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Ar Turite Už Ką Dėkoti,? 
Referatas Apie Poeziją. 
Daug Karčios Tiesos. . 
Gastrolės.

Rašo R. Mizara

Ketvirtadieni, lapkričio 21 
dieną, bus Thanksgiving Day- 
Padėkų Diena.

Nežinau, ar visi mūsų skai
tytojai ta dieną turės už ka 
dėkoti.

Yra nemažai žmonių be 
darbo—jie, iš tikrųjų, nega
lės būti niekam dėkingi. Svei
ki žmonės, norį dirbti, bet ne
turi ko dirbti ’ O tai reiškia: 
neturi jie pajamų gyvenimui.

Amerikos kapitalistai, mo
nopolistai, aišku, turės už ką 
dėkoti, nes 
didesnius 
nors !

šiemet jie padarė 
pelnus nei kada
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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GEN. BRADLEY SIŪLĖ
IŠ NAUJO ORGANIZUOT 
VOKIEČIŲ ARMIJA
Valdžia Sako “Negirdėjus” apie tą Planą

Washington. — Praeitą kių vokiškų armijos diyizi- 
savaitę buvo pranešta, jog 

.vienas aukštas karinis A- jų rekrutavimą.
'merikos valdininkas sakė sekretorius Dean Acheson

, ?!e’ ?.?? esamet svej t, e- RoresponcĮentamS) hacĮ geis- praeita trečiadieni sugrįžo 
kok.me l.k.mu., kad esame da]ykas sudaryti v?. iš Vokietijos ir repprteriai j

Kai Amerikos valstybės

- -r kiečių armiją vakarinėje i apspito jį su klausimais a- 
v - Vokietijoje. | įpie vokiečių armijos steigi- 

Dabar paaiškėjo, kad taip mą, Achesonas atsakė, kad 
pasaulį sakė generolas Omar Brąd- nieko apie tai “negirdė-

Galėsime būti dėkingi ir 
dėl to, kad taikos mylėtojams ; 
pavyko neprileisti karo pro
vokatorių uždegti ] 
naujo karo liepsna.

Drauge j
stovėti taikos išlaikymo sar
gyboje. kad 1950 metais 
Thanksgiving Diena ir vėl bū- goję.
tų švenčiama taikoje. ; New Yorko Times kores-

★ pondentas Drew Middleton
LMS III-čioji apskritis pra- kiek pirmiau pranešė iš 

dėjo žieminį sezoną su paskai-. Paryžiaus, kad aukštieji 
ta apie poeziją. ! vakarinės Europos kraštų

Lietuvių Kultūriniame Cent-, karininkai tarėsi apie pen- 
re gerb. D r. J. J. Kaškiaučius j ‘------------------- -
pateikė įdomų referatą po
ezijos ir bendrai grožinės li
teratūros temoje.

Pateikęs teoretinių apie po
eziją žinių, prelegentas skai-1 
tė nemažai eilėraščių, kiaušy- ■ 
tojams juos įprasmindamas. į 

-Dvi valandos, praleistos su 
draugu 
tojams

■ lev, kariniu Amerikos štabų 
privalome ryžtis galva, kalbėdamas Over

seas Writers (Užjurinių 
Rašytojų) Sąjungos pramo-

jęs ...
Prezidentas Trumanas 

taip pat užginčijo tą planą.
Nejaugi gen. Bradley bū

tų be prezidento žinios kal
bėjęs apie vokiečių armijos 
atgaivinimą?

Oslo. — Audra sudaužė 
Norvegijos laivą Trigoną; 
žuvo 9 žmonės.

Lenkija Užklupo Didelį Šnipų 
Lizdą, Francūzų Vadovaujamą

Kaškiąučium, kiaušy 
buvo, kaip akimirka.

patiko Dr. RaškiauMan
čiaus ne tik poetiniai pasireiš
kimai, bet ir praktiški patari
mai mūsų žmonėms.

