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Richmond Hill’in.
Dabartinėje būstinėje mū

są Laisvė išgyveno arti 30 
metą.

Laisvė gimė South Bostone, 
o vėliau gyveno Roebling gat
vėje, paskui Grand gatvėje, 
Brooklyne.

Iš ten persikėlė i nuosavą 
namą — kampas Ten Eyck 
ir Lorimer Sts., Brooklyne.

Taigi dabar mūsą laikraštis 
kelsis į penktą viela.

Nėra sveika laikraščiui kil
notis, bet prieš gyvenimo sro
vę atsilaikyti ne visuomet ga
lima,— reikia keltis!

★ ★ ★
Manau, jog beveik kiekvie

nam suaugusiam darbo žmo
gui kartą ar du teko keltis 
iš vienos vietos i kitą.

Kiekvienas, keldamasis,) 
skundžiasi: kiek daug viso- i 
kiu daiktą tenka gražiai, at
sargiai suimti ir paskui juos | 
naujon vieton sudėti.

Net ir viengungis, kelda-i 
masis iš vieno “burdo” į kitą, j 
rūgoja, kad perdaug tenka i 
nemalonumu turėti, nors jo, 
kilnojamąją nuosavybę suda-! 
ro tik pora siūtu, keleri marš
kiniai, keletas poru kojinių, 
na, ir valizėlė, jei tokią jis 
turi.

★ ★ ★
Tai priminiau tam, kad , 

skaitytojas galėtu ryškiau Įsi
vaizduoti mūsą kėlimosi pai- i 
niavas.

Spaustuvėje yra nemažai ! 
mašiną : kiekviena tą mašinų 1 
reikia išardyti, — atsargiai, 
gražiai išardyti,—ir, nuvežus ■ 
naujon vieton, sudėti, kad 
veiktų.

Pas mus yra daugybė vi- ■ 
šokiu stalų, d ėsk u, rankinių ■ 
raidžiu, tonai knygų, visokių Į 
popierių ir popiergaliu, — vis 
tai būtini dalykai, be kurių | 
negalima darbas pradėti.

Bet tai turės būti perkel
ta, pervežta i nauią vietą.

★ ★ ★
Kai skaitytojas šiuos žo-1 

džius skaitys, mašinistai gal i 
jau bus bepradedą “griauti” i 
mūsų didjjj presą , kuriuo! 
laikraštis yra spaudžiamas.

Presas stovi rūsyje (škic-į 
pe), Įcementuotas žemėjo, —| 
jis naujoje vietoje stovės pir-1 
majame aukšte, — taipgi teks į 
Įcementuoti, Įjungti i gerą pa- 1 
grindą, nes kitaip jis negalės! 
laikraščio spausdinti.

Kol didysis presas bus per
keltas, mes duosime laikraštį 
spausdinti kitai spaustuvei ir 
leisime dienraštį tik keturių 
puslapių.

Mašinistai tuojau imsis ir 
už renkam\iju mašinų—inter- 
typų. Jų turime net tris. Kai 
vienas kels, kitomis rinkėjai 
raides rinks, kol anos bus su
statytos naujoje vietoje...

★ ★ ★
štai, sėdžiu, mūsų sukniu

busiame redakcijos kambary-
f je ir dairausi: kiek čia viso

kią knygų, laikraščių, popie
rių ir popiergalių!

Kiekvienas jiį teks atsargiai 
peržvelgti, patikrinti. Reika
lingus gabensimos naujon vie
ton, o nereikalingus — laido
sime čia pat.

Atrinkinėjimo darbas teks 
pradėti tuč tuojau, kol laik
raštis eis keturių • puslapių ir 
mums teks mažiau jam ra
šyti.

Su palietimu kiekvieno po
piergalio, iškils dulkių de
besis. . . .

★ ★ ★
Mūsų mašinų perkrausty- 

mas bus atliekamas ekspertų- 
žinovų. Jiems teks už dar
bą sumokėti tūkstančiais.

Perkėlimas kitokiu dalykų, 
'ne mašinų, teks atlikti mums 
patiems

Naujoji Kinija Reikalauja 
Pašaliui Čiango Atstovus 
Iš Jungtinių Tautų
Nurodo, kad Čiango Tautininkai 

Neatstovauja Kinijos Žmonių
I -------

Lake Success, N. Y. — 
Kinijos Liaudies Respubli
ka per radiją ir kablegra- 
momis pareiškė Jungtim 
Tautoms, kad kinų Čiang 
Kai-šeko tautininkai “nega
li atstovauti Kinijos ir ne
turi teisės vardu Kinijos 
žmonių kalbėti Jungtinėse 
Tautose.’’

Tie Kinijos liaudies val
džios pareiškimai adresuoti 
generaliam Jungtinių Tau
tų sekretoriui Trygvei Lie 
ir Jungt. Tautų seimo pir-

Bruzdėjimas čungkinge 
prieš čiango Tautininkus 
Hong Kong. — Praneša

ma, jog kinų tautininkų so
stinėje Čungkinge taipgi 
pakilo žmonių bruzdėjimą# 
prieš juos. > TautininktTVal- 
džia todėl įsakė mirčla bau
sti tuos, kurie ardys vadi- 
narpą “tvarka” arba rodys 
palankumą komunistanhs- 
liaudininkams. Z

Šiaur. Korėja Sutinka 
Paleist Du Jankius

Washington. — Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publika pranešė per radiją, 
kad ji paleistų du ameriko
nus, jeigu Jungtinės Valsti
jos paprašytų.

Tiedu amerikonai, Mar- 
shallo plano pareigūnai, 
buvo laive, kurį sukilę pie
tinės Korėjos jūrininkai 
perplukdė į šiaurinę Korė
ja.

(Pietinėje Korėjos pusėje 
vra amerikonų kontroliuo
jama dešiniųjų korėjiečių 
valdžia.)

Šiaurinės Korėjos radi
jas sakė, kad Jungtinės 
Valstijos dar neprašė pa- 
liuosuoti tuodu ameriko
nus. Mat, Washington© val
džia atsisako bet kokių rei
kalų turėti su Liaudiškąja 
Šiaurinės Korėjos Respub
lika.

Valdžia Reikalauja Užgrobt 11 Komunistų 
Vadų Nuosavybę, Pabaudoms Užtikrinti

New York. — Valdžios 
advokatas Irving , Saypol 
federaliame apeliacijų teis
me reikalavo, kad už 11 nu
teistų komunistų vadų būtų 
užstatyta antros kaucijos, 
kaip užtikrinimas, kad bus 
sumokėtos piniginės jų' bau
dos, jeigu komunistai pra-

Mes prašysime brooklynie- 
čių talkos šeštadieniais ir, jei 
reikės, sekmadieniais.

Taip, brangūs draugai, lais- 
viočiai: mes stojame į nepa-1 
prastą darbymetę.

Nepykit, jei per persikėlimo 
iš senos į naują vietą laiko
tarpį nebus tas ar kitas jums 
patarnavimas atliktas greit.

Persikėlimui reikės keleto
Laisvės personalui. | savaičių.

Įmininkui generolui Carlos 
i P. Romulo.

Suprantama, kad naujoji 
Kinijos respublika reika
laus pavaryti Čiango tauti
ninkų delegatus, o priimti 
jos atstovus į Jungtinių 
Tautų seimą ir Saugumo 
Tarybą.

Manoma, kad Sovietų 
(Sąjungos delegatai forma
liai įteiks pasiūlymą Jungt. 
Tautų seimui šitaip pakeis
ti Kinijos atstovybę.

Italy Valdžia Pabūgo 
Valstiečių, Imančių j 
Dvarą Žemes /

Roma. — Tūkstančiai be
žemių ir mažažemių italų 
Sicilijos saloje užėmė 50,000 
akru nedirbamos dvarų že
mės. Tam žygiui vadovavo 
komunistai.

Klerikalinis Italijos mini
strų kabinetas, bijodamas 
augančio bežemių judėjimo, 
nutarė paskirstyti, parsam- 
dyti bei išmokėjimais par
duoti valstiečiams 1,235,000 
akrų dvarinių žemių Kalab
rijoj, pietinėj j Italijoj. To
kius nedirbamos žemės plo
tus dvarininkai ten bergž
džiai laiko savo medžiok
lėms ir ganykloms.

Amerikonas Burgman Kaltas 
Kain Šalies Išdavikas

Washington. — Federalis 
teismas atrado kaltu, kaipo 
išdaviką, Herbertą J. Burg- 
mana už tai, kad Burgma- 
nas, buvęs amerikinės am
basados raštininkas Berly
ne, skleidė naciu propagan
dą prieš Ameriką ir kitus 
talkininkus karo metu. Už 
tai jis galėtų būti net mir- 
čia nubaustas.

Buenos Aires, Argentina. 
— Streikuoja 90,000 cuk
raus darbininkų.

los savo apeliacijas aukštes
niuose teismuose.

Saypol sakė, turėtų būti 
užgrobta ir parduota nutei- 
stuid nuosavybė, o gauti 
pinigai sudėti į pabaudų 
fondą.

Tuo sumetimu valdžia 
jau užgrobė ’ pusmėnesinę 
algą Benjamino Daviso, 
New Yorko miesto tarybos 
nario, kuris nuteistas kalė
ti ir $10,000 sumokėti sykiu 
su 10 kitų komunistų neva 
už suokalbiavimą skelbti, 
kad reikėsią nuversti Ame
rikos valdžią jėga ir prie
varta.

Apeliacinis teismas keti
no vėliau paskelbt savo 
sprendimą ' dėl dabartinio 
valdžios reikalavimo.

Vėliausios žinios-
Washington. — Valdžią šį ketvirtadienį siūlys prezi

dento Trumano skiriamą komisiją faktams tyrinėti ang
lies pramonėje. Pranešama, kad jeigu Mainierių Unijos 
pirmininkas John L. Lewis neprisiims tos komisijos iki 
ateinančio pirmadienio, tai prezidentas reikalaus teismo 
indžionkšino, pagal Tafto-Hartley’o įstatymą.

Tas indžionkšinas uždraustų minkštosios anglies mai- 
nieriams panaujinti streiką, kurį Lewis pertraukė tik 
iki lapkričio 30 d.

Washington. — Pranešama, kad jūron ties Bermuda 
salomis nukrito didelis Amerikos bombanešis B-29.

Washington. — Jungtinės Valstijos rengiasi protes- 
tuot kinų tautininkams, kad karinis jų laivukas bombar
davo ir sužalojo prekinį amerikonų laivą.

Washington. — Prez. Trumanas ketino būsimoje Kon
greso sesijoje iš naujo reikalaut išleisti įstatymą dėl pi
lietinės lygybės negram su baltaisiais.

Varšava. — Lenkijos prezidentas Bierut pareiškė, jog 
valdžia smarkiau veiks prieš karinius vakarinių impe
rialistų šnipus ir sabotažninkus.

Lake Success, N. Y. — Jugoslavijos Tito valdžios at
stovas Jungt. Tautų seimo komitete niekino Sovietų siū
lymą padaryt penkių didžiųjų valstybių taikos sutartį— 
Amerikos, Anglijos, Sovietų Sąjungos, Francijos ir Ki
nijos. Jisai remia aplamais žodžiais parašytą • anglų- 
amerikonų rezoliuciją, kuri sako, kad visi Jungtinių 
Tautų organizacijos nariai privalo vykdyti jos konstitu-1 
ciją.

Lake Success, N, Y. —Izraelio atstovai ragino Jungt. 
Tautų seimą atmesti planą, kuris siūlo Jungtinių Tautų 
valdybon perimti Jeruzalę ir apylinkę, kaip bepusišką 
sritį tarp žydų ir arabų. Izraelis sako, kad jam turi pri
klausyti tas istorinis žydų miestas.

Praga. — Pranešama, kad Čechoslovakijos valdžia įsa
kys išsikraustyti keliems šimtams amerikonų ir kitų sve
timtaučių, kurie žinomi, kaip Liaudies Respublikos prie
šai.

KARINIS ČIANGO LAIVUKAS BOMBARDAVO 
IR PRAKIUR1N0 PREKINĮ JANKIU LAIVA

Šanghai, Kinija.—Karinis 
kinų tautininkų laivukas 
bombardavo amerikini pre
kybos laivą Flying Cloud, 
kuomet šis. laivas išplaukė 
iš Šanghajaus, Kinijos 
Liaudies Respublikos uos
to.

Tautininkų laivuko pa
trankos prakirto ameriki
niame laive skyles iki kelio
likos coliu pločio, bet ne-, 
kliudė jo žmonių — 46 jūri-' 
ninku ir 10 keleivių.

Flying Cloud plukdė kro
vinius amerikinei kariuo
menei Dietinėje Korėjoje ir 
staptelėjo Šangihajuje. Nors

Atidėtas Prekinių Laivų 
Kapitonų-Technikų Streikas

Washington. — Valdiš
kam į tarpininkui reikalau
jant, prekinių laivų kapito
nai ir mašinistai, Darbo 
Federacijos unijistai, atidė
jo iki gruodžio 16 d. strei
ką, kuris buvo skelbiamas 
nuo vidunakčio iš lapkričio 
.15 į 16 d.

Tūkstančių kapitonų ir 
mechanikų streikas būtų 
sustabdęs amerikinius lai
vus visuose uostuose ryti
nėje Jungtinių Valstijų pu
sėje.

Unija ypač reikalauja, 
kad laivų oficieriai ir kiti 
pareigūnai būtų teisingai 
pakaitomis samdomi tiktai 
iš unijinių salių. Dėl to da
bar eis derybos.

ORAS. — Nešalta giedra.

ir sužalotas Čiango tauti
ninkų laivuko šoviniais, jis 
tęsia kelionę į pietų Korė
ja.

"Laivo savininkai, Is- 
brandtsen kompanija, atsi
šaukė į Amerikos valstybės 
departmentą, kad sulaikytų 
kinų tautininkus nuo ame
rikinių laivų bombardavi
mo. Valstybės departmen- 
tas dar neatsakė į atsišau- 
kima.

Kinų tautininkai yra pa
skelbė blokadą prieš Kini
jos Liaudies Respublikos 
uostus.

laivyno Manevruose Žuvo 
Du Amerikonai

Norfolk, Virginia.—Aud
ringos bangos šiauriniame 
Atlanto Vandenvne aplam
dė karinį Amerikos laivą- 
naikintuvą ir submariną ir 
išmušė juos iš veikimo da
bartiniuose manevruose'. 
Bangos nušlavė jūron ir 
nuskandino vieną oficierių 
ir vieną eilinį jūreivį. Kitas 
jūreivis išgriebtas iš van
dens.

Franci j a Pavaro. čechoslo- I 
vakų Atstovybės Narį
Paryžius. — Francijos 

valdžia pareikalavo, kad 
Čechoslovakija atšauktų sa
vo ambasados sekretorių 
Stefana Kubika; keršija už 
tai, kad Čechoslovakija ne
seniai išvijo du Francijos 
ambasados narius, kaip ka
rinius šnipusl

Vakariniai Kraštai Peršą7 
Rekrutuot Vokiečių Armiją 
Karui prieš Sovietus
Amerikos Kongresmanas Geidau

ja Net 75 Divizijų Vokiečių
Berlin. — Aukštieji vaka

rų Europos kraštų oficie
riai sako, reikėtų leisti vo
kiečiams sudaryti bent pen
kias divizijas vakarinėje 
Vokietijoje. Ten anglai- 
amerikonai ir francūzai į- 
steigė atskirą vokiečių val
stybę.

New Yorko Times kores
pondentas Drew Middleton 
rašo:

— Net Fąancijos, Holan- 
dijos ir Belgijos oficieriai 
pageidauja tam tikro skai-

Angliakasių Unija 
Sumokėjo $1,420,000 
Pabaudos už Streiką

Washington. — Mainie
rių Unija sumokėjo val
džiai 1 milioną, 400 tūks
tančių dolerių baudos už sa
ve ir 20 tūkstančių dolerių 
už savo pirmininką Johną 
L. Lewisą.

Taip federaliai teismai 
nubaudė uniją ir Lewisą už 
tai, kad unijos vadovybė 
pernai neatšaukė mainierių 
streiko, kaip buvo liepęs fe
deralis apskrities teismas. 
Teismo indžionkšinas — 
drausmė prieš streikierius 
buvo paties prez. Trumano 
išgauta.

*

Haiti Valdžia įvedė 
Griežtą Karo Stovi

Port au Prince, Haiti.— 
Dešinioji Haiti valdžia įve
dė karo stovį visame kraš
te, uždarė 7 laikraščius ir 
įsakė panaikinti tris politi
nes partijas, Socialistų, 
Darbininkų - Valstiečių ir 
Socialinių Krikščionių. Ka
ro stovis nukreiptas ypač 
prieš 11,000 studentųVstrei- 
ką. \

Haiti yra respublika Va
karinėje to paties vardo sa
loje, vadinamoje vakarų In
dijoje.

