
Bankietas Leonui Pruseikai

Ar Mes Galimo Jame Būti? 
Mūsų Vajus.
Tuoj Kelsimės i Naują 
Vietą.
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Vilnietis Jonas Jokubka ra
šo man, kad šių metų gruodžio 
mėnesio 4 dieną čikagiečiai 
ruošia Leonui Pruseikai pager
bti vakarienę.

šiemet, mat, sukanka 45 
metai, kai mūsų draugas Pru
seika pradėjo rašytojau!i.

15-ri metai gerokas laikas. 
Per tuos metus Leonas Prusei
ka, atsiminkime, rašė vyriau
siai lietuvių darbininkų spau
dai, — mūsų spaudai.

Beveik per 40 metų jis no 
tik rašė, o ir sakė kalbas, gy
vuoju žodžiu švietė ir organi
zavo mūsų visuomenę Ameri
koje.

Mūsų yra daug, o Leoną 
Pruseika mes turime tik vieną.

“Kviečiame atvažiuoti 
Pruseikos bankietą,” 
draugas Jokubka.

Važiuoti i Čikagą tuo reika
lu, abejoju, ar galėsiu.

žinau, kad negalės ten da
lyvauti ir kiti Leono. Pruseikos 
draugai, kuriuos jis skaito 
šimtais, o gal tūkstančiais.

Bet aš manau, kad mes ga
lėtume padaryti 
Įdomiu ir labai
jame asmeniškai net nedaly
vaudami.

Kiekvienas mūsų, kuris dir
bame, galime nusipirkti ban
kieto tikietą ir būti jame, ban
kiete, dvasiniai.

Atsiminkime tai: jeigu jūsų 
ar mūsų mieste būtų sureng
tas L. Pruseikai pagerbti ban
kietas, būtume jame kiekvie
nas.

rašo

šį bankietą 
reikšmingu,

t

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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DEŠINIEJI IŠBRAUKĖ 
2 DIDELES UNIJAS IŠ 
CIO ORGANIZACIJOS
Nutarė Draskyti Elektrininkų ir Fanny Įrankių 
Darbininkų linijas, Kaipo Kairiųjų Vadovaujamas

Phi-Cleveland, Ohio. — 
lip Murray ir kiti dešinieji 
CIO centro vadai 
liai pervarė CIO suvažiavi
me nutarimą išbraukti iš 
tos organizacijos dvi stam- Dešinieji Elektrininkų Uni- 
bias unijas — Elektrinin
kų, Radijo Darbininkų ir 
Mašinistu Unija ir Farmų 
įrankių Darbininkų Uniją. 
Dešinieji apšaukė šias uni
jas komunistinėmis todėl, 
kad joms vadovauja kaires
nieji, progresyviai žmonės.

Elektrininkų Unija turi 
150,000 narių, o Farmų Į- 
rankių Unija 20,000 su vir
šum.

CIO centro vadai planuo
ja atskelti dešiniąsias tų li
nijų mažumas ir sudaryti iš 
jų naują elektrininkų uni-

masina-

Dešinieji vadai dar 
sto, ką daryti 
kairiųjų CIO unijų

svar
sti 10 kitu v-

East Pittsburgh,

jos Westinghouse 601-jo 
skyriaus vadai užgrobė 
$160,000 iki $200,000 to sky
riaus pinigų, bonų ir kito
kios nuosavybės.

Valdžia Žada Įsikiš!
Į Minkštosios Anglies 
MainieriŲ Streiką

Vėliausios Žinios
New York, r- Amerikiečių Civilinių Teisių Kongresas 

jau užstatė kaucijas (belas) už 11 komunistų vadų. Po 
$20,000 užstatyta už septynis ir po $30,000 už keturis.— 
Viso 260 tūkstančių dolerių.

Lake Success, N. Y. — Anglai-amerikonai sušilę dar- 
į buojasi Jungtinių. Tautų seime, kad pervarytų pasmer
kimo rezoliuciją prieš Albaniją ir Bulgariją; kaltina jas 
už tariamą paramą demokratiniams graikų partizanams 
kare prieš Graikijos monarcho-fašistų valdžią.

Maskva. — 2,000 įvairių metalų fabrikų Sovietų Są
jungoje jau pagamino dirbinių kiekius, kuriuos planas 
skyrė pagaminti tiktai iki 1950 metų pradžios.

Bogota, Kolombija. — Atžagareiviai-konservatai rin
kiminiame vajuje nušovė dar 150 liberalų-demokratų, de
gino jų namus, vogė gyvulius ir naikino jų javus lau
kuose, kaip praneša laikraštis Liberal.

Priešrinkiminiuose susikirtimuose žuvo jau bent 250 
žmonių. ,

London. — Unijų vadai, atstovaudami bent pusantro 
miliono darbininkų, smerkė “socialistų” valdžią, kad ji 
užšaldo algas. Vadai nurodė, jog valdžia, nunfušdama sa
vo pinigų vertę, pabrangino ir pablogino darbininkam 
gyvenimą.

-KAITEISMAS SKYRĖ 
KOMUNISTŲ P0į»20,000 
IKI $30,000 UŽSTATŲ
Apeliacijų Teismas Reikalauja po $20,000 Užstatu už 
Septynis Komunistų Vadus ir po $30,000 už Kitus U”

New York. — Federalis 
srities apeliacijų teismas 
ketvirtadienį nusprendė pa
leiski 11 i komunistų vadų^ii 
^kalėjimo; už užstatus (be
las), iki aukštesnieji teis-

turiems kitiems po $30,000.

tijų prokuroras McGrath 
pirmiau ragino reikalaut? 
miliono dolerių užstatų už 

isus — po $100,000 septv-
mai išspręs sekamąsias jų m 
apeliacijas.

Septyniems vadams 
teismas skyrė 
užstatų kiekvienam,'

r po $
riems.

ii-

federalis aps- 
po $20,000 kritieS^teismas atrado juos

Amerikai Nepatinką, 
Kad Anglai Naikina 
Vokiečių Fabrikus

Tai kodėl mes i 
dvasioje būti Čikagoje gruo- | 
džio men. 4 dieną? (

Mes galime tai padaryti la
bai lengvai.

i Teisiamas Amerikonas Kaip

brangiajam
dovanėlę nuperka;

L. Prūseikos bankietan Įėji
mas lėšuoja $2.50.

Ar mes, kurie išgalime, ne
turėtume nusipirkti po tikietą?

Tegu draugai, bankieto ren
gėjai su tais pinigais daro, ką 
jie nori; tegu Vilniai atiduoda, 
tegu jie mūsų 
draugui
žinome, kad jie tuos pinigus 
sudoros, kaip reikia.

Taigi aš siūlau, kad kiekvie
nas mūsų draugas ir draugė, 
nežiūrint, kur jis gyvena, turė
tų dalyvauti Leonui Pruseikai 
pagerbti bankiete.

Pinigus galėtumėt prisiųsti 
ir per Laisvę, jei norite, pažy
mint: “Dalyvausiu Leonui Pru
seikai pagerbti bankiete.”

Laisvė, be abejojimo, juos 
persiųs ten, kur reikia, — ban
kieto rengėjams.

Be abejojimo, kai Leonas 
Pruseika švęs savo 50 metų 
žurnalistinio darbo sukaktį, 
iškilmė bus kur kas didesnė.

Bet ar mes galėsime joje 
tuomet dalyvauti?

Ne vienas mūsų gal būt ne
sulauksime tos svarbios sukak
ties, todėl naudokimės šia pro. 
ga šiemet. ★

Mūsų dienraščio vajus vyk
sta pasekmingai.

Jis vykstą gerai ten, kur 
draugai ir draugės pradėjo 
darbuotis.

Ten, kur veikėjai neišsijudi
no, žinoma, ir vajus nevyksta.

Jei mūsų visi skaitytojai 
bandytų patapti vajininkais, 
tuomet būtų lengviausiai iš
sprendžiamas visas reikalas.

Tegu tik kiekvienas gauna 
po vieną naują prenumerato
rių dienraščiui Laisvei ir klau
simas savaime išsispręs.

Mes rengiamės prie persike 
limo į naują vietą. Darbas bus 
didelis, ir nelengvas. Prašysi
me draugų skaitytojų ir fizi
nės talkos — žinoma, broo- 
klyniečių. Aš žinau, kad jie 
neatsisakys mums padėti.

Naciu Propagandistas
Washington. — Tęsiasi 

teismas prieš Herbertą J. 
Burgmaną, buvusį Ameri
kos ambasados raštininką 
Berlyne. Karo metu jis per 
Berly/no radiją skleidė pro
pagandą prieš Jungtines 
Valstijas ir kitus talkinin
kus. Jis todėl teisiamas 
kaip Amerikos išdavikas.

Washington. — Vienas 
aukštas valdininkas . sakė 
korespondentam, jog val
džia gal jau ateinančią sa
vaitę įsikiš į minkštosios 
anglies -mainierių streiką ir 
vers angliakasius taikytis 
su kompanijomis.

Valdininkas užreiškė: — 
Jau negalima bus toliau lei
sti sauvaliauti Lewisui 
(Mainierių Unijos pirmi-

Washington. •— Visų ginkluotų jėgų sekretorius Louis 
Johnsonas vėl pasakojo, kad atominiai bombanešiai B-36 
esą svarbiausi ginklai būsimam karui.

Reakcininkai Rėkia, kad Valdžia Leidžia 
Pardavinėt Liaudiškai Kinijai Įrankius

Jugoslavijos Valdžia 
Grūmoja Albanijai

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia pasiuntė Alba
nijai notą, kuri grūmoda
ma reikalauja, kad Albani
ja panaujintų draugiškumo 
politiką link Jugoslavijos; 
kartu reikalauja, kad Alba
nija pilnai vykdytų visas 
pirmesnes sutartis su Jugo-

Ind. Kompanijos Atsisako 
Tartis su Lewisu

Indianapolis, Ind. — In
dianos valstijos gubernato
rius Henry F. Schricker at
sišaukė į Mainierių Unijos 
pirmininką John L. Lewisa, 
ragindama tartis su kom
panijomis dėl minkštosios 
anglies mainierių streiko 
baigimo toje valstijoje.

Lewis tad pakvietė India
nos anglies kompanijas į 
derybas. Bet jos atmetė pa
kvietimą; sako, nedarysime 
atskiros sutarties; laikysi
mės išvien su šiaurinėmis ir 
pietinėmis anglies kompa
nijomis.

Washington. — Reakci-1 Girdi, Amerikos valdžia bi- 
niai politikieriai kelia skan-l jo, kad mašininiai įrankiai 
dalą prieš Trūmano 
džiąJ kad ji nesustabdo ma- tų į Sovietų Sąjungą, bet 
šinų'ir fabrikiniu įrankių kai Kinijos - komunistams 
pardavinėjimą Liaudiškai

iš vakaru Europos nepatek-

\gutfl-h_ šuo-,
įA iAskelbti,

da7 jėga ir
' pi*ieyarta. /Teikis Medina

10 vadųXJ\alėti 
po 5 metus, o vieną — 3"frHų- 

i tu s.
(Vakar netiksliai praneš-

ėsia
bftyp, moky 
rer

jog valdžios leidimų reika
laujama tiktai saujelei 
svarbiausių kariniu medžia
gų, jeigu kas nori išgabenti 
ias i bet kuri užsienio kra
štą.

Tie politikieriai pasipik
tinę, kad be valdžios leidi
mų gabenami i Kinijos 
Liaudies Respublika toki 
mašininiai įrankiai, kuriuos 
net į vakarine Europa yra 
užginta be leidimų gabenti).

gabenama toki pat įrankiai, 
tai Amerikos valdžia nerei
kalauja jiems leidimų.

Trys Amerikos laivai ne
seniai įgabeno įvairius kro
vinius i Kinijos liaudininku 
uosta Šanghaių. Kariniai 
Anglijos laivai lydi preki
nius savo laivus, plaukian
čius su kroviniais i tą uos
tą. Tie kariniai palvdovai 
saugo prekiniusvanglų lai
vus nuo gręsiančių, užpulti 
kinu tautininkų karo laivų 
bei lėktuvų.

Anglija Atmeta Amerikos 
Planą dėl Vienos Rinkos

Paryžius. — Anglijos iž
do ministr. Stafford Cripps 
atmetė amerikinio plano 
administratoriaus P. Hoff- 
mano pasiūlymą, kad visi 
marshalliniai vakarų Euro
pos kraštai panaikintų mui
tus ir kitus tarpsavinės 
prekybos varžymus ir su
darytu vieną laisva rinką.

Hoffmanas įspėjo, kad 
Amerika gali sustabdyti 
Marshallo pinigus šalims, 
kurios atmes io pasiūlymą.

Cripps pareiškė, kad An
glija turi duoti pirmenvbę 
prekyboje savo imperijos 
kraštams; todėl negali ly
giomis prekiauti su vakarų 

_ 1 Europos kraštais.

Amerikos Iždas Įsiskolino 
Dar 3 Biliūnus .Dolerių

Washington. — Jungti
nių Valstijų iždas per ketu
ris pastaruosius mėnesius 
nukęntėjo dar apie 3 bilio
nus dolerių nepritekliaus, 
taigi dar tiek giliau įsisko
lino, kad tiktai per tuos 4 
mėnesius beveik 20 dolerių 
paaugo skola kiekvienam a- 
merikiečiui — vyrui, mote
riai ir kūdikiui.

Per Smarkiai Bučiavo
Richmond, Va. — Akto

rius Mell Turner taip smar
kiai bučiavo aktorę viena
me vaidinime, kad nusilau
žė nosį- ir dėl to negalėjo 
vaidinti per 4 dienas. Teat
ras užmokėjo Turneriui 
$176, kaip nosies gydymo

ALBANIJA IR BULGARIJA SAKO, AMERIKONAI IR 
ANGLAI REMIA GRAIKŲ FAŠISTŲ PROVOKACIJAS

Lake Success, N. Y. — 
Albanijos ir Bulgarijos at
stovai, liudydami politi
niam Jungtinių Tautų sei
mo komitetui, tvirtino, kad 
Amerika ir Anglija remia 
Graikijos monarcho - fašis
tų karines provokacijas 
prieš Albaniją ir Bulgarija.

Albanijos atstovas Migai 
Prifti pareiškė, jog Ameri
kos ir Anglijos imperialis
tai verčia Graikiją kariniu 
savo tiltu prieš Sovietų Są
jungą ir naująsias rytų Eu
ropos demokratijas. Jis

priminė, kaip pati Graiki
jos fašistų valdžia grąsino 
atplėšti pietine Albanijos 
dalį, ir tie fašistai padarė 
iau 1,565 ginkluotas provo- 
kacijaš bei' įsiveržimus į 
Albanijos žemę.

Bulgarijos atstovas dr. 
N. Mevorah užginčijo, kad 
bulgarai ginklavę graikų 
partizanus. Jis užreiškė, 
iog patys amerikonų - ang
lu . imperialistai gręsia 
Graikijos nepriklausomybei, 
o ne Bulgarija ar Albani
ja.

Cleveland. — Eina CIO 
Plieno Darbininku Unijos 
derybos su Republic Plieno 
kompanija dėl streiko bai
gimo ir naujos sutarties.

5 SUDEGĖ CHICAGOJ
Chicago. — Per gaisrą a- 

partmentiniame name 
South Sidėj sudegė 5 asme
nys, jų tarpe 2 vaikai.

Sovietu Atstovas Demokra
tinei Vokiečiu Respublikai

Berlin. — Atvyko Geor-' 
gas M. Puškinas, 'Sovietų 
ambasadorius rytinei De
mokratinei Vokiečiu Res
publikai; o respublikos am
basadorius jau Maskvoje. *

“ATGAIVINTA 
NUMIRĖLĖ”

. Ithaca, N. Y. — Viena 
gimdyvė moteris, sakoma, 
numirus ant operacijos sta
lo,. bet daktarai, masažuo
dami jai širdį per 15 minu
čių, atgaivinę “numirėlę.”

Manila. — Audra trijose 
Filipinų salose pražudė 27 
žmones; padarė 50 milionų 
dolerių nuostolių.

New York. — Mirė mi- 
lionierius, vario kasyklų 
“karalius” zSolomonas Gug
genheim, 88 metų amžiaus.

