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Svarbus pranešimas: čiango 
karinis laivas apšaudė Ameri
kos tavorini laivą, prie pat 
Šangha.jaus, Yangtze upės 
žiotyse. ’

Svarba tame, kad tas cian- 
go laivas yra Amerikos laivas, 
Tromano .iam padovanotas!

Tai rezultatas beprotiškos 
politikos, remiant čiango re
žimą prieš Kinijos liaudies 
norus ir valią.

★ ★ ★
Kada gi flango atstovai bus 

išmesti laukan iš Jungtiniu

Dienraščio XXXI.

TRUMAN SKIRS “FAKTU IEŠKOJIMO” 
KOMISIJA ANGLIES PRAMONEI 
PRIEŠ STREIKO PANAUJINIMA
Jei Unija Atmestų Komisiją, tai 
Valdžia Naudotų Indžionkšinų

Weliaosios Zioios
Stockton, Calif. — Ore sukliuvo ir nukrito du didieji 

Amerikos bombanešiai B-29, vadinami lekiančiomis tvir
tovėmis. 7 lakūnai užmušti, 11 “be žinios dingo.” Keturi 
kiti sunkiai sužeisti.

Tautu? Jie seniai nebeatsto- 
vauja jokios Kinijos. Jie at
stovauja tik fašistinį režimą, 
kurio jau ir paskutinė koja 
atsidūrė grabe.

Kinijos Liaudies Respublika 
jau prisiuntė notą sekretoriui 
Lie ir Asamblėjos preziden
tui Romulo. Ji sako, kad tie 
atstovai nebeturi jokįos teisės 
kalbėti Kinijos vardu.

★ ★ ★
Sunku ir įsivaizduoti, koks 

sunkus ir didelis darbas per
kraustyti dienraštį naujon 
vieton. Bet kraustytis reikia

Washington. — Valdinis i 
•streikų taikymo direktorius j 
Cyrus Ching pervedė į pre-' 

| zid. Trumano rankas visą 
i ginčą tarp minkštosios ang
lies kompanijų ir Mainie- 

Lriu Unijos.
Prezidentas planuoja pa- 

! skirti trijų asmenų komisi
ją “faktams tyrinėti“ ang- 
■ lies pramonėje ir patarimus 
'duoti dėl susitaikymo. Kol 
; ta komisija ieškotų faktų, 
i tai angliakasiai turėtų dirb- j

tiJ- • į
Unijos vadovybė yra per

traukus streiką tiktai iki 
Šio mėnesio pabaigos.

Jeigu Mainierių Unijos 
pirmininkas John L. Lewis 
neprisiimtų prezidentinės 
tyrinėjimų komisijos, tai 
Trumanas išgautų teismo 
indžionkšiną, kuris, pagal 
Tąfto - Hartley’o įstatymą, 
užgintų streikuoti bent per 
80 dienų. Taip teigia visi 
pranešimai iš Washingtono.

Guam.— 115 mylių smarkumo viesulas sunaikino daug 
amerikinės kariuomenės namų Guam saloje, Pacifiko 
Vandenyne; sudaužė ir tam tikrą skaičių valčių bei laivų 
prieplaukose.

Guam yra karine Amerikos laivyno ir oro jėgų bazė.

Richmond, Va. — Viena statybos kompanija užvedė 
teisme bylą prieš Mainierių Uniją; reikalauja pusės mi- 
liono dolerių atlyginimo, esą, už nuostolius, kuriuos mai
nierių streikas padaręs kompanijos bizniui.

AMERIKA BOIKOTUOS NAUJĄJA KINU 
VALDŽIĄ, IK! JIE PALEIS JANKIŲ 
KONSULĄ, SAKO ACHESON
Daily Worker Rašo, jog Konsulo 

Areštas-Tai tik Priekabe

ir tuojau pradėsime. Apie 
tai matėte -administracijos 
pranešimą.

Gerai, kad sudarytos sąly
gos, jog per ta laikotarpį 
dienraštis išeis visus penkis 
sykius į savaitę, tik pora pus
lapių sumažintas. Buvo ma
nyta, kad per porą savaičių 
laikraščio negalėsime išleisti.

Kokia skaitytojų pareiga?
Jūsų, draugai, pareiga pri

sidėti prie perkraustymo kas-

; Rytinės Demokratijos Geriau 
Gyvena, negu Anglai

London. — Derekas Kar
tim per 5 savaites lankėsi 
trijose rytinėse demokrati
jose — Lenkijoj, Čechoslo- 

, vakijoj ir Vengrijoj — ir 
atrado, jog eiliniai žmones 
ten geriau minta, negu An
glijoje; jie sunaudoja dau-

J Nepavyko Ardytojams 
| Elektnninky Unijos

----- —
Camden, N. J. — Dešiny

sis CIO centro sekretorius- 
, iždininkas James Carey po 
p25 policininkų apsauga, at- 
|ejb i Jungtinės Elektrinin- 
jkų Unijos skyriaus 103 na
trių susirinkimą ir užlipo

Washington. —. Generolas Telford Taylor raportavo, 
Amerikos armijos sekretoriui, kad naciai iš naujo įsigali 
vakarinėje Vokietijoje (kuri užimta anglų-amerikonų ir 
francūzų).

Jisai sakė, jog netraukiami teisman žinomieji kariniai 
nacių kriminalistai, o kurie ir tardomi, tai dažnai išteisi
nami arba tik lengvai baudžiami.

Gen. Taylor buvo vyriausias karinis Amerikos proku
roras Nurnbergo teisme prieš didžiuosius hitlerinius ka
ro kriminalistus.

New York. — Valstijinis CIO unijų komitetas daro 
planus, kaip išbraukti iš, CIO tariamus komunistus ir 
progresyvių vadovaujamas unijas.

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson sakė kores
pondentams: Amerikos val
džia net nepagalvos apie 
Kinijos Liaudies Respubli
kos pripažinimą, kol ' ta 
respublika nepaleis Ameri
kos konsulą Angusą Warda 
ir-keturis jo padėjėjus.

Wardas ir jo padėjėjai, 
jų tarpe du amerikiečiai, 
buvo areštuoti spalių 24 d.

Višinskis Atsako Karo 
Kurstytojams Anglams

Į už tai, kad sumušė vieną ki
ną tarnautoją. Jie-laikomi 
Mukdeno kalėjime iki liau

dies teismo.
Achesonas sakė, jog pra- 

įšys Sovietų Sąjungą, kad 
i ragintų Kinijos komunistų- 
į liaudininkų valdžią paliuo- 
suoti tuos areštantus.

New Yorko Daily Wor
ker rašo, kad konsulo areš
tas — tai tik kabliukas pa
siteisinimui, kodėl Jungtim 
Valstijos nepripažįsta nau
josios Kinų Liaudies Res
publikos.

tų padengimo. Paaukokite 
po dolerį kitą. Reikės ma
žiausia penkiii tūkstančių do
lerių.

Nebūsite nei turtingesni, nei 
biednesni. dolerį ar penkinę 
paaukoję. O jausitės daug 
geriau: jausitės, kad ir jūs, 
toli nuo Brooklyno gyvenda
mi, prisidėjote prie savo dien
raščio perkraustymo.

★ ★ ★
Komercinė spauda jau 

aliarmuoja dėl Lenkijos. Ten 
esą blogai. Ten prasidėsiąs 
valymas komunistinės parti
jos.

Kodėl žmonių priešai taip 
bijo komunistinių partijų va
lymo? Argi tas neparodo, 
kad jie į jas yra įbrukę savo 
agentų ?

Lenkijos darbininkų parti
ja išaugo į milijoninę organi
zaciją. Aišku, kad jon įsi- 
briovė visiškai svetimo, prie
šiško elemento. Juos išran
kioti ir išmesti laukan yra 
svarbus ir greitas reikalas.

Smetonininkas Žadeikis ir 
prelatas Krupavičius pasiuntę 
notą Jungtinėms Tautoms. 
Joje jie dabar sako, kad bol
ševikai “išskerdė” Lietuvoje 
nei mažiau, nei daugiau, kaip 
520,000 lietuvių!

Nebesako, kad išvežę Sibi
ran, bet tiesiog išskerdė. Nu
sibodo senoji pasaka, išgalvo
jo naują. Gerai, kad jais nie
kas nebetiki.

★ ★ ★
Tuo tarpu Lietuvoje eina 

milžiniški kūrybos darbai. 
Niekados pirmiau visoje Lie
tuvos istorijoje nebuvo tiek 
daug gero darbo dirbama, 
kaip dabar. Tie žadeikio ir 
Krupavičiaus “išskersti” žmo
nės aria laukus, operuoja ma
šinas fabrikuose, stato namus, 
moko z vaikus.

Berlin. — Demokratinė 
Vokiečiu Respublika ryti
nėje Vokietijoje nori su- 
megsti diplomatinius ir pre
kybos ryšiuš su įvairiais 
kraštais.

Budapest. — Vengrijos 
ryžių laukų vandenyje au

ginama daug žuvies.

giau mėsos, kiaušinių ir 
sviesto, negu anglai.

Kartūno straipsnis Lon
dono Daily. Workeryje 
skaitlinėmis parodė, kiek 
lenku, čechoslovaku ir ven- • ' v
grų būklė pagerėjo, lyginti 
su prieškariniais laikais. 
Taip Anglijai “patarnavo” 
bilionai doleriu iš ameriki
nio Marshallo plano...

Anglija Atideda Plieno 
Pramonės Valstybinimą

London. — Anglijos sei
mas beveik vienbalsiai už- 
gyrė valdžios pasiūlymą ati
dėti plieno pramonės per
ėmimą į valstybės nuosavy
be iki 1951 m.

Reikmenų ministras Ge
orge Strauss aiškino, kad 
“aukštasis” seimo rūmas — 
lordai reikalauja dar ne- 
valstybinti plieno pramo
nės'.

Bet Strauss pripažino, 
kad anglų dauguomenė sto
ja už tos pramonės perėmi
mą į valdžios rankas.

Prezidentas llžgyre Paskolą 
Gyvenamiem Namam Statyti -v

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė kongre
so nutarimą, kuris skiria 
valstijoms $20,375,400 pa
skolų statyti nebrangiai 
parsamdomiems g y v ena- 
miems namams. Už tuos pi
nigus būsią namai su 134,- 
500 butų įvairiose valstijo
se.

New Yorko valstija gaus 
tam Reikalui $2,790,000 pa
skolą, New Jersey $2,055,- 
000, Chicago — $700,000 
dėl naujų namų planavimo.

Pennsylvanijai skiriama 
$1,675,000, Illinojui $1,087,- 
000, Massačūzei $340,000, 
Michiganui $686,500, Con
necticut valstijai $420,000 
ir tt.

ORAS. — Vesi giedra.

ant pagrindų agituoti, kad 
elektrininkai atsimestu nuo 
šios unijos ir eitų į naują, 
dešiniųjų organizuo j amą 
Tarptautine Elektrininku 
Uniją.

Susirinkime d a 1 y v a - 
vo 3,000 darbininkų ir jų 
dauguomenė užbaubė Car- 
ey’o deklamacijas. Carey’o 
šalininkų buvo tik apie 
550.

Dešiniesiems nepavyko. 
Tačiaus, vengiant riaušių, 
susirinkimas buvo anksti 
uždarytas.

Daug čechosloyaku Kunigų 
Dėkoja Valdžiai

Praga. — Daugelis kata
liku kunigu laiškais dėkoja 
Čechoslovakijos valdžiai už 
algos pakėlimą jiems ir 
reiškia padėką komunistui 
prezident. Gottwaldui, kad 
jis paliuosavo 127 kunigus. 
Šie kunigai buvo areštuoti 
už parapijiečių kurstymą 
prieš Čechoslovakijos Liau
dies Respubliką.

Trumanas Gvre ir Vaišino 
Irano-Persijos Valdovą

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasitiko lėktuvų 
aikštele atskridusi Irano 
(Persijos) karalių Moham- 
medą Rėzą Pahlevį. Svečias 
atlėkė prezidento paskolin
tu asmeniniu lėktuvu Inde
pendence.

Valdžia suruošė Pahle- 
viui bankietą. Trumanas, 
gerdamas už jo sveikata, 
gyrė Iraną už sutarčių pil
dymą ir pasakojo, kad “tū
la didžiulė valstybė nesilai
kanti sutarčių.” Jis čia įta
rė Sovietų Sąjunga, nemi
nėdamas jos vardo.

Irano karalius, atsiliep
damas, žadėjo dar glau
džiau bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
geidavo daugiau ameriki
nės paramos.

Jis atvyko gauti daugiau 
doleriu ir ginklų prieš So
vietų Sąjungą.

Detroit. — Michigano Darbininkų Komitetas dėl Tai
kos reikalavo, kad Amerikos valdžia plačiai atidarytų 
prekybą su Sovietų Sąjunga. Tuomet padaugėtų ąmeri- 
kiečiams darbų, sako komitetas savo rezoliucijoje.

Tas Taikos Komitetas renka darbininkų parašus ant 
i peticijų, kurios ragina Jungtines Valstijas eiti į tiesiogi- 
į nes taikos derybas su Sovietų Sąjunga ir taip užbaigti 
I šaltąjį karą.

I New Delhi, Indija. — Tik dabar Indijos valdžia pa- 
I skelbė, jog viesulas, šėlęs praeito mėnesio gale, užmušė 
I tūkstančius žmonių pietiniai - rytinėje Indijoje ir sunai
kino bent 85 tūkstančius namų. 
— 

Kolombiios Diktatūra Su Bombanešiu Žuvę ar 
Nužudė 73 Liberalus Dingę 20 Amerikonų

Bogota, Kolombija.—Dik
tatoriškos valdžios kariuo
menė Armenia mieste su
šaudė 73 liberalus - demok
ratus ir areštavo 92. Žudy- 
nei pateisinti valdžia pasa
koja, kad ten buvęs pada
rytas komunistų sąmokslas 
dėl valdžios nuvertimo.

Diktatoriški valdovai į- 
vedė karo stovį visoje Ko- 
lombijoje ir faktinai pa
smaugė dabartinį kongre
są, kur liberalai turi dau
guma atstovų. Taip valdžia 
ruošiasi prezidentiniams 
rinkimams lapkričio 27 d.

Kolombija yra Pietinėje 
Amerikoje.
Turku Valdžia Giriasi Su
ardžius “Suokalbi” Nužu

dyt Jos Prezidentą
Ankara, Turkija. — Tur

kų valdžia paleido paska
los. būk Opozicinės Tauti
ninkų Partijos vadai suo- 
kalbiavę nužudyt Turkijos 
prezidentą Išmeta Inonų; 
giriasi, kad sudaužius tą 
suokalbį.

Slaptoji policija areštavo 
tris tos partijos komiteto 
narius.
Kinų Tautininkai Vis Ata

kuosią Svetimus Laivus 
Tokio. — Kinų tautinin

kų valdžia grasina iš oro 
bombarduot visus svetimus 
laivus, kurie nasirpdvs tarp 
Formozos salos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos kran
tų.

Tautininkai laiko Formo- 
zą savo tvirtove prieš Kini
jos komunistus - liaudinin
kus.

Bermuda. — Į vandeny
ną nukrito didžiulis Jungti
nių Valstijų bombanešis 
netoli Bermudos salų.

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai ir laivai ieško 20 la
kūnų, buvusiu tame bom- 
banešyje. t Bijoma, kad jie 
žuvo.

Uždrausta Kariniams Lėk
tuvams Nusileist į Wash

ingtono Aikštę
Washington. — Civilinės 

Orlaivininkystės valdyba 
uždraudė kariniams lėktu
vams nusileisti į čionaitinę 
National Airport lėktuv- 
aikštę. Biio, kad kariniai 
lėktuvai vėl nekliudytų ke
leivinių.

Bolivijos perkamas ame
rikinis bombanešis neseniai 
virš Washingtono sudaužė 
keleivinį amerikonų lėktu
vą, su kuriuo žuvo 55 žmo
nės. Bolivietis lakūnas darė 
bombanešiui bandymus; 
pats išliko gyvas, tik sun
kiai sužeistas.

