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Valio! *
Geras sumanymas.
Dar vienas “ubagas.** 
Pasiruošimas dėl mirties.
Kodėl pasidalinimas?

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

★ ★ ★ Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio-Nov. 104 <3 'A? 'A'

LAISVĖ-LIBERTY,
The Only Lithuanian Oaib 

in the Eaatem Stat**
<27 Lorimer Stre«»»

telephone: Siuto:

* Lietuviu Literatūros Draugi
jos šių metų knyga “Petro 
Cvirkos Apysakos’’ jau išsiun
tinėta nariams. Taip praneša

* Draugijos sekretorius Domi
nikas šolomskas.

Knygą gausite visi nariai, 
kurie esate pasimokėje duo
kles už šiuos metus. Bet se
kretorius taip pat sako, kad 
keletas šimtų Draugijos narių 
tebėra atsilikę su duoklėmis. 
Peikia tiems pasiskubinti ir 
atsiteisti. Atsilikdami su duo
klėmis, tik save nusiskriau- 
džiate.

★ ★ ★
Ar skaitote d. R. M i žaros 

naują apysaką “Kelias i Lai
mę”? Tikiu, jog ji visiems

# patiks.
Labai geras sumanymas šią 

apysaką taip pat išleisti kny
gos formoje. Išleis pats dien
raštis. Jau renkamos prenu
meratos. Kas dabar užsimo
kės vieną doleri, tas no ti/k 
knygą gaus, bet ir savo var
dą j knygą įdės. Visi pre
numeratoriai bus knygos pa
baigoje paskelbti.

’ Gražu turėti gražiai išleis
tą gerą knygą.

★ ★ ★
Lai dienraščio kėl imąsis

* naujon vieton nesutrukdo 
naujų narių gavimo vajaus. 
Turėtų dar padėti vajui. Kiek
vienas Laisvės patrijotas turė
tų prisiimti ant savęs dides
nę atsakomybę. Nėra naudin
gesnio ir gražesnio patarnavi
mo ne tik dienraščiui, bet vi
sai pažangai, kaip gavimas 
naujo skaitytojo.

★ ★ ★
Skaitau pranešimą, kad 

Washington an atšovė dar vie
nas “ubagas,” net iš tolimojo 
Irano. T “svečius” pribuvo jo 

4 “šviesybė” pats “shah” (ka
ralius). Jis nori ir reikalau
ja tik dvieju menku dalyku: 
ginklų ir dolerių. Blogai bū
sią, nuo savo žmonių karaliui 
apsiginti būsią neįmanoma, 
jeigu jis iš Amerikos nepar- 
siveš daug laivų ginklų ir di
delio maišo dolerių!

O čia mūsų sostinėje ir 
pats prezjdentas Trumanas ir 
visa aukštoji ponija prieš 
“shah” be kepurių vaikštinė
ja. Džiaugiasi ir didžiuojasi 

, tas. kuris gauna “ubagui” iš 
Irano rankon pabučiuoti.

★ ★ ★
Kita svarbi naujiena iš mū

sų sostinės. Garsiai sušuko 
Atominės Energijos Komisijos 
galva ponas Lilienthal. Jis 
sako, kad Amerika, net pati 
jos sostinė nėra apsisaugoję 
nuo atominės bombos. Gerai 
pataikytos trys atominės bom
bos išneštų į debesis visą ša
lies sostinę.

Lilienthal mano, kad jau 
dabar reikia pradėti rūpintis 
įvairiu valdžios įstaigų iš- 
kraiiistymu iš Washingtono-. 
Reikia pasiruošti ir laukti 
mirties'

j Bet tai juk didžiausia ne
sąmonė. Nesąmonė tame, kad 
kalbama ne apie panaikinimą 
ir uždraudimą gaminti atomi
nes bombas, bet apie pasiren
gimą nuo jų numirti.

Aną dieną vienas radijo 
komentatorius pasiūlė labai 
gudrų planą visoms svieto li
goms išgydyti. Tegul tik ma
žuma pasiduoda valiai ir nu
tarimams daugumos Jungti
nėse Tautose, ir mes visoje 
šioje ašarų pakalnėje turėsi
me taiką, ramybę ir gerą va
lia visiems žmonėms.

Tokių smarkių filosofų at
siranda ir daugiau. Jie visi 
pamiršta vieną labai svarbų 
dalyką, būtent, kad mes šian
dien turime dvi pamatiniai

* 4 skirtingas socialines ' santvar-
(Tąsa ant 5 pusi.)
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Amerikonai Grūmoja Kiny 
Liaudies Respublikai del 
Konsulo Wardo Arešto
Senatorius ir Legionas Perša 
Panaudot Karines Jėgas

Washington. — Senato
rius Knowland ragino kari 
j ni Jungtiniu Valstijų lai- 
Ivvną užblokuot Kinijos 
i Liaudies Respublikos uos- 
itus, kad priverstų paleisti 
i Amerikos konsulą Angusą 
i Warda.

Ward ir 4 jo padėjėjai 
buvo spalių 24 d. areštuoti 
Mukderj.e ir tebėra laikomi 
kalėjime teismui už tai, kad 

'sumušė kiną konsulato tar
nautoją.

Amerikonų Legiono ko- 
'mandierius George N. 
Craig reikalavo, kad Jung
tinės Valstijos pasiųstų Ki- 
nijon savo armiją ir priver
stu paliuosuoti konsulą 
Warda ir jo padėjėjus. '.

Pranešama, kSd Jungti
nės Valstijos dar kreipsis Į 
! komunistų Kinijos premje
ra, kad paleistų Warda, ir 
prašys Angliją, Fpanciją ir 

i Sovietu Sąjungą patarpi- 
' ninkaut dėl jo paliuosavi- 
mo.

Jeigu Wardas dar nebū-

tų paleistas, tai Amerika 
įneštų Jungtinių Tautų sei
mui rezoliuciją, raginančią 
nepripažinti Kinijos Liau
dies Respublikos, iki War
das bus paliuosuotas, kaip 

|sakė valstybės departmento 
: pareigūnai Washingtone.

“Amerikos Balso” Stotis 
Propagandai iš Graikijos

Washington. — Jungti
nės Valstijos stato “Ameri
kos Balso” radijo stotį Sa- 
lonikoj, Graikijoje. Ta sto
tis skleis propagandą ypač 
prieš liaudiškas Vengrijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos 
valdžias.

Stotis atsidarys po naujų 
metų." Amerikonai ją per 
10 metų valdys išvien su 
Graikijos valdžia.

įvairios Emios ’
Toronto, Kanada. — Valdinė tyrinėjimų komisija at

rado kaltais savininkus ir kapitoną laivo Nuronic, kurio 
gaisre rugsėjo mėnesį žuvo 118 žmonių.

Praga. — Čechoslovakijos vyriausybė konfiskavo 
Jungtinių Valstijų Informacijų Įstaigos leidinį, kuris 
teigia, kad čechoslovakijoj nesą spaudos laisvės.

Tas leidinys išspausdino anglų-arherikonų pervaryta 
Jungtinių Tautų seime rezoliuciją, Kuri nukreipta prieš 
Čechoslovakiją ir kitas naująsias demokratijas.

____  * i
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Lake Success, N. Y. — Anglai - amerikonai pakvietė 
atsilankiusį Irano karalių Pahlevį kalbėti Jungtinių 
Tautų seime.

Anglies Kompanijos Laukia 
Teismo Indžionkšino prieš 
Mainierių Uniją
Mainierių Unija per Dvejus
Metus Nubausta S2J30.,()()()

Washington. — Minkšto- ban iki gruodžio 1 d. / 
sios Anglies Kompanijos I Kompanijos tikisi, kad 
dar natsiliepė i Mainierių'prez. Trumanas panaudos- 
Unijos pirminink. Johno L.!teismo indžionkšiną, kuris 
Lewiso pakvietimą į dery- uždraustų angliakasiams iš

Nukrito'Lėktuvas su
28 Žydsi Vaikais

Oslo, Norvegija. — Į eže
ryną netoli nuo čia nukri
to holandų lėktuvas su 28 
žvdu vaikais, 4 Rolandais 
įgulos nariais ir 2 švedėm 
slaugėm. Lėktuvas buvo iš 
Amerikos pirktas.

Šiuos žodžius rašant, dar 
nėra žinios, kiek asmenų 
žuvo ar išgelbėta. Vaikai 
bunvo lėkdinami NOrvegi- 
jon sveikatai pataisyti pas
kui būtu buvę Palestinon 
gabenami.

Išgelbėta 18 Jankiu 
Lakūny iš Vandenyno

LIamilton, Bermuda. — 
Karinis Kanados laivas 
Haida išgelbėjo 18 ^ameri
kinių lakūnu iš] vandenyno, 
400 mylių į šiaurės rytus

1 nuo Bermudos salų. Dų ki
ti lakūnai žuvo.

Visi jie nukrito jūron su 
bombanešiu B-29. Aštuo
niolika jų per tris dienas 
plūduriavo guminėse valte
lėse, kurias paspėjo pasiim
ti iš skęstančio bombanešio.

B-29 kapitonas sako, 
bombanešis žuvo todėl, kad 
jo mechanizmas neveikė.

2 negres išrinktos 
Į MIESTŲ TARYBAS

Cleveland, Ohio. — Į 
Clevelando miesto tarybą 
yra išrinkta negrė Jean Ca
pers, o j Cantono miesto 
tarybą iš naujo išrinkta 
negrė Esther Archer.

---- ------- -------
Paryžius. — Valdžia už

draudė komunistų vadui M. 
Thorezui per i*adiją kalbėti.

Policija Nuvertė 
Panamos Prezidentą

!

-r - . V ‘ • T

Panamą City. — Policijos 
; vadas pulk. Jose Romon 
! nuvertė Panamos preziden
tą Danielių Chanisą. Nauju 
prezidentu tapo viče-nrezi- 
dentas Roberto F, Chiari.

Perversmas padarytas be 
kraujo liejimo. Prez. Cha- 
nis buvo priverstas pasi
traukti, kuomet ginkluota 
policija apsupo jo palocių.

Chanis bandė pavaryti 
Remoną ir du kitus polici
jos viršininkus kaip kyši
ninkus ir skerdyklų ir auto
busų biznio monopolistus. 
Tad jie sukilo ir pašalino 
prezidentą Chanisą.

Panama yra mažiukė Cen- 
tralinės Amerikos respub
lika su 700,000 gyventojų.

SLEPIA ATOM-BOMBAS
Lake Success, N. Y.— 

Francija ir Norvegija įne
šė Jungt. Tautų seimui pa
siūlymą suskaičiuoti tiktai 
paprastus įvairių kraštų 
ginklus, neliečiant atominių 
bombų.

Fabrikantai Jau Negausią 
Dovanu iš Bedarbių Fondo

Albany. N. Y. — New 
Yorko valstijos valdžia pra
nešė, kad republikonas 
gubernatorius Tomas De
wey 1950 metais jau negrą
žins samdytojams jokių pi
nigų, kuriuos jie sumoka į 
nedarbo apdraudos fondą. 
Tai todėl, kad žymiai paki
lo skaičius bedarbių, ku
riem tenka mokėti nedarbo 
pensijas.

Per ketverius pastaruo
sius metus gubernatoriuj 
Dewey sugrąžino samdyto
jam $436,000,000 iš nedarbo 
fondo, įtraukdamas tuos 
pinigus į samdytojų taksų 
sąskaitas.

New Yorko miesto majoras O’Dwyer suruošė paradą 
Pahleviui pagerbti ir asmeniškai jį sveikino.

(Pahlevi prašo iš Amerikos daugiau pinigų . Tranui 
stiprinti prieš Sovietų Sąjungą.)

Washington. — Atvyko Anglijos feldmaršalas Mont
gomery. Tarsis su Amerikos valdininkais ir kariniais 
vadais apie Atlanto pakto kraštų ginklavimą prieš So
vietų Sąjungą.

Washington. — šį rudenį į Jungtinių Valstijų kolegi
jas ir universitetus įstojo 2,510,980 studentų, tai 2 nuo
šimčiais daugiau, negu pernai rudenį.

Paryžius. — Francūįų valdžia spirtinai reikalauja, 
kad Lenkija paleistų Francijos konsulato narį Robineau, 
kuris areštuotas kaip šnipas ir lenkiškų šnipų vadas.

Peking, Kinija. — Atsilankė ^kultūrinė Sovietų Sąjun
gos delegacija — rašytojai, mokslininkai ir artistai. 40,- 
000 kinu susirinko į mitingą atvirame ore, kur kalbėjo 
sovietiniai svečiai. Kinai] karštai juos sveikino, apdova
nojo gėlėmis ir vėliavomis su įrašu: — Tegyvuoja Kini
jos - Sovietu bendradarbiavimas! »

Liaudininkai Daro Apsupimo
Žygius prieš Čiango Tautininkus

Hong Kong. — Kinijos 
Liaudies armija nu oi a tau
tininkus ties Wanhsienu, 
140 mylių į pietus nuo 
Čunakingo, laikinosios tau
tininkų sostinės.

Amerikonų koresponden
tai teigia, kad liaudininkai 
galėtų per kelias dienas pa
siekti Čungkinga, bet stra
teginiais sumetimais dar 
nemaršuoja tiesiog į Čung- 
kingą: tuo tarpu stengiasi 
apsupti bei sunaikinti tau
tininku armijas toliau 'nuo 
Čungkingo. I

New Yorko Times kores
pondentas praneša. i ob
liau din inkai - komunistai 
dalinai apėjo šonan šešias 
tautininku 'armijas Čung
kingo fronte.
NUPUOLĘS TAUTININ- 
) KŲ ARMIJOS ŪPAS 
, Kinijos tautininkų ka
riuomenė tik kartą per die
na gauna valgyti — ryžių 
bliūdelį. Jų kareiviai dar 
tebedėvi vasarines unifor
mas. Negauna reguliariai 
algos. Tautininkų armijos 
ūpas todėl susmukęs.

bas dėl naujos sutarties.
Lewis yra pašaukęs strei

kavusius mainierius dar-
--- - ------------

Pasitraukia Artimas Truma- 
no Padėjėjas Cl. Clifford

Washington. — Praneša
ma, jog pasitrauks prezi
dento Trumano padėjėjas, 
advokatas Clark Clifford, 
kuris rašydavęs Trumanui 
prakalbas.

Cliffordas ketina atsida
ryti privačią advokatūros 
raštinę, kur, sakoma, tikisi 
$100,000 pajamų per met., 
ačiū artimiem Savo ryšiam 
su valdžia.

“Susirgęs” Čiang Kai- 
Šeko Pavaduotojas

Hong Kong. — Kinų tau
tininkų prezidento Čiang 
Kai-šėko pavaduotojas, ge
nerolas Li Tsung-jen. atlė
kė “gydytis” į anglu koloni
ja Hong Konrfa: sako, rei-

naujo streikuoti.
Žymėtina, jojf Maini^n^ 

Unija jau du Kartu 
dvejus metus buvo ^Ru
džiai piniginiai nubausta 
už streikavimą, nepaisant 
teismo indžionkšinų. Už 
1946 m. streiką unija turė
jo sumokėti valdžiai $710,- 
000 pabaudos, o už 1948 m. 
streiką ji buvo nubausta 
$1,400,000, o jos pirminin
kas Lewis $20,000.

Tuo tarpu trustinės Ge
neral Electric ir Westing
house Electric kompanijos 
buvo pabaustos tiktai po 
$5,000 už laužymą įstaty
mų prieš trustus. Mindžio- 
damos gi tuos įstatymus, 
jos neteisėtai pasipelnė mi- 
lionus dolerių.

Nutupdyti Bnmfenešiai 
B-29 Kaipe Netikę*'*-—

Washington. — Per tris 
dienas praeita savaite nu- 
Vvifn keturi U’U’nU A yvynvL

Bus Teisiamas Parnell 
Thomas už Suktybes

Washington. — Po ilgų 
atidėliojimų prasidės teis
mas prieš republikoną kon- 
gresmaną J. Parnell Tho- 
masą. Jis kaltinamas, kad 
pasisavindavo algas, kurias 
valdžia mokėdavo neva jo 
raštininkėms, būk reikalin
goms kongresiniam Tho- 
maso darbui. ;

• Thomas tada buvo Kon- 
presmanu Neamerikinės 
Veiklos Komiteto pirminin
kas. Jis įkandžiai kvosdavo 
ir persekiodavo komunis
tus ir pažangius darbo u- 
nijų, vadus.