Washington
Trumanas ir jo valstybes La jje nuteigti iki 10 
sekretorius Dean AcMsbh | metu Zlėjimo } 
nepasitenkinę, kad anglai! ‘ '
savo užimtame Vokietijos! 
ruožte vis ardo civilinius' 
vokiečiu fabrikus, v

Republikonas senatorius 
R. McCarthy ir kiti Wash- 
ingtono politikai sako, jog 
anglai, ardydami vokiečių ; 
pramonę, duoda 
tams puikiausią 
tą: Matote, kaip “vakarė 
demokratija” a t i m i nėla 
jums darbą ir duoną. Angl
iai naikina jūsų fabrikus, 
kad galėtų angliškais dirbi 
niais užgrūsti Vokietijos 
rinką ir apvalyti užsienines! 
rinkas nuo vokiškų produk- j | J

Keturių didžiųjų talki-.Į 4 Penktadaliui Kinijos 
ninku sutartis Potsdame., 
nusakė tiktai karines vokie
čių pramones pašalinti! \r I 
1948 metų vasarą užbaigti 
bet kokį fabrikų ardymą 
vakarinėje Vokietijoje/A 
glija, tačiaus, laužo^ir tą 
Potsdamo konferencijos 
nutarimą, v

Miestas Nutarė Suteikt^ 
i Makleriams Paskolų V.

Clairton, Pa. — Šio miė^ 
stelio vyriausybė nutarė 
duoti /^į50,v000v pasUolps 

nyrpne^ 
eliS/strei- 
4 / kuom 
as nei už-

komunis-
argumen- i ritan]s-

kieriu
maitinti savol šd
simokėti rend>(s.

Gimdami \
nieriai

comunistai - liaudinin-

mai-
^uasiruš'
busimąįĮusavo' c

• JK K ♦ /R* Jau

nu
kai kįs giliau veržiasi į Įlie
ti ’ vakarine Kwangsi 
provincTrą^Jalokšdami tauti- 
nipkus r

Kinu Liaudies
ka valdo jau^<eturis penk
tadalius visos >Kimjos že
mės, o tautininklhfejtfliekat 

ktai .apie vienąVpęuKtada- 
, kaųy\praneša A^Sqchited- 
ress

Senatorius Vadina Franko 
“Progresyviu” Vadu

Madrid, Ispanija. —De-į P 
mokratas Jungtinių V lįsti-1 gentūiY. 
jų senatorius Pat Mcfcar- 
ran kalbėjosi su fašistinių 
Ispan. diktatorium 
ko. Po pasikalbėjimo s 
torius sakė koresp 
tams, būk Franko esą 
bai, labai progresyvis va
das.”

Sen. McCarran linkėjo 
kad Amerika duotu Fran
kui stambią paskolą.

ra

n-

Oficieriai Užgniaužia ži
nias iš Vakarų Vokietijos^ 

Washington. — Ameriki
niai korespondentai iš va
karinės Vokietijos protes
tuoja, jog karinė ameriko
nų valdyba užgniaužia jų 
pranešimus apie tikrąjį da
lykų stovį tenai.

amerikinė zn

Liaudies Armija^u^upK 
ja tautininkų kariubmenę 
ir pietinėje Yunnano. pro- 
vincijoje. Tautininkai sako
si atmušė liaudininkus puo 
Čuanhsien miesto ir gele
žinkelio stoties Yunnane.

Tautininkų valdžia pava
rys du aukštu^ savo \<ildi7^ 
ninkus Yunnan provinci-j 

jiedif pVitarią ko-'K)je, W
m i

heiiikh: 
Slap t

iba^adorius is 
nfeijen^ijos 
MaškVon

London. — Anglija veda 
derybas dėl kelių tuzinų 
bombanešių B-29 pirkimo iŠT“ 
Jungtinių Valstijų. •

M 
kvol 
rius VĄ1 
lyvavNu 
ei joj- Amerikos 
Sovietu 
ių Imucfiškų 
Konferencija

imerilčinis amhąsjmo-
3. Kirk. Jjrxja- 
dono kpZiererL 

atstovų iš 
jungos ir nauių- 

demokratijm 
bu a.

ORAS/^Giedra, šaltoka.
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buvo

Jeigu Trumanas taip pa 
darytų, tai Tysliava jo gar 
bei eiles parašytų. Bet Tru 
manas nedasiproti. 
neprisieis Tysliavai 
niškai pasimatyti 
manu ir jam apie 
minti.

/išvengti 
būtų 

tękiais

Už ką? 
naudojosi 
teisėmis. 
Civiliniu

Ar tik 
asme- 

su Tra
tai /pri

tinu, kurios sutiks su tokia 
biznįįška propozicija.

Ant blankų sdrinkta se 
karnai:

i nevarto- 
) griebki- 
atai juos 
\ gyveni 
din o po 

antra

kadz 
kalnų/ 

surengęs 
nušovė 

rikeną ir

visus sa- 
dukras mylinti 

laukia ir tų, kurie 
kamuojasi lageriuo- 

yargsta pakliuvę į 
jungą. Tai pa- 
ai patyrė tūks-

.1 g P h 
riebalb, b<

amerikonu 
'šai pradėjo 
prieš žydus, 
ija^suairešta/ 
kurie daužė

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZĄRA

Tėvynės meilės 
>. Ii’ kaip 

pasikeitė 
Ten, la-

Alvą praust 
puilu 'v^k<C 
nusišluosty- 

■ galvą tu- 
luČ skarele, 

Tai galės Jums 
to šalčio, 

pravartu Jums

ir H. Bogu- 
ittsburgh, Pa., LLD 
Apskr., Pittsburgh, 
p D. Lekavičių; LDS 

13 kp., East New York, N. 
Y., Geo. Waresonį Brook
lyn, N. Y. , i
Po $5: Kazys Tamašiunas, 

New York City, N. Y.; 
John Grušelionis, Wilkes- 
Barre, Pa.; S. V., Brooklyn,

“L. K-tei: Čia randate 
auką $20, tai bus nuo Mrs. 
Labašauskienės. Pasilieku, 
V. Žilinskas, Kearny, N. J.”

“Liet. Skyr., C. T. .K.: 
Čia rasite čekį sumoje $18, 
tai bus aukos, kurias sukė
lė Norwoodo Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubas. Au
kavo: B. S., $5. Po $2: L. 
Trakimavičius ir J. Kra-i 
sauskas. Po $1: M. Uždavi- 
nis, J. Budrevičius, A. Za
ruba, J. Galgauskas, E. Ka
ralienė, M. Krasauskienė, 
E. Kurulienė, M. Kurulienė 
ir J. Grybas. Draugiškai, 
Olga Zaruba, M. A. Kl. 
sekr.”

lerglfeko preparato: 
, p/ri be n zamme, hy- 

Be recep- 
Gy d y to j as 

atitinka-

popiezius 
tuš” ir jo sosti- 
aas^O-iyskuped 
foriai, kunigui— 
ai kokią tuomet 
ri kištis į sveti
mų reikalus, į\ų 

ik^kuomet / Ttik 
^alie^amnasąz 
pareigūnai\isix

485 Advokatų Balsas
485 advokatai kreipėsi į Circuit Court of Appeals, kad 

šis teismas atmestų bausmę, kurią teisėjas Medina pa
skyrė advokatams, gynusiems 11 komunistų vadovų.

Tarp pasirašiusiųjų, matome tokias pavardes, kaip 
John Abt. Louis B. Boudin, George Biddle, John Cough- 
lan, ir kiti žynius juristai.

Tai ^ra gražus žestas.
Kitas’ dalykas, kurį pateikė advokatai teismui: reika

lavimas, kad nusmėrktieji kalėjiman komunistų vadovai 
būtų paleisti iš kalėjimo po bėla, kol jų byla bus išspręs
ta aukštesniuose teismuose.
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Baisus Žioplumas!
Štai, Washingtono aerodrome karinis lėktuvas, P-38, 

vairuojamas tūlo boliviečio, smogė į pasažierinį lėktuvą, 
perskėlė jį per pusę ir 55 žmones užmušė ant syk.

Ši baisi nelaimė būtų, be abejojimo, išvengta, jei bo- 
livietis būtų mokėjęs suvaldyti karinį lėktuvą, jei jis bū
tų buvęs atsargesnis, ne toks žioplas.

Be abejojimo, nelaimių orinėje važiuotėje buvo ir bus, 
jų negalima išvengti, tačiau ši nelaimė, mums atrodo, 
buvo galima lengvai išvengti, jei būtų kreipta dėmesio 
į atsargumą.

Ten 
užkampiuose 
lemtai 
lenkia 
ei jose, 
keikia 
Lietuvoje, i 
darbininkas

Spauda praneša, 
raelio valstybė paskelbė, jog 
kiekviena motina,, pagim
džius dešimtą kūdikį, gau
sianti $300 bonus.

Biznis, tai biznis, bet var
giai atsiras daug tokių mo-

Aukos Civilių Teisių Kongresui

Streikas prieš Amerikos 
Konsulatą Mukdene

Hong Kong. — Sėdėjimu 
streikuoja kinai Amerikos 
konsulato darbininkai-tar- 
nautojai Mukdene; streiku 
protestuoja prieš darbinin
kų paleidinėjimą.

Kinų liaudies valdžia a- 
reštavo Jungt. Valstijų 
konsulą Angusą Warda ir 
keturis jo padėjėjus už tai, 
kad jie sumušė vieną'kiną 
tarnautoją.

“Draugas” rašo, 
to, įsakęs Stalinui 
syti klaidas 
Stalinas tuojaus 
Tito pageidavimą, nes tuo
jaus pertraukė visas drau
gingas ir savitarpinio apsU 
gynimo sutartis. Dabar jau 
atitaiso tas klaidas ir kitos 
demokratinės šalys.

Kai kada ir Stalinas pa
klauso Tito.

Vokietijoje, 
zonoje, jau vie 
veikti naciai ( 
Vokiečių polic: 
vo du naciui 
žydų sinagogos langus.xBet 
ar manote, kad Amerikos 
okupacinė valdžia juos tin
kamai nubaus? Jeigu Ame
rikoj ku-kluks-klanams ga
lima 
džius, tai kodėl vokiečių na
ciams drausti užpuldinėti 
žydus? Juk tie patys “de
mokratiniai principai.’’

Jums 
mesnį 

| Vis 
j ate, 
tės vitaminų, 
vartokite visą 
mėlį. Imkite 
lašelį, kas diena ar k a 
diena, visą gyvenimą./

Sukaitęs, peršilęs 
vargęs, saugokitės, kad ūmai 
neatvėstumėt. Nesėskite kur 
šaltam kambary arba orval- 

skersvėju j. Geriausia 
gulkite ir’gražiai apsiklokite, 
kad atvėstumėt paljengyėlM. 
Ir labai šalto negerkit

Aprėžta dieta irgi d 
dės. Be jokių 
valgių iš baltųjų miltų,/be jo
kių smarkių prieskonių. Pa
prastą gamtinį, nesu peizotą 
valgį.

Netankiai pasirodo spau
doje CTK Liet. Komiteto 
aprašymas, tai yra praneši
mas apie aukas, žinote, ko
dėl? Todėl/kad, reikia pri
sipažinti, ne taip apščiai 
plaukia aukos — tad lau
kiame, pakol pasidaro di
desnis pluoštas, kad galėtu-, 
me visas aukas kartu pa
skelbti.

Ypač,dabar yra svarbus 
momentas kiekvieno lietu
vio, kuris brangina civi
lines teises stoti į pagalbą. 
Skaitėt spaudoje, kad New 
Yorke, po ilgo teismo, tapo 
įkalinti ilgiems metams 11 
darbininkų vadų 
Už tai, kad jie 
savo civilinėmis 
Turime išlaikyti 
Teisių Kongresą veiklų, nes 
jis atlieka labai svarbius 
darbus.

Prašome pasiskaityti ke
letą laiškelių:

“Gerb. L. K-te: LLD Vy
rų 11 kuopa, Worcester, 
Mass., aukoja Civil Rights 
Congress $25.00. Čia ir ra- 
sitę money-orderį. Malonė
site perduoti pinigus, kur 
priklauso, o man prisiųski- 
te pakvitavimą. Geriausi 
linkėjimai Jums. Su didžia 
pagarba — Simonas Janu
lis, Worcester, Mass.”

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year . 
countries, G months

. Po 50c: G, 
Felix Beržan- 

fekis, J. Z'aleskas. Po 25c: 
Constance Mauer, L. Pru- 
seika, Stanley Pichulis, A- 
lex Lesnick, G. Zilinis> Ago
ta, J., A. M. P., P. Sprindis, 
Anton Samastur> O. Sau
kus, J. Strich, Anthony Ru- 
seckas, J. Mukunos. Po 10c: 
J. Baltutis, Jos. Gobert, 
Charles Ragauskas, John 
Wenslovas, John Beržans-

kraŠčSais rūkstą fabrikų ka 
minai. Akyse visa Lietuva 
naujas jos kaimas su naujo 
mis mokyklomis, progirima 
zi jomis; gimnazijomis, si 
tūkstančiais bibliotekų-skai 
tykių, meno saviveiklos rate 
lių, su urzgiančiais trakto
riais, su jų traukiamais dau 
giavagiais plūgais, galingo 
mis kuliamosiomis ir kitokio 
mis mašinomis.

^TJėtUvlū žiniose” ran
dam pareiškimą, kad “Baž
nyčia yra milžiniška dvasi
nė imperija”... Ir aš tikiu, 
kad jos žino ką sako, nes 
jų redaktorius esąs kuni- 
gužis. Todėl eikime toliau/.

Jeigu “bažnyčia imperų 
ja’, tai jos gą)va 
“imperatori
nė—Vatikai

tolimuose pasaulio 
vergiją ne

nublokšti lietuviai 
savo nugaras planta- 
akmenų laužyklose, 
savo likimą, o čia, 

inteligentas, ir 
r valstietis sa

vo laisvu darbu įstaigose, sa
vo tėvų, protėvių prakaitu 
sulaistytoje žemėje kuria 
savo šviesią ateitį.

Laisva, kurianti 
vo sūnus 
Lietuva 
dar vis 
se, kurie 
išnaudotoji] 
tyriau aš, / 
tančiai grįžusiųjų.

Aš žinau, kaip mano tau
tiečiai, esą anapus Lietuvos, 
myli savo, tėvynę. Todėl esu 
įsitikinęs, kad jie visi, pa
galiau, savęs paklaus: “Ko 
gi mes vargstame ir kenčia
me, jei turime savo Lietu
va?”'

“Vienybės” redaktorius 
Tysliava parodė “nepapras
tą” drąsą. Jis viešai mareiš;- 
kė, kad nei kiek nebiJąrs-Yu- 
sų atominės bombos, nes 
Amerika turinti daugiau ii 
geresnių. Tik vienas daly
kas jam esąs nesupranta
mas, kodėl Trumanas to
mis bombomis nenušluoja 
nuo paviršiaus žemės ru-

konsulai. r 
jie teisę t 
mų valsty 
politiką? 
kokios nors 
dorių s ar ič 
kiša į tos šalies politiką, "ku 
rioj ji 
tuojaus 
krąusty

kad Ti- 
“atitai- 

Išrodo, kad

“Gerb. Drauge. Siunčiu 
$5 Civil Rights Congress. 
Su pagarba, H. William
son, Huntington St., L. L,

kite 
rėkite apsjfi 
žiemos nyetu 
padėti 

Gal 
imti 
galvą 
arti - 
Benadryl 
drillin, thephorin. 

negausite, 
turi priskirti 
preparatą, 
viena, jei dar^ 
ai nedelsdami

• nuofl 
miela

Nejaugi Teismas Taip Nutars
Valdžios advokatai sutinka su tuo faktu, kad vienuo

lika komunistų vadovų, nusmerktų kalėjiman už idėjas, 
būtų paleisti po bėla, bet jie reikalauja baisios sumos: iš 
viso vieno milijono dolerių!

Jungtinių Valstijų konstitucija sako, kad teismai ne
gali skirti peraukštų belų žmonėms, norintiems išsilais
vinti, kol jų byla tęsiasi aukštesniuose teismuose.

Jeigu jis valdžios advokatų reikalavimų klausys, jeigu 
jis reikalaus virš’ milijono dolerių užstato, belas, tai bus 
nusižengta mūsų krašto konstitucijai.

Spėjama, jog Circuit teismas savo sprendimą belų 
klausimu padarys dar šią savaitę.

Žiūrėsime, kaip teismas tą klausimą išspręs.

Visi prisimename, kaip 
karo metu tapo nuskandin
tas Amerikos karinis laivas 
ir ten žuvo penki br aliai 
Sullivan iš Des Moines/ la. 
Tai buvo baisi Sullivanų 
šeiniai tragedija.

Dabar spauda praneša, 
kad penkių žuvusių sūnų 
motina gavo iš valstybės 
iždo $2,000.

Ar tai reikia didesnio pa
sityčiojimo, iš nelaimingo
sios motinos? Valdžia bi- 
lionus dolerių mėto įvai
rioms svetimoms šalims, o 
čia, už penkių sūnų žuvimą 
išmetė, kaip šuniui kaulą, 
$2,000. .