UOLA SUARDĖ 
MILIONIERIšKĄ LAIVĄ

Acapulco, Mexico. —Pa
silinksminimu laivas Cor
sair užplaukė ant povande
ninės uolos^ kuri ir suardė 
i o apačia. Išgelbėti visi 55 
buvusieji iąme žmonės. Tas 
laivas, lėšaves 3 milionus 
doleriu, pirmiau priklausė 
didžiajam Wall S try to ban
kininkui J. P. Morganui.

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos atstovas Hector 
McNeil neva už taikos pa
laikymą kalbėjo politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, bet jis plūdo Sovie
tų pasiūlymus dėl taikos ir 
pasakojo, kad Maskva, gir
di, “bando užmušti taiką.” 
Sykiu McNeil piktai smer
kė Sovietų siūlymą, kad 
penkios didžiosios valstybės 
padarytų nekariavimo ir 
santaikos sutartį. Tos val
stybės yra Amerika, Sovie
tų Sąjunga, Anglija, Fran- 
cija ir Kinija.

Sovietu užsienio reikalu 
ministras, Andrius Višins
kis, atsakydamas, pareiškė, 
jog Anglija ir čia per savo 
delegatą kursto karinį ūpą 
prieš Sovietu Sąjunga. Vi
šinskis nurodė įvairius A- 
merikos . ir Anglijos pasi
ruošimus užpuolimo karui. 
Jis taipgi pastebėjo, kad 
Anglija jau nėra savistovi 
valstybė, bet veikia kaipo 
Amerikos pirktas karinis į- 
nagis.

Kartu Višinskis pabrėžė, 
kad kapitalistinė anglų- 
amerikonų sistema galėtu 
taikoj sugyventi su sociali
stine Sovietu santvarka, 
jeigu tik norėtų.

Amerikos Protestas Kinu 
Tautininku Valdžiai

Washington. — Jungtin. 
Valstijos užprotestavo kinų 
tautininkų valdžiai, kad jos 
karinis laivas bombardavo 
amerikini prekybos laivą 
Flying Cloud ties šangha- 
jum; liaudiškos Kinijos uos
tu.

(Pranešimas iš Hong 
Kongo sakė, jog tai buvęs 
Ame r i k o s karinis 
laivas - naikintuvas 
bombardavo amerikinį pre
kybos laivą. Tas karinis lai
vas buvo Amerikos duotas 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
valdžiai.)

Viena, Austrija. — Pra
nešama, iog .kitą savaite į- 
vyks skaitlingi darbininkų 
streikai Austrijoj.

Buffalo, N. Y. Čia 
prisnigo 17 colių.

London. — Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso vadai 
šaukė darbininkus nerei
kalauti algų pakėlimo.

Pirmesni pranešimai ro
dė, jog Amerika atkalbinė
ja ir Angliją nuo liaudiškos 
kinų valdžios pripažinimo.

Graiku Fašistai Rengiasi 
Slaptai Žudyt Unijistus

New York. — Gauta iš 
Graikijos žinia, kad mo
narcho - fašistinė valdžia 
ruošiasi slaptai nužudyt 
vienuoliką graikų Marinin- 
kų Unijos vadų.

O Graikijos fašistų at
stovas Jungtinėse Tautose 
pirm keleto savaičių dūmė 
pasauliui akis,- būk jo val
džia sustabdžius politinių 
kalinių žudymą.

Bulgarai Teis Rostovą 
Kaip Šalies Išdaviką 

_ _ _  v_
London. — Pranešama, 

kad Bulgarijos teismas 
tardys Traicho Rostovą 
kaip tėvynės išdaviką. Kos
tovas, buvęs premjero pa
vaduotojas, kaltinamas, kad 
bandė pavergt Bulgariją a- 
merikiniams ir angliškiems 
imperialistams.

Kostovas taip pat skleidė 
Jugoslavijos Tito propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą.

Jau praeitą pavasarį Ko
stovas buvo išmestas 
Bulgarijos Komunistų Par
tijos komiteto.

Dvi Didelės Angly Unijos 
Reikalauja Pakelti Algas

London. — Anglijos Ma
šinistų ir Laisvastačių Uni
jos, turinčios pustrečio mL^^" 
liono narių, atmetė “socia
listinės” valdžios ragiiriį^> 
mus nereikalauti algif pa
kėlimo. Šios unijos reika
lauja pridėti trejetą dole
rių algos savaitei. Nurodo, 
kad valdžia, nupigindama 
sąvo pinigus, numušė ir 
perkančiąją algų vertęs

Dešinieji Ang
lų Darbo Unijų Kon
greso vadai paskutinėmis 
dienomis nutarė nereika
lauti algų pakėlimo.

Tokio. — Japonijos Lai- 
vastačių Unija, turinti 83,- 
000 narių, atmetė dešiniųjų 
vadų Užmačias “apyalyti” , 
ją nuo kairiųjų. '
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Amerikon . suvažiavo di
pukai ir ne bile kokie, visi 
imaravūs, pasipūtę, diplo
muoti. Jie visi čia atvyko 
tik “laikinai,” pasisvečiuo
ti, o . pasisvečiavę vėl visi 
rengiasi grįžti- Lietuvon. 
Čia apsigyventi neįmanoma. 
Negi diplomuotas žmogus 
eis dirbtuvėn ir ten tam
pys savo švelnius raumenis? 
Apie tai jau keli dipukai iš
sireiškė, kad jų raumenys 
neištampyti ir jie negali 
dirbtuvėse dirbti. Todėl jie 
rūpinasi Lietuvos likimu 
daug daugiau, 
kurių raumenys
ir dar juos tampome. Juk 
mes — skruzdės, o jie — 
žiogai... Mūsų pareiga 
krutėti, o jų- — čirškėti.

Štai kunigų “Drauge” 
tūlas Dr. Gr. Valančius jau 
“rūpinasi” Lietuvos preky-j 
bos laivyno atkūrimu. Jis! 
pasigiria, kad Lietuvoj bu
vęs “Šventosios uosto ir 

, Lietuvos pajūrio žvejybos 
tuomet FBI pareigūnai ■ tvarkytojas,” todėl skaitosi 

! autoritetu laivyno atkūrimo

Kam Visa Tai?!
Praėjusią savaitę Brooklyne įvyko toks dalykas: du 

jauni vaikėzai pareiškė, būk jie girdėję dvi jaunametes 
mergaites kalbant apie užpuolimą ant teisėjo Medinos! 
Iš tikrųjų, niekas nepatikrino, ar taip buvo ar ne, —gal 
šis “suokalbis” buvo išrastas pačių vaikėzų tam, kad pa
sigarsinti.

Na, ir kas sekė toliau?
Stambiausioji Amerikos spauda, o taipgi radijas, pa

sigavę “tokią svarbią žinią”, tuojau pranešė visam kraš
tui ir visam pasauliui: komunistai ruošiasi teisėją Medi
ną užpulti ir užmušti!

Aliarmas! Skandalas!
Tuojau pradėta šaukti, būk FBI jau ir “suokalbio” 

“siūlą surado”, ir 1.1., ir 1.1.!
Kai viskas buvo paskelbta, I

pranešė, jog nieko panašaus nebuvo ir nėra!
Vadinasi, teisėjas Medina padarytas , kankiniu, o ko-j klausimais. Užsienyje jau 

munistai - nedorėliai dar kartą apšaukti suokalbininkais | esanti ir “Lietuviu jūriniu- 
prieš gyvybę tokio svarbaus asmens, kaip teisėjas Medi-1 kų sąjunga.” Viskas dabar 
na. . i ... ! ko reikia, tai laivyno. O lai-

Mędina moka nusiduoti puolamu. Atsiminkime, dar vyną įsigyti irgi esą nesun- 
vienuolikos komunistų vadovų teismo metu jis skelbe,; kn Dipukai suorganizuos 
būk gaunąs nuo komunistų grūmojančių laiškų, — grū-1 bendrovę, atspausdins akci- 
mojančių jo gyvybei! '•

Visa tai daryta tam, kad pasistačius save labai dideliu 
žmogumi ir dargi kankiniu: Žiūrėkit, kas man tenka 
išgyventi!...

Nei joks galvojąs žmogus tačiau netiki, kad bent vie
nas komunistas būtų teisėjui Medinai grūmojęs užpuo
limu. . w

Mums atrodo, jog komunistai gerai žino, kad moraliai i kankamri1 Pyaturt^/

m o bendrovės, kuri čia bu
vo suorganizuota. O jeigu 
manimi netikite, tai gali 
jums patvirtinti ir tos ben
drovės vienas pareigūnų, 
nabašninkas J. B. Strimai
tis.

Bet ir čia dar ne viskas, 
kad jūs turėsite didelius 
pelnus. Turėti daug pinigų, 
tai dar ne visa laimė. Štai 
ka sako autorius toliau: 

L.

“Lietuviški laivai būtų 
tas kraitis, kurį tautiečiai 
išeiviai Lietuvai sukrautų, 

.negu mes,|Tai būtų laisvo apsispren- 
' ištampyti' c^mo prievolės duoklė tėvy-

nei tų žmonių, kurie laisvė
je praleido dienas, kai kiti 
skaudžiai kentėjo, kovojo ir 
gyvybes jai aukojo. Taigi, 
pirmoj eilėj buvusių trem
tinių — naujųjų emigran
tų yra nepavaduojama prie- 

įvolė ne tik išmušus valan
dai grįžti Lietuvon, bet ir 
grįžti savais lietuviškais 
laivais, kartu parsivežant ir 
emigracijoj užsidirbtą tur
tą, mašinas, dirbtuvių įren
gimus ir viską, kas pravers 
Lietuvai ūkiškai atsista
to nt.”

Autorius labai “kuklus,” 
pradžiai jis visai mažai rei
kalauja, tik vieną milioną

dolerių sukelti ir užteksią. 
Šį klausimą jau svarstą 
“tremtinių stovyklose Vo
kietijoje, Kanados miškuo
se, Australijos cukraus 
plantacijose ar Venecuelos, 
Kolumbijos bei Brazilijos 
darbovietėse.”

Kad šis klausimas parū
po tiems, kurie dirba Kana
dos miškuose, Australijos 
cukraus plantacijose ir ki
tų šalių darbovietėse, aš ne
sistebiu, nes ten reikia ne
ištampytus raumenis pa
tampyti, kad užsidirbus sau 
duoną. Bet kokiems para
dams rūpinasi tie, kurie 
randasi Vokietijos stovyk
lose? Juk jie gali žygiuoti 
tais pačiais keliais, tai pa
čiais takais, kuriais nužy
giavo iki Vokietijos stovyk
lų. Kam jiems reikalingi 
laivai?

Dr. Gr. Valančius ir visi 
jo bičiuliai nori “savo laivy
nu grįžti namo,” todėl ame
rikiečiai ir privalo jam nu
pirkti “laivyną.” Juk ir mes 
visi apsidžiaugsime, kuomet 
iš Amerikos išleisime Lietu
von visą lietuvišką flotiliją^ 
po vadovyste Dr. Gr. Va
lančiaus.

Bet ar supras Amerikos 
lietuviai bukapročiai šią 
svarbią užduotį ir ateis Va
lančiui pagalbon?

V. Paukštys.

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:
unkt^

... 1811
••• 178a

. . 1605
... 1513

Elizabetho Vajininkai.......  .............
M. Svinkūniene, Waterbury .. .X....
A. M. Dambrauskas, So. Boston .. X-
Philadelphijos Vajininkai ...............
Hartfordo Vajininkai .......
K. Žukauskiene, Newark ................
P. Anderson - L. Bekešienė, Rochester........................ 930
Brooklyn© Vajininkai ... .................. .... 906
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton ...... 894
J. Davidonis, Worcester .. • •...........................  811
P. Beeis - F. Klaston, Gr. Neck 700 
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh, .. 
A. Žemaitis, Baltimore ............
V. Ramanauskas, Minersville.... 
Bridgeporto Vajininkai ...........
E. Kasparienė, Wilkes-Barre ....
S. Sharkey, Easton ....................
P. Šlajus, Eddystone ..................
L. Pruseika, Chicago ..................
J. Adams, Grand Rapids .........

V. Wall, Wilkes-Barre .......
S. Kirslis, Bridgewater ....
A. Sauka, Brockton ...........
A. ValinČius, Pittston ... 
Vera Smalstis, Detroit 
LLD 77 kp., Cliffside .......
C. K. Urban, Hudson ........
LLDfc75 Kp., Miami ...........

__ J. Matachun, Paterson .........  
216 J. Simutis, Nashua .............

A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 210 S. Puidokas, Rumford ...S. 
Geo. Shimaitis, Brockton ........... 202 Helen Jacobs, Oakland.
S. Penkauskas, Lawrence ....... 194; A. Bernot, Los Angeles ( •
J. Blažionis, Lowell .................. 184 1 H. Žukienė, Binghamton  
P. Šlekaitis, Scranton .............. 173' J. Žebrys, Cleveland ........
S. Tvarljonas, Detroit ................ 168 J. Didjun, Now Haven ......
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 171 i A. Taraška, Milton ........ ....

518
508
468
364
322
331

238

, *

.. 144

. 140
.. 140

140
130
112

.. 112
. 112

įjas (šėrus), o'Amerikos lie
tuviai turėtų tuos šėrus iš-

I pirkti. Jis sako:
“Tačiau vieniems naujie-! 

siems emigrantams — trem- 
jitiniams, kol jie dar nepa- 

‘ ne
prasigyvenę, laivų įsigijimo: 
uždavinys būtų persunkus.! 
Jiems savo kapitalais padės 
Amerikos ir kitų kraštų lie
tuviai išeiviai, pirkdami lie-! 
tuviškos laivininkystės ben-! 
drovės akcijas — ‘šėrus,’ ari 2 
kitu būdu šį reikalą parem- 

i darni. Tikėkime, jie tai pa- 
i darys, tikrai padarys. Jei

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUCIUS, M. D.

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

iš Bridgeport Conn. ... 
Chicago, lit .......

Detroit, Mičh.............
Baltimore, Md. ..... 

Newark, N. J...........
Hartford, Conn.........
Binghamton, N. Y. .. 

Pittsburgh, Pa...........
Bayonne,/N. J............
Elizabeth, N. J..........
So. Boston, Mass. ...
Cliffside Park, N. J.1 
Los Angeles, Cal. ... 

Stamford, Conn.........
Seattle, Wash............
Easton, Pa. ........ 

Hillside, Nl J............
Kearny, N. J.............
Wilkes-Barre, Pa. ..

i New Kensington, Pa. 11.00 
Great Neck, N. Y. ... 9.00 
Scranton, Pa................ i9.50
Lawrence, Mass......... 8.00
Bridgewater, Mass. .. 6.00 
Portland, Me.............. 6.00
Schenectady, N. Y

I Girardville, Pa. .

79.75
60.50 
59.00 
57.25
46.00 
42.00 
41.25
41.00

teisėjas Medina save užsimušė savo netaktišku, žiauriu 
elgesiu teismo metu ir po jo. Prieš istoriją Medina save 
^nubaudė taip, kaip retas kuris teisėjas. Savo elgsena teis
mo metu, savo sprendimais, žinokime, Medina nubaudė 
ne komunistų vadovus, bet pats save!

Tai kam gi, iš tikrųjų, šiandien kas nors kėsintųsi 
prieš Medinos gyvybę? Kėsinimasis prieš jo gyvybę bū
tų dėjimas laurų ant Medinos galvos. O komunis
tai, mes manome, turi užtenkamai sveiko senso, ir jie 
nesutiks dėti laurų vainiko ant Medinos galvos!

Bet šis įvykis parodo tai: kokia neatsakinga yra ko- jie ligšiol gausiai rėme šal- 
mercinė spauda! Kokia bjauria, pigia propaganda užsi-įpos darbą, aukojo ir pasi- 
imdinėja radijo vadovai! laukojo, tai neabejojame,

Koki neskrupulingi yra kapitalizmo propagandistai, i kad prisidės ir prie šio Lie- 
bruką žmonių galvon žemos rūšies kvailybes, nesąmo-1 tuvai taip naudingo darbo, 
nes!