PADIDĖS TAKSAI Į 
SENATVĖS FONDĄ

Washington. — Nuo nau
jų metų jau po pusantro 
nuošimčio dąrbininkai tu
rės nąoKėti nuo gaunamų 
algų į senatvės (social se
curity) pensijų fondą. Po 
tiek pat mokės ir fabrikan
tai nuo išmokamų algų.

Bridges Advokatai Sako, 
Byla prieš Jį—Suokalbis

San Francisco. — Vaka
rinės Laivakrovių Unijos 
pirmininko Harrio Brid- 
ges’o advokatai užreiškė, 
jog teismas prieš jį yra są
mokslas tarp valdžios ir 
parsidavėlių liudytojų.

Bridges kaltinamas už 
tai, jog užsigynė, kad bu
vęs komunistas, kuomet ė- 
mė Amerikos pilietybės po
pierius.

Jo advokatai sako, kad 
valdžia ir kompanijos jau 
15 metų persekioja Brid- 
gesą kaipo kovingą darbi
ninkų vadą.

Atominė Konferencija
Frankfurt, Vokietija. — 

Kariniai amerikonų valdi
ninkai ir atominiai moksli
ninkai gruodžio pradžioje 
slaptai tarsis atomų jėgos 
klausimais.

kėsią operacijos skaudu
liams nuo žarnų nuimti.

Amerikiniai koresponden
tai, tačiaus, Įžiūri, kad Li 
Tsung-jen galutinai susi
pyko su Čiang K ai-šėku ir 
pasitraukė iš tautininkų 
valdžios. Tuo tarpu Li 
Tsung-jeno vieta užimą 
premjeras Yen Hsi-šąn.

Du Negrai Išrinkti į 
Cincinnati Tarybą

Cincinnati, Ohio. — Tik 
ką užbaigtas pastarųjų rin
kimų balsų skaičiavimas 
parodė, jog į Cincinnati 
miesto taryba tapo išrinkti 
du negrai — republikonas 
Jesse D. Locker (naujai 
tarnybai) ir vadina m a s 
čarterietis Theo. M. Berry.

Laivyno Vadas Atmeta Kap. 
Crommelino Reikalavimą

Washington. — Kapito
nas John G. Crommelin rei
kalavo, kad karinio laivyno 
valdyba atšauktų duotą 
jam papeikimą arba pa
trauktų Crommeliną į kari
nį teismą.

i Laivyno veiksmų galva, 
admirolas Forrest P. Sher
man atmetė Crommelino 
reikalavimą.

Kap. CroĮnmelin buvo nu
peiktas dėUto, kad perleido 
spaudai adjnirolu laiškus, 
kuriuose jie kritikavo val
džios politiką linkui laivy
no. . \

Dumont, N. J. — Mirė 
laikraštininkas Al. Harvey, 
80 metų amžiaus.

Washington. — Valdžia 
svarsto politiką link naujo
sios Kinų Respublikos.

kos bombanešiai B-29. Su. 
jai žuvo 37 lakūnai.

Ore jėgų komandierius 
gen. Hoyt Vandenberg to
dėl laikinai uždraudė oran 
pakilti daugumui tokių 
bombanešiu, iki jų mašine
rija bus pertaisyta.

Yra parodymų, kad bom
banešiai B-29, “lekiančios 
tvirtovės,” nekaip veikė ir 
karo metu.

Lenkija Areštavo 3 
Prancūzus Kaip Šnipus

i

Varšava. — Lenkijos val
džia suėmė Andre S. Robi
neau, Francijos konsulo 
padėjėją Stettine, ir du 
Francijos ambasados na
rius Varšuvoj. Jie keltina- 
mi kaip kariniai šnipai.

Areštuotiem ambasados 
nariam liepta per 3 dienas 
išsikraustyti iš Lenkijos, o 
konsulo padėjėjas Robineau 
laikomas teismui. Jis prisi
pažino vadovavęs ir lenkam 
šnipam.

Robineau buvo suimtas, 
kad įlipo į Lenkijos lėktu
vą Paryžiun skristi.

PARYŽIUS. — Franci
jos valdžia areštavo 7 lakū
nus atskridusio Lenkijos 
lėktuvo, nuo kurio lenkų 
policija nuėmė ir areštavo 
Francijos konsulato narį 
Robineau kaip šnipą. Pran
cūzų valdžia užgrdbė ir lėk
tuvą. Keršija už trijų 
francūzų areštą Lenkijoje.

ORAS.—šalta giedra.

*
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čiai vyksta visuomeninių 'ir 
ūkinių pastatų statyba, gyven
viečių planavimas ir jų kū
rimas. Eilėje kolūkių išaugo 
nauji gražūs pastatai: mokyk
los, klubai - skaityklos, kolū
kių valdybų namai, garažai, 
tvartai, klojimai, grudų san
deliai bei džiovyklos ir kt. 
Kolūkiečiai, kurdami naują,- 
laimingą kolūkinį gyvenimą, 
persikelia iš 'išmėtytų vienkie
mių. į naujai kuriamas ir i sta
tomas gyvenvietes.

Partija ir vyriausybė para
gino kolūkiečius statant gy
venvietes kuo daugiausia pa
naudoti vietines patvarias sta
tybines medžiagas: plytas, 
molį, čerpes ir kt.

Reikia pažymėti,, kad prie
šakiniai kolūkiečiai karštai at
siliepė į šį partijos ir vyriau
sybės paraginimą. Priešaki
niai kolūkiai patys imasi ini
ciatyvos gaminti plytas, kalkes 
ir i kitą ilgai patvarią statybi
nę medžiagą, kad visuomeni
niai ir ūkiniai pastatai būtų 
mūriniai.

Šiandien “Tiesoj” yra spaus
dinama medžiaga apie Kėdai
nių apskrities “šviešiojo ke
lio” kolūkio plytinę. Kolūkio 
teritorijoje buvo nuo senų lai
kų apleista nedidelė plytinė. 
Kolūkio valdyba, pasitarusi su 
kolūkiečiais, nutarė šią nedi
delę plytinę atstatyti ir panau
doti ją gyvenvietės statybai. 
Kolūkiečiai energingai ėmėsi 
darbo ir greitu laiku pradėjo 
gaminti plytas.* Kolūkio valdy
ba pasiryžo du trečdalius visos 
gyvenvietes pastatų pastatyti 
iš plytų. Dabartiniu metu kol
ūkyje pagal gražiai parengtus 
statybos projektus jau stato
mi mūriniai visuomeniniai ir 
ūkiniai pastatai. “šviesiojo 
kelio” koKikio gyvenvietė bus 
mūrinė. Ir visa tai yra pasie
kiama savo jėgomis, panaudo- 
jaut vietinius išteklius. Užte
ko vien kolūkiečių ryžto įgy
venti naujoviškai, gražiai, erd
viuose, mūriniuose namuose. 
Tai graži ir sektina iniciaty
va.

Pastatyti mūrinę gyvenvie
tę pasiryžo ir Kauno apskr. A. 
Panemunės valsčiaus “Pata- 
mušėlio” kolūkiečiai. čia bu-

mio tik šimto mylių vande
niu. Kaip dabar ją galėtų 
okupuoti Jungtinės Valsti
jos ir įsteigti militarinę ba
zę tiesiog Kinijos pašonėje? 
Juk tai būtų ryškiausias 
imperialistinis žygis prieš 
Kiniją?

Šitie klausimai, matyt, 
nesudaro jokios problemos 
“Timesui” ir jo kolumnis- 
tui. Nerūpi jiems nė tas, 
jog toks karinis žygis prieš 
Kinijos teritoriją gali iš
šaukti ginkluotą konfliktą 
su komunistine, Kinija ir 
tapti pirmuoju šūviu nau
jam pasauliniam kare. Jo
kiu būdu negalima įsivaiz
duoti, kad tokia milžiniška 
šalis, kaip Kinija, toleruo
tų Amerikos ar kurios kitos 
šalies militarinę bazę For
moso j e.
PASIDŽIAUG1MAS DIDE
LIAIS DARBININKŲ 
KAŠTAIS

“The CIO News” pasku
tiniame numeryje daug kal
ba apie buvusią CIO kon
venciją. Laikraščio redak
torius pilnas nesvietiško 
džiaugsmo. Džiaugiasi, kad 
“konvencija išmetė laukan 
United Electrical Workers 
ir Farm Equipment uni
jas,” džiaugiasi, kad kitos 
“dešimt unijų bus teisia
mos kaipo komunistinės;” 
džiaugiasi, kad tapo patai
syta' CIO konstitucija taip, 
jog į Vykdomoji Taryba 

i dviem trečdaliais balsų gali 
išmesti iš Tarybos narį ar 
narius, kurie kaip nors pa
sirodytų palinkę linkui ko
munizmo.

Tačiau tos visos “refor-l 
mos” jau sukėlė civilinį ka
rą daugybėje CIO unijų. 
Biurokratai džiaugiasi, ’ o 
eiliniai unijų nariai nuken-

AMERIKOS POLITIKA 
LINKUI KINIJOS

Mūsų valstybės sekreto
rius Dean Acheson pareiš
kė, kad ši šalis dar nė ne
svajoja apie pripažinimą 
komunistinės Kinijos. O ka
dangi Amerika priešinga 
pripažinimui, tai delsia ir 
Anglija ir jos kolonijos. Jos 
neturi teisės veikti savisto
viai. Tą teisę joms yra atė
męs Marshall Planas.

Didžiojo kapitalo orga
nas “The New York Ti
mes” (lapkr. 16 d.) susirū
pinusiai rašo apie likimą 
salos Formosa, kuri tebesi- 
randa Čiango rankose. Kad 
komunistai bandysią ją pa
imti, tai niekas neabejoja. 
Bet ką darys Amerika? Ar 
ji Formosą užleis komunis
tams?

“Times” teigia, kad Jun
gtinių Valstijų “interesų” 
militarinio apgynimo lini
ja eina per Japoniją, Oki- 
nama, Formosa ir Philipi- 
nus, visu Azijos kontinento 
pakraščiu, už keleto tūks
tančių mylių nuo Jungtinių 

| Valstijų. Jeigu komunistinė 
dar ir Kinija pasiimtų Formosa, 

‘ ‘ a ps i gy n i m o ” linija
i būtų perlaužta. Esąs didelis

- pavojus ir Amerikos valdžia 
___ greitai ir rimtai 

0 apie tai pagalvoti.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

50 Metą nuo Dr. Vinco Kudirkos Mirties
Š. m. lapkričio 19 d. sukako lygiai 50 metų, kai mirė 

žymus lietuvių tautinio atgimimo pionierius, Dr. Vincas 
Kudirka.

Dr. Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio mėnesio 31, 
o mirė 1899 m. lapkričio 19 d.,—kiti sako, lapkr. 16 d.

Kaip matome, jis mirė labai jaunas, pačiame savo dar
bingume, — tame amžiuje, kai žmogus gali daugiausiai 
dirbti ir atlikti.

Vincas Kudirka buvo retų gabumų žmogus. Iš labai 
sulenkėjusio lietuvio patapęs uoliu, karštu lietuvių tau
tos patrijotu, jis daug dirbo kėlimui tautinio sąmojaus 
žmonėse.

Baigęs medicinos mokslą (1889) Kudirka apsigyveno 
Šakiuose ir tuojau pradėjo redaguoti “Varpą”, leistą 
Prūsuose. Jis daug rašė: rašė publicistikoje ir grožinėje 
literatūroje. Sunku pasakyti, kur Kudirka turėjo dau
giau gabumų: žurnalizme ar kūrybinėje literatūroje? 
Abiejose srityse jis buvo gabus. Jo plunksna visuomet; 
buvo aštri. Tai parodo jo sukaupti raštai knygose, ku-( 
rias kadaise Amerikoje išleido TMD.

Kudirkos sudarytos taisyklės eilėms rašyti, 
šiandien yra tinkamos, — naudingos tiems, kurie poezi- šita 
ja domisi.

Savo visuomeninėmis pažvalgomis Kudirka, tiesa, bu 
vo dešinus. Povilas Višinskis, Šliupas buvo kur kas kai- turinti 
resni. Kudirka reprezentavo, atsieit, ne biednuomenę, 
stambiąją valstietiją, turtingesnius ūkininkus ir, atrodo, į 
iš jų interesų išeidamas jis rašė. Bet tai nesumažina jo “Times’ 
atliktos rolės. Jei Vincas Kudirka būtų ilgiau gyvenęs,1yy. 
nieks negali pasakyti, kur link jis būtų pakrypęs, šaky- klausima toliau

■Jis kalba apie visą mūsų ša-sime, po 1905 metų revoliucijos.
Kaip daugelį kitų ano meto Lietuvos inteligentų, taip 

ir Kudirką pakirto beširdė džiova, — pakirto jį be lai
ko ir tuo būdu uždavė smūgį mūsų tautai. •

rytojaus to paties 
kolumnistas Han-
Baldwin tą patį

gvildena.

Oro Bazės Ispanijoje '
Aną dieną Višinskis, kalbėdamas Jungtinėse Tautose, 

pareiškė, jog Jungtinių Valstijų vyriausybė stato oro 
(lėktuvų) bazes fašistų Ispanijoje.

Mūsų vyriausybės atstovai Jungtinėse Tautose užgin- 
čino tą Višinskio kaltinimą, pareikšdami, jog nieko pa
našaus nebuvo ir nėra.

Praėjusio ketvirtadienio, lapkričio 17 dieną, laidoje 
“The Daily Compass”, niūjorkiškis dienraštis, išspausdi
no braižinį, parodant,, jog Ispanijoje yra 'pastatyta 143 
lėktuvų bazės.

Greta bražinio dienraštis įdėjo Dr. Edward K. Bars- 
kio, pirmininko Joint Anti-Fascist Komiteto, straipsnį, 
plačiau nušviečiant, kaip iš tikrųjų ten esama.

Dr. Barsky surinko tuos davinius iš ispaniškų šalti
nių. Jis juos sukaupė, atžymėdamas, kuri bazė, kada 
vo pastatyta.

Visos tos bazės, sako Dr. Barsky, buvo pastatytos 
gyje pastarųjų ketverių metų, pasibaigus antrajam 
sauliniam karui.

Visos jų buvo pastatytos su Jungtinių Valstijų pagal
ba ir Jungtinių Valstijų pareigūnų priežiūroje.

Ispanija, kaip tokia, savo aviaciją turi silpną, bet ji 
yra parengusi bazes Amerikos lėktuvams.

Aiškus dalykas, tos lėktuvams bazės yra paruoštos ne 
taikai, bet karui.

Vis daugiau ir daugiau Amerikoje kyla reakcinių bal
sų, kad ši šalis pripažintų fašistų Ispaniją demokratine 
ir priimtų ją į “demokratinių tautų šeimą.”

Tie žmonės, kurie už tai kalba, be abejojimo, žino, ką 
daro.

Andrius Višinskis, primindamas faktus apie oro ba
zes, taipgi žinojo, ką kalba.

Ispanija, kaip ir kitos “demokratijos,” yra ruošiama 
karui.

ir Azijos. Jis rašo:
“Nesulaikomas komunis

tinių armijų žygiavimas 
pirmyn Kinijoje uždarė vie
ną fazę marguotos Jungti
nių Valstijų politikos istori
jos tolimuose Rytuose. ‘Lau
kime ir žiūrėkime’ politika, _____
kuri pakeitė politiką akty- NEPATINKA 
viškos paramos naciohalis-į Klerikalų Darbininkui 
tams, tapo įvykių eigos su-1 nepatinka, pac| buvęs aukš- 
skylėta. Mes esame priveis- įas govįetų karininkas len- 
ti daryti sprendimą Azijoje, kas Konstantin Rokossovsky 
ar tam esame pi įsirengę, įap() Lenkijos karo ministe-

bu

be- 
pa-

Suvaikėjo, Ar Kas Kitas?
Mūsų vice-prezidentas Alben W. Barkley, našlys, pa- 

simojo tuoktis.
Mr. Barkley jau sulaukė 71 metų amžiaus. Jis vedė 

našlelę, Mrs. Carleton S. Hadley (iš St. Louiso) 38 metų 
amžiaus.

Kaip matome, amžiaus skirtumas nemažas. Bet tai 
nieko tokio: pasitaiko dar senesnio amžiaus vyrų, kurie 
veda jaunesnes mergeles, ir tu jiems nieko nepadarysi! 
' ’e npie fai, žinoma, mes čia norime pasisakyti.