Jeigu kapitalisto šuva 
būtų užmuštas, tai jis dau
giau pareikalautų 
mo. i v

/ SUBSCRIPTION RATES 
United States, per y/ar $7.00 Canada 
United States, per 6'months $3.75 Canada 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign 
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. tuvoje^ 

dabar? 
tuos savo brolius lietuvius, 
kurie negrįžo sykiu, bet pa
siliko užsieniuose vargti be 
savo gimtinės šalies?

Pasiklausykime jo paties. 
Šių metų rugsėjo mėnesio 
20 dienos Tėvynės 
Oškinis rašo:

Šiomis dienomis 
metai, kai grįžęs iš 
Vokietijos vėl gyvenu Lietu
voje.

šia proga atsimenu ii- savo 
liūdnas dienas švebiš Gmind 
lageryje. Ne tik savo, bet ir 
viso tūkstančio su viršum 
ten gyvenusių paprastų žmo- 
n i ų 
darbiniu k ų 
ką padėtį, 
viena mintim 
Lietuvą 
vyri ės 
Niekad

m u ms transliuo j amų 
jo valandėlių. Mums 
įdomi kiekviena žinutė, o 
lietuviškos liaudies dainos 
spausdavo nesulaikomas aša
ras. Nei badavimas, nei 
skurdas nesudarė tokio sun
kumo, kaip atsiskyrimas nuo 
Tėvynės, kaip jos pasiilgimo 
jausmas.

Aš esu vienas iš tų tūks
tančių lietuvių, kurie pa
klausę savo 
jausmo grįžo namo 
n e a p s a k o m a i 
mūsų likimas! 
goriuose,, skurdo 
kamuojami žmonės bevil
tiškai slankioja kareivinių ir 
barakų1 koridoriuose bei 
kiemuose. Mes čia, Lietu
voje, gyvename pilnaverčiu 
žmogaus gyvenimu, esame 
liudininkai ir .dalyviai tų 
milžiniškų darbų, leurie jau 
prikėlė Lietuvą iš karo nu
niokojimų ir kuriais kuria
ma jos šviesi ateitis,

Kasdien praeinu pro Ge
dimino kalną, pro didingo
mis mūro sienomis atrestau- 
ruotą Gedimino pilies bokš
tą. Jis, 'tas bokštas, dabar 
jau iš griuvėsių prikeltas, 
yra Lietuvos prisikėlimo sim
bolis. Iš jo ,'matyti ne tik 
akį veriančiu baltumu nu
tviekstos atsistačiusios Vil
niaus gatvės, nauji parkai, 
skverai, gėlynai, miesto pa-

Iš Los Angeles, Calif., 
nuo L. Peters gavome $27.- 
50. Aukavo: Po $5: ALDLD 
145 kp. Moterų Apšvietos 
Klubas. Petronė Matelis, 
$3. Ch. Pečiulis, $2. Po $1: 
J. Drushis, G. ir A. Berno
tai, M. Pūkis, P. Repečka, 
L. Talandzevičius. S. Šatas, 
E. Sleseriūnienė, Uršulė 
Bagdonienė, W. Ambrosie- 
nė, J. Rudaitienė. Po 50c: P. 
J., Shelling. Po 25c: J. K. 
Butman, Levišauskas.
, Nuo pavienių ir organi
zacijų gavome sekamai:

ALbLD 84 kp., Paterson, 
N. J., per S. Wolf, $30.

Per Julia Werner, Cleve
land, Ohio, $28.

Per J. Baltutis, Milwau
kee, Wis., $11

Po $10V • •ziai

Fašistas Liekasi Fašistu, Nežiūrint, 
Kokios Jis Tautybės

Jaunas, gabus lenkų rašytojas, Jerzy Andrzejewski, 
parašė ilgą, atvirą laišką vienai vokietei. Tasai laiškas 
tilpo kultūriniame laikraštyj “Kuznica.”

Rašytojas Andrzejewskis dėsto savo pažiūras link vo
kiečių žiaurybių, atliktų karo metu. Jis teisingai nurodo, 
jog lenkų tauta nesmerkia visų vokiečių už tas žiaury
bes, o smerkia tik vokiečius fašistus.

Fašistas liekasi fašistu, rašo Andrzejewskis, nežiū
rint, kuriai tautai jis priklauso. Jis gali būti vokietis, 
gali būti lenkas, gali būti italas, gali būti ispanas ar ru
sas, — jei jis yra fašistas, jis žmonijos priešas.

Tiesa, žymi rašytojas, vokiečiai fašistai pasižymėjo 
baisiausiomis žiaurybėmis, bet ar lenkai fašistai nebūtų 
to padarę, jei jie būtų buvę vokiškųjų fašistų pozicijose?

Labai teisingai pasakyta.
Mes, žinorha, visuomet darėme skirtumą tarp fašistų 

ir liaudies. Mes, pav., sakėme ir sakome, jog lietuviški 
fašistai nei kiek nėra geresni už hitlerinius vokiečius.

Kiekviena tauta, kaipo tauta, yra ir gali būti gera. 
Kiekvienos tautos liaudis yra darbo žmonės ir, jei tik jie 
bus auklėjami žmoniškai, jie bus padorūs ir geri.

Tiesa, Hitleriui ir Goebbelsui pavyko daug vokiečių 
darbo žmonių sužvėrinti; nemažai laiko ir pastangų ims, 
■Kol tie žmonės bus sudemokratinti, nufašistinti. • Bet 
tai, be abejojimo, bus pasiekta. Iš Rochester, N. Y., ga

vome blanką ir $3.60 nuo J. 
Stanley. Aukavo: J. Stan
ley, $1. Po 50c: J. Totoris, 
M. Totoris, J. Shopis. Po 
25c: A. Bekis, P. jKulis, K. 
Raugala. J. Baron, 15c. Po 
10c: J. Evans, P. Čereška.

Iš Haverhill, Mass., A. P. 
Dambrauskas prisiuntė $41. 
Aukavo: Po $5: J7 Masevi- 
čius, A. P. Dambrauskas, J. 
Saulėnas, A. Navickas, V. 
Kancevičius, B. Brown, Ma
ry Kazlauskienė. Po $2: P. 
Avens, B. Gumauskas. Po 
$1: J. Stančikas ir A. Ber- 
žilioniš.

Iš Milwaukee,z Wis., J. 
Baltutis prisiuntė $11. Au
kavo: ALDLD 56 kp., $5. J. 
Šilenskis, $ 
Mockevičius

N. Y.; LLD 39 kp., Scran
ton, Pa.; per P. Šlekaitį; 
Garbingas Lietuvis, Phila
delphia, Pa.; Edward Raki 
ta, McKees Rocks, 
Miliauskas, McKees Rocks, 
Pa.; Antanas Lakickas, 
Coaldale, Pa.; Geras Rėmė
jas,, Philadelphia, Pa.; Mrs. 
Gabalas, B’klyn, N. Y.; 
Paul Karpovich, Methuen, 
Mass.; Beatrice. Gaspafie- 
nė, B’klyn, N. Y;; Vargšas; 
B. ir V. Zmitraitės, John
son City, N. Y.

Po $3: M. Bryus, Hough
ton, Mich.; Juozas Werbela, 
Earville, N. Y.

Po $2: F. M. Indrulis, 
Scranton, Pa.; And. Kama
rauskas, Wilkes-Barre, Pa.; 
V. ir E. Kazėnai, Johnson 
City, N. Y.; J. Gataveckas, 
Carnegie, Pa.

Tai tiek šį sykį. Kaip mi
nėjau anksčiau, darbas toli 
gražu nėra užsibaigęs. Ne
turime nuleisti rankas. 
Prašome jūsų prisidėti prie 
pagalbos, tielą kiek išgali
te, finansiškai.
- Tik labai svarbų įsitėmy- 
ti visiems, kurie siųs aukas. 
Nerašykit čekių kokio nors 
asmens vardu— išrašykite: 
Civil Rights Congress ir 
pasiųskite Lietuvių Komi
tetui, ČTK, 427 Lorimer 
St, B’klyn 6, N. Y 
tetas susideda iš:

V. Čepulis, pirm.
U. K—tė, sekr,
V. Bunkus, ižd. 
Nariai: Geo. Wareson ir

K. Briedis.
Dekuojame čia suminė- 

tiem prieteliam. Tikimės, 
kad šis gražus jų parėmi
mas paakstins ir kitus ge
rus žmones, gerus civilinių 
teisių brangintojus.

L. Kavaliauskaitė, Sekr.

Visgi Pasidavė
Bethlehem plieno korporacija, viena didžiųjų kompa

nijų, pagaliau pasirašė sutartį su plieno darbininkų uni
jos vadovybe, sutikdama išpildyti jų reikalavimus pen
sijų klausimu.

Ką tai parodo?
Tai parodo, jog darbininkų vienybė, jų solidarumas čia 

laimėjo, kapitalistai buvo priversti padaryti tai, ko i/ni- 
ja reikalavo.

Tiesa, ne visus darbininkų reikalavimus kompanija iš
pildė. Algų darbininkams nepakėlė, kaip iš karto buvo 
reikalauta. Jei unijos vadovybė būtų griežtai reikalavusi, 
gal būtų buvę pakeltos ir algos.

Reikia manyti, jog po pasirašymo šio kontrakto su 
Bethlehem kompanija, kitos plieno kompanijos padarys 
tą patį.

Darbininkų vieningumas ir ryžtas privers jas tai pa
daryti.

Kai laimės plieno pramonės darbininkai, turės laimėti 
ir angliakasiai.

kiau ir bronchines 
dūdos. /

bandykite g
Vandeniu ir 
Tuoj sausa 
ir lovon. /

Iš Kinijos praneša 
amerikonas, Kinit 
tyrinėtojas, buvo ’ 
pažmonį, kuriame 
du svečius — 
anglą.

Spauda nep 
vimo priežasčių,X be 
kiaušiai,- kaiixuKmn___
nėtojas, patyrė, kadNWttt^ 
netinkami ir išdavė Jiems 
vizą į kitą, pasaulį, kad ne
si vaikio tu jam po Xoių.

buvusiu tarnautoju, 
valstiečiu tragiš- 

Mes gyvenome 
mintim apie 

vienu jausmu—Te- 
pasiilgimo jausmu, 
neužmiršiu tų valan- 
savo kambaryje ap

gulę menką radijo aparatą, 
klausvdavomės iš Vilniaus

randasi, tuomet 
jiems įsakoma 
•Tiamučiu.

Bet popiežiaus ambasado- 
riaj yra nachališkiaųsi, jie

DARBININKŲ SVEKA
J. J. KAŠKIAUČIUS, BI. D.

530 Summer Ave. / Newari
Tel. Humimldt 2-TO64

BAKTERIJOS IR ŠALČIAI
Pauškinkite man, daktare, 

ar visos ligos turi bakterijas 
ar ne, — kaip daktaras rašo 
knygoj, kad šaltis ir šiltinės 
turi bakterijas. Pavyzdžiui, 
aš jeigu galvos arba plaukų 
neprausčiau, tai šalčio netu
rėčiau per visą žiemą. Kaip 
tik išsiploviau, tai žiūrėk, lyg 
kad kas tau griebė už nosies 
— ir jau turiu Šaltį. Atrodo, 
kad to Šalčio bakterijos da
boja mane visą laiką. Kaip 
tik galva drėgna, tai jau ir 
turiu šaltį, kaip arklį. Kaip 
man jo saugotis? ,

ATSAJ^YJVIAS \

Nežinau, ar tai Jums bū
tinai taip ir įsimeta “šaltis,” 
sloga ar kataras. Kad tik 
Jums nebūtų kokia alergija. 
Gal Jūs ir esate alergiškas, 
liguistai jautrus galvos maz
gojimui šaltu vandeniu. Ne 
kiekvienas nosų varvėjimas 
arba čiaudėjimas reiškia 
“šaltį.” Vidurių judėjimas 
čia daug reiškia.

Tikrasai “šaltis,” kataras 
ar sloga yra apsikrėtimas. 
Paeina nuo virusinių parazi
tų (virus) tam tikros rūšies. 
Tada, greta nosų varvėjimo 
ir čiaudulio, esti karštis — 
temperatūra pakyla, skaudį 
galvą ir sąfiarius, užklanki 
nosys, paskui gerklė, o pas-

reikalus, varo sav 
gandą, o kuomet 
šaukia prie tvarkos, tlAp/net 
šaukia, kad juos perselžoj/įj 
kad juos kryžiavoja, kam. 
Kristų.

VISUS.SAVO SŪNUS IR 
DUKRAS MYLINTI 
LIETUVA LAUKIA

/Prieš daugiau kaip metus 
laiko Lietuvon sugrįžo V. 
Oškinis, žymus laikrašti
ninkas. Tuo laiku apie tai 
buvo daug kalbėta lietuvių 
spaudoje.

rado Tarybų Liė- 
Kaip jis jaučiasi 
Ką jis mano apie
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Minčių Kibirkštys
KĄ GRYNI FAKTAI 

MUMS RODO
Jei jaunuolis išaugo seną 

švarką, — jis jo negali 
daugiau dėvėt; švarkas 
jam per mažas. Kuomet vir
tukas išsirita iš lukšto, — 
jis jau netilps i tą patį luk
štą.

Lygiai tas pats yra ir su 
žmogaus protu. Kartą žmo
gus ką nors teisingai išmo
ko, apsišvietė, — jis jau 
negali sugrįžti atgal Į 
siaurus protavimo rėmus. 
Jo protą nesumažins nei ka
lėjimai, bausmės bei kitokį 
kankinimai. I 

¥
1949 m. spalio 14 diena 

pasiliks istorijoj neišdildo
ma. Tą dieną New York’e 
teismas (parinkta džiūrė) 
pripažino kaltais 11 komu
nistų už tai, kad jie komu
nistai. O pats teisėjas Medi
na, priedui, nubaudė penkis 
advokatus, kurie teisme gy
nė komunistų konstitucines 
teises. Seniams panašias by
las gynė: Alexander Hamil
ton, Charles Evans Hughes, 
Clarence Darrow, Wendell 
Willkie ir kiti advokatai,! 
bet nei vienas teisėjas jų i 
nebaudė kalėjimu. Bet, a- 
not vieno nubausto advoka
to (Harry Sacher): Ši bau
smė per menka, palyginus 
laisvės brangumą.

Tai šventa tiesa. Juk vi
duramžiuose už laisvę, 
mokslą ir naujas idėjas 
žmonės buvo ant laužų su- 

,spirginti! Tačiau jų tuo
met skelbiamą mokslą šian
dien naudoja profesoriai, 
astronomai ir kiti moksli
ninkai. Tas pats įvyks ir su 
skelbiama 1 komunizmo idė
ja.

★
Gamtos nepermaldauja

ma teisė yra tokia: kas pa
seno, tas turi mirti. Kapi-

šė visi kapitalistiniai pos
mai. Sudaužyta Amerikos 
imperializmo intervencija 
Kinijoj ir 450,000,000 tauta 
pereina į tos šalies komu
nistų rankas, — svaigsta ir 
(... nuo gėdos) kvaišta 
kapitalistinių diplom a t ų 
galvos.

★
“Be pradžios ir be pabai

gos” visi dievai jau paseno 
ir apkurto. Norite faktų? 
Gerai, štai jie:

1. Tibete aukščiausias 
kunigas (Lama) užkoman- 
davo visus šauktis ir mal
dauti Budos, idant visoga- 
lis Buda gelbėtų jų kraštą 
nuo komunizmo. 2. Žydų 
kapitalistai per rabinus 
maldauja Jehovą, kad šis 
neprileistų komunistų prie 
jų milijonų $. 3. “Šventas 
tėvas”, i tai i jonišku, įkaitu
siu temperamentu, neriasi 
iš kailio: ekskomunikuoja 
komunistų pritarėjus ir su 
visais savo kardinolais šau
kiasi visagalio pono Dievo, 
kad jis sunaikintų komu
nizmą. 4. Tūkstančiai mi- 
nyškų ir misijonieriu moki
no kiniečius melstis, kad 
ten neįsigalėtų komunistai. 
Bet visi keturi virš minėti 
dievai jau perdaug nuseno 
ir apkurto. Komunizmo i- 
dėja kiekvieną dieną darosi 
vis stipresnė visame sviete.

i* ★

O kas darosi viso svieto 
kapitalo tvirtovėje?

Mūsų šalyje randasi trys 
penktadaliai sviete esamo 
aukso. Bet spalio 20 d., Un
ited Press štai kokias šalies 
skolas paduoda:

“The national debt alrea
dy totals $252,320,186,000 
(o sekančiais metais 5 bili
jonais padaugės) and the 
deficit for the current fiscal 
year, which ends June 30, 
is expected to be at least

kymui Italijoj premjero de 
Gasperi ir jo prieškomunis- 
tinės valdžios. Be to, juk ir 
praeitas karas šiai šaliai 
kainavo $31,020,000,000. Ki
ti bilijonai dolerių sugrusti 
Čiang Kai-šekui jau pražu
vo ant amžių amžinųjų. 
Daug bilijonų suėdė ir dar 
ėda Marshallo planas, Grai
kijos, Turkijos ir kitų kraš
tų gelbėjimas nuo komu
nizmo.