Marshallo Planas Smukdo Vakarų Europos 
Pramonę, kaip Rodo numano Raportas

Washington. — Amerikos 
Marshallo plano pinigais 
remiami, vakarų Europos 
kraštai per antrąja šių me
tu ketvirtį 'tiktai $177,600,- 
000 vertės savo dirbiniu- 
produktų įgabeno ir parda
vė Jungtinėse Valstijose, 
tai yra, $60,400,000 mažiau, 
negu per pirmąją 1949 m. 
ketvirtį.

Apie įgabenimų nusmuki- 
ma iš marshallinių Europos 
šalių raportavo prez. Tru
manas. Jis piršo, kad tos 
šalys padidintu savo įgabe- 
nimus Amerikon ir kad 
gautų daugiau dolerių, už 
kuriuos galėtų pirkti ame
rikinius dirbinius. Truma
nas sakė, amerikiniai fabri
kantai privalo nesipriešinti 

Ičiaus vokiečių armijos va
karinėje Vokietijoje karui 
prieš Sovietų Sąjunga/ nes 
“demokratiniai” v a/k arų 
Europos kraštai patys ne
galėtų išstatyti gana armi
jos prieš rusus. /

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresmanas Po- 
age, lankydamasis vakari

enėje Vokietijoje, piršo rek
rutuoti ten bent 25 divizijas 
vokiečių armijos. Dabar gi, 
sugrįžęs iš Europos, Poage 
ragina suburti ir apgink
luoti jau 75 divizijas vaka
rinių vokiečių armijos, kai
po smogikus.,_karui prieš
SovietųJSūjungą.

Roma. — Per susidūri
mus tarp bežemių valstie
čių ir policijos Kalabrijoj, 
pietinėje Italijoj, pirm po
ros savaičių buvo užmušta 
keli asmenys.

Kinijos Liaudininkai 
Sparčiai Žygiuoja

Hong Kong. — Kinijos 
liaudininkai, užėmę Kve- 
j angą, Kveičov provincijos 
sosiinę, maršuoja po 20 
/iylių pirmyn per dieną lin
kui Čungkingo, laikinąją 
kinų tautininkų sostinę. 
Čungkingas yra apie 200 
mylių į šiaurę nuo Kvejan- 
go\

Amerikiniai koresponden
tai kartoja, kad Liaudies 
Armija, paimdama Kvejan- 
gą, faktinai perkirto tauti
ninkams susisiekimu kelius 
tarp ' tautininkų armijų 
Szečvano ir čungkingo sri
tyje šiauriniame fronte ir 
Kvangsi ir Yunnano pro
vincijose, pietiniame fron
te.

Liaudininkai įsiveržė jau 
140 mylių į Szečvano pro
vinciją ir atakuoja tauti
ninkus Jujang mieste.

(varžytinėms iš marshallinių 
europiečių pusės.

Tokiu būdu prezidentinis 
raportas netiesioginiai pri
pažino, kad Marshallo pla
kas puldo vakarų Europos 
pramonę, bet tas planas, 
pasak Trumano, vis tiek pa
stojęs kelią komunistams. 
James Roosevelt — Kandi
datas į Cal. Gubernatorius

Los Angeles, Calif. —Ja
mes Roosevelt, vyriausias 
velionio prezidento sūnus, 
žada kandidatuoti į Cali- 
fornijos gubernatorius 1950 
m. ant demokratų ir repub- 
likonų tikieto.

Washington. — Valdžia 
išleis dar $600,000,000 nau
jiems kariniamą-Mlduvams?’
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Kadaise Andrius Gromyko Yra Pasakęs:
“Galvoti apie naudojimą atomo energijos vyriausiai 

atominėms bomboms gaminti, užuot naudojus taikaus 
gyvenimo reikalams, pramonei, reiškia tą patį, kaip nau
doti elektrą vyriausiai vien tik elektrinėms kėdėms...”

Sakinys toks brandus, tokios didžiulės reikšmės, kad 
jį turėtų įsikalti į savo galvą- kiekvienas protaująs as
muo.

Mes šį sakinį pacitavome čia dėl to, kad šiuo metu ir 
vėl Jungtinėse Tautose iškilo klausimas dėl atominės 
energijos.

Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras, Andrius 
Višinskis,- reikalauja, kad būtų .uždraustas atominės 
energijos naudojimas kariniams reikalams, kad jis būtų 
uždrausta darymui atominių bombų.

Kaip nuodingosios dujos, kaip bakterioliginiai nuodai, 
taip lygiai ir atominės bombos turėtų būti griežtai lik
viduotos ir niekad ateityje nenaudotos žmonėms, —dau
giausiai civiliniams, — naikinti.

Tarybų Sąjunga jau dabar atomo energiją naudoja 
taikos reikalams, — žmonių būviui gerinti: iš dykumų 
derlingai žemei padaryti, kur nauji milijonai žmonių ga
lėtų gyventi pilname gėrybių gyvenime.

Tas pats Višinskis sakė:
“Mes griauname kalnus; mes iriguojame (laistome), 

drėgniname dykumas; mes prakertame ruožtus pro 
džiungles >ir tundrą; mes plečiame gyvenimą, laimę ir 
gerbūvį tose vietose, kur žmogaus koja nebuvo atsistoju
si per tūkstantį metų...”

Visam tam didžiuliam darbui gelbsti atomo energija.
Skaitytojas, be abejojimo, bus skaitęs mūsų “Įvairu

mų Puslapy j” (praėjusio antradienio) įdomų straipsnį, 
kaip Tarybų Sąjungos mokslininkai ir darbininkai,' ato
mo energijos pagalba, sujungė dvi upes — Obio ir Jeni- 

. šie j aus.
Ne tik tas upes sujungė, bet jas atsuko į kitą pusę: 

Obio upė plauks ne į Arktiko vandenyną (okeaną), bet į 
Aralo ir Kaspijos jūras!

Pietvakarinėj Azijoj bus sudarytas naujas ežeras, fak- 
tinai savotiška jūra; ten pravedamas milžiniškas kana
las, jungiąs Kaspijos jūrą su Aralo, ir paskui einąs į 
šiaur-rytus, iki Jenisiejaus upės.

Tasai kanalas, virš 500 mylių ilgio, atliks tokį didžiulį 
vaidmenį, kokio ligi šiol joks kanalas žmonijos istorijo
je nėra atlikęs:, juo galės plaukioti didžiuliai laivai, jis 
galės varyti tūkstančius elektrainių; jo vanduo iriguos, 
drėgnins milijonus hektarų dabartinių dykumų, kuriose 
augs puikiausi vaisiai, javai, daržovės, medvilnė.

Visa tai šiuo metu atliekama Tarybų Sąjungoj. Visam 
tam milžiniškam darbui padeda atomo energija.

Atomo energijos pagalba praskeliami didžiausi kalnai 
ir tuo tarpu pravedamas kanalas!

Štai, kam naudojama atomo energija .— tasai 20-tojo 
amž. stebuklas —š alyje, kurią valdo patys darbo žmo
nės, kur nėra kapitalistų ir pelnagrobių.

Tarybų Sąjunga pataria Amerikai, kad ir ji, užuot ga
minus ir krovus atomo bombas žmonių naikinimui, pra
dėtų naudoti atomo energiją taikiam žmonių gyvenimui 
gerinti.

Bet Amerikoje, kur viešpatauja monopolistinis kapi
talas, kur viską nusako privatūs interesai, kur viską tu
ri susigrobusios privates korporacijos, atomo jėgos bi
jomasi.

Mes nemanome, kad Andriui Višinskiu! pavyks pra
vesti rezoliuciją Jungtinėse Tautose dėl uždraudimo 
vartojimo atominės bombos.

Mes nemanome, kad šiuo metu dauguma kraštų už jo 
rezoliuciją balsuos, — jie bijosi užrūstinti Amerikos, iš 
kurios tų kraštų buržuazija gauna bilijonus dolerių ir 
tuo būdu atsigina nuo liaudies.

Bes mes vieną žinome: šis atomo bombos kontrolės 
iškėlimas; šis parodymas, kaip Tarybų Sąjungoje naudo
jama atomo energija taikos reikalams, žmonių būvio ge
rinimo reikalams, padarys į viso pasaulio žmones milži
niško įspūdžio.

Anksčiau ar vėliau tie milijonai žmonių, kurie trokšta 
taikos ir laimingo gyvenimo, reikalaus savo valdžių, kad 
ir jos pasisakytų už Tarybų Sąjungos politiką atomo 
energijos atžvilgiu.

Teisėjas Tom C. Clark
Kai Tom C. Clark, dabartinis aukščiausio šalies teismo 

teisėjas, buvo šalies justicijos ministru, jis persekiojo 
komunistus, ypačiai jos vadovus, tokius, kaip Eugene 
Dennis.

Dennis buvo nusmerktas kalėjiman anksčiau. Dennis 
apeliavo į aukščiausį šalies teismą.

Neužilgo Denniso byla bus sprendžiama aukščiausia
me šalies teisme.

Teisėjas Tom C. Clark, kaip asmuo, kaip valdininkas, 
kuris Dennisą persekiojo, dabar, esant teisėju, turėtų 
atsisakyti nuo šios bylos sprendimo. Nes juk aišku: jis 
nebus joje nešališkas.

Bet teisėjas Tom C. Clark atsisakė pasitraukti. Jis

2 pilsi.'—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 17, 1949

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
PRIEGLAUDA 
PERSEKIOJAMIEMS

Amerikin. Sveturgimiams 
Ginti Komitetas praneša, 
kad jam pavyko išgelbėti 
šešis graikus jūrininkus, 
kurie buvo ilgai laikomi El
lis Island kalėjime. Mūsų 
valdžia norėjo juos depor
tuoti fašistinėn Graikijon. 
O kadangi jie yra fašizmo 
priešai, tai, aišku, būtų bu
vę lygu JŲ pasiuntimui į 
elektros kėdę. Komitetui 
pasidarbavus, pavyko pa
veikti valdžią, kad jiems 
leistu savanoriškai išva
žiuoti iš Amerikos. Jie pa
sirinko šalį, kurioje šian
dien viešpatauja liaudiška, 
demokratija, šeši graikai 
jūrininkai išvyko Lenkijon.

Ant Ellis Islando kalė j i- 
inie randasi dar šešiolika 
kovingų jūrininkų. Jie irgi 
laikomi deportavimui. Jie 
irgi yra jūrininkai tų kraš
tų, kuriuose pažangiam, su
sipratusiam darbini m k u i 
vietos nėra.

Sveturgimianis Ginti Ko
mitetas praneša, kad labai 
galimas daiktas, jog pavyks 
ir šiems jūrininkams laimė
ti teisę savanoriškai išva
žiuoti iš Amerikos. Kai 
žmogus savanoriškai išva- 

iZiuoja, jis gali pasirinkti 
i šalį, kurioje jis- suranda 
j prieglaudą.

I TIK “MANIFESTACIJA”
Dabar sužinome iš Dir- 

Ivos redaktoriaus lūpų, kad 
tasai “Visuotinis Amerikos 

■ Lietuvių Kongresas” nebu- 
• Vo joks kongresas. Tai bu- 
i vus iš esmės tik “manifes

tacija”. Todėl jis liepia ty
lėti ir nieko nesakyti prieš 
“manifestacijos” eigą.

“Manifestacijoje” delega
tai neturi jokio balso: jie 
dalyvauja tik tam, kad pa
ploti rankomis kalbėtojam.

Vincas Rastenis spėja, 
kad prieš, tokį “manifesta- 
cinį kongresą” atsiras zur- 
zėtojų. Jau dabar, sako, 
“vienas kitas pastebi, kad 
važiuodamas tolimą kelią, 
manęs kuo nors pasireikšti 
jame, o išėjo taip, kad tai 
buvo... trijų dienų prakal
bos, iškilmės, koncertai...” 
(D., lapkr. 10 d.) Apart 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
paskirtų kalbėtojų, niekas 
kitas neturėjo teisės prasi
žioti. Visi “delegatai” buvo 
tik tam tikros “domės”!

Iš viso, teigia Rastenis, 
buvo padaryta šaukėjų 
klaida, kad nebuvo pasaky
ta, kas p e r “k o n - 
g r e s a s” yra šaukiamas, 

i Klaida buvo “kongresą” pa- 
| dalinti į delegatus ir sve- 
jčius. Buvo duota suprasti, 
■ kad bus koks nors skirtu
mas tarpe vienų ir kitų. 
Atvažiavę žmonės manė, 
kad jie turės teisės ir pro
gos išreikšti savo nuomonę. 
Visi jie apsiriko. Visi jie 
buvo tik “svečiai” be tei
sės kalbėti ir protauti!

KLERIKALŲ
ĮSIGALĖJIMAS

Kunigų Draugas labai di
džiuojasi klerikalų įsigalė
jimu tūlose šalyse. Jis ra
išo:

Savo laiku esame truputį 
plačiau rašę apie naująjį

> PASTABOS--;.
Mes niekad neišsikrapš- 

tome iš “bėdų”. Visą laiką 
didžiavomės, visam pasau
liui skelbėme, kad tik mes, 
o ne kas kitas, turime ato
mines bombas ir kad tik 
mes, o ne kas kitas jomis 
galime sunaikinti Sovietų 
Sąjungą.

Bet štai Trumanas, nei 
iš šio, nei iš to, paskelbia, 
kad jau ir Sovietų Sąjunga 
turi atomines bombas. Tuo
met pasiliko vienas susira
minimas, kad mes jų turim 
daugiau.

Visą laiką didžiavomės, 
kad mes turime - greičiau
sius karinius orlaivius? ra- 
kietas ir kitokius pabūklus, 
kurių kitos šalys neturi. 
Bet ir vėl nusivylimas. Tie 
patys Washington© parei
gūnai pranešė, kad ir So
vietų Sąjunga turi nei kiek 
neprastesnius orlaivius ir 
rakietas. Ir vėl bėda, ir vėl 
nerimastis.

Visą laiką gyrėmės, kad 
mūsų tankai, mūsų kariniai 
pabūklai yra geriausi ir 
kad mes visas šalis, prisidė
jusias prie Atlanto pakto, 
apginkluosime karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Bet dabar vėl armijos ge- 
neralio štabo viršininkas, 
generolas Jj. Lawton Col
lins, pranešė; kad Sovietų 
Sąjunga turi geriausius 
tankus ir kad mūsiškiai ne
gali jiems prilygti.

Ir visos tos bėdos, visi 
vargai atkeliauja iš Sovie
tų Sąjungos ir užgula ant 
mūsų sprando.

Anglijos mieste War
rington, 5 d. lapkričio, ko
munistų partija buvo su

rengusi demonstraciją. Pa
sirodo, kad ten randasi A- 
merikos orlaivyno bazė ir 
virš penkių tūkstančių ar
mijos. Vyriausia tos armi
jos komanda įsakė savo ka
reiviams laikytis nuo tos 
demonstracijos nuošaliai, 
nes, girdi, mes, kaipo Ang
lijos svečiai, neprivalome 
kištis į politiką.

Ar Anglijos žmonės pa
geidauja tokių “svečių”? 
Veikiausiai ir demonstraci
ja buvo surenga prieš tuos' 
“svečius”, nors komercinė 
spauda nepasako, kokiu tik
slu buvo rengta.

Matomai, karinė adminis
tracija bijojo, kad kareiviai 
nematytų tą demonstraciją, 
nes galėjo užpūsti “komu
nistinis vėjas”' ir, ko gero, 
kareivius užkrėsti komu
nistine liga.

A
Iš Londono praneša, kad 

profesorius J. D. Bernai, 
būdamas Maskvoj, pasakė, 
kad vakarų mokslininkai 
yra kapitalizmo įrankiai 
(tools). Tokiu jo pasakymu 
labai įsižeidė angliški jo 
kolegos ir dabar išmetė jį 
iš mokslininkų sąjungos.

Ir tas įvyko ne už gele
žinės uždangos, bet Angli
joj, kurią valdo karališkieji 
socialistai. Jeigu taip būtų 
atsitikę Sovietų Sąjungoje, 
tai per kelias.dienas būtų 
komercinė spauda perpildy
ta, kad ten varžoma žmo
gaus laisvė, vartojamas te
roras, užčiaupiama burna 
kritikai ir tam panašiai. 
Bet kai įvyko Anglijoj, tai 
viskas padaryta demokrati
ja pasiremiant.

Katriems. Laisvę jūs užrašot, 
Tai akis jiems atidaro!: 
Jie pamato neteisybes, 
Kur buvo lig šiol suvilti.

Sveiki dirbkit, nepavarkit, 
Nors per visą svarbų vajų. 
Darbą mes jūs branginam, 
Didvyrių vardais vadinam.

| Brangūs draugai, tik
jūs dirbkit,—

Į Ir mes turim jums padėti: 
' Gaut nors vieną skaitytoją, 
j Tai yra mūsų užduotis.