—Kultūrinkitės, švieskitčs!
— per visa jo kalbą driekėsi 
raudona gija.

Vaizduodamas šių dienų 
didžiausio pasaulyje daininin
ko artisto, Paul Robesono, 
meninę veiklą, jo genijų, pre
legentas žymėjo:

— Jeigu dar yra mūsų tar
pe žmonių, kurie ligi šiol ne
pasistengė to žmogaus matyti 
ir girdėti dainuojant, tai to
kius žmones galima pavadinti 
avinais !...

Prelegentas griežtai smerkė 
visokius savanaudžius ir intri
gantus, kurie bando kenkti 
meninei, kultūrinei veiklai.

Pirmą kartą iš Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus burnos išgirdau 
tokios, sakyčiau, draugiškai 
aštrios kritikos tiems, kurie 
jos užsitarnavo. )

Beje, prelegentas • paauko
jo :

Knygai “Kelias į Laimę” 
išleisti $100.00.

Leono Prusejkos Bankietui ninku Žemės. 
$100.00.

Varšava. — Lenkijos val- 
1 džia užklupo ir suėmė dau- 
jgiau kaip 100 lenkų šnipų. 
'Juos sučiupti padėjo išpa- 
1 žintis Francijos konsulato 
| nario A. Simono Robineau 
i iš Stettino.

Robineau buvo areštuo- 
i tas praeitą penktadienį, 
kuomet lipo j lėktuvą Pary
žiun skristi. Jis raštu prisi

lažino, kad rinko ir samdė 
lenkus šnipus, o jie šniukš
tinėjo karines, fabrikines ir 

i politines Lenkijos slaptybes 
: ir perdavinėio jas Robineau 
•bei kitiems Francijos atsto- 
; vams Lenkijoje. Šnipams 
I buvo mokama po pustrvlik- 
to iki 50 dolerių per mėne
sį, skaičiuojant ameriki
niais pinigais.

Lenkų vyriausybė parodė

amerikiniams koresponden
tams Robineau rašytą pri
sipažinimą; leido jiems gir
dėti ir užrekorduotus klau
simus ir prisipažįstančius 
Robineau atsakymus gyvu 
žodžiu.

Gen. Ii Šaukia Ameriką 
Ir Prieš Čiangą

Įvairios Žisiios
Lake Success, N. Y. — Jungtinių Tautų seimas pradė

jo svarstyti Sovietų pasiūlymą, kad penkios didžiosios 
valstybės padarytų nekariavimo sutartį. Tos valstybės 
yra Jungtinės Valstijos, Anglija, Sovietų Sąjunga, Fran- 
cija ir Kinija.

Anglų - amerikonų blokas priešinasi šiam pasiūlymui.

TOM CLARK PRIVERSTAS
TRAUKTIS IŠ DENNISO
BYLOS SPRENDIMO
Nes Clark Pirmiau Buvo Denniso Kaltintojas

Italijos Valstiečiai Vis 
Užiminėia Bergždžias 
Dvarininkų Žemes

Hong Kong.— Associated 
Press praneša, kad gen. Li 
Tsung-jen, buvusiojo kinų 
tautininkų prezid. Čiang 
Kai - šėko i pavaduotojas^ 
prašys Jungtinių p Valstijų 
pagalbos prieš Kinijos ko
munistus - liaudininkus ir 
net prieš patį Čiangą.

Liaudies Armijai šluojant 
tautininkus vis atgal ir at
gal, Li susipyko su Čiangu, 
vienas kitą kaltindami 
karinius prakišimus.

U Z

ma-Roma.— Bežemiai ir 
žažemiai valstiečiai pietinė
je Italijoje ir Sicilijos salo
je vis užiminėja ganyklas, 
medžioklių vietas ir kitas 

ibergdžiai laikomas dvari-

Užgyrč Naują Policini
Panamos Prezidentą

Pranešama, kad valstie
čiai užėmė jau šimtus tūk- 

i žemiu

Oslo, Norvegija. — Surasti jau 26 lavonai žmonių, žu
vusių su holandų lėktuvu, kuris nukrito į pelkėtus miš
kus netoli Oslo. Ieškoma dar devynių, gyvų ar negyvų. 
Lėktuvas gabeno 28 išvietintus žydų vaikus į sveikatos 

| pataisymo vietą Norvegijoj.