Virš visko, Trumanas pa
reikalavo, o kongresas nu
tarė paskirti $1,314,000,000 
apginklavimui svetimų ša
lių, kurios pasirašė Atlantic 
Pact’ą, karui prieš komu
nizmą. (Jie vadina “taikai 
palaikyti.”)

Virš paduoti faktai 
kiai rodo, kaip mūsų 
tingiausia pasaulyje 
valdovų g r a m z d i n a m a 
dugnę. Valdžios ir
žmonių pinigai pereina į 
atskirų fabrikantų rankas, 
kurie gamina kariškus lai
vus, orlaivius, atom-bom- 
bas ir šimtus kitokių kariš
kų pabūklų. Jei ne jie pa
tys, tai jų advokatai juk ir 
į valdžią yra sulindę ir, ten 
būdami, valdžią pasuka sa- 
von pusėn.

talizmas atgyveno ir pase
no. Jam mirtis neišvengia
mai artinasi, nežiūrint ant 
kiek jis spardosi. Gi jaunas 
komunizmas- auga visuose 
pasaulio kraštuose. Jo au
gimą nepajėgia sustabdyti 
nei tam tikslui paskirti bi
lijonai dolerių, nei atom- 
bomba grasinimai, n e i 
“švento tėvo” prakeikimai. 
Tai ne tuščia teorija, bet 
tikra realybė.

★
Sugrąžinti japonai iš So

vietų “katorgos” savo šaly
je užtraukė Internacionalą, 
— išpylė šaltas prakaitas 
viso svieto kapitalistus. 
Sprogo sovietinė atomu 
bomba, — sudrebėjo kapi
talistinis militarizmas. įsi
kūrė rytinėje Vokietijoje 
artima komunizmui demo
kratinė valdžia, — susimai-

: $5,000,000,000.” O spalio 22 
Id. Associated Press paduo
da ant kiek mumis visus 
i valdžia yra praskolinus:

“Averaged out, that would 
'.be over $275 indebtedness 
for each man, woman and 
child in the country.” Reiš
kia, kad kiekvienas, didelis 
ar mažas, esame valdžiai 
skolingi po $275.00.

*
; Spalio 9 d., A. Press pra- 
ineša iš Vokieti jos, kad va
karinei Vokietijai būtinai 
reikalinga dar 1,202,318,676 
markių, kad normališkai 
darbas ten eitų. Taipgi mū- 

j sų šalis sukiša milijonus ir 
I milijonus dolerių Japonijai, 
'kurią užkariavo ir dabar 
i valdo, laikydama ten didelę 
armija. Dideles krūvos pi
nigų išeikvotos ir dar eik
vojamos išrinkimui ir palai-

Amžiaus naštos ir atakų ant jo unijos slegiamas, John
L. Lewis atrodo senstelėjęs ir susirūpinęs. Su juo ma
tomi vice-prezidentas Thomas Kennedy ir finansų se
kretorius John Owen, susiėję Washingtone pasitarti 
su kasyklų savininkais ir valdžios atstovais pastangose 

baigti streiką su laimėjimu mainieriams.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—• Penkt., Lapkr. 4, 1949 
♦
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kapitonuiPrikelti Nors Vieną Generolą vienais

Pašo JONAS MOLIS

krisdavo iš medžio ponui po'siu dvarų ir malūnų, ir ten 
kojų. • 'prie dervos, lyg juodos ka-

Apsukresnieji

Guatemala

Pradžia 2:30 pietų

PRANAS YAKŠTIS
Antano rolėje

visam'viešpačiai kapitonui Jurgė- 
kiek jie pasi-

Režisierius Jonas Valentis
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

Liaudies Teatro aktoriai-megėjai.

Lietuvių Moterų Kliubas
Stato scenon

R. Mizaros 
Keturių veiksmų dramą

bankuose “smulkioms išlai
doms” tūkstantines pinigų 
sumas, o paskui, “pasitikė- 

;darni” savo drąsa ir strate- 
jiems drąsos giniais gabumais, galimą

arasfcvičiūRL Utenos ap-
Molėtu kaimo gy- 

a py linkės vedėja drg.

ną įžymiausiųjų 
cinos i

£1

JONAS VALENTIS 
Tanio Gulbio rolėje

ALDONA ALEKNIENE
Alenos rolėje.

-! Sviįį

ii

A. a. Maironis 
“prikelti nors viena senelį.” 
Taip įsakė ir ant savo kapo 
lentos užrašyti. Mes nežino
me, ką manė Maironis, tai 
testamen ta n dėdama s. Gal 
poetui buvo įdomu .išgirsti 
iš rsenelio lūpų baudžiavos 
metų, šiandien sunkiai su
prantamus, išgyvenimus.' 
Gal poetas norėjo, prikėlęs 
senelį, pamatyti jį vyžuotą, 
dvaro vaizbūno kančiumi 
sukapotą. Gal jam senelis 
pasakytų, kaip, misdamas 
dirsėta duona ir ta su pe
lais — jis turėjo visą ge
riausia atiduoti dvarui, neš
ti sunkaus lažo naštą. Be

ats
tu r-

HjeS|to’ sene^s turėjo mokėti 
visu i vai(IinbL Ponias jam liepda

vo medin įlipti ir gegute 
kukuoti, o pats ponas iš sa
vo “dubeltaukos” į jį šau
dydavo. Ne vienas senelis

Gerai atsimenu 1926-7 m., 
kuomet mokytojas klasėje 
dėstė mokiniams Suv. Vals. 
konstituciją. Bet dabar 
pats kongresas laužo kons
titucijos 8-tą sekciją (“sec
tion 8”), takšnodamas žmo
nes dėl apginklavimo sveti
mu valstybių. New Yorke 
teismas sulaužė konstituci
joj įrašytą teisių bilių, nu- 
teisdamas 11 komunistų už 
aiškinimą žmonėms komu
nistinių idėjų. Dabar pa
žangūs, liberališki ir teisin
gi mokytojai, kurie nenri- 
siekia ir nešoka nagai re- 
akcijonierių muzika, yra 
šalinami iš mokyklų ir uni
versitetu.

Tačiau dėlei to nereikia 
įpulti į pesimizmą. Atsimin
kime, kas • dėiosi prieš. 1917 
m. caristinėie Rusi jo į. Ten 
buvo dar blogiau: Atsimin
kime tik ka buvusia pu
siau feodalistinę Kinija. O 
kur šiandien randasi tu 
milžinišku šalių visoki pa
razitai, reakciionieriai ir 
darbo žmonių išnaudotojai. 
Ateis kaleina ir kitiems.

Svieto Pereiga

New Haven, Conn.
Dienraščio Laisvės jubilie

jaus atžymoj imu i čia yra ren
giamas bankietas ir šokiai, 
įvyks šį sekmadienį, lapkri
čio (Nov.) 6-tą, Lietuvių Sa
lėje, 243 Front St., pradžia 
4-tą vai. po pietų.

Visi Conn, valstijos lietu
viai yra kviečiami atsilankyti 
Į šį gražų parengimą, pasi
linksminti ir tuom pat kartu 
paremti savo dienraštį finan
siniai.

Už poros savaičių Laisvė 
jau kraustysis. į Kultūrinį Cen
trą. Persikraustymas kainuos 
tarp $5,000 ir $6,000. Visur 
yra rengiamos pramogos su
kėlimui finansų spaustuvės 
perkėlimui ir sudarymui tin
kamo budžeto 1950 metams. 
Tad ir newhavenieciai sten
giasi pagelbėti savo dienraš
čiui. Įvertinkite jų puikias 
pastangas, dalyvaukite šiame 
parengime.

Kuriems yra išsibaigusi 
Laisvės prenumerata, šiame 
parengime galėsite užsimokė
ti. O kurie dar neprenume
ruojate, tai galėsite čia užsi
prenumeruoti.

Laisvės Administracija.

, kad Lietuvos Ii aidarni Lietuvoje
aistras, žiauria 
nimo sielas, ugdė ant a])- kad pati liaudis panoro pa
gaulės, ant politinio žaislo tikrinti sąmatas ir būti sa- 
tautinę neapykantą ir šovi-'vo krašto šeimininke. Ką 
nizmą. Militariniai nuteikę dabar gali pasakyti buržua-

norėjo na generolą! Jei paminkli
nėje lentoje stovėtų ir ka
pitono laipsnis ir Petro Jur
gėlos vardas ir pavardė —i dalį Lietuvos žmonių, genc-jzinės Lietuvos generolai ii 
visiems būtų aišku, iš kokių volai, 
generolų jis nori nors vie
ną prikelti ir su juo pasi
kalbėti. Visiems būtų aišku, 
kad Jurgėla, išsitempęs ir 
rankas pagal kelnių siūles 
laikydamas nori kalbėti su 
buržuazinės Lietuvos gene
rolu. Ką kapitonui Jurgė
lai papasakotų ar papasa
kos aname pasaulyje gene
rolai — atspėti ^sunkti, ypač, 
kad tasai, anas pasaulis ne 
visiems vienodas ir į jį įvai
rūs keliai veda. Galimas 
daiktas, kad generolas Raš
tikis eis į aukštybes, kad 
ten atsisėdus dešinėje, kaip 
ir pas Smetoną, o Plecha-' 
vičius smigs skradžia že
mės ieškoti savo nuskendu-

Kapitonas Petras Jurgę- 
la, Brooklyno Vienybei tar
pininkaujant, panoro pri
kelti ne kurį nors senelį, bet 
buržuaz. Lietuvos genero
lus ir viešpačius. Petrui 
Jurgėlai parūpo, kur ir ku
rie buržuazinės Lietuvos di
dikų kapitalai sukrauti ir 
kodėl jie kapitonui neap
čiuopiami. Daug buržuazi
nės Lietuvos generolų Dė
dės Šamo krašte. Ir Rašti
kis, ir Musteikis, ir Čer
nius, ir generolų generolas, 
Povilas Plechavičius. Už sa-1 
vo “lyg ir perdrąsų” išsišo
kimą kapitonas Jurgėla ga-i 
vo “pipirų.” Mat, jis dar 
gyvas, — kita būtų daina, 
jei ant kapitono , Jurgėlos 
kapo liktų iškaltas šūkis: 
norėčiau prikelti nors vie

vutės puoduko, su savo pas
kutiniojo romano balandė
le burkuoti. Gi patsai kapi
tonas Petras gali nueiti tre
čiuoju keliu — skaistybės 
vandenėliu nusišlakstyti. 
Per daug jau jisai šioje 
“ašarų pakalnėje,” garbės 
ir barškučių trokšdamas, 
buvo aklas ir pasidavė pi
gioms puikybės ir išdidumo 
pagundoms ir nepastebėjo, 
kas pasaulyje įvyko. Jei 
kapitonas Petras būtų la
biau pastabus, tai jam ne- 
ireikėtų “kelti generolų” ir 
kitų aukštųjų, anų laikų, 
buržuazinės Lietuvos vieš-' 
'pačių. Gi šiandien prikeltie
ji generolai ir iš Kaliforni
jos ir iš Clevelando ką jam 
pasakys?

Ai- užteks

grūmodami
i,” laikė kadrą dy-'lai? Ar tai, 

kaduonių karininkų ir tris’statė vilų ir prisipirko dva- 
divizijas pėstininkų bei tris rų? Ar tuos- “bėgimo” 
raitelių pulkus, be to, įvai-1 anekdotus, kuriuos pasako
rių specialybių dalinius. Di- darni patys leipsta juoku ir 
džioji dalis buržuazinės Lie
tuvos metinio biudžeto ėjo 
generolų užmačioms.

Generolai ir viešpačiai 
buržuazinėje Lietuvoje nuo 
“nedarbo” vienas prieš ki
tą kėlė “pučus,” vienas ki
ta “vertė” nuo sosto. Mums, 
žinomos istorijos - farsai ' 
Kubiliūno, Voldemaro, Ple
chavičiaus ir kitų. Vienos tik 

Į istorijų iškilo viešumon, kiJ 
tos buvo palaidotos Smeto-L 
nos palociuje Kaune, prie 
preferanso stalo. Žinomi 
įvykiai ir net sumos pinigų, 
kai buvo paperkami “parti
jų” lyderiai. Gi tos partijose 
buvo kelių “apsukresnius 
vyrukų sudarytos, lygiai 
kaip ir šiandien, čionai “die-: si\jtie^ 
vo paukštelių” stovyklose.

Kapitonas Petras Jurgė- i Apčil\tė,

5
ais, gal būt, pralinks- 
tų kapitoną Jurgėla, ir 
visa nežiū-i^tiūta]}) tra- 

ai ir iš skiKlrTr^^ųri- 
kalautų paaiškinimų, kana1 

jau Lietuvoje kapitalo me-

J Gydytojų Pasitobulinimo 
Institutą

VILNIUS, rugst 3 d.—Į vie- 
šalyjc medi- 

(slo įstaigų—Visasą 
įuugii/į gydytojų pasitobulini 
mo fnstitutą Leningrade — iŠ 

 

įvairių respublikos vietų šio- 
; mis dienomis išvyko 23 gydy- 

usių tarpe visa 
[iaijrto gydytojų — šiau- 

;|pskritios Stačiūnų kaimo
e.

la taip Vienybėje įniršo, 
kad pradėjo reikalauti pasi
aiškinimo iš buržuazinės 
Lietuvos generolų, aukštų
jų pareigūnų ir viešpačių, 
kodėl jie neišvežė iš Lietu- ° Lvos visos Lietuvos. Kodėl I; 
jie paliko Lietuvoje ii\Lie- 
tuva ir lietuvius. Čia i

Detroit. — Mirė Wm. D. 
Mahon, 88 metų, vadinamas 
darbininkų judėjimo '“die
dukas.”

Elizabeth, N. J. — Mirė 
Noah A. Barnett, automo-

i bilių biznierius, 92 metų.

apskrities 
Žarėnų l\iimo gydymo apylin
kės vedęjks drg. Klimauskas 
Rokiškio ipskrities Pandėlį 
kaimo gydymo apylinkės 
dėja drg. M ai ei aite ir k>t 

Artimiausiu laik 
gradą išvyks dar

s i
galime kapitoną nuraminti, valdovais Tito šauki A 1 • • • v O V1 1 rroli <-J4-x j savęs neuz- ai mij
miršo ir sudėjo svetimuose;°ficipwū.

Jugoslavijos

Teismai

rių. Jie buvo kaltinami 
sukilimą prieš Guatemal 
valdžia, s.

Hartfordo ir Apylinkes Lietuviams!
Laisves Dienraščio 30 Metų Jubiliejui Atž

"Musų
Gyvenimo
Žaizdos

Lapkričio 6 November
po

Jurgio Šilko rolėje

Liet. Pik Klubo
—227 Lawrence St.

*

LILIJA KAVALIAUSKAITE
Lucės Šilkienės rolėje

šįs veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, tjxlel Hartfordo^ 
linkės lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadūyybej 

 

Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NEVILIOKITE 
DeSIME NUSKIRTU LAIKU!
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ROJUS MIZARA

Kelias | Laime
(Tąsa)
II.

Buvo apie dešimta valanda ryto, kai aš, baigda
mas rengtis, išgirdau beldimąsi į kambario duris.

—Kas beldžiasi?
—Petras Balandis,—išgirdau atsakymą.
Balandis buvo padusęs ir susirūpinęs. Atkišda

mas man savo ranką, jis, tačiau, šypsodamasis ta
rė:

—Jūs, drauge, čia atsiradote, kaip iš dangaus iš
kritusi alkanam manna.—Man reikalingas kalbė
tojas, ir štai jis!...

—Juk prakalbų neruošiate,—nustebau aš.—Ši
vakarą man teks kalbėti mieste N.

—Ne tame dalykas! Man reikalingas kalbėtojas 
prie numirėlio. Šiandien per porą valandų medžio
jau jus, na, ir suradau.

—Na, ir kaip galėjote mane surasti?—teiravau
si.—Niekam nei žodžiu neprasitariau, kuriame vieš
butyje ieškosiu nakvynės.

Atsisėdęs, Balandis atsiduso, užsirūkė pypkę ir 
tęsė:

—Vandenmiestis man žinomas, kaip mano ran
kos delnas.—Čia beveik visą savo gyvenimą pralei
dau. Kai maniškė pasakė, kad jūs ieškositės kam
bario viešbutyj, aš ją pirmiausia išbariau, kodėl ne
sulaikė tamstą nakvoti pas mus. Šį rytą atsikėliau 
ir skubėjau su maršrutu į viešbučius, kad jus su
gauti. NėjAu į geriausius ir į prasčiausius, bet į 
vidutinius. Užėjau vienan, antran, trečian, klaus
damas jūs. Na, ir trečiajame, va, suradau. Bijo
jau, kad atsikėlęs greit neišvyktumėt. Jūs būtinai 
turėsite pakalbėti prie numirėlio.