Stebėtoja.

■ REDAKCIJOS ATSAKYMĄ!
J. K. Mažukriai, Pitts-

1 burgh, Pa. — Jūsų prisiųs- 
! tasis ALDLD 87 kp. prane- 
l Šimas tilpo lapkričio 11 die
nos Laisvės laidoje. Netil
po jis, kaip žymėjote, lap
kričio 8 dieną, grynai per 
neapsižiūrėjimą. Atsiprašo
me jus ir kuopą.

M. L., Pittsburgh, Pa. — 
| Dėkojame i už prisiųstą at
karpą iš laikraščio, bet apie 
tai mes jau rašėme.

Bunbeilui, Hartford, Ct. 
— Atsiprašome, bet poezi
ja negalėsime pasinaudoti.

pareiškė, jog dalyvausiąs sprendime-, nepaisant visokių 
protestų.

Žinoma, juridiniai, jis turi teisę dalyvauti sprendime, 
—• nėra įstatymo, kuris tokiais atvejais pasakytų, teisė
jui, ką jis turi daryti. Bet mes manome, jog žmonišku
mas turėtų priversti teisėją Clarką atsisakyti nuo spren
dimo šitos bylos: tegu sprendžia kiti astuoni teisėjai.

Tas reiškia, kad tose ša
lyse viešpatauja katalikų 
bažnyčios dvasininkai ir 
jiems atsidavę pasaulietiški 
politikieriai. Ten valstybė 
paversta dvasininkijos į- 
rankiu. Ten žmonių politi
nė kova prieš reakciją 
tampa kova prieš klerika
lizmą.

Draugams Varniukams
Sveiki, draugai vajininkai, 
Spaudos skleidėjai didieji. 
Jūs i vajų jau įstojot 
Laikraštį užrašinei.

Juk nelengvas tas darbelis— 
Vaikštinėti po žmonelius, 
Prikalbint, kad įsigytų

j Gerus laikraščius skaityti.
i
j Jūsų darbas yr’ garbingas— 
! Skleisti laikraštį teisingą, 
; Kurs viską rašo teisingai,

Iš kur ,kyl’ vargai, melai.

Pasiektas 1950 Metų . , ‘ 
Gamybos Lygis

VILKAVIŠKIS, rugs. 28 d.- 
“Pasagos” fabriko darbininkų 
kolektyvas, įsijungęs į tarpu
savio socialistines lenktynes 
Didžiojo Spalio 32-jų metinių 
garbei, pasiekė 1950 metams 
planuojamą mėnesinį gamy
bos lygį. “Pasagos” fabriko 
kolektyvas mėnesinius pasa
gų ir grifų gamybos planus 
nuolat viršija.

Montreal. — Užsibaigė 
Kanados Mūrininkų Unijos 
streikas, kurį laužė valdžia 
ir dešinieji vadai. Streikavo 
pusseptinte mėnesio-.

Į Prancūzijos premjerą, popu
li arą j i respublikonų partijos 
vadą p. George Bidault. Jisai 
yra praktikuojantis katalikas.

Apart jo, ir kelių kitų kraš
tų pojitikos vairuotojai yra 
katalikai.

Dabartinis Italijos ministe- 
rių kabineto pirmininkas Al- 
cide de Gasperi yra katalikas, 
kuris puikiai ir sėkmingai ve
da kraštą prie politinio ir 
ekonominio gyvenimo stabili
zavimo. Taip jau ir Belgijos 
užsienių reikalų ministeris p. 
Paul Van Zeeland yra kata
likas. Netenka užmiršti j ir 
to, kad Dr. Konrad Adenau
er, Vakarų Vokietijos (fede
ralinės respublikos) kancleris, 
yra katalikas. Austrijos kanc
leris Leopold Figl irgi Kata
likų Bažnyčiai priklauso,

Visi čia suminėtieji Europos 
politikai dažniausiai yra va
dinami krikščionys demokra
tai, nors jų partijos turi skir
tingus vardus. Tačiau jų va
dovaujamų partijų tikslas yra 
vienodas. (D., lapkr. 14 d.)

SU KUO ILD NARIAI TURĖTŲ SKIRTIS:
SU KNYGA AR SU ŠVIESA?\

- \

Man labai patiko Simo- kur padėti. Plati, ilga, kad
no Janulio rašinys, kuris 
tilpo Laisvėje lapkričio 
pradžioje.

Man atrodo, su juo gali 
sutikti visi mūs draug. na
riai. Janulis sakė: “Jau jei 
pareis mums skirtis, tai tu
rėtum skirtis su Šviesa, bet 
jokiu būdu ne su knyga.” 
Ten jis nurodė, kaipo daug- 
metinis kuopos sekretorius, 
kokius draugijai nuostolius 
neša Šviesa.

Kas link manęs, tai Švie
sa visai nesu pasitenkinęs. 
Tiesiog nemyliu jos! Ne
myliu ne dėl turinio, raštų, 
bet dėl jos formos. Šviesa 
nepatogi nei skaityti, nei

aitytojų.
tik keli tūks-

ant jokios lentynos neišsi
tenka, netelpa. O tie raštai 
Laisvėje bus galima sutal
pinti. Ir būtų/daug svei
kiau. Juos sk/itys desėtkai 
tūkstančių 
Šviesą skai 
tantukai draugijos narių.

Visai kas kita gera kny
ga. Knygos užtektų kad ir 
vienos ant metų. O kai su
sitelks pinigų, tada galima 
bus ir dvi knygas išleisti.

O prieš kėlimą duoklių i- 
ki dviejų dolerių nei vienas 
narys neprivalo zurėti! Pu
sė dolerio metams, tai nei 
vienas nebūsit bagotesnis, 
nei nubiednėsite.

Susninkų Jurgis.

DARBININKŲ SVEIKATA^"
. J. J. KAšKIAŲčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

PRARŪGE VIDURIAI

Drauge gydytojau, man su 
viduriais netvarka. Kai pa
valgau, tai man labai iškelia 
vidurius, kad net ir kvėpuot 
sunku. Kartais čiaudulys su
ima, ir viduriuose koks lyg 
karštis, lyg pipirų pripilta. 
Laukan einu kas diena.

Gyvenu ant farmos, maistas 
neblogas, bet bėda su ■'vidu
riais. Bu'vau pas gydytoją, 
lai pripažino, kad man apen- 
dikas nesveikas, nusiuntė ant 
operacijos. Čia mane vėl iš
tyrė ii’ su X mašina: apen- 
rlikas geras, bet esąs “olsis.” 
Tai išlaikė ant pieno 7 die
nas, ir vis tas pats. Grįžau 
vėl pas pirmąjį gydytoją. Vėl 
ru X-spinduliais. Nerado nei 

j apendiko blogo, nei “olserio,” 
nei kitokios ligos. Buvau rū
kęs, dabar jau 5 metai, kaip 
neberūkau. Pirma svėriau 
175 sv., o dabar 215 sv., 53 
metų amžiaus.

ATSAKYMAS
Tai matot, Drauge, kaip 

čia greit suranda nebūtas li
gas — apendicitą ir skilvio 
opą. Gerai, kad išsisukot nuo 
(bereikalingos) operacijos.

Kad Jums vidurius iškelia 
gazai ir skaudinga, tai čia 
dalykas labai paprastas. Daž- 

I niausią taip esti nuo rūgimo. 
Ir Jūs veikiausia perdaug pri- 
sivalgot, kad Jums svoris taip 
užaugo.

Štai Jums patarimas. Val
gykite perpus mažiau, negu 
papratot valgyt. Viską labai 
gerai kramtykit. Apseikit be

riebalų, be jokių riebiai tai
sytų valgių, tai lengviau su
sidoros Jums viduriai ir vi
sam bus sveikiau. Labai ma
žai valgykit ir baltos duonos, 
pyragų, paštetu, visokių tų 
gardėsių, nes puo jų prirūgs- 
ta viduriai. Mėsą ai' žuvis 
tik virtas vartokite, ne kep
tas.

Gaukite magnezijos pieno 
(milk of magnesia). Imkite 
po arbatinį šaukštuką po val
gio: mažina rūgimą ir šalina 
dujas. Jei po kelių sakaičių 
vis dar nesijaučiate gerai, tai 
gaukite ir turėkite namie la
bai gerų miltukų: bUmuti/ 
subgallate, 14 Ib. Imkjlte pp 
šaukštuką, įmaišytą į stiklu 
vandens. Labai gerai neitrali- 
zuoja viduj rūkštis, suramina 
plėvių arzumą, mažina puvi
mą ir gazus.

žinoma, būtinai ir nuolatai 
vartokite vitaminus, bet kokį 
visokių vitaminų prepkratą: 
multiple vitamins (“Diąmin,” 
“Abdec with C,” “Multo- 
vals”). Imkitc^Jš—pirmė po 2 
piliules per virlurį valgymo, 
tai po 6 kas oiiena. raškiaiT 
galės užtekt \y po 1 tris kar
ius per visą gyvenimą. lodino 
—po 1 lašą kas diena.

Atminkite: neprisikiniškite 
perdaug savo vidurių. Voly 
valgykite dažniau, bet' po 
truputį. Į

Washington. — Arabiškų 
kraštų atstovai prašė Ame-i 
rikos paramos pritš 
Izraelio valstybę.

CIO prezidentas Philip Murray, dabar jaučiąsis sti
prus pažangiųjų unijistų kovingai išauklėtų unijų vir
šūnėse^ savo raporte CIO konvencijai šaukė mėtyti 
iš CIO jam nenusilcnkiančias unijas po priedanga “iš
valyti iš unijų komuhizmą,” kuris nepritaria nusilenkti 
kompanijoms. Dešiniųjų koritroliliojamoje konvencijo
je jatn pavyko to atsiekti. Visa milijoniėrių spauda 

už tai jam dabar katutes ploja.



DARBININKŲ JUDĖJIMO
VETERANAS

ŠYPSENOS
ir išnešė Joną v

Tai buvo rugsėjo 4 d. Vense- 
no miške. Milijonas prancūzu, 
atvykusių iš visų šalies pusių, 
susirinko po jo gražia paūks
me, norėdami pažymėti tradi
cinę kasmetinę savo 'mylimo
jo laikraščio “Humanitė” šven. 

f. tę. Apie milžinišką svarbiau
siąją tribūną, viršum kurios 
matėsi pagrindinis šventės
lozungas: “Vienybė taikos 

< vardan”, susispietė linksmi 
paryžiečiai, kiek paniurę .bre
tonai, temperamentingi marse- 
liečiai, Burgundijos vindariai, 
piemenys iš Kamargo, šachti
ninkai iš šiaurės ir Luaros slė
nio.

Ir staiga praūžė mišku tar- 
v turn audra, žmonės pašoko iš 

savo vietų, pradėjo ploti, suju
do. Iš visur suskambėjo : “Ka- 
šenas ! Kašenas ! (Cachin) 
Tegyvuoja mūsų Kašenas !” 
Pagarbiai prasiskirdama, mi
nia davė kelią žilaplaukiam, 
liesam, ryškaus ir įdvasinto 
veido žmogui. Tai buvo Marse
lis Kašenas, “Humanitė” va-

| buvo laiškai iš prancūzų dar
bininkų, iš Kašeno žemiečių— 

| Breton i jos valstiečių, iš jo am- 
į žininko, tokio pat aistrigo ko
votojo dėl taikos — danų ra

ižytojo Anderseno Neksės, te
legrama iš Bogotos darbinin- 

; kų — iš tolimosios Lotynų 
i Amerikos, sveikinimas 84 me- 
į tų amžiaus rinkėjos iš Mon- 
! martro, jau trisdešimt septy
nerius metus balsuojančios 
rinkimuose už Kašeną ir ke
turiasdešimt metų skaitančios 

| “Humanitė”, laiškas bulgarų 
, mokytojo, kuris prašo Kašeną 
I atsiųsti jam laikraštį su jo 
i straipsniais.

Kai Kašenas pradeda kalbė
ti apie Tarybų Sąjungą, apie 
Visasąjunginę Komunistų par
tiją, apie savo susitikimus su 
Leninu ir Stalinu, jo veidas 
nušvinta ir kalba darosi šir- 

Į dingą. Kelionės į Tarybų Są
jungą suvaidino milžinišką 
vaidmenį formuojant jį, kaip 
kovotoją dėl darbininkų kla

psės reikalo. Jau 1917 metais,
kai Prancūziją'pasiekė Spalio 
revoliucijos griausmingas ai
das, Kašenas teisingai įverti
no pasaulinę - istorinę rusų 
darbininkų klasės pergalės 
reikšmę.

Tuo metu Prancūzijoje dar 
nebuvo komunistų partijos. 
Egzistavo vadinamoji suvieny
toji socialistų partija, ši parti
ja neturėjo vieningos politinės 
linijos. Marselis Kašenas gre
ta kitų pažangiausiųjų socia
listinių veikėjų kovojo dėl par
tijos pavertimo į monolitinę 
politinę darbininkų organiza
ciją, kurios pavyzdį jis matė 
Rusijos komunistų partijoje 
(bolševikų). Tuo pat metu jis 
drąsiai ir atvirai stojo ginti 
jaunąją Tarybų republika, 
prieš kurią Prancūzijos impe
rialistai drauge su Amerikos 
ir Anglijos imperialistais or
ganizavo tuo metu karinį žygį.

— Aš reikalauju iš vyriau
sybės suformuluoti čia viešai 
savo politiką Rusijos atžvilgiu, 
—kalbėjo Kašenas parlamen
te 1918 metų gruodžio 27 d. 
— Ką veikia prancūzų karei
viai Sibire, Odesoje, Minman- 
ske ? Odesoje šešios pracūzų 
-graikų divizijos yra susirišu- 
sios su Denikino kariuomene. 
Jūs norite jėga užgrobti Uk
rainą ? Ką jūs darote su Kol- 
čaku ?... Aš reikalauju atsisa
kyti nuo visų karo veiksmų 
prieš Rusiją. Atšaukite žmo
nes, kuriuos ten pasiuntėte !

Liepsningos Kašeno kalbos 
pasiekdavo eilinių prancūzų 
širdis. Jos sverbdavosi į kari
uomenę, į karines dalis ir ko
vos laivus, kuriuos imperialis
tas Klemanso siuntė prieš jau-

dovas, vienas iš Prancūzijos : 
komunistų partijos pagrindė
jų ir vadų, ištikimas Tarybų į 
Sąjungos bičiulis ir nenuilsta- . 
m as kovotojas dėl taikos.

Nutilus ovacijoms, Kašenas 
pradėjo kalbėti. Tai buvo stip
ri, puikiu optimizmu persisun- i 
kusi kalba žmogaus, kuris yra j 
įsitikinęs savo reikalo teisumu j 
ir žino, kad šis reikalas nuga- , 
lės. Ir kai Kašenas su dideliu i 
pakilimu vėl paskelbė popu- ( 
liariausią Prancūzijos komu- į 
nistų partijos lozungą: “Pran- i 
cūzijos liaudis niekada neko- i 
vos prieš Tarybų Sąjungą I”, ! 
Venseno mišku nuaidėjo plo- 1 
j imu. audra.

Sunku yra perduoti, — rei- f 
kėjo tai matyti ir girdėti, no- į 
rint suvokti, — kaip vieningai 
milijonas prancūzų, susirinku- i 
šių Venseno miške, atsakė į 
Kašeno raginimą saugoti tai- ! 
ką ir stiprinti draugystę su i 
Tarybų Sąjunga, taikos vėliav- ■ 
nešiu, žmonės plojo, šaukė ' 
sveikinimo žodžius TSRS, ta- i 
rybinei liaudžiai, Stalinui. Jie ; 
dainavo “Internacionalą”, čia ■ 
pat jie imdavo balsavimo už į 
taika biuletenius, balsavimo, !- . . kuris dabar vykdomas visoje 
šalyje, pasirašydavo juos ir 
įmesdavo į urnas, įrengtas 
priešais tribūną. '-------

★
. . . Rugsėjo 20 d. draugui 

Kašenui sukako aštuoniasde
šimt metų. Jo jubiliejų šven
čia visa darbo Prancūzija. Jį 
švenčia ir visi kovotojai dėl 
taikos. Mes matėme Marselį • 
Kašeną, skaitantį laiškus jo: 
darbo kabinete “Humanitė” 
redakcijoje, kuriai jis be per-’

» traukos vadovauja jau dau- nąją Tarybų Rusiją. Viena iš 
giau kaip trisdešimt metų, čia šių kalbų pasiekė Juodojoje

Mosuojąs skrybėle ponas Ferdinand Kiisk, iš Estoni- 
jos, yra 100,000-nis asmuo, įleistas mūsų šalin kaipo 
dipukas. Rimtai kalbant, pono Kiisk nei jo ponios 
su šeima išvaizda nei kiek neprimena mūsų brolius, at
vykusius anais metais čionai duonos ir laisvių ieškoti, 
nešinus po pažastimi zuperiniu maišeliu su likučiais 
juodos duonos ir per mėnesį dėvėtais kelyje aštriais 
pakuliniais marškiniais. Ne reikalas duonutės jį čia 

atviliojo.