Sugrįžo p. Achesonas
Mūsų valstybės sekretorius Dean Achesonas grįžo iš 

Europos, iš Paryžiaus ir Vokietijos, kurią jis oficialiai 
aplankė, — žinoma, iš Vakarų Vokietijos.

Paryžiaus konferencija, kiek jau žinoma, yra nutaru
si priimti Vakarų Europos .valstybių šeimon Vakarų Vo
kietiją: konferencija nutarė sulaikyti visos eilės vokiškų 
fabrikų išgabenimą (tų, kurie buvo paskirti išgabenti, 
kaip karo kontribucija). Konferencija “įtikino” Francū- 
zijos valdovus, jog Vakarų Vokietija — “gera, košer.”

Būdamas Vokietijoje, p. Achesonas užtikrino kapita
listus, buvusius nacius, valdančius didžiules pramones, 
kad jie turi pilną laisvę “žengti pirmyn”, ginkluojant 
“Vakarų pasaulį”, ruošiantis naujam karui.

Grįžęs, beje, mūsų sekretorius pareiškė, jog dabar, su
tvarkius Vakarų Vokietiją, jis, sekretorius, kreips dau
giau dėmesio į Tolimuosius rytus, į kovą prieš komuniz
mą tenai.

Tuo pačiu kartu Didžioji Britanija, Australija ir kiti 
kraštai reikalauja juo veikiau pripažinti Kinijos naują 
vyriausybę, Kinijos Liaudies Respubliką.

I kuriam ne aukos ir ne pa
šalpos bus reikalingos, bet 
akcijos — ‘Šerai,” kapita
lais dalyvavimas pelninga
me biznyje.”

Daug Ko Visur Trūksta

Gerb. gydytojau, mano dė- 
skaito lietuviškai, tai jis 

man persakys. Patarkite man. 
į Aš pilna visokių bėdų.

Esu 30 m. amžiaus mote- 
sveriu 135 sv., ūgio 5 p.

c. Esu silpna, nervuota, 
dažnai sukasi galva ir jaučia
si alpu. Man širdis, regis, i 
labai .smarkiai daužosi ir net ' 
slegia galvą. Užeina koks 
lyg karštis, parausta veidas, 
ir . vėl pereina už 
Kartais lyg užima 
atsikvėpt neduoda, 
skamba ir lyg jos 
Beveik nuolat širdį pykina ir 
net vemt verčia. }

Mano nagos greit lūžta, 
rankų pirštai nublanksta, lyg 
apmirę. Rankos šaltos. Pil-

Visi

ap-

minutės.
kvapą ir

Ausyse
užklakę.

Kaip matote, pelno ture- vą skauda žemiau ir į dešinę 
, negu Fordo ’1' S'azU daug.site daugiau, 

kompanija iš automobilių, 
nes autorius sako, kad nei 
viena pramonės šaka nega
linti nešti tiek pelno, kiek 
nešanti laivininkystė. Jis 
užtikrina už įdėtą kapitalą 
net 18 nuošimčių. Aš irgi 
galiu patvirtinti, kad gausi
te tiek pelno, kiek savo lai
kais gavot iš Liet, atstaty- vidurius plovė.

Mėnesines menkos, vos tik 
• kiek pasirodo. Po odą lyg 

skruzdėlės laksto. Kojų rie
šu kai paburksta. Prastai mie
gu. Noris verkt ir liūdna pa
sidaro. Visuomet lyg nuvar
gusi ir sutingusį . Oda niežti.

Gydytojai man leidū vaistų 
su adata: kepenų ekstrakto 
ir geležies. Davė ir piliulių ir. 

Man žemas

Kas Bus?
Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybė pranešė 

Jungtinėms Tautoms, jog nacionalistų valdžia, vadovau
jama Čiang Kai-šeko, negali atstovauti kinų tautos 
Jungtinėse Tautose ir neturi teisės kalbėti Kinijos var
du.

Kinija, >atsiminkime, Jungtinėse Tautose užima svar
bią vietą: ji yra viena “penkių didžiųjų”, ji turi pastovią 
vietą Saugumo Taryboje, ji turi vetavimo teisę.

Kol Kiniją valdė nacionalistai, aišku, nieks nieko prieš 
tai nesakė: čiang kai-šekininkai galėjo Jungt. Tautose 
daryti tai, ką tik jie norėjo. *

Bet po to, kai liaudininkai-komunistai nacionalistus 
nušlavė, iš tikrųjų, kai revolucija juos nušlavė, kai pasi
skelbė Kinijos Liaudies Respublika, tai kaip gi jie gali 
atstovauti Kiniją Jungtinėse Tautose?

Atsiminkime, šiuo metu nacionalistai Kinijoje kol kas 
dar neva valdo tik tris ar keturias provincijas, bet ir jo
se ilgai jie nebus, — už savaitės kitos, — ilgiausiai už 
mėnesio kito — jie iš ten bus išvyti. Na/tai kaipgi gali 
jie atstovauti Kiniją tarptautinėje organizacijoje!

Yra spėjimų, jog dąr šitoje Jungt. Tautų Asemblėjos 
sesijoje Tarybų Sąjunga reikalaus pripažinti Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Henry Blackmer, finansierius, pasimokėjo porą desėt- 
kų tūkstančių dolerių, pabaudos už nedamokėtus val
džiai taksus ir, kaip garbingas pilietis, dabar sveikina
si su. J. V. distrikto teismo raštininku Denveryje, Co- , 
loradoje. Ponas Blackmer buvo prasišalinęs iš mūsų 
šalies prieš 20 su virš metų, kuomet jo norėjo klausi
nėti apie negražiai buvusį paskilbusj tuomet aliejaus 
(Tea Pot Dome) skandalą. Jis sugrįžo prieš keletą mė
nesių, žinodamas, jog nėra tokio grieko, kuris dabar 

negali būti dovanotu (išskyrus prielankumą 
darbininkams).

! kraujospūdis,, 90. Man sky- 
| dinė liauka, sako, silpnai vei
kia. Taipgi, sako, silpni ner
vai, širdies plakimas, tulžis 
neveikia ir dar kas ten. 
galai suirę. t

Atsakymas

Taip, Drauge, iš Jūsų
rašymo matyt, kad visas Jūsų 

i organizmas netvirtas. Daug 
mitybinių trūkumų, gal būt, 
nuo mažumės, nuo prigimimo. 

. Jums ir liaukos nesmarkuo- 
, lės: kaip sakot, skydinė, ir, 
i be abejonės, kiaušidės.

Jūs savo gydytojo prašyki- 
' te, kad jis Jums priskirtų 
I moteriškųjų lytinių hormonų. 
Imkite po piliulę (gal 1 mg., 
gal 'A mg.) kas vakaras per 
3 savaites, apleiskite neėmus 
ketvirtąją, 
mėnesinės, 
viena vakarais, 4. 7
tęs.

žinau, moteriškieji hormo
nai Jums bus pats pagrindinis 
dėsnis.

Jums viduriai prarūgę. Im
kite bismuth subgallate, % 
Ib., po šaukštuką po valgio, 
įmaišyta/ į pusę stiklo van
dens. J

Tegul Jums gydytojas pri
skiria ir skydinės liaukos po 
trupučiuką: thyroid gland, 

Sr-» — PO vieną tabletę 
rytais.

Būtinai imkite “multiple 
vitamins,” po 2, po '3 piliules 
laike valgymo. lodino — po 

j 1 lašą kas diena. Jūs gyve- 
I nate “gūžio juostoj”—“goitre 
belt.”

Maistas svarbu. Valgykite 
1 ar 2 minutes vandeny virtų 
kepenų, jei ne kasdien, tai la
bai dažnai. Po 2-3 kietai vir
tus kiaušinius, jūros žuvų, 
vaisių, daržovių, juodos duo
nos, rupesnių javinių valgių. 
Dirbinėkite, bet neprisivargin
kite. Pogulio pagulėkite.

kuomet Jums bus 
Paskui ir vėl po 

per 3 savai-

čungking, Kinija. — Iš 
Formozos* salos atskrido 
Čiang Kai-šekas duoti tau
tininkams patarimus, kaip 
atremti komunistus-liaudi- 
ninkus.

Manila. — Vėl išrinktas 
Filipinų prezidentas Elp. 
Quirino ketino valdžion 
priimti ir Laurelio šalinin
kus, karinius japonų pa
stumdėlius.

A. M. Dambrauskas,
So. Boston, Mass., prisiun
tė tris naujas prenumera
tas ir atnaujinimų. Jis jau 
trečioj vietoj.

J. šapranauskienė, Phila
delphia, Pa., prisiuntė pluo
štą atnaujinimų. Philadel
phia seka So. Bostoną.

L. Bekešienė ir A. P. An
derson, iš Rochester, N. Y., 
bendrai darbuojasi vajuje. 
Jie prisiuntė po naują skai
tytoją ir atnaujinimū. Įsto
jo į laimėtojų vietą, y

Brooklyniečiams šį sykį 
pasidarbavo J. Weiss, pri
duodamas atnaujinimų.

J. Matačiūnas, iš Pater
son, N. J., įstojo į vajų, 
prisiųsdamas atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais: 
S«Sharkey, Easton, Pa., P.
Šlajus, Eddystone, Pa., L.
Prūseika, Chicago, Ill., P. i New Britain, Com
Šlekaitis, Scranton, Pa., St. Grand Rapids, Mi(
Tvarijonas, Detroit, Mich., Miami, Fla.......... .
Vera Smalstis, Detroit,' Gardner, Mass. .. 
Mich. Milwaukee, Wis. .

-------- Rochester, N. Y. .
Aukų šį sykį gavome se- Shenandoah, Pa. 

karnah__ „ . . , į Paterson, N. J. ..
Haverhill, Mass. . 
New Haven, Conn 
Minersville, Pa. .

Nuo pavienių skaitytojų 
gavome naują skaitytoją, 
tai nuo Peter Thompson, 

i Simpson, Pa.
Jo pavyzdį turėtų pasek

ti ir kiti pavieniai skaity
tojai.

Tai tiek šį sykį. Kitus 
rezultatus paskelbsime ki
toje laidoje. Dėkuojame 
viršminėtiem prieteliam už 
gražią paramą"—ir'vajmin- 
kams už gražų pasidarba
vimą.

Laisves Administracija

24.00
23.00
18.00
18.00 t
15.00

11.79

5.00

karnai:
ALDLD 6-ta Apskr., (per 

A. Lipčiu, Eddystone, Pa.), 
$25.00.

Po $10: Charles Roman, 
Philadelphia, Pa.; auka nuo 
parengimo, per P. J. Ander
son, Rochester, N. Y.

Po $5: Jonas Lastauskas,. 
Camden, N. J. (vieton Bak- 
shas kaip anksčiau buvo 
paskelbta); J. Severinas, 
Rochester, N. Y.

Po $3: S. Petrovich, Pa
sadena, Calif., Felix Mazo- 
lis, Gardner, Mass., Domi
cėlė Monkofsky, Port Hen
ry, N. Y., Sam Smith, Se
attle, Wash., W. Lengvinas, 
Easton, Pa., F. Manelis, 
Rochester, N. Y., A. Azlau- 
skas, Rochester, N. Y., A. 
Belekevich, Brighton, 
Mass., S. Radušis, Bayonne,, 
N. J., P. Zalkus, Chicago, i

. 4.00 
y . 3.00 
?. 3.00 
.. 3.00 
. 28.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00

Į

Ill.
Peter Thompson, 
Pa.,Susninku Jur-Simpson

gis, New Britain,. Conn., A. 
Gabalis, B’klyn, N. Y., M. 
Severinas, Rochester, N. Y.

Po $1: C. Ragauskas, 
Paterson, N. J., J. Mata
chun, Paterson, N. J., Mar
tin Kvedar, Detroit, Mich., 
Stella Dobilienė, Royalton, 
Ill., F. Kurkulis, Rochester, 
N. Y., J. Zinkus, Rochester, 
N. Y., A. Žemaitis, Scran
ton, Pa., Fr. Yėsčipas, 
Scranton, Pa.

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brockton, Mass. ... $168.79 
Brooklyn, N. Y........ 165.00
Worcester, Mass. .. 151.56 
Philadelphia, Pa........ 96.50

Waterbury, Conn. ... 84.00

Admirolas Denfield tapo at
leistas iš pareigų militariškų 
valdininkų ginče dėl vartoji
mo ar nevartojimo B-36 lėk

tuvų atominėms bomboms 
nešioti.
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TAIP ATRODO KUR LINK SIU DIENU VOKIETIJA?&l &

Biblija nurodo, kad Die-1ko įvardinti tą asmenį, nuo 
vas sutvėrė Adomą. Adoniui | kurio jis gavęs tuos pini-l 
buvo labai nuobodu. Dievas gus. Spauda rašo,kad jis ga- 
jam išlupęs šonkaulį, iš ku-ivęs nuo žymaus asmens, ku-i 
rio tapo Eva. Tai pirma po- rio jis nejvardins, kad jam! 
ra ant šios ašarų pakalnės, prisieitų net į kalėjimą .eiti, 
pagal tikėjimo mokslą. i Žemiau paduodu keletą!

Eva prigundė Adomą 
naudotis uždraustu vaisiu- 
mi. Pasekmės buvo, kad jie
du buvo išvaryti iš rojaus. 
Adomas turėjo prakaituoti 

4 visą savo gyvenimą, kad iš
maitinus šeimą.

Man atrodo, kad Romos 
katalikų kunigija, prade
dant popiežiumi ir baigiant 
paprastu kunigu, labai nuo
bodų gyvenimą gyvena. Bet 
gyvena, kai Adomas rojuj, 
be jokio darbo. Jie prakaito 
nelieja, kad šeimyną išmai
tinus ir išauginus.

* * £

Nors Romos katalikų ku
nigai neturi Evų, bet jų 
vaisiais naudojasi. Praeity 
du Detroito lietuviški kuni
gai gausiai naudojosi Evų, 
narapijonkų, vaisiais.

Bažnyčios vyriausybė juos 
“nubaudė.” Vieną, kai žmo
nės šnekėjo, išsiuntė į mote
rišką klioštorių. Jam, žino
ma, ten buvo geriau, negu 
Adomui. Jam ir ten nerei
kėjo prakaitą lieti dėl baus
mės, kuria jam uždėjo.

i Kitą išsiuntė ten, kur į 
Arizonos valstiją. Bet visgi! 
jiems abiem buvo geriau 
negu b ibi i skani Adomui.

* * *1

Apie vieni metai tam at-' 
gal Drew Pearson per radi-i 
ją pranešė, kad kun. Cough-1 
linas papuolęs į bėdą; jis! 
panaudojęs tūlos Evos vai
sių, kuris kunigui yra ūž-į 
drausta.

Dar nebūtų buvę tokia di-l 
dėlė bėda, jei jis nebūtų su
mokėjęs didelę sumą pinigų 
tūlam gydytojui už jo žmo-' 
nos vaisiu, bet dabar Iždi-V 7 
nės departmentas — Inter
nal Revenue — bando teis
mo būdu iškolektuoti sau 
atitinkamą nuošimtį.

Tas incidentas - įvykis 
kaip ir buvo užstumtas kur 
nors kampe. Bet štai šiuom 
laiku yra teisiamas d r. Ga- 
riepy už nesumokėjimą tak
sų valdžiai net nuo $91,800.

Daktaras Gariepy atsisa-

United Electrical, Radio and Machine Workers Loka- 
lo 475-to nariai, dirbantieji National Fastener Corp, 
šapoje, Brooklyne, paskelbė sėdėjimo streiką, firmai 
atsisakius susiderėti su unija dėl algą ir darbo sąlygą. 
Pasilikusieji šapoje, vieni ilsisi, o kiti, dežuruojantieji, 

vaiko nuobodulį žaidžiant čekeriais.
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klausimų ir atsakymų, ku-l 
rie buvo teisme pateikti.

K.: — Ar tas asmuo, nuo! 
kurio tu gavai pinigus, bu-1 
vo skolingas tau?