—Prie to . . . to . . ..Kilpos?
—Atspėjote!
—Nieko apie jį nežinau, jo nepažinau, nesu nie

kad susitikęs ir dėl to griežtai atsisakau kalbėti,— 
aiškinau jam.—Pagaliau, tamstos, drauge, paties 
šeimoje girdėjau visokių keistų nuomonių apie Kil
pą...

Balandis, pasirodė, ne juokais pasiryžo mane pa
statyti kalbėti nusižudžiusiam ar nužudytajam 
Kilpai. Ir jis prašė manęs daug neklausinėti apie 
mirusįjį, o tik pasakyti prie jo kapo keletą biogra
finių velionio duomenų, kuriuos man jis, Balandis, 
suteiks, o po to galiu kalbėti ką aš noriu, žinoma, 
geriau būtų, jei visa kalbos tema būtų pritaikyta 
reikalui. '

—Jokiais dievais velionis netikėjo,—tęsė jis,— 
dėl to kunigai jam nepatarnaus, o jei ir sutiktų už 
pinigus patarnauti, aš jų nekviesčiau,—aš, kuris 
tvarkau Kilpos laidotuves... Apkasti žmogų žeme 
be jokio žodžio nedera, nežmoniška, o kalbėtojų mes 
čia neturime. Tamsta, drauge, pataikėte labai lai
ku. Kiek, reikės, aš iš savo kišenės atlyginsiu . . .

Apie ėmimą “atlyginimo” iš jo kišenės nei negal
vojau. Man, tačiau, buvo įdomu patirti, ar ir Ba
landis, kaip daugelis kitų žmonių, spėja, būk prie 
numirėlio sakymas kalbos yra labai smagus, pa
trauklus darbas. Jis mano mintį, matyt, suvokė ir 
greit įsikišo su žodžiu:

—Suprantu, kalbėti prie numirėlio yra sunki 
pareiga, nesmagi pareiga. Bet aš prašau apsiimti 
mano labui, o ne Kilpos. Jis jau negirdės, ką saky
sit; kalbėsit gyviems, kurių ten bus nemaža.

Apie Petrą Balandį būtų galima parašyti ištisa 
knyga. Tai vienas tų žmonių, kuriems savo, asme
niški reikalai visuomet stovi antroje vietoje. Am
žiaus jis buvo virš 60 metų, bet dar tvirtas ir at
rodė apie desėtku metų jaunesnis, negu iš tikrųjų 
buvo. Aukštas, tiesus, veidas pilnas, nepertankiai 
raukšlėmis išvagotas. Tiesa, pakirpti jo ūsai buvo 
balti, bet tankūs, ne kaip senų žmonių. Tik poa
kiuose kabojo raukšlės ir viršugalvis žvilgėjo visiš
kai nuogas.

Po ilgų svyravimų, sutikau pasakyti keletą žo
džių. Man geriau būtų buvę kalbėti graboriaus šer
meninėje, kur Kilpos palaikai buvo pašarvoti, ta
čiau Balandis sakė, jog geriau bus kapinėse. Girdi, 
diena graži, saulėta, neperšalta; kapinės gražios, 
pakalnėje, būsią nebloga ir tyru oru pakvėpuoti.

Sutikau paskirtu laiku būti šermeninėje. Iš ten 
drauge su Balandžiais ir kitais palydovais vyksime 
į kapines. Iš kapinių graboriaus automobilis mane 
tiesiai nugabens į geležinkelio stotį ir aš tuomet ga
lėsi u vykti sau į miestą N.

Balandis išskubėjo atlikti kai kuriuos su laidoji
mu susijusius reikalus, o aš vykau į restoraną pus
ryčių ir drauge pietų, nes jau buvo apie 11 vai. ry
to.

Restorane išsitraukiau iš kišenės popieriaus šmo
telį ir pradėjau galvoti, ką pasižymėti kalbai. Be
pig prie numirėlio kalbėti, jei jį gyvą pažinai, o jei 
nepažinai,tai nors apie jį ar jo darbus, atliktus vi
suomenei, esi skaitęs spaudoje. Betgi čia!... Tiesa, 
lyg pro miglas, pradėjau atsiminti, jog kada tai, 
seniai, seniai esu kur tai skaitęs apie tūlą Kilpą,- 
bet neturiu jokių konkrečių žinių,—neatsimenu. 
Veikiausiai nebūsiu jo niekur sutikęs, neigi matęs, 
nors Vandenmiesčio biznierių pažįstu ne vieną.

(Bus daugiau)

Dar apie Lietuviu Literatūros Draugijos 
referendumą

LLD Centro Komitetas pa
teikė mums per lapkričio mė
nesį nubalsuoti, kokius pakei
timus turime padaryti, kad 
išlaikyti mūsų tą didelę
garbingą apšvietus organiza
ciją.

Nuo to referendumo pri
klausys ateitis ir gerbūvis tos 
organizacijos. Taigi, mūsų 
visu pareiga giliai ir šaltai 
pagalvoti pirma, negu mes 
balsuosime 3 pateiktus per 
Centrą pasiūlymus. Dar ge
riau būtų, jeigu draugai 
per Laisvę ir Vilnį plačiai 
padiskusuotų, už kokią per
maina geriau būtų balsuoti, 
paremdami faktais iš istorijos 
31 metų Draugijos gyvavimo.

Mums, dėl susidėjusių da
bar aplinkybių — begalinio 
pabrangimo po pi e ros ir be
veik 4 kartus daugiau pakel
tas paštas už persiuntimą 
knygų ir žurnalo, pateikta 
nubalsuoti 3 pasiūlymai.

1) Pakelti nario metinę 
duoklę iki $2.00 ir palikti šei
mynos nario tapačią—25c.

pačią narių 
žurnalą

je, galima po biskį sutalpinti 
Laisvėje ir Vilnyje, ir tie raš
tai, išskirstyti per tris mene
sius, nepadarys daug vietos

ir , laikraščiuose, šviesa buvo tik 
brangiai lėšuoj antis pagraži
nimas draugijos. Bet jei jau 
aplinkybių verčiami mes tu
rime skirtis su viena iš jų, tai 
skirkimės su šviesa, l)et ne su 
knyga. ' Kodėl ? štai faktai: 
šviesa — periodinis žurnalas- 
magazinas. Perskaitei ir ant 
toliau jis beveik nustoja savo 

Jei ne visi, tai tūks- 
draugų 
laikys

2) Palikti h 
duoklę, o leisti tik 
šviesą, o knygų išleisti tik ta
da, kada turėsime pinigų — 
kas 2 metu.

3) Palikti tą pačią narių 
duoklę, o sulaikyti šviesą.

štai mano nuomonė su fak
tais, su kuriais mes turime 
skaitytis pirma, negu balsuo
sime. Pakėlimas duoklių iki 
$2.00 dabartinėje bedarbės ir 
streikų gadynėje reikštų su
mažinimą draugijos narių ma
žiausiai bent ant 1,000. Bū
damas kuopų valdyboje per ii. 
gus metus skirtingose valsti
jose ir miestuose, aš esu ge
rai patyręs ūpą narių, ypač 
ne taip seniai įstojusių į mū
sų draugiją. Aš dabar spren
džiu pagal padėtį 
mieste.

štai nedidelis miestas iš 
apie 200 tūkstančių gyvento
jų, bet jau yra 18,000 be
darbių, o 5,000 streikuoja ir 
beveik visos kitos dirbtuves 
dirba 2-3 dienas. Tai čia val
diškos skaitlinės...

Kas gi 
gijų į t
gą laipsnį ? 
knyga ir 
draugas ir 
j e kalboje 
r i virš 50
leidinių visais gyvenimo klau
simais, ir jei draugas perskai
tė tas visas knygas, tai jis 
yra gerokai apsišvietęs ir susi
pažinęs su sayo darbininkiš
komis problemomis. Tos kny
gos parašytos ne viena kuria 
tema, bet kasmet gvildenai 
naujus klausimus.

Paimkite tokias knygas, 
kaip Kirkpatricko “Karė — 
Ko Dėlei?,” Lenino “Valstybė 
ir Revoliucija,” A. Bimbos 
“Amerikos Darbininkų Istori
ja,” Dr. Kaškiaučiaus “Dar
bininkų Sveikata, dr. Matulai
čio 2 tomai “Religija, 
Mizaros 
daugybė 
knygų, 
versmai
sutvarkyme valstybės, bus ge
ros ir dar už 
dabar.

Užeina pas 
ar draugas ir
ti prisirašyti prie 
Jis visų pirma klausia, ką gi 
duoda ta draugija? Aiškinti 
nepriseina. Privedei prie 
lentynos, kur guli visi virš 50 
leidinių mūsų draugijos. Žmo
gus pasižiūri, pavarto ir nieko 
nesakęs užsimoka . Aš tokiu 
būdu gavau keletą narių: O 
kiek gi tų knygų pasiekė net 
pačią Lietuvą, nekalbant apie 
Pietinės Amerikos respubliko
se gyvenančių lietuvių • mūsų 
knygos pasiekia net Cuba, 
Angliją ir Franciją, jau ne
kalbant apie mūsų kaimyninę 
Canada, kur yra šimtai mūsų 
draugų-narių.

Ką' gi davė mums šviesa? 
Aš nenoriu paneigt ir Šviesą, 
bet raštai, kurie tilpo švieso

ni ūsų

iškėlė mūsų d rali
ai p aukštą ir garb i n- 

Atsakymas — 
tik knyga, 

neskaito 
knygų, jis
knygų, ALDLD

Jei 
kito- 

tu-

o Iv.
novelės-apysakos ir 

kitų. Dauguma tų 
nežiūrint, koki per- 
įvyks visuomenėje ir

100 metų nuo

tave ar svečias 
pradedi kalbin- 

draugijos.

vertės, 
tančiai 
laiko ir 
Šviesą ? 
draugų 
visus numerius. ligai mes 
gyvenome be šviesos ir per tą 
laikotarpį gavome didžiausias 
ir geriausias knygas ir su ap
darais. Įsteigėm šviesą — 
mūsų knygos pradėjo eiti plo
nutės Jo apie viršelius jau se
niai pamiršome. Dabartiniu 
laiku, ypač nesvietiškai, pa- 

paštui, išleidimas 
kainuoja dvigubai 

negu gera didelė 
šviesa daro didelę

vienas

išlaikė, tebe- 
tas knygas. O 

iš tūkstančio 
išlaikė šviesos

Ilgai

į brangus
šviesos
daugiau,

i knyga.
skriaudą draugijai finansiniai, 
ir štai kodėl.

Už pereitus metus narys už
simokėjo į draugiją, tai šiais 
metais jis, pagal konstituciją, 
per 6 mėnesius, o su Centro 
pailginimu, per 9 mėnesius 
iki spalio mėnesio, skaitosi 
pilnu nariu ir jam eina švie
sa. Na, praėjo 9 mėnesiai ir 
narys ar išvažiavo kur ar, ne
užsimokėjo ir liko suspen
duotas, o iki atėjo laikas su
spendavimo, jis gavo jau visai 
už dyką visus numerius švie
sos.

mėnuo, 
se k ro

ku o- 
kurie 
šiuos 
po 4

Ir jeigu ne- 
120 

veltui.
Šviesų
Kaina 

e, tik iš 
nuostolių 

ap

ga-
Per

Jau praėjo spalių 
bet aš, kaipo finansų 
torius, turiu dar mūsų 
poje apie 30 narių, 
yra neužsimokėję už 
metus, o visi jau gavo 
knygas Šviesos, 
užsimokės, tai 
žmonės gavo
šviesos 25c. '
vienos kuopos jau 
$30 dol. Ir dar draugija 
mokėjo už persiuntimą.

Per vajų 1947 am. aš 
vau 27 naujus narius.
1948’ m. jie skaitėsi nariais, 
bet gavus knygą “Vidūramg. 
žiu Istorija” labai prastos iš
vaizdos ir dar ant prastesnio 
popierio iv nelabai jiems su
prantamą — 14 narių atsisa
kė prigulėti ant toliau, saky
dami, kad jiems visai nežin- 
geidu, kas buvo 500 metų at
gal ; mes norime knygų apie 
dabartį, ypač apie pereitą 
karą ir jo baisenybes, arba 
nors gražią apysaką.

Na, iri nariai visi gavo už 
1948 m. visus šviesos nume
rius veltui. Dar prie to Cen
tras už prirašymą 
apdovanoja 
vertės apie $15.00. 
tote, kokius nuostolius neša 
Šviesa.

Su knyga to nėra. Kny
gas gauna fin. sekretorius ir 
tai tik tiek, kiek gavo nari
nių duoklių. Jei narys užsi
mokėjo jau po išleidimo kny
gos, tai Centras prisiunčia 
knygą vėliau.

O kiek gi vargo su ta švie
sa! Narys permainė gyveni
mo vietą ir nepamislijo pra
nešti nei Centrui, nei savo 
kuopos sekretoriui apie tai, 
paskui pyksta ir bara sekre
torių ir Centrą, kad negauna. 
Nežinau, kaip kitur, bet mū
sų mieste, matomai, laiškne- 
šiai nelabai maloniai 
link to žurnalo. Jie grąžina 
atgal, sakydami, kad tokių 
žmonių nėra, ir už sugrąžini
mą Centras veil turi apmokėt. 
Aš ypatiškai drg. šolomskui 
grąžinau 5 adresus ir tai 
žmonių, kurie per 10-15 metų 
gyveno ir tebegyvena toje pa
čioje vietoje, o laišknešiai pa
žymi, kad ne, ir grąžina. Jau 
ir

tų narių 
mane plunksna 

Tai ma-

atsineša

vėl turiu keletą grąžintų, 
ei kės patikrinti.
Kad išvengti tokiu nešina-
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išsi reikšti 
skubiai, 
paskutinė 
lapkričio.

nuvyko j Viktons , 
ien valgyklą ir ten manė

unijos viršenybe susitarė su firma Įleisti Aluminum Corp, šaposna 
abiejų sutikimu, pastatant tam spręsti abiejų pusių paskirta komi- 
Čia matomieji (iš kairės) yra: Leslie/ Richards, Kenneth Craven ir

kišti koją pro^TUĄvyj
nėms, kad tik^žinoii 
notų tiesos apie llomunistų

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pcnkt., l apkr^R 1949

San FranciscoJIE TAPO STUDENTAIS

Simonas Janulis

referendumui 
yra 30-ta

Vieton pikieto, 
tiktai Keistinus 
siją prie vartų.
Eugene Davis, nuo firmos; Floyd Bertello, Hugo Monzu ir Andrew Mantun nuo Unit

ed Steelworkers, CIO. /

VILNIUS, — Vilniaus uni
versitetas. Akmenimis grįsti 
kiemeliai, pliušu apipintos se
nos sienos, skambūs korido
riai strėliniai langai ‘— vienos 
Tarybų Lietuvos 1 aukštųjų 
mokyklų 370 metų istorijos 
nebylūs liudininkai.

Čia, mokslinės bibliotekos 
archyve saugomas milžiniš
kas globusas, kurį vartodavo 
Kopernikas. Bibliotekos rank
raščių skyrius priskaito astuo
nių milijonų unikalinių doku
mentų lapų. Lentynose 1468 
metais pirmą kartą Lietu
voje spausdintos knygos, XVI 
amžiaus geografiniai atlasai, 
pergamento gaidos, išleistos 
daugiau kaip keturi šimtai me
tų atgal.

Daug ko galėtų papasakoti 
universiteto sienos. Jos galėtų 
papasakoti apie tai, kaip 1940 
metais čionai pirmą kartą nu
aidėjo laisvas žodis, paskel
bęs naujos eros atėjimą, ir 
apie tai, kaip po vienerių metų 
vokiečių fašistai įsibrovė į tą 
pastatai ir išgrobstė tą, ką ne
pasisekė nuo jų paslėpti, o uni. 
versitetą uždarė. Jos papasa
kotų, kaip atėjo tarybinė ka
riuomenė, sutriuškinusi vokiš
kuosius grobikus,ir kaip šimtai 
■dftuziastų kruopščiai ą atstatė 
savo universitetą, restauravę 
sužalotas knygas, surinko vi
siškai prapuolusiais atrodan
čius rankraščius.

