirodo, firmos lengvai į tą 
lokalą — jo reikalavimus — 
žiūrėjusios dėl to, jog tikėju
sios, kad kitų lokalų nariai 
dirbs tą darbą, kuomet 
streikuos. Mat, dalį darbo 
ri kitos firmos, samdančios 
kalo 807-to narius. Su» tuo
kalu firmos jau turi kontrak- 

. Tačiau to lokalo nariai 
liesti anoms, užstrei- 
firmoms, priklausantį

šie 
tū
lo
jo-

United States Truck-

tą. 
atsisakė 
kuotoms 
darbą.

Dėl to
ing Corporation, viena iš di
džiausių prekėms išvežioti fir- 
mų, traukia lokalą 
vyriausi teismą, 
jie įsitraukę
streiką,” kurį draudžia 
Hartley aktas.

807-tą į 
Kaltina, kad 

“simpatijos 
Taft-

Susilaukė Sūnaus
Pe-
So.

Mr. & Mrs. George 
traitis, gyvenantieji 296 

15th St., Brooklyne, susilaukė 
sūnelio, S svarų ir 6 uncijų. 
Motina ir sūnus sveiki. Nau
jagimiui vardą duos, George 
Paulinar Petraitis, jo tėvo ir 
senuko.

Padidėjusia šeima džiaugia
si tėvai, linksmi ir “senuko” 
Povilo Petraičio, ilgamečio 
Laisvės skaitytojo, visa šeima. 

Linkime laimingai išauklėti!

*♦ MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS 
BATISTA OF CUBA ENDS FOUR YEAR EXILE 

CANADA INSTALLS NEW PRIME MINISTER 
FRANCE NOT FACING COLLAPSE 

MRS. ROOSEVELT HONORED AT OXFORD
T'l H/T T> A O O XZ NEWSREEL THEATREJtL 1VJL 15 A O O JL Broadway ir 46th Street

Dėka Amerikos Darbo Par
tijos ir kitų su ja veikusių or
ganizacijų pastangoms, valdi
nė New York City Rent Ad
visory Board atmetė firmų 
reikalavimą leisti pakelti .ren
das 15 nuošimčių. ALP įspė
ja budėti. Sako, kad firmos 
iš naujo reikalaus pakėlimo 
rendų.

Greta veiksmų prieš kėlimą 
rendų, ALP iškėlę reikalavimą 
numažinti rendas 10 nuošim
čių, kadangi, sako 'ALP savo' 
skunde* firmos namų netaiso; 
ir neteikia patarnavimų, kokip’ 
būdavo teikiami seniau, 
pelno darosi grąžaus, nes 
mai yra perpildyti, tuščio 
to nei. su žiburiu nerasi.

Laivų kompanijoms griežtai 
atsisakant priimti net numa
žintus įūivakrovių reikalavi
mus, streikas visu Atlantiko 
pajūriu tebesitęsia. Ant strei- 
kięrių stalo, didžiumoje, nete
ko kalakutienos. Streikieriai 
neturėjo tiems tradiciniams 
pietums nei laiko, nes reikia 
saugoti prieplaukas nuo 
streiklaužių, pikietuoti, kaip 
pikietuoja kas dieną.

Taft-Hartley akto ir unijų 
Padėkų 
nebuvo 

jei
kitiems

Tikri, gyvi kalakutai, kaip 
tiems biblijos žydams iš dan
gaus mahna, pasipylė ant Bo
weres praėjusi antradienį.. 
Net 10-tis jų leidosi po gatvę, 
ant tvorų ir stogų gelbėtis nuo

Parvykęs iš Camp Kilmer ir 
gerokai palaistęs savo ūpą kuo 
stipresniu, kariškis Otto B. 
Redding, 38 metų, tapo pa
šauktas į Long Island teisma- 
butį pasiaiškinti, dėl ko jis iš-

darbą

ir fe- 
švieti-

majo-

miestavų fondų.
Kad miestas remtų atsteigi- 

mą tikros algos, kokia (lygi
nant pragyvenimo brangumui) 
buvo 1939 metais, nustatant 
po 4 iki pusaštunto tūkstan
čio metams skalę.