Ats.: — Ne, tai buvo pa-1 
lengvinimas jam sąžinės.

Kuomet jis buvo klausia
mas, kas tas asmuo — tuom 
tarpu teisėjas daktarui' įsa
kė neatsakyti į tą klausimą.

Bet kada buvo klausia
mas, už ką tie pinigai su- 

I mokėta, daktaras atsakė. 
Tas asmuo turėjęs lytiškus 

’susinėsimus su jo žmona.
Dar yra svarbus klausi

amas: “Kodėl nesumokėjai 
taksų už tą sumą pinigų?”

“Todėl, kad advokatas 
jam sakęs, kad tie pinigai 
netaksuojami.”

Čionai reikia suprasti, 
kad bažnyčioj suimti pini
gai, arba kunigo pinigai. O 
kunigai, turbūt, nemoka 
taksų už savo įeigas.

Ar bus tas klausimas aiš
kiai išrištas teisme, yra abe
jonės. Pasirodo, yra deda
mos didžiausios pastangos, 
kad tik žmonės aiškiai nesu-; 
žinotų .. . * * *

Kunigas Cough linas buvo 
atviras fašistų garbintojas 
Ispanijos civilio karo laiku 
ir Vokietijos užpuolimo lai
ku ant Sovietų Sąjungos.

Vistiek, kai]) jūs sau no-Į 
rite, bet šių dienų kunigams! 
yra daug geriau, negu bib
liškam Adomui. Ans turėjo 
eiti iš rojaus ir prakaite! 
sau ir šeimai duonos kąsnį! 
uždirbti. O šių dienų kuni
gai uždraustu Evos vaisium: 
naudojasi ir iš rojaus nėra!
išmetami.

Kam veidmainiauti?
Paprastai yra sakoma: 

Dievas sutvėrė dvi lytis: 
moterišką ir vyrišką. Todėl 
gentkartės nuo gentkarčių 
taip gyvena.

Kodėl tie Dievo “įpėdi
niai” negali gyventi, kaip 
visi kiti vyrai gyvena?

Pranas.

® Vokietijos liaudis tarybos sesijoje spalio 27 dieną pla-®--------------- -
Dėl Vakaru okupaciniu vai- čiai kalbėjo komunistinės Vieningosios Socailistų Parti- ties. Tai suprantant, suvokiau1 

stybiii priemonių susidarė itin ■ jos pirmininkas Vilhelm Pieck. Jis išdėsiė tas sąlygas, ! vokiečiu tautos sunkią būk- 
sunki vokiečiu tautos padėtis, j kurios privedė Vokietijos perskėlimą į rytus ir vakarus |1<?> kilo .Vokiečiu liaudies kon- 
Nacionalinė varginga būkle j jr išlukšteno tas problemas, kurios šiandien stovi prieš £reso sąjūdis, kuris pasiskyrė 
paaštrėjo iki to, jog buvo su- vokiečiui tauta. žemiau patiekiame tos jo istorinės kai- tikslą sukurti prielaidas tam, 
duotas smūgis vokiečiu tautos J)()S svarbaiusiusl punktus. Pieck kalbėjo: ' kad vokiečiu tauta pasiektu
nacionaliniam egzistavimui, ir 1 i vienybę ir teisingą taikos su-
pasiekė aukščiausio masto su- ( 
skaldžius Vokietiją, atplėšus ■ 
Vokietijos dali ir sulipdžius iš i 
jos separating vakarinę vals- , 
tybę, kuri Vakaru okupaciniu I 
valstybių sukurta, kaip Įrankis | 
j u imperialistiniams planams 
Įgyvendinti. Juo labiau skau
dus ir apgailestavimo vertas j 
vokiečiu tautai tas faktas, kad ! 
vakariniai vokiškieji politikai 
parodė, jog jie pasirengę grie
btis šio nusikaltimo prieš vo
kiečiu tauta. Vokiečiu tautos 
klausimo sprendimas priklau
so nuo pasiekimo taikos, kuri 
užtikrins vokiečių tautai lais
vę bei nepriklausomybę ir su
kurs sąlygas, kuriomis ji ga
lės pati tvarkyti savo reikalus. 
Mes stovime prieš liūdną fak
tą. kad nėra Įvykdyti pažadai, 
kuriuos vokiečių tautai davė 
(sąjunginės okupacines didžio- i 
,sios valstybes Potsdamo susi- f 
tarime — suteikti Vokietijai j 
ekonominę vienybę, suteikti ! 
vokiečių tautai galimumą su- ; 
kurti savo centrinius organus i 
ir, pagaliau, visoms jėgoms i 
bendradarbiaujant, Įvykdyti; 
Vokietijoje demilitarizavimą ‘ 
bei denacifikavimą ir Įgyven- 1 
dinti Vokietijoje tikrą demo- Į 
kratiją, kuri laiduos tautoms,; 
kad jos niekuomet nebebus i 
Vokietijos užpultos ir kad Vo
kietija stos Į galingąją taikos i 
stovyklą, kurios priešakyje! 
stovi didžioji Tarybų Sąjunga. | 
Vakarų okupacinės valstybės i 
sulaužė ŠĮ susitarimą ir viena-I 
šališkai ėmėsi tokių priemonių, Į 
kurios pajungia Vokietijos da
li netarpiškam tų Vakaru di
džių jų valstybių diktatui, kaip 
tat Įvyko su okupacinio statu
to Įvedimu. {

EKONOMINIS 
PADALINIMAS

Tačiau tai yra ne tik Vaka- į 
rų Vokietijos gyventojų nacio- j 
nalinės laisvės pažeidimas ir | 
likvidavimas, bet visų’ pirma! 
yra tokios ekonominės prie- j 
m ones, kurios atvedė vokiečių 
tautą į įimtus ekonominius 
sunkumus. Visomis ekonomi
nėmis priemonėmis Vakarų 
Vokietijoje siekiama suardyti 
ryšius tarp Vakarų ir Rytų 
Vokietijos.

Taip, mes stovime prieš tą 
faktą, kad Vakarų okupacinės 
valstybės išleido 1 tiesioginius 
Įsakymus, nukreiptus prieš vo
kiškųjų Rytų ii’ Vakarų eko
nominio ryšio atkūrimą.

Aišku, kad dėl visų šių prie
monių Vakaruose ypatingai 
buvo aprėžta ir nepaprastai 
pasunkinta darbo žmonių ma
sių ekonominė padėtis. Tačiau 
ne tik darbo žmonių masės, 
bet taip pat ir įmonininkai, 
amatininkai, . inteligentijos 
sluoksnių atstovai — visi jie 
yra Vakarų okupacinių vals
tybių pragaištingos ekonomi
nės politikos aukos. Ypač lie
čia Amerikos imperializmą, 
kuris mėgina pikčiausiu būdu 
Įgyvendinti savo priemones, 
siekdamas nuslopinti bet ko
kią vokišką konkurenciją ir 
primesti Vokietijai Amerikos 
monopolistinio kapitalo ekono
mini viešpatavimą.

Tuo būdu, visos nurodytos 
priemonės žymiai padėjo kil
ti įsitikinimui, kad tokiu būdu 
neįmanoma garantuoti vokie
čių tautai ekonominio egzista
vimo, o kad, priešingai, jos 
gresia vokiečių tautos nacio
naliniam gyvavimui. Tas au
gantis įsitikinimas buvo šalti
nis didėjančio pasipriešinimo, 
nukreipto prieš tą pasipriešini
mo politiką, apie kurią mes 
kalbėjome ką tik priimtame 
Liaudies fronto manifesto. 
Taip, reikalas yra toks, kad, 
jeigu tos jėgos vokiečių tauto
je nesusitelks, tai mūsų tau
tos ateičiai gresia liūdnos per
spektyvos.

VAKARU VOKIETIJOS
POLITIKŲ VAIDMUO

Visa tai, ko imasi Vakarų 
okupacinės valstybės, siekda
mos apgauti vokiečių tautą, 
siekdamos ją suklaidinti, net 
dar daugiau — siekdamos 
paruošti ją tam, kad ji vėl 
leistųsi išnaudojama, kaip pa
trankų mėsa, — visa tai Va
karuose sutinka Vakarų Vo
kietijos politikų paramą. Visa 
tai Įpareigoja Vakarų Vokie
tijos gyventojus rimtai susivo
kti tos politikos rezultatuose, 
kad Amerikos imperializmo 
mėginimai pilnutinai pa
smaugti vokiškąją ekonomiką 
sudužtų,, susidūrę su bendru 
darbininkų ir Įmonininkų pasi
priešinimu, 
tik grėsmė 
ekonomių iam 
egzistavimui, 
pragaištingas 
biantis nau jo 

Tačiau tai yra ne 
vokiečių tautos 

ii’ nacionaliniam 
bet taip pat 

planas — grio- 
karo sukurti im-

stybems galimumą išplėsti sa
vo viešpatavimą Europoje. Ir 
tikrai, imperialistinės didžio
sios valstybes visaip būdais 
mėgina paruošti naują karą 
ne tik tokiomis priemonėmis, 
kurios tariamai turinčios padė
ti vokiečių tautai bei jos atsi
kūrimui, kairj, pavyzdžiui, 

b (>t imasi

karų Vokietiją,1 separating va- 
bę, i karinius pa-; 
sudaryti siekiant, 
karinę ' sąjungą;

ktus, kurio 
organizuoti

tiją. prieš liaudies demokra
tijos. šalis ir prieš Tarybų Są
jungą.

dymų priemonių išdavoje bus 
pagerintos gyvenimo sąlygos 
ir visų pirma vokiečių tautai 
būsianti suteikta jai pridera
ma Įtaka Į valdymą ir vyriau
sybę. Visa tai pasirodė apgau-

Kasdieninis šlykštus siundy-1 lė. Vakarų didžiųjų valstybių 
mas prieš Rytus turi tikslą į gubernatoriai žiauriausiai el- 
suklaidiuti vokiečių tautą ir I giasi su vokiečių tauta ir vis- 
paruošti .ją tam, kad ji būtų ais atžvilgiais aprėžia įgalio-
išnaudota tokiame kare, kaip Į jimus, kurie turėjo būti suteik- 
patrankų mėsa. Amerikos im- ! ti bundestagui ir vyriausybei, 
perialistų priemonės, JAV ge- ; Vokiečių tautai tenka didelė 
Bėralinio štabo narių atvyki-1 atsakomybė — padaryti ati
mąs i Europą bei Vokietiją ■ tinkamas išvadas iš tos padė-

Šeštadienį lapkričio Nov.? 190
Tą pačią dieną įvyks Namo Bendroves suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dieną. O 6-tą vai. vakare 

bus bankietas. Po vakarienės šokiai.

VISKAS BUS

MBIMTT BWITOBIOM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

VAKARIENEI BILIETAS $3.00. VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes suvažiuos daugelis į konvenciją ir dalyvaus bankiete. Pasima- 
tykite su jais.

Iš ANKSTO ĮSIGYKITE BANKIETO BILIETĄ. Būtinai iš anksto turime žinoti, kiek asmenų 
bus ant vakarienės.

Daug jaunimo atvyksta iš kitų miestų ir dalyvaus šiame suvažiavime ir bankiete. Pasimatykite 
su jais ir kartu pasilinksminkite.

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Bus geri valgiai, o prie valgių bus ir visokių gėrimų. Pasinaudokite tąja proga. Greit kitos tokios 

progos neturėsime. ' \ r

i išryškino jų planą Įsitvirtinti 
i ten, kur turi būti sukurti nau- 
Į i o karo frontai. Pasiūlymas 
: tiekti ginklus buvo padarytas 
tik turint tikslą paruošti tau-

VAKARINĖS VOKIETIJOS 
PADĖTIS

į la būtinumas skirti visas jėgas 
tam, kad tautos suprastų joms 
gresentĮ pavojų ii* kad 
sukurtas kovos frontas 
Amerikos imperializmo 
nius planus.

'Tokiu būdu susidarė
i grėsmingiausia padėtis,
I pastaruoju metu pagilino se- 
paratinės Vakarų Vokietijos 
valstybės ii’ Bonos parlamento 

būtų 
prieš 
kari-

kuo 
kurią

Bundestago rinkimai 
ne demokratiniai rinki-

priemonių tikslas" — nuslėpti 
nuo vokiečiu tautos akiu var- 

! ginga būkle ir Vakaru organu 1I smurtą.
i buvo
mai, bet vyko žiauriausio te- 

i roro sąlygomis prieš Vokieti- 
, jos komunistų partiją ir per 
j apgaulę, kurios pagalba buvo 

1) a v ai z d u o t i, ta rtu m 
lietė laisvo, neprik- 

parlamentoi bei demo- 
laisvos Vyriausybės 

: 1 a ūso m o
i kratinės
‘sukūrimą rinkimų būdu.

Tuo tarpu faktai Įrodo, 
1 kaip buvo apgauta vokiečių 
I tauta. Atiduodama savo balsus 
partijoms, ji tikėjosi, kad su-

A N K E T A S

tartĮ. Vokiečių liaudies kong- 
i reso sąjūdis Įgijo platų mastą, 
; jis mobilizavo taip pat ir Va
karų Vokietijoje tas jėgas, k už
ries supranta padėties rimtu
mą ir kurios pasirengusios 
žengti kartu su Rytų Vokieti
jos demokratinėmis taikingo
mis jėgomis. Vokiečių liaudies 
taryba užsibrėžė ir Įgyvendi
no didįjį uždavinį — mobili- 

į zuoti jėgas atlikti aiškinamą- 
! ji darbą ir sukurti kovos fron
tą užsibrėžtiems tikslams Įgy- 

I vendinti. Dabar kyla būtinu- 
! mas imtis tolimesnių priemo- 
! nių, ii* čia, Vokietijos rytuose, 
sukurti organą, kuris vokiečių 
tautos vardu turi Įgyvendinti 

i demokratinius uždavinius, 
į pertvarkyti ekonomiką taip, 
kad ji sugebėtų garantuoti 
tautos gyvenimą, ir visų pirma 
pasirūpinti tuo, kad vokiečio 
vardas, hitlerinės vyriausybės 
ii- jo karo apžmeižtas, vėl Į- 
gytų kitų tautų pasitikėjimą. 
Tatai turi Įvykti Liaudies ta
rybai sukūrus vyriausybę, su
gebančią atstovauti tikriesiems 
vokiečių tautos nacionali
niams, ekonominiams, politi
niams i)' kultūriniams intere
sams.

RYTINĖJE ZONOJE
Jeigu Liaudies taryba ėmė

si iniciatyvos persitvarkyti Į 
Vokietijos demokratinės res
publikos Laikinuosius liau- 
'dies rūmus, tai tas nutari
mas buvo mūsų tautos ne
girdėtai vargingos būklės 
rezultatas. Mums mūsų zo
noje reikalinga vyriausybė, 
kuri pajėgtų padaryti vis

iką vokiečių tautos laisvei 
1 užtikrinti. Todėl mes nuo
širdžiai sveikiname paramą, 
kurią mums suteikė Tarybų 

! Sąjungos vyriausybė ir ta- 
; rybiniai okupaciniai organai 
l Vokietijoje, kad Įveiktume 
: nacionalinę vargingą padėtį.

Tuo metu, kai Vakarų oku- 
I pąciniai organai imasi vis- 
i ko, siekdami atimti teises

Kultūrinio Centro Metinis

Rengia Lietuviui Namo Bendrove

| vokiečių tautai, sugriauti jos 
ūkį ir Įvelti ją Į' naują karą, 
— Tarybų Sąjungos vyriausy-

i bė po karo pabaigos nuolat, 
i Potsdamo kęnferencijoje, kėlė 
primygtinius reikalavimus už
tikrinti Europoje taiką ir lai
duoti vokiečių tautos naciona
linius bei ekonominius intere- 

' sus. Didysis Tarybų Sąjungos 
nuopelnas yra tai, kad vienin
gos Vokietijos sukūrimo ir 
taikos išsaugojimo mintis ap
ima vis platesnius sluogsnius 
visame pasaulyje. Užsienio 
reikalų ministrų tarybos sesi
jose Tarybų Sąjungos atsto
vai visu aiškumu išdėstė sąly
gas taikos sutarčiai su Vokie- 

i tija sudaryti. Jie ėmėsi visko.
(Daugiau bus)

Philadelphia ir 
Wilkes-Barre, Pa.

