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Įsakė Bėgti.
“Pergalė” Philadelphijoj.
Svetingi Šeimininkai.
Be Plano.

Rašo R. MIZARA

Per pastarąsias keletą dienų 
Nankingo valdžia gyrėsi di
džiuliais laimėjimais Sučovo 
fronte. Girdi, jos armijos su
naikinusios tiek ir tiek šimtų 
tūkstančių komunistinės ka
riuomenės karių.

Bet pasaulis jau išmoko su
prasti vieną: kai Nankingo 
valdžia giriasi, tai žinok, kad 
jai darosi riestai.

Štai, pirmadienį žibios skel
bia, jog čiang-kai-šekas įsakė 
savo armijoms Sučove bėgti iš 
ten, kaip galima greičiausiai.

Kyla klausimas: ar jos ga
lės pabėgti ? Ar nebus taip, 
kaip buvo Mukdene/?!

Praėjusį šeštadienį Brookly- 
no Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai-mėgėjai buvo nuvykę 
į Philadelphiją ir ten suvaidi
no Dauguviečio “Pergalę.”

Tuo buvo atliktas didelis 
mūsų meno srityje žygis.

Pastatymas, galima sakyti, 
pavyko visu šimtu nuošimčių. 
Apie tai teks plačiau parašyti 

kamo šeštadienio Laisvės
je — Literatūra ir Menas 

skyriuje.
Šis lūsų menininkų mostas 

labiau uartino brooklyniečius 
su philaflelphiečiais.

Tuoja kilo sumanymas, 
kad brookiyniečiai, pasitaikius 

 

progai, daleiskime sekamą žie
mą, nuvyktų ten ir suvaidintų 
lengvesnio žanro veikalą, — 
pavyzdžiui, komediją “Ponas 
Amerikonas.”

Aš manau, jog “Pergalė” 
dar būtų galima pastatyti 
New Jersey valstijoje, o gal 
būt ir Waterburyj.

Prie gerų norų ir rimtesnių 
pastangų, pasirodo, viskas yra 
ornlimn f

Juozas Ivanauskas, Lietuvių 
Muzikalės Namo Bendrovės 
protokolų sekretorius, entuzi
astiškai sušuko:

—Turėtume pasiųsti dien- 
raštin Laisvėn viešą pagarbos 
ir padėkos laišką “Pergalės” 
aktoriams už »ų šlovingą triū
są. ,

Juozas Balinskas, Muzikalės 
Namo Bendrovės pirmininkas, 
Antanas Dambrauskas, finan
sų sekretorius, Nikodemas 
Dailyda, buvęs sekretorius, 
Petras Urbonas, ir kiti, susi
žavėję spektakliu, aktorius 
draugiškai pavaišino.

Buvo sakyta kalbelių, pa
reikšta gražių minčių, kad šis 
brooklyniečių žygis nebūtų 
paskutinis.
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Seniai buvau sutikęs Juozą 
ir Amiliją Bendoravičius, ilga
mečius Veikėjus Philadelphi- 

Ų ' joj.
Jiedu dabar gyvena Phila- 

delphijos išlaukyj ir dėl to ne
galį dalyvauti mūsų judėjime.

Jiedu paskyrė Laisvei de
šimtinę, linkėdami jai ilgiau
siai gyvuoti.

A. J. Smitas sako: Phila
delphijoj reikalingos prakal
bos.

Nedidelis būrys mūsų veikė
jų turi didžiulę dirvą. Per 
ištisą vakarą, mačiau, Bekam
pis, Merkiai ir kiti draugai 
lakstė, dirbo Literatūros Drau
gijai ir dienraščiui Laisvei.

Bet daugiausiai dirbo Lie
tuvių Moterų Klubo narės,— 

j^'. jų klubas, mat, suruošė ir šį 
vakarą.

Gražų darbą draugės atli
ko !

M.
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Praėjusį sekmadienį nuvyks-, 
tu mūsiškin Lietuvių Kultūros 
Centran.

“Visur tyla,” anot tos dai
nos. Nedidelis būrelis sporti
ninkų raičioja boleles—“bou- 
lina.” Keli asmenys sėdi res
torane prie stalo, tingiai šne
kučiuodamiesi. Tai ir viskas!

—Kodėl gi šiandien čia nė
ra jokios pramogos, jokio pa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

KINŲ LIAUDININKAI
APSUPO 390,000
ČIANGO ARMIJOS

4 DIDIEJI PRIIMA 
PLAN4 DEL BERLYNO 
GINČO SPRENDIMO

Nanking, Kinija, lapkr. 
30. — Kinų komunistai- 
liaudininkai apsupo 140,000 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
armijos už 100 amerikinių 
mylių į šiaurės vakarus nuo 
sostinės Nankingo. — Ši 
tautininkų armija uždaryta 
spąstuose, — kaip sakė pra
nešimas New Yorko dien
raščiui Herald Tribune.

Liaudininkai jau nuo 
pirmiau yra apsupę 250,000 
tautininkų kari uomenės 
didmiestyje Sučove, geležin
kelių mazge už poros šimtų 
mylių nuo Nankingo.
•' Diena pirmiau Čiang 
Kai-šeko komanda įsakė ap-

Italijos Valdžia Prašosi 
Į Karinį Vakarų Bloką

Roma. — Klerikalas 
Ii jos premjeras Alcide 
Gasperi keliaus į Belgiją ir 
Francijų. Jis tarsis su tų 
kraštų valdovais apie Ita
lijos įtraukimą į vakarų 
Europos šalių karinį bloką, 
kaip teigia .Telepręss žinių 
agentūra.

40,000 Japonų Laivininkų 
Sustreikavo Dviem Parom

Tokio. — 40,000 Japoni
jos laivakrovių ir laivų dar
bininkų paskelbė 48 valan
dų streiką. Streikieriai pro
testuoja, kad samdytojai 
nepakelia algos, nors per 
derybas su samdytojais ir 
valdžios tarpininkais buvo 
nutarta pridėti tiem darbi
ninkam algos.

Sutrukdyta 300,000 pašto 
maišų užsienin

New York. — Per laiva
krovių streiką čia buvo su
sikaupę. 300 tūkstančių mai
šų siuntinių, adresuotų Eu
ropai ir kitiem užjūrio kra
štam.

Atskira Valdyba įkurta 
Rytiniame Berlyne

Berlin, ląpkr. 30. — Kai
rieji socialistai ir komunis
tai įsteigė atskirą valdybą 
rytinei Berlyno daliai, kuri 
Sovietų užimta. Atskira 
valdyba todėl įkurta, kad 
amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai ruošia sekmadienį 
miestinės valdybos rinkimą 
jų užimtoje vakarinėje Ber
lyno dalyje.

Rytiniai berlyniečiai ne
pripažins Vakarinio Berly
no valdybos.

NegraiWashington.
prašo prez. Trumaną kovo
ti, kad 81-sis Kongresas iš
leistų įstatymą dėl pilietinės 
lygybės.

rengimo? — klausinėja vieni 
kitų.

Atsakyti nieks negalėjo.
Neturime mes kol kas savo 

darbuotei plano ir tiek! 

suptiems saviškiams apleis
ti Sučovą ir padėti ištrūkti 
140,000 tautininkų armijai, 
kurią komunistai - liaudi
ninkai ėmė į reples už 45 
mylių į pietus nuo Sučovo. 
Bet Sučove apsuptoji čian- 
go kariuomenė nesijudino 
iš vietos. Gal buvo taip ap
gulta, kad negalėjo išsiju
dinti.

Teigiama, kad tautinin
kai buvo susigabenę į Sučo
vą didelius kiekius ameriki
nių ginklų ir amunicijos.

Komunistai šaukė pasi
duoti išbadėjusius apsuptus 
tautininkus , pietuose nuo 
Sučovo.

Anglai Prekiaus su 
Sovietų Sąjunga

London.— Anglai ves pre
kybą su Sovietais, kol bus 
Anglijai naudinga, pareiškė 
seime A. G. Bottomley, už- 
jūrinės prekybos ministras.

Kai kurie seimo nariai 
užklausė, ar bus ’Sovietų 
Sąjungai pardavinėj am i 
strateginiai daiktai, tai yra, 
toki, kad galėtų ir kariniam 
tikslam tarnauti.

Bottomley atsakė: Sunku 
būtų apsklembti, kas yra 
strateginis daiktas, nes 
daugelis dalykų vartojama 
kasdieniniame gyvenime, 
kuriuos būtų galima pa
naudoti ir kariniams reika
lams. V

Kongr. Short Perša 
Franko į Jungi. Tautas

Paryžius. — Atvykęs 
Jungtinių Valstijų kongres
manas, republikonas Dewey 
Short pareiškė United 
Press reporteriams:

— Amerika privalo rei
kalauti priimt Ispaniją į 
Jungtines Tautas. Franko 
Ispanija kartu su Turkija 
yra viena iš smarkiausių 
prieškomunistinių šąlių. Be 
to, Ispanija yra labai svar
bioje karui strateginėje po
zicijoje.

Kongresmanas Short lan
kėsi Ispanijoj ir tarėsi su 
Franko oficieriais.

Jeruzale. — žydai - ara
bai paskelbė čia paliaubas..

Tsingtao, Kinija.— Ame
rika atsiuntė čia dar 1,200 
marinų.

RAUDONBAUBIS KONGRESMANAS J.P.THOMAS SAKOSI PERVELAI SUGAUTAS
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas J. 
Parnell Thomas reikalavo, 
kad federalis apskrities 
teismas panaikintų / bylą 
prieš jį. Tai todėl, kad fede
rate grand džiūrė, esą, per 
vėlai įkaitinus Thomasą.

Grand džiūrė įkaitino 
Thomas, raudonbaubį kon- 
gresmanų N e a m erikinės

fa-

Nacių karo kriminalistas feldmaršalas Wilhelm von 
Loeb (dešinėje), stovėdamas priešais amerikini karo 
kriminalistų teismą, Nuremberge, išklauso nuosprendį, 
nuteisiantį jį kalėti 3 metus. Loeb padėjo suplanuoti 

ir įvykdyti užgrobimus Čechoslovakijos, Lenkijos, 
skandinavų šalių ir Francijos. ,

Pavartoti Automobiliai Pardavinėjami 
Net Brangiau, Negu Naujy Auto. Kaina

Washington. — Tyrinė
jantis kongresmanų komi
tetas atrado, jog Ourisman 
Chevrolet automobilių biz
nieriai Washingtone par
davinėjo panaudotus auto
mobilius net iki $500 bran
giau, negu naujų automobi
lių kaina.

Tie biznieriai visai pigiai 
išgaudavo pavartotus auto
mobilius iš naujų automobi
lių pirkikų, kaip įmainy- 
mus. t

Pas vieną Ourisman auto, 
biznierių buvo sudėta $150,-

JAPONŲ SEIMAS, PAGAL MacARTHURO ĮSAKYMĄ, 
UŽGINA VALDŽIOS DARBININKAMS STREIKUOTI

Tokio. — Japonijos seimo 
atstovų rūmas .užgyrė gene
rolo MacArthuro įsakymą, 
kuris užgina valdžios darbi- 
ninkam-tarnautojam strei
kuoti ir atima iš jų unijų 
teisę vesti bendras derybas 
su valdžia dėl algų pakėlimo 
ir kitų reikalavimų.
Vadinamas “aukštasis” Ja

ponijos seimo rūmas užgi- 
ria atstovų rūmo 'nutarimą 
prieš valdinius darbininkus.

Japonų valdžia tiesiogiai 
samdo pustrečio miliono 
darbininkų — geležinkelie
čius, telegrafistus, mokyto
jus, paštininkus ir daug ki
tų.

Generolas MacArthur bi
jo, kad komunistai gali įgyt 
vadovybę valdinių darbinin
kų unijose. Todėl jis už
draudė tom unijom streikus gūnai iš Nankingo.

i

Veiklos Komiteto pirmi 
mininką, už sekamus prasi 
žengimus; sako:

Thomas samdė nėva raš 
tininkes, būk reikalingas o 
ficialiams jo darbams at 
likti. Toms nebuvėlėms raš 
tininkėms jis traukė iš vai 
džios algas, kurias pats pa 
šisavino. Vadinamos “rašti 
ninkės” jokio panašaus dar 

000 rankpinigių užsakytiem 
naujieji automobiliam. Už
sakiusieji juos laukė pus
antrų iki dviejų metų, ir vis 
nesuląukė automobilių.

Bet jeigu pirkikas davė 
penketą šimtų dolerių kyšių 
virš kainos arba pusiau do
vanai atidavė savo padėvėtą 
automobilį, . tai jis tuojau 
gavo naują.

Kongresmanų komitetas 
atrado, jog panašus. auto
mobilių šmugelis varomas 
ne tik Washingtone, bet vi
suose, miestuose.

ir* kolektyvines derybas 
valdžia.
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Decatur, Ill. — Suimtas 
Cecil Cozad kaltinamas, kad 
jis pirm 23 metų nužudė sa- 
,vo žmoną ir vedė 5 kitas, 
“nesibaderiuodamas” per
skyromis.

Kinų Komunistai Jau Tik 
70 Mylių nuo Nankingo .

Nanking, Kinija. — Kinų 
komunistai užėmė pozicijas 
jau tik už 70 mylių nuo tau
tininkų sostinės Nankingo.

Tautininkų valdžia laivais 
ir lėktuvais gabena savo do
kumentus ir kitus svarbius 
dalykus į Formozos salą.

t •

Bėga ir amerikonai parei- 

bo neatliko.
Thomas taip apgaudiiiėjo 

valdžią, susimokinęs su sa
vo sekretore Helena Camp- 
bell’aite. •

Thomaso advokatai dabar 
prašo išmesti skundus prieš 
jį todėl, kad:

Thomas kaltinamas nusi- 
dėjimąis, atliktąis daugiau

kaltinimai pavėlavę ilgiau, 
negu leidžia įstatymas, ap
ribojantis kaltinimams lai
ką. Be to, federalė grand 
džiūrė, kuri įkaitino Tho
masą, buvus netinkamai pa
rinkta, sako Thomaso advo
katai. . • * '

New York. — Pasiuko 
kaip 3 metai atgal; taigi žemyn Wall S try to serai.

Paryžius. — Argentinos 
ministras Juan A. Bramug- 
lia, Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos pirmininkas, davė 
tokį pasiūlymą ginčui iš
spręsti tarp Sovietų Sąjun
gos ir trijų didžiųjų vaka
rinių talkininkų dėl Berly
no :

Sudaryti komisiją iš ži
novų nuo šešių “bepusiškų” 
kraštų, kuriuos nepaliečia 
ginčas dėl Berlyno. Ši ko
misija nagrinės piniginius 
ir politinius Berlyno klausi
mus. Jai duos žinių atsto
vai Amerikos, Sovietų, An
glijos ir Francijos.

Komisija, galų gale, pa-

Dar Nekariami Japonai 
Kariniai Kriminalistai

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthuras atidėjo pakorimą 
bent dviem nusmerktiem 
kariniam Japonijos krimi
nalistam, iki Aukščiausias 
Jungtinių Valstijų Teismas 
išspręs jų apeliaciją.

, Prašančią jų' nekart ape
liaciją davė du nusmerktie- 
ji — buvęs premjeras. Koki 
Hirota ir generolas Kenji 
Doihara.

Apart jųdviejų, yra nu- 
smerkti pakorimui buvęs 
premjeras Hideki Tojo ir 4 
kiti kariniai piktadariai. 
Dar neaišku, ar gen. Mac- 
Arthuras atideda ir šių 
penkių pakorimą.

Vakarinė Europa Siūlo 
Karinį Planą Amerikai

London. — Penkių vaka
rinės Europos kraštų sąjun
ga slaptai išdirbo “apsigy
nimo” planą ir įteiks jį A- 
merikai užgirti, turbūt, at
einančią savaitę.