Trys unijų viršininkai sėdėdami ant platformos CIO konvencijoje pasitaria, kaip ga
lima būtų suskaldyti CIO, prašalinti iš CI O pažangiuosius, kurie nuolat ragina orga
nizuoti neorganizuotus ir bendrai gerinti darbininku būvi, o ne užsiimti ragangau- 
dyste. Konvencijoje buvo nusitarta išmė tyti tūlas unijas, tarpe tų pažangią elek- 
tristų uniją, o jos turtą ir gerą vardą pasiglemžti savo globon. Čia matomieji Po- 
tofskis, Curranas ir Reutberis, ypačiai pastarieji du, buvo rėksmingi to unijų skal

dymo šalininkai.

jūroje buvusį jūreivį Andrę 
Martį — dabar vieną iš Pran
cūzijos komunistų partijos va
dovų. Marti surengė sukilimą. 
Jūreiviai ir kareiviai atsisakė 
kautis prieš Tarybų respubli
ką. Prancūzijos intervencija 
gėdingai sužlugo, ir Kašenas 
1919 metų gruodžio 23 d. iš 
parlamento tribūnos su naiki
namu sarkazmu paklausė Kle
manso :

— Po to, kai jus išmetė iš 
Tarybų Sąjungos, kokia yra 
jūsų politika Rusijos atžvil
giu ?

Netekęs pusiausvyros, įsiu- 
I tęs “tigras”, — taip vadino 
Klemanso jo pataikūnai, — 

;sušuko:
— Mes niekada nesudarysi- 

; me taikos su Tarybomis !... 
Mes apsupsime bolševikų rė- 

j žimą spygliuota viela ! Mes ir 
ateityje aprūpinsime jo prie
šus ginklais, pinigais ir amuni-

• ci j a ’
P r a n c ū z i j o s imperializmas 

i tiek Klemanso, tiek jo įpėdinių 
' laikais darė visa, kad įvykdy- 
' tų šią plėšikišką programą. 
Bet kas nežino, kad 1939/40 

'metais ši politika, kurią pa- 
! diktavo akla klasinė Prancūzi
jos kapitalistų neapykanta so
cialistinei valstybei, atvedė
Prancūziją prie katastrofos, kai 
Hitleris, kurį miuncheninin- 
kai siundė prieš TSRS, prieš 
užpuldamas Tarybų Sąjungą, 
pasuko į vakarus ?

— Istorijos pamokos ne vi
siems išeina į naudą, — su 
/karčia šypsena kalba Kašenas. 
— Dabar vėl mėginama apsu
pti Tarybų Sąjungą spygliuo
ta viela. Vėl auginami Vakarų 
Vokietijoje fašistai, norint dar 
kartą pamėginti mesti juos į 
rytus. Vėl planuojama panau
doti Prancūzijos kariuomenę 
intervencijai prieš Rusiją. Bet 
jeigu šie kėslai sužlugo du 
kartus — prieš trisdešimt ir 
prieš penkerius metus, tai ar
gi neaišku, kad toks mėgini
mas trečią kartą pasibaigtų 
dar liūdniau tiems, kurie jį 
sumanytų ? Tarybų Sąjunga 
iš karo išėjo dar galingesnė, 
negu anksčiau. Išaugo ir stip
rėja jos ištikimi sąjunginin
kai ■— liaudies demokratijos 
šalyje. Taikos jėgos didėja vi
sose/ 'šalyse, jų tarpe ir pas 
mus, Prancūzijoje. Be to, at
sižvelkite į tokią nemažareik- 
šmę aplinkybę. Prieš 30 metų, 
kai mūsų kareiviai ir jūreiviai 
sukilo, atsisakydami kautis 
prieš Tarybų Rusiją, mes dar 
neturėjome komunistų parti
jos. Dabar jinai yra !

Taip, Prancūzijoje dabar 
yra komunistų partija, ir tik

rai kovinė partija. Beveik tris
dešimt metų praėjo nuo to lai
ko, kai suvienytosios socialis
tų partijos suvažiavimas Ture 
po audringų diskusijų dviem 
trečdaliais balsų nutarė ptisi-r 
jungti prie komunistų Interna
cionalo. Mažuma, į kurią įėjo 
tokie veikėjai, kaip Bliumas, 
atskilo ir sudarė partiją, ku
ri per tris dešimtmečius iš- 
davinėja Prancūziją ir pran
cūzų liaudies interesus. Dau
guma sudarė komunistų par
tiją.

šiame istoriniame akte ypa
tingai didus Marselio Kašeno 
nuopelnas. Tai jis vyko kaip 
suvienytosios socialistų parti
jos delegatas į Maskvą pas 
Leniną.

Apsilankymas Maskvoje, 
pasikalbėjimai su Leninu ap
ginklavo Kašeną supratimu 

i uždavinių, kurie yra iškilę 
' tarptautiniam revoliuciniam 
/sąjūdžiui po Spalio revoliuci
jos pergalės. Jis grįžo į Pary
žių tvirtai pasiryžęs padaryti 
visa, kad Prancūzijoje būtų 
sukurta kovinė darbininkų 
klasės partija. Kašenas supra
to ir jautė, kad liaudis palai
kys šią idėją. Ir jis neapsiriko. 
Į pat pirmąjį mitingą Paryžiu
je, kur jis turėjo padaryti at
askaitą apie kelionę į Tarybų 
Rusiją, atėjo 40 tūkstančių 
žmonių.

“Tu matei Leniną?—klau
sė jį.—Tu matei bolševikus? 
Papasakok apie juos ! Papa
sakok!” Ir Kašenas pasakojo, 
nenuilstamai pasakojo. Jis 
apvažiavo visą Prancūziją ir 
visur kalbėjo apie susitikimus 
su Leninu, apie susitikimus su 
tarybiniais žmonėmis ir ragino 
suorganizuoti kovinę dar
bininkų klasės^ partiją, 
šio milžiniško propagandinio 
darbo vaisiai daug kuo pasi
reiškė kongrese Ture, kai du 
trečdaliai ^delegatų nubalsavo 
už komunistų partijos įkūri
mą... )

Slinko metai. Kašenas to
liau dirbo nenuilstamą organi
zatorinį ir propagandinį dar
bą Prancūzijos komunistų 
partijoje ir tarptautiniame 
darbininkų judėjime. Jis ne 
kartą lankėsi Maskvoje, kiek
vieną sykį džiaugdamasis nau
jais ir naujais socialistinės 
valstybės pasisekimais. Jis ne 
kartą susitiko su draugu Sta
linu; apie šiuos susitikimus jis 
dabar su giliu jausmu prisi
mena, kaip apie didžią kūry
binę mokyklą.

Augant ir stiprėjant Pran
cūzijos komunistų partijai, 
stiprėjo ir politinės represijos 
prieš ją. Kašeną lygiai su ki

tais partijos lyderiais ne kar
tą mesdavo į kalėjimą. Bet 
represijos nepalaužė Prancū
zijos komunistų vadovų kovin
gosios dvasios.

Kai hitlerininkai, miuncheni- 
ninkų padedami, sukėlė antrą
jį pasaulinį karą, 70-metis Ka
šenas nesvyruodamas užėmė 
savo vietą pirmoje gretoje ko
votojų dėl Prancūzijos išva
davimo.

Su pasididžiavimu jis paro
do atsiųstą jam dovaną iš iš
vaduotųjų ■ Kinijos rajonų 
plakatą, vaizduojantį dvari
ninkų žemės pasidalinimą tarp 
bežemių valstiečių, Vietnamo 
partizanų vėliavą, dovanas, 
kurias atsiuntė “Humanitė” 
Italijos darbo žmonės, draugo 
Stalino portretą, kurį šilke iš
audė Pavlovo Posado audėjos. 
KAšeno kabineto sienos nuka
binėtos Kinijos, Graikijos, In- 
dokinijos žemėlapiais. Ir čia 
jis akylai seka mūšius, kuriuos 
demokratijos stovykla kovoja 
prieš imperialistus visame pa
saulyje. Ir visada, kai aplinky
bės to reikalauja, jis “Huma
nitė” puslapiuose ragina pran
cūzų liaudį išreikšti savo soli- 

| darumą su kovotojais prieš 
■ imperializmą, taikai ginti.

Su tuo pačiu aistringumu, 
su ta pačia jėga Kašenas pasi. 
sako prieš taikos reikalo išda
vikus, prieš ištikimybės laužy
tojus ir dviveidžius. Rūstybė 
ii* neapykanta skamba jo bal
se, kai jis pamini judošių Tito, 
perbėgusį į imperialistų stovy
klą. Su sarkazmu jis kalba 
apie politinį bankrotą Bliumo, 
kuris dabar praranda savo 
partijos likučius. — Bliumo 
laikraščio “Popiuler” dabar 
išplatinama Paryžiuje iš viso... 
keturi tūkstančiai egzemplio
rių. “Visi šie ponai turi vieną 
kelią — į istorijos pamazgų 
duobę”, — pastebi Kašenas.

Jau vėlu... Atsisveikinant 
Kašenas prašo mus perduoti 
sveikinimus “Pravdos” skaity
tojams, tarybiniams žmonėms.

Apleisdami “Humanitė” re
dakciją, mes pastebime iškal
tą iš granito Kašeno biustą — 
jo žemiečių — bretonų dova
ną jo septyniasdešimt penkto
sioms metinėms. Negalima bu
vo labiau vykusiai parinkti 
medžiagą skulptūrai — ji tik
sliai atvaizduoja šio drąsaus 
ir valingo uolotosios Bretoni- 
jos sūnaus būdą. Kašenas pats 
yra tarytum iškaltas iš grani
to, ir net metai nepajėgia su
silpninti jo neišsenkamos ener
gijos.

J. Žukovas
(Iš “Pravdos”)

New Yorko mieste (Irau-1 eksplodavo
džiama pavargėliams gatvė
se iš praeivių prašyti al- 
mužnų. Vienas tos rūšies 
pavargėlių atrioglino prie 
Times Square, ant 42-ros 

į gatvės ir pradėjo bizniavot 
I— prašinėt almužnų. Ne- 
I trukus patėmijo visai arti 
i prie jo policistą. Pavargėlis' 
I tuoj atsitūpė prie šalygat-j 
vio ir pradėjo ko tai ieško- 
tL '

Policistas: — Na, o ko tu 
čia ieškai?

Pavargėlis: — Kvoterį 
| pamečiau.

Policistas: — Tai kur tu 
I tą kvoterį pametei ?

Pavargėlis: — Ten, ant 
I 34-tos gatvės.

Policistas: Tai kokių pa- 
i ralių tu čia ieškai?

Pavargėlis: — Čia dau
giau šviesų negu ant anos 

j gatvės. * sje -Jį:

Vienas grin orius gavo 
'darbą drapanų siuvimo 
! dirbtuvėje. Na, ir kad tą 
Įsiuvinį sunarpliojo, tai nė 
Į aukščiausias Lietuvai va
rduoti komitetas nepajėgtų 
I išnarplioti.

Dirbtuves savininkas, pa-
į ėmęs tą siuvinį, pradėjo ap- 
i žiūrinėti, o grinorius man
dagiai sako:

Ponuli: — Išrodo man, 
'kad susiūdamas *ta siuvinį
> V L

padariau klaidą.
Dirbtuvės savininkas: — 

Ne, tu nepadarei klaidos. 
Aš tai padariau klaidą, su
teikdamas tau darbo.

Pas vieną lietuvių šeimą:neprivažiuosi.
atvažiavo labai unaringą | — Važiuok ana gatve du 
dypė (D.P.). Kaip tik įžen- blokus ir pasisuk po dešinei, 
gė į kambarį, tuoj užrietė. Ne, nė taip neprivažiuosi, 
nosį ir pareiškė, kad kam-į Aš manau, kad iš čia nega- 
bariuose švankus kvapas. Įima prie Capitol teatro pri- 
Po valandos laiko, vėl ta dv-i važiuoti.
pė klausia kambarių savi
ninkės, kelias tarnaites tu
rit ir kodėl kambariuose 
toks neskanus kvapas? Sa
vininkė giliai atsiduso ir 
sako:

— Žinai, poniute, nuo 
pat ryto vėdinau ir švari
nau kambarius, bet kaip tik 
tu, poniute, įžengei, taip ir 
pasmirdo visi kambariai. 

%. *

Vienos bažnyčios parapi-jšen, nupirksiu cigarečių, 
jonai nutarė apdovanoti tos Pavargėlis: — Nerūkau, 
parapijos kunigą jo gimta- ponuli.
dienio proga — nupirkti au- Džentelmonas: — štai 
tomobilių. penki doleriai, bet turi eiti

Paskirta komitetas iš iš- su manim, o aš perstatysiu
kalbingų žmonių, aplanky
ti visų parapijonų namus 
aukų parinkimui. Užėjo pas 
vieną parapijonką, šioji 
bando atsisakyti, būk netu
rinti pinigų. Sako, turiu su- 
sičėdinus $7, bet rytoj tu
rėsiu užmokėti už plaukų 
sugarbiniavimą, nes šešta
dienį turiu būti seservaikio 
veselijoj. Komitetininkas, 
kaip iškalbus žmogus, sako:

— Mes parapijonai, turi
me atsiminti šventųjų gyve-' 
nimus. Nekaltai prasidėjusi' 
šventoji Marija niekados; 
nesidabino ir net nežinojo, 
kas yra “beauty parlor.”

Parapijonka, ytin pykčio 
apimta, sušuko: — Tai pa
sakyk man, tu šventuoli, ar 
tada Kristus irgi važinėjo 
automobiliumi?* * *

Darbininkas dirbo prie 
gaso tankų; vienas tų tan
kų eksplodavo ir išnešė tą 
darbininką net keliolika pė
dų į aukštį. Kitas darbinin
kas, kuris tenai dirbo, ap
imtas išgąsčio, subėgo pas 
bosą ir sako:

— Mister bos: Tankas
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Kelv., Lapkr. 17, 1949

į padangę.
Bosas, pamislines valan

džiukę, klausia:
— Tai kur dabai* Jo

nas?
Darbininkas: — Jis vėl 

ten prie tankų, bet jau ne
gyvas.

Bosas pasišaukė knygve- 
di ir paliepė suskaitliuoti, 
kiek tas nabašninkas yra 
uždirbęs.

Knygvedis: — 0 kaip su 
; tuo laiku, kai jis buvo iš
kilęs padangėn ir nedirbo?

* * *

Vienas biznierius atėjo 
Ipas Mr. Anthony, per radi- 
' ją patarimų davėją, ir sako:

— Mister Anthony: Aš 
lesu 63 metų amžiaus ir tu- 
Iriu biznį. Neseniai apsive- 
įdžiau su 30 metų amžiaus 
i labai gražia moterim. Aną 
'dieną prapuolė mano mote- 
i ris, trokas ir pas mane dir
bęs mano brolvaikis.
—Tai ar nori sužinot, kaip 

surasti savo moterį? — pa
klausė biznieriaus Mr. An
thony.

Biznierius: — For God’s 
sake, no! Aš noriu dažinoti, 
kaip galėčiau be didelio tru- 
belio atgauti troką?

* # *

FarmcYys, atvažiavęs į 
New Yorka, sumanė užeiti 
į Capitol teatrą. Nežinoda
mas, kurioje gatvėje, pa
klausė informacijų vieno, 
jau gerai įsilinksminusio 
praeivio. Praeivis, pamisli- 
ję valandžiukę, sako:

— Važiuok šia gatve tris 
blokus, o paskui pasisuk po 
kairei du blokus. Ne, taip

Suvargęs, barzda apžėlęs 
ir apšepęs, žmogelis papra
šė keletos centų nuo puikiai 
apsirėdžiusiu ir gerai atro
dančio džentelmono. Šisai, 
pažiūrėjęs į suvargėlį, sa
ko: — Eime į šią taverną, 
tai užfundysiu degtinės.

Pavargėlis: — Negeriu 
alkoholio, ponuli.

Džentelmonas: — Tai eik 

mano moteriai. Mat, ji man 
dažnai primena, kad lai
mingos tos moterys, kurių 
vyrai negeria ii- nerūko.

* * *

Jonas: — Lytoj mano 
žmonos, gimtadienis. Sakyk, 
Juozai, kuom galėčiau pi
giai ir patenkinančiai ją už
ganėdinti?

Juozas: — Geriausia 
šiandien nieko apie tai ne
užsimink, o rytoj nepareik 
su vis namo. Sakyk, kad 
viršlaikį per visą naktį dir
bai.

Kazys Bevardis.