Mums norisi pasisakyti dėl to: kam toji nesvietiška 
reklama? Kam kvietimas tų korespondentų į šliubinę 
ceremoniją? Kodėl Barkley’o vedybos turėtų užimti pa
saulinės reikšmės žinių vietą komercinėje spaudoje ir 
~er radiją ?

Mes tai skaitome nesveiku reiškiniu ir, žinoma, ne
kaltiname dėl to vice-prezidento, o pačią sistemą, patį 
musu spaudos ir radijo nudardėjimą į sensacijų pakalnę 
taiu žemai, iš kur ji turbūt niekad nebepajėgs išsikepur-

ar tam esame 
ar ne.

“Mažiausiai yra penkios Į 
didžiosios problemos Rytuo
se, kurių išsprendimo nebe
galima ilgai atidėlioti. Jos 
yra: Formosa, pripažini
mas komunistinės Kinijos, 
Pietinė Azija, Japonija ir 
Okinawa.

“Šių problemų išsprendi
mu remsis ne tik Jungtinių 
Valstijų strategija ir poli
tinė pozicija vakarinėje Pa- 
cifiko dalyje, bet gal būt ir 
pasaulio taika.” ,

Baldwin irgi teigia, kad 
Formosa guli nepaprastai 
svarbioje strateginėje vie
toje. Jis
Formosa nebūtų atiduota 
arba užleista komunistinei 
Kinijai. Ji guli už 225 my
lių nuo Philippinų, už 355 
mylių nuo Okinawa. Jis no
ri, kad Jungtinės Valstijos 
pasiųstų pakankamai kari
nių oro, vandens ir žemes 
jėgų Formosą apginti, tai 
yra, faktinai ją okupuoti.

Bet kaip su Kinija, kaip 
su imperializmu? Per daug 
metų Formosa buvo japonų 
okupuota. Visas civiiizuo-

reikalauja, kad

riu. Tai esąs ženklas, kad 
i Lenkijos jau nebėra, kaipo 
nepriklausomos valstybės. 
Bet tai nesąmonė, kurią ga
li kliedėti tiktai Darbinin
ko redaktorius.

Tuojau po karo Amerikos 
pilietis lenkas Lang sugrį
žo Lenkijon ir užėmė svar
bią vietą. Niekas tada nesa
kė, kad Lenkija jau tapo 
Amerikos įrankiu.
ŽENKLAINAUJO, 
GRAŽAUS GYVENIMO

Ryšyje su Lietuvos že
mės ūkio kolektyvizacija, iš
kyla svarbi statybos proble
ma. Reikia naujų namų 
kolūkiečiams gyventi, reikia 
gyvuliams ir pašarams pa-, 
stogiti, taipgi kultūriniams 
valstiečių reikalams pasta
tų. O pastatams reikia me
džiagų. Čia labai daug gali 
pasidarbuoti pačių kolū
kiečių iniciatyva. Beveik 
visur Lietuvoje galima ras
ti statybinių medžiagų. Tik 
reikia mokėt jas išnaudoti.

Iš Vilniaus spaudos ma
tome, kad . daugelyje vietų 
valstiečiai imasi už darbo I

Paraginkite LDS Narius 
Jaunuolius Dalyvauti

LDS Veikimo ir Jaunimo 
Komitetas šaukia rytinių 
valstijų LDS narių jaunuo
lių konferenciją.

Konferencija įvyks lap
kričio (Nov.) 27, Lietuvių 
Kultūriniam Centre, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Norima, kad ši konferen
cija būtų kuo skaitlingiau
sia, taip, kad suvažiavę 
LDS nariai jaunuoliai jaus
tųsi geram ūpe ir galėtų 
geroj nuotaikoj svarstyti 
savo veikimo problemas.

Aišku, konferencija bus 
sėkminga, jeigu.visi LDS 
nariai rytinėse valstijose 
pagelbės jos sušaukimui.

Laiškai tuo reikalu išsiun
tinėti LDS kuopoms Massa
chusetts valstijoj, Connecti
cut valstijoj ir Pennsylvani- 
jos valstijoj toms kuopoms, 
kurios randasi netolimai 
New Yorko (kaip Shenan
doah, Wilkes-Barre), apart 
New Yorko ir New Jersey 
apylinkės kuopoms.

Visos kuopos prašomos 
paraginti savo jaunuolius 
LDS narius vykti į konfe
renciją. Taipgi visi mini
mos apylinkės LDS kuopų 
nariai prašomi paraginti 
savo kuopos jaunuolius da
lyvauti konferencijoj.

Į konferenciją nerenkami 
nuo kuopų atstovai: konfe
rencijoj gali dalyvauti kiek
vienas LDS narys jaunuo
lis; taipgi gali į konferenci
ją atsivežti'ir savo draugus, 
kurie dar nėra LDS nariais. 

'Tėvai LDS nariai turėtų 
paraginti savo vaikus daly
vauti konferencijoj.

Tiesa, tiems, kurie at-j 
vyks į konferenciją iš toli
mesnių vietų, susidarys iš- 
kaščių. Bet dažnai ir be jo
kio svarbaus reikalo jauni
mas iš Toliau atvyksta į 
New Yorką smagiai laiką' 
praleisti.

Taigi, LDS Veikimo ir 
Jaunimo komitetas mano,f ( 
kad daugelis jaunuolių su-į 
tiks atvykti į konferenciją1

iš tolimesnių kolonijų, ne
žiūrint, kad susidarys šiek 
tiek kaštų.

Konferencijoj bus svars
toma, kaip padidinti LDS 
jaunimo veikimą, kaip gau
ti naujų narių, kaip sudary
ti dar geresnį ir įdomesnį 
veikimą įvairiose sporto ir 
meno šakose.

Diena prieš konferenciją 
įvyks Lietuvių Namo Bend
rovės šerini nkų suvažiavi
mas ir nėra abejonės, kad 
į šį suvažiavimą atvyks ne
mažai šerininkų ir iš toli
mesnių kolonijų. Daugelis, 
veikiausia, vyks automobi
liais. Taigi, | kartu galėtų 
atvykti ir LDS nariai jau
nuoliai.

Būtų gerai, kad LDS vei
kėjai ir abelnai LDS nariai 
rytinėse valstijose imtų sau 
už pareigą paakstinti LDS 
narius jaunuolius vykti į 
konferenciją.

Dabar jau sunku gauti į 
mūsų Susivienijimą daug 
tų lietuvių, kurie atvyko į 
šį kraštą prieš pirmąjį ka
rą ar tuojaus po karo/Dau
gelis jų jau per seni įsira
šyti į LDS.

Todėl dabar mūaęgjp£)isi- 
vienijimas datw^ioiųės turi 
kreipti i čia gi/iusius ir au
gusius lietuviui, kurių 'yra* 
didelis skaičiusiąja 
dėlė dirva mūsų SttSvieni- 
jimui. Padidinę čia gimusių 
ir augusių LDS narių vei
kimą, gausime daugiau na
riu.

Šioj konferencijoj bus de
damos pastangos suintere
suoti daugiau LDS narių 
jaunuolių veikti mūsų Su
sivienijimo auginime.

Todėl turime dėti pastan
gas, kad konferencija būtų 
pasekminga.

Nepamirškite savo kolo
nijoj paraginti kiekvieną 
LDS jaunąjį narį vykti į 
konferenciją. Ir jeigu toks 
narys turi draugų, kurie 
dar nepriguli prie LDS, lai, 
ir juos atsiveža į konferen
ciją.

J. Siurba,
LDS Sekretorius.

tas pasaulis japonus už tail^^ines medžiagas panau-
pasmerkė. Tai plėšikiškas 
imperialistinis žygis.

Karo metu didžiųjų vals
tybių Cairo ir Potsdamo 
konferencijose buvo nutar
ta Formosą, supliekus japo
nus, sugrąžinti Kinijai. Tai 
juk yra Kinijos sala, at
skirta nuo Kinijos sausže-

doti statybai. Štai Vilniaus 
Tiesa rašo apie vietines ply
tines. Vyriausybė ragina to
kias plytines atstatyti ir pa
leisti darban, kad galima 
būtų pasigaminti plytų kol
ūkių statybai.

Tiesa sako: .» .
Respublikos kolūkiuose pla-

neti.
Pats vice-prezidentas, aišku, taipgi galėjo tam bizniui 

kelią pastatoti: jis galėjo apsivesti ramiai, be triukšmo 
spaudoje, ir sau ramiai gyventi.

Bet matyt ir jaunavedis yra pagautas tuščios (šlovės 
kvaitulio, na, ir jis pasidavė tai hollywoodiškai niekalo 
bangai!

vo vietinės reikšmės nedidele 
plytinė. Kolūkiečiai savo jėgo
mis sutvarkė lauko krosnį ir 
pradėjo gaminti plytas. Pata- 
mušėlio plytinės pajėgumas 
per sezoną yra apie 80,000 
plytų. ' Kolūkiečių ryžto rė- 
ka nauja gyvenvietė bus mū
rinė.

Turtuolis aliejaus šaltinių ir 
perdirbimo fabrikų savinin
kas George W. Armstrong iš 
Natchez, Miss., prisisunkęs 
milijonus doleriu turto iŠ ne
grų ir baltų darbo žmonių 
pasidalinimo, buvo pasiūlęs 
Jefferson MilitariŠkai Kolegi
jai, Washington, Miss., duoti 
50 milijonų dolerių, jei
gu toji užtikrintai su
tiks mokyti rasinės neapykan
tos. Mokyklos taryba atsisa
kė su tokia, išlyga teikiamą 
paramą priimti, o jis atsisakė 
kitokiomis išlygomis paramą 
duoti, atšaukė savo pažadu. 1

Generolo Barzda
Rašo JONAS MOLIS

Kaip sau norite, o barz
da ne toks jau paprastas 
dalykas. Yra religijų, kur 
tikintieji savo pranašų barz
domis dievagojasi - bažija- 
si. Jei mahometonas pasa
kys: prisiekiu • Mahometo 
barzda! — tai jau gali jam 
tikėti. Lietuviuose barzda 
taip pat nedyvas. Žinome 
dainą: Lietuviai barzdočiai 
dūmoja. Iš buvusiųjų bur
žuazinės Lietuvos trijų pre
zidentų — du barzdoti. Pul
gis Andriušis viename save 
feljetone paskelbė, kad čio
nai, Vokietijoje, “dievo 
paukštelių” tarpe, kaž kur 
apie Hannoverį vienam se
nųjų poetų nuo drėgmės 
pradėjo barzda želti. Prela
tas Mykolas Kruphvičius 
taip pat barzdą garbina ir 
ją, prisitaikydamas politi
nių vėjų dvelkimams, tai 
skuta, tai uoliai augina.

Bet iš visų barzdų ’’dievo 
paukšteliuose” buvo žino
miausia generolo Povilo Ple
chavičiaus barzda. Daugelis 
“dievo paukštelių” buvo į 
generolo barzdą begales vil
čių sudėję. Vos karo aud
roms praūžus, generolas 
pradėjo lankyti lietuvių sto
vyklas Vokietijoje ir įtiki

nėti visus, kad artimiausia 
rudenį, t. y. 1946 metų ru
denį, visi generolo, Hitlerio 

i galybės metais, uolūs talki- 
i ninkai galės grįžti Lietu- 
I von, ir generolas Plechavi- 
ičius į ten pirmas nuskris ir 
(nutūps. Jei tai neįvyktų, tai 
generolas pasiūlė savo barz
dą “dievo paukštelių” ma- 

llonei. Kitaip sakant, leido 
savo barzdą po vieną plau
kelį išpešioti.

Praėjo ir 1946 metų ru
duo ir dar keli metai. “Die
vo paukšteliai” tupėjo sto
vyklose “gražiosios” Vokie
tijos žemėje ir tarėsi, ką 
daryti su generolo barzda. 
Barzda gi generolo, laukda
ma tragiško galo, nūtriušė- 
jo, pražilo. Pagailo “dievo 
paukšteliams” barzdos ir 
paliko ją puošti generolą ir 
“rimties” jam teikti. Bet, 
kaip sakoma,.žilė galvon — 
velnias uodegon.

Pasirodė, kad žilė turi to
kią pat veikimo galią, pate
kus ir barzdom Generolas, 
vieton skridęs Lietuvon, 
pradėjo popieryje raizgyti 
mobilizacijos planus, staty
ti lengvąsias divizijas ir 
sunkiąją artileriją. VLIKą 

(Tąsa 4-ine pusi.)

2 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Lapkr. 22, 1949



Vietine Rusenusiems Parama ir i Valdinė--Social Security — Pensija
Vienas iš kiekvienų ketu-lgiau, Nebraskoje nuo $401 valdžios ir 

rių nusenusių žmonių šioje | iki $60, ir Tennessee 
šalyje gyvena i 
pašalpų, j 

nių Social Security pensijų. ! mėnesį.
Rugpjūčio mėnesį šiemet j Pastaruoju laiku Missis- 

buyo išleista $116,643,611 iš sippi valstijoj buvo moka

valstijų lėšomis cial i Security įstatymą, duo- laikotarpį) į valdinį senat- urmu užgyrė bilionus dole-i kuomet nieko nemokėjo į 
_ . i ■ z 1 nueitiems, kurie nėra apsidrau- ,da valstijoms tam tikras vės fondą. ‘ ‘ 1 ~ 1 ’------ e -1-

iš valdinių $45 iki $50; Alaskos terito- dę dėl valdinės Social Secu-(sumas pinigų nusenusiems |
neskaitant valdi- rijoj nuo $60 iki $80 peririty pensijos, kurie nieko (paremti, žiūrint, kiek pati eurity ii

rių svetimiems kraštams * valdinių pensijų fondą, 
j Apsidraudusieji Social Se- kariniai stiprinti prieš So- ■ J. C

vietų Sąjungą.

du pragyventi žmonėms, Californijoj net $70.70; Čo 
sulaukusiems 65 metu :
žiaus ar daugiau. Tokiomis ■ tono valstijoj $66.87.

■nemokėjo į tą įstatymiškąjį |valstija iš savo iždo skiria ;lx) 65 metu amžiaus, todėl] vasat ptX ai pnrenAi 
teisėtą APSIDRAUDUSIEMS

SOCIAL SECURITY
TZ • i • • -j i . (plečiamas greitraščio - ste-Kai kurie senyvi darbi- Įi___ .„„i...................  .....j:

j. ninkai klausinėja, ar jie ga- 
kiek leisti įstatymiškoji senatvės pen- i Ii gauti ir “miestavos”-vals- 
nuosavybės, [sija. Niekas nešniukštinėja, tijinės paramos prie valdi- 

iki jie galės gauti paramą kaip jis gyvena ir kokiems nes pensijos. Bijo, kad vien 
(tikslams išleidžia pensinius tik iš valdinės pensijos tek

tų badmiriauti. Jie beveik 
įsu pavydu žiūri į žmones, 
įkurie visai .nieko nemokėjo 

į Social Security fondą, o 
gauna po $4'0 iki $60 para
mos senatvei iš valstijų- 
miestų valdybų. Sumokėju
siems gi šinjitus dolerių į 
valdinę senatvės apdrauda 
vidutiniai tenka tiktai po 
$26 per mėnesį, kaip nekar
tą paskelbė ir pats prezi
dentas T r u manas.

čia reikia pažymėti, jog 
apsidraudusieji Social Secu
rity žmonės gali gauti val
stijinių - miestinių priedų, 

dabar kad nereikėtų palaipsniui auginti. T • 11*

senatvės fondą. Tiesioginė į tam reikalui, va 
parama skiriama betų r-(skirsto miestams

ma tik $18.81 per mėnesį, o [čiams ir laikomiems pavar- 
»- geliais. Kol žmogus

pensiją kas mėnesį. Nepai-
Kiekviena valstija nustato [sant kiek turto apsidraudęs

turi taisykles, kokius senus be-; žmogus turėtų, jam be jo-1
am- loradoj $67.02, o Washing- [šiek tiek turto, tol papras-1turčius remti, po kiek perįkio klausimo išmokama i 

leisti įstatymiškoji senatvės pen-_ __ _ ____r________ o___ paramos,
pašalpomis gyvenančių bu- j New Yorko valstijoje nė-1 New Yorke, pavyzdžiui, jei- 
vo 2 milionai, 661 tūkstan- ra nustatyta, kiek paramos'gu labdarybės department)
tis, ir vidutiniai skaitant, duoti beturčiui seniui. New 
kiekvienam atsiėjo po apie Yorko mieste toks gali gau- 

iti $40 iki $62 per mėnesį,43 dolerius per mėnesį. ti $40 iki $62 per mėnesį, 
Tokių senatvės pašalpų kiek patirta iš pasikalbėji- 

gavėjų skaičius nuo pernai j mų su pašalpiniais žmonė- 
rudens iki šiol pakilo 22 
nuošimčiais.