Šiandien į šituos senus skliau
tus atėjo nauji žmonės. Bur
žuaziniais laikais sunku buvo 
paprastam žmogui gauti auk
štąjį mokslą. Dabartinis stu
dentas Stasys Stankevičius 
prisimena: “Mano tėvas buvo 
bernas. Man teko nuo pat jau
nystės dirbti buožėms. Tiktai 
prie tarybinės valdžios man 
pasisekė baigti darbininkų fa
kultetą ir įstoti į universitetą”.

Dabar universitete karštas

gumų, nuostolių ir gavimo per 
metus laiko veltui, tai jei re
ferendumu draugai nubalsuos, 
kad vietoje knygos palaikyti 
šviesą, tai nereikia siuntinėti 
nariams kiekvienam atskirai, 
bet prisiųsti finansų sekreto
riui. Jis žino, kurie už einan
čius metus užsimokėję, ir tik 
tiems duos Šviesą. Arba prieš 
pat išėjimą šviesos Centro se
kretorius žino, kurių narių 
jis gavo duokles, ir tik tiems 
reikia siųsti, o kai išeis antras 
numeris, tai siųsti ir tiems, 
kurie per tą laikotarpį užsi
mokėjo. Narys, neužsimokė
jęs per pirmus 3 mėnesius, 
negautų pirmo numerio. Tas 
paskatintų narius anksčiau 
mokėti ir lankyti susirinki
mus.

Labai prašau draugus, var
dan gerbūvio mūsų garbingos 
organizacijos, kurie tik gali, 

tuo klausimu, ir tai 
nes 
diena

laikas. Prasidėjo nauji moks
lo metai. Linksmas, džiugus 
ir žvalus jaunimas vaikščioja 
koridoriais. Daugelio krūtines 
puošia komjaunimo ženkliu
kai, o pas kitus — ir ordinų 
kaspinėlių plaukelės. Jaunuo
liai ir mergaitės užpildė uni
versiteto auditorijas. Vakaryk
ščių bernų ir šiandieninių ko
lūkiečių vaikai, lietuvių darbi
ninkų sūnūs ir dukterys tapo 
tarybiniais studentais.

Štai Mykolas Baronas, Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
aktyvu? dalyvis, šitas žmogus 
nuėjo sunkų ir didelį kelią. 
Sav0 autobiografijoje jis rašo : 
“Mano tėvas, išeidamas i pir
mo pasaulinio karo frontą, ne
paliko mums jokių lėšų. Jis 
buvo batsiuvis. Vaikai baigė 
po dvi — tris klases ir dau
giau mokytis nebegalėjo. Aš.— —
pats buvau statybininku. Sme-Į Bet tą va 
tonos žandarai mane suėmė 
už komunistinę veiklą ir nu
teisė mane sunkiųjų darbų Ita
lė j imu iki gyvos galvos”. (

Tarybų valdžia išliuosavo 
Baroną. Karui prasidėjus, jVLyJ 
kolas savanoriai stojo j Tary
bine Armiją, prie Oderiąjis 
buvo sunkiai sužeistas ir grj- 
žo į gimtąją Lietuvą. Dirbda
mas darbą su puikiu mokymu
si vidurinėje mokykloje, jis 
sėkmingai ją užbaigė ir nūnai 
įstojo į istorijos — filologijos 
fakultetą.

Albinas Zenius tiktai stoja 
į gyvenimą. Bet ir jis turi ką 
prisiminti: skurdą jis patyrė 
iš jaunų dienų, piemenavo, 
bernavo. Niūrus, be perspek
tyvų buvo g y V e n i m j s . 
Bet tarybų valdžia parodė 
jam naują, šviesų kelią. Ze
nius įstojo mokytis į gimnazi
ją, ją užbaigė ir priimtas į 
juridinio fakulteto pirmą kur- 
SU.

Universitete daug tokių 
žmonių kaip Albinas Zenius. 
U n i v e r siteto kanceliarijoje 
saugomos studentų asmens by
los, skaitomos kaip įdomi po
ema apie lietuvių liaudies kovą 
dėl savo išsilaisvinimo, apie 
rusų liaudies broliškąją para
mą ir apie Lietuvos darbo 
žmonių šiandieninę laimę.

Darbininko duktė — Aldo-j 
na Kiverytė įstojo į medici-; 
uos fakultetą. Alfonsas Ran- 
deliūnas, baigęs aukso meda
liu vidurinę mokyklą, priim
tas į fizikos — matematikos 
fakultetą.

Pasikalbėjimo metu su 
jais studentais kyla nauji 
smai ir mintys. Ir širdis 
dega tarypinei mokyklai 
štu dėkingimu.

Praeis penkeri metai ir 
šiandieniniai pirma kuršininkai 
taps aukštai kvalifikuotais 
tarybiniais specialistais, komu
nistinės visuomenės betarpiš
kais statytojais.

L. Norkūnas

davojo svetainę dėl bankieto 
su kėlimui 
nuteistųjų 
Tik dieną 
rengėjam 
viešbučio.

pinigų dėl gynimo 
11 komunistų vadų.
prieš parengimą 
pranešė iš Palace 
kad nebus leista

laikyti parengimas, nes namo 
gaspadorius neprielankus tam 
parengimui ir rengėjam. Tada 
komitetas 
Paris
sušaukti publiką tą pačią dje- 
ną. Ailt pradžios savininkai 
buvo sutikęs duoti vietą/ val
gyklos svetainėj, bet už kelių 
valandų ir ten atsakė, kad ne
gali rengti tokio parengimo. 
Pagaliaus gavo svetainę 150 
Gotįen Gate Avė. Internatam 
nal longshoremens Unijos.

Lfco^a visos svetainės 
buvo užimtos/Srtik ant 
madienio vakaro^^ah 
parengimas įvykti!

žinoma, sunku /buvo 
na dieną didelę''publiką

rie
sti’- 

nuo
stolių rengėjams. Dabar Ci
vil Rights komitetas patraukė 

-L teismą Palace viešbutį apt 
$lXjH)0 už padarytus nuosto
lius. JKaip dalykai baigsis, 
ateitis parodys, bet čia aišku, 
kad i’eakcionieriaUmindo įba-

Mokyklų Valgyklos /

Sacramento \s9hyelis priė
mė įstatymą, kad vtsoseviešo- 
se pradinėsgjTr abkštr&uiic 
mokyklose ___ 
niams šilti platus vėl

je auk^h^i, 
is uuodami m

JrikX 
žinoma, seimelio ponai mėJSbai 
rūpestingi, tai taip vadinamą 
valgyklų programą pi'«xįesjyy> 
kinti gyvenimai! tik nuo 1d. 
liepos 1950—mj'VjrtgyjdosPila
mais matais bus jstMgtos^ZIHi. 
mokyklų. Valgyklom valdžiai 
atseis $2,6041000 p^gtro^T^i- 
ko,\o antraip metais bris da- 
pildyta dar T34K valgyklų.

Balsuotojų Atydar^
Mr-qms mus įvyks balsavi
mai lapWiiu^ '8a. Balsuoto
jai turėtų atkreipti atydą į 
valstijos ir miesto čarterio 
priedus. Didžiuma priedų tik 
nori aptaksuoti piliečius.

Alvinas.

nau
jau- IV . I uzsi-

KINŲ TAUTININKAI 
ŠAUKIASI ČIANGO

Čungking, Kinija. — 
<tąutininku šaukė

:ą sugrįžti 
salos,

200
Či-

: an
Formozos salos, atsiimti 
prezidento pareigas, kurias 
įis buvo pavedęs generolui 
Li 4Tsung-jenui, ir 

' siogiai vadovauti
prieš kinų komunistus-liau- 

; dininkus. / C



I
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Cliffside, N. J
Praeitas ALDLD 77 kuopos 

susirinkimas buvo visai geras. 
Balsuota už narius į Centro 
Komitetą ir už nariam duo
klių pakėlimą, 
pasisakė už pirmą 
miteto pasiūlymą, 
nario duoklė būtų 
o šeimos nario ta 
centai metams.

Vienbalsiai 
Centro Ko- 
t. y., kad 

$2 metams, 
pati — 25

apie “‘Lais- 
“Vilnies” einamuosius 
Naujų prenumeratų 

senų atnaujinimu 
K. Derenčius, G. 
, o jiems pagel-

Plačiai kalbėta 
vės” ir 
vajus, 
gavimu ir
rūpinsis: 
Stasiukaitis, o jiems 
bės K. Steponavičius.

Laisvės metinio budžeto 
fondan paaukota $25. Au
kojo po $5: K. Steponavičius,

Devečka ir G. Stasiukaitis.
$3: F. Yučius ir J. Pečiu-

Po $2: K. Derenčius ir 
V. Stasiukaitis.

Kuopa šiais metais paaugo 
6 naujais nariais, 
ravimo dienraščiu 
sukaktis pasveikinta 
kaupu.

Nutarta turėti 
Prelegentu pakviesti 
Petriką arba Dr. J. 
kiančių.

K.

Laisvės gy-
30 metų
$300 su

paskaita.
D r. A.

J. Ka.Š-

Rjnkimų kampanija smar
kiai prasidėjo. šio miestelio 
administracijoj jau per dau
gelį metų gaspadoriauja re- 
publikonai. šiuose rinkimuo
se demokratų tikietu kandi
datui ja majoro urėdan John 
(\ (’adieu: kaunsilmanais: 
Francis J. Murphy ir Melvin 
Richcreek. Nuosavybių ap- 

ssor) : Al-
Visi demo- '

kalnuotoj as (as
• beit (’. Esposito.

kratų kandidatai yra jauni
vyrai ir tikisi šiais metais su- .
laužyti republikonų diktatu- '

nio uždarbio sustreikuoja, tai 
daug kartų iš policijos puses 
būna žiaurių pasielgimų su 
streikieriais. Ar ateityje po
licistai atsimins šią darbinin
kų brolišką paramą?

Policistai dabar dirba 48 
valandas. Reikalauja 40 va
landų savaitėje ir $500 dau
giau metuose algos.

Kazys Darbininkas.

Viktoras Romond

Spalio 27 d. “Cleveland 
Press” pranešė, kad Viktorui 
Romond buvęs . įteiktas de
portacijos varantas, pamatuo
jant jį esant nariu Komunistų 
Partijos.

Vyriausias imigracijos bei 
natūralizacijos viršininkas 
Floyd E. Ault sakęs žinąs tiri 
krąją Romondo pavardę, ir 
kad jis įvažiavęs į šią šalį ne
legaliai 1912 metais, iš Lietu
vos ii’ kad jis čia patapęs 
subversyvės organizacijos na
riu po atvažiavimo. Jo pilie
tybei gauti aplikacija esanti 
imigracijos departmente.

Kiek patirta iš jo šeimos, 
tai Viktorą areštuojant dary
ta krata, paimta porą lietu
viškų brošiūraičių. Dabar 
draugas Romomj' esąs liuesas, 
tik reikėsią pasirodyti Imigra
cijos departmente laiks nuo 
laiko. Toliau dalykas paaiš
kės daugiau.

Romondas yra tykaus būdo 
žmogus, su gerokai palaužta

1 I7thJ o ’ a d r esąs : 562 E 
i St., Cleveland, Ohio.

Reporteris.

Į valstijos valdvietes pro-j 
gi esyviai žmonės Bergen i 
County balsuos: į gubernato-' 
riaus urėdą — James Imbrie; 
i’ž asemblimenus: Jacob Alex- 

Fred Einer- 
Ellis. Barleyman, • 

Jams
Le

kandidatai yra Progre-
Partvios kandidatai ir

privalome balsuot už juos.

EDGEWATER, N. J.
Aluminum Co. darbininkai 

dar vis tebestreikuoja ir kom
panija griežtai < darbininkų 
reikalavimus atmeta. Streikie- 
riai ramiai 
kosi.

Didelių 
pats CIO
kia maistu paramą, 
dieną desėtkai bundulių mais
to išdalinama iš unijos “head- 
quarteiio,” 311 Palisade Ave..

ir solidaringai lai-

šeimų streikieriam 
unijos lokalas tei- 

Kožna

Šių metų valdininkų rinki
muose šio miestelio piliečiai 
balsuos už algų pakėlimą po- 
licistams ir ugniagesiams. Di
džiuma valdininkų, ypač ma
joras H. Wissel smarkiai pasi
priešino algų pakėlimui.

Kadangi šiame mieste yra 
daug dirbtuvių, tai policistai 

• atsikreipė į tų dirbtuvių dar
bininkus, kad padėtų jiems 
kovoti prieš majorą. Ko ne 
visų dirbtuvių unijų lokalai 
pažadėjo jiems pagelbėti agi
tacijoje. •

Kai darbininkai dėl dides-

/

antra- 
diena, mūsų 
naujoviškai 

pagal planą 
dėl 9-nių 

labai

PASKUTINIS PRIMINIMAS 
BALSUOTOJAMS

Lapkričio 8 dieną, 
dienį, balsavimų 
miestas rinksime 
miesto valdybą, 
E. Kandidatų
kaunsilmanų turime

j daug, 152. Balotus kaip ku
rie jau matėt krautuvių lan-

! guose. Baloto ilgis yra dau- 
; giau, negu mastas. Garsini

mų įvairiausių miestas pil- 
'nas: kas daugiau pinigų tu
ri, tas prašmatniau ir dides- 

; nėmis iškabomis ' garsinasi. 
TačialTTeikia nepamiršti, kad 
iš to didelio skaitliaus visaip 
besireklamuojančių kandida
tų, vienatinė Cornelia M. 
derson, 118 Providence 

j yra tikrai už darbininkų 
kalus kandidatė. Todėl,
suodami, pirmutiniu pasirinki
mu (First Choice) darykite 
taip: palei jos vardą para
šykit No. 1. Nedėkite X, bet 
No. 1.

Padarykime tikrai .istoriš
kais šiuos naujoviškus rinki
mus, nors vieną kaunsilmaną 
išrinkime tikrai darbininkiško 
nusiteikimo.
už Cornelia

An- 
St., 
rei-

Visi balsuokite
M. Anderson

komitetnariusJ mokyklų
turės būti išrinkta 5-ki tokiu 
pat balsavimo būdu, tik ant 
atskiro baloto, kur kandida
tų yra 36.

Balsavimo laikas: nuo 7 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

L. P. B. Klubo Koresp.

UŽUOJAUTA

Dėlei draugės M. BAGUŽINSKIENĖS mirties 
reiškiame gilią užuojautą Bagužinskų šeimai, 
jų liūdesio valandoje.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
12-sios Kuopos Nariai, 
Pittston ir Wyoming, Pa.

A. VALINČIUS, Sekr.

M

BUVU1SKAS

Laidotuvių Direktorius

MArket 2-5172

Telefonas, 
EVergredn 4-9407

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

Linden, N. J

Iš Lietuvos jis pa-

CHICAGOS ŽINIOS žeme-

Washington, D. CMarquette Parko i Prieita prie išvados, kad rei-

A u

SUDEGĖ

Kaiminka

/

plieno 
šelpė 

streiko.

gaus 
susi-
Rei-

jiems vi; 
pasisekimo

NAMAI IR VISAS 
TURTAS 
laiko atgal gaisras 
pastatą po numeriu

pasikviesti žmogų iš So- 
Security Administracijos, 
išaiškintų, kaip ištikrųjų 
Taigi sekančiame susirin- 

: bus žmogus iš minėtos

kia 
cial

būna 
lė.

pusės Lietuvoje 
Jis man atsakė, 
dosj

paė
sti savim apie 15 nu- 
dienraščio Laisvės, ku-

Eidamas iš darbo

ti.ius ir iš apylinkes 
ir paremti dienraštį Lais- 
ir patys būsite gerai pa- 
linksmai laiką praleisite.

(242-243)

NEW HAVEN, CONN.
Vakarienė ir jokiai

’ Rengia ALDLD 32 kuopa atžymė- 
jimui dienraščio Ląisvės Jubiliejaus. 
Įvyks sekmadienį, lapkr.-Nov. 6-tą, 
prasidės 4-tą vai. po pietų, Lietuvių 
Salėje, 243 Front St.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti 
vę. Taipgi 
vaišinti ir
Kvmisi.ii’.

Hali, 8th and N 
W. žmonių buvo su- 
apie šimtas. Stalai 
ir rengiama vakarie-

Ateik, girdi, 
jais. Sako, jie

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN.

Lapkričio Revoliucijos apvaikš- 
čiojimas New: Havene šiemet bus 
šeštadienį, lapkričio (Nov.) 5-tą, 
222 Lafayette St. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Puiki programa, geri kalbė
tojai iš New Yorko, trumpi juda
mieji paveikslai, liaudies iflainos ir 
kiti įvairumai. Vėliau bus( šokiai ir 
užkandžiai. Visi esate kviečiami da
lyvauti šioje iškilmėje.

dieni.

E. v V'

į ■
į?