So. Boston, Mass.
ALDLD 2 kuopa nutarė 

siųsti knygas Pietų Amerikos 
lietuviams.

Todėl, kurie nebesinaudo-, 
jat’ALDLD išleistomis knyga/ 
mis ir jei jums nebereikalin
gos, prašom priduoti tokias 
knygas L. Zelsonui, penkta
dienių vakarais, tarpe 7-9 y., 
ir kuopos komitetas išsiųs jąs 
tiems, kuriems labai reikalin
gos.

ALDLD 2-ros Kp. Kom.
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ROJUS MIZARA San Francisco, Cal __

(Tąsa) 
sūrį ir geroką šmotą lašinių. Visu keliu motina man 
vis sakė: “Tik tu, sūneli, saugokit angliakasyklų.”

V.
Nekantriai laukėme, ką atsakys Petras Balandu- 

kas: ar jis sutiks mane priimti? Jeigu ne, pas ką aš 
vyksiu? Patėvis paliko pažįstamų Šenadoryj, bet 
apie tai motina nenorėjo nei pagalvoti.

Už keleto savaičių atvyko pas mus senutė Balan- 
dienė su laišku. Ištraukusi iš užančio laišką, rašy
tą mašinėle ir gan taisyklinga lietuvių kalba, ji pa
davė man skaityti. Laiškas buvo trumpas, bet kon
kretus. Dėl mano Amerikon vykimo Balandukas te
parašė tik neilgą paragrafą:

“O kai motina klausi, ar aš priimčiau Miką Kil- 
puką, — kodėl gi ne? Amerika plati šalis, vietos 
visiems užtenka. Jei jis nori naudingą darbą dirb
ti, tegu atvažiuoja. O jei nori tinginiauti arba po- 
navoti, lai pasilieka ten, kur gyvena, nes paraziti
nių veltėdžių mes čia turime net perdaug. Paduok 
jam mano adresą. Kai atvažiuos, aš jam padėsiu 
susirasti butą ir darbo.”

Patėvio patariamas, aš tuojau sėdausi ir para
šiau Balandukui laišką, pranešdamas, jog darbo 
aš nesibijau; už priėmimą jam bus didžiai dėkinga 
mano motina ir aš.

Kelionei pinigų patėvis gavo. Motina pagamino 
džiovintų sūrių ir kitko. Viskas, atrodė, buvo su
ruošta, ir bet kurią dieną galėjau užtraukti “Su
die, Lietuva!...”

Bet aš vis vilkinau, nenorėjau taip greit išva
žiuoti.

Vieną vakarą, kai mudu pasilikome troboje, mo
tina, tiriančiai pastebėjusi mane, užklausė:

— Kodėl tu, sūneli, nevažiuoji Amerikon? Ko 
tu vis lūkuriuoji? Užgrius žiema, o žiemą, žmonės 
sako, jūra sukylą, laivus nuskandina. Kelionei juk 
viskas paruošta.

Nustebau, išgirdęs tokį motinos paklausimą. Tik 
prieš keletą savaičių ji verkė, prašydama nevažiuo
ti, o štai, dabar, prašyte prašo kuo veikiausiai iš
vykti !

— Keistas klausimas, — atsakiau jai. — Noriu 
nueiti šian ir ten į atlaidus, draugus pamatyti, pas
kutinį sykį Lietuvoje pasiviešėti. Juk aš čia nebe
grįšiu.

—• Tu man, sūneli, meluoji! Tu. . .
Ir motina pradėjo verkti.
— Nieko nemeluoju.
— Meluoji, sūnau, meluoji! Ak, Dieve, kokių esa

ma žmonių. Ta nenaudėlė, ubago vaikas!
— Kas, mama?
— Tu žinai ir aš žinau! Marė laukia nuo sesers 

šipkortės, ir ji tavęs prašė palaukti jos. Žinau! Iš- 
važiuosit sykiu, o ji ir užsikarus tau ant kaklo, 
kaip akmuo. Biedni visi pasirengę kibti prie tur
tingų, kaip musės prie medaus! Saugokis, Mykoliuk, 
jos, kaip nuodo. Važiuok vienas ir važiuok kuogrei- 
čiausia! Palengvink savo motinai išgyventi šias 
sunkiąsias dieneles.

Motina buvo sumenkėjusi, sudžiūvusi, kaip skied
relė. Pirmiau ji rūpinosi dėl to, kad aš išvažiuoju, 
o dabar — dėl to, kam aš laukiu Marytės.

Taip, ji suprato, jog aš laukiu Marytės, bet ne
žinojo paties branduolio: ne Marytė manęs prašė 
jos lanktį, bet aš prašiau ją, kad ji sutiktų su ma
nim drauge važiuoti, kai gaus savo laivakortę. Aš 
to motinai nesakiau, nes tai ją būtų visiškai pri- 
bloškę.

— Gerai, važiuosiu vienas, važiuosiu tuojau.
Tą naktį užmigti aš negalėjau. Varčiausi, galvo

jau, svarsčiau. Mptina sugriovė mano visus planus, 
kuriuos buvau nusibrėžęs. Aš dabar pajutau, jog 
be Marytės gyvenimas man bus liūdnas ii’ betiks
lis. Pirmą kartą pajutau savyje, kad aš ją myliu ir 
myliu labiau už viską. Krūtinėje siautėjo kaž koks 
malonus maudulys, neleidęs man nei miegoti, nei 
ką rimtesnio galvoti. Aš, tiesa, nebuvau klausęs, ar 
Marytė myli mane, bet iš visų jos veiksmų ir žvilgs
nių, mestų man, buvau įsitikinęs, jog taip, ji mane 
myli. Neturėjau drąsos pasakyti jai savo jausmų ir 
paklausti, ką ji apie mane mano. Buvau jaunas, ne
patyręs vaikogalis, o Marytė — taipgi, tik ji, kaip 
mergina, turėjo daugiau gyvenimiškos nuovokos ir 
patyrimo.

Aš tikėjausi važiuoti su Maryte drauge į Ameri
ką, kelionėje pasisakyti jai, ką manau, atidengti jai 
savo jausmus, prašyti jos rankos, na, ir, pasiekus 
naują pasaulį, pradėti naują gyvenimą. Bet moti
nos nusiteikimas, pareikštas tą vakarą, mano duo
tas jai žodis, atrodė, dabar sugriaus mano svajonių 
palocių iš pat pagrindų.

Ant rytojaus, kai Marytė klojo lankoj linus, aš 
jai tariau:

— Mariute, aš tau noriu ką nors pasakyti... — 
Sakinys nutrūko ir aš nežinojau, kaip jį sudurti.

— Žinau, —- atsakė ji.
— Tu nežinai.

(Bus daugiau)
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—• Ketv., Lapkr, 17, 1949

i
i

Vice-prezidentas Alben Barkley, 73 metu, ir jo su
žadėtinė Mrs. Carleton S. Hadley, 38 metų, iš St. 
Louis, paskelbė, kad juodu susiveda lapkričio 18-tą. 

Busimieji “jaunieji” abu yra našliai.

-ii-

MIAMI, FLA
VARGINGAS DIPUKU 

GYVENIMAS

Turiu progą pasiskaityti ka
talikiškų laikraščių. Savait
raščio Sandaros No. 44 trem
tinis, patekęs į Louisianos 
valstiją, kaltina katalikišką 
organizaciją, kuri vadinasi 
raidėmis NCWC, išduodanti 
nevardines garantijas dipu
kam Vokietijoj, prižadėdama 
dangišką rojų Dėdės Šamo 
žemėj prie visokių ūkio ir 
plantacijų darbų, tyrame ore, 
kur vien tiktai paukšteliai 
čiulba visokias giesmes ir me
lodijas. Tai kur tu, žmogau, 
atsisakysi nuo tokios pasakiš
kos laimes!

Perplaukę Atlanto “bala” 
ir nutarabaninti i Louisiana 
šteitą dipukų šeimos lengvai 
atsikvėpė -—.na, dabar gyven
sime laimingai, kaip pas Die
vą už pečiaus. Tos katalikų 
organizacijos, negrų parapijos 
klebonas, Amerikos lenkas iš 
Abberville, La., patvarkė mus 
į šteito farmą, toli nuo miesto 
ir geležinkelių. Aplinkui pie* 
vos, pelkynai ir ryžių laukai; 
pilna visur gyvačių ir įvairių 
nuodingų šliūžių. Darbas nuo 
ryto 1 vai. iki 8 vai, vakaro, 
prie karvių ir šiai]) visokių 
darbų. žmona su dukra 
dirba namų ruošą nuo 6 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro, gauda
mos po 50 centų į dieną. Bet 
šeimininkas sužinojo, kad mes 
norime iš čia išvykti, jas abi 
iš darbo atleido, o jų vietoje 
pasamdė negrę.

Dabar dirba vienas už $15 
per savaitę, kurių turi užtek
ti maistui, kurui ir drabu
žiams visai šeimai. Neturi 
žmogus nei vienos laisvos die
nos nei sekmadienio, darbo 
po 15-16 valandų parai, šla
pias, purvinas iki ausų. Gy
venimo “palocius” be langų, 
be jokių patogumų, nėra kur 
nusiprausti, nei išsiskalbti, 
visur drėgna ir sienomis skrai
do širšėsapsos, visokio dy
džio uodai ir kitokį gamtos 
sutvėrimėliai. Tokiuose “rū- 
muose” mūsų Lietuvoj vištos [[Tautiškose Kapinėse musų 
gyvendavo, bet ne žmonės. O mylimo brolio, švogerio ir dė
čia skirta negrams ir dipu
kams.

Šeimininko iškviestas NC
WC organizacijos atstovas, 
negrų parapijos klebonas, A- 
merikos lenkas, išvadino mus 
DP durniais, tinginiais; esą, 
pripratote Vokietijos kempė
se tinginiauti. Gal jūs, di
pukai, kino (movies) užsima
nysite; gal dukra norėtų bū- 
ti ne tarnaitė, bet sekretorė! patarnavimą.
Svarbiausia, kad be boso ži- Sesuo Bessie, švogeris My
nios dipukai negali nei žings
nio žengti. Jei sauvališkai 
pasielgtų — juos baugina 
grąžinimu atgal į Vokietijos 
kempes. Tai}) tas kunigužis 
juos pribaugino be galo ir 
krašto. Ant pabaigos dipukai 
skundžiasi: Tai matote, kaip 
mes papuolėme vykdami per 
NCWC siūlomas, garantijas. 

i Dabar patys įsitikinome ant 
savo kailio.

Vokietijoj per Tarybų Są
jungos atstovus jie buvo agi
tuojami grįžti atgal į Lietu
vą, Į savo gimtąją tėvynę, 
kur. jų laukia, apart švarių 
darbų, kaimynai ir giminės, 
kur nebūtų reikėję vištinin- 

■ kuose gyventi, bet nepaklau
sė. Tai didelę klaidą padarė.

Anksčiau ai' vėliau, pasi- 
liuosavę iš tų nežmoniškų 
darbo sąlygų, turėtų stoti į 
geras unijas ir darbuotis kar
tu su visa darbo klasės luo- 

i ma už 40 valandų darbo sa
vaitę. Roius Amerikoj yra 
tiktai mažai grupelei veltė
džių, tai yra valdančiajai kla
sei. V. J. Stankus.

Palaidojus A. Gedartą
I

Antanas Gedartas, gimęs 
| Akmenės miestelyje, Mažei
kiu apskr., 1890 metais, bal. 

I 3 d., atvyko i šią šalį 1907 m. 
i ir visą- laiką gyveno Bosto’no 
■apylinkėje. Jis veikliai dalyva" 
I vo pažangiajam judėjime.

Mirė rugpiūčio 4 d. 1947 m.
į Paliko liūdinčias šeimynas 
Į jau mirusios sesers Franciškos 
iSmitkin (Cortland, N. Y.) ir 
i sesers Julijos (Dorchester, 
Mass.)

Paliko nuliūdime trys pus- 
1 * 
įseserės: Anna Pilvaitis, Mary 
! Bagdonas su jų šeimomis, gy- 
i veliančiomis Cambridge, Mass, 
i ir Sofiją Nakas su šeima, gy- 
l veliančia Detroit.

Ir savo seserį Bessie, švoge- 
rį Mykolą Kirkus ir jų sūnų 
Vytautą, gyvenančius Chica
go j e.

Dabar, po dviejų metų ir 
trijų mėnesių nuo Antano Ge- 
darto mirties, Kirkų šeimy
nos rūpestingumu jo lavonas 
tapo atgabentas iš Massachu
setts į Chicagos Lietuvių Tau
tiškas Kapines.

’ Ačiū visiems dalyvavusiems 

dės laidotuvėse. Ačiū L. A. Ža" 
liams už rekordus, Mildred 
žalis už nutraukimą’ paveik
slų. Ačiū; M. ž. žu-rbams, V. 
A. Vaitalioniams, E. A. Kudu’ 
kiam, J. S. Vaytas už vaini
kus, L. Prūseikai už atatinka
mą kalbą, ačiū draugei Lie- 
ppas už pagaminimą gardžių 
valgių ir laidotuvių direkto
riui Bukauskui už mandagų

kolas ir sūnus Vytautas.
Mylimas broli Antanai ! Il

sėkis ramiai mūsų Tautiškose 
Kapinėse. Aš iš visos Gedartų 
šeimynos pasilikau pati viena 
gyvųjų tarpe.

Lankysiu Tavo kapelį ir 
puošiu gėlėmis, kol sveikata 
tarnaus.

Sesuo Bessie Kirkus

Apie Lietuvių Veikimą

LLD. 153 kuopos įvyko su
sirinkimas lapkr. 4 d. ir pagir
tinas dalykas, kad narių skai
čius buvo pusėtinai geras. 
Apart vietinių kuopos reikalų 
buvo atlikta balsavimas LLD. 
Centro Komiteto ir kuopos na
riai vienbalsiai sutiko su LLD. 
Centro Komiteto pateikta pro
poli aci j a, kad butų pakeltas 
narių mokestis iki $2 į metus, 
o butų leidžiama knygos ir 
žurnalas “šviesa”, taip kaip 
iki dabar ėjo.

Susirinkime mūsų pirminin
kė turėjo naujų brošiūraičių 
iš Liaudies Balso ir Laisvės 
dienraščio išleistų, be to D. 
M. šolomsko parašytą knygu
tę “Kinija Žengia j Laisvę”. 
Brošiūrai! cs skaito visi noriai, 
todėl jos ir platinti sekasi ge
rai. Tik gaila, kad mūsų kuo
pa iki šioliai jų neturėjo prie 
savęs, butų galima jų daug 
išplatinti, nes knygutė apie 
Kiniją yra labai įdomi ir labai
daug galima iš jos pasimoky-1 lėtą
ti.

Sekančiame kuopos susirin
kime aš tikiu, kad jau turėsi
me ir Vilnies Kalendorių 4950 
metų. Kiekvienas narys turė
tų stengtis įsigyti tą įdomų 
metraštį. Ten telpa netik įdo
mių raštų, bet taipgi yra 
įvairių informacijų, o kaina 
tik 50c.

Iš rengėjų komisijos prane
šimo sužinojau, kad kuopos 
vardu rengiama šauni vaka
rienė gruodžio 11 d. Daly
vaus trys delegatai Pasaulinio 
Taikos Kongreso, kurie nese
nai dalyvavo Meksikoje. Apie 
vietą ir laiką bris pranešta 
kiek vėliau, tik ią dieną mūsų 
miesto ir apiebnkės lietuviai 
nepamirškite būti pasirengę 
dalyvauti mūsų puikiame ban- 
kiete.

POTERIŲ AGENTŪRA 
IEŠKO KVAILIŲ

Pradžioj šio mėnesio gaunu 
laišką nuo vienos katalikiškos 
įstaigos iš Boston, Mass., ir 
ten sako, kad kuris žmogus 
norėtų melstis, bet jo maldos 
nėra taip galingos, kaip tos 
įstaigos vienuolių, ir prašo tik 
prisiųsti auką nuo $50 iki 
$500, tai jie gali pasimelsti, 
kad Lietuvą Dievas išgelbėtų 
nuo komunizmo ir kad Rusija 
atsiverstų prie dvasios šven
tos.

Tai, draugučiai, atėjo gady
nė —įsteigė poterių agentūrą 
ir ieško kvailių. Gal but dar 
yra tokių, kurie tiki tam blo- 
fui.

Yra gerai, kada žmonės sen
sta, o eina į protą, bet kada 
Žmonės sensta, o eina iš pro
to, tai tikrai juokinga.