Čia kalbama apie tiesio
ginę paramą, kuri duodama
nusenusiems, neturintiems 
valdinės apdraudos (social 
security).

Apie valdinę
pensiją toliau prisiminsime
Vietinė Parama Įvairiose 

Valstijose

pareigūnai atranda, kad as
muo turi šimtą kitą dolerių, 
tol neskiria pašalpos, iki jis 
paskutinius pinigus išlei
džia. Jeigu žmogus turi ko
kį vertingą daiktą, sako 
jam, parduok, o paramos

senatvės

nusiems buvo šiemet pakel
ta keliose valstijose — Illi- 
nojuje nuo $45 iki $65 per 
mėnesį, Maine nuo $40 iki 
$50, Michigane $60 ir dau-

menesi skirti, 
žmogui turėti

GREITRAŠČIO MOKY
MAS SOVIETUOSE /

. Maskva. — Vis labiau

(nografijos mokymas pradi
nėse ir vidurinėse mokyk
lose Sovietų Sąjungoje. Mo
koma greitraščio, pritaiky
to įvairiom kalbom — rusų, 
anglų, vokiečių, francūzų ir 
kt.Jeigu tam tikroms senupinigus. 

pavargėlių rūšims valstija 
neskiria paramos iš bend
rųjų federalių - valstijinių 
lėšų, tuos patys miestai pri-

NEVYKSTA ANGLIJAI 
PYNACUS AUGINTI

Anglijos valdžia pirm po
ros metų sugalvojo auginti 
pynacus plačiuose 
rikos plotuose, 
tam 64 
skolintų 
užaugo 
kiekiai.

Seime 
kilo skandalas, kad valdžia 
iš anksto neištyrė, ar žemė 
ir oras tinka ten pynacams

Tik, deja, labai per maža 
dabar yra valdinė senatvės 
pensija. Imant visus šią 
pensiją gaunančius ir lygiai 
padalinant, išeina tiktai 25 
doleriai žmogui per mėnesį.

Vidutinis pavienis darbi
ninkas, — sakysime, toks, 
kuris bendrai uždirbo po 
$150 per mėnesį per 10 me
tų ir nuo kurio algos visą 
ta laika buvo atskaitomi 
nuošimčiai į senatvės ap
draudos fondą, — sulaukęs 
65 metų amžiaus, i" 
gauna tiktai 33 dolerius 
valdinės pensijos per mene
si.

Jungtinių Valstijų Kon
greso Atstovų Rūmas pra
eitoje sesijoje nutarė tiek 
pakelti senatvės pensiją, 
kad vidutiniai būtų apie tiek paramos, kad skaitant 
$42 per mėnesį. Bet Senatas sykiu su Social Security 
atidėjo tą reikalą kitiems I pensiją, jie viso gautų ly- 
metams. Tas pats Senatas i giai, kaip ir kiti, kurie nie-

mis virš 65 metų amžiaus.
Connecticut valstijoj šie

met buvo žemyn nuleistos 
“lubos” senatvės paramai.

Kelois valstijos panaiki
no reikalavimą, kad žmo
gus būtų išgyvenęs jose 
tam tikrą laiką, iki galės 
gauti pagalbą senatvei. Tū
los kitos valstijos patrum
pino reikalautą 
laiką jose Kai' kurios vals-i^į kur‘laika‘pra^
tijos padidino reikalavimą,. leidi kiek tau ]gšuoja-.kam. 
kad gimines užlaikytų sene-į ba-rys> valgis> rūkymas h.

jt.t. Tokiem vietines vai
zdžios pasiuntiniam įsakyta,i 

•I kiek tik galint, mažinti lė-
I Daugelis žmonių sumaišo išas’ Primesti nusenusi žmo-; 
i tiesioginę senatvei parama iCT giminėms užlaikyti arba 
i su valdine senatvės apdrau- Į XaiP ^kabint! ji nuo pa- ■ 
da, vadinama Social Securi-' 
ty. Į

Tiesioginė parama yraį 
šalies !

Tiesioginės pašalpos, tei
kiamos per valstijas, yra 
skiriamos ypač tiem, kurie 
neapsidraudę dėl valdinės 
— Social Security — pensi
jos senatvei. O tokių yra 
milionai, nes dabartinis. So
cial Security įstatymas at- 
šalina nuo senatvės apdrau
dos farmų darbininkus, 
valdžios tarnautojus, nami
nius darbininkus — tarnus, 
tarnaites ir daugelį kitų.

Social Security Pensijos 
Skirtumai nuo Paprastos,

Tiesioginės Pašalpos
Apsidraudusieji Social Se

curity darbininkai ir jų 
samdytojai mokėjo po pa
skirtą lygų nuošimtį vieni 
ir kiti (nuo gaunamų ir iš- 

Šalies valdžia, pagal So-į/mokamų algų per tam tikrą

už daiktą pinigus sunaudo-

Karti Pašalpos Duona
Tiesioginė senatvės para

ma yra įkyri, net karti. 
Vietinės valdžios inspekto-

■ riai dažnai lanko gaunan- 
gyvemmo,i-įus parama. klausinėja,.

liūs.
Nesumaišyt su Social 

Security

Ar Galėtu Saulė
Eksploduoti?

Astronomai dažnai paste
bi eksploduojančias žvaigž- duodama bendromis 
dės. Sprogdama žvaigždė 
daug kartų labiau nušvinta i 
ir į visas puses paleidžia mil-1 
žiniš^a daugybe baltai per-Į 
kaitusių, spindinčių duju.

alkiu marintis.
Pastaruoju laiku 10 nuo- 

išimčių visų turinčių valdinę 
senatvęs pensiją sykiu gau
na ir pašalpomis priedus iš 
vietinių valdybų. Įvairiose 
valstijose jiems pridedama

PRADEDA DILTI PAŠLOVINTOJI B,% BOMBANEŠIU GALYBĖ
Jungtinių Valstijų armi- , saulyj bombanešis. Jis pats, 

Eksploduojančias žvaigždes .)os generolai ir lakūnų ko-į be krovinio, sveria 160 to- 
imandieriai ilgai drąsino a-i nu, užtat negana apsukrus 
(merikonus, kad jie žaibiš-i ir nepakankamai greitas, 
i kais smūgiais iš oro leng-i Todėl lengvieji priešo lek
avai ir greitai galėtų par-Įtuvai ir priešlėktuvinės pa-(ominės bombas. ’ 
įblokšti Sovietų Sąjungą. Į trankos galėtų jį nukirsti. | 
j Užtektų, girdi, pasiųst di- B-36 gali tuo pačiu pra-į 
džiuosius bombanešius B- ( dėjimu lėkti 3,300 iki 4,000 į 
36 su atominėmis bombo- į mailitg nešdamas 5 tonus 

; mis, sutriuškint fabriki- į bombų ir pakildamas iki 
i nius Rusijos miestus ir ki-' 35,000 bei 40,000 pėdų auk- 
; tus pramonės centrus, o į štyn. Bet Sovietai turi grei- 
Itada jankių armija galėtų Itųjų kovos lėktuvu, kurie 

i maršuot” peri per 11 iki 20 minučių paky- 
anos I suparalyžiuotą sovietinę; la 40,000 pėdų ir daug auk- 

‘ žemę. . ’ ščiau; tad jie galėtų leng-
Sovietų vadovai sakė, jog (vai. užklupti B-36 net to-

astronomai vadina “novae”, 
kas lotynų kalboj reiškia 
“naujos”.

Eksplodavusi žvaigždė 
po kelių savaičių ar mėne
siu praranda didi j j savo nu
švitimą ir vėl spindi viduti
niu savo skaistumu, kaip ir 
pirm sprogimo. Niekas dar 
nežino, kodėl tūlos žvaigž
dės eksploduoja.

Saulė taip pat yra žvaigž-, t 
dė. kuri galėtu bet kada ek-j iau “lengvai

jo bangomis tai]) pat gali i jus ir jų namus ir neprisi- j šiai be palydovų mėtydavo 
apakinti bei sumaišyti B-36'deda prie karo laimėjimo, (bombas jau tiktai nakties 
radarą; tuomet’B-36 nak-Kartu taip ]iat žūva daug j laiku į artimesnius 
ties laiku nesurastu net did- lakūnu. Po tokio sunaikini-į miestus. Bet ir tai nuken- v C

sploduoti, kaip ir 
žvaigždės, sako astronomai. 
Tuomet žūtų ir žemė ir vi-
sos kitos saulinės planetos ! tai tik blofai, kuriais ame-■ kiuose aukščiuose, ypač die- 

Kin liprio gailio tai crali ■ rikonai galėtu tiktai bai- nos laiku.Kas liečia saulę, tai gali ' rikonai galėtų, 
būti suraminimas tame, jog bus nugąsdinti, 
visi iki šiol pastebėti žvaig
ždiniai sprogimai įvyko 
skirtingos rūšies žvaigždė
se, negu saulė, kaip tvirtina 
astronomai. J. C. K.

O pastaruoju laiku jau ir 
amerikiniai generolai ne' 
taip smarkauja atominiais 
savo bombanešiais B-36. 

; Laivyno admirolai, neseniai 
į liudydami Kongreso komi- 

Tai Buvo Bergždžia Atominė /X nu™d® silpnąsias tų h r \ wy h n n a o 111 ni i o a o i v> I r x»i 4-1 
Žndynė, Sako Višinskis

Lake Success, N. Y.—So-! Į^us 
vietų užsienio reikalu mini
stras Andrius Višinskis, 
praeitą savaitę kalbėdamas 
Jungtinių Tautų seimo ko
misijoje, pareiškė:

— Tiek daug metų kapi
talistiniai mokslininkai su- 
eikvojo,*iki pagamino kele
tą atominių bombų prieš 
nekariaujančius, ramius Ja
ponijos miestų gyventojus. 
Viena tokia bomba išžudė 
apie 80 tūkstančių žmonių 
nekariniame Hirošimos 
mieste; užmušė einančius 
mokyklon vaikus, nužudė 
lydinčias juos motinas. A- 
merikonai tada sakė, kad 
kertą širdin Japonijos) im
perializmui, o dabar Ame
rika ir okupacinė jankių ar
mija Japonijoj vėl gaivina 
japonų imperializmą ir 
duoda jam padrąsinimo.

bombanešiu puses ir kriti
kavo valdžią, kad ji “bilio- 

dolerių eikvoja tai 
kvailybei.”

Užpereitą savaitę jau ir 
Jungtinių Valstijų armijos 
štabo galva, generolas J. 
Lawton Collins pareiškė, 
kad nei vienas ginkluotų 
amerikinių jėgų skyrius, 
taigi nei didieji bombane- 
šiai, negalėtų pats savaime 
sėkmingai kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą.

Ka Sako Karinis 
Rašytojas

Karinis New Yorko 
mes rašytojas Hanson 
Baldwin (lapkr. 13 d. 
doje) taipgi pataria 
daug nepasitikėti 
bombanešiais su atominė
mis bei kitokiomis bombo
mis. Ir štai ką jis sako apie 
tuos bombanešius:

B-36 yra didžiausias pa-

Ti-

lai- 
per-

milionus
pinigų,

tik skurdūs

Išeikvojo 
dolerių 

o pynacų 
maži

ir spaudoj dėl to

Radarai Apakinami
B-36 turi patobulintą ra

darą, kuris naktį galėtų nu
rodyti tokius didžiuosius 
taikinius, kaip miestai, ži
balo versmių laukai ir di
dieji fabrikai. Bet priešas 
(suprask, Sovietai) savo 
radarais iš. tolo gali numa
tyti B-36, pasitikti jį ore ir 
nuskinti. Priešas savo radi-

Žiurkės Kaipo 1 
Grūdų Sodintojos

Pietiniai - vakarinėse A- 
merikos valstijose gyvena 
dyklaukiuose ir ganyklose 
vadinam, kengurines (carų 
garoo) 
imjausais 
meskitės (mesquite) 
mų grūdai 
pas.

i todėl
i grūdus.
( Grūdams jos iškasa negi- 

•iiems ’lias duobeles, o kad grūdai
j lengviau išdvgtu, tai jos 
truputį igraužia kietą grū
do kevaliuką.

pradžioje1 Žymėtina, jog žmonės 
ji amerikiniai bomba- [naudoja tam tikras maši- 

1 nėšiai B-36 užpuldami ga- nas kietiems kai kurių sėk- 
(lėtu daugiau žalos priešui lų kevaliukams apdraskyti, 
! padaryti, bet kai priešas kad lengviau būtų diegui 
[prisirengtų, tai jo apsigyni- prasikalti iš lukšto. Taigi 
imas, turbūt, imtų viršų įkengurines žiurkės yra ga- 
! prieš užpuolikus.

Kas Būtų, Netekus Arti
mųjų Bazių?

B-36 veiktų iš artimesnių 
bazių Europoje (taipgi Af
rikoje, Mažojoje Azijoje ir 
Japonijoje), bet jeigu prie
šas užimtų tas bazes, tada 
šie bombanešiai turėtų iš 
Amerikos žemyno skristi 
per vandenyną. O iš tokiu 
toliu nuolat bombarduoti, 
priešą būtu baisiai sunku, (lT .. n . . 
keblu ir beveik negalima. I NorvegljOS Patyrimai 
Tuomet B-36 bombanešiai 
tiktai laiks nuo laiko, ret
karčiais galėtų numesti 
bombas į vieną bei kitą 
miestą priešo šalyje.

Bendrai imant, B-36 su 
atominėmis bei kitokiomis 
bombomis nėra joks lemia
masis karo įrankis, — sako 
karinis N. Y. Times rašyto
jas Baldwin’as.

Jis tačiąus, pataria lai
kyti tam tikrą skaičių B-36 
bombanešiu, ypač atkeršiji
mui, jeigu priešas imtų lai
dyti savo atomines bombas 
į Jungtinių Valstijų mies
tus.

Vadinasi, jau pradeda 
užkimti balsai, .kurie raliuo
davo, kad su B-36 ir atomi
nėmis bombomis “lengvai, 
pigiai ir urmu supliektume 
Rusiją.” J. C. K.

miesčio, prieš kurį neša at- mo juo sunkiau įvykdyti tėdavo didžiulius nuosto- j 
'taiką (kuri tada patiems liūs.
i laimėtojams per brangiai i 
Ilėšuoja; kaip atrado anglai- Į 
amerikonai savo nunaikim ' 
toje vakarinėje Vokietijo 
je).

B-36 yra taikomi 
miem žygiam, kur jie 
tų be palydovų — be 
vųjų lėktuvų — nuskristi. Į 
numesti bombas ir sugrįžti. 
Amerika dar neturi tokių 
lengvų ir greitų lėktuvų, 
kurie galėtų tūkstančius 
mylių skristi ir ginti B-36 
nuo priešo lėktuvų - kovo
tojų.

Praeitame kare anglų- 
amerikonų bombanešiai mė
gino be palydovu atakuoti 
miestus giliau Vokietijoje. 
Bet pasirodė, kad vokiečiai 
kerta tų bombanešiu ir la- > 
gindamiesi baisiai daug nu- 
kūnų. Toliau, todėl, ameri
kiniai ir angliški bombane-

Lengvieji Lėktuvai 
Prieš B-36

Greitieji, ypač rakieti- 
niai, priešo lėktuvai greitai 
apsidirbtų su tokiu dideliu 
ir lėtu bombanešiu, kaip 
B-36, jeigu jis iš žemiau 
mėgintų bombarduot tam 
tikrus taikinius. O iš dide
lių aukščių B-36 galėtų mė
tyti bombas tik apgrabo- 
mis, akių plotu. Bet atomi
nės bombos per daug bran
giai lėšuoja ir per mažai jų 
yra; taigi nevertėtų, kur 
papuolę, aplamai jas mies
tan laidyti.
Bergždžias Naikinimas ir 
Civilių žmonių žudymas 
Jau praeitas karas įrodė, 

kad mieštų bombardavi
mas apgrabomis iš oro per 
daug lėšuoja, bergždžiai 
naikina civilinius gyvento-

bi angiai ( pačioje karo

toli 
ture- 
leng.

AUREOMYCIN IR NEOMYCIN NETINKA DŽIOVAI GYDYTI
Amerikinė spauda pa

staraisiais laikais dažnai 
minėjo aureomyciną ir neo- 
myciną; vadino juos nau
jais stebėtinais vaistais vi
sokioms ligoms.