“Nu? Ko dar stovi? Imk 
už pakarpos, nusivesk už 
tvartų ir duok koja pri
mynęs, kad iš karto krau
jais čiaudėtų! Kaip ma
tai prisipažins!”

Tai godžioj) tamsuolė Juo
zo Baltušio dramos “Gieda 
Gaideliai” ūkininkė Rūkienė 
įsako savo sūnui Jonui mušt 
vargšą piemenuką, Įtariant jį - 

| pavogime jos pinigų. O tuos 
, pinigus pavogė jos pačios sū- 
I nūs Jonas ir atidavė savo my- 
, ūmosios Marytės tėvui Bla- 
I žiu i, kad Marytė turėtų pase
gą, nes be to Rūkienė nelei
džia sūnui ją vest.” Kad nu- 
kreipt nuožiūrą nuo savęs, Rū
kų Jonas piemenuką sumu
ša—sumuša jį mirtinai.

Tai yra vienas krislelis iš 
senojo Lietuvos kaimo gyve
nimo, kurį Juozas Baltušis 
taip gyvai savo dramoj at
vaizduoja.

Šią dramą suvaidins Brook- 
lyno Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai.

Philadelphijoj — šio mėne
sio (lapkričio) 26-tą dieną, 
šeštadienį, pradedant 7:30 
vakare, 414 Green St. salėj.

Wilkes-Barre j—savaite vė
liau, gruodžio 3, taipgi šešta
dienį, pradedant 7 :30 vakare, 
69 So. Hancock St. salėj.

Prašome šių kolonijų dra
mos mėgėjus tuojau įsigyt jai 
bilietus. V.



ROJUS MIZARA

Kelias i laime
11-3-49 -12-

(Tąsa)
— Šį rytą tavo motina mane iškoliojo, būk aš 

prie tavęs kabinėjuosi, būk aš prašau tavęs palauk
ti, nevažiouti, iki aš gausiu.... Juokingi tie bagoti 
žmonės, kad juos perkūnas išdaužytų! . . .

Mergina buvo labai supykusi, jos baltas veidelis 
įraudęs, kaip uoga; ji visa degė mano motinai ne
apykanta. X isa tai, rodosi, Marytei taip tiko, kad 
ji .šioje minutėje man buvo gražesnė, negu kada 
nors!

— Motina sena, pati nežino, ko ji nori, — teisi
nau aš.

— Kodėl ji žino, kaip užpulti nekaltus žmoneš? 
Sekmadienį aš apleisiu jus, nelaukdama laivakor
tės. Tegu ji.. .

Raminau ir tikinau merginą, kad motina ne blo
gais norais tai darė, bet širdyje jaučiau ką kitą.

— Ar tu mane, Mariute ... Aš tave myliu... — 
šiaip taip jai pasakiau.

— Ir tu man patinki, Mykolai, bet mudu per 
jauni apie tai kalbėti. . . Kai pasieksime Ameri
ka.. . gal tuomet.

“Kai pasieksime Ameriką...” Šitie žodžiai sukū
rė mano sieloje naujus virpesius, kažką naujo, pa
drąsinančio. Tail), kuomet pasieksime — ji ir aš — 
Ameriką! Tegu čia jie visi!...

— Nesuprantu, kokie čia jūsų namai, — atsilei
dusi mergina ir vėl išmetinėjo, tik šalčiau. — Vie
ni kitiems pavydit ir nepasitikit. Kits kitam spąs
tus ruošiate kiekviemųn žingsnyje.

kai p aš pasimel-

— Kodėl gi tu, Mykoliuk, nesupranti? Patėvis 
tau gero negeidžia, aš tai matau. Gi jis tavo dėdė. 
Aną dieną jis man atvirai sakė: “Kai aš buvau 
Amerikoje, jie prašė Dievo, kad aš iš ten nesugrįž
čiau, kad pavirsčiau į juoda 
mą išleidęs, aš pasimelsiu, 
siu! .. .” Ar tai žmogiška?

Aš jai norėjau daugiau kai ką pasakyti, bet pa
mačiau ateinant motiną, kuri, matyt, nujautė, 
kas darosi plačiojoj lankoj, kurioje buvo klojami 
linai. Aš ėjau pas kaimynus.

Sekmadienį nuvykau į Kurlius jiems sudie pa
sakyti. Apžiūrėjau, apsidairiau, galvodamas, jog 
tai paskutinis mano žvilgsnis šiam miesteliui, ku
riame aš praleidau nemažai laiko. Pažįstamas jis 
man buvo, kaip mano ranka. Atsargiai atsisveiki
nau artimuosius, pasakydamas jiems, kur link ren
giuosi lėkti, — lėkti be valdžios žinios, be paso,

Geriausias mano draugas buvo Balys Spaliukas, 
grintelninko dailydės sūnus, pora metų už mane 
jaunesnis. Gabus jis buvo vyrukas, jau porą metų 
ištarnavęs valsčiaus raštinėje raštininko padėjėju, 
ir rengėsi, su kuklia tėvų pagalba, siektis moksle 
toliau. Su Baliu drauge mokėmės pradžios mokyk
loje, — pas jo tėvus aš dažnai ir gulėdavau ir val
gydavau. Geri jie buvo žmonės, brangus man buvo 
Balys kaipo draugas.

Nuėję j karčiamą, mudu pasiėmėme po butelį 
alaus, pyrago, vaišinomės ir kalbėjomės, kaip kal
basi geriausi draugai.

— Prisiųsk man iš Amerikos laikraščių, — sa
kė jis. — Gerų laikraščių, ne kokio .šlamšto.

Aš jam aiškinau, kad nežinau, kurie laikraščiai

— Prisiųsk socialistinių - revoliucinių; knygu
čių, jei tik gausi. Tu darbuokis ten, o mes — čia.

Savo žodžiais Balys mane nustelbė. Aš minutę tyi 
Įėjau, nežinodamas, ką jam atsakyti.

— Tu manai .. . prieš valdžią? I
Tai pasakęs, savo žodžių nusigandau ir apsidai

riau, ar nenugirdo jų kas kitas.
— Ligi šiol aš tau nesakiau, — pažiūrėjęs į mane 

savo mėlynomis, •Balys tęsė. — Bet kadangi tu iš
vyksti, tai galiu pasakyti: Taip, mes veikiame; aš 
esu judėjime. Carizmas turės būti nuverstas; iš
laisvinsime Lietuvą ir visą Rusiją. Užtekės saulė 
darbo žmonijai. Būsime laisvi. Supranti? Laisvi!.. . 
Bet ir jūs ten veikite. Ir tu, Mykolai, nesnausk. 
Jūs ten, o mes — čia! Rašyk man, tik, žinoma, at
sargiai. Žinau, Amerikoje yra žmonių, — turi jie 
ten ir organizacijas .. .

Atsibučiavęs su Baliu Spaliuku, aš važiavau na
mo, bet jo žodžiai, pirmą kartą išgirsti, man nelei
do ramiai bričkoje sėdėti. “Jūs ten, o mes — 
čia!...”

Po trejeto dienų ties mūsų kiemu sustojo pora 
arklių, įkinkytų didokan vežiman.

Buvo tamsu, vidurnaktis. Migla gaubė mūsų kai
mą, truputėlį lyg ir lašnojo.

Motina verkė, sielojosi, prašydama manęs nepa
miršti Dievo, nesusidėti su cicilistais, saugotis Ma
rytės ir kitų biednų merginų.

Viską jai pažadėjau.
Gerai nusiteikęs, patėvis juokavo, nuolat karto

damas: “gud bai, gud bai!” Buvau tikras, jog sie
los gelmėse jis vylėsi: “Kad tave velnias pagrobtų' 
dar nepasiekus Amerikos!”

Vežėjas suplakė botagu arklius ir jie pasileido

Po priedan/'a vėliavų ir “ura-patrijotizmoClevelande buvo pravesta? ragangaudiš- 
kas unijinio judėjimo skaldymo darbas, mėtytos iš to unijų centro unijos, kurias fa
brikantai, jų spauda ir reakcingi unijų viršininkai žino esant nenuolaidžiomis fabri

kantams, vadinamos “komunistinėmis.”

Jack London

“FRAN< IIS SPAITAS”

“Francis Spaitas’’ plaukė 
pavėjui, iškėlęs tik kriuiselį 
(kruiselis — viršutinės užpa
kalinio stiebo burės.) kai tat 
atsitiko. Dėl to buvo kaltas no 
tiek nerūpestingumas, kiek 
drausmės stoka laive ir tai, 
kad jie, net ir geriausiu atve
ju, buvo menki

meriko, buvo matęs 
vandens nebent tiek, kiek tek
davo Šanono upės žiotyse plu- 

I kdyti sielius nuo kranto į Kve- 
■ beko laivus. Jis bijojo tų di- 
I džiųjų bangų, kurios iškildavo 
i tamsoje užpakaly laivo ir už-

(Tikras Atsitikimas)

[stiebą toko nuplauti vyrui, 
; dinamam Mahonejų iš Belfas
to, ir jungai O’Brinui iš Lime
riko. Jie tai atliko labai rizi
kuodami, ant statmenai pasvi
rusio denio, ir stiebai, krisdami 

■dideliu trenksmu, nulaužė kru- 
i i stengą (užpakalinio stiebo d i- 

jūrininkai. dysis skersinis), lada I*ran- 
:iles iš Li- eis Spaitas’ atsitiesė, ir lai- 

pri k rautas

va-

septyniasdešimt dvi 
išstovėjo kabinoje, 
dumbliname vande- 
gyvi nuo šalčio, be 
tik su trim buteliais

sūraus mč, kad jis buvo
j rąstų, nes kitaip būtų pasken- 
' dęs, kadangi jau buvo pilnas 
j vandens. Didysis stiebas dar 
i kadaravo ant vantų, daužyda- 
' m as laivo šoną perkūnišku 
i trenksmu, ir jūrininkų aimana- 

> kiekvieną
LcllIloVJv U CK 1 J n U" i

griūdavo denį, ir jis visuomet j viniai palydėdavo
būdavo linkęs verčiau pasislė
pti nuo tų' gresiančių bangų, 
negu sutikti jų smūgius prie 
vairo ar, sumažinus ląivo grei
tį, jas perskrosti.

i kai dėl jo nejūreiviško 
I gimo įvyko katastrofa, 
tęs bangą, kuri buvo

ryto,

rama- 
žymiai 

didesnė už kitas, jis susigūžė ir 
paleido vairo stipinus. ‘Fran
cis Spaitas’ pasisuko, jo vai- : 
rinis galas iškilo, ir banga vi- i 
su smarkumu trenkė į jo šo-j.Jo 
na. Kitą akimirką laivas atsi
dūrė duobėje, jo pavėjinis 
bortas paniro, vandenyno pa
viršius susilygino su liukais, o 

j didžiulės bangos ritosi viena 
Į po kitos per denį, šluodamos 
I lediniais antplūdžiais visa, kas 
dar buvo likę ant jo.

Vyrai buvo išvargę, bejėgiai 
ir netekę vilties, baimės ir są-

I myšio visiškai apkvaišinti, pa- 
Isiryžę tik vienam —- nevyk- 
I dyti įsakymų. Keletas dejavo, 
į kiti tylėjo, įsikibę į vantus 
(vantai—lynai, laikantieji lai
vo stiebą),o dar kiti murmė
jo maldas arba biauria'i keikė, 
si, ir nei kapitonas, nei štur
manas negalėjo priversti jų 
pumpuoti vandenį ar iškelti 

[burės skiautę, kad laivas galė
tų plaukti toliau. Nepraslinko

i nė valandos, ir laivas apvirto 
į ant šono; nemiklūs bailiai lipo 
jo sienomis ir laikėsi įsikibę į 
takelažo virves, šturmanas,

[ virstant laivui, nespėjo išeiti 
I iš užpakalinės kabinos ir te
nai prigėrė, taip pat ir du jū
rininkai, kurie mėgino pasis-

Šturmanas buvo sumaniau
sias vyras laive, ir kapitonas 
dabar liko beveik toks pat be
jėgis, kaip ir jūrininkai. H Jis 
daugiau nieko nedarė, tik kei
kėsi, kad jie tokie nenaudėl
iai; todėl priekinį bei didįjį

jo smūgį.
Šelstančiamc vaiN^nyne iš

aušo diena, ir šaltoje7'W'koje 
šviesoje /tebuvo galima matyti 
iš vandens kyšantį užpakalinį 
“Francio Spaito” denį, aplau
žytą bizanstiebį (bizanstiebis 
— tristiebio laivo užpakalinis 
stiebas) ir dantytai išlaužytus 
bortus. Tai buvo viduržiemis 
Šiaurės Atlante, ir išvargę jū- 

' rininkai vos nemirė nuo šal- 
i čio. Tačiau jie niekur negalė- 
1 : > rasti vietos poilsiui. Kiek
viena banga lengvai persiris
davo per sudaužyto laivo denį, 
nuplaudama nuo jų kūnų vie
ną druskos plutą ir palikdama 
kitą. Kabinoje, po užpakaliniu 
deniu, vandens buvo iki ke
liu, bet tai buvo vienintelė 
prieglauda nuo žvarbaus vėjo, 
ir čia susirinkdavo visi likusie
ji gyvi jūrininkai, kurie stovė
davo stati, įsikibę į 
įrengimus ir atsirėmę 
kitą.

Veltui Mahonejus 
j) r i v c r s t i j ū r i n i n k u s, 
įlipę į užpakalinį stiebą, eitų 
sargybą, ar nepamatys kokio 
nors laivo. Ledinio vėjo jiems 
jau buvo perdaug, ir jie mie
liau tūnodavo kabinoje, O’
Brinas, penkiolikos metų jun
ga, pasikeisdamas su Mahone- 
jum, sėdėjo apšalusiame stie
be. Ir kaip tik tas junga tre
čią valandą po pietų šūktelė- 

| jo žemyn, kad pastebėjęs bu- 
1 rę. Tai išgirdę, visi išbėgo iš 
’ kabinos ir, susigrūdę ant užpa
kalinio denio borto, įsikibę j 
bizanstiebio vantus, stebėjo 

|svetimą laivą. Tačiau jis plau- 
Į kė kita kryptimi ir, jam 
dingus už horizonto, jie 
bedami grįžo j kabiną, nė 
nas ne pasisiūlęs pakeisti 
gybinio stiebo viršūnėje.

Antrai dienai baigiantis, 
Mahonejus ir O’Brinas metė

kabinos 
vienas į

stengėsi 
kad jie,
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badas buvo visus galutinai į- j ti, bet tuoj greitai šūktelėjo 
veikęs, jie susirinkę stoviniavo sutinkąs, kad burtus trauktų 
mažais būreliais ir, patylomis 
kalbėdami, retkarčiais žvilg-: 
čiojo į O’Briną. Buvo vidudie-1 
nis, kai pasitarimai pasiekė 
didžiausią įkarštį. Kalbėjo ka- į 
pitonas. Visi susirinko ant už- i 
pakalinio denio.

— Vyrai, — pradėjo kapi
tonas, — mes išbuvome ilgą' 
laiką be maisto — jau dvi sa
vaitės ir dvi dienos, — bet 
mums atrodo, kad praėjo du 
metai ir du mėnesiai. Ilgiau 
mes nebegalime išsilaikyti, 
žmogaus prigimčiai visai neį
manoma gyventi su tuščiu pil
vu. čia yra rimtas klausimas, 
kurį reikia apsvarstyti: ar ge
riau mirti visiems, ar vienam? 
Mes stovime viena koja kars
te. Jei vienas iš mūsų numirs, 
tai likusieji gal išgyvens, kol 
pamatys laivą. Ką jūs į tai pa
sakysite ?

Michaelis Bihanas, kuriam 
stovint prie vairo “Francis 
Spaitas” apvirto, sušuko, kad 
tai esąs puikus planas. Kiti 
riksmu jam pritarė.