Nesenai skaičiau SLA. or
gane Tėvynėj pranešimą, kad 
tos įstaigos valdyba rengia 
kokią tai iškilmę New Yorke, 
ii’ tos iškilmės ceremonijos į- 
vyks katedroje ant 5th Avė. 
Tai kur nuprogresavo mūsų 
lietuviška panstva.,

GAZO IR ELEKTROS KOMP. 
REIKALAUJA AUKŠTESNIŲ 

KAINŲ
ž e m u t i n i ą j ą K a 1 i fib r n i j o s

valstijos dalį plačiai yra apė
musi Pacific Gas & Electric 
Co. Ši kompanija pasidaro 
milžiniškas įeigas (pajamas) 
iš gyventojų, nes ji turi užė
mus ne tik didesnius miestus, 
bet ir visus mažesnius mieste
lius ir net ūkius, kurie naudo
ja gazą ir elektrą. Gi dabar
tiniu sunkiu laiku kompanija 
padavė pareiškimą reikalau
dama pakelti gazo ir elektros 
kainas net 6%. Pati kompa
nija šios kainos pakėlimui 
nenurodo ir neįrodo jokios 
tam priežastis, kuria remian
tis ji galėtų reikalauti pakel
ti šią kaina, tik bendrai 
nusako, būk reikmenys pab
rango.

Jei pakiltų šios kainos ant 
gazo ir elektros, tai šios kom
panijos metinės įeigos padidė
tų apie du milijonai dolerių 
suma. Atrodo jiems dabar ge
ra proga, tai ir naudojasi. 
Komercinė spauda dažnai ra

šo, kad' daug įvairūs produk
tai atpigo, bet kai reikia kas 
pirkti, tai pamatai, kad viskas ! 
priešingai, pabrangę.

Kalifornijoje pirm i aus mo
kėjo žmonės tik 2i/£c., parda
vimo taksų, dabar jau turime 
mokėti 3^2 c. nuo dolerio.

Iki šiol senatvės pensiją 
mokėjo Kalifornijos valstijoj 
nuo 63 metų, dabar padėjo 
ant baloto, kad piliečiai nubal
suotų, kad būtų mokama tik 
nuo 65 metų ir dar apkarpyti 
mokestį.

Jeigu kuris geresnis daly
kas dėl žmonių, tai Komercinė 
spauda karštai agituoja, kad 
panaikinti tokį dalyką, bet 
kad aptaksuoti piliečius, tai 
skaito už prakilnų dalyką. 
O mes tų taksų turime devy
nias galybes.

APIE MŪSŲ SPAUDĄ

Pradžioje laikraščių vajaus 
pora draugių iš Oakland© 
energingai pasisakė gauti ke

liauju skaitytojų Vilniai 

ir paskaitę

ir Laisvei. Bet iki dabar 
dar nesimato jokio vajininkių 
ženklo ant mūsų plano. Tur 
būti Oaklande, kaip ir pas mus 
San Francisco prasta dirva 
dėl gavimo naujų prenumera
torių. Aš irgi bandžiau gauti 
bent po vieną naują skaityto
ją dėl Vilnies ir Laisvės bei 
Liaudies Balso. Ligi šiolei dar 
vis nepavyko gauti nei vieno.

Nežinau, gal žmonės labai 
“mokyti” tapo ir viską žino”, 
o gal, kad pasukę ant kelių 
minučių savo radio
laikraščio antgalvį, jau viską 
žino kas dedasi visame pasau
lyje. Bet politinių klausimų 
kas liečia darbo klasę tikiu 
negali rasti kapitalistiniuose 
laikraščiuose, bet kas vyksta 
pasaulyje tikrumoje tai dau
guma visai nenori žinoti. Ir to 
pasėkoje daugelis pasidarė 
tikri “robotai” ir politiniuose 
klausimuose visiškai nesiorien- 
tuoja, tadgi ir labai lengva 
tokius suvedžioti, ką kapitalis
tai mielai ir daro, kad galėtų 
sutvirtinti savo frontą prieš 
darbo žmonių klasę,

Mes sanfranciskiočiai turim 
džiaugtis, kad turim tokį pui
kų anglišką dienraštį kaip 
Peoples World. Kiekvienas 
darbininkas turėtų jį skaityti.

Alvinas

Montello, Mass.
Nemažai čionai yra priva

žiavusių visokio amžiaus dipu
kų lietuvių iš Vokietijos. Sa
koma, kad yra virš 200. No
rint juos atsitraukti, tai turėjo 
išpildyti ne vien valdiškus, bet 
ir katalikiškus dar popierius.

Vietinis lietuvių kunigas yra 
pasakęs, kad be jo parašo nei 
vienas D. P. iš Vokietijos ne
įvažiuos. Taip apsaugojama 
Amerika nuo “bolševikų”.

Gimįnės, kurie atsitraukė D. 
P., tai visa kuom juos aprūpi

Prezidentas Trumanas pasirašo bilių, teikiantį pasko
las užmiesčiuose veikiančioms telefonų firmoms. Su 
juomi (iš kaires) žemdirbystės sekretorius Charles 
Brennan, AFL viršininkas Thomas Duncan, iš valdinės 
užmiesčiams elektrifikuoti administracijos Clyde Ellis, 

Clark T. McWorter, Claude Wickard.

no, surado darbus, padėjo 
pradžioje gyvenimo naujoj 
vietoj. Koletas ir dienraščio 
Laisvės skaitytojų atsiėmė sa
vo giminių. Buvo manoma, 
kad jiems bus galima perduo.- 
ti geresnis supratimas apie 
darbo žmonių reikalus. Bet 
veltui. Tie D. P. atsikreipė 
prie kunigų dar būdami ant 
laivo. Tuojau jiems pradėjo 
veltui siuntinėti Draugą, Nau
jienas, Darbininką ir kitą 
spaudą, nusistačiusią prieš 
darbo žmonių reikalus ir nau
ją santvarką Lietuvoje.

Bet tūliems D. P. nepatiko ► 
vietos kunigų diktavimas, jie 
pradėjo kunigų neklausyti, ir 
neiti išpažinties. Kunigai Dar
bininke išbarė D. P. už nepa
klusnumą. Tai vienas D. P. 
Keleivyje parašė korespon
denciją apie kunigą Stakaus- 
ką, kad jis perdaug varžo D. 
P. laisvę.

Už tai vieną sekmadienį ku
nigas per pamokslą labai D. 
P. išbarė, net išvadino “bedie
viais”. Net pareiškė, kad jiems 
(tai yra D. P.) buvo negeri 
komunistai, o dabar atvažiavę 
į laisvą Ameriką ir Čia jiems 
nau negerai, tai važiuokite, iš 
kur atvažiavote.

Del to lietuviai D. P. užsi
gavo ir daugelis nuėjo pas 
sandariečius, ten laiko mitin
gus, sutvėrė ir savą chorą. 
Taigi, laikui bėgant ir jie pra
dės geriau pažinti Ameriką, 
darbo žmogaus reikalus ir gy
venimą. Gaila, kad jie dar ša
linasi nuo laisvu minčių žmoA 
nių, nuo darbininkiškų laik-\ 
Paščių, kurie jiems gali tik pa
gelbėti pažinti naujoj šalyj 

imą ir geriau suprasti 
savo reikalus ir pareigas. Suy 
si prate darbininkai turi jiems 
pagelbėti suprasti darbininkiš
kus reikalus. Žolynas

gyven

New Britain, Conn.
Laisvės vajaus reikalais vai

kštinėjant su kitu draugu, teko 
užeiti pas draugus Mickevi
čius. Mūsų nuostabai, radome 
Jurgi Mickevičių sunkiai ser
gantį. Buvome girdėję apie jį, 
kad serga, bet nebežinojome, 
kad taip labai ligos prispaust- 
tas yra. I

J. Mickevičia per du kart^ 
buvęs ligonbutyje, bet ir vėl\ 
prisilaiko savuose namuose 35 ' 
Thornley St. Jo žnęonelė ir 
dukros tai jo slaugės, visad 
prie jo, paruošia kas jam rei
kalinga sunkiose ligos valan
dose. j i 4Į

Mickevičienė mums prasita
rė, kad ūky, kurį buvo įsigiję 
ir kuriame gyveno iki Jurgis 
sunkiai buvo ligos suspaustas, 
teko ant greitųjų visus gyvu- z 
liūs išparduoti ir keltis atgal 
į miestą, pas savo šeimą •Vėlx 
kartu gyventi, kad būtų gali
ma geriau sergantį prižūrėti.

Linkėtina Jurgiui greitai 
pasveikti ir sutvirtėti. V.

Kairo. — Egipto valdžią 
užsisakė rakietinių lėktuvu 
iš Anglijos. , s



Hartford, Conn.
Lapkričio 7-tą po ilgos ligos 

mirė Agota žaltauskienė, 58 
rrfetų senumo. Palaidota šv. 
Juozapo kapinėse, Poquonock, 
Conn. Gimus ir augus Lietu- 
voje, Raseinių mieste, Kučinų 
šeimoje. Prieš 40 metų at
vyko į šią šalį ir ilgesnį savo 
laiką išgyveno ant ūkio 
Bloomfield, Conn., kur išau
klėjo sūnų Stasį ir dukrą He
leną, kurie jau yra vedę ir 
gražiai gyvena.

Velionė daugelį kartų yra 
paaukojus farmiškų sūrių, 
ypač spaudos piknikams. Ka
dangi sveikata neišlaikė ūki
nio gyvenimo, tai prieš porą 
metų persikėlė gyventi į 
miestą ir per tą laiką veik 
nieko negalėjo dirbti. Pri
klausė prie LDS Hartfordo 
kuopos.

Velionė buvo pavyzdinga 
šeimininkė ir gero būdo, su 
visais maloniai sugyveno. 
Laidotuvės buvo didelės ir su 
daugelių gėlių ir palydovų.

Po visų ceremonijų visi tapo 
pakviesti į mirusios namus ir 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj, o tau, Franai, ir šei
mai liūdesio valandoje gili 
užuojauta. j. Sirvida.

Elizabeth, N. J.
RINKIMŲ PASEKMĖS

Elizabetho apylinkės (Uni
on County) iš visų mažumos 
partijų kandidatų j General 
Assembly vietą Komunistų 
Partijos kandidatas gavo dau
giausiai — 2,325 balsus.

Tas sudaro daugiau, negu 
3% paduotų populiariškų 
balsų šiame Union County 
ruožte.

New Jersey gubernatoriaus ! 
vietos Prohibicijos Partijos 
kandidatas Edson R. Leach 
gavo 2,063 balsus. Progre-j 
šyvių Partijos kandidatas 
James Imbrie — 1,070. Soči- į 
alistų Darbo Partijos kandi- ' 
datas John C. Butterworth— * 
381.

Į General Assembly vietą: 
Progresyvių Partijos kandida- i 
tas William Wallace 1,71’6 ir: 
Esther Stavis 1,452 balsus.

Linden, N. J. (kuris pri
klauso Union County) leistas i

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSU i 
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje: 
arba eiti ligoninėn. Tas jutos atsi» I 
eitų labai brangiai. Bet tą galima j 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias ginklas; 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių: 
vaistų. Prašome pasiskaityti. .

No. 1—Nuo dantų gąlimo ir dan-' 
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet j 
smegenys (gums) nesveikos, išpur
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. i 
S. Miracle Ointment 'for Toothache, j 
Būsite patenkinti. Kaina $1.

No. 2—M. j. S. Salve fOr Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai -šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungumą, traukymą, tirpi
mą, nesveikumą sąnarių (museles), 
nuo uŽsišaldymo ir hštraus kosulio 
ir nuo peršalimo. Kalba $1.Ž3.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, burns, 
sores, ir lt. Ši mostis visuo
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.23.

No. 4—M. J. S. New Discovery 
Salve for Itching Skin ar Poison 
Ivy. Šita mdstis haūjai išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash,' išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.23;

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į trum-i 
pą laiką, Varvančias ar ne, užsehė- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė Vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti pVie dėžės.
Kaina $2.56.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite rrtoney-oi’dėi’į ar čekį. Siun
čiant C.O.t>., reikia prisiųst 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartfordu Conn.
Vietiniai ghiits gauti Vaistinėje 

po 458 Park St., Hartforde.

referendumas dėlei Įsteigimo 
savo miestavo ligonbučio, di
džiumos piliečių balsų tapo 
atmestas.

Elizabethe didžiuma pilie
čių balsų užgynė referendu
mu įvedimą senatvės apdrau- 
dos (pensijos) miesto knygy
nų tarnautojams ir visiems 
kitiems, kurie ligi šiol nebuvo 
aprūpinti pensijomis.

Visoj New Jersey valstijoj 
pasiūlymas paskirt šimtą mi- 
lionų dolerių bonų statymui 
naujų pigių pastatų gyvento
jams tapo didžiumos balsų 
atmestas; taipgi pasiūlymas 
paskirti šimtą milinnų dole
rių bonais dėl buvusių karo 
veteranų nepraėjo.

Tik vienas referendumas 
praėjo, tai išleidimas $25,- 
000,()()() vertės boui.i naudai 
įsteigimui naujų protinių ligo
nių ligonbučių.

Kaip matote, nekuriuose 
klausimuose, ypač dėl staty
mo pigių namų šios valstijos 
gyventojams, čionaitiniai pi
liečiai laikėsi griežtos ekono
mijos.

“Laisvės” Reporteris.

Waterbury, Conn.
Koncertas įvyks nedėlioj, 

lapkričio 27 d., 8 vai. vakare, 
Waterbury Women’s Club. 
Dainuos Gertrude Ulinskas 
lyriškas soprano, ir Daniel 
Sweeney tenoras. Dr. Max 
Cushing, Ph. I)., Columbia 
Universiteto, dainininkams 
akompanuos. Programos pa
ruošime darbuojasi Mr. John 
Bellucci. Bilieto kaina, įskai
tant ir taksus, $1.50. Kon
certas bus gražus, visi ragi
nami dalyvauti. G. U. *

Miami, Fla.
Lietuvių Kliubo susirinki

mas įvyko 9 d. lapkričio. No
rėdamas su daugiau lietuvių 
susipažinti, nuvykau ir aš. 
Pradžioje radau nedidelį bū
relį, bet vėliau pusėtinai skait- | 
lingai susirinko.

Atsidarius susirinkimui pir
mininkas peršaukė valdybą. 
Visi dalyvavo. Užrašų raštinin
kas Žiugžda jaunas, Ame
rikoje gimęs vyras perskaitė 
pereito posėdžio protokolą an-! 
glų kalboj. Jis skaito labai ait 
škiai, kad visi gali gerai sup
rasti.

Po įvairių kliubo reikalų nu
tarė šį sezoną surengti tris 
piknikus, nes čionai piknikai 
rengiami žiemos mėnesiais, 
kada iš šiaurinių valstijų su
važiuoja daug turistų.

Didelių diskusijų išaukė 
Kaulaikio įnešitnas, kuris siūlė 
aukoti $50 iš kliubo iždo “Lie
tuvos vadavimui”, supraskite, 
paramai tų grupių, kurios nie-1 
kiną Lietuvos santvarką iri 
liaudį. ,

Labai negražiai pasirodė' 
Puodžiūnas, kuris neseniai iš i 
Vokietijos atvykęs. Jis kliubo; 
narius pradėjo vadinti “Mask
vos ir Stalino agentais” ir ki
tais jam įprastais pravar
džiavimais. Kliubiečiai jam 
teisingai atkirto, kad jis gali 
būti Hitlerio ir Musolinio 
agentas. Diskusijų laiku pasi
rodė, kad didžiuma priešingi 
eikvoti kliubo iždą tokiems 
reikalams, taip ir nutarta, kad i 
nebus aukojama.

Gerai tam D. P. atsakė kliu
bo sekretorius, kuris Ameriko
je augęs ir gimęs, kad Lietu
vos žmonės patys susitvarkys 
be įvairių ponų loskos, kurie 
Amerikoje lietuvius kursto 
vienus prieš kitus.

Keista, kad kokis ten D. P. 
nespėjo atsibaladoti į mūsų 
šalį, o jau čia išgyvenusius po 
30-40 :metų šios šalies pilie
čius drįsta kolioti. Reikia pa
sakyti, tai didelis akiplėšišku
mas 1 Reikia suprasti, kad 
Amerikos lietuviai savo orga
nizacijose nors ir kantrūs, bet 
tokius Smetonos liekanas bus 
priversti suvaldyti. Ir gerai 
kliubo nariai padarė, kad ne
priėmė to įnešimo. Svečias.

Prikasęs firmoms kalnus anglies, angliakasys unijistas 
ir jo dukra laike streiko turi sau prisirankioti anglies 
gabalu iš anglies dulkiu ir parsinešti namo. Scena 

prie Hillman Coal & Coke kasyklos netoli 
Eighty-Four, Pa.

Cleveland, Ohio
CLEVELANDO ŽINIOS

L. M. S. Suvažiavimas ir 
Koncertas. Kaip jau žinoma, 
Meno Sąjungos Suvažiavimas 
įvyks Clevelande lapkr. 26 d. 
Sachsenheim Svetainėje, 1406 
E. 55 St.