Bet džiovos gydymo spe
cialistų suvažiavimas pra
eitą savaite Atlantoj, Geor- 
gijoj, parodė, jog tiedu vai
stai netinka džiovai gydyti.

Suvažiavimas, buvo su
šauktas valdinės Veteranu 
Administracijos, kad giliau 
apsvarstytų streptomycino 
naudojimą. Dalyvavo 200 
žymių džiovos gydytojų iš 
daugelio valstijų.

Po keturių dienų svarsty
mų, suvažiavimas padarė

sekamas išvadas:
Aureomycinas visai be

vertis džiovai gydyti.
Neomycinas per daug 

nuodingas, kaip parodė jo 
išbandymai gyvuliams. Jei
gu džiovininkui būtų duo
dama tiek neomycino, kad 
naikintų džiovos perus, tai 
galėtų pavojingai apnuodyti 
žmogų.

Jau ištisi metai kai var
tojamas dar naujesnis 
vaistas dihydrostreptomy- 
cinas, džiovai gydyti, bet 
jis beveik ieku nege- 
resnis už streptomyciną, tik 
sunkiau pagaminamas ir 
brangesnis.

Jeigu sykiu su strepto-

mycinu naudojamas ki
tas naujas vaistas, P-A-S, 
tai geriau gydo džiovi
ninką, negu vienas strep- 
tomycinas. Kuomet tik
tai strep tomycinas var
tojamas, tai po kiek laiko 
atsiranda toki atsparūs 
džiovos perai, kad jau nebi
jo streptomycino. O kai bū
na pridėta P-A-S prie 
streptomycino, tai sutruk
do tokių džiovos perų išsi
vystymą.

Tikimasi, kad vokiečių 
išrastas vaistas TB-1 patar
naus džiovos gydymui, kaip 
rodo ^pradiniai bandymai, 
padaryti Vokietijoje 
Jungtinėse Valstijose.

ir

žiurkės. PatinkaX 
joms ėdesis yra 

krfp 
panašūs j pu-

Kengurinės žiurkės^ 
ir sodina tu krūmu V

meskitės 
jos tais krūmais 
plačius ganyklų

na gudrios “ūkininkės.
Sodindamos 

grūdus, 
už te r šią 
sklypus, kaip piktžolėmis.
Tuo būdu jos užduoda ga
nyklų savininkams daug 
darbo — naikinti žalingus 
krūmus ir ių sodintojas, 
kengurines žiurkes.

Mityba ir Dantų Sveikata—

Antrojo pasaulinio karo 
metu 60 iki 80 nuošimčių 
sumažėjo dantų gedimas 
vaikams Norvegijoje, kaip 
raportavo dr. Gutterm To- 
verud, dentistų kolegijos 
profesorius Oslo, to krašto 
sostinėje.

Geresnį vaiku dantų at- 
snarumą laike karo jis aiš
kina tuom, kad jie tada ma
žai tegavo saldainiu, cuk
raus ir smulkių miltų pro
duktų, 
naudojo
sūdytų silkių, bulvių ir 
morkų, o šie valgiai turtin
gi kalciu, fosforu, geležim 
ir vitaminais A, B, C ir

Užtat norvegai 
daugiau žuvies,

Po karo, pradėjus dau
giau vartoti cukrinių ir 
smulkiųjų miltų valgių, vėl 
padidėjo vaikų dantų gedi
mas Norvegijoj.
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(Tąsa)
— Prasidėjo nedarbas; didelis nedarbas, krizė. 

Prieš keletą mėnesių manėme, jog tik laikinas reiš
kinys, bet darosi aišku, kad ši kapitalizmo rykštė 
ilgai darbininkus plaks. Milijonai jau nedirba; nau
jam darbo gauti mūsų mieste neįmanoma.

— Jau daugelis žmonių neturi ko valgyti, — įsi
terpė šeimininkė, dėdama ant stalo man užkandžio, 
dešrelių.

Visa tai buvo man nauja, — tik vėliau supra
tau ir savo kailiu patyriau nedarbo ir krizės pras
mę, — ir manęs neįdomino. Kišenėje turėdamas 
apie pusę šimto dolerių, atsigabentų iš Lietuvos, aš 
jaučiausi saugus.

— Iš vijso tau, Maiki, — Balandis ir kiti dabar 
mane jau vadino Maikiu, — važiuoti Amerikon ne
reikėjo. Turėjai ūkį, pamokytas; ko trankytis?

Aš jam aiškinau, kaip ir kas privedė mane prie 
vykimo. Balandis prileido, jog tūlais žvilgsniais aš 
buvau teisus, bet nesigailėjo ir pipirų mano na- 
bašninkui ktėvui, dėdei ir motinai.

— Kai aš pagalvoju apie tavo tėvus ir dėdę, ku
riuos gerai pažinau, prieinu išvados, kad jie visuo
met buvo nenormalūs. Žemė jiems — viskas. Jie 
skūpūs ir pavydūs žmonės — vis galvoja apie tur
tus, o gyvena, kaip šiukšlyno kirmėlės. Na, bet tu, 
Maiki, saugokis, — venk būti tokiu, kaip tavo tė
vai. Aš tau duosiu čia pat ir patarimų, ir jų laiky
kis, jei nori turėti pasisekimo: nesididžiuok, kad 
buvai Lietuvoje turtingas, nesigirk mokytumu, ne
sibijok darbo, jei jo gausi, ir netingėk čia moky
tis!. ..

Balandis minutei liovėsi kalbėjęs, apsidairė ir pa
galvojo. Paskui pridėjo:

— Svarbiausia: būk organizuotas, priklausyk 
darbo unijoms ir darbininkų politinei partijai, jei 
nori būti žmogumi, kurį kiti gerbtų.

— Darbo aš nesibijau, — teisinausi. — Nesidro
vėčiau net ir gatves valyti.

Jie visi skaniai nusijuokė. Aš nustebau.
— Aa!.. . Gatvių valyti tu čia negausi; gatvių 

valymas — miestavas darbas ir jį tegali dirbti tik 
visoki politikierių agentėliai.

— Šitaip? '
— Taip! Amerikoje gatvių valymas jau prisi- 

skaito rinktiniams darbams dėl to, kad tai yra pa
stovesnis, užtikrintesnis darbas.

Dar tūlą laiką pasikalbėję^ ėjome gulti. Nedar
bo metu šiuose namuose visi anksti gulė, kad ne
išeikvojus šviesai perdaug kerosino. Toks buvo šei
mininkės patvarkymas.

IL
Aš. dabar jau buvau Amerikoje. Mane knietė no

ras miestui pamatyti, su juo susipažinti. Juk tai 
jame, maniau, man teks ilgokai pagyventi. Did- 
miesčįu aš visuomet domėjausi, bet jo nebuvau ma
tęs, nebuvau jame gyvenęs, tik iš mokyklinių kny
gų šiek "tiek apie jį tesužinojau. Tiesa, per
važiavau pro tūlus Vokietijos miestus, važiavau pro 
New Yorką ir kitus, bet gyventi nei viename ne
teko.

Per keletą dienų vaikščiojau Vandenmiesčio gat
vėmis, stebėdamas pastatus ir jo žmones.

Per Vandenmiestį plaukė upė, — kažin kokia 
dumblina, moliuota, gelsvo vandens upė, ir ji da
lino miestą į dvi dalis.

Abiem upės šonais driekėsi fabrikai ir dirbtuvė- 
į ir 

— tik 
vei-

lės, kurių Vandeniniestyj netrūko, todėl dūmų 
keisto dvoko čia visuomet buvo užtenkamai? — 
visiško nedarbo pietų, kai fabrikai liaudavosi 
kę, oras pragiedrėdavo ir upė pasidarydavo šva
resnė.

Pačiame miesto centre, sakyčiau, krautuvių 
tre, buvo didokų namų, turinčių net po dešimt aukš
tų ir jie traukė mano akį, nes Lietuvoje tokių ne
buvau matęs. Tik keista: miesto centre, tarp vieš
bučių ir teatrų, stūksojo vienas kitas ir fabrikas, 
o kai kur matėsi prie žemės prilinkusi bakūžė, lūš
na.

Pirmasis mano įspūdis, įgytas Vandenmiestyje, 
sugadino vaizduotę, kurią buvau įsigijęs, skaityda
mas apie miestus knygose. Kodėl gi, galvojau aš, 
miesto statytojai negalėjo fabrikų išskirti iš gyve
namųjų rajonų ir iš miesto centro? Kodėl nesusta- 
tyti vienodo aukšto namai pagal miesto sritis, kad 
susidarytų gražus vaizdas?

Man aiškino Balandis, jog tai yra dėl to, kad 
miestas kūrėsi neplaningai, — jis kūrėsi anarchis- 
tiškai, gaivališkai: kaip kas norėjo, taip statė pa
status, fabrikus, krautuves, teatrus ir viešbučius. 
Jis man sakė, jog socialistinėje visuomenėje taip 
nebus: miestai būsią pastatyti pagal iš anksto nu- . 
brėžtą planą, tvarkiai ir dailiai.

Miesto šiaurinėje dalyje kyšojo aukštokas kal
nas, apstatytas baltais, daugiausiai mūro namais, 
ir nusodytas visokiais medžiais. Kalnas buvo neper- 
aukštas, bet ilgas ir visas baltavo ir raudonavo šva
riais namais. Ten, aiškino man Balandis, gyveno 
Vandenmiesčio atranka: fabrikantai, stambieji biz
nieriai ir valdininkai. Už to kalno buvo didokas eže
ras, kurio pakraščiai, pašlaitės skendėjo medžiuose.

cen-
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Jack London

“FRANCIS SPAITAS”

(Pabaiga)
ko palikti jį kankintis. Atliki
te tai dabar ir pribaikite jį !

Jie puolė prie 0‘Brino, bet 
jis atšoko atgal.

— Aš būsiu jūsų mirtis, — 
suspiegė jis. — Atitrauk savo 
rankas nuo manęs, Sulivanai! 
Aš sugrįšiu ! Aš persekiosiu 
tave ! Ar tu budėsi, ar miego
si, aš persekiosiu tave iki mir
ties !

linksmumu. Tai buvo pamišęs 
juokas, kuris sveikino gelbi- 
mą.įą valtį, kai šiai, pasiekus 
jų laivo šoną, pirmasis kari
ninkas užšoko ant denio.

Verte R. Stropus.

Sugrįžę darban, gavę pažadą firmų finansuotos pensi
jos ir apdraudos, buvę streikieriai jungia pečių prie 

inžinų Bethlehem Steel fabrike, Bethlehem, Pa.

(Tikras Atsitikimas)

Aš atliksiu !
— žiūrėk, kad padarytum, 

| — pagrasino jam kapitonas.
Gormanas leidosi pastumia

mas į priekį. Jis pažvelgė į 
berniuką} užsimerkė ir sumur
mėjo maldą. Po to, neatmerk
damas akių, jis‘atliko jam 
išakytąjį darbą. O’Brinas dar 
paskutinį kartą suriko, bet 
netrukus jo balsas virto gar
galiuojančiu kūkčiojimu. Jū
rininkai laikė jį, kol kūnas 
nustojo trūkčiojęs, o naskui pa

guldė ant denio. Jie karščiavo
si. nekantravo ir keiksmais 
bei grasinimais ragino Gorma
ną, kad šis greičiau gamintų

Generolo

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

negarbinga ! — 
Bihanas. — Jei 
pagaliukas būtų

kaklu pakišo
Gormaną pas-
Kažkas j jo 

durklą.

— Kaip 
sušvokštė 
trumpasis 
atitekęs man, aš būčiau leidęs
savo draugams nukirsti galvą 
ir būčiau numiręs laimingas.

Sulivanas pašoko ir pagrie
bė nelaimingą vaiką už plau
kų. Kiti pasekė juo, ir O’Bri- 
nas urgzdamas spardėsi ir 
kandžiojo rankas, kurios iš vi
sų pusių tiesėsi j jį. Mažasis 
Džonis šihanas pradėjo spieg
ti laukiniu balsu, bet niekas 
nekreipė į jį dėmesio. O’Bri- 
ną parbloškė aukštieiiyką ant 
denio ir po ko 
dubenio dangtį, 
tumė į priekį, 
ranką įspraudė

— Atlik savo pareigą ! At
lik savo pareigą ! — šaukė 
vyrai.

Virėjas pasilenkė prie ber
niuko, bet, pažvelgęs į jo akis, 
ėmė svyruoti.

— Jei tu negali, tai aš pats 
užmušiu tave savo rankomis,
— sušuko Bihanas.

Iš visų pusių virėją apibėrė 
grasinimais ir keiksmais. Jis 
vistiek traukėsi atgal.

— Gal būt, jo venose bus 
daugiau kraujo, negu O’Brino,
— reikšmingai pasiūlė Suliva
nas.

Bihanas pagriebė Gormaną 
už plaukų ir atlaužė jo gal
vą, o Sulivanas tuo tarpu ban
dė atimti iš jo durklą. Bet 
Gormanas buvo beviltiškai į- 
sikibęs į jį.

— Paleiskite mane, aš pa
darysiu, — žvėriškai suspiegė 
jis. — Neplaukite man gerk
lės ! Aš atliksiu savo darbą !

— Palikite jį, kruvini mėsi
ninkai, — ramiai tarė Maho- 
nejus. — Aš sakau jums, pa
likite jį. Jums tat bus dabar 
visai nereikalinga. Aš sakiau 
jums, ka šio vaiko kraujas 
neatneš jums nieko gera. Iš
pilk, Bihanai, šitą už borto. 
Išpilk už borto.

Bihanas, kuris vis dar abiem 
rankom laikė dubenio dang
tį, pažvelgė į vėjo pusę. Priė
jęs prie borto, jis sviedė 
kraujo pilną dangtį į jūrą. Vi
sai netoli nuo jų, iškėlęs visas 
bures, plaukė laivas. Jie buvo 
taip užimti savo ką tik atlik
tuoju darbu, kad niekas ne
sižvalgė aplinkui. Visi stebėjo 
atplaukiantį laivą, kurio bliz
gantis variu apkaustytas smai
galys, lyg auksinis peilis, sk
rodė vandenį, priekinės burės 
nuo kiekvieno lengvo siūbtelė
jimo tingiai plazdėjo, o viršu
tinės burių eilės kaskart link- Į 
telėdavo, kai tik pakildavo di
desnė banga. Niekas nebekal- į 
bėjo.

Kai laivas sustojo per lyno 
nuotolį, 
pitonas, 
O’Brino 
lą. Nuo 
nuleista
jų. Džonas Germanas nusijuo
kė. Iš pradžių jis juokėsi ra
miai, tačiau paskui kiekvieną 
irklų pi i aukšte j imą palydėda
vo didėjančių konvulsingų

paskatino skirti “karo žiny-Į 
bos” reikalams somas ir' 
sumeles. Patsai generolas' 
pasivadino ar tai krašto, be 
krašto, apsaugos ministe- 
riu, ar tai “kariuomenės” 
vadu. Siuntė įvairius “ryši
ninkus” Tarybų Lietuvon, 
gi tie ryšininkai, pasiekę 
Švediją, o gal net iš kurios 
nors “dievo paukštelių” sto
vyklos, darė legendarius 
pranešimus apie Tarybų 
Lietuvoje esamas “partiza
nų” divizijas, karo mokyk
las ir akademijas. Z •

Bet velnias barzdos žilė
je nesnaudė ir beldėsi į ge
nerolo uodegą ir taip ją 
įkaitino, kad generolui pri
reikė skyrybų. O jei skyry
bos, tai ir “šalutinė” meilė. 
O jei meilė... Bet palikime 
meilę poetams ir grįžkime 
prie generolo. Vaidindamas 
kariuomenės vadą, ar dar 
daugiau, lankėsi jisai ir da
bar lietuvių stovyklose ir 
vėl įtikinėjo, 
įvykiai, kurie
šaulį. Lietuvoje grįš 
tvarka — ir geriausia pa
lūkėti. Vokietijoje, arčiau 
Kauno ir savo dvarų.

Žinoma, jei kas nori, gali 
keltis iš Europos, tik, gene
rolas pataria, ne per toliau
siai. Jisai gi liksis Europo
je — Vokietijoje; jei ir iš
keliaus, tai 
nebus nei. 
paukštelių”

kad artinasi 
“sukrės” pa- 

“sena”

Francio S p ai to;

kūno užmesti auclek- 
svetimojo laivo buvo 
valtis,kuri plauke prie

— Laimingas, kas ten gali gyventi, — sakiau aš 
Balandžiui.