— Tegul tai bus vienas iš 
berniukų, — tarė Sulivanas iš 
Taberto, tuo pačiu metu reik
šmingai pažvelgdamas į O’Bri- 
na.

— Mano nuomone, — tęsė 
toliau kapitonas, — būtų la
bai kilnus darbas, jei vienas iš 
mūsų numirtų už kitus.

— Kilnus darbas! kilnus 
darbas! — įsiterpė vyrai.

— Taip, ir aš manau, kad 
numirti geriausia būtų vienam 
jungai. Jie neturi šeimų, ku
rias reikėtų išlaikyti, o taip 
pat jų mirtis nebūtų tokia 
skaudi draugams, kaip tų, ku
rie turi žmonas ir vaikus.

—Teisingai, visai teisingai! 
Visai tinka taip padaryti, — 
murmėjo vienas kitam vyrai.

Bet keturi jungos šaukdami 
priešinosi tokiai neteisybei.

— Mūsų gyvybė yra lygiai’ 
tiek pat brangi, kaip ir jūsų, | 
— protestavo O’Brinas. — 
Savo šeimoms mes taip pat 
brangūs. Jei kalbėti apie mo
teris ir vaikus, tai kas rūpin
sis mano 
yra našlė, 
Bihanai iš 
note. Tai 
traukia burtus visi: ir vyrai, 
ir jungos.

Mahonejus buvo vienintelis | 
vyras, kuris užstojo berniukus, 
aiškindamas, kad būtų daug 
padoriau, jei visi trauktų bur
tus. Sulivanas ir kapitonas 
spyrėsi, kad burtus trauktų 
tik jungos. Prasidėjo barniai, 
Sulivanas atsisuko į O’Briną ir 
suniurzgė: |

— Būtų kilnus darbas sučhsc 
roti tave. Tu to užsitarnavai? 
Būtų visai teisinga šitaip sd 
tavimi pasielgti, ir mes taip 
pasielgsime.

Jis šoko prie O’Brino, norė
damas jį pagriebti ir užmušti, i 
keli vyrai taip pat ėmė slinkti 
artyn, tiesdami į jį rankas. 
Jis klupdamas pasitraukė at
gal, norėdamas nuo jų ištrūk-

vien jungos.
Kapitonas padarė keturis ne

vienodo ilgumo pagaliukus ir 
padavė juos Sulivanui.

— Tu, tur būt, galvoji, kad 
burtai bus neteisingai traukia
mi ? — urgzdamas kreipėsi 
šis į O’Briną. — Na, tai 
pats ir trauk !

O’Brinas sutiko. Jam 
akių užrišo nosinę, ir jis, 

atsiklaupė 
nugarą į

tu

ant 
nie-

ko nematydamas, 
ant denio, atsukęs 
Suliyaną.

— Kam parinksi 
šią pagaliuką, tas turės mirti, 
— tarė kapitonas.

Sulivanas iškėlė vieną paga
liuką. Kitus jis laikė sugniau
žęs saujoj taip, kad niekas 
negalėtų pamatyti, ar tai 
trumpiausias pagaliukas, ar 
ne.

— Kam bus šitas pagaliu
kas? — paklausė Sulivanas.

— Mažajam Džoniui šiha- 
nui, — atsakė O’Brinas.

Sulivanas padėjo pagaliuką 
: j šalį. Niekas iš stebėtojų neži
nojo, ar tai buvo lemiamasis. 
Sulivanas iškėlė kitą pagaliu
ką.

trumpiau-

O šitas kam ?
Džordžui Bernsui, — 
atsakymas.
padėjo pagaliuką prie

buvo
Jis 

pirmojo ir iškėlė trečią.
— O kam paskirsi Šitą?
— šis tegul būna man, — 

tarė O’Brinas.
Greitu judesiu Sulivanas su

maišė visus keturis pagaliu
kus. Niekas nespėjo pamatyti, 
kuris buvo trumpiausias.

— Tu j j pats sau išsitrau
kei, — pranešė Sulivanas.

—Kilnus darbas — sumur
mėjo keletas vyrų.

O’Brinas buvo visai ramus. 
Jis atsistojo, nusiėmė nuo akių 
raišti ir apsižvalgė aplink.

— Kur jis yra? — paklau
sė jis. — Kur trumpasis paga
liukas? Man skirtasis?

Kapitonas parodė ant denio 
numestus keturis pagaliukus.

— Kaip jūs galite žinoti, 
kuris pagaliukas skirtas man ? 
— paklausė O’Brinas. — Ar 
t'i tai matei. Džoni Šihanai?

Džonis Šihanas, jauniausias 
junga, nieko' neatsakė.

— Ar jūs matėte? — O’Bri
nas paklausė Mahonejų.

— Aš nemačiau!
Virai ėmė murmėti ir urgz-

budėję, ir taip laivą, pavestą 
likimo valiai, be sargybinio 
ant denio, blaškė audra. Čia 
buvo likę trylika gyvų žmonių, 
kurie jau 
valandas 
iki keliu t- 
nyje, vos 
maisto ir
vyno, kurį dalinosi tarp savęs. 
Visas maistas ir gėlas ’vanduo 
buvo apačioje, bet jie niekaip 
negalėjo ištraukti jo iš van
dens apsemto laivo laužo. Slin
ko dienos, o jų lūpos nepalie
tė nė kąsnelio maisto. Jie gau
davo tik labai mažais kiekiais 
gėlo vandens, kurio prilašėda
vo nuo bizanstiebio į dubens 
vožtuvą. Bet lydavo rotai, to
dėl buvo labai sunku ir su tuo. 
Kai lydavo, jie laikydavo no
sines lietuje ir paskui gręžda
vo jas į burnas arba į batus. 
O vėjui ir jūrai nurimus, jie 
netgi galėdavo surinkti vande
nį nuo druskos pluta neap
trauktų denio vietų ir tuo bū
du padidinti savo atsargas. Be1 
maisto jie visai neturėjo, ir 
nebuvo galimybės jo gauti, 
nors jūrų paukščiai dažnai 
praskrisdavo virš jų galvų.

Audrai praėjus ir jūrai ap
rimus, išstovėję ant kojų de
vyniasdešimt šešias valandas, 
jie rado kabinoje pradžiūvusių 
lentų, ant kurių buvo galima 
atsigulti. Bet nuo ilgo stovėji
mo sūriame vandenyje jų ko
jose atsivėrė žaizdos. Šios žai
zdos juos baisiai kankino. 
Mažiausias prisilietimas ar už- 
gavimas sukeldavo didžiau
sius skausmus, o būdami nu
silpę ir visą laiką susispaudę, 
jie nuolatos užgaudavo vienas 
kitą. Nė vienas negalėdavo 
pajudėti, nesukeldamas visos 
audros keiksmų, koliojimų ir 
aimanavimų. Toks didelis buvo 
jų vargas, jog kiekvienas stip
resnis nustumdavo silpnesnį, 
kad galėtų ant sausų lentų iš
kovoti sau prieglobstį nuo šal
čio ir drėgmės. Su junga O’- 

ms j Brinu elgėsi ypač blogai. Nors 
in" 1 čia buvo dar kiti trys jungos, 

tačiau O’Briną labiausiai už 
visus koliodavo. Tai buvo gali
ma išaiškinti nebent tik tuo, 
kad jis buvo tvirtesnio ir ka- 
ringesnio būdo, negu kiti ber
niukai, dažniau kovodavo už 
savo teises ir pykdavo, kad vy
rai 
tik 
sos 
v o 
truputį sujudėdavo, jį imdavo 
spardyti ir nustumdavo šalin. 
Jis atsikirsdavo, keikdamas jų 
savanaudišką brutališkumą, ir 
tada jį apiberdavo smūgių, 
spyrių ir keiksmų kruša. Visi 
jie buvo nelaimingi, bet jis bu
vo nelaimingesnis, ir visa tai 
galėjo pakęsti vien dėl to, kad 
jame buvo nepaprastai stip
rus noras gyventi.

Dienos slinko, ir jie kaskart 
vis silpnėjo, jų piktumas ir ir
zlumas dar labiau padidėjo,jie 
ėmė dar šiurkščiau elgtis su 
O’Brinu, kuris vis lab/aū ken
tėjo. šešioliktąją dieną, kai

skriausdavo jungas. Kai 
O’Brinas, ieškodamas sau- 
vietos pamiegoti, prieida- 
arčiau prie vyrų ar nors

pra- 
dre- 
vie-
sar-

zovada. Šunys pradėjo pikčiau loti.
Akimirkoje aš palikau savo gimtąjį kaimą.
— Laimės keliu važiuojate į laimingą pasaulį, — 

lėtu šaltu balsu kalbėjo senyvas vežėjas, daug'mūsų 
apylinkės jaunų žmonių tuo keliu išvežęs į Ameri
ką. Manyje kilo klausimas: “Ar jis visiems veža
miesiems tai sako?”

(Bus daugiau)

sena motina, kuri 
kaip jūs, Michaelį 
Limeriko, gerai ži- 
neteisinga. Tegul

— Burtai buvo^ traukiami 
teisingai, — tarė Sulivanas,— 
Tu galėjai laimėti, bet pralai
mėjai štai ir viskas.

— Teisingai traukiami, — 
pridūrė kapitonas. — Argi aš 
pats to 
galiukas 
tad date 
virėjai?

Tas pa- 
tavo, O’Brinai, 

-mirč i a i. Kur 
Jkš čia! 
dbbenio

nemačiau ?
ImASį 
rruo 
Gormanai,

Kas nors atneškite 
dangtį. O tu, Gormanai, atlik 
savo pareigą, kaip vyras.

— Bet kaip aš tat padaly
siu ? — paklausė virėjas.

Jis buvo bailių akių, nevy
riško smakro, neryžtingas.

(Daugiau bus)

Finansiniai nedatekliai ir gręsiantis netekimas buto 
išvarė chicagietę Nataliją Sofer iš kantrybės, ji prasi
šalino iš namu. Likęsis vienas su 7 mėnesių kūdikiu 
David, jos vyras Leonard Sofer spaudoje atsišaukė į 
žmona grįžti pas kūdikį ir jį. Bijomasi, kad ji, būda
ma nėščia antruoju kūdikiu, o neturėdama net vienam 
auklėti ištekliaus ir užtikrintos pastogės, galėjo. įpulti 
desperacijon, kurioje jinai jau galėjo ar gali pražūti.



Hart, Michigan
UŽDARBIAI SUMAŽĖJO; 
LIETUVIŲ GYVENIMAS

Vasara ir vasariniai darbai 
eina prie užbaigos.

Kadangi ši apylinkė yra 
pagarsėjusi savo dideliais vyš
nių. pyčių, obuolių ir kitų vai
sių sodais, tai gal bus kai kam 
įdomu susipažinti su kaino
mis tų vaisių ir darbininkų 
uždarbiais.

Vyšnių derlius šiemet vie
tomis buvo gana geras. Jų 
augintojai parduodami gavo 
po 9 centus ant svaro; pana
šiai vyšnių kaina buvo ir per
eitais metais. Bet darbi
ninkų — vyšnių skynėjų — 
šių metu uždarbiai per pus 
žemesni. Jeigu pereitais me
tais vyšnių skynėjui buvo mo
kama l1o c. už priskynimą 
vieno svaro, tai šiemet mokė
jo tiktai 2V2 c. <tnt svaro.

Pyčių (persikų) derlius 
šiais motais pusėtinai geras, 
jų kainos—apie 80 centų už 
bušeli. Pereitais metais sky
nėjui mokėjo 75 ir 80 centų 
valandai, gi šiemet mokėjo tik 
55 ir 60 centų už darbo va
landą.

Agurkų derlius šiemet vie
tomis buvo gana geras, bet 
jų kaina labai žema; darbi
ninkams buvo mokama ma
žai, kurie vargiai begalėdami 
sudurti galą su galu nustojo 
rinkti agurkus. Tokiu būdu 
ūkininkai, užsodinusieji dide
lius laukus agurkais, irgi ne
turėjo pelno; kiti net nuosto
lius panešė.

Atrodo, jog šalyje prasidė
jo visų galų įrimas. Krautu
vėse reikmenų kainos vis- dar 
kyla aukštyn, dar šiek tiek 
dirbančių darbininkų algos 
vis puola žemyn. Vien tik 
kapitalistams ir valdžios par
eigūnams gerlaikis bujoja. 
Prezidentas, ministerial, kon- 
gresmana-i, senatoriai, guber
natoriai, majorai ir kitokie 
pareigūnai savo algas pasi- 
dvigubino.. Pasidaugino savo 
pelnus ir kapitalistai. Dar
bininkų padėtis vis eina blo
gyn.

H arto mieste yra kelios 
dirbtuvėles: kelnių siuvimo, 
rankinių pumpų ir dvi daržo
vių ir vaisių kenavimo. Pa
starosios jau atleido dali dar
bininkų. Pastarosiose vyrams 
mokama po 75 c. valandai, o 
moterims po 65 c. Jeigu jos 
išdirbs šį mėnesį (lapkritį), 
tai bus labai gerai, ir užsida
rys iki sekančios vasaros vyš
nių skynimo sezono. •

Medinių bliūdų viena dirb
tuvėlė dirba neblogiausia, o 
antra (tą patį išdirbanti) per 
vasarą buvo kaip ir uždara. 
Mat, vienas iš jos dviejų sa
vininkų pats per vasarą gal 
kelis šimtus bliūdų išsuko, da
bar, matosi, turi sau porą pa- 
gelbininkų - darbininkų, o 
pereitais metais dirbo 11-12 
darbininkų.

Pereitais metais kapitalisti
niai politikieriai prieš prezi
dento rinkimus saldžias gies-

' ^GOVERNMENT; FEpEĮjSAI, ^UNINCORPORATED BUSINESS

Kiek savo vaikeliui paliks’ turto? Jeigu tikiesi paliksiąs turto, apsigauni. Mūsų ša
lis, kaip parodo šis valdinio komercijos department© braižinys, yra giliai praskolin
ta. Kiekvienas vyras, moteris ir kūdikis turi po $2,875 skolos. Kada nors mūsų iž
dinė turės atsiskaityti tas skolas. O kad augi ne darbo žmonės, bet korporacijų at
stovai išrenkami valdžion, tas atsiskaity mas kris ant jūsų ir manęs, o jei dar ne 
ant mūsų gentkartės, tai, tikriausia, ant mūsų vaikų. Šalį vis stumia skolosna “šal
tasis karas”—gelbėjimas pasaulio nuo “ko munizmo,” taipgi atleidinėjimas nuo tak

sų tų, kurie išgali mokėti po daugiau.

| mes piliečiams giedojo, savo 
liauniais, mikliais liežuviais 
nesigailėjo puikiausių paža
dų.. šiandien Trumanas nau
ją giesmę užgiedojo — kiek
vienas turįs mokėti 25% dau
giau taksų, kurių didžiausia 

i našta juo labiau slegia indus
trinius darbininkus ir smul
kius ūkininkus.

šioje apylinkėje yra Helios 
lietuvių ūkininkų šeimynos. 
Beveik visi verčiasi karves 
laikydami ir pieną parduoda
mi. Seniau, prieš antrąjį pa-; 
sau1: iį karą, kai kada būdavo 

į vasarą rengiami piknikai, ret- 
I karčiais ir prakalbos įvykda- 
Į vo. Pirmiau vietine ALDLD 
207 kuopa buvo skaitlingesnė 
nariais, tai ji daugiausia ir 
rūpinosi kėlimu klasinio są
moningumo vietos lietuviuose. 
Kadangi tie žmonės yra sun
kaus, alsinančio ‘darbo darbi
ninkai. tai jiems ir buvo sun
ku pasikelti į aukštesnį poli
tinio supratimo laipsnį. Di
džiuma jų net ir iki šių die- 

| nu atsilikę. Kai kurių nepa
mokė nei antrasis pasaulinis 

i karas, nei įsisteigimas darbi
ninkiškos tarybų valdžios Lie
tuvoj’, net Didžiosios Kinijos 

I liaudies išsilaisvinimas iš ka- 
i pitalistinės priespaudos jų ąt- 
■ si Ii k tįsio protavimo neišjudi
no, nepasuko jų sąmonės lin
kui dirbančiosios žmonijos 
naujos ekonominės ir politi
nės krypties.