Manila. — Filipinų milicija kertasi su šimtais valstie
čių sukilėlių netoli sostinės Manilos. Sukilėliai turi ne tik 
šautuvų, bet ir kulkosvaidžių ir minosvaidžių.

Paryžius. — Francijos seime eina ginčai del Vokieti
jos įtraukimo į vakarines Europos valstybių sąryšį.

Berlin. — Amerikos ir Anglijos diplomatai čia pripa
žįsta,'jog atkiunta naciai vakarinėje Vokietijoje. Vokie
čių teismuose taip pat sėdi žinomi naciai, kaipo teisėjai.

Kai kurie anglų-amerikonų diplomatai sakė, jog vokie
čiai vėl gali tapti didesniu pavojum, negu komunizmas.

Washington. — Naujasis paskyrė Clarka Aukščiau- 
Jungtinių Valstijų Aukš-j^įo Teismo teisėju.
ėiausio Teismo TiiF laokrieio 7 d. Clar-
Tom Clark, pagahaus, prą- k jskg intencil3 
nese, kad lis pasitraukia /• -n • r ••’ r ta • ivauti Denniso apeha<’iosnuo Eugenijaus Denniso ____
apeliacijos sprendimo.

Dennis, Amerikos Komu
nistų Partijos sekretorius, 
buvo 1947 metais 
1 metus kalėti 
baudos sumokėti 
kad “paniekino”

laužymas teisminiu taisyk
lių. kurios sako, jog privalo 
nedalyvauti bylos sprendi
me tie asmenys, kuri prisi
dėjo prie jos užvedimo.

Protestai, galų gale, pri
vertė Clarka pasitraukti iš

Detroit. — Kaizer-Frazer automobilių kompanija pa
darė sutartį su CIO unija dėl senatvės pensijos įvedimo 
darbininkams samdytojų lėšomis.

Washington. — Atvyko Anglijos feldmaršalas Mont
gomery. Jis tarsis su generolu Omaru Bradlev’u, karinių 
Amerikos štabų galva, ir kitais aukštais Washington© 
karininkais.

Montgomery yra pirmininkas Vakarinės Europos Są
jungos komandierių. Tai sąjungai priklauso Anglija, 
Francija, Belgija, Holandija ir Luksemburgas.

London. — Anglijos užsienio reikalu ministerijos at
stovas užginčijo pranešimus, kad Anglija ir Jungtinės 
Valstij planuoja atkurti vokiečių armiją vakarinėje 
Vokiet/joje.

Washington. — Irano (Persijos) karalius Rėza Pahle- 

 

vi piiąšo 250 milionų dolerių paskolos iš Jungtinių Vals
tijų, sako, “pramonei ir ūkiui pakelti.” Bet suprantama, 
jog paskola būtų naudojama ir ginklavimuisi prieš Sovie
tų Sąjungą.

Iranas neatmoka senųjų amerikinių paskolų.

Anglai - Amerikonai i Sulaiko 
Afrikinių Kolonijų Laisvę

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimas už- 
gyrė anglų-amerikonų pa
siūlymą buvusioms afriki- 
nėms Italijos j kolonijoms 
pertvarkyti šitokiu būdu:

Leisti Libijai, šiaurinėje 
Afrikoje, įsikurti kaip ne
priklausomai valstybei tik
tai po 1952 metų sausio 1 d.