Suvažiavimo sesija prasidės 
1-mą vai. po pietų, o antra se
sija 9 vai. sekmadienio ryte. 
Delegatams iš kitur atvažia
vus, o ypatingai tiems, kurie 
atvažiuos kiek anksčiau negu 
sesijos prasidės •— patartina 
pirmiausia apsistoti mūsų LDS 
Klube, 8305 St. Clair Ave. Iš 
ten bus kiekvienam nurodytos 
nakvynės ir kitos reikiamos in_ 
formacijos. Tačiaus, pageidau
tina, kad važiuojantieji dele
gatai, kurie norės pernakvoti 
pas draugus Clevelandiečius 
namuose — praneštų tai iškal- 
no nakvynių tvarkymo Komi
sijai, tuomet esti laiko tinka- 
mesniam delegatų paskirsty
mui. Jūsų registracijas sius
kite sekamu antrašu: J. žeb- 
rys, 14639 Coit Rd, Cleveland 
10, Ohio.

★
MENO SĄJUNGOS 

KONCERTAS
Meno suvažiavimo proga 

mes turėsime laimės susipažin
ti su žymiausiomis mūsų meno 
pajėgomis Amerikoje lietuvių 
tarpo. Čion suvažiuos visa ei
lė žymių dainininkų, kaip tai 
Detroito Operos solistas Frank 
Price,N Yorko operetiška so
listė Ė. Jeskevičiutė-Young, 
G. Ulinskaitė iš Waterburio, 
pagarsėjusios duetistės A. 
Kenstavičienė su K.A.bekiene, 
taipgi H. ir R. Misevičiai iš 
Chicagos, vėliausi pranešimai 
rodo, jog" bus ir kitos duetis
tės iš Chicagos tai Dočkienė 
su Stanevičiene; nėra abejo
nės, jog atsiras dar vienas, 
kitas programos dalyvis iš 
delegatų tarpo, kurie šiuo 
momentu dar neužtikrinti. 
Taipgi, numatoma, jog bus 
ir šokikų grupė iš Chicagos, 
na o be minėtų svečių bus ir 
mūsų vietiniai solistai, kaip tai 
J. Krasnickas, A. De Vetzko,.

Red Lake, Canada
Už Pakėlimą LLD Duoklių
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 152 kuopa susirin- 
k’imą laikė 6 d. lapkričio ir vi
si nariai vienbalsiai nutarė pa
kelti metinę duoklę nuo $1.50 
iki $2.

Butų gėda Kanados ir Jung
tinių Valstijų lietuviams ma
žinti dabartiniu laiku litera
tūros leidimą. Reikia eiti pir
myn, o ne atgal. Reikia sup
rasti, kad Draugija negali 
verstis prie tų pat įplaukų, ku_ 
rios buvo 35 metais atgal, ka
da viskas buvo daug pigiau. 
Mes ragintum visus LLD na
rius, * kaip Kanadoje, taip 
Jungtinėse Valstijose balsuoti 
už pakėlimą narinių duoklių. 
Nariui 50 čeiltų į metus mažai 
ką reiškia, bet draugijai daug.

M. Deedas,
Kp. Sekr.

Praga. — Daugelis eili
nių Čechoslovakijos kunigų 
laiškais dėkojo valdžiai už 
algų pakėlimą jiems.

Ė. Stefan ko ir šokikė Virginia 
Vol char ir Frank Volchar 
harmonistas. Tokio Koncerto 
ir su tiek daug žymių daininin
kų mes Clevelande dar netu
rėjome ir gali būti negreitai 
vėl tokią progą turėsime. To
dėl Clevelando ir apylinkės 
lietuviai turėtų pasinaudoti šią 
proga ir skaitjingai atsilanky
ti į šį KONCERTĄ, taipgi ku
riems laikas pavelys kviečiami 
atsilankyti ir ant Meno Sąjun
gos Sesijų anksčiau nurodytu 
laiku. J. Žebrys

Great Neck, N. Y.
Spalių 29 d. čia įvyko sup- 

raiso bankietas pagerbti J. ir 
V. Pilvinius. Ruošė M. Smai- 
džiunienė, Pilvelienės sesuo ir 
dukra Ana Pilviniutė — Mrs. 
Jacob. Bankietas buvo sureng
tas atžymėjimui Jono ir Vero
nikos 30-ties metų vedybinio 
gyvenimo sukakties.

Vakaras buvo smagus. Da
lyvių daug, net iš kitų valstijų 
dalyvavo. Svečiais buvo B. 
Pilvinienė iš Mass. Valgių bu
vo užtenkamai ir skanių. Bu
vo geriausių linkėjimų “jau
niems” ir gražių dainų.

J. V. Pilviniai širdingai pa
dėkojo rengėjams ir visiems 
dalyviams. Taipgi geresniam i 
atžymėjimui sukakties J. ii’V. 
Pilviniai paaukavo dienraš
čiui Laisvei $5 proga jo 30-ties 
metų jubiliejaus.

Lapkričio 6 d. buvo politi
nis mitingas rinkimų reikale 
suruoštas L. A. P. Kliubo. Bu
vo užkviesta kalbėtojai nuo vi
sų politinių partijų. Bu
vo atstovai nuo republikonų, 
nuo Darbo Partijos. Advoka
tas J. W. Anseli (Andžiulai- 
tis) kalbėjo už demokratų 
partijos kandidatus, žmonių j 
buvo vidutiniai.

Staigiai apsirgo D. Simokai- 
tienė. Liga dar nenustatyta. 
Nuo seniai serga Ona Balsie
nė, LDS kuopos narė. Linkiu 
sergančioms greitai pasveikt.

F. K-ton

"TranešimaT’
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų, kliubo susi
rinkimas įvyks pirmadienį, Lap
kričio (Nov.) 21 d., pradžia 7:30 
vai. vakare, Laisvės Choro salė
je, 155 Hungerford St. Visas na
res kviečiame atsilankyti ir pra
šome naujų atsivesti. — V. K. 
sekr". (252-253)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD abi kuopos rengia pažmo- 

nį, įvyks šį šeštadienį, lapkričio 
(Nov.) 19 d., Lietuvių salėje, 575 Jo
seph Ave., pradžia 6-tą vai. vakare.

Eidami į ■ šią pramogą nevalgykite 
nieko namie, nes čia bus visokių val
gių ir gėrimų, karštų ir šaltų. Pel
nas nuo šio parengimo yra skiriamas 
spaudos reikalams. Malonėkite visi 
dalyvauti ir paremti tą gražų apšvie- 
tos tikslą. Be spaudos mes nieko ne
žinotume. O kokią falšyvą spaudą 
skaitant, tai naudos neturi, dar tik 
susiklaidini save. Tad visi kaip bi
tės spieskimės j šią pramogą, dirbki
me vieningai ir draugiškai savo 
spaudos palaikymui. — Komisija, 

(251-252)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp; susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 20 d., 11-tą 
vai. ryto, 3014 Yemans. Visi nariai 
malonėkite būti laiku, ries yra svar
bių reikalų aptarimui, turėsim ap
tarti nubalsuoti dti'oklių kėlitob 
klausimą, taipgi bus balsuojama 
ant Centro Valdybos ateinantiem 
metam. Atsiveskit ir naujų narių. 
—- Seki’. (251-252)

Lawrence, Mass.
S. Penkauskienė dabar yra 

New Yorke, kur ji dalyvauja 
plaukų dabintoji) konferenci
joje. Ta proga mano apsilan
kyti dienraščio Laisves įstaigo
je ir Lietuvių Kultūros centre.

M. Dvareckienei vaikai su
rengė išleistuves, kuriose daug 
dalyvavo giminių ir draugų. 
Visi linkime jai laimingai nu
vykti į Kaliforniją pas savo 
dukterį.

Drg. Kuodžių dukra, žentas 
ir su mažu sūneliu po vakaci- 
jų pas savo tėvelius tik da
bar grista atgal į Kaliforniją. 
Laimingos kelionės.

S. Penkauskas

Žinios iš Lietuvos
Sutaupė 17,000 Rublių

MARIJAMPOLĖ, rugs. 28 
d.—Kazlų Rūdos miškų pra
monės ūkio kolektyvas sutau
pė valstybei daugiau kaip 17 
tūkstančių rublių.

elektrinių piūklų 
Brigada dienos už- 
viršija 20-25 pro-

skysto

7

Į spalines socialistines lenk
tynes įsijungė Čibirkos vado
vaujama 
brigada, 
davinius 
centais.

Sunkvežimių šoferiai pasie
kė gražių rezultatų. J. Gel- 
būda per pereitą mėnesį su
taupė 100 kilogramų 
kuro.

Kazlų Rūdos 
nes kolektyvas 
planą įvykdyti 

dienos.

pramo-
metinį

mišl< o 
siekia

ĮMONĖSEPANEVĖŽIO
★ 37 racionalizatonniai pa7 i 

siūlymai patiekti šiemet re-1 
montuojant cukraus fabriką. į 
Daug pasiūlymų jau įgyven-1 
dinta. Įmonės mechaniko Paš- į 
kevičiaus,- pasiūlytas patobuli-1 £ 
nimas runkelių plovykloje už-: 
kerta kelią (nereikalingoms! 
šaknims patekti kartu -su run-' 
keliais, gerina 
dirbimą. Tris pasiūlymus pa-! 
teikė šaltkalvis Astikas. Šalt-1 *

Reumatiški Skausmai |
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga- i 4« 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus-i S 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir- ' 4* 
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo- * 
nių pagelbėjo ir ttoastai pagelbės, i 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk ' * 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00;
4 oz. $2.00. Ekstra didele dėžė 
16

SHALINS
(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

- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - ——- -

| J. J. Kaškiaučius, M. D. t
Į 530 Summer Ave. į į
f NEWARK 4, N. J. Į
Ž HUmboldt 2-796 t
? ;

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
i

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
f

TTTTnwTg-WT^r-rTT^-.Trr-, į, 

kalvio - racionalizatoriaus pa
siūlymai pakelia cukraus ko
kybę, . gamybos kultūrą. Iš
spaudų pergabenimui iš fa
briko į duobes pastatytas 
transporteris.

B. Sargenas.

★ Dvi metines normas iki 
lapkričio septintosios — tok
sai aliejaus-muilo kombinato 
kolektyvo socialistinis įsipar
eigojimas , Didžiojo Spalio 
garbei. Tualetinio muilo ce
chas pradėjo gaminti dvi nau
jas tualetinio muilo rūšis.

J. Arlauskas.
★ Tik aukštos Kokybės ga

minius teikia “Kalnapilio” 
alaus daryklos fermentavimo 
cecho brigada, vadovaujama 
V. Dūlos . Šiuo metu įrengia
mas specialus bunkeris saly
klai džiovinti ir elevatorius 
žaliavai pakelti Į esančius an
trame ir trečiame aukšte ce
chus. šie patobulinimai leis 
papildomai per metus paga
minti 100 tūkstančių litrų 
alaus J. Aras.

★ metinį planą įvykdė spiri
to ir mielių kombinatas. Ga
mybos savikaina sumažinta 
12%. Kombinatas gavo 681

PEIST LANE 
DRUGS, Ine. 

Street 
si.

405 So. 4th
Cor. Hcwes

BROOKLYN, N. Y.k f

kosmetikai, kūdi- 
reikmenys, įvairūs daikte- 

ligonių kambariui reikme- 
už griežtai žemas kainas.

Visokį vaistai, 
kiani 
liai, 
nys

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

•j<4>4°4<4<4.444,4*4*4*4*4*4<4,4a4*4*4<4*4*4*4*4<4<4,*l,4*4,4*4a4*4*4*4,4*4*4<4,4*4,4*4,4<4>4*4*4*4,4*4*4^
4-44« <8 CHARLES J. ROMAN

LAIDOTUVIIJ
DIREKTORIUS

❖

4*
4’
*

oz. $5.00.
DEKEN’S PRODUCTS

P. O. Box 666 Newark 1, N. J.

*
❖runkelių ap

4- i

suteiksime 
pa/tarna v imą. 

/gražiai mo-

4* 
t T 
T i *

Liū

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GR

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada \

DEGTINĖS, VYNAI IR) ALUS \
Atskiras Kambarys Grupėms Ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 

TELEPHONE
STzlGG 2-5043 II Y. 7-8631

RES. TEL.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTįRŪNAS, Manager 

 

(Laisniuotas Balsai/iuotojas) 

 

į i Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrin š ir uX prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčio Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai ____

(>60 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 17, 1949

tūkstanti rublių viri klani
nio pelno. A. Giedraitis.

★ ★ ★
Tarybinės Dainos Vakaras

PANEVĖŽYS, rugs. 28 d.— 
Smilgių kultūros namų salėje 
įvyko tarybinės dainos vakar 
ras, kurį cvganizavo Panevė
žio apskrities 1950 m. Dainų 
šventės pasimošimo komisija. 

: Koncerte dalyvavo stipriausi 
‘ Panevėžio miesto muzikiniai 
| kolektyvai — jungtinis Pane
vėžio miesto mokytojų cho- 

i ras, muzikos mokyklos solis
tai, apskrities kultūros namų
liaudies šokių ansamblis ir I- 
mos gimnazijos mokinai dū
dų orkestras. Į koncertą gau- 

i šiai atsilankė Smilgių mioste- 
; lio darbo žmonos ir aplinki-
■ nių kolūkių valstiečiai. L’u-
■ vo išpildytos naujos tarybinių' 
kompozitorių dainos, įeinan
čios į 1950 m. Dainų šventės 
repertuarą.

ši tarybinės dainos populia
rinimo brigada numato ap
lankyti visus apskrities vals
čius ir praktiškai padėti savi
veiklos rateliams pasiruošti 
Dainų šventei. A. Arlauskas

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker 

o-

edford Avenue

Te

231
BRO

s Vergreen 8-9770

?sio
manęs /dieną ar 
reit

es 
naktį, 
modernišką 
Patogiai ir 
derniškap/^į 
šermeluiiė. i 
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

SHUFFLE BOARD

Ik.



NewYoito^MifeAnloi
Parama Laisvei 
Perkraustyti

Ar Jau Turite Tikietus 
Auditorijos Bankietui?

Pakartos “Mūšy 
Gyvenimo Žaizdas”

Mary Kreivėnas, brookly- t 
nietė, kuri nuolat teikia La is- ! 
vei paramos, ‘koncerte taipgi 
davė Laisvės persikrausty
mo reikalams $2. :;Jos var
das buvo likęsis neužrašytas.

August Jankūnas, brookly- 
nietis, taipgi geras Laisvės 
prietelius, negalėjęs dalyvau
ti koncerte, nes tą vakarą 
dirbo, po koncerto atnešė tam 
pat tikslui $2, sakydamas:— 
Nusibaudžiu save už negalėji
mą būti koncerte.

Įsigijimas tikietų iš anks- 
tokios milžiniškos skalės

Coploniūtės Advokatas
Išgavo Pirmteisminį
Apklausinėjimą

to 
pramogoms, kaip kad Lietu- į 
vių Namo Bendrovės (Kultū-

i rinio Centro) bankietui. yra i 
bemaž tokios pat svarbos da- 

. lyku; kaip kad patsai daly- ! 
i vavimas.

Numanant gerokai iš anks- i 
i to pramogos dydį palengvina I 
j suplanuoti ne vien tik kie- ' 
i kius maisto, bet taip pat rei- 
1 kiamus skaičius ii’ rūšį darbi
ninkų, stalų, kėdžių, visokių i 

I įrankių. Prireikus visą tai 
desėtkais, o kai kada net šim- •
tais padauginti paskutinę die- jau 
ną susidaro didžių problemų.

Ypatingai maistas, kuris 
i dabar brangus visuomet,

laikiną 
pradžios 
Teisėjas

patrijotai įsigy- 
iš anksto. Anks-
Jeigu jūsų gru- 
vėliau įsigysite j 

tačiau pra- 
tuojau, ne-

užsakymo iš anksto sugaudyti 
sudaro sunkumų ir daug pa
didina iškaščius. Tad—

Visi namo 
kite tikietus 
Čiau, geriau, 
p ė padidės,
daugiau tikietų, 
džią padarykite 
delsiant.

Bankietas \ivyks šio mėne
sio 20-tą, šeštadienio vakarą, 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic ir llOth St.. Rich
mond Hill. Tikietas $3.

Kadangi bankietas bus 
po Namo Bendrovės

važiavimo, taipgi švenčių 
kotarpiu (Thanksgiving

Lietuvių Kultūrinis Centras 
jau susitarė , su Liaudies Te
atro aktoriais pakartot d. R. 
Mizaros dramą “Mūsų Gyve
nimo žaizdos” Centro scene- 
rijų estrados paturtinimui — 
tai yra, jvisas uždarbis skiria
mas šiam reikalui.