Vakarų Europos sąjungai 
(prieš Sovietus) priklauso 
Anglija, Franci ja, Belgija, 
Holandija ir Luksembur- 
gas. Šie kraštai tikisi į- 
traukt karinėn santarvėn 
Jungtines Valstijas ir Ka
nadą.

Visų tų šalių atstovų 
konferencija įvyks Wash
ingtone ir svarstys, kaip 
suderinti ginkluotas jų jė
gas. '

Beirut, Lebanas.—Trans- 
jordano karalius Abdullah 
vis dar tikisi gauti visą ara
biškąją Palestinos dalį.
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tars, kad Sovietai atidarytų 
vakariniams talkininkams 
važiavimą į Berlyną tuo pa
čiu laiku, kai Amerika, An
glija ir Franci ja sutiks įves
ti sovietines markes kaipo 
vienintelius pinigus visarti 
Berlynui. Komisija taipgi 
siūlys, kokiu būdu Sovietai 
ir vakariniai talkininkai 
privalo kontroliuoti sovieti
nes markes ištisam miestui.

Pranešama, jog Sovietų 
delegatas Andrius Višinskis 
sutiko su tuo planu. Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
atstovai Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje taip pat “iš 
esmės” priėmė tą planą.

Žymėtina, jog Sovietai 
kartotinai siūlė atidaryti 
važiavimą a m e r ikonam, 
francūzam ir anglam iš va
karinės Vokietijos į, Berly
ną, kai tik Amerika iš
trauks naująsias savo mar
kes iš Berlyno, pagal susi
tarimą Maskvos konferenci
joj rugp. 30 d.

Senatorius Connally Tikisi, 
kad Bus Susitarta

Washington. — Demo 
tas senatorius Tomas Con
nally, Senato užsieninių rei
kalų komiteto pirmininkas, 
lapkr. 29 d. pripažino, jog 
Amerikos atstovas buvo pa- . 
našiai susitaręs su Sovietais 
Maskvoje. — Bet dėl kokios . 
tai priežasties mes nevyk
dėme to susitarimo, — sakė 
Connally.

Jis, tačiau, pranašavo, 
kad neužilgo bus susitarta . * 
dėl Berlyno, pridurdamas:

— Rusiškų pinigų įvedi
mas visam Berlynui nėra 
gana svarbus klausimas, 
kad mes dėl to turėtum tiek 
daug pinigų eikvoti, gaben
dami lėktuvais reikmenis į 
vakarinį Berlyną, ir kad 
mes dėl to turėtume rizi
kuoti tokiais rimtais 'pavo
jais. 1 <

i

Nedąsilytėtini Indusai 
Gavo Lygias Teises

New Delhi, Indija. — Iki 
šiol Indijoje buvo 60 milijo
nų baisiai paniekintų, be
teisių žmonių. Jie vadinami 
“nedasilytėtinais.” Bet da
bar steigiamasis Indijos 
seimas sulygino jų teises su 
vadinamais “aukštesniųjų” 
luomų indusais.

Seimas įrašė į konstituci
jų, j°g baustinai uždrausta 
skriausti tuos žmones dėl 
to, kad jie buvo laikomi 
“nedasilytėtinais.”

M
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SPROGINYS ŠIUKŠLĖSE 
APAKINĘS MERGAITĘ

Brookville, Pa. — Kuo- 
met motina degino šiukšles, 
sprogd šovinys, šiukšlėse į- 
simaišęs, ir pavojingai ' su 
žeidė akis dukterei Esthe- 
rai Heeter, 6 metų. Mergai 
te, tur būt, apaks, sakė gy 
dytojas.

r
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ORAS.—šalta giedra.
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Mūsų Vajus
Dienraščio Laisvės vajus naujiems skaitytojams gau

ti tęsis iki Naujų Metų. Vadinasi, liekasi dar ištisas 
menuo, per kurį mūsų vajininkai ir visi skaitytojai gali 
pasidarbuoti savo dienraščiui, savo spaudai tvirtinti.

Esame tikri, jog didesnė pusė mūsų skaitytojų lengvai 
galėtų gauti po vieną naują skaitytoją, jei jie tik dėtų 
daugiau pastangų, jei jie tik kreiptų daugiau dėmesio.

O dėmesio kreipti reikia, pastangų dėti gailėtis nepri
valome. Atsiminkime, kad šiuo metu dienraščio padėtis 
nėra pavydėtina. Viskas taip labai pabrango, gi mūsų 
dienraščio prenumerata yra ta pati, kokia buvo prieš 
porą ipetų. Tai nepaprastai sunkina medžiaginę Laisvės 
būklę.

Del to mūsų dienraščio administracija reikalauja iš 
skaitytojų ne tik pasidarbuoti prenumeratoriams gauti, 
bet taipgi ir aukų, parinkti laikraščio biudžetui sutvirtin
ti.

Draugijos, organizacijų kuopos* prašomos, kur tik ga
lima, suruošti Laisvės naudai pobūvėlių, pramogėlių. 
Kur negalima jų suruošti didesniu maštabu, ruoškime 
mažesniu, kad ir nedideles sueigėles. Apdairiai ruošiant, 
užtikriname, vis liks šiek tiek laikraščiui pelno. Dedant 
dolerį prie dolerio, centą prie cento, na, ir susidarys gra
ži laikraščiui parama.

Be to, verta pažiūrėti ir į kai kurias kolonijas, kurios 
vajuje mažai ligi šiol tepasirodė. Tokia didelė lietuvių 
kolonija, kaip South Bostonas, dirba labai prastai. Ten 
pat yra Dorchesteris, Cambridge ir kitos smulkesnės ko
lonijos — visos ligi šiol su darbu nepasirodė. Pittsbur^ 
yhas — stovi silpnai. Tą patį galima pasakyti apie kie
tosios anglies sritį — Scranton, Wilkes-Barre, Shenan
doah, Mahanoy City, ir t.t.

Suminėtosiose kolonijose, kiekvienas žinome, lietuvių 
gyvena daug, bet Laisvei darbuotojų — mažai.

Darykime visą, gerbiamieji skaitytojai, kad šių metų 
dienraščio vajus praeitų juo pasekmingiau, nes nuo to 
priklausys dienraščio gyvavimas.

Iki gruodžio mėnesio pabaigos kiekvienas galime kiek 
tiek pasidarbuoti I

600 Bado Streike Athenuose
Graikijos sostinėje, Athenų mieste, visi kalėjimai pilni 

politinių kalinių. Tai vis buvusieji kovotojai prieš vokie
čius, kai pastarieji buvo okupavę Graikiją, tai vis kovo
tojai už liaudies laisvę, už Graikijos laisvę.

Šiomis dienomis 600 politinių kalinių. paskelbė bado 
streiką. Kam jie badauja? Jie badauja tam, kad fašisti
nių rojalistų valdžia nutarė pradėti šaudyti — masiniai 
šaudyti — anti-fašistus kovotojus. Jie protestuoja prieš 
tokį valdžios pasimojimą, kreipdami į tai viso laisvojo 
pasaulio akis.

Bado streikieriai kreipiasi į viso pasaulio organizuo
tus darbininkus, taipgizį Jungtines Tautas, kad būtų vis
kas daroma sulaikymui budeliškos Athenų yaldžios nuo 
pravedimo savo planų, nuo masinio politinių kalinių žu
dymo.

Amerikos visuomenė turėtų nevilkinant stoti pagalbon 
šitiems didvyriams, kurie, net ir kalėjime būdami, nesi
liauja kovoję prieš fašistinius budelius, palaikomus Wall 
stryto doleriais ir ginklais.

Izraeliui Vieneri Metai
Lapkričio 29 dieną sukako lygiaį vieneri metai nuo to 

laiko, kai Jungtinės Tautos nutarė perskelti Palestiną, 
įkurti naują valstybę, šiandien žinomą Izraelio, vardu.

Izraelio valstybė gimė dėka tam, kad Tarybų Sąjungą 
atvirai ir griežtai už tai pasisakė Jungtinėse Tautose, o 
Jungtinės Valstijos tam pritarė. Kai šitos dvi didžiulės 
šalys išstojo už sukūrimą žydams valstybės* tai Anglija, 
kuri taip nenorėjo sutikti, buvo nugalėta ir žydų valsty
bė šiandien jau gyvuoja, prašydama, kad ji būtų priim
ta į Jungtines Tautas.

Bet Izraelis dar vis tebestovi prieš didžiulį pavojų. 
Anglijos imperialistai, vadovaujami Bęvino, daro viską, 
kad Izraelį sunaikinti, o jei visiškai nesunaikinti, tai 
nors apkarpyti tiek, kad iš jo liktų tik taškelis.

Anglija, kuri per visą laiką rėmė ir teberemia arabiš
kas valstybes, kovojančias prieš Izraelį, turi glėbį planų, 
visokių sąmokslų.

Vienas mėgiamiausių anglų imperialistų sąmokslų, 
kuriems, matyt, pritaria ir Trumano administracija, yra 
taip vadinamas Bernadotte planas.. Pagal šį planą, nori
ma iš Izraelio atimti Negevo sritis —- apie trečdalis vi
sos šiandieninės IzraėHo valstybės.

Jfeigu šis planas Jungtinėse Tautose būtų užgirtas, tai 
galima įsivaizduoti, į kokią padėtį būtų pastatyta nauja 
Izraelio valstybė!

Jeigu šiandien Izraelis gyvuoja*, jeigu jo sūnūs ir duk
ros galėjo arabiškų valstybių armijas atmušti, tai jis 
turi pasidėkavoti tik demokratinei Čechoslovakijai, kuri 
suteikia jam ginklų.

Kas Ką Rašo ir Sako
SU AŠAROMIS PASITIKĘ 
SMETONIN. FAŠISTUS

Taigi, visi tie ‘‘skirtumai” 
tarpe Šimučio ir Grigaičio 
iš vienos pusės, ir smetoni- 
nihkų Karpiaus ir Olio iš 
kitos pusės, buvo tiktai mo- 
nas. Tikrų skirtumų nebu
vo. Prieš smetoninius fašis
tus jie kalbėjo tik tam, kad 
Amerikos lietuvių akyse 
pasivaizduoti dideliais de
mokratais/

Skirtumų nebuvimą da
bar pripažino, ir klerikalų 
Amerika. Ji sako: •'

“Didžiausia nelaimė iki 
šiol buvo Amerikos lietuvių 
tarpe, tai tautininkų grupių 
neįėjimas į bendrą Ameri
kos lietuvių kūną — ALT. 
Tai buvo Jėgų skaldymas, 
silpnėjimas, bendroje kovoje 
dėl savo tautos laisvės. šL 
tas skyrimasis, mūsų many
mu, iki šiol tęsėsi dėl nela
bai esminių nuomonių skir
tumų. .šitokį nedideli nuo
monių skirtumai, kaip ma
tome, lemiamu momentų at
neša didžių nuostolių: vie
toje gretų stiprinimo, jos 
silpninama...”

Dabar smetoniniai fašis
tai tapo' Tarybon pilnai ir 
oficiališkai priimti. Ir dar 
kaip priimti! Šimutis ir Gri
gaitis ir kįti senieji tarybi- 
ninkai, jeigu tikėti Ameri
ka, iš nesvietiško džiaugs
mo tiesiog po didelį viedrą 
ašarų išliejo. Amerika rašo:

“Tai įvyko sekmadienį, 
lapkričio 21 d. ALT meti
niame suvažiavime. Džiaug-

’ . 11 ll Im!1*' ....................... ..

smo ašaros vilgė patriotų 
veidus, kai posėdyje vyko 
tautininkų atstovų, kaip 
ketvirtosios siuvęs, į ALT 
priėmimas...’* (Am., lapkr. 
26 d.).

Iš šios vienybės bus tįek 
naudos, kad dabar šimutis 
ir Grigaitis nebegalės saky
tį: Žiūrėkite, mes priešingi 
fašistams, mes jų neprilei- 
džiame prie Amerikos Lie
tuvių Tarybos.

LIEPIA IEŠKOTI 
“DIEVO KARALYSTĖS”

Kunigų Draugas rašo:
Jungtinių Amerikos Vals

tybių vyskupai aiškiai pasa
kė," kad žmogus turi vado
vautis religija (tikėjimu) ne 
tik savo pankuose, bet ir vie
šame gyvenime. Ir ekonomi
nis gyvenimas turį laikytis 
religinių ir moralinių dėsnių.

Kiekvieno krikščionies par
eiga yra kovoti ^su supasaulė
jimu, kuris bando išvaryti 
Dievų iš asmenį šeimos, mo
kyklos, visuomenės ir valsty
bės gyvenimo. Dievas turi 
būti mūsų gyvenimo centru. 
Šiandien daug mažiau būtų 
blogybių pasaulyje, jei žmo
nės savo gyvenimo centru ir 
tikslu laikytų Dievą.

Tik tada žmonijos sociali
nis gyvenimas eis normalio
mis vėžėmis ir pasieks išsiva
davimą iš visokių ligų, kada 
žmonės ieškos “visų pirma 
Dievo karalystės ir jos teisy
bės.” O kur mes atrasim 
Dievo karalystę? Kristaus 

> Evangelijoje apie teisingumą 
. ir meilę. (D-i lapkr. 24 d.)

Ligoninėje
Nuobodžiai čia slenka dienos saulėtos • 
Šio tropiško krašto gražaus.
Prailgsta ir naktys skaisčios - žvaigždėtos, 
Belaukiant'rytojaus klaikaus.

Aplinkui oras saulės atgaivintas;
Laukuose viskas žaliuoja ....
Bet čionai žmogus skausmų surakintas, —
Parblokštas silpnai dejuoja!

$ * ’i5

Giltinės -pirštai silpnus apkabinę,
Gyvybės siūlą jiems traukia!
Kurie tik sveikatą yr* sunaikinę, —
Tokio pat likimo laukia. #

Y- jį: $ 1

Nusilpusio kūno mintys sparnuotos
Dar nėra palaužtos svajot...
DRAUdŲ linkėjimais jos apšarvuętos, 1 .
Padės man ligą kovot. J. Bijūnas.
25-11-48. Florida.

*1* y H-

PASTABA.— Daugelis idėjos draugų ir draugių iš ke
lių skirtingų valstijų aplankė manę su laiškais ir gerais 
linkėjimais. Ačiū jums, brangūs idėjos draugai ir drau
gės!
■ ■I |l ■■■.<■■■ ■■■■   .         , '■■■»• . .............................. .,.»—■■■■, ■■

Daugiau Aukų Bylos 
Vedimui

I * ,
------------------------------------------------;--------- ------------- ---------,

Daugiau šėrininkų ir prieteHų atsiliepė <u aukomis 
ieškojimui teisybės teisme. Visiems širdingai ačiū.

K Aukavo sekami:
New Jersey Farmerys.......................................... 3,0.00
John Vaivada,. Rochester, N, Y. . . . . . . $5.00 
Mary ir Stanley Meison, Waterbury, Conn. . , 5.00
Peter Sedar, Canal Fulton, Ohio. . . . . , . 5.00 
A. Sautra, Waterbury, Conn. ’...........................  5.00
John Motuzą, Trentoų,, N. J. ................................ 3,25
M, Lazauskas, Hillside, N, J. .................................$.00
Adomas Mickevičius, Bristol, Conn. ..... 3.00 
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn, . . '. . 2.00

/ J. Gerdauskas, Worcester, Mass. . . . , , . 2.00
A. Kučiauskienė, Waterbury, Conn. . / . . . 1.00
Ant. Jakstonis, Trenton, N. J..........................   .1.00
Per klaidą net du sykiu pagarsinome brukliniškių 

^draugų' Malinauskų aukas. Atsiprašome. Jie aukojo tik 
j vieną sykį. ’ - / ‘

Visais reikalais’rašykite:
Lithuanian Building Corporation, 
11Q-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill 19, N. Y.J v • 7
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Amerika, kol kas, dar vis nenuėmę embargo tino, gink
lų Izraeliui. Amerika dar vis atsisako suteikti žydų vals
tybei paskolą.