Mums, progresyviams, labai 
juokingai atrodo atsilikusių 
žmonių protavimas, kuomet 
susitinkame juos ii- pradeda
me kalbėtis apie pasaulinius 
įvykius. Tiems atsilikėliams 

I įkalbėta per radiją, per fašis- 
I tuojančius laikraščius: Kolei-! 
vi, Naujienas, Draugą, kadi 

i Maskvoj sėdintis Stalinas,' 
kaip koks stebuklingas magi-1 

I kas, timptelėjo siūlelį, tai iš 
Lietuvos į vieną dieną išvežė 
Sibiran šešis šimtus . tūkstan
čių lietuvių, o antrą dieną net 
aštuonis šimtus tūkstančių lie
tuvių Sibiran ruskiai išgrūdo; 

j kitą sykį Stalinas timptelėjo 
; kitą siūlelį, tai, žiūrėk, vienas 
milijonas lenku Sibire atsidū
rė. Dar vėl Stalinas timpte- 

I Įėjo siūlelį, tai Kinijos komu
nistai pradėjo atiminėti iš ki
nų kapitalistų miestus, dva- Į 
rus; Stalino pastatyti ruskiai 
ir žydai komisarai raiti (kaip 
ant arklių) užsisėdę ant kinų 
darbininkų ir valstiečių jodi-1 

• nėja ir visus nepaklusniuosius 
j šaudo ir grūda vis į tą Sibirą. Į 
1 Tie atsilikėliai tur būt nepa- , 
, mislina, nė nepaabejoja apie ' 
i Sibiro ploto dydį, kiek šim- i 
! tų milijonų tremtinių gali ten I 
| tilpti. Jie nepasistato sau! 
klausimo, kas tuomet ginsis ; 
nuo Anglijos ir Amerikos im
perialistų užpuolimo, jeigu 

' Stalino įsakymu kasdien su- 
I šaudoma milijonai žmonių.
Kadangi fašistpalaikiai re- 

; daktoriai savo redaguoja- 
i m o s e gazietose taip ra
šo, o tų gazietų skaitytojai

tam tiki; juk jeigu žmonės 
netikėtų tam, tai ir tokių ga
zietų neskaitytų; tų žmonių 
negalima būtų vadinti atsili
kėliais. Jie suprastų, kad 
šimtamilijoninės masės darbo 
žmonių ištisame pasaulyje 
pradėjo persiimti naujomis 
idėjomis. Kad darbo žmonių 
gyvenimas bus lengvesnis, 
gražesnis ir malonesnis, jei
gu likimo valdovais taps pa
tys darbininkai, o ne kapita
listai, kaip iki šiol kad buvo. 
Taigi, ne Stalinas liepė šim
tams milijonų žmonių ištisa
me pasaulyje eiti komunisti
niu keliu, bet žmonės pradėjo 
sekti komunistus, nes jie ve
da mases į taikų ir laimingą 
gyvenimą.

Kapitalistai kursto žmones 
į naują pasaulinį karą. Jie 
puola visur komunistus, baus
mėmis ir represijomis nori 
darbininkus atgązdinti nuo 
komunistų. Bet kapitalistine 
sistema nebus išgelbėta nuo 
žlugimo. Ji jau atgyveno sa
vo amžį; nėra kitos išeities— 
socializmas maršuoja pirmyn.

LLD 207 kp.' šaukė lietuvius 
28 d. rugsėjo į Susirinkimą, 
kur kalbėjo d. D.J M. šoloms- 
kas. Deja, atsilankė mažai, 
žmonių negalima kaltinti už 
tai. Tur būt jie* labai gerai 
pamena savo seną lietuvišką 
valstietišką supratimą: “et, 
kam ten tų mitingų reikia! 
Mūsų seneliai ir tėveliai savo 
amžius nugyveno, į jokius mi
tingus nėjo ir mes taip pat 
be mitingų nugyvensime savo 
dieneles.”

Draugas šėloms kas, kaip 
LLD Centro Komiteto sekre
torius, trumpai apibūdino mū
sų mylimos organizacijos už
davinius ir tikslus, o po to 
nuosekliai išaiškino mūsų ša
lies ir abelną pasaulinę eko
nominę ir politinę padėtį. Rei
kia pasakyt, kad d. šoloms- 
ko kalba buvo labai pamoki
nanti r y š y su dabartine 
padėtimi Tarybinėj Lietuvoj. 
Buvo keli paklausimai, ir po 
patenkinančių klausėjams pa
aiškinimų mitingas užsibaigė.

Prakalbos įvyko pas d. Bla
žienę ūkyje. Padengimui lėšų 
rengiamam 10-tos apskrities 
prakalbų maršrutui suaukota 
sekamai: V. Blažienė — $3; 
po vieną dolerį: J. Stasiūnas, 
A. Višniauskas, G. Preikšą, J. 
Česnius ir J. Kraus, o A. Buš- 
nius davė 25 c. Viso $8.25. 
Širdingai ačiū visiems už au
kas ir atsilankymą į prakal
bas. Korespondentas.

P. S. Nuoširdžiai dėkoju 
draugui šolomskui už dovano
tą man knygą rusų kalba: 
“Poviest o nastojaščem čelo- 
vieke” (pasakojimas apie ti
krąjį žmogų), autoriaus Boris 
Polevoj. Tai ištikrųjų .labai 
puikus ir vertingas veikalas.

K—s.

Toledo, Ohio. — Negras 
šio miesto tarybos narys J. 
B. Simmons tapo išrinktas 
jau trečiai tarnybai, kaipo 
demokratų ir progresyvių 
kandidatas.

Murray D. Lincoln, iš U. S. Co-op Lygos, labai šiltai 
pasitinkamas viršininku CIO konvencijoje. JĮ žada 
statyti kandidatu vietoje Tafto, Taft-Hartley Įstatymo 
autoriaus. Tačiau eiliniai Ohio valstijos darbininkai 
jau dabar klausia: — kuo galėtų būti geresnis Lincoln 
už Taftą, kuomet jį taip globoja tie unijų viršininkai, 
kurie, vieton kovoti prieš Taft-Hartley Įstatymą, ko

voja prieš pažangiuosius unijistus?

Miami, Fla.
LLD 75-tos k p. išvažiavi

mas - piknikas įvyks lapkri
čio (Nov.) 27 d. Tai bus 
sekmadienį, kuomet daug 
žmonių būna laisvi nuo darbo 
dirbtuvėse ii’ nuo kitokių kas
dieninių užsiėmimų. Išvažia
vimas — draugiška sueiga —- 
įvyks visiems gerai žinomoj 
vietoj, pas poną F. Mockų. 
Kiekvieno lietuvio yra parei
ga išvažiavime dalyvauti. 
Kaip svečio, taip ir Miamėje 
nuolatiniai apsigyvenančio lie
tuvio širdis trokšta susirinkti 
į didesnį būrį ir pasimatyti, 
pasikalbėti ir pasilinksminti 
bendroj sueigoj’. Bus ir dau
giau svečių floridiškių išva
žiavimo.

Man j’au tikrai yra pasiža- 
Į dėję dalyvauti piknike drau- 
l gai iš Tampa, Fla., ir iš St. 
Į Petersburg, Fla.

Visi kviečiami į draugišką 
pikniką, o atsilankę nesigai
lėsite.

Pradžia 1 vai. po pietų. 
' Bus ir muzika.

Iki pasimatymo,
M. Antanuk.

i Philadelphia, Pa.
———

Lapkričio 7 d. mirė Helen 
' A. Burnell - špokiūtė, 23 me- 
,tų, gyvenus 2310 E. Albert 
St. Buvo pašarvota D. J. 
Earamino šermeninėj, 2339 E. 
Allegheny Ave. Palaidota 
Šv. Grabo kapinėse, lapkričio 
10 d. Liūdesy lieka tėvai Sta
sys i)' Katrina špokas, vyras 
Eugene ir broliai Alfonsas, 
užeigos savininkas Cedar ir 
Allegheny, ir Bruno. Laido
tuvių dirketorius Domininkas 
J. Earaminas.

★ 
SERGA

Serga ilgametis Laisvės skai
tytojas Pranas Navardauskas, 
4829 Tacony St.

Dar tebeserga Laisvės skai
tytojas Petras Cinkus, 5101 
Melrose St.

Draugai prašomi \ aplankyti 
ligonius.

KONCERTAS
Lapkričio 12 d. Lietuvių 

Muz., Namo Bendrove suren
gė koncertą pianistei Galinai 
Leonas, dabar I gyvenančiai 
Baltimore, Md. Publikos bu
vo virš 300. Tai labai mažai 
iš apie 20,000 lietuvių. Pro
gramos klausoyai buvo pilnai 
patenkinti, nes Galina Leo
nas gabiai valdo pianą.

Kaimynas.

TITO PRAŠO Iš 
AMERIKOS RADIJŲ »

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia prašo iš Ame
rikos įrengimų geresnėms 
radijo stotims. Tos stotys 
bus- naudojamos šaltajam 
karui prieš Sovietų Sąjun
ga

London. — Sudužo rakie- 
tinis anglų lėktuvas; užsi
mušė lakūnas.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

LLD 39 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienj. lapkričio 20 d., pas drg/ 
Geležauskienę, 1210 Blair Ave., pra
džia 2:30 vai. po pietų. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime, nes yra 
svarbiu, reikalų aptarimui* Taipgi iš
girskite raportų iš vakarienės, kuri 
atsibuvo spalio 29 1.
1*. Šlekaitis, seki. (253-254)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 /kp. susirinkimas įvyks 20į 

d. lapkričio (November) 10:30 vai. j
ryto, 29 Endicott St. svetainėje. Čia 
prašau visų dalyvauti, nes yra šie 14" 
svarbūs dalykai atlikti. Bus renka- Ž 
ma Centro Valdyba. Bus balsavimai | 
referendumu, nuo ko priklausys al-jA 
eitis mūsų Draugijos. Taipgi bus ra- i 4° 
portas iš 7-tos apskr. LLD metinės ¥ 
konferencijos, kuri įvyko 13 d. lap
kričio, Bostone. O kas svarbiausia,! 
visi nariai gaus knygą už šiuos 1949 * 
melus. Todėl visi nariai nepatingėkit j ❖ 
ateiti. Sekė. J. M. Lukas. Ž

(253-254)

i 4" 
.■ i 

Reumatiški Skausmai I
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta i 4« 

iš daug skirtingų elementų, turi sa-Į $ 
vyje galingą šilimą, šildydama ga- ; * 
lingai, ištarpins Reumati.škus skaus- j 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir- ( 
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo-; 
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbės, j 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 66G Newark 1, N. J.

SHAUNS
(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 '

Matthew ■ A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Žinios iš Lietuvos
Atsikuria Zarasai

Zarasuose vyksta miesto at
statymo ir išplėtimo darbai. 
Neseniai buvo perduoti eks
ploatacijon 3 nauji dviaukš
čiai namai Būgos gatvėje, 
Marytės Melnikaitės gatvėje 
pastatyta 15 naujų gyvena
mųjų namų. Tarybų aikštėje ' 
pastatytos 2 naujos krautu
vės, įrengta moderniška už
kandinė. Naujai atremontuo
ta elektrinė dabar tiekia elek
trą ne tik miestui, bet ir apy
linkės kolūkiams, šiomis die
nomis buvo užbaigtas statyti 
naujas tiltas, kuris jungia 
miestą su Magučių kurortu, j 
Tilto statyboje miesto darbo I 
žmones organizavo talkas ir 
atidirbo 700 valandų.

D. Juknevičius.
★ ★ ★•

Fabriko Lektoriumas

KAUNAS, pugsėjo 28-ta 
diena. — “Spindulio” spaus
tuvės klube buvo atidary
tas 1-as fabriko lektoriu
mas, suorganizuotas respubli
kos Politinių ir mokslinių ži

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligoniu kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6288

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUV1Ų
DIREKTORIUS

❖

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų kliubo 

rinkimas įvyks pirmadienį, 
kričio (Nov.) 21 d., pradžia 
vai. vakare, Laisvės Choro
jo, 155 Hungerford St. Visas na 
res kviečiame atsilankyti ir pra-Į 4 
šome naujų atsivesti. V. K. , A 
sekr. (252-253)

7:30 * 
salė- i 4" 4> 

' *

flniiiiiiiiB

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

51S Grand Street
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

' Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEPHONE 
)

STAGG 2-5043 <■ HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
. Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt, Lapkr. 18,1949

nių skleidimo draugijos vie
tos filialo. Lektoriumas ap
tarnaus “Kauno audinių,” “Li
tekso,” “Trikotažo” fabrily), 
duonos kombinato ir “Neries” 
gamyklos kolektyvus.

Šių įmonių stachanovinin- 
kai, inžinieriniai - technikiniai 
darbuotojai ir tarnautojai su 
dideliu dėmesiu išklausė pa
skaitą “TSRS — vadovaujanti 
demokratinio bloko jėga,” 
kurią skaitė Kauno valstybi
nio universiteto docentas No
vo d verskis.

Artimiausiu metu draugijos 
nariai skaitys paskaitas: “A- 
pyvartinių lėšų apyvartos 
sparte j imas socialistinėse įmo
nėse,” “Religija — mokslo 
stabdis.” “Demokratinio jauA 
nimo kova dėl taikos ir de
mokratijos.” Pranešimus spe
cialiomis technikos bei ekono
mikos temomis padarys ga
mybos pirmūnai ir novatoriai.

J. J. Kaškiaučius, M. D
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN II, N. Y. 

Tel. EVergrecn 8-9770

valandoj kreipki-? 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mp-

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
derni.škai įruošta mūšų 
šermeninė. Mūsų patarqa- 

evimu ir kainomis būs 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Brooklyn, N. Y

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

CsOO-9

RES. TEL.
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Kriaučių Jonas 
Lieja Didesnes 
Už Save Ašaras

Per bostoniški Keleivi brook- 
lyniečių kriaučių J. Buivydas 
lieja graudžias ašaras, kad 
kriaučiai nusikratė lietuviško 
praismeikerio jungo, jam pa
rodė didelę lietuvišką “dū
lią.” Skundžiasi jis, kiek jis 
surengęs bankietų savo paka
likams ar viliojamiems j pa
kalikus — Montvilai, Urbo
nui. Milašauskui, Vaitukai
čiui. O Keleiviui buvo nu
matyta nauda, bet tas nelaba
sis L. Šerkšnys ėmė i)- Įšaldė 
pinigus, o paskui juos per
davė BALF’ui, vaitoja iis.

Tas Šerkšnio pasielgimas 
(pagal Jono išvadą) yra pra
sižengimu. Bet, pažiūrėkite, 
broliai kriaučiai, tas pats di
dysis praismeikeris rėkia, būk 
reikią gelbėti pabėgėliams, iš 
lokaio skirti dideles sumas 
pinigu tam pačiam BALF’ui. 
Bet—

Kada Šerkšnys nuo paren
gimu likusius pinigus atidavė 
BALF’ui tai jau, anot Jono, 
skandalas ir prasižengimas. 
Kur čia yra logika?

Paskui vėl graudūs verks
mai, būk “bolševikai” per 
čermanus užsimanė sustiprinti 
darbininku nukalus dirbtuvė
se. Jonui vėl negerai.

čermanu susirinkimai su 
pildančia taryba nėra joks 
bolševiku sumanymas. Ji su
manė atskiras asmuo, senas 
unijistas, kaipo seniau lokale 
vykdytą dalyką. Sumanymas 
buvo pasiūlytas pildančiai ta
rybai i)\ pasitarus su ja, bu
vo atneštas i lokalo susirinki
mą ir nariu priimtas. Tai ko 
verkti ?