— Nežinau, kiek jis gali būti laimingas, bet ži
nau, jog turtingas, — buvo jo atsakymas.

Balandis, dabar ir aš, gyveno pietinėje miesto da
lyje, — darbininku rajone. Tarp nedidelių, jau ap- 
senėjusių bakužiu čia kyšojo fabrikai; buvo pora ar 
trys bažnyčios, smulkios krautuvėlės, nemažai sa- 
liūnų ir čia ir ten matėsi suvargęs medelis kitas, 
besistiebiąs į dangų, tarsi almužnos prašydamas.

Kaip jau minėjau, namelis, kurin aš atvykau ir 
apsigyvenau, stovėjo prie paties geležinkelio. Sto
vėjo jis sau vienas, be jokios aptvaro, be šaligat
vio, be medelio, be žolelės aplink. Vasarą, aiškino 
man, — vėliau tai pats patyriau, — nuo dulkių ir 
suodžių nebuvo galima apsiginti,i gi rudenį ir pa
vasarį —1 purvo iki klupsčių. Tik žiemą, kai pri- 
sniega, buvo galima lengvai pakvėpuoti, bet tik 
trumpam laikui, iki praeiną lokomotyvai neužkrės- 
davo sniego angliniais suodžiais.

(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo
J. J. Kaškiaučius, M. I). (ir $99.00 aukojo), Motiejus Kli

mas (užsisakė dvi knygas ir .$1.50 aukojo), Katrina Petrikie- 
nė, Bronė Šalinaitė-Sukackienė, Ona Čepulienė, Ona Kalvai- 
t'ienė, Julija Šimkienė, Adomas Dagis.

“KELIAS Į LAIMĘ” išeis knygoje, kuri turės virš 350 pus
lapių. Knygos egzempliorių skaičius bus ribotas. Kurie norite 
knygą gauti, užsiprenumeruokite tuojau; kurie išgalite, pa
aukokite dolerį ar daugiau išleidimui. Prenumeratorių vardai 
ir pavardės tilps knygos gale. Knygos kaina .$1.

Neprenumeratoriams knyga bus brangesnė ir, abejojame, 
ar ją iš anksto neprenumeruoją begaus.

Kurie norite knygą užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti se
kamą Mankutę ir prisiųsti drauge su pinigais:

Vardas ir pavardė

Gatvė

Miestas

Įdedu $
Levis v ės A dmin is uci ja

Vyskupas, pakeitęs kryžių į svastiką
Vincentas Brizgys vyskū- Europoje nežinojo apie Mai- 

pu tapo tik 1940 metais, daneką? Kas Lietuvoje ne- 
Dėstydamas kunigų semina- žinojo apie žudynes Pane- 

. jaunasis riuose? Bet artimo meilės 
apaštalas Vincentas Briz
gys turėjo kitą rūpestį: 
prie Stalingrado patyrė ka
tastrofą armija, nešusi mai- 
danekus ir panerius visoms 
tautoms. 1943 m. kovo 20 
d. vyskupas Brizgys ir eilė 
kitų bažnyčios tarnų spe
cialiame atsišaukime ragino 
lietuvių jaunimą stoti į hit
lerinę kariuomenę, kuriai * 
pradėjo smarkiai trūkti pa
būklų mėsos. Vyskupas sie
kė tapti pabūklų mėsos tie
kėju tiems, kurių pralaimė
jimas kare sudarė lietuvių 
tautai vienintelę galimybę 
išvengti jai parengto totali
nio išnaikinimo.

1943 m. balandžio 5 d. 
okupantai surengė Kaune 
“lietuvių konfėrenciją,” kad 
saujelės lietuvių tautos iš
gamų rankomis organizuo
tu Lietuvoje “totaline mnbj-

rijoje filosofiją, 
vyskupas ypatingai blaiviai 
žiūrėjo į politiką. Viename 
savo pasikalbėjime su “XX 
Amžiaus” korespondentu 
buvęs vienuolis jėzuitas 
reiškė savo džiaugsmą tuo, 
kad katalikų ’ dvasininkija 
vis glaudžiau bendradar
biauja su smetoniniais fa
šistais. 5 metai “studijų” 
Romoje Brizgiui nepraėjo 
veltui: jis “išstudijavo” fa
šizmą ne blogiau kaip teo
logiją.

Iš Romos Brizgys atsive
žė į Lietuvą viduramžiško 
inkvizitoriaus fanatizmą, 
jėzuito moralę ir Musolinio 
garbintojo neapykantą dar
bo žmonėms.

“1935 metais, — kartą 
pasakojo ‘XX Amžius,’ — 
kųn. D r. V., Brizgys devyne
tą: dienų praleido viename 
vienuolyne, visą laiką pa- 
švęsdamas susikaupimui ir 
sudarydamas ateities gyve
nimo darbo programą.” 
Mes nežinome,. kaip atrodė 
ta programa, kai' Brizgys 
paliko stebuklingąjį vienuo
lyną, bet mes matėme jį be
vykdant! savo programą 
praktiškai baisiausiu lietu
vių tautai metu — hiferi- 
nės okupacijos laikotarpiu.

Pirmosiomis t Jetuvos o- 
Rupacijos dienomis vysku
pas Vincentas Brizgys 
drauge su arkivyskupu me
tropolitu Juozapu Svirecku 
ir

tada, kai jau 
vienos “dievo 

stovyklos, nei 
vieno lietuvio joje.

Ir atsirado naivūs lietu
viai, kurie ir šį kartą pati
kėjo ir kantriai solidarumo 
mokestį mokėjo. Bet mes, 
atsimindami tų generolų 
“žygius” 1940 metais, kada 
jie paliko ir savo karinome-i 
ne ir savo tėvynę, kad ba
siems bridus, ar dėžėse ke
liavus Vokietijon — abejin
gai klausomės generolo 
‘‘bažijimųsi ”

Praeitis kartojasi, sako 
žmonės. Ir šį kartą ji pasi
kartojo: generolai vieni iš 
pirmųjų paliko “dievo pau
kštelių” stovyklas; kur jie, 
kaip ir anais laikais buržu
azinėje Lietuvoje, “koman
davo” ir valdė. Nustebo lie
tuvių stovyklose sužinoję, 
kad vieną gražią dieną iš 
Diepholz’o stovyklos išvyko 
ir generolas Povilas Plecha
vičius. Išvyko, nesulaukęs 
Europoje dudrų, — jas sėti 
Dėdės Šamo krašte. Išvyko, 
rodos, Clevelandan, kur bus 
Žiurio “globojamas.” Išvy
ko generolas, keikdamas ir' . . . _ . ,_r.
IRO už tai, kad liepė jaml~ls priemonėmis padėti 

“audJ Europos budeliams laimėti 
gyvenimo palydove, P? hitlei ininkai 

■ -- .j ketino išnaikinti visus lietu
vius.

1941 m. lapkričio mėn., 
kai Paneriuose ir IX forte 
jau buvo pralietas kraujas 
dešimčių tūkstančių nekaltų 
vyrų ir moterų, vaikų ir se
nelių, kurių likimas buvo 
perspėjimas visai lietuvių 
tautai, kaš jos laukia Hit
lerio laimėjimo atveju, -•—v • 1 — • V ’

Kauno arkivyskupijos 
general - vikaru pralotu 
Kazimieru Šauliu per radi
ją paskelbė padėką žmogėd
rai Hitleriui už Lietuvos 
“išvadavimą.” Inkvizitorių 
•ainis, pakeitęs kryžių į sva- 
jstiką, ragino lietuvių tautą

keliauti su savo sena 
ringo”
ir Mykolą Krupavičių, kad 
tasai pastebėjo velnio įkai
tintos generolo uodegos 
pokštuš.

Ar ir Dėdės Šamo krašte 
generolas dievagosis savo 
barzda ir Amerikos (lietu
viai, klausydami “baikų” 
jam tikės? O gal generolas, 
vieną, kartą iš “dievo paukš
telių” savo barzdą išnešęs 
“čielybėje”, bus* atsarges
nis.

Bermuda. — Vis dar ieš
koma 20 lakūnų, kurie din
go bei žuvo jūroje su ame
rikiniu įbombanešiu B-29.

Clinton, Iowa. —Suimtas 
kareivis L. W. Neiswinter 
sako, kad* jis tik per sapną 
nudūrė kitą jankį.

Vyskupas Brizgys bu- 
„ vo išdaviku konferenci- 

1 jos aktyviausiu daN”!" 
tarpe. Jis ragino °iu~ti ; 
fronto dešimtis t’’bM''nči” 
Hetuvi”* • i’dįp-icri- 1 • ži
liams e’inti. Jo neiaud* o 
naujas baisus apilsėsimas, 
kuriuo “totalinė mobilizaci
ja” dtėsė hit1e"im" 
įškankintiems T iet' v~ ” 
stiečiiįms. Vvskūnui ncd^ū 
:ramvbės tik vienas pavoju-• 
i pavojus grėsė Hitleriui.

Bet užkirsti ke1m ši m 
| pavojui nebebuvo 'va1im . 
Brizgys, kuriam Hitlerio 
karalystė buvo antra dan
gaus karalystė, bijodamas 
savo tautos, pabėgo iš Lie
tuvos drauge su išvytais iš 
jos okupantais. Jo vardas 
pačioje Lietuvoje liko ap
gaubtas amžina gėda. 
Dangstydamasis sutana, jis 
šiandien vaidina dievo avi
nėlio ir “bolševikų aukos” 
vaidmenį. Bet jokia sutana 
negali pridengti jo judošiš- 
kų darbų okupacijos metais, 
kai jis laižė kūdikių žudikų 
ranką ir laimino lietuvių 
tautos naikintojus.

R. Žemaitis.
“Tėvynės Balsas”

Baltimorės Johns Hopkins 
„ . .... „ universiteto profesorius dr.
?.r.1fP®..?.T.d.eJ,°..saV0 para?ą:Russell H. Morgan išrado 
- ...” i pagerintą aparatą (kame-

rą) viduriniam vėžio skau
duliais fotografuoti.

greta arkivyskupo ] 
atsišaukime, kuris garbino 
Hitlerį.

Bažnyčios galvų sąžinė 
buvo visiškai rami dėl tūks
tančių nužudytų ir gyvai 
užkastų Ivaikų kraujo. Jų 
širdies nejaudino ir tas liki-' 
mas, kurį “išvaduotojai” 
rengė lietuvių tautai.

1943 metai? Kas tada

Plieno Darbininkai Gryžta 
Darban

Plieno kompanijos viena po 
kitos pasirašo su darbininkų 
unija sutartis. Tokiu būdu plie
no darbininkai pradeda grįžti 
darban, streiką laimėdami.



MONTREAL, CANADA Miami, Fla.
Dau? Mirimų

Savaitės Laikotarpyje
Spalių 29 d. po ilgos ir la

bai sunkios ligos iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė Karolina Da- 
nusevičienė, Juliaus Danuse- 
vičiaus motina, kuri prieš 19 
metų atgal atvyko pas savo 
sūnų. Mirė sulaukusi 82 me
tu amžiaus. Palaidota 2 d. 
lapkričio, šermenyse, apart 
jos ir Danusevičių draugų ir 
pažįstamų, buvo atsilankę iš 
Ontarijos provincijos J. Ra
čiai, biznieriai, gerai žinomi 
šios kolonijos ir Toronto lie
tuviams, ypač Račys, kaipo 
vienas iš gabių menininkų.

Velionės karstą puošė eilė 
vainikų. Palaidota su bažny
tinėmis apeigomis.

Iš spalio 29 į 30 d. naktį, 
staigiai, nesirgęs, mirė Pet
ras Zlotkus, verdunietis, su
laukęs 60 metų amžiaus. Pa
laidotas 2 d. lapkričio. Di
džiausiame nuliūdime paliko 
savo gyvenimo draugę, vie
ną sūnų, dvi dukteris ir žen
tą. Taipgi labai daug drau
gu ir pažįstamų. Laike šer
menų jo karstą aplankė daug 
žmonių, jų tarpe ir kitatau
čių. Karstą puošė daug vai
nikų. • Velionis prigulėjo Sū
nų ii- Dukterų Pašai pinei 
draugijai ir Klubui.

Lapkričio 1 d., taipgi po 
labai ilgos ligos, mirė Ona 
Skaisgirienė, sulaukusi 67 
metų amžiaus. Dideliame nu
liūdime paliko du sūnus, duk
terį ir anūką. Palaidota 4 d. 
lapkričio.

šiuos žodžius rašant, atėjo 
trumnas pranešimas, kad 4 
d. lapkričio mirė Pranas Si
manavičius, sulaukęs 50 me
tų amžiaus. Velionis jau la
bai seniai ir ilgai sirgo. Jo 
kraujas buvo labai nusilpnė
jęs. pavirtęs į vandenį. Pali
ko nuliūdime gyvenimo drau
gę ir vaikutį. Smulkesnių 
apie šermenis žinių neturiu.

Šeimų nariams ir artimie
siems, reiškiu gilią užuojau- 
tą. Į ------- —-- --------

Ligoniai New Britain, Conn,
Virš poros savaičių atgal i 

buvo labai smarkiai susirgęs ■ “LAISVĖS”
plaučių uždegimu montrea- P£RsiKRAustymAS 
Mečiams gerai žinomas nese- j 
nai palaidojęs savo gyveni- Malonu rengti pobūvius, 
mo draugę A. Žymantas. Te- kuomet randi pas draugus 
ko ligoniui atsigulti ligoni- • gražų tam prijautimą. Lietu- 
nėn, bet šiuo laiku jis jau vių Literatūros Draugijos pa
taisos!. Ligonis randasi savo i rengimėlis apšvietos tikslui, 
namuose. j įvykęs 13 d. lapkričio, IWO

Spalių 27 d. pagavo skers-1 patalpose, buvo maloniai, 
veji ant ausies drg. K. Tama-i draugiškai praleistas su sa- 
šauskas, iš ko išsivystė i vaisiais ir svečiais iš Water- 
sutinimas ir didelis skaus-1 būrio, Hartfordo, Wethers- 
mas. Ligonis buvo nuvežtas fieldo ii’ kitataučiais. O iš 
ligoninėn, šiuo laiku ligonis Middletown d. P. žalis, nega- 
jaučiasi daug geriau. Serga i lodamas praleisti visą popietį 
savo namuose. i su mumis, įteikęs dovanėlę,

Lapkričio 1 d. plaučių už-' išsiskubino prie savų reikalų, 
degimu susirgo Aldona Pet- Užkandžiam skanėsių susi- 
rauskaitė, naujai atvykusi i nešė šios draugės: Strižaus-
lietuvaitū. i kiene, vvatėrburietė, Gerdaus-

Linkiu sergantiems greitai kienė, Malinauskienė, Ščebe- 
pasveikti. ' dienė, šuopienė, Žilinskienė,

★ I Remeitienė, Eva Valley, Ba-
Susilaukė Dukters kevičia ir Jurkūnas. Didelis

Kelios savaitės atgal drg. | dėkui visiem už tuos gardil- 
St. ir L. Zabulioniai susilaukė mynus.
dukrelės. Motina ii- dukre- ' Užkandžius baigiant valgy
lė abi sveikos. Tėvai džiau
giasi šia ankstybąja “Santa 
Claus” dovana.

Linkiu daug laimės.
*

L. B. Koncertas
Kūlis įvyks lapkričio 27 d.,

I. 30 vai. p.p., po adresu — 
5101 Esplanade St.

Jau buvo rašyta apie visą 
eilę meninikų, kurie pasiža
dėjo dalyvauti programoje, 
taipgi buvo minėta apie kon
certo žvaigždę dainininkę 
Sylviją Pran-Notautaitę, iš 
Jungtinių Valstijų. Apart 
minėtų menininkų, dar pasi
žadėjo dalyvauti programoje, 
gal pirmą kartą mūsų sce
noje, tai jaunuolis A. Kmie
liauskas, kuris pastaruoju 
laiku vadovauja vienam or
kestrui. Tai gabus muzikos 
srityj jaunuolis. Tikiu, jis 
publikai patiks. Be to, Janina 
J u raitytė (Mrs. flettel) pra
nešė, kad suorganizavo trio 
įš jaunuolių : O. Smetonytės,
J. . čičinskajtės ir A. Alans, 

taipgi šokikes J. čičinskaitę
ir J. Petronytę. O Janina ir
Birutė jau senai davė žodį, 
kad jos dainuos duetą. Dar 
tikimės gauti jaunuolį Sa
dauską ir B. Žemaitį, kurie 
praeityje mūsų publiką ne
kartą žavėjo; vienas1 kaipo 
geras smuikininkas, kitas kai
po geras solistas.