Izraelį nuoširdžiai, remia tik progresyviai pasaulio 
i žmonės, gį imperialistai jam kasa duobę.

Pirmutinį pavyzdį turėtų 
mums duoti klerikalinės 
skaudos redaktoriai įtf ku
nigai- Iki šiol jie duodavo 
tik labai pras-tą pavyzdį. 
Vietoje Dievo gyvenimo 
centre ir Dievo karalystės, 
mes iš. jų susilaukdavome 
neapykantos ir keršto vi
siems, kurię iš. jų reikalau
ja gerų, svarbių darbų.

IDIJOTIŠKO FILOSOFO 
TROŠKIMAI

Keleivis rašo:
Anglijos, žinomas filosofas 

ir politikas Bertrand- Russel 
kalbėję Londone studentų 
mitinge ir siūlėj kad Vakarų 
demokratijos nelauktų, kol 
Rusija pasigamins atominių 
ginklų, nes tada visi turėsime 
atsiklaupti prieš Rusiją ir jai 
pasiduoti. “Viskas yra ge
riau, kaip pasidavimas,” sa
ke žymusis anglų filosofas-

Dabar pasaulis gyvena ka
ro 'baimėje, bet karo baimė 
nepašalina karo pavojaus, 

’ kurs artinasi. Todėl su Ru
sijos. totalitarine diktatūrą 
reikia baigti pirma, negu ta 
diktatūra pasigamins atomi
nių ginklų. (K-, l-apkr. 2Į4 d.)
Šitas bjaurus idijotiško 

filosofo kurstymas prie 
naujos skerdynės Keleivio 
peckeliams labai patinka.

Rudens saulutė tingiai 
bučiavo Lietuvių Laisvas 
Kapines Wyominge. Vėjelis 
po truputėlį pūtė, kruten- 
damas nuogas medžių ša
keles. Bendrai, oras buvo 
gražus ir malonus.

Į Laisvąsias Kapines įsi- 
vingiavo ilgokas karavanas 
automobilių — virš 20 jų. 
Pirmutinėje mašinoje buvo 
grabas su Celestino S. Kas
paro palaikais, ir gėlės.

Celestinas S.* Kasparas 
mirė š. m. lapkričio 20 die
ną, o buvo palaidotas lap
kričio 24 dieną kapinėse, 
kurių nupirkime ir įsteigi
me jis pats dalyvavo.

— Apie kiek šiose kapi
nėse iš viso yra palaidota 
lietuvių? — klausiu 84 me
tų amžiaus plymouthiškio 
Stravinsko, su kuriuo drau
ge važiavau.

— Apie kiek? — pagal
vojo jis. — Bus gerokai 
virš 400.

Šios kąpinės, rodosi, dar 
visai neseniai buvo įsteig
tos, o jau tiek žmonių jose 
guli!

Palaidotas tą dieną te
nai Kasparas padaūgino

Vajus Baigsis Už 
Mėnesio

Suskubkime gavimui Lai
svei naujų skaitytojų! Va
jus baigsis $u 31 d. gruodžio 
1948. Laikrodžiui išmušus 
12-tą nakties, galėsite links
mai bučiuotis, sulaukę nau
jų metų, ir užbąigę Laisvės 
vajų gavimui naujų skaity
tojų. Vajus nebus prailgin
tas nei sekundai. .

Prūseika parodo, kadX(kas 
nori dirbti, tąs randa ir lai
ko. Tik pagalvokite apie pa
tį Prūseiką. Kasdien turi 
atlikti darbą prie dienraš
čio. Dažnai turi vakarais 
sakyti prakalbas ir turi 
daugybę kitų užsiėmimų. O, 
žiūrėkite, Laisves konteste 
jis ir vėl pirmoje vietoje. 
Supraskime ir tai, kad jis 
taipgi pasirįžusiai darbuo-1 
jasi ir Vilnies vajuje gavi
mui naujų skaitytojų.
y Sveikiname Prūseiką už 
gražų pavyzdį, .kaip reikia 
dirbti vajuose ir darbuoki
mės, kad Laisvės vajuje jį 
apgalėtu Visiems rytams 
būtų sarmata, jei vakarai 
laimėtų pirmą premiją 
Laisvės konteste gavimui 
naujų skaitytojų. Subruski- 
me, rytai!

Kontestantai, atsiminkite, 
kad nuo aukų pabaigoje va
jaus. bus kolonijoms pris- 
ka.ityti punktai. 1 punktas 
nuo kiekvieno 50c. Rinkda
mi prenumeratas, parinkite 
ir aukų, užsidirbsite dau
giau punktų.

Su paręngimais, sukėli
mui dfentaščidi biudžeto, 
išrodo prastai. Nesigirdi 
parengimų kolonijose. Ko
dėl taip šaltai žiūrima į šį 
taip svarbų reikalą ?...

Infliacija vis dar plinta. 
Ant daugelio daiktų kainos 
vis kyla. Žiūrint į ateitį, 
mūsų dienraščio finansinė 
padėtis bus sunki. Labai 
rimtai gruodžio mėnesiu tu
rime pdirbėti gavimui nau
jų skaitytojų ir pasirūpin
kim aukomis 1949 metams 
i biudžeto sukėlimui.
! Iki šiol vajus eina viduti
niškai. Naujų skaitytojų 
gauname, atnaujinimai ge
ri, tik, kaip jau anksčiau 
nusiskundėme, parengimai 
ir aukos silpnai eina. Tuo 
atžvilgiu reikia rimčiau pa
dirbėti.

Bėda yra su kai kuriai^

■

Celestinas S. Kasparas

veikėjais, kad jie nemoka 
rimtai paimti vajaus reika
lo. Kaž kaip žiūri į tą svar
bų dalyką ir nemato jo. 
Kas per sunkumas gali būt 
surengti dienraščio paramai 
kokią nors pramogą, arba 
pasirūpinti aukų parinki
mu? Kurios kolonijos su
rengė ką nors, visos padarė 
pelno ir gražiai prisidėjo 
prie sukėlimo biudžeto 19419 
metams. Jei visose kolonijo
se pasirodytų iniciatyvos 
tam' reikalui, tai dienraščio 
išlaikymo problema būtų 
daug lengvesnė. .

Mėnuo laiko tokiam di
deliam darbui, kaip šis mū
sų dienraščio vajus, yra 
trumpas laikas. Todėl pra
šome visų ir visur stoti į 
darbą su pasiryžimu ir 
baigti vajų sėkmingai.

Laisvės Administracija.

Laisvų Kapinių “gyvento
jų” skaičių. ♦

— Daug lietuvių miršta!
— dejuoja Wilkes-Barrio , 
žmonės, — ypačiai senesnio 
amžiau žmonių.

— Visur tas pats* — ra
minu juos.

Celestinas S. Kasparas 
buvo 64 metų amžiaus vy
ras. Atvyko jis Amerikon 
1904 metais ir nuo to laiko 
jis mažai kur buvo iš Wil
kes-Barr io išvažiavęs.

Nuo 1904 metų šis žmo
gus kasė anglį, — kasė ją 
iki savo nelemtos ligos. Ga- 
Įima įsivaizduoti, kokį kal
ną jis pėr tą laikotarpį an
glies prikasė! Kasyklose 
Kasparas ir ligą gavo*— 
mainierių prakeiktą ligą, 
azmą arba džiovą. Vėlįau, 
sakoma, vėžio liga krūtinė
je' prasiplėtė ir ši baigė pa
smaugti mūsų Kasparą.

Velionis Kasparas buvo 
darbštus‘ir susipratęs dar
bininkas. Jis dirbo ne tik' 
sau, bet ir bendram darbi
ninkų judėjimui. Kai orga
nizavosi Lietuvių Socialis- % 
tų Sąjunga, Kasparas buvo 
vienas pirmųjų josios na
rių, vėliau veikėjų. Kai So
cialistų Partija skilo, Kas- 
paras stojo: su komunistais. 
Vėliausiu laiku, tačiau, jis 
Komunistų Partijai nepri
klausė.

Bet jis veikė kitose,.dar
bininkiškose organizacijose 
—ALDLD ir LDS. Retas 
buvo toks laikas, kai velio
nis nebuvo kokios nors or
ganizacijos sekretoriumi ar 
kitokiu valdybos nariu!

Kitais • žodžiais, velionis 
dirbo kiek tik galėjo. Per 
pastaruosius 18-ką mėnesių 
jis buvo priremtas ligos la
bai sunkiai. Pastaruoju lai* 
kii( jlš>ifet pasikelti negalė- . 
jo.

Jis buvo nuoširdus prog- 
resyvės spaudos rėmėjas. 
Prieš savo mirtį, Celestinas 
S. Kasparas įsakė žmonai, 
jam mirus, paaukoti po $10 
Laisvei ir Vilniai, o $5 — 
Liaudies Balsui. Jis tai pa
darė gerai, žinodamas, koki 
maži yra šeimos resursai, 
kiek daug jai kainavo jo li-

Kasparo šeima visuomet 
buvo pavyzdingai darbšti. 
Jo našlė, Amelija Kaspayie- 
nė, skundėsi man, kad vyro 
liga neleido jai daugiau pa
sidarbuoti visuomeniškai.

— Dabar stengsiuosi ati
dirbti tai, ko negalėjau.ligi 
šiol.

Patariau' jai pirmiausiai 
rūpintis savo sveikąta.

— k Kai sutvirtėsit, tuo
met daugiau galėsite dirb
ti.

Jis paliko dvi dukteris—
(Tąsa 5-me pusL)

AFL unijų centro politinė organizacija; Labor’s League 
for Political Action, reikalavo neileisti kohgresan kon- 
gresmauo Alvin E. O’Konski’o is Wisconsin ir senato
riaus Hamer Ferguson’o iš Michigan iki bus ištirti. 
O^Konski yra kaltinamas panašiai, kaip kad ir New 
Jersey republikonas J. Parnell Thomąs, kad jis ėpnė 
iš valdžios pinigus neva kongresiniams reikalam^ atlikti 
darbininkų algoms, bet tuos pinigus suvartojo savo 

« reikalams. O Fergusoną kaltina 
įtartiname bizniavojime. *

2 pusi.-x^baisve (Liberty, Lith; Daily) —»Treę.» Gruod- t, 1948

Bochum, Vokietija.T- Vo
kiečiai mąinieriai Ruhr sri
tyje, anglų-amerikonų glo
boje, yra nedavalgę, api
plyšę ir gyvena kiaurose 
patalpose, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas D.• Middleton.

Taip vargsta 135,000 ang
liakasių; visi nepatenkinti. 
Šiemet, jiem blogiau, kaip 
pernai.' Maistas taip pa
brango, jog, pavyzdžiui, žir
nių dėžutė lėšuoja dolerį.

i



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. MobilizUokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

Ką Jinai Pirks Dovanoms 
Šiomis Kalėdomis?

Teko nusipirkti anglišką 
darbininkų laikraštį Daily 
Worker ir pasiskaityti pa
skubusios amerikietės kal- 

k betojos - rašytojos - kovoto
jos Elizabeth’os Gurley 
Flynn raštą apie Kalėdų 

t dovanas. Tikrai įdomus (vi-
... si jos raštai nepaprastai

įdomūs savo forma ir turi
ningi). Nusprendžiau juo- 
mi pasidalinti su savo drau- 

Ž , gėmis, šio skyriaus skaity
tojomis.

Elizabeth Gurley Flynn

,4

Jau artinasi Linksmos 
Kalėdos, nors ir su nekalė- 
dišku oru, šventajam Klau
sui vėdinantis ant suoliuko 
parke.

Artinantis Kalėdoms, iš 
anksto, stipriai, ryžtai pa
sidarai rezoliuciją: “Ne- 

- pirksiu daugelio tuščių do
vanėlių nei siųsiu bereikš
mių atviručių šiais metais.” 
Pagaliau ateina pundelis 
su užrašu “Neatidaryti 
pirm Kalėdų.” O kartais su 
laiškais gauni smagią, var
peliais padabintą atvirutę. 
Suminkštėji. Ne už ilgo 
įknimbi sudarinėti sąrašą 
žmonių, kuriuos “privalau 
atsiminti.”

Kaip Sau Norite, aš jau 
iškabinau raudoną liktarną 
sulaikyti jus pirm holly,' 
mistletoe, * eglaičių ir žibu
čių atmosfera spės jus ap
svaiginti prie nusilenkimo 
Šventajam Klausui — tam 
vyliūgingam šauksmui į. 
krautuves išpirkti užsisto
vėjusias prekes. Sustok ir 
susilaikyk, kadangi — a

Sesuo Kathie ir aš turi
me planą. Mes pradedame 
naujus metus dabar ir tin
kamai, Mes darome rezoliu
ciją. Mes prasilenksime su 
Kalėdomis. Norite šokti ant 
mūsų rogučių? Kviečiame. 
Mes nepirksime dovanų nie
kam apart mažu vaikų. Mes 
nesiųsime atviručių. Taš
kas.

Mes prašome, raginame, 
reikalaujame savo draugų, 
nesiųskite mums jokių do
vanų nei atviručių Kalėdo
mis ar Naujais Metais. Ne 
tam, kad mes norėtume, 
jog mūsų visi draugai tap
tų šykštuoliais ir pikčiur
nomis, atsisakančiais kalė? 
dinio įkvėpimo. Mes užsi

mautume, jeigu jūs nepa- 
klausytumėt mūsų prašy
mo. Mes lygiai nusiviltume, 
jeigu jūs pasakytumėt: 
“Geras sumanymas. Pasi- 

‘ lieku savo pinigus kišeniu- 
je!” "

Ne — Mes Turime geres
nį planą mūsų ir jūsų ke
liems doleriams. Štai jis — 
“kiekvienas duokime po $12

pasveikinimui sezonu ‘12- 
kos’.”

Tai nebus perdaug nei 
vienam, tik po dolerį ant 
kiekvieno iš 12-kos įkaitin
tų komunistų vadų — jų 
gynimo fondan. Kaip jums 
patinka ta idėja? Ar prisi
dėsite? Kas nori būti pir
muoju sušukti “cheerio” 
tiems “dvylikai?”

Gal mano galvosena yra 
vienpusiška. Tačiau aš ne
galiu jaudintis šiemet apie 
“Taiką ant žemės! Ramybę 
geros valios žmonėms!” ar 
“Linksmais Naujais Me
tais !” kuomet Graikijos 
darbininkų vadams gręsia 
nužudymas, o Amerikos ko
munistų vadai laukia teis
mo. Niekas 1948 metais 
sunkiau nesidarbavo už tai
ką ir ‘džiaugsmą, kaip tie 
12-ka.

Teisėjas pasakė: “Sausio 
19, 1949.” Atsimenate?
Šalta, pilka tos dienos auš
ra jau tik už 50 dienų nuo 
pradžios šios savaitės. Tei
sėjų sąrašas bus iššauktas, 
“teisėtumo” ratai suksis, 
teismas įvyks. Jeigu Wm. 
Z. Fosteris vis tebebus per 
sunkiai sergančiu, valdžia 
sako, kad jo byla bus at
skirta, o kiti vis vien tei
siami.

Mano Mintyje Ta Byla 
stovi kas dieną, kožną mi
nutę, ypatingai, kaip sukel
ti tuos $200,000 apgynimui 
tų 12-kos. Mūsų partija 
turi daug atsakomybių — 
deportacijų bylos, nesiskai
tymo bylos, grand džiūrės 
bylos, kaip Denveryje ir 
Los Angeles. Jos visos reiš
kia gynimą mūsų partijos 
teisės legaliai gyvuoti. Jos 
reiškia gynimą Teisių Bi- 
liaus visiems amerikie
čiams.