Dešimčiai metu sugrąžin
ti Somaliją į Italijos globą; 
vėliau pripažinti Somali jai

Sovietų delegatai reikalavo 
negaišuojant ištraukti ang
lų ir francūzų kariuomenę 
iš Libijos ir panaikinti ang
lų - amerikonų karines lėk
tuvų stovyklas Libijoj. Tos 
stovyklos įrengtos karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Jungt. Tautų seimas, ta- 
čiaus, 48 balsais prieš 1 pri
ėmė amerikonų
planą dėl minimų buvusių 
Italijos kolonijų.
planą balsavo 
atstovas.

ir anglų

nuteistas
ir $1,000 
už tai, 
raudon-

baubišką, Kongresmanų Ne-
amerikinės Veiklos Komite- Denniso apeliaciios bvlos.
tą. Ta byla prieš Dennisą i Apliacija reikalaująVna- 
buvo suruošta, vadovaujant naikint federalio Xpskri- 
Clarkui, kaipo generaliam tis teismo nuosprendį todėl, 
Jungtinių Valstijų proku- kad to teismo džiūrė buvo 
romi. j sudaryta iš valdžios samdi-

Prez. Trumanas šiemet nių.. s

Naujosios Kinijos Atsišaukimas 
Skleidžiamas Jungtinėm Tautom

Lake Success, N. Y. — 
Lenkijos atstovas Štefan 
Wierblowski prašė Jungti
nių Tautų seimo pirminin
ką gen. C. P. Romulo pa
skleisti visiems seimo dele
gatams atsišaukimus nau-

Kuriasi Tarptautiniai
Trustai. Vakarų Europoj

Washington. — Iš vaka
rinės Europos pranešama, 
kad Vokietijos, Francijos, 
Italijoj, Belgijos ir Luk- 
semburgo fabrikantai stei
gia tarptautinius trustus- 
kartelius; sutartinai kelia 
savo dirbiniams kainas ir 
pasidalina rinkas. Jie skubi 
užbėgti už akių ameriki
niam Marshall© planui, ku
ris siūlo atidaryti rubežius 
laisvesnei prekybai tarp į- 
vairių vakarinės Europos 
kraštų. %

josios Kinijos Liaudies 
Respublikos prieš kinų tau
tininkų atstovus. Seimo pir
mininkas sutiko.

Naujosios respublikos 
valdžia šaukia pavaryt kinų 

 

tautininkus iš Jungt. Taųfų 
įstaigų, kadangi jie at
stovauja- Kinijos žmogių.

Kinų Liaudies Respubli

 

ka apima jau beveik Į visa 
Kiniją, apart 
karinio kampo.

Lenkijos atstovas žada 
kreiptis i Jungt. Tautų sei
mo mandatų komisiją, kad 
atmestų kinų tautininku de

 

legatus. Toje ikomisijo'įe y- 
ra Jungtinėsv aisti ios, o 
vietų Sąjunga, Belgija, 
Brazilija, sovietinė Balta
rusija, Kuba, Iranas ir Pie
tų Art’ika.

Kinijos Tautininkai 
Prašo Prancūzą Talkos

Amerika Atsišaukė i 30 
Šalių dėl Jos Konsulo, 
Areštuoto Mandžuriįoje

Washington. — Jungti
nės Valstijos išsiuntinėjo 
protestuojančius atsišauki
mus trisdešimčiai šalių dėl 
to, kad Kinijos liaudinin

ku valdžia suėmė Amerikos 
konsulą Angusa Ward a 
]VT 11 Irrln^n ]VIn n A i vn i ro A. 

merika p^nšo t?^( š°bs, in 
tarne ir Sovietu ’ Sajrngn, 
ragint Kinų Liaudies Res
publika, kad naliuosuotų 
Warda ir 4 jo padėjėjus.

Wardas ir jo padėjėjai 
buvo suimti spaliu 24 d. už 
tai kad sumušė kiną ameri
kinio konsulato tarną.