Ištaisyti algų skalę pagal 
laipsnius ir skyrius. Dabar 
daugelis yra nuskriaustų ne
atitinkamais pagal 
laipsniavimais.

Kad O’Dwyer administraci
ja energingai vestų kampanij’ą 
už gavimą iš valstijos 
deralio iždo paskyrų 
mui.

Kol kas atrodo, kad
ras norįs tos kampanijos 
vengti, nes, nežiūrint mokyto
jų unijos laiškų ir telefonais 
prašymų majoro dalyvauti su 
delegacija pasitarime švieti
mo reikalais, delegacijai ne
pavyko majoro susitikti.

Delegacija, kurioje, greta 
minėtų, dalyvavo unijos vice
prezidentai Samuel Wallach 
ir Eugene Jackson, ir algoms 
ir įstatyme! avystei komiteto 
pirmininkas Irving Adler, įga
linta ir toliau vadovauti darbui 
už pagerinimą mokytojų bui
ties, o tuomi pat ir švietimo.

Kaltina už Vartojimą 
Pašto Loterijoms

Mrs. Irene Blonder, brook- 
lynietė, turės stoti teisman 
kaltinimu, kad ji siuntusi paš
tu kanadiškos loterijos tikie- 
tus. Jungtinių Valstijų įsta
tymai draudžia siuntinėti lo
terijų tikietus ar loterijas 
garsinančius raštus paštu. Jei
gu teismas pripažintų kalta, 
ją gali bausti iki 2 metų ka
lėjimo ir iki $1,000 pinigais.

Juozas Lenktis, 70 metų 
amžiaus," gyvenęs 36 Bogart 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
22 d., Kings County ligoninė
je. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioje. Bus palai
dotas lapkričio 26 d., Šv. Tre
jybės kapinėse. Paliko nuliū
dime dukterį Josephine Kirk 
ir tolimesnius giminės. Lai
dotuvių apeigas prižiūri gra- 
borius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas), 660 Grand St., 
Brooklype.

Steve Babrowicz, 60 metų 
amžiaus, gyvenęs 265 South 
2nd St., Brooklyne, mirė lap
kričio 22 d., St. Catherine’s 
ligoninėj. Pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 26 d., 10 v,ai. ryto, A- 
lyvų kalnelio kapinėse. Velio
nis paliko liūdesyj giminaitę.

William Hladiuk, 49 metų 
amžiaus, gyvenęs 55 No. 10th 
St.,- Brooklyne, mirė lapkričio 
22 d., Pelham, N. Y. Pašarvo
tas grab. J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave. Laidotuvės 
įvyks lapkričio 27 d., šv. Jo-, 
no kapinėse. Velionis paliko 
liūdesyj tris pusseseres.

Abiejų laidotuvių apeigoms 
vadovauja direktorius J. Garš
va.

na- 
bu-Į

au-

daužymo gadynėje 
Dieną laivakroviams 
nei priežasties padėkoms, 
neskaityti padėkos
unijistams ir bendrai progre- 
syviams, kurie pasiuntė nors 
kenti oto maisto streikierių už- 
kandžiams sugrįžus iš pikieto.

Keturi žmonės susižeidė 
tomobiliui paslydus ant šlapio 
East River Drive ir atsimušus 
į stulpą.

Prašė Atleisti Vyrus 
Namo Šventėms

GAUKITE ŽINIŲ 
APIE SVEIKATĄ

- Miestavasis healthmobile at
važiavo į Brooklyną ir stovės 
prie Linden Boulevard ir Flat
bush Ave. iki gruodžio 4-tos. 
Kviečia publiką jį atlankyti. 
Paveikslais, braižiniais aiški
na daug sveikatos dėsnių. 
Taipgi galima viduje nusiimti 
X-ray paveikslus tik ' už $1.

Miestavojo švaros depart
ment© darbininkų žmonų de
legacija lankėsi pas majorą 
O’Dwyer prašyti, kad jų vy
rai būtų atleisti nuo darbo 
Padėkų Dieną, galėtų tradici
nę šalies šventę praleisti su 
savo šeimomis. . '

Negalėjusios susitikti majo
ro, 30 moterų, su Mrs. Leo 
Turano, CIO United Public 
Workers Lokalo"':333-čio vice
prezidento žmona, priešakyje, 
lankėsi pas komisionierių Po
well su tuo pat prašymu.