Gal sakysite: “Sausio 19- 
tą? O, tai dar bus ateinan
čiais metais.” Gal pagalvo
jote, jog “dar bus Kalėdos 
ir Naujieji Metai ir gal kas 
nors atsitiks!” Kas? Tru- 
manas pasirodys turįs dide
lę širdį? Murray, Green, 
Lewis pašnabždės jam: 
“Paleisk komunistus!”

Generalis p r o k u roras 
Clark taps Šventuoju Klau
su iš Texas ir panaikins 
bylas? Miela drauge, atsi
busk.

Jeigu dar yra koks ste
buklas, jis bus nuo milžiniš
ko spaudimo masių eilinių 
darbininkų, negrų liaudies, 
kovojančių a m e r i kiečių. 
Kampanija sukelti fondus 
ir sumobilizuoti tokį judėji
mą yra neatskiriamos. Dvy
lika brangių dienų jau pra
slydo. Ko mes laukiame?

Kas Liečia Mūsų Planą, 
aš pasiūliau Civilių Teisių 
Kongresui, kad išleistu tin
kamą liūdymą (certifika- 
tą), parodantį, kad mes pa
sveikinome 12-ką su 12 au
kų. Civilių Teisių Kongre
sas daugiausia atsakomin- 
gas už sukėlimą dviejų’šim
tų tūkstančių dolerių. Vie
nok jis jų negalės ištrauk
ti iš kalėdinės kojinės, jei
gu'mes ten neįdėsime.

Certifikatus jau ruošia. 
Jūs. galite parodyti savo 
certifikatą kitiems ir įti
kinti kitus pasielgti taip 
pat. $200,000 yra daug pi

nigų. Praplėskime darbą.
Sesuo Kathie yra mate

matikė mūsų šeimoje. Ji sa
ko: “Jeigu 16,666 asmenys 
duos *po $12 kiekvienas, Ci
vilių Teisių Kongresas 
gaus $200,000.” *

Mes negalėsim pasamdyti 
advokatų, užmokėti už nuo
rašus kaltinimų ir liūdymų, 
suvežti liudytojus iš visos 
šalies, pravesti pakankamą 
tiriamąjį darbą vien iš ge
rų linkėjimų. Daug tų lėšų 
jau susidaro dabar. Tai tei
sinė bylos pusė.

Mes negalime išleisti mi- 
lionus lapelių, brošiūraičių, 
skelbimų ir peticijų, išsiun
tinėti laiškus ir surašus, 
siųsti delegacijas ant sim
patijos.

Ims Daug 12-ka Dolerinių 
išvystyti kovingą masinį ju
dėjimą. Tad pasakykime: 
“Štai jums—Fosteri, Den- 
nisai, Winstone, Davise, 
Williamsone, Gatese, Thom- 
psone, Stacheli, Kaliai, 
Greenai, Winteri, Potašiau 
— jūs kovojate už mus 
teismabutyje. Mes kovoja
me už jus išlaukyje!”

Eikite, bėgkite, skriskite 
į artimiausią paštą ir pa
siųskite tą $12 pasveikini
mą. Siųskite man ar tiesiai 
Civil Rights Congress’ui, 
205 E. 42nd St., New York, 
N. Y. Pažymėkite kaipo 
specialį a/c sezoninį $12 pa
sveikinimą 12-kai. Gausite 
certifikatą... Paraginkite 
bent 12 savo draugų pada
ryti tą .patį.

★ ★ ★
Išmintingas tos žymios 

kovotojos pasiūlymas -r- su
silaikyti nuo bereikšmių do
vanėlių ir atviručių siunti
nėjimo, o tą sumą paaukoti 
gynimui 12-kos kovotojų už 
taiką.

Kiekvienam sugebančiam 
savistoviai galvoti nesunku 
yra suprasti, kokia ateitis 
laukia mūsų šalies ir pasau
lio, jeigu pirmaeiliai kovo
tojai už, taiką, ir liaudies 
gerovę taptų nuteisti. Juk 
visi tebeatsimename, kas at
sitiko po to, kai Vokietijo
je tapo nuteisti Dimitrovas, 
Thaelmanas ir kiti kovoto
jai už taiką ir laisves. 
' ' A-a.

Ne Farmeriai Atimdinėia
Nuo Vaikų Pieną

Mire Anna M. Jarvis, 
Motinos Dienos Įkūrėja

Philadelphia, Pa. — Lap
kričio 24-tą čionai mirė An
na M. Jarvis, 84 metų am
žiaus, pavienė.

Miss Jarvis baigė pasku
tinius savo gyvenimo metus 
liūdnai ne vien tik dėl nu- 
senimo •— buvo" vieniša, ap
akusi, apkurtusi, benamė, 
patalpinta prieglaudon dė
ka draugams, kurie 1944 
metais pravedė kampaniją 
ir sukėlė aukomis fondelį 
jos išlaikymui ^enukų prie
glaudoje. Jos liūdesys ir ‘nu
sivylimas buvo daug giles
nis, visuomeniškas.

Anna Jarvis buvo pirmo
ji kovotoja už įkūrimą mo
tinai pagerbti ir paminėti 
dienos. Jinai antroje meti
nėje sukaktyje sa
vo motinos mirties, 
gegužės 9-tą, 1907 metais, 
sukvietė būrelį draugų į sa
vo namus motinai paminė
ti sueigėlėn ir ten pat jie 
nusitarė motinos pagarbai 
dienos idėją skleisti.

Sekamais keliais metais 
Miss Jarvis apkeliavo ' dau
gelį miesto, valstijos ir ša
lies pareigūnų ir atstovų 
įstatymdavystėse raštines 
prašydama, r a g i n dama 
įsteigti motinos pagarbai 
dieną. Jos siekis tapo įvy
kintas, 1914 metais, oficia
liu kongreso tarimu ir pre
zidento proklamacija kas 
metų antras sekmadienis 
gegužės mėnesio tapo pa
skirtas Motinos Dienai.' Tą 
proklamaciją kas metai pa
kartoja šalies prezidentas.

Nusivylimas* ir liūdesys 
atėjo vis&i jai nelauktai, 
nenumatytai. Pirm spėjimo 
Motinos Dienai įsigyventi, 
jau ją pasigrobė prekybi- 
niaLinteresai ir pavertė die
na visokioms prekėms' iškiš
ti. Vardan tos dienos buvo 
dar labiau skaudinama bui
tis tų moterų, kurioms ne- 
datekliai neleidžia įsigyti 
net būtiniausių gyvenimui 
reikmenų. Juk buvo net to
kių nuotykių, kad jautrūs 
jaunukai ėmėsi vagišiauti, o 
tūlas net žudėsi iš širdgė
los, kad jis negalėjo apdova

noti savo mylimos motinos 
jos dieną.

Visa tai skaudino ir tos 
dienos įkūrėją, turėjusią 
širdyje ne k ai čiau- 
sius motinos pagarbai sie
kius. Sakoma, jinai visomis 
pajėgomis kovojo prieš tos 
dienos suprekybinimą, nu
žeminimą, bet čia jau buvo 
sunkesnė kova — kova prieš 
visą žmogaus įr jo vertybių 
neigimą, pastatymą žemiau 
prekybos. Žmonija dar ne
buvo priaugusi jos tą kovą 
pakankamai paremti, neiš
vengiamai ji pralaimėjo 
prieš milionierių prekybi
nius interesus.

Dėl to jinai jautėsi nusi
vylusi, baigė savp dienas 
varganoje nuotaikoje me
džiaginiai ir dvasiniai. Ta
čiau kovingoji, pažangioji 
žmonijos dalis tą jos pra
dėtą kovą kada nors prives 
prie sėkmingos užbaigos iš
kovojimui motinai teisių ir 
progų auklėti šeimą ir pa
čiai gyventi be baimės al
kio, benamės ir karo.

M-tė.

Daugelis miesčionių už 
viską valgomą, kam be mic
ros užkeltos kainos, kaltina 
farmerius. Ir ne vienas far- 
merys, įpykęs dėl per mažai 
gavimo pinigų už savo sun
kiu triūsu užaugintus mais
to produktus, kaltina mies
tų darbininkus.

Taip* yra su vienais ir ki
tais dėl to, kad vieni ir kiti 
nežino tiesos, jog abiejų ne
laimė paeina nuo to, kad 
miesčioniui parduoda ne 
tas, kuris užaugino, o mies
čionis perka ne nuo farme- 
rio.

Tarp farmerio ir mies- 
čionies dar yra maisto trus- 
tai, kurie nustatinėja kai
nas abiejiems., Trusto tiks
las — farmeriams mažai 
mokėti, iš miesčionių po 
daug paimti. Ir nuo tų nu
statytų kainų nesitraukia, 
nors farmerys turės supū
dyti lauke derlių ar mies
čionis badaus.

Neseniai New Jersey val
stijos farmeriams išsiunti
nėtame pareiškime Edward 
Yeomans, Eastern Farmers 
Unijos prezidentas,' pareiš
kė, jog:

New Yorko srityje par
duodamo pieno kiekis pas
kiausiais dviemis metais 
puola ir puola žemyn dėl 
užkeltų pieno kainų. Dėl to 
farmeriai vis mažiau ir ma
žiau begali parduoti ir dėl 
to jų pajamos mažėja. Jis 
sakė:

“Vis daugiau ir daugiau 
pieno vartotojų aukštomis

kainomis išvaromi iš tur
gaus. Visokie pieno pava
duotojai plinta. B rutuliška 
tiesa yra ta, kad vartotojai 
išmoksta nebevartoti pie
no.”

Tas išmokimas negerti 
pieno kainuoja visų žmo
nių, o ypatingai vaikų ir 
jaunukų sveikatos. Argi 
nuostabu, kad pašaukto mi- 
litariškai prievolei jaunimo 
tik po kelioliką iš poros šim
tų būna tinkami fizinės ir 
protinės sveikatos atžvilgiu.

Šių dienų šaukiamieji tai 
yra tas jaunimas, kuris gi
mė ar vaikystę praleido 
Hooverio “gerovėje už kam
po,” be tinkamo maisto, pri
augamąjį laikotarpį gyveno 
karo laiko stokoje, o dabar 
baigia suaugti į vyrus ir 
moteris vėl be pieno ir kibo 
gero maisto dėl jo brangu
mo.

Farmerių Unija, be kitko, 
reikalauja, kad būtų panai
kintos net minimum kaino 
už superkamą pieną. Iš ša
lies žiūrint tas reikalavi
mas atrodo keistu — pa
prastai minimum skaitosi 
neva apsauga mažiausiojo. 
Farmerių nuotykyje išeina 
priešingai. Dėl pakeltų kai
nų sumažėjus pirkėjams 
prekybininkai superka pie
ną tik iš savo parinktųjų, 
o eiliniai farmeriai nebetu
ri kur ir kam parduoti, hes 
jiems nevalia nuleisti kai
nas, kad biedniokas išgalė
tų pieno pirktis.

i pa- 
sykiu 

padarytų operaciją apsau
gai nuo nėštumo.

Mirtis
Kovo 20-tą liūdėjau visą - 

naktį. Kai atėjau į darbą 
11 valandą nakties, skaity
dama dieninės slaugės ra
portą, randu, kad Onyte 
jau labai silpna. Tuojau ei
nu į kambarį, kur ji gulė
jo tarpe kitų 7 mažyčių. 
Prieinu prie jos lovelės, ji
nai jau tik- retkarčiais at
gauna kvapą, 
kiau gydytoją, bet jis, ap
žiūrėjęs, sako: 
jai pagalbos.” t

Nakties 12 valandą Ony
tė jau nebekvėpavo. Jos 
menkutį kūnelį nurengiau, 
numazgojau, < uždariau jos 
akytes, sukryžiavojau ma
žytes rankytes ant jos men
kutės krūtinukės ir išne
šiau į kitą kambarėlį, iš ku
rio graborius ją išsivežė.

Jeigu Onytės tėveliai bū
tų turėję pinigų, jie būtų 
pasamdę slaugę keletai sa
vaičių tik ją vieną prižiūrė
ti, gal ji būtų ir gyvenus. 
Mat, kūdikis gimęs tik dvie-' 
jų svarų reikalauja daug 
daugiau priežiūros, negu 
normalio svorio kūdikis.

O ligoninės slaugė, kuri 
turi prižiūrėti nuo vieno iki 
10 kūdikių ir nuo 5 iki 10 
motinų ir tuo pačiu sykiu 
būti prie gimdymo, atsakyti 
telefoną, jokiu b'ūdu negali 
duoti tokios priežiūros, ko
kios reikalauja dviejų sva
ru kūdikis, v

Dar pašau

“Jau nėra

Tie Vitaminai

Taip Biednos Ponios!

Atsimenate, kiek ašarų 
buvo pralieta, kuomet Ang
lijos Elziutė tekėjo už vyro. 
Esą, kaip ji, vargšė ir . vy
rui pasirodys, visi aprėdai, 
ypatingai gražmeniniai pa
dalinti. Amerikos ponai, po
nios ir net kai kurios bied
nos moterėlės iš priejautos 
siuntė jai pundelius’ dova
nas.

Kaip biednos iš tikro yra 
ponios, sužinojome tiktai 
šiomis,, dienomis, kuomet va
gys apkraustė kiek mažėles- 
nės ponios Astor butą. Nuo 
“skurstančios” poniulės, be 
kitko/ sako pranešimas, /iš
vogė 14 porų pirmos rūšies 
nylonihių kojinių.

Paryžius. — Sovietų de
legatas Višinskis 'Siūlė 
Jungt. Tautų seimui įsakyt 
ištraukt visą įsiveržusių a- 
rabų kariuomenę iš Palesti
nos.
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Mano Naktys su Gimstančiais
Ir Gimusiais

(Iš Slauges E. Vilkaites dienyno)
(Pabaiga) 

skambina telefonoŠtai 
varpelis. Palikau Onytę ir 
bė^u atsakyti. Atsiliepė gy
dytojas Schiff: “Atsiunčiu 
jauną moterį į jūsų ligoni
nę, paguldyk ją geriausia
me kambaryje, už 20 minu
čių atvažiuosiu ją išegzami
nuoti.”

Nespėjau nuo telefono at
sitraukti, jau jauna, graži 
poruke stovėjo prie dhrų. 
Pažvelgiau į laikrodėlį, jau 
3 vai. ryto. Paėmiau jos 
vardą ir pavardę ir nuved
žiau į kambarį. Ne už ilgo 
atvažiavo ir gydytojas. Ją 
išegzaminavęs, rado, kad 
normališkai negalės pagim
dyti. Jau skausmai ją kan
kina, o ji dar tik 8-tą mė
nesį eina. Gydytojas liepė 
tuojau prirengti ją ir siųs
ti į operacijos kambarį. Už 
30 minučių jinai jau gulėjo 
operacijos* stalo.

Už valandos, operacijų 
slaugė atbėga su glėbeliu 
rankose ir paduodama man 
kūdikį, sako: “Prižiūrėk, 
mes ilgai dirbome, kol jį at
gaivinome. Motiną atveži
me už valandos laiko. Vis
kas gerai išėjo.”

Sulyg gydytojo įsakymo, 
aš jau turėjau prirengusi 
viską kaip silpnam kūdikiui. 
Biskį apmazgojau su šiltais 
aliejais, įlašinus silver nit
rate į akytes ir sūriu van
denėliu nuplovus ,aprėdžiau 
ir paguldžiau į šiltą lovelę,

apvožiau su inkubatoriumi.
Tėvas iš laukiamojo kam

bario žiūri įsikišęs galvą. 
Žinau, kad jis labai nori ži
noti, ar kūdikis sveikas, ar 
gyvas. Jį pasišaukiau, ap- 
vilkau sterilizuotu chalatu 
ir įleidau pamatyti sūnelį. 
Sakau jam: “Turi gražų sū
nelį, sveria 7 svarus.” Jis, 
pažiūrėjęs į mažyčio smul
kutį paraudusį veidelį, gi
liai atsidusęs, pasakė: “Net 
man geriau ant širdies pa
sidarė.”