Sekančiuose L. B. nume
riuose bus pilni pranešimai 
apie koncerto programą — 
sekite ir ruoškitės dalyvauti.

★
Atžymėjo Sukaktį

Spalių 29 d. vadovybėje O. 
i Balčiūnienės, M. Joneliūnie- 
j nės, padedant K. Krekždie- 
nei, buvo suruoštas dvidešimt 

I metų vedybinio gyvenimo 
i paminėjimui, Onos ir Povylo 
Vizbarų, jų pačių namuose. 
Partija buvo graži. Jaunieji 
apdovanoti dovanomis, o sve
čiai puikiai pavaišinti.

Korespondentas .

Elizabeth, N. J.
Aušros Draugija
Rengia Teatrą—
“Mūsų Gyvenimo Žaizdos”

Mes turime laimę pranešti 
visai plačiai lietuvių visuome- 

‘ nei New Jersey valstijoj, kad 
i Aušros draugijai teko gauti 
i garsius Brooklyno aktorius, 
■ kurie sensacijiniai artistiškai 
suvaidino įvairiuose miestuos^ 

•keturių veiksmų dramą “Mū
sų Gyvenimo Žaizdos,” para
šytą R. Mizaros.

Šis veikalas, “Mūsų Gyveni
mo žaizdos,” bus suvaidintas 
Elizabethe sekmadienį, gruo
džio 11 diena, 3 vai. po pietų, 
Lietuvių. Laisvės svetainėj.

Visi Aušros Draugijos na
riai ir visų kitų broliškų or
ganizacijų nariai turėsime 
daug padirbėti, kad padarius 
šį meno parengimą labai 

j skaitlingu ir gerų.
“L.” Reporteris.

ti, pirmininkas iššaukė svete
lius pakalbėt ar ką kitą įdo
maus atlikt. O. Šilkienė iš 
Wcthersfieldo pasakė eiles, K. 
Krasnitskas iš Waterburio pa
kalbėjo, L. Žemaitienė, dien
raščio Laisvės vajininkė Hart
fordo apylinkėje, prisiminė 
apie vajų ir atsišaukė remti 
liaudies reikalam leidžiamą 
laikraštį Laisvę, Jonas J. Ger- 
dauskas-pakalbėjo apie iš už
sienio atvykusius. Buvo ir 
nežymių kalbų, o vietos dar
buotojas I. Abraham angliš
kai nušvietė šalies vedamą 
šalto karo ir prieš taiką po
litiką.

Laisvės perkraustymui ir 30 
metinėm sukaktuvėm minint 
dalyviai sudėjo $24.20: Mr. 
ir Mrs. L. Barkowski ir N. 
Polk po $2; po $1: P. žalis, 
J. šilkas, J. Strižauskas, J. 
žemaitis, K. Jenkeliūnienė, M. 
Strižauskienė, J. Shopes, E. 
Malinauskienė, J. ščebeda, J. 
J. Gerdis, L. Abraham, K. 
Jakovenko; J. Gregorian, J.

Širdinga Padėka Draugams 
ir Draugėms

Alice Johns dėkoja labai 
širdingai visiem draugam ir 
prieteliam, kurie lankė laike 
ligos, būnant ligoninėj ir na
muose. Tas sergančiai drau
gei suteikė daug smagumo. 
Taipgi širdingai dėkoja drau
gam Navalinskam iš Bing
hamton, N. Y., už užuojautos 
laiškutį.

Aiškus dalykas, kad aplan
kymas ligonio —tai atlikimas 
naudingo darbo, nes kuomet 
liga paguldo į lovą ant kelių 
savaičių, tai labai liūdna bū
tų, jeigu niekas neaplankytų. 
Bet kuomet asmeniškai drau
gai ii' draugės aplanko, sura
mina, padrąsina, taipgi iš to
liau gauni laiškų, tai yra di
delis suraminimas.

Taipgi širdingai dėkoja 
dienraščiui Laisvei už patar
navimą ir prisiunčia auką $2. 
Kadangi draugė Johns yra 
Laisvės skaitytoja, tai supran
ta, kad dabartiniu laiku pa
rama labai reikalinga.

Dar kartą širdingai ačiū už 
suteikimą simpatijos.

★
Daugiau ligonių šiuo tarpu 

nesiranda. Bet ir sirginėt nė
ra laiko, nes' dabartiniu laiku 
prasideda piknikai.

Lapkričio 27 d. atsibus pik
nikas LLD 75 kuopos, Frank 
Mockaus sode, visiem. Miami 
lietuviam gerai žinomoj vie
toj. Visi ir visos Miami ir 
apylinkės lietuviai širdingai 
kviečiami atsilankyti, nes 
šiame piknike bus ir pamar- 
ginimų. Netikėtai teko nu
girst, kad F. Cvirka ir S. Pu
ta mokinasi, arba, kitaip sa
kant, praktikuojasi dainuot! 
Tuodu vyru yra buvę Miko 
Petrausko studentai ir turi 
daug energijos ir noro dai
nuot. Tai, kad kokios, gal tų- 

| rėsime linksmą pikniką, kad 
i tik būtumėm visi sveiki. Taip- 
‘ gi bus skanių valgių, nes 
draugės Valiulionienė ir Jure
vičienė pagamins valgius. Vi
si gerai žinome, kad šios gas- 
padinės yra nepaprastai ga- 

! bios valgių gaminime. Bet 
tai dar ne viskas. Bus ir 

i daugiau kokių prašmatnumų, 
bet negaliu viską pasakyti.

Žarija.

Waterbury, Conn.
Iš LLD 28 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas įvyko lapkričio 

9 dieną. Susirinko pusėtinai 
geras būrelis narių. Teatro ko
misija išdavė raportą nuo pa
rengimo “Mūsų Gyven. žaiz
dos.” Skaitytas laiškas nuo 
Lietuvių Namo Bendrovės iš 
Brooklyno, kuriame kviečia 
dalyvauti šėrininkų suvažiavi
me lapkričio 26 d. šio mėne
sio. Išrinktas vienas delega-j 
tas, V. Krasnickas.

Taip pat buvo išrinkta de
legatai į trečios apskrities 
konferenciją, kuri įvyks lap- 

• kričio 27 d., Hartforde. Iš
rinkta penki delegatai: M. ir 
J. Strižauskai, Paugis, H. Bu- 
gienė ir Bobas. Manau, kon
ferencija bus gyva, nes geri 
delegatai išrinkti nuo mūsų 
kuopos.

Biskis iš Vilijos Choro. Bu
vo skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjungos centro, 
kuriame Vilijos Chorą kvie
čia atsiųsti delegatus į suva
žiavimą Clevelande lapkričio 
27 d. Delegatu išrinkta K. 
Yankeliūnienė . Buvo pagei
davimas, kad būtų atsiųsta 
Ulinskaitė, bet gaila, kad ji 
negalėjo apsiimti. Priežastis 
tame, kad lapkričio 27 d. yra 
rengiamas jos koncertas. 
Koncertas įvyks Waterbury 
Women’s Club, 74 Central 
Avė. ir prasidės 8 vai. va
kare. Tai bus puikus kon-

Ambrose, Al. Mozurik, S. 
Yurkin, A. Bakevičia ir V. J. 
Valley; po 50 c.: M. Saba
liauskienė, Bielina, H. Buzie- 
nė. Vikutis. 

certas. Apart Ulinskaitės, 
bus ir Mr. D. Sweeney, teno
ras. Tai bus klasiškas paren
gimas.

Kaip jau visi žinote, mūsų 
G. Ulinskaitė yra mūsų, Con
necticut valstijos lietuvių, 
lakštingala. Ir šiame kon
certe ji savo maloniu balsu 
žavės klausytojus. Visi kvie
čiami dalyvauti ir pasiklau
syti.

Vilijos Choras taip pat ren
gia margumynų vakarą, kuris 
įvyks gruodžio 4 d., Lietuvių 
Svetainėj, 103 Green Street. 
Prasidės 2:30 vai. po pietų. 
Bus daug pamarginimų. Bus 
šokių, dainų, pianistas, mo
nologas (“Čigonės Atsilanky
mas”), deklamacijų. Taip! pat 
ir Vilijos choras su naujomis 
dainomis pasirodys, vadovys
tėj G. Ulinskaitės. Visi deda 
pastangas, kad šis parengi
mas pavyktų gerai. . Vilijos 
Choras kviečia visus ir visas 
dalyvauti.

Taip pat kviečiame Bridge
port, Hartfordo, New Have- 
no ir kitų Connecticut miestų 
prietelius būti mūsų parengi
me gruodžio 4 d.

Iki pasimatymo.
K. Yankeliūnienė,
LLD Kp. Koresp.

Wilkes-Barre, Pa.
Lapkričio 20 d. sukako vie- 

neri metai, kaip mirė drg. C. 
Kasparas. Su jo mirčia Wil- 
kes-Barrių progresyvių visuo
menė neteko vieno labai 
darbštaus veikėjo. Jis dirbo 
beveik visose progresyviškose 
organizacijose ir buvo uolus 
Laisvės vajininkas. (Dabar jo 
žmona Emilija dirba Laisvės ft
vajuje.) l|odėl jo mirties pri
siminimui, ęld. Kasparų šeima 
aukoja $5 Laisvės fondui.

Lai wilkesbarieciai nepa
miršta gruodžio 3-čios dienos, 
nes tą dieną bruklyniečiai ak
toriai suvaidins labai įspū
dingą dramą “Giedą Gaide
liai,” pradedant 7 :30 vai., va
kare. Koresp.

Filmas “Garbės Teismas” 
Lietuvių Kalba

VILNIUS, spalio 6 d.—Šio
mis dienomis išėjo į ekraną 
dar vienas naujas meninis ki
no į filmas “Garbės teismas” 
lietuvių kalba. Kopijos į lie
tuvių kalbą darbus atliko 
Kauno kronikinių ir doku
mentinių filmų kino studija. 
Filmą į lietuvių kalbą įgarsi
no Vilniaus ir Kauno valsty
binių dramos teatrų aktoriai-. 
J. Siparis, M. Mironaitė ir kt. 
Kopijos režisierius — A. Sut
kus.

Respublikos kino žiūrovai 
galės pamatyti filmą “Garbės 
teismas” lietuvių kalba arti
miausiu laiku.

A. Stasiulevičius.

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

i?

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Pasidairius Po Kanadą
Valdžia suminkštino ren- 

dų kontrolę. Butų savininkai 
galės kelti rendas iki 25 nuo
šimčių arba visu ketvirtada
liu.

Jeigu savininkai nešildo iš- 
renduotų butų arba rend ali
ninkai turi naudoti tuos pa
čius toiletus, tai yra leidžia
ma kelti iki 20 nuošimčių. 
Jeigu apšildomi arba visai 
atskiri butai, tai galima kelti 
rendą iki 25 nuošimčių.

Taipgi namų savininkai ga
li duoti notas rendauninkams 
išsikraustyti, jeigu jie namus 
įsigijo prieš 1 dieną lapkričio 
šių metų, ir jeigu jie patys 
užims tuos namus.

Atrodo, kad už metų laiko 
butų kontrolė bus visai panai
kinta.

Pasirodo,Stad ne visada ii’ 
raudonas baisus.

Toronto miesto kontrolie
riai tiesiog peklą kelia, kad 
Maple Leaf Gardens adminis
tracija šiemet nebeleis ponų 
kontrolierių į raudonas kėdes 
už dyką. Jeigu norės įeiti 
veltui, tai turės sesti į mėly
nas kėdes.

“You can’t do that to me!” 
sušuko kontrolierius Balfour, 
kuomet sužinojo, kad admi
nistracija perkėlė ponus į 
mėly n ų j ų k ategori j ą.

Mėlynos kėdės randasi kiek 
toliau nuo aikštės, kur sporti
ninkai žaidžia.

Sakoma, kad Maple Leaf 
Gardens administraciją paže
mino kontrolierius už tai, kad 
miestas pakėlė taksus už 
Gardens $15,000 į metus.

CIO konvencijos Clevelande 
tarimai išmesti iš CIO clektri- 
ninkų uniją greitai atsiliepė 
Kanadoje.

Peterborough skyriuje įvy
ko kivirčai ir atrodo, kad, į- 
vyks skilimas. Dalis narių, su 
didžiuma valdybos narių, no
ri paglemžti skyrių ir nusives
ti į CIO organizuojamą Elec
trical Workers Uniją.

Vidujinės peštynės tiktai 
susilpnins uniją ir iš to nau
da bus tiktai samdytojams.

Kanados-Tarybų Sąjungos 
Draugiškumo Nacionalis Ko
mitetas su Dr. Endicottu 
priešakyje Atsikreipė į Kana
dos valdžią, kad ji atsteigtų 
tuos draugiškus santykius su 
Tarybų Sąjunga, kokie buvo 
karo metu.

Jis nurodo, kad geri santy
kiai tarp šių šalių padėtų pa
laikyti taiką pasaulyje ir at-

t ■
| J. J. Kaškiaučius, M. D. |
t 530 Summer Ave. Į
i NEWARK 4, N. J. Į
; HUmboldt 2-796 ' I

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai: , 

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

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

ij ||i*i«i|i| iimva

neštų naudą patiems kanadie
čiams, kadangi būtų galima 
vesti platesnę prekybą.

Komitetas taipgi reikalauja 
pripažinti naują valdžią Kini
joje ii’ pradėti prekybą.

Kanados Lcgijono Kvebeko 
Poppy Komiteto pirmininkas 
Douglas Smith mano, kad šią 
žiemą Montreal e bus apie 
90,000 bedarbių. 

I

Įdomiausia tas, kad didžiu
ma tų bedarbių būsią tik 
praėjusio karo veteranai.

Darbo Progresyvės Parti
jos Kvebeko Provincijos kon
vencija išleido manifestą, ku
riame pasisakoma už pakei
timą Kanados konstitucijos 
taip, kad Kvebeko provincija 
turėtų teises atsisakyti daly
vauti kare, jeigu ji nemato 
reikalo, nors kitos provincijos 
ir pasisakytų už dalyvavimą.

Tim Buck, nacionalis minė
tos partijos lyderis, yra išsi
reiškęs, kad francūzams bū
tų suteikta autonomija, jeigu
jie to pageidautų.

Kvebeko provincija apgy
venta vyriausiai francūzais, 
kurie yra linkę prie dides
nės savivaldos, negu kad jiems 
yra leidžiama.

Kovo mėnesį įvyks pirmas 
visos Kanados moterų suva- 
žiaviihas Toronte, kaip prane
šė Mrs. Rae Luckock.

Suvažiavimas įvyks moterų 
dieną, kovo 8 dieną.

Atsišaukimas bus išsiuntinė
tas visoms moterų organiza
cijoms Kanadoje. Ant dienot
varkės bus taika, moterų ir 
vaikų gerovė ir kiti klausimai.

Kanadietis
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S • CHARLES J. ROMA

Telefonas
EVergreen 1-9407

518 (frand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

csGGzo

ezQ6^>

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
IIY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manage^ 

(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.

4*

4*

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

■M

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Antr., Lapkr. 22, 1949

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.) 

kas: kapitalistinę ii- socialisti
nę.

Kapitalizmas tebeviešpatau- * 
ja didelėje šalių daugumoje. 
Jis labai gražiai ir greitai ga
lėtų Jungtinėse Tautose nu- 
balsuoti, kad toms šalims, ku-/ 
riose jau gyvuoja socializmas, 
nebėra vietos ant mūsų ’že-\_ 
mes.

Aišku, kad šis klausimas ne
išsprendžiamas rankų pakėli
mu Jungtinėse Tautose.

(JRėikiįa skaitytis su faktu, 
kad pasaulis yra pasidalinęs. 
Reikia skaitytis su faktu, kad 
tai yra istorinė neišvengiamy
bė.

Kas tikrai nori taikos ir ra
mybės, tas turi kalbėti ne 
apie mažumos šalių pasidavi
mą daugumai Jungtinėse Tau
tose, bet apie socialistinių ir 
kapitalistinių šalių susikalbė
jimą ir bendradarbiavimą.

Kas šį istorinį principą pa
neigia, tas tik plepa apie tai
ką, bet jos nenori.