Delegacija buvo dalimi uni
jos jau nuo seno vedamos 
kampanijos už 11 apmokamų 
šventadienių per metus, įskai
tant Padėkų Dieną.

Iš Izraelio į New Yorką at
vyko Menacham Beigin, bu
vęs Irgun Zvai Leumi karinių 
jėgų vadas Palestinoje.

puodo juos vežusiam vežimui 
kryptelėjus iš kelio ir smogus 
į šaligatvį ir tame susitrenki
me būreliui iš^viso vežimo ka
lakutų pavykus ištrūkti.

Boweres gyventojai leidosi 
juos gaudyti. Atrodo, kad 
prie šio grobio moterys buvo 
greitesnės. Daleistina, jog bu
vo laikai, kad jos kada nors 
praeityje gaudydavo paukš
čius savo kiemelyje ar farmo- 
je savo šeimos stalui. O da
bar. . . dabar pagautus, aiš
ku, jos turėjo atiduoti savinin
kams. O už gavimą nugrauž
ti kalakutienos kaulo jos tu
rės melstis kurioje nors Salva
tion Army prieglaudoje.

Du kalakutai visgi ištrūko 
nuo Boweres patekti kur nors 
į nežinomų mikliarankių-mik- 
liakojų puodą. O gal ir nie
kam neteks suvalgyti, gal tik 
išgązdins tūlą auto vairuotoją 
patekę po ratais..

Prie įtartų neteisingomis 
balsavimo mašinomis New 
Yorke teisėjas įsakė pastatyti 
policijos sargybą iki bus iš
spręsta, ar bus perrenkamas 
palikimų teisėjas.

daužė du langus taverno, 
esančio prie 337 St. Nicholas 
Ave. Taverno savininku yra 
plačiai Brooklyne žinomasis 
Jonas Lazauskas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Penktadienį, lapkr. 26 d., įvyks 
Svėikatos-Kultūros Klubo susirinki
mas, 8 v. v. Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Kviečiame narius dalyvau
ti, nes bus įdomus ir svarbus susi
rinkimas. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių. — J.'W. Thomson.

(277-278)
BROOKLYN, N. Y.

LKM valdybos, komisijų, narių ir 
tėvų reguliaris susirinkimas įvyks 
lapkričio 27 d., fi v. v. Liberty Au
ditorijoj, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Visi,'kurie domėsi 
šia jaunimo organizacija, dalyvau
kite. — Valdyba. (277-278)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.

*——-
1 BROOKLYN

{LABOR LYCEUM
J DARBININKŲ įstaiga
I Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
| kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
j Puikus steičius su naujausiais 
į įtaisymais.
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
i Kainos Prieinamos.
J 949-959 Willoughby Ave.
! TeLSTagg 2-8842

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per 

Albina

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

3 £

‘GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
5 223 South 4th Street į

BROOKLYN, N. Y.
5 I1—2 dienom EValandos. į 6_8 vakarais

5 Ir Pagal Pasitarimais. E

? Telefonas EVergreen 4-0203 E

+■

UP

Swirl Cut

Permanent Waves
50

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių grupių ir. pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus / paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio ' 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kampas Broadway Ir Štone Ava., prie 
Chauncey St., Broadway Line.
' Tel. GLenmore 5-6191

į

TONY’S AJ
UP-TO-DATE

BARBERSHOP !
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas ;

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

\ t c

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
• i Cor. Hewes St. 
Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas:

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

LITUANICA SQUARE j

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko » <

A SAVININKAI J

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas vispkių valgių

ATDARA DIENA IB NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

i

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia^ 
mos .,. užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų* plaukų 
symą.

Fashion
Center

sutai-

duoda jūšų plaukams 
išvaizdą .. J blizgantį 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

Hairdressers 240 Grand Street

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

a

TT TDT>?G DAD 411 GRAND STREET £Ll 1 0 O All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Penkt., Lapkr. 26,1948