Už valandos atveža ir 
motiną iš operacijos kam
bario. Kai tik »į kambarį 
įvežėm ir j lovą paguldėm, 
dar man ją tebeklostant, 
įbėgo jos vyras į kambarį 
ir pribėgęs prie lovos apsi
kabino ir neperstojančiai 
ėmė bučiuoti jos išbalusį

Pagal ligoninės taisykles, 
jis turėjo laukti iki aš jį pa
šauksiu, bet, matyti, nebe
turėjo kantrybės laukti. Aš 
jam jau nieko nebesakiau. 
Padėjau kėdę prie jos lovos 
ir pasakiau: “Sėsk, nesirū
pink. Ji dabar yra silpna, 
bet už trijų dienų ji jausis 
geriau ir bus linksmesnė, 
užmirš tuos visus skaus
mus. O jis, bučiuodamas ją, 
jai kalbėjo: “Mano bran
giausia! Tau daugiau jau 
nereikės panašių skausmų

Vitamino B esą atrakta 
jau 12 rūšių, bet ne dauso
se, paprastame, naturališ- 
kame maiste. Taigi, valgant 
mišrų, neišvogtą maistą 
gauname tų ir kitų vitami
nų. O jeigu mūsų maistas 
jau išvogtas, tai imant iš 
bonkelės vitaminus vienų t 
galime pasiimti ir perdaug, 
o kitų vis vien negauti pa
kankamai.
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Užsakymą su 25 centais
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.
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šis bai aptingo ir pasilikome tik

Didelis

Gal jums šokolado duoti?
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įtempti*, 
galutinai 
išspręsti

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, .

BRON$ELĖTAI, 
LAKETUKAI

Nei viena 
žmones ne
savo tėvy- 
Niekad ne-
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Parašė K. Simonovas Verte J. Tornau

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA —51—

LITU ANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko 

savininkai

į ‘ PUIKIAUSIA LIETUVI v RESTAURACIJĄ BROOKLYNE 

PAUkšTiENbŠ PlfcTUS SEKMADifeNlAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkitnas vištakių valgių 
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(Tąsa)
— Getai, — pasakė Remizovas.

— Taip, — susigriebė Saburovas, — 
reikia signalizuoti, kad aš ptisiyriau. 
Žalių ir raudonų raketų turite?

— Turėtų būti. Nagi, pažiūrėk, Šara- 
povai, ar yra raketų?

— Nėra, drauge pulkininke, raketos 
išsibaigė.

— Nėra raketų, — pasakė Remizovas.
—Tada reikės viršum Volgos paleisti 

tris automatų šūvių eiles šviečiančiomis.
— Tas galima, — pasakė Remizovas 

ir vėl pašaukė šarapovą.
— Padėk man atsistoti.
Tasai ’padėjo jam atsistoti, ir jis 

krenkšėdamas ir pasirąžydamas nuėjo 
blindažu.

— Duok man automatą. Diską su 
šviečiančiomis turi?

— Prašau, įdėtas.
— Duok šen. Eime, Saburovai. Aš 

pats signalizuosiu. Retai mūsų broliui 
pulkininkui tenka pačiam šaudyti. Ki
tas reikalas, kai aš per aną vokiškąjį 
poručiku buvau, savanoriu eidavau, vo
kiečius tranšėjose skersdavau. Aš bu
vau mažiukas ir vinklus. Šit kaip. O da
bar negalima, ne pagal laipsnį. Na, — 
pridūrė jis, pakeldamas automatą, — 
kur? Čionai šauti? Taip susitarėte?

— Taip, — pasakė Saburovas. — Pa
laukite, juk aš supainiojau. Tai prakeik
tas nuovargis. Ne tris šūvių eiles, o iš 

ijų automatų iš karto.
— Vadinas, visą salvę? šarapovai!— 

šūktelėjo Remizovas.
— Taip? — pasirodė iš žeminės Šara- 

povas.
— Paimk savo automatą, tegul dar 

kas nors paims su šviečiančiomis. Eik 
šen.

1 Šarapovas ir dar vienas automatinin- 
\ kas išėjo iš blindažo.

^3 — Stok greta, manęs, po komandos
“viens, du, trys’” paleisk ilgą šūvių eilę, 
visi kartu. Aš žemiau, tu aukščiau, o jis 
dar aukščiau—visai į mėnulį. Laikysim, 
kad tai saliutas žuvusiam Filipčiukui.

• Kaip manote, a, Saburovai?
— Žinoma.
— Geras buvo vadas, gaila jo, — pa

sakė Remizovas ir kreipėsi į kovotoją:— 
Nagi, duok savo automatą kapitonui. 
Pairpkite, Saburovai. Paminėkime drau
gu

Dangus jau ėmė pilkėti, kai po ko
mandos “trys” jie paleido kiekvienas 
automatų šūvių eilę. Šviečią kulkų pėd
sakai, kažkur toli lanku besileisdami, 
nusidriekė aukštai viršum Volgos tam
siai -pilkame danguje. Remizovas ir* Sa
burovas pažiūrėjo vienas į antrą.

— Na, — pasakė Saburovas, ruošda
masis pridurti, kad jam laikas žygiuoti 

"Utgal, bet Remizovas įspėjo jo mintį ir - 
kažkaip ypatingai, tėviškai ir kartu 
griežtai tarė:

— Ne, neleisiu jūsų, jau švinta. Ir 
bendrai neleisiu. Likimu žaisti galima 
tik tris kartus, daugiau nereikia. Pra- 
simušime ryt naktį, tai ir sugrįšite.

— Mano batalij'onas ten be vado.
— O mano du ba tali jonai be vadų, — 

atsakė Remizovas. — Tučtuojau eikite 
gulti. Šarapovai, paguldyk \kapitoną į 
komisaro lovą. Žuvo mano komisaras. 
Labai geras buvo žmogus, puikus žmo
gus. Ką tik, prieš mėnesį, iš partijos 
raikomo prisiųstas. Kariauti nemokėjo, 

,x o dvasinio žvalumo net man, senam vil
kui, įkvėpdavo. Labai gailiuosi... net 
stebėtina, kaip gailiuos, — ir jis nusi
šluostė netikėtai .akių kampuose pasiro
džiusias ašarėles.

— Eime į blindažą.
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Kai Saburovas atsibudo, buvo jau tre- 
čia"Valanda dienos: jis miegojo lygiai aš- 
tuonias valandas. Blindažo kampe kaž
kas krapštėsi.

— Kas ten? —paklausė Saburovas.
» * — Aš. 7

Prieš jį stovėjo stora mergina, jos , 
rankovės buvo užraitotos ir ant palaidi
nės prijuostė. *

— O kur pulkininkas? — paklausė 
Saburovas.

— Priešakinėse. _•

— O kur jūsų priešakinės?
— Šalimais.
Saburovas nuleido kojas ant grindų ir 

tik dabar pastebėjo, kad jam bemiegant 
kažkas nuavė batus ir nuvyniojo autus.

— Palaukite, — pasakė mergina. — 
Jūsų autai džiūsta pas mane, aš jums 
tuoj atnešiu.

— Kas gi man batus nuavė? — pa
klausė Saburovas.

— Aišku kas — šarapovas. Nejau su 
batais miegosi?

Mergina išėjo į gretimą kambarį ir 
tuoj pat grįžo, laikydama vienoje ran
koje susirietusius sausus Saburovo ba
tus, o antroje — autus.

— Šekite, aūkitės.
— Kuoijūs vardu? — paklausė Sabu

rovas.
— Paša.
— Kodėl jūs taip čia viena už visus ir 

pasilikote? A!
— Viena,—pasakė Paša,—visi į prie

šakines išėjo, ir telefonas ten.
Saburovas atidžiai -pažiūrėjo j ją. Ji 

buvo didelė, ne tiek stora, kiek jau labai 
tvirtai sudėta, raudonu veidu, mažyte 
riesta nosimi.

— Taigi, visa štabo apsauga jums už
krauta?— paklausė Saburovas, vynio
damas autus.

— Taigi, — rūsčiai atšovė Paša, pa
smerkdama šį tuščią klausimą. — Jūs 
valgyti norite?

— Noriu. /
—* Man pulkininkas įsakė jumis pasi

rūpinti, kad jūs pamiegotumėte ir bū
tumėte sotus.

—Daugiau jokių įsakymų jis neper
davė? — nusišypsojęs paklausė Saburo
vas. .

— Ne, — nesupratusi juoko, rimtai 
atsakė Paša. — Jis tik pasakė, kad jūs, 
kai atsibusite ir pavalgysite, eitumėte 
pas jį. Jus palydės automatininkas.

— O kuo tu mane pašersi? -
Paša nuliūdusi gūžtelėjo pečiais: 

klausimas suteikė jai kančią.
—Kicetrątu,—taip ji tarė žodį “kon

centratas.” —, Grikių. Valgėte?
— Tekdavo.
Bet aš ten lašinių įdėjau. O ką rytoj 

virsiu, nežinau.
— Volga vis dar nesustojo?—paklau

sė Saburovas.
— O galas ją žino. Tai, kalba, sustojo, 

tai nesustojo. O produktų nėra. Štai ir 
kankinkis.

Ji išėjo ir tuoj grįžo su košės keptuve.
— Štai, valgykite.
Paskui Paša nulindo į kampą, paėmė 

butelį, jį kaip šeimininkė pakratė ir, ne
atsiklaususi Saburovo, įpylė jam pusę 
stiklinaitės degtinės.

— Kur Šarapovas? — paklausė Sabu
rovas.

— Su pulkininku. Jis visados su pul
kininku, nuo pulkininko neatsilieka.

Paša, nelaukdama kvietimo, atsisėdo 
priešais Saburovą ant taburetės ir, ran
ka parėmusi smakrą, be ceremonijų už
sispoksojo į kapitoną. Pulke ji jau visus 
kaip reikiant buvo įsispoksojusi, ir ap
žiūrinėti naujo žmogaus veidą jai buvo 
nepaprastai malonu.

— Na, ko tu žiūri? — paklausė Sabu
rovas.

— Nieko, šiaip sau. Jūs ką, dabar pas 
mus būsite?

— Ne-.
— O ko gi jūs?

-— Tau leidus, — nusišypsojo Saburo
vas, — atvykau čia laikinai komandi
ruotas. Rytoj išvyksiu. Kaip, galima?

— O kodėl gi negalima? — Vėl nesu
pratusi juoko, pasakė ji. — Gal dar ko 
norite valgyti, tai daugiau nieko nėra. 
Gal arbatos dar norite, tai arbatos yra.

— Ne, nenoriu, — pasakė Saburovas.
— O Sergiejus Vasiljevičius visados, 

arbatą geria, — lyg su priekaištu pasa
kė Paša.

— O kas tasai Sergiejus Vasiljevu 
čius?

— O pulkininkas.
— Na, o aš nenoriu.
— Kaip sau norite, — ramiai sutiko 

Paša. —
— Ne.

(Bus daugiau)

Prieš kelis metus pasaulis 
mažai žinojo apie žydus Pa
lestinoj. šiandien, karas 
siaučia ir visų dėmesys 
trauktas į Palestiną.

Oficialiai, Izraelis, su apie 
800,000 žydų, buvo paskelbtas 
nepriklausoma valstybe gegu
žės 14 d., 1948 m. Lygiai 
kaip kolonistai iš Anglijos ir 
kitiį šalių kūrė Amerikos tau
tą pet suvirš 150 metų prieš 
Amerik'os Revoliuciją, taip žy
dų kolonistai iš rytų Euiropos 
ir kitų pasaulio dalių steigė 
naują tautą Palestinoj per 
tris gentkartes prieš valstybės 
proklamaciją ir dabartinį ka
rą. žydams, kurie koloniza
vo Palestiną, ši valstybė nėra 
nauja žemė. Ji buvo jų isto
rine tėviške.

Senoviškuose laikuose žydai, 
apgyveno Palestiną — jų tau
ta buvo stipri po karalium 
Dovidu. Tūkstantį metų vė
liau, nors žemė puolė Romai, 
žydai vis turėjo savo valstybę, 
bet daug jų buvJ ištremti į ki
tas šalis, pakol jie liko iš
skirstyti visame pasaulyje. Pa
lestina šiandien apleista ir ne
vaisinga žemė, ji visada buvo 
vienos arba kitos tautos val
doma — nuo Romos iki Bizan
tijos, nuo Saracėnų iki Turki
jos. Bet kiti žmonės neįsišak- 
nėjo Palestinoje, 
kita tauta nei joki 
padarė Palestinos 
ne, savo centru.
buvo svarbus kaipo arabų cen
tras, Palestina tapo mažiau
sia šalis toje pasaulio dalyje.

Per šimtmečius žydai skai
tė save ištremtais iš savo tė
vynės ir laukė tos dienos, ka
da Aukščiausias juos sugrą
žins į Palestiną. Bet daug žy
dų pasikeitė. ■ Ypač Vakarų 
Europoje, jie jau pavirto į 
francūzus, vokiečius arba an
glus ir tik jų tikyba buvo žy
diška. Kurie pasiliko rytų 
Europoje, norėjo būti tikrais 
žydais, ir kad tokiais būti’, jie 
turėjo atgaivinti savo senoviš
ką tėvynę Palestinoje. Jie 
tikėjo, kad toks atgaivinimas 
būtinai reikalingas juos išgel
bėti nuo persekiojimų. Kol 
jie -neturės savo krašto, jie 
bus persekiojąmi ir visur nie
kinami. * -

Daūg kitų taip pat tikėjo. 
Kai kurie bandė organizuoti 
judėjimą, kuris sugrąžintų žy
dus į Palestiną. Patys žydai 
apie tai '.negalvojo. Napole
onas I, Nepole'onas III—Fran- 
cijbs valdovai, .Hėnri Dūnant, 
šveicaras įsteigėjas Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus, Lord 
Shaftesbury iš Anglijos ir dau
gelis kitų anglų rėmė tokį ju
dėjimą.

žydai pradėjo įsteigti savo 
agrikultūriškas kolonijas Pa
lestinoje jau 1870 m. Pradžia 
buvo neišpasakytai sunki, bėt 
kitos agrikultūriškos kolonijos 
buvo įsteigtos po-pirmojo Si
onistų Kongreso 1898 m. žy
dams buvo sunkiau įsteigti 
agrikultūriškas vietas. Palesti
noj, negu bet kur pasaulyje. 
Palestinos žemė buvo nhenka, 
apleista ir šalis baįota. Pra
džioje nebuvo pinigų ir tik 
kada eksperimentas buvo šiek 
tiek pasekmingas, turtingesni 
žydai atėjo į., pagalbą.

Nepaisant visokių sunkumų,

Palestina siūlė progų, kokių ki
tos šalys neturėjo, žydai nuo 
mažens mylėjo tą žemę ir jie 
buvo pasiruošę sunkiai ir ilgai 
dirbti, šalis beveik neapgy
vendinta it todėl jiė galėjo* 
įkurti naują tautą. Kuo sun
kiau jie Palestinoj dirbo, tuo 
labiau^ją mylėjo.

Pasirodė, kad žydai buvo 
pasekmingi kaipo ūkininkai 
Palestinoj. Bet jų darbas ne
apėmė tik ūkius ir kaimus. Jie 
pradėjo statytį miestus, kelius, 
mokyklas, universitetą ir į 
laiką kariuomenę. Senoviška 
kalba tapo atgaivinta, pir
miau buvus tik knygų kalba 
per du tūkstančius mėtų.