Washington. — Kai tik 
Panamos policijos vadai 
per sukilimą nuvertė 
prezidentą D. F. Chanisą ir 
jo vieton įstatė Panamos lti iki”kitčT Jungt.' 
vice-prezidentą R. F. Chia- 
rį, Jungtinės Valstijos tuo
jau pripažino naująją Chia- 
rio valdžią.

jos nenriklausomybę.
Eritrėjos klausimą atidė

Hong Kong. — Kinų tau
tininkų komandierius gen. 
Pai Čung-hsi prašė francū- 
zu kolonijos Indo-Kinos pa
spirties karui prieš Kinijos 
Liaudies Armiją, kaip pra
neša United Press.

Ta francūzų kolonija ru- 
bežiuojasi su dviem pieti
niai - vakarinėmis Kinijos 
provincijomis, Kvangsi ir 
Yunnanu.

Generolas Pai turįs 100,- 
000 tautininkų kariuome
nės Kvangsi provincijoj.

Pasitraukęs tautininkų 
“prezidentas” Čiang Kai- 
kas ir jo pavaduotojas gen. 
Li Tsung-jen pavedė gene
rolui Pai vyriausią koman
da, v

Prieš ta 
Ethiopijos 

Nuo balsavimo 
sulaikė delegatai Čechoslo- 

Tautų vakijos, Francijos, Sovietų 
Sąjungos, Ukrainos ir Bal
tarusijos, Naujosios Zelan
dijos, Švedijos ir Jugoslavi
jos.

Kalbant apie kultūrinę mū- stančių akrų dvarų ___ _
sų veiklą, negalima praleisti pietinėse Kalabrijos ir Apu- 

rėksmingų jį jos provincijose ir Sicili
joje.

Valdžia žada duoti seimui 
I sumanymą dėl atliekamų 
poniškų žemių padalinimo. 
Tuo tarpu ji įsakė policijai 

a toji pati vyti valstiečius nuo užimtų 
pačiu veikalu . Kernių.

nepazymejus
davinių :

. Lapkričio 26 d. Brooklyn©
Liaudies Teatro aktorių trupė 
vyksta j Philadelphiją suvai- 

. dinti, Juozo Baltušio dramą
“G>eda Gaideliai”.

Gruodžio 3 dieną
, trupė su tuo

vyks į Wilkes-Barre, Pa.
Gruodžio 4 dieną Brooklyne

rinktinė aktorių grupė, vado- riausvbė planuoja apriboti 
vaujama' Jono Juškos, vaidins 
Juškos komediją “Trilypė Po
ra.”

Gruodžio 11 dieną toji pati
trupė su tuo pačiu veikalu
vyks į New Haven, Conn.

Gruodžio 11 dieną Liaudies
Teatro aktoriai vyks Eliza
bethan, N. J., dramai “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdos” suvaidin-

4

Jeruzale. — Izraelio vy-

kataliku pilgrimu skaičių 
“šventaisiais” 11950 metais, 
nes per mažai gyvenamųjų 
namų.

čechoslovakijos Išvytas 
Patch, Priimtas į Jankių 
Valdybą Vokietijai

Frankfurt, Vokietija. — 
Išvytas iš Čechoslovakijos 
kaip šnipas, Isaac Patch 
tapo paskirtas į Jungtinių 
Valstijų aukštosios komisi
jos štabą Vokietijai. Če- 
choslovakijoj jis buvo A- 
merikos ambasados narys.

Gruodžio 18 dieną toji pati

aktorių trupė, vadovaujama 
Jono Valenčio, tą pačią dra
ma antra karta vaidins Lietu
vių Kultūriniame Centre, Rich
mond IJill’yje !

Tokių dalykų mūsų padan
gėje ligi šiol nėra buvę !...

LAISVE ši KETVIR
TADIENĮ NEIŠEINA, 
nes tai bus nationals 
švente Thanksgiving 
Day —- Padėkų Diena.

ORAS. — šaltoka giedra.

seimo susirinkimo 1950 m.
Sovietų ir Lenkijos atsto

vai ragino tuojau pripažin
ti Libijai nepriklausomybę.