Kurie šio
pastatymo nematė, 
rie norės juomi 
antru

tuo- 
su- 
lai-

veikalo pirmu 
arba ku- 
pasigėrėt 

kartu—turės tam pro
gą gruodžio 18-tą dieną, ta
me pačiame Kultūriniame 
Centre.

Prašome Laisves skaitytojų 
kiekviena proga šią žinią 
skleist. , S. V.-

įvaitę), tad tikimasi daug 
i švenčių laikotarpiu turint be I v; - ;x -*L -čių iš kitų miestų.

Liberty Auditorijoje

sve- Savaitė po Rinkimų 
Pasižymėjo Trimis 
Dalykėliais

Gailesties nužudyto kūdikio ir keršto budeliams na
ciams suspausta motina neša kūdikio kūną iš griu
vėsiu Stalingrade. Scena iš Tarybų Sąjungos filmos 
The First Front. Filmą dabar rodoma Stanley Tea

tre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Praeivis Pašautas 
Gatvėje Gaudant 
Įtartus Apiplėšime

Aitrūs Vaidai 
i Už Palikimus

Jų paliki-

nauja pali- 
rtk-člė buvu- 
, dabar jau 
erita Witte

Judith Coploniūtės advoka
tui Archibald Palmer sėkmin
gai pavyko išgaut 
atidėjimą teismo 
praėjusį pirmadienį.
Sylvester J. Ryan sutiko pri
imti advokato pasiūlymą pra
vesti pirmteisminį perkvoti- : 
mą.

Advokatas tikrino, kad to
kiame perkvotime bus atras
ta, jog Coploniūtė ir Gubit- 
chevas buvo neteisėtai areš- į 
tuoti >r kad FBI agentų juo- 
dviem įkaltinimai neišsilaikys ; 
prieš faktus, kad byla turi bū- ■ 
ti panaikinta.

Pirmame tokiame pirmteis- I 
miniame perkvotime Palmeris 
išgavo iš vyriausio kaltintojo, 
juodu sekiojusio ir areštavu
sio FBI agento Granville pri
sipažinimą, kad jis juodviem ; 
areštuoti neturėjo įsako 
(warrant) ir jog jis 
kad mergina ką nors 
tų Gubitchevui.

Coploniūtė buvo
būk už davinėjimą GubitcheĮ- 
vui dokumentų.

Granville sakėsi juodu areš
tavęs dėl to, kad juodu atro
dę jam slapukiški, susitikinė
ję paslapčiomis. Coploniūtė 

, pirmesniame įvykusiame teis
me, Washingtone, liudijo, kad 
ji buvo įsimylėjusi į Gubitche- 
vą ir kad nieko slėpiningo ne
buvo jų dviejų susitikimuose 
subway stotyse ar bile kur, 
kur buvo patogu. Ji sakė, 
kad jinai jokių dokumentų 
Gubitchevui nedavinėjo, 
turėjo tikslo davinėti.

Jau buvo minėta, tačiau 
nekenks priminti, jog audito
rijos restaurane dabai’ dirba 
Mary 
va i t ės 
darbo

nemate, 
perduo-

nuteista

ne-

“Savas pas Savą”
Savas blogas nėra geresnis 

už svetimą blogą, kaip paty
rė švedas Gunnar Gustafson 
praėjusį pirmadienį, New 
Yorke.

Gustafsonas buvo atvykęs iš 
Lake Forest, Ill., vykti lėk
tuvu atostogų savo buvusion 
tėvynėn, švedijon.

Dirbęs butleriu ponų šei
mai per eilę metų, iš vienos 
pusės įpratintas tikėti ponui, 
iš kitos — pasiilgęs saviškių, 
Gustafsonas mielai užsišneko 
ir susidraugavo su poniškai ir 
dar švediškai atrodančiu švie
siaplaukiu, gražiai apsirengu
siu riebučkiu nepažįstamu 
Scandinavian Airline busų 
stotyje. Tas jo nepažįstamas 
ponas, toks malonus, pasisakė 
irgi vykstąs švedijon, pasi
kvietė Gustafsoną įsigerti ka
vos buso belaukiant.

Gurkšnoja juodu kavą auto
mate ir kalbasi apie Švedijos 

• grožę. Prisideda prie jų tre
čiasis. šis atrodo ne toks jau 
garbus pilietis, nes liesas, 
ne kažin kaip apsirengęs, 
tačiau blondinas, na, ir 
taip pat kalba apie Švediją. 
Sumanyta pasižiūrėti, kaip at
rodo švediški pinigai. Išsikal
bėta apie pinigus, jų apsaugą 
kelionėje. Gustafsonas išsita
ręs, jog jis vežąsis pinigais, 
ne Čekiais.

Išėjus iš restauranto, 
bučkis ponas pastebėjęs,

rie- 
kad

Zeakus. Tad gale sa- 
pradedant pietumis, o 
dienomis vakarienės 

visuomet galima gauti
šiltas valgis.

Gal apie desėtkas draugių 
moterų jau atnešė gerų sku
durų įstaigas valyti, bet kad 
ne visų dovanotojų buvo už
rašyti vardai, visi liekasi ne
paskelbti. Tačiau tikėkite, 
jog jie buvo ir dar bus labai 
reikalingi apvalyti namą nuo 
pertaisomis sukeltų dulkių. 
Dulkių mieste, kaip žinia, ir 
visuomet netrūksta.

Irena Levanienė atnešė 
naujų abrūsiukų, taipgi 
lėtą dėvėtų, ir muilo.

Juozas Kunigonis dovanojo . 
elektrinį motorą, geroje tvar-, 
k oje.

Motiejus Klimas dovanojo ' 
mėsai kapoti kirviuką ir vi
suomet prižiūri, kad peiliai 
būtų aštrūs.

Ir daug draugių ir draugų ' 
yra prisidėję įvairiomis kito
kiomis talkomis.

Kalbant Apie Dovanas
Laiks nuo laiko, greta sku

durų, žmonės atneša abrūsiu- Jie 
kų, stalavų įrankių, indų. Tos i dydį ir 
rūšies dovanos niekad neišeis imti, 
iš mados, niekad jų nebus 
perdaug, nes žiemos metu, 
auditorijoje ir kitose jos salė
se vykstant masinėms vestu
vėms ir organizacijų bankie- 
tąms tie daiktai susidėvi, su
sidaužo, nuolat po biskį nai- 
kinasi.' Tačiau tūlu—

G ai vejantieji apie in d i vi d it
ališką dovaną auditorijai, pa
gal savo išgalę, prašomi pa
galvoti ir apie virtuvėje trūks
tamus daiktus. Iš šalies sun
ku įsivaizduoti, kiek paleng
vina darbą ir pagreitina pa
tarnavimą turėjimas tinkamų 
įrankiu.

Reikėtų Dar ir Tokių 
Dovanu—

kurTie trys dalykėliai rodo, 
link pučia mūsų rinkimuose 
“laimėjimų” vėjai:

Prasidėjo svarstymas bylos 
panaikinti miestavąjį rendų 
kontrolės įstatymą;

Spauda jau klausinėjo ma
joro, ar bus 10 centų f eras 
miesto 
klausti 
tės!).

du 
i]’Keogh 

nužiūrėti 
degtinių

St. prie

Vienas iš jų, Will, 
viduriuosna, biskelį 
policistas Williams.

praeivis, Joseph

115 
ke-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

NAMŲ DARBININKE
Gyventi Ant vietos.Privatinis 

kambarys ir vanna. Šeima iš dviejų 
suaugusių ir vienas kūdikis. $30 per 
svaaitę. Skambinkite: So. Orange 
3-3881. (251-253)

PARDAVIMAI

Ilgojoje Saloje, 
! daug dolerių, sjam 
' mų ir daug “broliškos meilės 
| —doleriui—iškilo 
I kimų byla. Ją 
1 sios pasiturinčios 
j mirusios, Margu
giminės. Jiems jinai vieniems 
nieko nepalikusi ir užrašiusi 
dėl ko nepalieka, kitiems tik 
patylomis nepalikusi turto.

ji palikusi turtą tūlam sa
vo artimam dvasiškiui, su ku
riuo jinai, dėl neaiškinamos 
priežasties, nebuvo vedusi/ 
nors gyvenusi Jsu iuomi her 
20 su vii’sXmetu. \[

Giminės kaltina dvariškį, 
kad jis “prilindęs” prie “ne
patrauklios senmergės...” jų 
giminaitės “kaipo sau sugulo
vės” dėl gavimo sau lengvo 
pragyvenimo ir

: jos mirties. O 
l Įėję” ją . . .

Neabejotina, 
jeigu ji galėtų atsikelti, už to
kią jai “ip/ilę” savo gimines 
pavaisinw su šluota.

jos turto po 
jie taip “my-

jog mirusioji,

Parsiduoda Bar & Grill biznis, 
restaurantas su alaus ir vyno laki
niais, lietuviais apgyventoje vietoję. 
Galima daryti gerą 
Prašome kreiptis: 44 
Brooklyn, N. Y. arba 
Evergreen 4-7749.

pragyvenimą.' 
Scholes St., 
skambinkite: 

(249-252)

Susidūrus dviem mašinoms 
ant Central Park Ave., Yon- 
kerše, tapo užmuštas bronx- 
ictis Rdward Moore, kiti 3 
asmenys sužeisti.

Išdirbę jas Likviduoja Sandėlį!
100% Vilnoniai Worsted Siutai

Padaryti pardavimui po $50.00 ir viršaus
Dabar užsidarant, parsiduoda po . ». . . .

Tiktai per trumpą laiką.
Overkautai padaryti pardavimui po -$37.50
Dabai’ už/nuostolingą kainą parsiduoda po .

KRANE CLOTHING CO.
141 Fifth Ave., kampas 21st St., 

New York Ci tv

Vėlai šeštadienio vakarą 
jauni vyrai Joseph 
Joseph Will tapo 
norint apiplėšti 
krautuvę ant 82nd
Columbus Ave., New Yorke. 
Policijai juos suimant, jie ap
šaudyti, 
pašautas 
pažeistas

Vienas
Flatley, 40 metų, policijos pa
šautas viduriuosna, kuomet 
vienas iš gaudomųjų įtartųjų 
plėšikais sučiupo šį ir palaikė 
priešais save praeivio kūnu 
pridengti savąjį nuo policijos 
šūvių

bosuose (ir drąsa 
neiškentus nei savai- 
Majoras atsakė, jog 

klausimas dar nekilęs . Bet 
jis netikrino, kad 10 centų 
fėro nebus;
Valdinė įstaiga paskelbė, 

kad iki 10 centų pakelto sub
way fėro neužtekę, subways, 
-fcirdi, davė nuostoliu. Tas ro-

- būsimą ; 
O į bandymą dar pakelti fėrą.

Apie visą tai įspėjo miesto! 
gyventojus pirm rinkimų A- I 
merikos Darbo Partija, jos 
kandidatas į majorą Marcan- 
tonijus. Jie sakė, kad laimė
jus demokratams ar republi- 
konams miesto gyventojai su 
tuomi susidurs.

Pasirodo, visa tai iškeliama i 
greičiau, negu tikėjomės.

Marcantonijus, beje, pasiža
dėjo, jog laimėjęs ar net pra
laimėjęs rinkimuose jisai ko
vos už tuos dalykus, kurie rei
kalingi žmonėms — už 5 cen
tų fėrą, už daugiau žmoniškų, 
pigiomis rendomis namų dar
bininkams, už teises, už taiką.

Matomai, tie Marcantoni- 
jaus pažadai atrodo mūsų 
majorui neprielankiais, nes 
praėjusį antradienį,; lygiai už 
savaitės po rinkimų, majo
ras pareiškė kovosiąs prieš 
ALP ir Marcantonijų, kuomet 
American Labor Partijos se
kretorius Arthur Schutzer 
kreipėsi į majorą reikalauti 
daugiau paskyrų miesto mo
kykloms, ligoninėms, namams.

Darbiečių veikėjas Schutzer 
žadėjo majorui ALP paramą 
kovai už tuos dalykus, jeigu 
majoras ištiesų, norėtų iš pe
ties kovoti, o atmestų žaismi- 
nę “kovą su šešėliu” (sha-

1 dow-boxing). D. R. v

.. . $27.50

Nesijuokite—tikrai ! 
Įstaigos patalpose i 

tokių kambarių, 
kurie naudojami tik laike te
atrų ir koncertų. Jie taip pa- ' 
togūs, kaip viešbučio. Juose, 
turint švarias lovas, būtų ga- ^j0 j'vįeną dalyką — 
Įima pernakvinti svečią. C 
vieną lovą gal priglaustų, nors : 
laikinai, namo prižiūrėtojas I 
Walteris Brazauskas. Įstai- Į 
gose svečių pasitaiko dažnai. , 
Pas Walter] jau esame buvę | 
pasiuntę svečių nakvotojų — ! 
be lovos.

Pora lovų turėtų būti siau
rosios, sulankstomos (port
able), o viena nors ir platė- 
lesnė. Galėtų būti kad ir 
vartotos, jeigu dar geros ir 
švarios. Kas tokią turite do- l 
vanoti, praneškite auditorijai. I 

atsiųs asmenį patikrinti ' 
, jei bus tinkama, pa-;

Lovų, 
reikėtų, 
yra pora

$21.50
Arthur Biggs, 12-tus metus 

amžiaus baigiąs berniukas, 
įsimelavo įlėktuvą LaGuar
dia stotyje ir pasislėpė lėktu
ve. Jis buvo atrastas ir atgal 
į New Yorką perskrisdintas 
iš St. Louis. 
Hollywooda
matyti Roy Rogers, 

c ė jis 
gausiu 
Motina 
kelionę

bar, sa 
“turbūt 
tinos. 
keti jo 

h Louis.

Norėjęs vykti Į 
asmeniškai pa- 

bet da- 
reporteriams,

diržų nuo mo
tore jo apmo- 
atgal iš St. |

---- •+

TONY’S

Dar Niekad Neturėjome;
mėsai pjaustyti mašinos; ’ 
mėsai malti mašinukės (tą i 

kožna gaspadinė atsineša sa- ' 
vo, o ji prisinešioja bundu- ' 

Uių ir be to);
mechaniško kiaušiniams, 

tešloms plaktuvo;
mechaniško vaisių sunkos 

sunktuvo;
mechaniško gero kenams 

atidarytuvo;
mažų “stainless steel” puo

dų (nuo 1 iki 3 galionų).

Yorke reikia būti atsar- 
ir su pinigais, kas nors 

pavogti, čia esama gu- 
vagių. Ir—kokio “tei- 
pono būta!

išsitraukė iš 
piniginę pa- 

tebėra

New 
gi a m 
gali 
drių 
saus”

Gustafsonas 
kišeniaus savo 
žiūrėti, ar tebėra pinigai. 
I iesasis, tas įtartinas ponas, 
čiuptelėjo piniginę ir leidosi 
bėgti. Riebučkis ponas pa
tarė Gustafsonui stovėti čia 
vietoje, palaukti, o jis vysis 
ir jam pagaus bėgantįjį su pi
nigais. Gustafsonas taip ir 
likosi belaukiąs.

Nesulaukęs, Gustafsonas 
įvykį raportavo policijai. Ka
dangi jis dar turėjo kitur pi
nigų, tai vis viena 
Švedijon pasisvečiuot, 
jau be savųjų, be 
draugų.

išskrido 
tačiau 

poniškų

Brooklyn© Raudonasis Kry
žius skelbia turėsiąs sumažin
ti savo veiklą, jeigu sekama 
kampanija gauti pinigų ne
teiks gausesnių pajamų. Pa
skiausieji kampanija nesukėl- 
lė pasiskirtos kvotos.

Dvi dipukės, atvykusios vie
nu laivu New York an, susi
vaidijo už sūnelj, 9 metų. Vie
na jį augina ir tikrina, kad 
jos gimdytinis. O kita, pa
mačiusi ant laivo vaiką, ti
krina, jog tai nacių atimtasis 
nuo jos kūdikis bus buvęs 
parduotas dabartinei jo au-

Bizniui Atskaitos Del Taksui
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federal'ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

MOTERŲ ATYDAI
Apšvietos Klubo susirinki 

mas įvyks lapkričio 17-tos va 
karo 8 va!., 110th St. ir At 
lantic Ave., Richmond Hill 
Kviečiame ir ne nares.

Valdyba.

I Dr. A. Petriką | 
§ DANTŲ GYDYTOJAS g 
g 221 South 4th Street | 
| BROOKLYN, N. Y. g 
g Tel. EVergreen 7-6868 O'

į Valandos: g
9—12 ryte; 1—8 vakare o
Penktadieniais uždaryta x

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

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

Savininkas
417 Lorimer Street.

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS (

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

, Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Trlefmrts EVergreen 4-0208
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ZUPP’S BAR 411J2RAND STR^ 
BROOKLYN, N.

ET

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS
JS.T TELEVISION |
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Petras Kapiskas j
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS %
32 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sąnko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Lapkr. 17, 1949
i