Iki 1917 hi. žydai koloni- 
zavo Palestiną be pagalbos 
bet1 kurios valdžios ir liepai-; 
sant visokių kliūčių iš Turki
jos valdžios, kuri tūom laiku 
valdė Palestiną. 1917 m. Bri
tų valdžia pažadėjo padėti 
jiems įsteigti savo žydų tė
vynę Palestinoj. Beveik kiek
viena kita valdžia pasaulyje 
indorsavo pažadėjimą, h’ Pa
lestina buvo pavesta Britams 
tam tikslui? Pradžioje, Britų 
pažadai daug gero atnešė, bet 
pamaži jie pradėjo sulaikyti 
savo pagalbą ir iėškoti būdų, 
kuriais galėtų sulaikyti žydus 
iš Palestinos, žydai protesta
vo. Nuo 1939 m. iki 1947 m. 
santikiai buvo taip 
kad Britų, valdžia 
prašė Jungt. Tautų 
Palestinos problemą.

Tuo pačiu laiku visoki ne
susipratimai įvyko tarpe žydų 
ir arabų. Kada viskas Pales
tinoj pradėjo gerėti, arabai iš 
artimų valstijų atėjo gyventi 
Palestinoj. Kada- visas arabų 
pasaulis progresavo ir išsivys
tė praeitais 25 metais, Pales
tinos arabai irgi progresavo ir 
vystėsi. Ir dvi tautybės, ne 
viena, išsivystė Palestinoj. 
Abidvi norėjo Palestinos sau. 
NOlrs žydaįi sUUaflSj tik trečią 
dalį visų gyventojų skaičiaus, 
jie buvo progresyvesni.

Jungtinės Tautos laikė spe- 
ciąlę sesiją ir pasiuntė Komi
siją į Palestiną ištyrinėti visą 
Problemą. Komisijos raportas 
rekomendavo, kad Palestina 
būtj^ padalinta tarpe žydų ir 
arabų. Po ilgų diskusijų, 
Jungtinės Tautos lapkričio 29 
d., 1947 in., priėmė raportą, 
kuris davė tą dalį Palestinos 
žydams, kur jų daugiaUsia bu
vo, ir Negėv tyrlaukį pietuo
se, kuris beveik neapgyventas. 
Tik sunkiausiu darbu žydai 
galės sutvarkyti tą vietą, kad 
būtų galima priimti milijonus 
žydų iš kitų šalių.

Vėliausi įvykiai Palestinoj 
vėl krėipia žmonių dėmesį į 
Palestiną. Kovos, paliaubos, 
nauji pasiūlijimai kAslink pa- 
dalihimo šalies, žydų-arabų 
nesutikimai ir nesutikimai ara
bų su didžiulėmis jėgomis pa
blogina padėtį. Bet vienas 
daįkias aiškus, nauja Izraelio! 
valstybė pasiliks ir žydai seks 
linijas, jų pradėtas daugelį 
metų atgal. F.L.LŠ.

tiuilirt. — Ąmerikoflai ža
dėjo lėktuvais įgabenti po 
50 sVarų anglies ekstra 
kiekvienai vokiečių šeimai 
amerikinėje fiėrlyrto daly
je
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LLD 145 Kp. Nariams
Veik nejutome kaip prabėgo 

11 mėnesių 1948 metų ir taip 
nejusime, kaip baigsis šie me
tai. Taipgi ir mūsų progresyvių 
žmonių gyvenimas taip ir vei
kimas neturi stovėti ant vietos. 
Turime studijuoti abelno gyve
nimo kryptį ir veikti mūsų or
ganizacijose, o veikimą galime 
išjudinti mūsų skaitlinguose 
organizacijų susirinkimuose, 
pateikdami geras mintis bei su
manymus ateičiai ir padaryti 
tarimus, kaip galima plačiau 
veikti.

Gruodžio 5 d. įvyks mūsų ap- 
š vietos ir kultūros organizaci
jos bei kuopos priešmetinis su
sirinkimas, tai yra, LLD 145 
krf, sekmadienį, 11 vai. ryto, 
435 S. Boyle Ave., International 
Institute svetainėje. Visi šios 
pažangios organizacijos nariai, 
malonėkite dalyvauti, hes bus 
rinkimas kuopos valdybos dėl 
1949 metų.

Gruodžio mėnesio susirinki
me visi nariai galėsite gauti po 
labai įdomią knygą 1948 metų 
laidos “žmogus ir Mašina.” Tai 
brangiai įkainuojama knyga ir 
kiekvienas narys turi gauti tą 
knygą ir atidžiai perskaityti.

Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkimai būna tuojau po LLD 
kp. susirinkimo, apie 1 vai/po 
pietų. Bet Moterų Klubo narės 
visos esate kviečiamos dalyvau
ti 145 kuopos susirinkime. Da
lyvaukite, nors ir nebūtumėte 
šios kuopos narėmis.

Fin. Sekr.

mažas skaičius senų narių. Ka
dangi choras norėjo susimokin- 
ti operetę, tokiam parengimui 
atrodė permažai spėkų ir jau
nimas pradėjo rūgoti, kodėl au
gesni žmonės neremia choro. 
Chpras nutarė padaryti pamo
kų pertrauką iki kurio laiko, 
kolei sudarys pakankamą skai
čių narių sulošimūi operetės. 
Todėl dabar chotištai laukia 
paramos nuo augesnių žmonių, 
kad sudaryti skaitlingą chorą.

Man atrodo, kad draugai ir 
draugės turėtumėt pašvęsti vie
ną vakarą į . savaitę dėl meno ir 
dailės palaikymo lietuvių srity
je. Todėl, kada patėmysite pra
nešimus spaudoje, kada choras 
vėl pradės pamokas, tai 
privalėtume prisidėti prie 
ro veikimo.

Mėsininkų Streikas

Kaip rodosi iš spaudos
nešimų, kad Los Ahgėles mėsi
ninkų streikas algų pakėlimo 
reikale bus laimėtas. Streikas 
tęsėsi virš tris savaites.- Nuo 
pradžios streiko dauguma mė- 
sinyčių savininką pasirašė su
tartį dėl algų pakėlimo, tik di
desnės kompanijos laikėsi iki 
dabar ir visą laiką per spaudą 
gąsdino publiką, kad jeigu pa
kels darbininkams algas, tai 
turės net po 10c ant svaro pa
kelti mėsos kainas.

Bet tai buVo tik apgavingas 
gąsdinimas. Darbininkai reika
lavo nuo $5 iki $10 pūkėlinio į 
savaitę, o kadangi per savaitę 
parduoda šimtus tūkstančių 
svarų mėsos, tai višai maža da
lelė pareina algos pakėlimo rei
kale apie J/2 cento ant svaro. 
Bet, matyti, visi kompanijų už
sispyrimai nuėjo veltui.

Moterų Klubo Bankietas

Verta pažymėti apie Lietuvių 
Moterų Klubo veikimą ir jų 
įvykusį bankietą lapkričio 14 d*. 
Bankieto tikslas buvo paminė
ti Moterų Klubo 7-nių metų 
gyvavimą nuo, jo įsteigimo. BU- 

■ “fiet"™“tik P“ 
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Lietuvių Choro Reikalai
Praeityje Los Angeles Lie

tuvių Choras turėjo didelį skAi; 
čių senesnių arba suaugusių 
žmonių chore, tai aimanuoda- 
vom, kad jaunimas nedalyvau
ja chore, ir todėl nenorėdavo 
augesni nariai imti dalyvumo 
veikime. Nuo praeitų metų Lie
tuvių Choras • sulaukė didelės 
paramos nuo LDS 205 kp- ir 
chorą sudarė virš 50 nuošimčiu 
jaunimas.

KALĖDŲ DOVANOS
Jau laikas apsirūpinti pirkiniais Kalėdų dovanom. 
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

pasirinkimas* gražiausiu džiulerių 
Kalėdų dovanoms yra pas

Joną Patašių
307 GRAND STREET^ \ BROOKLYN, N. Y

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.
■ - ■ ' ' "" 7--»

CHARLES J. ROMAN
’ ' (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius—X.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsą Šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, LithDaily)—Tree., GnitxL J^Am8
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Los es, Cal Celestinas S. Kasparas
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

taipgi buvo trumpa ir graži 
muzikais programa.

Pirmiausia verta pažymėti 
tas, kad komisijos narės labai 
sutartinai dirbo ir visą darbą 
dėl stalų papuošimo, maisto pa
gaminimo ir programos priren- 
gimo atliko planingai veikda
mos.

Programą pildė jaunų mote
rų sekstetas. Jos dainavo, ro
dos, ketuyias dainelies, bet pu- 
blika jas labai pamilo ir tik 
laukė, kad tik daugiau dainuo
tų. Jaunas pijanistas Bob Us- 
ton puikiai paskambino pijano 
solo porą šmotukų ir galima ti
kėtis, kad trumpoj ateityj jis 
bus šaunus pijanistas. Uršulė 
Bagdonienė poetiškai pasakė 
tris eilėraščius. Vienos eilutės 
buvo specialiai jos pačios pa
gamintos, Moterų Klubui pri
taikintos. Kitos dvejos buvo sa
tyriškos, bet labai tinkamos to
kiuose parengimuose. Bravo 
tau, drauge, už jūsų triūsą ir 
energiją! •

Svetimtautė senutė Mrs. Min
nie Whiteman pasakė satyriš
kas eilutes angliškai, buvo ma, 
lonu paklausyti.

Dainininkams akompanavo 
pijanu mūsų mylimas draugas 
Vai. Babičius, choro mokyto
jas. Kaip mūsų dainininkės, 
taip mokytojas yra pašventę 
daug valandų dainų mokinime, 
todėl verti didelės pagarbos 
už jų nenuilstantį pasidarbavi
mą.

Pradžioj programos mūsų 
jauna draugė Jean Bogdal pa
sakė keletą žodžių angliškai, 
pasveikindama publiką’ nuo 
Moterų Klubo ir perstatė, kas 
bus veikiama. Nors d. Bogdal 
pirmu sykiu dalyvavo kaipo 
pirmininkė, bet ji labai tinka
mai perstatė programos eigą.

M. Alvinienė buvo tos dienos 
programos vedėja ir ji prie pa-« 
baigos pakvietė tarti kelis žo-

Peter Kapiskas

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
- Telefonuokite dieną ar naktj 

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 Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

« Jljamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ' 

ir tt., telefonuokitQ ’
SUoreroad 8-9330

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 
FUNĘKAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 2 puslapio)
Aldoną ir Mildą,.— taipgi 
žentą Vincą Grigaitį; dvi 
anūkes — Arlenę ir Patri- 
cią; vieną brolį — newar- 
kietį Vincą J. Kasparą; 
Lietuvoje keturias seseris: 
Liudvisę, Juzę, Anelę ir 
Stasę.

Jo duktė Aldona Grigai
tienė — pirmaeilė veikėja. 
Supratlyva, gabi ir darbšti. 
Jai rūpi mūsų judėjimas, ji 
dirba, kiek tik gali. Vincas 
Grigaitis taipgi prie judė
jimo tvirtinimo prisideda.
džius draugę S. Slesariūnienę, 
bankieto komisijos narę. Ji 
mandagiai paačiavo publikai 
už skaitlingą atsilankymą, ir 
pasižadėjo ateityje1 veikti ir 
darbuotis dėl visuomenės rei
kalų, kiek galės.

S. Slesariūnienė jau daug 
sykių sugabiai ir tinkamai yra 
prirengus maisto dėl parengi
mų, bet šį sykį per jos pasi
darbavimą labai puikiai buvo 
papuošta stalai su įvairiais pa
gražinimais ir buvo maistas 
skanus.

Į bankietą prisirinko nepa
prastai skaitlingai publikos, 
kad gaspadinės net abejojo ar 
galės su maistu visą publiką 
aprūpinti. Bet, rodosi, nebuvo 
trūkumo^

Pabaigoj, draugas C. Berži
nis su savo itališka armonika, 
šauniai pagrojo, ir kurie norė
jo, galėjo linksmintis. Tai ačiū 
draugui, nes jis jau ne sykį 
mums patarnauja mažuose pa
rengimuose.

Man atrodo, kad moterys nie
kados nesuvylė publikos 1 su 
garsinimais ir šiuom sykiu dar 
daugiau įtikino, nes publika 
gavo daugiau, negu buvo žadė
ta. Tikiuosi, kad klubietės tu
rės gražaus pelno nuo bankie
to. Alvinas.

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD ! 
BEER & ALES

*

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. i 

Tel. ĘVergreen 4-8174

1
I

Tiesa, šiuo metu Wilkes- 
Barrio mieste ir apylinkėje 
mūsų judėjimas šlubuoją, 
jis neina pirmyn taip, kaip 
reikėtų. Ęet dėl to atsako
mybė krinta ne ant vienos 
kurios nors šeimos. Tai ben
dra atsakomybė visų pro
gresyvių lietuvių.

Vęlionis yra kilęs iš Sa- 
mosbūdžių kaimo, Griška
būdžio parapijos, Šakių ap
skrities.

Prie kapo šitų žodžių ra
šytojui teko pasakyti atsi
sveikinimo kalbą.

Gražiai buvo palaidotas 
Celestinas S. Kasparas. 
Mandagiai ir sugabiai visą 
laidotuvių procesą atliko 
lietuvis grabęrius Leagus.

Tebūna tau,. Celestinai, 
lengva Lietuvių Laisvų Ka
pinių žemė!

Rojus Mizara.
P. S. Rašant apie velio

nio mirtį, buvo neteisingai 
paduotas jo vardas (tai 
įvyko imant žinią per tele
foną). Ten buvo pažymėta: 
“Felistinas”, gi turėjo būti, 
kaip skaitytojas mato, Ce
lestinas.

Binghamton, N. Y.
Apie K L. Kulbi

Klemensas Kulbis, miręs pra
džioje šio mėnesio, buvo narys 
Lietuvių Tautinės Bendrovės, 
kuri yra savininkė Lietuvių 
Svetainės, šios bendrovės nariu 
patapo 1919 metais, pirkdamas 
10 šė^ų, o 1920 metais pirko 
kitus dešimt šėrų. Vadinasi, 
buvo vienas stambesniųjų dali
ninkų,

Liet. Literatūros Draugijon 
Klemensas įsirašė 1926 metais 
ir tur būt be pertraukos išbuvo 
nariu iki mirties. LDS 6 kuo- 
pon įsirašė 1932, m. ir išbuvo

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatlSkat 
Ir asmeniškai patarnauja ufc 

prieidama atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dąuguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš^, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios Šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, 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.

Kainą $1. z , •
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą. 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą,. ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Mlrącle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu; turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

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

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjipio. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kąd 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- 
siųskitę ir money-ordęrį ar čekį. 
Iš Kanados teikia Pridėt 25q ekstra. 
Siunčiame ir CX>.į)., teikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. .1. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford S, Com
HartfordieČlai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
..................... . (adv.).

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

nariu iki mirties.
Kulbių šeimą — žmona, duk

tė ir sūnus — taip pat yra LDS 
nariais. Kai duktė Jennie įsi
rašė į vaikų skyrių, ji buvo 
jauniausia kuopos narė.

LDS Kuopos Pramoga
Gruodžio 5 d. įvyks LDS 6 

kuopos pramoga, žaislai, 
Lietuvių Svetainėje; prasidės 
tuojau po pietų ir tęsis iki vė
lumos. Darbšti rengimo komi
sija rūpinasi paruošti skanių 
užkandžių ir gėrimų.. Visi kuo
pos nariai ir pašaliečiai kvie
čiami dalyvauti.

Gruodžio 6 d., 7:80 vai. va
kare įvyks priešmetinis ' kuo
pos susirinkimas, kuriame rei
kės išrinkti kuopos valdybą ir 
aptarti kitus svarbius - reikalus.. 
Narių pareiga dalyvauti susi
rinkime! ’ S. J.