Smagus, kad pasibaigė 81-jo Kongreso pirmoji sesija, 
Missouri republikonas kongresmanas Dewey Short di
riguoja savo kolegas ir štabą dainuoti. Tačiau eili
niams piliečiams, kurie ši kongresą išrinko atsidėda
mi ant prezidento Trumano ir tų kongresmanų paža
dų, bet kurių pažadų jie nevykdė ir nevykdys, nėra 
kuo džiaugtis. Kongresas neatšauke Taft-Hartley 
įstatymo ir dar labiau paneigė liaudies teises. Vienok 
jie priėmė prezidento pasiūlymą paskirti taikos metu 

virš 17 bilijonų dolerių kariniams įrankiams ir 
planams gaminti.

MOTERYS SUJUDO VEIKTI socialės apdraudos (Social
Džiugu pranešti svietui, Security) ir senatvėsv pensijų, 

kad mūsų
Lietuvių Moterų Kliubas rude
niui atėjus vėl išsijudino į dar
bą.

Spalio 26 d. įvyko mūsų 
klubo susirinkimas. Dalyvavo 
gražus skaičius klubo narių. 
Gaila tų, kurios nebuvo, nes 
joms neteko pasimatyti su la
bai gerbiama viešnia iš Seatt
le, Washington. Draugė Julia 
Sitko, kuri dabartiniu laiku 
svečiuojasi Chicagojc, dalyva
vo mūsų susirinkime ir pratarė 
mums keletą žodžių. Tai labai 
draugiško būdo, linksma mo
teris.

Užbaigusios visus klubo 
reikalus, turėjome gaivinančių 
vaišių ir draugiškai pasikalbė
jome. Draugė Sitkienė mums 
palinkėjo ir toliaus taip gra
žiai veikti visuomenės labui.

A. Z.

ŠELPIA STREIKUOJANČIUS 
PLIENO DARBININKUS 
CIO unijos nariai iš General 

Motors Electro-Motive Divi
sion šelpia streikuojančius Plie
no darbininkus. United
to Workers lokalas 719 (La 
Grange įmonės) prašo, kad 
kiekvienas narys paaukotų po 
8‘kardinę maisto Steelworkers 
Union Lo<?aL^95^nariams. .

Penktadienį bus “skardinių 
diena”. Tą dieną bus surinkta 
maistas, ats i 1 y g i n a n t 
darbininkams, kurie 
UAW narius laike 
1915 ir 1946 metais.

Savaitė 
sunaikino 
2851-53 Archer Avė. Našlė 
Mrs. Delia Fair gaisre žuvo. 
12 metų Tom Schįūtz bandy
damas išgelbėti MrsUFairį pats 
gerokai apdegė, bet išgelbėti 
negalėjo.

Clarence Schultz šeima la
biausiai nukentėjo, nes sude
gė visas turtas, liko be jokio 
drabužėlio. Taipgi sudegė ir 
Mrs. Bernice Schultz grožio 
salionas. šeimoj yra trys vai
kai. Nelaimingai šeimai sukel
ta $158 nuo kaimynų ir ren
kama vaikučiams drabužėliai.

CICERO LDS 109-TOS 
KUOPOS VEIKLA

LDS 109 kuopoj pasireiškia 
naujas* gyvumas. Praėjusiame 
susirinkime gražus būrelis 
narių diskusavo LDS reikalus 
gana rimtai. Buvo kalbėta apie 
naujų narių gavimą. Atrodo, 

. kad ieškant galima gauti. Va- 
jininkai, kaip atrodo, 
apie keturis iki sekančio 
rinkimo, ir visusi jaunus, 
kia ir daugiau gauti.

Apkalbėjome ir “Vilnies” 
vajų. Išrinkome gerą vajinin- 
kę, C. Stanevičienę. Tas nega
na. Reikia jai padėti gauti 
skaitytojų.

“Vilnyje” mątėsi nusiskun- 
1 dimų dėlei keblumų gavime

yra. 
k i me 
įstaigos ir šį klausimą išaiškins 
.plačiai, kad reikalui esant bū
tų galima išvengti visokių keb
lumų. Įstaigos atstovas patar
naus veltui. Patartina ir ki
toms kuopoms pakviesti į kuo
pos susirinkimą tokį žmogų.

Valdyba

PUIKIAI NUSISEKĖ 
KONCERTAS ROSELANDE

Spalio 23 d. Lietuvių Kul
tūros svetainėj įvykęs koncer
tas “Vilnies” naudai puikiai 
nusisekė, ačiū komiteto rūpes
tingam darbui.

Koncertą rengė bendrom 
jėgom penkios organizacijos: 
LLD kuopa, LDS kuopa, Rose- 
lando Liet. Moterų . Klubas, 
žemaičių Kliubas ir Roselando 
Aido Choras. Visos minėtos 
organizacijos išrinko komite
tą ir tenka sakyti, kad komite
tas dii’bo sutartinai ir nuošir
džiai. Kaip organizacijom, 
taip ir dirbusiems priklauso 
nuoširdi padėka.

Publika irgi įvertino koncer
to tikslą ir skaitlingai atsilan
kė. Gaspadinės sunkiai dirbo, 
kad aptarnavus svečius. Jų 
darbas tai sunkiausias.

Ačiū komitetui, ačiū prog
ramą pildžiusiems, ačiū choro 
mokytojai ir taip pat ačiū pu
blikai už atsilankymą. Visų 
nuoširdus darbas davė gražios 
finansinės paramos dienraš
čiui “Vilniai”,. /

K. Maziliauskas

MAZILIAUSKAI PALIKO 
VIENU DU

Kaip čia neseniai Maziliaus
kų šeima susidėjo iš motinos, 
tėvo, sūnaus ir dukters. Visur 
juos matėme kartu dalyvau
jant. Dabar i Maziliauskai pa
liko vienu dii. Sūnus Franas ir 
marti Lois du mėnesiai atgal 
išvyko į Portland, Oregon, kur 
priemiestyje gyvena marčios 
tėvai. Jie, žinoma, kartu išsi- 
vežė dviejų mėnesių dukrelę, 
kurios Maziliauskai tur būt 
daugiausiai pasigenda. Kaip 
girdėti, sūnus ir marti gražiai 
įsisteigė naujoj vietoj ir pilnai 
patenkinti nauju gyvenimu.

Pastaruoju laiku tėvų na
mus apleido ir dukrelė Helen 
ir žentas Hershcl Brown ir 
sukūrė sau namelius ties 79th 
St. ir Perry Ave. Mums smagu 
tas, kad Elenutė kol kas pasi
lieka Roselande. Ji, kaipo gera 
dainininkė, mums labai reika
linga. Kad bent ji su vyru ne
sumanytų kur toliaus apsigy
venti.

Maziliauskų šeima tai neat
skiriama dalis mūsų pažangie
čių šeimos. Linkiu 
siems geriausio 
visame darbe.

Spalio 22 dieną buvo pa- j 
laidotas draugas Bronislovas Į 
Bakūnas. 1 
ėjo iš Vilniaus rėdybos, Varė
nos parapijos, Vazgirdonių 
kaimo. Velionis išgyveno A- nepersekioja, 
merikoje 41 metus, iš kurių 
Lindene išgyveno 30 metų. 
Paliko nuliūdime žmoną, tris 
sūnus, tris dukteris, du anū
ku, taipgi brolį Juozą.

Velionis palaidotas be jo
kių tikybinių apeigų. Paly
dovų susirinko tiek daug, jog 
vargiai Lad^ kitos laidotuvės 
yra tiek mačiusios. Lydėjo 
net 51 autorhobilis.

Prie kapo! Petras Taras iš 
Elizabeth o pasakė atsisveiki
nimo kalbą.

- Draugė Bakūnienė ir šeima 
širdingai dėkoja d. P. Tarui, 
taipgi visiems giminėms ir I 
draugams už tokį skaitlingą 
atsilankymą į laidotuves ir už ' 
prisiųstus gėlių vainikus,’ k u- 1 
riu buvo net du vežimai. 
Taipgi taria ačiū grabnešiams 
ir visiems, kurie kuomi nors 
padėjo laike šermenų.

O Bronislovui Bakūnui lai 
lengva šios šalies

Aš daviau jam ta numeri i HELP WANTRD-FEMALE 
isvės, kuriamo buvo patai- I 

i pintas laiškas nuo sugrįžusių
lietuvių iš Vokietijos koncen
tracijos stovyklų.

Atsakiau jam: Drauge, Lie
tuvoje dabar žmonės gyvena 
laimingai, laisvi ir nieks jų 

Visai ne taip, 
kaip jums primelavo priešai.

Jis paėmė vieną numerį ir 
paprašė kito dėl savo drau
go.

Aš skubiai išdalinau visus M 
likusius numerius. Visi, kaip 
vienas, sakė, “reikia tą laik
raštį gerai paslėpti. čia ne 
vieta skaityti.. Namie bus

i laisviau.”
Už kiek laiko ta ponia su- 

i grįžo ir pasakė man, kad pir- 
i mininkas nesutinka mane 
' įleisti. Matai, gal koks ko
munistas atėjo trukdyti tą iš-

' kilmę!
Steponas Joniškietis.

REIKALINGA MOTERIS
apvalymo P. S. 122 Mokykloje.
Nuo 7 A. M. iki 5 P.- M.

5 Dienas kas^jivaitč 
ir pusę dienos Šci

Alga $165 į Mčni 
priskaitant viršlai 
Kreipkitės bile lai 
Klauskite prižiūrėtojo

Mr. John J. Vetli.
68 HARRISON AVENUE 

BROOKLYN.

Prie

Kairo. — Kalbama, kad 
sovietinis lėktuve Nukritęs 
jūron ties

nu Kritęs 
rine Afrika.

Pajie kojima:

NUO DEGTINES MIRĖ 
VAIKAS

Uniontown, Pa. — Vaikų 
šaika pasivogė degtinės iš. 
vienų namų ir suruošė savo) 
“šurum-burum.” Vienas ašy 
tuonerių metų vaikas išgg^ 
re pusę alinio stiklo degti
nės ir mirė.

x Aš pajieškau sau gyvenimo drau
gės nuo 30 metų iki 40 metų am
žiaus Aš esu 40 metų, nevedęs vy
ras, laisvų pažiūrų, negirtuokliauju 
ir nerūkau; visuomet dirbu. Norė- 

, čiau susirasti sau laisvą ir rimtą 
moterį ar merginą, kuri mylėtų rim
tą ir švarų gyvenimą turėti. Mano 
adresas: Laisvės Skaitytojas,- 3161 
E. Jefferson, Apt. 103 A, Detroit, 
Mich. (242-243)

J. J. Kaškiaučius,
580 Summer Av 

Newark 4, N./J.

HUmboldt 2-7964

ue.

IVIATTHEW A 
BUYUS

126 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

PEIST LANE
DREGS, ln<-

105 SO. Uh ST..
Cor Hpwps St

BROOKLYN. N Y

RECEPTV SPECIALISTAI

MAX PEIST.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel EV#»nrr<«/n 7-G2JU4 
<%• 1

namo, 
netikėtai sutikau pažįstamą 
negrą. Jis tarnauja prie ka
talikų bažnyčios. Jis man 
pasakė, kad nedėlioję bus su
sirinkimas s< 
“Lith uanians.’ 
pasikalbėsi su 
5,'i,a dipukai.

Nedėliojo 
miau 
merių
riuos buvau perskaitęs. .

Atėjau j .Immaculate Con
ception 
Sts., N.
sirinkę 
išstatyti 
nė.

Prie dura sėdėjo kokia tai 
ponia. Paklausiau, ar gali
ma įeiti ir kiek už įžangą ? 
Atsakė: Ar jūs esate narys 
American Lithuanian Society. 
Atsakiau, kad nepriklausau. 
Bet norėčiau pasimatyti su 
broliais lietuviais, pasipažinti 
su jais ir pasikalbėti.

“Palaukite truputį. Aš 
eisiu pasikalbėti su pirminin
ku.! .Jeigu jis sutiks, tada jūs 
galėsite dalyvauti iškilmėje.” 

Ajš paklausiau jos, kokia tai 
iškilmė.

“Matote, mes čia sukvietėm 
visus dipukus lietuvius, kurie 
nelabai seniai atvyko į Ame
riką ir randasi Washingtono 
apylinkėje, dėl susivienijimo.” 

Nuvyko ji pasitarti su pir
mininku, ar įleisti mane.

žmonės vaikštinėja po salę. 
Aš paklausiau vieno iš tų 
žmonių.- “Drauge, ar ilgai iš 
Lietuvos ?”

Atsakė : “Jau laikas grįžti 
atgal į tėvynę.”

Kokia gi kliūtis buvo, kad 
negrįžote atgali į gimtąjį 
kraštą, o atsidūrėte čia?

“Tai tie prakeikti melai ir 
šmeižimai.”

Aš paklausiau jį, iš kokios 
pusės Lietuvoje jis paeina.

iš Klaipė
dos)” Palikęs ten visą gi
minę/ Nežnnau, girdi, sako, 
kad' tie bolševikai ištrėmė 
juos visus įj Sibirą.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

518 Grand Street, Brooklyn, N
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

irninnnminiimninniiininiiiiinninf

TELEPHONE
STAGG 2-5G4B

RES\TEL 

rrv 7-twun

WtlffilWIlUIIIIWIIIIIIIIIIIIHWinWniim

MATTHEW P. BALLAS
(BTELIAUSRAS) LAISNIUOTAS GRABORH1N /

FUNERAL HOME \
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
< Liūdesio valandoje kreipkitės pas mu?

Patarnavimas bus užtikrintasNr už prieinamą kaiĮia 
Puikiai Įrengtos Dvi KopVčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—PenkL, Lapkr. 4,
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NewYorko^/W^/ZliiH>i
Sugrįžo Veiklon

Lapkričio 2-rą, Liberty Au
ditorijoje, su Lietuvių Liau
dies Teatro vaidintojų grupe
jau dalyvavo ir Nastė Buknie- 
nė, buvusi atitrūkusi nuo 
grupės per apie porą mėne
sių, dėl ligos.

Toji liga (poison ivy) ją bu
vo taip pavojingai paėmusi, už
nuodijusi visą kraują, jog pro
tarpiais nebežinojo, kuo ta li
ga baigsis. Seniau turėjusi 
sunkią operaciją, d. Buknienė 
sako, kad jeigu būtų buvęs 
galimas pasirinkimas, ji būtų 
pasirinkusi dvi operacijas 
vieton šios kankynės. /

Serga
Izidorius Pranaitis jau dvi 

su virš savaitės randasi 
Flushing ligoninėje. Seniau 
ilgai išbuvęs ligoninėje dėl 
vienos akies, sakoma, dabar 
būna dėl antrosios. Lankyti 
galima bile dieną. Pranai- 1 
čiai, buvę minersvillie.čiai, da-1 
bar dirba ir gyvena Flushin- ■ 
ge. Organizacijose tebėra ! 
pirmųjų kuopų nariais, Willi- ■ 
amsburge,

Klemensas Briedis jau tre- 
čias mėnuo nešiojasi sugip
suotą rankos nykštį. Susižei
dė darbe. Iš paviršiaus neat-' 
rodo į ligonį,’ tačiau ta učiai-' 
mė jį vargina ir trukdo nuo į 
darbo, o tuo patimi ir nuo 
dalyvavimo sueigose, pramo
gose.

Linkime draugams greit pa
sveikti.

žinias telefonu pranešė O- 
na Malinauskienė. 
_______________ L__ :________

Marcantonio Šaukė Liauc|j 
Talkon Rinkimams Laimėt

Už Ką Daugiau Bus
Balsuojama /

Nuėję balsuoti miesto val
dininkų rinkimuose lapkričio 
8-tą, Ne a* York o valstijos pi
liečiai dar ras ant baloto 8 
pataisas ir 3 naujus pasiūly
mus - priedus prie valstijinės 
konstitucijos (3 proposed 
amendments, ii-, 3 proposi
tions).

Darbo partija pataria bal
suoti už visus YES, išskyrus 
vieną.

Balsuoti NO numerį ketvir
tą, atkreiptą prieš progresy
vius pareigūnus ir prieš tuos, 
kuriuos kada Įtartų esant pro
gresyviais.
Ką Atstovauja Kiti Punktai?

Vertieji priimti, balsuoti 
YES, yra:

PIRMAS—Išrinktajam gu
bernatoriumi asmeniui mirus 
pirm pradėjimo eiti pareigas, 
tuose pačiuose rinkimuose iš
rinktasis lieutenant - guberna
toriumi asmuo turi paimti tas 
pareigas ir ištarnauti guber
natoriumi tą visą terminą.

ANTRAS—Leidžia išmokėti 
N. Y. valstijos bonus šios 
valstijos veteranams, nežiū
rint, ar jie gyveno šioje vals
tijoje laike padavimo aplika
cijos.