Kaslink delegato rinkimo, 
aš nežinau, ar iš tysliaviniu 
pusės kas apie tai kalba, bet 
iš kairiųjų pusės apie tai nie
kas dar nekalba, nes tam dar 
per anksti. Bet Jonas pats 
sau suduoda ir pats rėkia, sa- 
kvdamas, būk tysliaviniai, su 
“komunistais” susimerkę, no
ri palikti tarnybos kitam ter
minui dabartinį delegatą. O 
paskui vėl rašo, būk tysliavi
niai tariasi rinkti J. Hermaną 
delegatu. Gi A. Bubnys taip
gi žadąs būti kandidatu.

Man atrodo, kad kaip di
dysis Jonas visada norėdavo 
apsilenkti su teisybe, tai ir 
dabar bando išmislais kriau- 
čius viena prieš kitą Įtardinė" 
ti. sukiršinti ir, tuo pasinau
dodamas. ka nors apmauti. 
Nuo senų laikų lokale gyvuo
ja teisė visiems lokalo na
riams kandidatuoti Į xlelega- 
tus, bet mūsų didysis prais
meikeris norėtu vėl būti de
legatu ir vėl daryti praisus.

Kriaučius.

International lėktuvų sto
ties gaisragesiai demonstravo, 
kaip jie gelbėtų iš degančio 
lėktuvo žmones. Po senu .lėk
tuvu padegta 250 galionų ga
solines, chemikalais liepsnoje 
praskintas takas ir iš lėktu
vo čiučela ištraukta bėgiu 50 
sekundų nuo padegimo.

Scena iŠ filmos “Chicago Deadline,” rodomos New 
York© Paramount Teatre.

dą. Įstaiga.

JOHN YUSKA

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

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.kį- - ------ ——  ■ ----............ . —■   ■■ ■ —

Poezija, Literatūra, Menas
Jau šį sekmadienį, lapkri- j duos mūsų gerbiamas dakta-

čio 20, 3 vai. po pietų, Lietu
viu Kultūriniam Centre, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond i 
Hill, N. Y., Įvyks /ta labai į 

svarbi paskaita apie meną, j 
poeziją, literatūrą. Paskaitai

LDS Trečios Apskrities
Kon fereneijai Praėjus

Apskrities metinė konferen
cija, kuri Įvyko G-tą dieną 
lapkričio, Linden, N. J., nebu
vo delegatais skaitlinga. Da
lyvavo 12-ka kuopų, su 33- 
mis delegatais, atstovaudami 
670 narių. Tos 12-ka kuopų 
išaukojo Įvairiems mūšų judė
jimo reikalams $844. do
riausiai pasižymėjo aukomis 
115-ta ir 47-ta kuopos. še
šios kuopos nedalyvavo kon
ferencijoje.

Nežinau, ir tie delegatai,' 
kurie dalyvavo konferencij’o- ! 
je, negalėjo sau tikroje švie-! 
soje dalykų išsiaiškinti, kas) 
yra su Brooklyno kuopomis, 1 
išskiriant South ir Central | 
Brooklyno kuopas, kurios da- ; 
lyvauja kiekvienoje konfe-i 
renci joje ir remia LDS ap- j 
skrities kiekvieną darbą. K i- , 
tos Brooklyno khopos elgiasi į 
kitaip. Jeigu konferencija i 
Įvyks Brooklyno, tai dalyvau
sime, bet jeigu Įvyksta New 
Jersey valstijoje, tai jos ne-! 
dalyvauji. Jeigu panašiai pa- I 
steigtu New Jersey THIS kuo- I 
pos, kuomet Įvyksta konfe- | 
renciios Brooklyno, tai ture- ■ 
tume palaidoti apskritį ir pa- 1 
naikinti apskrities veikimą.

Mano manymu, jeigu bus ir ! 
toliau panašūs dalykai ir! 
Brooklyno LDS kuopos taip į 
reaguos Į apskritį, tai reikės: 
kitais metais, kitoje konferen
cijoje, kalbėti, kad Brookly- 
nas turi sudaryti savo ribose 
apskritį, o New Jersey vals
tija savo. Kitos išeities nėra.

Drg. J. Siurba padare pla
tu pranešimą visos organiza
cijos reikalu. Pasibaigus Cen
tro valdybos pranešimui ir ap
skrities komiteto raportui, pa- 
diskusuota plačiai visos orga
nizacijos dalykus. Svarstyta 
seimas, kuris Įvyks 1950 me
tais, Brooklyn, N. Y. Jgalio- 

Tūkstančiai Vyry Suėjo
Prašyti Šlaviko Darbo

Mūsų šalyje, “auksinių” 
progų šalyje, sakoma, kiek-1 
vienas turi progą tapti mili- I 
jonieriumi. O kuris tą pro- , 

i gą “pražiopso,” pro kurie ' 
rankas praslydo paskutinis 

i darbas ir pro pirštus doleris, 
j kuriam prireikė pašalpos, tą 

(tebeturintiejl rankose mili
jonus doleriu) vadina “tingi
niu.”

Tokių “tinginių” ar kandi- 
į datų į “tinginius,” New Yor- Į 
! ke esama labai daug, nes ■ I 
miesto administracijai paskel
bus, kad ims subvėms šluoti ir 
valyti 950 darbininkų, to dar
bo prašyti praėjusį pirmadie-

ras J. J. KaškiauČius.
Paskaita ruošia LMS 3 Ap

skritis. Prelegentas ne tik 
daug žinių, mokslo pateiks 
apie grožinę literatūrą, bet 
duos ir pavyzdžiu, ypač iš po
ezijos. Rengėjai.

tas apskrities komitetas, kad i 
prieš seimą apskritis, bendrai 
su centru ir visomis Brookly
no LDS kuopomis, išdirbtų ! 
planus prirengimui seimo iri 
pasitikimui seimo delegatų, i 
įgaliotas apskrities komitetas j 
surasti būdus atžymėjimui | 
LDS 20 metų kitais metais, i

Svarbiausias dalykas, tail 
šiame vajuje nugalėti LDS į 
penktą apskritį gavime naujų ; 
narių. Pasibrėžta, kad visgi I 
drg. Mockaitis nebus laimėto- : 
jas vienas už visą savo ap- ! 
skritį ir kad jų skiriama $20 i 
dovana teks mūsų apskričiai, i 
Ir mors drg. Mockaitis toli ! 
nubėgo, bet tikimės jį pavyti | 
ir pralenkti.

Šioje konferencijoje išauko- j 
ta $100 Įvairiems mūsų .jude-■ 
iimo reikalams. Apskrities I 
iždas yra gerame stovyje, i 
Aukos paskirstytos Tiesai, ' 
Laisvei, teisių gynimo komi-i 
totui, Vilniai ir pasveikinta ! 
Meno Sąjungos suvažiavimas. 
Apskrities komitetas, pasiliko 
penas. Vietine LDS ,135-ta 
kuopa suteikė delegatam pie-; 
tus veltui . Apskrities komi
tetas—gėrimus.

Varde visų delegatų ir ap
skrities komiteto vardu tariu 
nuoširdi] ačiū LDS 135 kuo
pai iš pietus ir draugišką de
legatų priėmimą .

Nuoširdus ačiū ir draugėm | 
bei draugam Elizabeth, N. J., 1
už jų sunkų darbą suruošime 
vakarienės kuri įvyko 15-tą 
dieną spalių, būtent: L. Še- 
relienei, L. Vaičionienei, B. 
Makutėnienei, O. Vertelienei, 
M. Ražanskienci. Prie stalų 
patarnautojoms — P. Martin, 
T. Makutėnienei, H. Grazalit, 
C. AndiTinienei, Zagrackie- 
nei ir šimonaitienei. Vyram 
P. Poškus, D. Krūtis ir P. 
Vaznis. A. Matulis.

:1a r 
bo.to 

kvotimai, 
nuo tos 
nuotaikų,

nį suėjo tūkstančiai aplikan- 
tų. Jie ilgas valandas išsto
vėjo eilėje, kad užsirašyti 
kandidatu Į tą d arba.

Užsirašymas kandich 
nereiškia gavimą 
Dar bus atitinkami 
kurie, priklausant 
Įstaigos viršininkų 
kai kada pasidaro sunkesniais 
už statomuosius kandidatui į 
šalies prezidentą.

Ar šie vyrai’tikisi kada nors 
tapti milijonieriais, neteko 
patirti. Tokie, tikriausia, ne
būtų atėję. Šių proga tapti 
milijonieriais, jeigu jie tą 
darbą gaus, susidės iš $1.14 
iki $1.19 mokesties už valan-

Majoras Paskelbė 
Darbiečiams 
“Kovą iki Galo”
/ Trečiadienį, antru kartu po 

rinkimų, majoras O’Dwyer iš
sireiškė, kad jis kovosiąs prieš 
American Labor Partiją ir 
prieš jos vyriausi vadą Vito 
Marcantonio “iki galo.”

Kadangi Marcantonijus po 
rinkimų pareiškė, jog jis ir jo 
partija ir po rinkimų tęs ko
vą už savo programą, stebėto
jai miesto politikos iš to da
rosi išvadas, kad majoras no
rėtų išvengti daugelio toje 
darbiečių programoje numa
tytu miesto gyventojams pa
gerinimų.

Spėliojama, kad tikslu pa
sipriešinti darbiečių reikala
vimams tą programą vykdyti, 
majoras jungsis su Dewey 
republikonais Marcantoni jaus 
distrikte, nes majoras grąsi- 
no Marcantonijui, būk jis ne- 
bebūsiąs išrinktu Į kongresą 
ateinančių metų rudenį.

M areantoni j us, atsakyda
mas majorui, pareiškė, kad 
jo ir darbiečių programa te
bėra ta pati ir po Tinkimų— 
daugiau mokyklų, ligoninių, 
namų, 5 centų fėro grąžini
mas.

Civilinėm Teisėm Ginti
Sūkuryje kitų kampanijų 

mažiau kalbame, dar mažiau 
rašėme apie civilinių teisių 
gynimą. Tačiau gerieji civi
linių teisių sargai to neuž- į 
miršta net neraginami. Pa- j 
staruoju laiku yra suteikę pa-i 
ramps, v bet dar nebuvę pa-1 
skelbti:

Anna Philipse iš Stamford į 
(per A. Burba) $10.

Po $5: K. Dep.sas (per š.), 
S. Petkienė, O. Depsienė (per 
S.), L. Gavrilovicz (per T.), i 
Tauras. J. Gavėnas (per A. 
B.) $1.

MIRĖ
Anna Balčiūnas, G9 m. am

žiaus, gyveno ,104-17—105th 
St., Ozone Park, L. L, mirė 
namuose, lapkr. 1G d. Kūnas 
pašarvotas grab. F. W. Sha- 
lins-šalinsko koplyčioje, 8402 
Jamaica Ave., Woodhavene. 
Laidotuvės Įvyks lsąpkr. 19 d., 
Most Holy Trinity kapinėse. 
Velione paliko nuliūdime dvi 
dukteris Betty ir Adelę, sūnų 
Charles ir tris anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi šalinsko Įstaiga.

Tony Zubris, 55 m. am
žiaus, gyveno 18 Marcy Ave., 
Brooklyne, mirė lapkr. 16 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
S. Aromiskio koplyčioje, 423 
Metropolitan Avė., Brookly
ne. Laidotuvės įvyks lapkr. 
19 d., National Cemetery. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną Izabelle, dukterį Jean, sū
nų Albert, seseris' Frances O’
Shea ir Mary Brenner.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi S. Aromiskio laidotuvių

Y. Shumsky rolėje Vasilievskio ir Aleksejus Dieky kai
po Stalinas planuoja ofensyvą Stalingrade. Scena iš 
filmos “The First Front.” Rodoma Stanley Teatre, 

7th Avė., netoli 42nd St., New Yorke.

Tūkstančiai Mar in in kij 
Sergėjo Savo Uniją

Brangindami savo uniją, 
tūkstančiai marininkų New 
Yorke praėjusį trečiadienį iš
stovėjo visą dieną CIO Na
tional Maritime Union Hali, 
346 W. 17th St., ir prie sa
lės, iš kur Joseph Curran’o 
stipriarankiai bandė juos iš- 
mėtyt', išrinktų viršininkų 
vietosna pastatyti iš aukšty
bių paskirtus.

Jie taipgi sergėjo savo 
rinktuosius, kad jiems 
trukdytų eiti pareigas.

Ponų paskirtieji buvo 
s i b a r i k a d a v ę v i r š u t i n i a m e, 
me aukšte, o išrinktieji 
šininkai ir eiliniai nariai

U Z

vir- 
vei- 

kė žemesniuose aukštuose, ne- 
prileisdami užgrobikams išei
ti, nei sugrįžti su maistu, 
sandvičiai ir kava tapo išvers
ta gatvėn.

Išeinantieji su būriu polici
jos palydovų Currano virši
ninkai buvo tūkstančių mari
ninkų baubiami, ujami. Taip 
buvo nuguitas ir Adrian Duf
fy, pono Currano vice-p'rezi- 
dentas. Du marininkai areš
tuoti kaltinimu, būk jie Duffy 
u.žkliudę. Marininkų kova 
tęsiasi toliau.

Marininkai užsitraukė ponų

Trys newyorkiečiai gaisra
gesiai tapo apdovanoti po 
$500 už pasižymėjimus gel
bėjime gyvybių. Dovanas sky
rė ne valdžia, bet specialis 
atskiros firmos tam Įkurtas 
fondas.

o

I Dr. A. Petriką |
A DANTŲ GYDYTOJAS g 
g 221 South 4th Street | 
8 BROOKLYN, N. Y. g 
8 Tel. EVergreen 7-6868 8

Petras Kapiskas

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

ZUPP’S BAR
Joseph Zeidat Jr., prop. į 

• I 

NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN t
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ±
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Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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. 

teisin-

kiti jo 
išrink- 
David 
vieton

no

rūstybę kovingumu už 
gą darbų padalinimą, 
bausdami, Curranas ir 
šalininkai vietoje narių 
tojo uosto agento 
Drummond atsiuntė «o
pastatyti savo paskirtinį II. 
B. Warnerii su būriu kitu savo 
pakalikų, vieton kitų 16-kos, 
kartu su Drummondu šrinktų 
unijos vadų.

4*—

Išdirbėjas Likviduoja Sandėlį!
100% Vilnoniai Worsted Siutai

Padaryti pardavimui po $50.00 ir viršaus
Dabar užsidarantį parsiduoda po....................................!

Tiktai per trumpą laiką.
Overkautai padaryti pardavimui po $37.50
Dabar už nuostolingą kainą parsiduoda po . . . $21.50

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

New York Citv

$27.50

i

s

e

E

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai
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PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

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.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Lapkr. 18,1949

*

Dalyvaus L. Prūseikai 
Pagerbti Bankiete

Jurgis Šalčius iš Hoboken, 
N. J., pareiškė dalyvausiąs 
(dvasioje) L. Prūseikai pa
gerbti bankiete, įvyksiančiame 
gruodžio 4-tą, Chicagoje. Jis 
(per Laisvės administraciją) 
ne tiktai pirko bilietą už $2.- 
50, bet dar pridėjo kita tiek 
Prūseikai pasveikinti, viso $5 
skyrė tam tikslui. L. K.

Į Nauji Biznieriai :
Mr. ir Mrs. J. Petraitis pra

ėjusio spalių mėnesio 28-tą 
■ Įėjo Į Bar & Grill biznį. Jie 
’ tapo savininkais jau žinomos 
! užeigos, 386 Grand St., Broo
klyne, buvusios John ir Helen 
Kraučiūnų.

—Biznis einasi gerai, 
naujieji savininkai

į Tačiau jie mylėtų 
i daugiau savo senų

sako 
Petraičiai, 

matytis su 
draugų.

Netoli LaGuardia stoties 
rastas vandenyje kūnas neži
nomo vyriškio, apie 65 m.

i REIKALAVIMAI
REIKALINGA

NAMŲ DARBININKE
I Gyventi ant vietos. Privatinis 
kambarys ir vanna. Šeima iš dviejų 

' suaugusių ir vienas kūdikis. $30 per 
svaaitę. Skambinkite: So. Orange 

'3-3881. (251-253)

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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