Norwood, Mass.
Dainos, Muzika, Juokai 
ir Skanūs' Pietai

Atžymėjimas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 3 kp. 
18-kos metų gražaus gyvavi
mo įvyks gruodžio 12 d., Lie
tuvių Svetainėje, 13 St. George 
Ave., Norwoode. Pradžia 2- 
rą valandą dieną.

Bus duodama labai skanūs 
pietai, dainų, muzikos ir juo
kų programa. Programa bus 
labai įvairi. Dainuos Nor
wood© Vyrų Grupė, vadovybėj 
St. Tauros. Gros akordionis- 
tas R. Barris iš Dedham; bus 
Robertas Niaura, solistas, iš 
Islington, Mass., ir M. Užda- 
vinis pasakys juokų iš vien
gungių gyvenimo.

Todėl, kviečiam ne tik vie
tinius, bet ir kaimynus, kaip 
tai, cantoniečius, stoughtonie- 
čius, Dedham lietuvius, Mon
terio, Bridgewater, So. Boston, 
Dorchester, Brighton, Cam
bridge, Somerville, o kad ir iš 
toliau atvažiuos, tai mes vietą 
parūpinsim dėl svečių pir
miausiai.

Todėl, gruodžio 12 d. visi 
keliai ves į Norwood, Mass.

Dar gyvenimo istorijoj nie
kad Norwoodas svečių nėra 
suvytęs, ę šį sykį rengiamės 
dar daugiau prie visko ir at
silankiusius svečius - viešnias 
patenkinsime?

LDS 3 Kp. Reng. Komisija: 
E. KARALIENĖ,

M. KROLL,
J. GRYBAS.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystės metinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 3 d„ 8 v. 
vak. savoje salėje, 575 Joseph Ave. 
Visi nariai turi dalyvauti, nes bus 
valdybos rinkimai, taipgi turime ir 
kitų svarbių reikalų aptarti; už ne- 
pribuvimą būsite nubausti. — Kom.

(282-283)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. su

sirinkimas įvyks gruodžio 3 d., Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Draugės, susirinkimas' 
svarbus, tad visos turime dalyvauti. 
Reikės rinkti naują valdybą 1949 
metams ir taipgi yra kitų svarbių 
reikalų aptarti. Kviečiame visus.

(282-283)
PHILADELPHIA, PA.

LLD 6 Apskr. naujai išrinkto ko
miteto posėdis įvyks gruodžio 5 d., 
2 vai. dieną. Trečią' valandą tai bus 
Veikiančio, Kom. Tad visi, delegatai 
kviečiami dalyvauti, nes abiejuose 
susirinkimuose turime svarbių pra
nešimų išklausyti ir juos aptart. — 
(Valdyba) P. Puodis. (282-283)

HĄRTFORD,_Č6n N Ą 
f \

ALDLD 3-čios Apskrities kpnfc- 
rencija įvyks gruodžio 5 d.- Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. 
Pradžia 10:30 vai. ryto. Tad visi 
delegatai būkite laiku. Taipgi pagei
daujama, kad kiekviena kuopa siųs
dama delegatus priduotų narines 
mokestis, po 5 centus nuo nario ir 
raportus iš kuopų veikimo* — F. J. 
Repšys, Apskr. sekr. (4182-283)

SAN FRANCISCO, CAL.
Trečiadienį, gruodžio 8 d., Civic 

Auditorium kalbės Dean of Canter
bury. Pradžia 8 v. v. Rezervuoti, ti- 
kietai $1.20, $2.40, ne rezervuoti 
60c. Taksai įskaityti. Vakaro pir- 
minipkas bus The Right Rev. Ed
ward L. Parsons. LiptųViaj. vietiniai 
ir iš apylinkės nėpralėiskite šios 
progos, išgirskite apie svarbius 
klausimus.—Kviečia Komitetas, 
sitikimui Dean of Canterbury.

(282-283)

PHILADELPHIA, PA.
f LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. gruodžio, 3. vai, dieną. 735 Fair
mount Ave. Malonėkite susirinkti 
vi^i nariai, nes jau yra nauja kny
gą. Tai svarbu gauti šią knygą ir 
tąipgį reikės ąptąęti. kj.tu^ svarbius 
reikalus. — Kom,- ‘(282-283)

Pa-

; ./ y.

Lietuvos Ūkio Problemos
Kolektyvinis ūkis yra labai panašus j fabriką, daugeliu 

atžvilgių dar sudėtingesnis ir painesnis. Tokiam ūkiui 
reikalingi geri, darbštūs, ištikimi ir sąžiniški kadrai-va- 
dai. Vienas svarbiausių ūkio pareigūnų yra sąskaitinin
kas, arba, kaip pas mus vadina, “knygvedys”. Jo parei
gos sunkios ir labai atsakingos. Apie sąskaitininko darbą 
ir pareigas sekamai rašo Vilniaus Tiesa;

Žemės ūkio artelės reika
lų tvarkymas, darbo našu
mo kėlimas, visuomeninio 
turto tausojimas, tikslus 
pajamų dalijimas, darbadie
nių apskaičiavimas, viene
tinio darbo atlyginimo tai
kinimas neįmanomas be ge
rai sutvarkytos įskaitos, 
kurios tvarkymas yra pa
vedamas kolektyvinio ūkio 
sąskaitininkui.

Kolektyvinio ūkio sąskai
tininkas nėra eilinis tech
nikinis darbuotojas. Jo pa
reiga yra vesti visų artelės 
ūkinių operacijų įskaitą. Jis 
turi sekti, kaip kolektyvinis 
ūkis vykdo savo pareigas 
valstybei, atsiskaito s u 
MTS. Jis seka turto, pro
duktų ir medžiagų, kolek
tyvinio ūkio fondų įskaitą. 
Jisai įskaito pajamas ir iš
laidas, savitarpinį atsiskai
tymą su įstaigomis ir asme
nimis, gamybinio plano į- 
vykdymą ir pajamų - išlaidų 
balansą, darbadienius ir at- 
sisakitymą su artelės na
riais, pajamas natūroje ir 
t.t. ir t.t. Sąskaitininkas 
privalo laiku įrašyti artelės 
žemes į šniūruotą žemės 
knygą, veda nustatytais 
terminais operatyvią at
skaitomybę, saugoja įskai
tos ir sąskaitybos knygas ir 
dokumentus, prižiūri, kaip 
artelė vykdo sutartis ir įsi
pareigojimus, sudaro meti
nę atskaitą, dalyvauja ga
mybinio plano sudaryme, 
tvarko raštvedybą. Kolekty
vinio ūkio sąskaitininkas 
turi reikalą su gyvais žmo
nėmis, su kolektyvinio ūkio 
plano vykdymu. Jam yra 
patikėtas didžiai atsakingas 
darbo baras.

Sąskaitininkas yra atsa
kingas už teisingą ir sava^ 
laikę kolektyvinio ūkio į- 
skaitą visumoje. Jo pareiga 
sistemingai tikrinti, kaip y- 
ra vedama įskaita ne tik 
kasoje, bet ir brigadose, 
fermose, pagalbinėse artelės 
įmonėse. Sąskaitininkas tu
ri padėti laukininkystės 
brigadų b r i gadininkams, 
gyvulininkystės fermų ir 
pagalbinių įmonių vedė
jams, sandėlininkui ir ki
tiems amtelės darbuotojams 
tvarkingai ir tiksliai vesti 
įskaitą.

Ši sąskaitininko darbo a- 
pimtis įpareigoja jį stropiai 
sekti, kad kiekvienas kolek-* 
tyvinio ūkio rublis, kiekvie
na kapeika būtų protingai 
sunaudojama ir atneštų kuo 
didžiausią naudą tiek vals-’ 
tybei tiek ir kolektyvo na
riams. Gi finansiškai pakri
kęs kolektyvinis ūkis nie
kais paverčia jo narių įdė
tą triūsą, sudaro .rimtą 
kliūtį augti ūkio gerovei. O 
kolektyvinio ūkio augimu y- 
ra suinteresuoti visi jo na
riai, nes nuo to priklauso ir 
jų pačių medžiaginio bei 
kultūrinio gyvenimo nuo
latinis gerėjimas. Vienok 
žmonių pastangos ir darbo 
vaisiai nėra visų vienodį. 
Sąskaitininkas todėl turi 
kovoti prieš lygiavą, prieš 
nuasmeninimą darbe, kad 
daugiau dirbąs ir pasiekęs 
geresnių darbo rezultatų 
kolektyvinio ūkio vdlstietis 
gautų atitinkamai pagal 
vienetinio darbo atlyginimo 
normos didesnes pajamas,, 
pajustų ir medžiagiškai ir 
materialiai teisingą jo dar
bo įvertinimą, kad tuo būdu 
ir kiti artelės nariai būtų 
skatinami dirbti kuo našiau.

Mūsų respublikos kolek-

tyviniai ūkiai yra dar jauni, 
daugumas jų yra dar kūri
mosi stadijoje. Kadrai, va
dovaujantieji k o 1 e ktyvi- 
niams ūkiams, taip pat dar 
ne visuomet turi reikiamą 
patyrimą. Todėl ypačiai pa
didėja kolęktyvinio ūkio są
skaitininko a t s akomybė.( 
Ten, kur sąskaitininkai ė- 
mėsi darbo su atsidėjimu, 
jie neblogai susidorojo su 
savo darbu. Joniškio apskri
ties “Tarybinės vėliavos” 
kolektyvinio ūkio sąskaiti
ninkas Burkus stropiai ir 
tiksliai sutvarkė kolektyvi
nio ūkio įskaitą ir sąskaity
bą, prisilaikydamas nusta
tytų formų. Kelmės apskr. 
“Pergalės” kolektyvinio ū- 
kio sąskaitininkas Kveda
ras nepasitenkina vien tik 
formaliu darbadienių įrašy
mu, bet taip pat prižiūri, ar 
teisingai yra 
darbadieniai, 
nereikalingo darbdadienių 
iššvaistymo, nes nuo to su
mažėja amtelės narių paja
mų dydis. Sąskaitininkui 
ypač svarbu prižiūrėti, kad 
darbadieniai nebūtų eikvo
jami be beikalo išpūstiems 
administracijos reikalams. 
Sąskaitininko darbo sklan
dumas žymia dalimi pri
klauso nuo brigadininko, 
nuo to, kaip jis veda pas 
save apskaitą, užrašo dar
badienius, taiko vienetinio 
darbo atlyginimo normas. 
Čia reikalingas geras įgudi
mas, ko, deja, dar stokoja 
daugelis mūsų kolektyvinių 
ūkių brigadininkų. Todėl 
teisingai elgiasi Klaipėdos, 
apskr. “Pergalės” kolekty
vinio ūkio sąskaitininkas 

Z | Žiląuskas/ kruopščiai padė-

užskaitoųii 
neprileidžia

damas brigadininkui vesti 
apskaitą.

Organizaciniu laikotar
piu, kai darbo valstiečiai į- 
vairiais metų laikais ir į- 
vairiomis sąlygomis stoja į 
kolektyvinius ūkius, iškyla 
daugybė smulkių klausimų, 
kurie nėra numatyti įsta
tuose ir vyriausybės nutari
muose. Tokiais atvejais są
skaitininkai, prisilaikydami 
įstatymo ar nutarimo, gali 
konkrečiai pasiūlyti visuo
tiniam susirinkimui, kaip 
spręsti tokį klausimą, kad

u

REIKIA VYRŲ
Mes turime keletą tuščių vietų mū
sų geso ir elektros išdirbimo fabrike. 

Kreipkitės:
429. ATLANTIC STREET, 

STAMFORD, CONN.
TITE CONNECTICUT POWEB

-wr-r

s

jo išsprendimas išeitų viso 
kolektyvo naudon.

Kolektyvinių ūkių sąskai
tininkai, stokodami patyri
mo darbe, reikalauja kas
dieninės pagalbos ir nuro
dymų. Vykdomųjų komitetų 
žemės ūkio skyriai, jų vedė
jai ir agronomai turi teikti 
kolektyvinių ūkių sąskaiti
ninkams dalykišką pagalbą 
ir patarimus. Gerai susi
tvarkiusių apskrityje kolek- - • 
tyvinių ūkių sąskaitybos ir 
įskaitos, gero darbo pavyz-% 
džiai, turi būti perteikiami 
visiems kolektyviniams ū-| 
kiams. Vykdomųjų komite
tų atsakingi žemės ūkio 
skyrių darbuotojai turi vie
toji dalykiškai pa
dėti žemės ūkio artelių są
skaitininkams ištaisyti pa
sitaikiusius sąskaityboje ir . 
apskaitoje trūkumus. Nega
lima islpisfi iš akiu f.ns an-

■ t

Įima išleisti iš akių tos ap
linkybės,. jog be teisingos 
įskaitos neįmanoma kontro- • 
lė, neįmanomas vadovavi
mas, neįmanoma pasiekti 
kolektyvinio ūkio visuome
ninio turto padaugėjimo, 
teisingai dalyti kolektyvinio 
ūkio pajamas pagal darbą.

Kolektyvinių ūkių sąskai
tininkai ir patys turi gilinti 
savo žinias, g'erai žinoti vi
sus partijos ir vyriausybes 
nutarimus, liečiančius ko
lektyvinius ūkius, tobulintis 
savo specialybėje, kovoti už 
savo artelės stiprinimą, 
griežtą jos įstatų prisilaiky
mą ir savo darbu prisidėti 
prie to, kad kolektyviniai 
ūkiai būtų bolševikiški, o vi
si, kolektyvinio ūkio valstie
čiai pasiturintieji.
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MGERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N? Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. s

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST, 2-8342 .

it

'B

pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)*-- Tree., Gruod. 1,

M"



buvo

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PIRKITE' DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
shun

Manager

Swirl Cut
Licensed Undertaker

Valandos231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S

Hairdressers

Prokuroras Vengė 
Pas Jį Atvykusios 
Motinu Delegacijos

apie 
šutai-

Murtagh Sako, Pieno 
Kainas Galima Būtų 
Numažinti 4 Centais

7 Ligoninės Pažadėjo 
Ambulansam Intemus

Gyventojy Veikla Gavo 
Pažadą Apsaugos

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

įsuko Ranką į 
Subway Kasos Ratą

Apdovanojo Lietuviy 
Kultūrinį Centrą

Telefonas 
EVergreen 4-7729

kuopų 
tuomi,

tinka- 
tuiomi

organizacijos — 
darbo partijos 
ir vartotojų ta

Metropolitan Opera Co. 
pradėjo savo sezoną lapkričio

tuvių; kitokių

gruodžio, 8 
valdybos ir 
Metinis su- 
7 d., 1949, 

prašomi da- 
susirinkimuose, 
? Marcy Ave.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

PRANEŠIMAS
JONAS JUŠKA

NAUJOJE VIETOJE
Jonas Juška perkalė batų krautu

vę į naują vietą, Pirma buvo Cen
tral Brooklyne, o dabar randasi
107-13 Jamaica Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Naujoje vietoje Juška turi 
padidintą batų sandėli/ (281-283)

Važiuojant į miestą pažiūrė
ti Kalėdų Dieduko ir gražme
nų, 5 metų mergytė Lillian 
Ann Dawson kaip nors įkliuvo 
į subway kasos ratą (turns
tile). Nuvežta į ligoninę, gal 
būsiąs pažeistas rankos kau-

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. 

rinkimai įvyks gruodžio 2 d 
Rusų Name, 56-58 61st St. Bus val
dybos rinkimas 1949 metams, taipgi 
reikia aptarti kitus svarbius reika
lus. Atėję į susirinkimą gausite 
naują knygą. Tad prašome būti lai
ku. —• V. Kartonas. (282-283)

susi
8 v. v

organiza 
suma iš-

LDS Trečios Apskrities 
Konferencijai Praėjus

Eugenijus Samoilovas ir Aleksejus Dikki rolėse lei
tenanto Burunovo ir admirolo Nakimovo stebi Sinop 
mūšį scenoje iš Pudovkino istorijos apie Sevastopolio 
gynimą ir Krymo karą. Filmą rodoma Stanley Teatre, 

7th Avė. ir 42nd St., New Yorke. Priedams rodo 
kelias trumpas filmas.

rybos, tėvų ir mokytojų orga
nizacijos vietiniai skyriai įsi
kišo. šaukia sueirinkimus ties 
tais namais, ragina susiediją 
veikti, nedaleisti išmėtyti gy
ventojus iš namų į šaltį, lietų 
ir artėjančius sniegus.

me 
re i

Centro Raportas
Drg. J. Siurba, kaipo LDS 

sekretorius', davė platų rapor
tą apie organizacijos stovį, 
pažymėdamas, kad pradžioje 
1949 metų prasidės vajus už 
naujų narių gavimą ir kad va- 
jininkam esą skiriama labai 
geras atlyginimas.