Einant dabartinėmis taisy
klėmis, laike padavimo apli
kacijos veteranai turi gyven
ti N, Y. valstijoje, be to jie 
negauna bonų, paneša didžią 
skriaudą.

TREČIAS — Padarytų vals- 
tijini Court of Claims kons- 
titucijiniu teismu, kurio sei
melis nebegalėtų panaikinti.

LDS Bowling League Standings
LDS MEN’S BOWLING LEAGUE STANDINGS 

incl. games of Oct. 25, 1949
Won Lost Pins Handicap High Game High Series Average

TEAM No. 3 16 8 17407 96 806 2313 725
TEAM No. 1 15 9 16280 125 824 2195 678

1 o 1 z 16638 142 780 2264 693
TEAM No. 6 11 ” 13’ '"imnn —'•767- <>. -'-z)4-88’~. .x. . 673
TEAM No. 2 10 14 16440 141 766 2161 685
TEAM No. 5 8 16 15442 158 702 1993 643

RESULTS OF GAMES BOWLED OCT. 25, 1919

Dabar teismas gali svars
tyti prieš valstiją paduotus 
skundus, bet .jeigu jis priteis
tų ką nors nepatinkamą sei
melio nariams, seimelis gali 
panaikinti patį teismą, o kar- j 
tu ir jo nuosprendį. Kitais j 
žodžiais, dabartinis teismas 
yra tik teismo šešėlis — be , 
kūno, be galios.

■ PENKTAS—Užtikrintų ve
teranams progą gauti valdi
nius darbus, tuo pat kartu ne
atimant progos ir tinkamiems 
civiliniams tokius darbus gau
ti ar juose pakilti.

> Dabartinė taisykle valstijos 
konstitucijoje duoda pabėgu-' 
siems ' veteranams visuotiną į 
pirmenybę; po jų seka nepa-j 
bėgusieji veteranai, jeigu jie į 
atsikreips ne vėliau gruodžio 
31-mos, 1950 metų, arba ne 
vėliau 5 metų po išėjimo iš 
militariškos tarnybos. Ne ve
teranai skiriami tiktai išbaigus 
visus veteranų sąrašus.

Siūlomoji konstitucijos -pa
taisa No. 5 ragina įvesti punk
tų sistemą. Pabėgusieji ve
teranai, prašant darbo, prie 
gautųjų kvotimuose į civili
nius tarnautojus punktų dar, 
gautų 10' punktų kredito 
(priedo), o nepabėgusieji ve
teranai 5 punktus. Ir duotų, 
po pusę tiek punktų priedo 
egzaminuose gauti pirmąjį 
paaukštinimą. O. po to ve
teranai ir ne veteranai būtų ' 
aukštinami' tiktai gautais 
punktais pagal savo parody-• 
tus gabumus ir tinkamumą 
egzaminuose kandidatų -ati-, 
tinkamai. vietai. Į

Tuo būdu, sako studijavu
sieji padėti, pabėgusioji, o po i 
j u nepabėgusieji veteranai 
turėtų pirmenybę virš ne ve
teranų gauti pirmą darbą ir 
tame darbe gauti pirmą aukš
tesni lainsųj. Tuo patimi ne
būtu išskirti iš valdžios tie ne 
veteranai, kurių gabumai ir 
asmens pobūdis galėtų padėti 
mūsų valdžią gerinti.

Aido Choras
Choro susirinkimas įvyks 

šį penktadienį, lapkričio 4-tąJ 
8 vai., Liberty Auditorijoje/ 
110*06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Svarbu visiems 
choristams dalyvauti, nes tu
rėsime aptarti keletą klausi
niu. 4. •

Po susirinkimo įvyks drau
giškas pobūvėlis su sausomis 
ir skystomis vaišėmis ir šo
kiais prie rekorduotos muzi
kos. A.B.

485 Advokatai Šaukia 
Nebausi Komunistų Gynėjų

New York. — 485 advo
katų pasirašė prašymą fe- 
deraliam srities apeliacijų 
teismui, kad panaikintų ka
lėjimo bausmę, kurią aps
krities teisėjas Medina sky
rė advokatams, gynusiems 
11 komunistu vadų. Medi
na juos bandža neva už tei
smo paniekinimą.

Tarp pasirašiusių tą pra
šymą advokatų yra toki žy
mūs teisininkai, kaip Louis 
B. Boudin, advokatūros 
profesoriai Thomas T. E- 
merson, Fowler Harper ir 
kiti.

Suėmė Narkotikų 
Karalių

Creedmoor, Queens, areš
tuotas Peter J. Locascio jo se
sers namuose, 80-28 Bell 
Parkway. Namus jis prieš 
porą savaičių nupirkęs savo 
seseriai Marion Ippolito, Uet 
patsai ten negyvenąs. Na
muose radę slapukę vietą ir 
suėmę pusantro milijono do
lerių vertės narkotikų.

Labor 
Didžiojo 

atsišaukė 
Amerikos

Kongresmanas Vito Marc
antonio, American 
Party kandidatas į 
Now Yorko majorą, 
į liaudį veikti su
Darbo Partija, suteikti 10,- 
000 "asmenų skambinti durti 
varpelius, iškviesti pilietiją 
balsuoti ii* pristatyti jai laiku 
ALP programą.

Marcantonįjuš yra įsitiki
nęs, kad kiekvienas klasiniai 
sąmoningas ir sąžiningas dar-
bininkas, jeigu jis turės pro
gą gerai susipažinti su jo par
tijos programa ir jo paties, 
kandidato, veiksmais darbi
ninkų gerovei per 13 motų jo 
veiklos Jungtinių Valstijų 
Kongrese, savo balsą atiduos 
už jį — už Marcantonijų.

Tie 10,000 darbuotojų šio
mis keliomis likusiomis dieno
mis iki lapkričio 8-tos, šio 
antradienio, yra būtini “už
tikrinimui laimėjimo rinki
mų.”

Kiekvienas, kas stebi ir su
pranta mūsų miesto politikos 
eigą, yra susijaudinęs tuo fak
tu, kad šiemet lenktynės iš-

mus, pramogose.
“Mes įžengiame į kritiškąjį 

kampanijos laipsnį,” sakė 
Marcantonijus. “O’Dwyer ir 
Morris kempės.yra panikoje, 
matydamos didėjančią para
ma man ir kitiems kandida

tuojantiems grota manęs ant 
American Labor Party tikie- 
o.

^Dešimtis tūkstančių ėjikų
po namus gale šios savaitės, 
skambinančių durų varpelius 
ir kalbančių žmonėms jų^rrrC 
muose, gali išspręsti 
mą rinkimų dieną.

“Visi ALP klubai 
miesto bus atdari 
dieną šeštadienį.” ,

laimėj i

vis Amo 
per visfi

Balsuokite Lapkričio 8-tą ii
Balsuokite Savo Naudai!

XJueens Kandidatai į Teisėjus

Mary Murphy ir Stanley 
Paulkner į vyriausio teismo 
10-to distrikto teisėjus.

Joseph J. Porte į miestavą 
teisėją.

Joseph Spencer,. 2-me dis- 
trikte.

Solomon Fisher, 6-me dis- 
trikte.
Queens Kandidatai Į Miesto 

Tarybą
Arnold J. Olenick, 4-me 

d i strik te.
Samuel Hunt, 5-mc.
Morris Pottish, 6-me.

rinkti majorą bus labai arti
mos, kad tik keli tūkstančiai 
ar šimtai, o gal net kelios , 
dešimtys balsų nusvers, kas 
bus majoru. Panašiomis pro
porcijomis balsų laimės ar 
pralaimės ne vienas kandida
tas į kaunsilmanus (Miesto 
Tarybos narius).

Dėl to turėtų būti kiekvie
nam aišku, kaip svarbu yra 
šiomis dienomis nueiti į ALP , 
klubus, pagelbėti išnešioti la- j 
pelius, pastiprinti paskiausius 1 
šioje kampanijoje susirinki
mus, gauti korčiukes** su kan
didatų sąrašais ir jas skleisti 
tarp žmonių šapose, po na-

SHALINS

John Ulisse Dąone, 7-mo.
Manhattan© ir Bronx darbo 

žmonių kandidatų sąrašus 
matysite sekamose Laisvės 
laidose.

Jaunas vyras praėjusį pir
madienį nušoko nuo Manhat
tan Bridge į upę.- Jį ištraukė, 
bet menama, kad jis sunkiai 
susižeidęs. Sakėsi esąs Pa
trick Ryan, 28 metų, iš
Bronxo, bet adreso neatsime
nąs. Sakėsi paslydęs ir nu
kritęs, bet vargiai ir tam kas 
patikėjo, nes ten yra 5 pėdų 
aukščio tvora.

TEAM No. 5 1, 2 3 Total
Steve Vechkys 110 110 110 330
Chas Sipowitz 125 104 130 359
Blind 125 125 125 375 ‘
Wm. Skodis 137 142 130 409
Chas. Young 163 159 182 504

Net G60 640 677 1977
Handicap 161 161 161 483

Gross 821 801 838 2460 ’

TEAM No. 1 1 2 3 Total
Al Sherry 149 136 141 426
Mike Grigas 96 96 96 288
Vito Gogas 120 115 120 355
Dick Wetzler 138 197 155 490
Al Dobina’s 157 157 157 471

Net 660 701 669 2030
Handicap 125 125 125 375

Gross 783 826 794 2405

TEAM No. 6 1 2 3 Total
Joe Nevins 88 123 141 352
►Stan Nevins 129 138 142 409
Simon 127 142 141 410
Robert Feifer 196 172 167 535
Al Nevins 142 164 176 ■1X2

Net 682 739 767 2188
Handicap 145 145 145 435

Gross 827 884 912 2623

TEAM No. 3 1 2 3 Total
Paul Rainys 1-34 142 116 392
Carl Bender 185 179 161 525
J. Surba 114 11.4 114 342
Joe Paltan 200 170 202 572
Tony Navikas 124 145 150 419

Net 757 750 743 2250
Handicap 101 101 101 303

Gross 858 851 844 2553

TEAM No. 4 1 2 3 Total
Pop Navikas 86 119 140 345
Joe Krupski 116 94 128 338
Bill Malin 131 153 124 408
Blind 125 125 125 375
Geo. Prentis 125 109 123 357

Net 583 603 640 1823
Handicap 132 132 132 396

Gross 715 735 772 2219

TEAM No. 2 1 2 3 Total
Chas Balchunas 122 139 125 386
Vincent Chepulis 86 83 68 237
Geo. Norkus * 146 155 143 444
Chas Jankaitis 110 169 140 419
Gene Sadauskas 139 212 172 523

Net 603 758 648 2109
Handicap 141 141 141 423

Gross 744 899 789 2568

INDIVIDUAL AVERAGES
Games Pins Avg. H. Game H. Series Hand.

1. J. Paltan 12 2065 172 210 572 4
2. G. Sadauskas 21 5543 168 212 536 7
3. A. Dobinas 21 3511 167 213 565 7
4. D. Wetzler 9 1475 163 197 504 10
5. T. Navikas 24 3824 159 202 549 12
6. G. Prentis 24 3655 152 220 526 16
7. A. Nevins 21 3104 147 186 485 19
8. C. Bender 24 3532 147 198 525 19
9. G. Norkus 9 1315 146 173 444 20

10. R. Feifer 21 3049 145 213 535 21
11. C. Young 16 2295 143 182 504 22
12. Simon 9 1226 139 142 413 24
13. B. Malin 9 1243 138 176 456 25
14. C. Jankaitis 21 2835 135 177 472 27
15. J. Krupski 9 1191 132 161 463 28
16. P. Rainys 24 3189 132 183 476 28
17. A. Sherry 18 2361 131 170 427 29
18. w. Skodis 24 3119 129 175 1 467 30
19. C. Balchunas 24 3036 126 176 441 32
20. S. Nevins 24 3006 125 189 451 33
21. J. Surba 9 1119 124 '144 . 391 33
22. V. Gogas 21 2549 121 163 434 ’ 35
23. s. Vechkys 21 2534 120 143 398 36
24. c. Sipowitz 21 2486 118 164 . 420 37
25. J. Nevins 24 2734 113 '151 401 40
26. p. Navikas 21 2366 112 165 391 . 40
27. M. Grigas 15 1599 106 150 375 44
28. V. Chepulis *12 1052 87 110 306 55

Handicaps are based on 60% of the difference between individual 
average and 180.

ŠEŠTAS — Leistu 5.000 ar 
daufiau gyventoju turintiems 
miesteliams neriboti užsitrau
kiamu skobi statybai visuome
nišku gyvenamų namų.

Leidimas akstintų statyti 
daugiau visuomeniškų namų 
ir įvestu lygų traktavimą ma
žu miestelių su miestais. Di
dieji miestai jau turi tą teisę.

SEPTINTAS — Leistų New 
York o miestui užtraukti 150 
milijonu ddlerių paskolą sta
tyti ir įrengti miestavas ligo
nines. Taipgi leistų tūlas ki
tas pakaitas palengvinti mies
tams, apskritims, miesteliams 
ir kaimams užsitraukti pasko
las tūliems visuomeniškiems 
reikalams. ,

Darbiečiai primena, jog 
majoras O’Dwyer verkšleno 
netikromis ašaromis, kuomet 
jis sakė, būk reikią kita tiek 
pakelti subway fėrą, nes be to 
neišvengsiąs nevartojęs ligo
ninėms reikalingų fondų. O 
po pakėlimo fėro kita tiek, 
O’Dwyer visai užmiršo ligo
ninių reikalus. Tų 150 mili
jonų ligoninėms labai reikia, 
nes daugelyje miesto ligoni
nių ligoniai guli koridoriuo
se. Operacijas daro tik jau 
labai skubiai reikalingiems.

MIRE
Charles Beganskas, 37 me

tu amžiaus,/ gyvenęs 1713 
Greene Ave/, Brooklyne, mirė 
lapkričio 2 d., Jewish Hospi
tal. Pašarvotas graboriaus 
Matthew P. Ballas Funeral 
Home, 660 Grand St., Brook- 
Ivne. Laidos šeštadienį, lap
kričio 5 d., šv. Jono kapinė
se. Laidotuves prižiūri Mat
thew P. Ballas laidotuvių 
ištaiga.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Oną, sūnų Philip, tėvus 
Viktorą ir Marthą, brolį Jo
seph, seseris Helen Dichtel- 
miller, Bella Walkewicz, An- 
ną Chaplin, ii* tolimesnius gi
mines.

Charles Beganskas buvo 
žinomas Brooklyne ir apylin
kėje, iš profesijos buvo mu
zikantas.

niškų gyvenamų namų, ku
riems statyti kontraktai jau 
buvo išduoti, bet kurie ne
baigiami statyti del stokos pi
nigų.

TREČIAS — Leistų valstijai 
išleisti 300 milijonų dolerių 
vertes bonų statybai visuome
niškų gyvenamų namų finan
suoti. '

ši informacija nebebus kar- 
Itojama Laisvėje. Norintieji 

patys atsiminti ir kitiems pa
tarti, prašomi raštą išsikirp
ti daba|*.

“' CHICAGO DEADLINE Alan LADD
Donna REED

Asmeniniai: Jo Stafford, Piero Bros., Jackie Green, Patil Weston

PARAMOUNT ZX Rodoma ir Vidunaktį 
Kas Naktį.

AŠTUNTAS — Leistų padi
dinti taksavimo galią tūluose 
vietinių mokyklų distriktuose.

Naujieji P^siūlymai-Priedai 
(Propositions)

PIRMAS—Skirtų nuo pus
antro iki pustrečio milijono 
dolerių iš valstijos iždo fi
nansuoti pigiomis rendomis 
visuomeniškus namus, kuriems 
būtų išduoti kontraktai bėgiu 
vienerių bile kurių/metų.

ANTRAS — Padidintų vals
tijos paskyras nuo . 13 iki 25 
milijonų dolerių begiu viene- 

I rių metų statybai tų visuome-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel EVergreen 8-9770

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave.,
(at Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

JOHN YUSKA

ASTONY’S’ DANTŲ

Dr. A. Metrika
221 South 4th Street 
' BROOKL

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

rO*AHTHf

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. I., N. Y

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHofe 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir pawkuixLwtie su mažu uždarbiu. Taigi pąsvį 
pirkdami, niekad neapsigaifsit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N Y.

Telefonas: EVergreen 4-817

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tel. EVė

Valandos:

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0203

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAI

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

j GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

ZUPP’S BAR "'S.S

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Lapkr. 4,

TELEVISI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į < 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

'Navininkas 
417 Lorimer Street 

Ląisvės Name f 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Zeidat jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
telefonas 
EVergreen 4-772

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank San

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJ OKL

gių

SiUJE BROOKLYN, N. Y
TeL /'Vergreen 4-9fI2