ROKIŠKIS, spalio 6 d.—Ap-
! skrities pramonės kombinato 
Čelkių durpyno kolektyvas 
metinį durpių gamybos pla
ną įvykdė 101 procentu.

M. Klimavičius.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
linga;, ištarpins Rcumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bot 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 666 Newark 1, N. J.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai

įruošta

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon S 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



New Wto^^^Zinioi Pasitiksim Savo Nau javedžius 
Auditorijoje, 24-tą

Dr. Kaškiaučius Pateikė 
Įdomią Paskaitą

Liberty Auditorijos Metiniam 
Bankiete Bus Svečių Iš Toli

Daktaro J. J. Kaškiaučiaus 
paskaitos - protekcijos, kurio
se jis visuomet paberia gau
są patarimų mūsų sveikatai 
saugoti, jau per metų metus 
žinomos visiems. Kur jis ne
kalbėjęs? Tačiau, mažai kas 
iš kitur, išskyrus Brooklyn jo
čius, yra girdėjęs .jo paskaitą 
apie meną. O šioje srityje jis 
taip pat gausus i)’ sudomi
nantis.

Įdomiai daktaras pateikia 
žinias apie meną raštu, tačiau 
nepalyginamai Įdomiau jisai 
tą patį pateikia gyvuoju žo
džiu, jin Įdėdamas daug ar
tistiškumo, nors. kaip jisai, 
akstindamas mus nepasenti, 
netapti lavonais, gyvais tebe
sant. išsitarė, jog ii’ jam pa
čiam jau suėjo 65 metai am
žiaus.

Mokytis, darbuotis, sakė 
jis, niekad nėra per vėlu, juo 
labiau tam degantis laikas 
dabar. To reikalauja mūsų 
gyve n a m o j i gadynė.

Daktaro paskaita, pamati
niai. susidėjo iš aiškinimo ei
liavimo - poezijos meno. Ji
sai, pabriežtinai, prašė Įsi
klausyti, jog ne viskas, kas 
parašyta eilėmis, yra menas. 
Ne viskas, kas parašyta yra 
literatūra.

Poezija, meniška poezija, 
bus tiktai tas, kas. pirmoje 
vietoje, turi prasmę, daug pa
sako suprantamai, jaudinan
čiai. keliančiai susipratimą, 
nuotaikas. Greta to visko, 
rašytojas turi mokėti ir eilia
vimo technikos, suderinimo, 
kad jo eilės turėtų dainingu
mo.

To dainingumo paryškini
mui, daktaras paskaitė rinki
nį savo kūrybos ir kitų įžy
mumi rašytų, jo paties vers
tu lietuviu kalbon eilių. Ta 
demonstruo  jamoji programos 
dalis taip pat ne mažiau įdo
mi ir vertinga už aiškinamą
ją, nes daktaras Įdeda poezi

BANKETAS
Rengia Lietuvių Namo Bendrove

Šeštadienį, lapkričio M Uov.r 1949
Tą pačią dieną įvyks Namo Bendroves suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dieną. O 6-tą vai. vakare 

bus bankietas. Po vakarienes šokiai.

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 vakarienes.

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 prid valgių bus ir visokių gėrimų. Pasinaudokite tąja proga. Greit kitos tokios 

progos neturėsime.

jos skaityman, daug jausmo 
ir atitinkamos mimikos. Ne 
bile kur rasis galintis taip
pavaizduoti eiles.
„Tame rinkinyje, beje, dak

taras pademonstravo ypatin
gai vieną, patį svarbiausiąjį 
poezijos tikslą, būtent, eilių 
prasmę, reikšmingą jo gyve- 

i namojo laikotarpio žmonėms. 
Visa tai labai gyvai bylojo 
apie jo paties gimtojo kaimo 

, Vėdarių piemenėlius ir ker
džių, jo pasakojimus apie 
vergovę; apie žiaurią žanda
rų kratą pas to pat kaimo 
Dainį; apie Amerikos biednio- 
kų vaiką laikraščių pardavė-

1 ją ir vargančs darbininkės 
našlės šeimą; apie bedarbius;

Į apie naująją Lietuvą. Ir vi
-sos kitos jo eilės, turinčios 
i siekį darbo žmogui padėti 
■ žengti Į geresnį, šviesesnį, tai
ku rytojų.

i
Daktaras kreditavo muzikę 

Lšalinaitę - Sukackienę, kad 
'laikais jos vadovavimo cho
rams ir bendrai dainos muzi
kos srityje daina buvo gyvy-' 
binė žmonių daina, ugningai 
padėjėja kovoti. Dabartinis! 
laikotarpis taip pat yra de-Į 

• gančių kovų laikotarpis, ta
čiau mūsų dainos, mūsų me
nas to nevaizduoja, gyvena 

. ne dabartimi, sakė jis. Rei- ! 
1 ketų tas pataisyti.

žodžiu, su daktaru turėjo
me meniškai gražų ir naudin
gą pamokomis popietį.

Trumpoje pertraukoje, pir- 
. mininkaujantis LMS apskri- 
' ties sekretorius Vincas Bo
vinas paprašė dalyvius prisi
dėti lėšoms padengti. O jei 
nuo to kas liks, sakė jis, pa- 

j dės mums pasiųsti delegatus į 
LMS visašališkąjį suvažiavi- 

I mą (įvyks gale šios savaitės, 
; Clevelande). Dalyviai sudėjo 
$50 su virš dolerių. Greta to, 
tūli įteikė pasveikinimų suva
žiavimui per Boviną, daly-' 
vausiantį tame suvažiavime, 
Clevelande.

Kultūrinio Centro Metinis

VISKAS BUS

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., 'Richmond Hill, N. Y.

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

Grota daugelio mielu sve
čiu iš Didžiojo New Yorko ir 
apylinkes miestu, suvyksian-

. erų į Lietuvių Namo Bendro
vės suvažiavimą ir po jo įvyk
siantį bankietą, turėsime sve- 

I čiu ir iš Ročhesterio, kuris 
į randasi net už apie 300 my- 
i lių nuo Richmond Hill. Drau
gė Leokadija Bekešienė iš ton 

į rašo:
Duodu žinia, kad iš Ro- 

chesterio į Kultūros Namo su
važiavimą atvažiuosime trys 
delegates: M. Sass, K. Žemai
tienė ir aš. Viena iš mūsų 
neturi pas ka užeiti, tad gal 
gausime kur viešbutyje per_ 
nakvoti. Aš su K. Žemaitie
ne gal ateisiu į Laisvės ofisą 
penktadieni, p a t a u p y kite 
mums 3 bankieto tikietus.

Mes atvešime namui pasko- 
! lų, pasveikinimų ir aukų, 
taipgi Laisvės atnaujinimų.

Draugiškai, L. Bekis.

Ridgewoodo Žinios
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 55 kuopa ir Lietuvių. 
Darbininkų Susivienijimo 103 
kuopa behdrai surengė ban
kietą, kuris įvyko lapkričio 
19-tą, Vaiginio - šapalo sve
tainėje. 147 Thames Street, 
Ridgewoode. Publikos buvo 
apie 100.

Surengimui bankieto dar
bavosi komisija J. Kairys, P. 
Kukonis, P. Babarskas, F. 
Reinhardt. Gerus valgius ska
niai pagamino M. Kalvaitie- 
nė ir M. Strupeikienė. Vei- 
terkos: Ruth Kukonis, Claire 
Dubroff, Birutė Wayne- Ba- 
barskaitė.

Pirmininkaujant J. Kairiui, 
tapo pakviesti pakalbėti Ber
notą, Vaznis, Sutkus, Klimas 
ir Nečiunskas. Po vakarie
nės. dalyviai linksmai pasišo
ko prie Stuko orkestro. Ma
nau, kad tom draugijom liks 
pelno. Rep.

Panašiai, kaip d. Bekešienė, 
I atsiliepiama ir iš eilės kitų 
1 miestų. Brooklyniečiai, neuž- 
sileiskime jiems, užsisakyki- 

1 me bankieto tikietus iš anks- 
: to. Ir, svarbiausia, būkime 
pasiruošę dalyvauti suvažiavi- 

! me arba proxemis įgaliokime 
I galėsiančius dalyvauti. Įsta- 
' tymiškai yra reikalinga ątsto" 
' vybė didelės didžiumos Šerų, 
kad suvažiavimas skaitytųsi 
pilnateisiu spręsti svarbius 
reikalus.

, Suvažiavimas ir bankietas 
įvyks jau šį šeštadienį, lapkri
čio 26-tą, Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
llOth St., Richmond Hill, N. 
Y. Suvažiavimo pradžia 1 
valandą po pietų. Bankietas- 
vakarienė 6 vai. šokiai po 
vakarienės.

Dalyvaus L. Prūseikai 
Pagerbti Bankiete

Sekami asmenys dalyvaus 
dvasiniai su L. Prūseika ban
kiete, ruošiamame Čikagoje š. 
m. gruodžio 4 dieną:

Dr. Jonas' J. Kaškiaučius 
$100.

Motiejus Klimas $2.50.

I Tarnaites Pravijo, 
Sugaudino Plėšikus

Puošniosios Park Ave. gy
ventojų Bruce Barton, skelbi
mu biznieriaus, butan anksti 

! pirmadienio rytą prisistatę du 
l plėšikai ir įsakę virėjai vesti 
'juos į ponų kambarį.'. Toji 
[atsisakiusi, 'nes ponai taip 
anksti pusryčių nelaukia.

Virėjai besigrumiant su plė- 
I šikais, įėjo virtuvėn kamba
rinė. Plėšikams, griebus už 
šios, jiems netikėtai paspru
ko lauk virėja, ėmė spiegti. 
Prisidėjo porteris jau bėgan
čius plėšikus vytis.. Policija 
padėjo sugauti vieną, o kitą 
areštavo vėliau, parbėgusį na
mo.

Pastaraisiais dviem is su virš 
mėnesiais visi, kurie ateina 
savanorių talkoms, taipgi at- 
vykstantieji į pramogas, su
sirinkimus, pažaisti bowlingo, 
pastebėjo Liberty Auditorijo-, 
jo dirbantį, ten daug kuo be
sirūpinantį jauną vyrą Walte- 
rį. Tai Walteris Brazauskas, 
Hartforde ir bendrai Naujo
joje Anglijoje plačiai žinoma
sis darbuotojas.

Walteris buvo pakviestas I 
dirbti auditorijoje, Namo 
Bendrovės namo prižiūrėtoju. 
Rimtai imantis svarbios įstai
gos reikalus, jisai iš karto bu
vo sutikęs dirbti tik laikinai, į 
išbandymui, ar galėsiąs tai i 
atlikti. Pastaruoju laiku jis Į 
sutiko dirbti pastoviai.

i
Gale praėjusios savaitės i 

Walterio vėl pasigedome ir, 1 
dairydamiesi jo, išgirdome, j 
jog .Walteris išvyko į savo' 
miestą, Hartfordą, apsivesti, i 
Santuoka įvyko lapkričio 19- 
tą. Girdėjome, jog hartfor- 
diečiai 'savo buvusiems jau- ! 
niems darbuotojams (abu bu- 1 
vę veiklūs choristai) surengė ; 
šaunias vestuves ir kartu iš- ; 
leistuves, tačiau apie tai para- i 
šys plačiau patys hartfordie- '

MIRĖ i

čiai. Mums svarbu sekamas:
Walteris su savo žmona He

len, buvusiąja Savitcheff, 
sugrįš į Richmond Hill 24-tą. 
O kadangi tai yra Padėkų 
Diena, tautinė šventė, mes 
taipgi nedirbsime, yra gera 
proga patiems susieiti pabu
voti ir jaunuolius, mūsų svar
bios įstaigos darbininkus pa
sitikti.

Mūsų Liberty Auditorijos 
gaspadinė Mary Zeakus (pri
tariant kitiems ten dirban
tiesiems, direktoriams, užei- 
viams ir bendrai Įstaigos pa- 
trijotams), suruoš kalakutie
nos vakarienę anksti prieva
karį, 5 valandą.

Kviečiami visi. Įžangos me
lš esties nebus. Valgysiantiems 
vakariene kaina dar nenusta
tyta (gal bus pasimokama pa
gal dalyvio nuožiūrą ir išga
lę, o kas liks — apdovanoti 
jaunavedžius). Taigi, visi, 
kuriem sąlygos leidžia, ateiki
te vakarieniauti sykiu ir pa
sveikinti - pasitikti mūsų jau
navedžius. Ar.

Per dvi dienas iš eilės tie 
patys plėšikai apiplėšę Me- 
yers’o delicatessen krautuvę, 
New Yorke.

Anna Saweykis, 69 metų 
amžiaus, gyveno 531 Graham 
Ave., Brooklyne, mirė Green- 
point ligoninėje, lapkr. 19 d. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
po viršminėtu antrašu. Lai
dotuvės įvyks 23 d. lapkričio, 
šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime vyrą Bar
ney, keturis sūnus, Joseph, 
John, Frank, Albert, ir duk
terį Anna. Laidotuvių apei
gomis rūpinasi grab. S. Aro- 
miskis.

★
Bernice Gritzevicz, 6-3 me

tų amžiaus, gyveno 321 So. 
1st Street, Brooklyne, mirė į 
lapkričio 19 d., pas seserį, 
276 So. 1st St. Kūnas pa
šarvotas S. Aromiskio koply
čioje, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidotuvės Įvyks 
lapkr. 22 d., Kalvarijos kapi
nėse. Velionė paliko nuliū
dime sūnų Peter, dukterį An- 
ną ir seserį Mary Jankauskas. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. S. Aromiskis.

Lapkričio 19 d. mirė Ignas 
Kirkutis, 58 metų amžiaus, 
gyveno 449 Grand St., Brook
lyne, pašarvotas J. Garšvos 
šermeninėje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne, bus palaido
tas trečiadienį, šv. Jono kapi
nėse. Paliko žmoną Juliją, 
du brolius Detroit, Mich., dvi 
seseris Boston, Mass. I

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMINUOJAM AKIS
; RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

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.

Apiplėštas Antrasis 
Teatras

Praėjusio sekmadienio 
priešpietį vos tik atidarius
Ambassador — Teatrą, New 
Yorke, laike pirmojo rodymo 
filmos “Rigoletto,” pienas ? 
ginkluotas plėšikas atėmęs iš ' 
teatro vedėjo pagellrninko 
$3,000. . Ik a

Ketvirtadienio vakarąvij^r**^ 
apiplėštas toje pat susiedijo- 
je, teatrų centre, esąs Broad
way Teatras, prie Broadway 
ir 53rd St. Tuomet du plė
šikai laimėję $15,200. Plėši- m 
mą jie įvykdė einantiems į 

i teatrą susieidavus užpakaly- 
1 je jų laukiant progos nusi- 
i pirkti tikietą į teatrą.

New Yorke lapkričio 18-tą 
pasirodė pirmasis sniegas — 
kelios snaigės su lietumi, bet 

' sekmadieniui vėl buvo sugrį- 
; žęs arti vasariškas oras, 58 

laipsniai.

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

: g Valandos: g
! S 9—12 ryte; 1—8 vakare
I g Penktadieniais uždaryta gi g
1

Į į Išdirbėtas Likviduoja Sandelį!
i 100% Vilnoniai Worsted Siutai į
Į Padaryti pardavimui po $50.00 ir viršaus
I Dabai* užsidarant, parsiduoda po . . . .... $27.50 i 
j Tiktai per trumpą laiką. I
J Overkautai padaryti pardavimui po $37.50 ’
I Dabar už nuostolingą kainą parsiduoda po . . . $21.50 '

i KRANE CLOTHING CO. i
! 141 Fifth Ave., kampas 21st St., |
! New York City , |

-- w-- „-- ---- --- „-- --- ----- ------- -- „-- - -- - -- --- ---- --- --- --- ------- -- --- --- --- >4*

i

| UM —Uh —*1 —US——BU ——BU—J 
Į S. S. Lockett, M. D.
I GYDYTOJAS "

■ 223 South 4th Street j
Į BROOKLYN, N. Y. [ 
I Valandos: >
I 1—2 dienom; 6—8 vakarais
■ Ir Pagal Pasitarimais
I Telefonas EVergreen 4-0203 1
L I

:: 'ZT D 4 D 411 GRAND STREET |
Ž h UI r O O Alt BROOKLYN, N. Y. ?

Joseph Zeidat Jr., prop.
l NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN :: 
| DEGTINES - VYNAI - ALUS į

.. Telefonas TELEVISION |
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Petras Kapiskas
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
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