Lietuvių Moterų Klubas rengia 
pažmonį, gruodžio 4 d., 6 v. v. Ne
valgykite namie, nes turėsime ska
nią -vakarienę su įvairiais valgiais ir 
gėrimais. Vieta, 575 Joseph Ave. 
Tai bus paminėjim.as 8 metų sukak
ties nuo susitvėrimo Moterų Klubo. 
Pelnas skiriamas darbininkiškiem 
reikalam. Tad kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, paremti šį 
svarbų darbą.—Rengėjos. (282-283)

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

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atletų Klubo reguliaris 

susirinkimas Jvyks 3 d. 
vai. vak. Bus rinkimas 
kiti svarbūs aptarimai, 
sirinkimas įvyks sausio 
8 vai. vak. Visi nariai 
lyvauti abiejuose 
Klubo patalpose, 
Norime priminti, kad rengsimo nau
jų metų susitikimo parę, j kurią 
kviečiame visus dalyvauti. Beje, 
svarbu nariams ir duokles užsimo
kėti. — Chas. Mitchell, fin. sekr.

(281-282)

Lapkričio 28 d. man su Jonu 
Andriuškevičium teko atlan
kyti mūs seną kliubietį Joną 
Liaukų. Jis randasi ligoninė
je (Holy Family Hospital), 
Brooklyn, N. Y. Ten jau guli 
14 savaičių ir dar nesimato 
pabaigos.

Kaip jau yra žinoma, jį pa
tiko nelaimė. Jam ant šali
gatvio belaukiant buso va
žiuoti į darbą, viena prieš ki
ta trenkė dvi mašinos, vienos 
kėravotojas pasuko į šaligat
vį ir Joną Liaukų pritrenkė 
prie lempos stulpo. Jo koja

City Opera Co. užbaigė savo 
sezoną New Yorke ir išvyko 
trims savaitėms operų Civic 
Opera House, Chicagoje.

Išklausius pranešimo, 
paklausimų ir diskusijų 
klausimai ir ^diskusijos sukosi 
apie pakeitimą vardo LDS 8- 
tame seime, bet kuomet var
das nėra pakeistas ir organi
zacija pasiliko po senu var
du, tai yra padarytas tarimas 
ir palikta apskrities komitetui 
raginti kuopas ateinančiam 
vajuj dirbti visiem su energi
ja. Aišku, kad apskrities ko
mitetas savam susirinkime tars 
tuo klausimu, skirdamas iš ap
skrities iždo tam tikrą atlygi
nimą vajininkams.

Bet, mano manymu, kon
ferencijoj vienas nesmagus da
lykas, tai delegatai ir kuopos 
atvyksta į konferenciją be jo
kių planų. Kuopos dėlei viso 
ko pasiunčia porą delegatų be 
jokių instrukcijų, planų. Jei
gu apskrities komitetas ką pa
siūlo, tai ir viskas. Toliau taip 
neturėtų būti.

“Well,” ©varde apskrities ir 
delegatų reikia tarti nuoširdus 
ačiū LDS sekamom kuopom: 
1, 13 ir 103, kurios suteikė 
delegatam pietus veltui ir dar 
šalto alučio magaryčiom. Ir 
draugėms, kurios patarnavo 
prie stalų: Petkienei, Paukš
tienei ir Makutėnienei.

Kitais metais konferenciją 
nutarta laikyti Linden, N. J. 
Apskrities komitetas aklama
cijos būdu paliktas senas. 
Pirmininkavo Matulis, sekreto
riavo A. Skairius. Mandatų 
komisija susidėjo iš Paukštie
nės, Makutėnienės ir Grigo.

A. M—LIS.

PARDAVIMAI
Parsiduoda batų taisymo krautuvė, 

arba galima, išnuomoti. Didelė vieta, 
renda žeYna. $1800. Adresas: 64-09— 
56th Rd., Maspeth, N. Y.

(281-286)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, L. L

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio. 2 d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė. Būkite malo
nūs visi dalyvauti susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų aptarimui. 
Pradžia 8 v. v. — Valdyba.

(281-282)

Darbininkų laikraščio Daily 
Worker’io ir vartotojų organi
zacijų seniau iškelti faktai 
apie padėtį pieno rinkoje pa
sitvirtino šiomis dienomis pa
skelbtu tyrinėjimų komisio- 
nieriaus John M. Murtagh pa
reiškimu.

Komisionierius sako, kad 
pieno kainos gali ir turėtų bū
ti numažintos vartotojams po 
4 centus ant kvortos. Ir kad 
tam numažinimui farmeriai 
paneštų skirtumą dviejų cen
tų, o kiti du centai pasidalin
tų iš pieno firmų ir krautu
vininkų pajamų.

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-0868

Valandos: 12 ryte
į 1—3 vakare 1

Penktadieniais uždaryta.

Pastaraisiais laikais įvykus 
keliems brutališkiems užpuoli
mams ant portorikiečių New 
Yorko East Sides gyventojų, 
vietinės organizacijos reikala
vo susiedijai policijos apsau
gos. Ypatingai pasipiktino 
žmonės, kuomet tapo užpultas 
ir sužalotas veiklus Amerikos 
Darbo Partijos narys ir uni- 
jistas Philip Lehman.

Praėjusį pirmadienį vietos 
policija pažadėjo daugiau 
sargybinių “pavojingoms vie
toms.”

štabo saržentas Harvey 
Hansen paskirtas naujosios 
stoties, joje rekrutąvimo ve-

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

das, 
imti 
re jo 
apie 
negalėjo 
užbaigti 
būdavę 
skerspainių.

Raketo vadais kaltinime mi
ni Joseplr Valentino, Raphael 
Arra iš kontraktorių ir Frank 
Valentino ir Robert Vaccari
no iš AFL Operative Plaster
ers and Cement Finishers In
ternational Association. Va
lentinai esą giminės.' Vienas 
iš korporacijos ‘įsakydavo mo
kėti raketų! kyšį, o kitas, uni
jos viršininkas, galėdavo duo
ti arba ištraukti darbininkus.

New Yorko mieste jau esą 
2,458,102 telefono priimtuvai, 
daugiau, negu bile kuriame ki
tame mieste visame pasaulyje 
ir daugiau, negu visoje Franci- 
joje.

Šešioms Dešimtims Šeimų 
Gręsia Benamyste

šešioms dešimtims New 
Yorko šeimų, kuriose randasi 
labai jaunų ir labai senų žmo
nių, gręsia išmetimas iš buto 
gruodžio 1-mą, jeigu bėgiu 
paskutinių valandų nebus kas 
nors nuveikta sulaikyti miesto 
maršalo ranką.

Išmetimo tikisi visi 426 iki 
432 West 52nd St.' namų gy
ventojai. St. Claire’s ligoni
nė, savininkė tų pastatų, iš
varo šeimas, kad padaryti 
vietos savo ligoninės ^slaugių 
bendra,bučiams. Tas ligoninei 
ir slaugėms svarbu. Bet, kur 
pasidės dabartiniai tų namų 
gyventojai ?

Susie d įjos 
komunistų ir 
rendauninkų

Po paskyrimo vienos gyvos 
merginos graboriui, ligoninių 
komisionieriui įsakius, New 
Yorko ligoninėse atsirado pa
kankamai daktarų internų pa
siųsti su pašaukimais ambu- 
lansų. Juos jau siunčia Belle
vue (kuris buvo merginą “nu
marinęs”), City, Metropolitan, 
Kings County, Queens Gene
ral, Morrisania, Harlem.

Komisionierius Bernecker 
pareiškė viltį, jog paseks ir ki
tos ligoninės.

Su n n ysi d ės m oterų-motin ų 
delegacija praėjusį pirmadienį 
lankėsi Queens prokuroro Ch. 
P. Sullivan raštinėje. Jos rei; 
kalavo ištirti prieš komunistą 
Robert Thompsoną ir jo šei
mą vedamas atakas. Atėjo 
reikalauti nubausti kaltinin
kus. Tačiau prokuroras sakė
si esąs “perdaug užimtas.”

Susiedijos motinos ypatin
gai pasipiktino tuomi, kai ko
munistų nekentėjas, laivų 
kompanijų šnipas prieš mari
nus darbininkus Robert J. 
Burke pasikėsino ant Thomp- 
sonų 7 metų amžiaus dukry-

Mary Kreivėnienė, aną syk 
dovanojusi 'Auditorijos bow- 
lingui abrūsus, apžiūrėjo, kad 
vis dar nėra tinkamos pamai
nos . Kad būtų kuo pamai
nyti, ji atnešė dar daugiau 
abrūsų bowlingui ir virtuvei, 
taipgi.gerų stalaVų*įrankių ir 
daug muilo.

William Kūlikas, Jr., atvyk
damas į LKM pamokas, atve
žė nuo d. Onos WaJmus ir 
nuo savo mamytės virtuvei au
deklinių reikmenų ir muilo.

S. ir J. Cedronai—-muilo ir 
napkinų.

Pavyzdingai taisomi trūku
mai. Ar.

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 4ai duoda jūsų plaukams 
švelnią, naturalę išvaizdą... blizgantį 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet ta'i 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.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Armija Atidarė Naują 
Rekrutavimui Stotį

Leitenantas Robert M. Web
ster, Jr., vyriausias vedėjas 
armijon ir orlaivynan rekruta- 
vimo stoties, esančios 246 
Graham Ave., 'praneša, jog 
atidaroma nauja stotis James 
A. McKenna Posto patalpose, 
504 Marion St. Tuomi paleng
vins susisiekimą su stotimi 
gyvenantiems Bushwick srity-

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platini^, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

MEZGINIŲ MĖGĖJAMS
New Yorke, viešbučio Mc

Alpin Winter Gardene, išsta
tyti parodai buvusieji rodyti 
valstijų ir apskričių fėruose 
mezginiai kriukučiu, parink- 
tiniai iš tų fėrų. Rodo nuo 
10 ryto iki 9 vakaro šiomis 
dienomis, penktadienį tik iki 
pietų. Įžanga 25 centai.

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

Fashion
Center

Apskrities metinė konferen
cija Įvyko 21 dieną lapkričio. 
Dalyvavo 15-ka kuopų, su 40 
delegatų. Iš jų keli nepribu
vo. Ir trys kuopos, būtent: 
Bayonnės, Maspetho ir Hillsi
des nedalyvavo. Kame prie
žastis minimų kuopų nedaly
vavimo, tik vėliau * paaiškės.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad per metus ir šią kon
ferenciją 'išaukota iš apskri
ties iždo $144. Tai nemažai. 
Ir galima sakyti, jog mažai to
kių apskričių mūsų 
cijoje esą su tokia 
leisti įvairiems mūsų judėjimo 
reikalams. Apskrities 
yra geram stovyj.

Delegatų raportai iš 
stovio neblogi. Geri 
kad beveik kiekvienos kuopos 
finansiniai iždas gerame sto
vyje. Nekurios kuopos esan
čios išaukojusios po gerą dalį 
Įvairiems reikalams. Nekurios 
kuopos, kaip tai, Newarko ir 
New Yorko, yra gavusios po 
gerą skaičių naujų narių, ki
tos silpniau, bet paėmus abel- 
nai kitus mūsų organizacijos 
apskričius, tai proporcionaliai 
narių gavime nesame paskuti
niai.

Areštavo Motiną už 
Svilinimą Vaikui Ranką

Mrs. Geraldine Vetter, 38 
metų, areštuota kaltinimu, 
kad jinai savo sūneliui Philip, 
8 metų, pavojingai apdegino 
pirštus. Ji sulaikyta kvotimui 
po $1,000 kaucijos, apdegin
tasis vaikutis nugabentas Į li
goninę, o- kiti du berniukai į 
prieglaudą. Vaikų tėvas jau 
esąs kalėjime už vagystę.

Ji baudusi vaiką, kam tas 
uždegęs vyresniajam broliu
kui 13 metų, cigaretę.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Albiną 
Stripinį ,, 
Permanent Waves 
$ ■» 50

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
antAnas leimonas 

Savininkas

306 UNION AVENUE

kus ir nebuvo vilties jos 
gydyti. Dėka daktarų 
Stangoms, jų gabumams, 
ja bus sugydyta, bet ims 
tus ar daugiau, dar jam 
kės pavargti ir skausmų 
kęsti. t

Taigi, visi kliubiečiai siunčia 
užuojautos žodį ir linki lai
mingai pasveikti. J. S.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

R sudarau su ame- 
■1 rikoniškais. Rei- 
Kkalui esant ir 
■ padidinu tokio 9 dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamn«te Broadway lr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Prokuroras kol kas nieko ne
darė išaiškinti ir nubausti 
blogdarius, stovinčius užpaka
lyje Burkės. Kaip patys 
Thompsono draugai, nebūda
mi prokurorais nei policijoje, 
ištyrė, Burkė iki užpuolimo 
ant Thompsonų mergaitės die
nos buvo samdomas John 
Shields Detektyvų Biuro, jam 
mokama alga. Ir tik angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker’o korespondentui iš
kėlus aikštėn raktą, kuo yra 
Burkė, jis tapo išimtas iš agen
tūros samdinių sąrašo.

Įsibriovęs prievarta Į na
mus pusiaunaktį, nuo saugo
tojos pagrobęs mergaitę ir tik 
dėka saugotojos ir su ja bu
vusio jos draugo drąsai neda- 
leistas mergaitę sužaloti, Bur
kė yra bandomas nubaltinti. 
Perstatymu jo nenormaliu pro
tiniai atimamas, pagrindas 
Įtarti, . areštuoti ir bausti jo 
suokalbininkus.

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Tinkuotojų Firmas 
Kaltina Rakete

Brooklyno prokuratūra 
vedė bylą prieš Brooklyn 
Plastering Contractors Asso
ciation, Inc., centrą keturių 
didžiulių firmų ir 21 asmens. 
Kaltina, kad išsidirbtu raketų 
be reikalo pakeldinėjo 
vimo darbų kainas, 
trukdant statybą.

Tuomi raketų, sako 
das, firmos susižėrė daugiau 
miliono dolerių virš legalių, 
oficialių uždarbių ir pelnų 
bėgiu pastarųjų 3 metų. Kal
tinimas esąs paremtas per išti
sus metus vestu tyrinėjimu.

Be - to raketo, sako skun- 
veik niekas negalėjo pa- 
darbo, o kas paėmė, tu- 
atmokėti paketui donį, 

visų pajamų; kitaip 
pradėti ar pradėję 

darbo, neklaužadoms 
pridaryta visokių

TT TDWG DID 411 GRAND STREETLlJr Jr o DAn Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

' DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Visokiausi vaistai, ‘kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grteštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

< Tel. EVergreen 7-6238
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