Baltasis Pašuvė 3 Nearus, 
Bet Neareštuojamas

Birmingham, Ala. —Bal
tas gatvekario kondukto
rius M. A. Weeks šūviais 
iš revolverio sužeidė tris 
negrus važiuotojus, bet po- Oslo, Norvegijos sostinės, 
licija atsisakė šoviką areš
tuoti. Jis pradėjo šaudyti, 
kuomet negrai, sakoma, ėję 
j baltiesiems paskirtas vie
tas gatvekaryje. \

Paryžius. — Iš Ispanijos 
atvykę, 7 amerikiniai sena
toriai reikalavo, kad Ame
rika duotų paskolą fašisti
niam ispanų diktatoriui 
Frankui.

Bando Lavonus Žuvusių
Su Holandų Lėktuvu

Oslo, Norvegija. — Rado 
griuvėsius sudužusio holan
dų lėktuvo ir kelis žuvusių
jų žmonių lavonus netoli

Lėktuve buvo 28 išvietin- 
ti žydų vaikai ir 7 suaugę 
asmeųys. Tikimasi, kad kai 
kurie gal išliko gyvi.

Budapest, Vengrija. — 
Pranešama, kad Vengrijos 
valdžia areštavo amerikinės 
Telefonų - Telėgrafo kom
panijos atstovą R. A. Voge-

REMTA JITNCT. ELEKT- 
RININKŲ UNIJA

Bridwoort, Conn.—Ji i ma
tinės Elektrininkų Uni ins 
General Electric 203-cias 
skyrius milžinišku daugu
mu balsu stojo už šia seną-

Pats Li Tsung-jen pabė- ją savo uniją prieš dešiniu- 
go į anglų koloniją Hong jų sknldvtojų peršama nmi- 
Kongą, sakoma, “gydytis.” ja CIO Tarptautinę Elekt- 

;------;--- ----- į rininkų uniją.
Cincinnati. — Teismas New Haveno ir Bristolio, 

atrado kalta M. Swansonie- Conn., elektrininkų daugu- 
nę, kad ji už $8 pardavė sa- mas taip, pat eina su senąja 
vo naujagimį sūnų. I unija.
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PASTABOS
Kontestas šiandien eina šiaip:

811
Ilgiausiai Persekiojamas Žmogus

kad ■ nitz,

a.

taU

T

Paterson,

Tai

šiol

Laiškas Redakcijai

uoli veikė- 
apylinkėje, 
atnaujini-

2.00
1.00

surinko 
tik du 
bet jie

A.
H.
J.

756
518
508
491

238
216
210
201
196
194

mo. Ir tai viską sukūrė mū
sų darbo žmonės, • konkre- 
čiau, — mes. Ir kiek čia se
niai ant mūsų miestų griu
vėsiu dar teberuseno karo

. 28.00
. 26.00

25.00
. 25.00
. 23.00

Aukų persikėlimui į nau
ją vietą gavome sekamai:

Per D. Krūtį, Elizabeth,

18.00 
18.00 
15.00 
15.00 
12.00

to, 
jis

Šlekaitis, Sranton ......
Tvarijonas, Detroit ....’. 
Penkauskas, Lawrence

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at A Sovietų armija
Brooklyn, N. Y., uncle; the Act of March 3, 1879 įsiveržė į Ameriką. ‘

“Dievo karalys-

J. Blažionis, Lowell ..........
F’ . Shimkienč, Kearny ....
V. Wall, Wilkes-Barre ......
J. Grybas, Norwood ........

Kirslis, Bridgewater ....
Sauka, Brockton ..........
Valinčius, Pittston ......

metų rezultatus. Jus su-

. įsišaukdamas 
valdžią pra-

President. GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
' Ediloi R( )Y MIZARA

Mass., Laisvės
Bristol, Conn.,

Navickai,

Po $5: Kasparų šeima, 
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LAISVE
LITHUANIAN DAILY. PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Ihx ••xcepi Sundays. Monday*. and Holiday*

Established April 5 1911 * 
i.oKlMEH STREET, BROOKLYN 6, N. Y. 1'el. STagg 2-3878

jau nieko nereiškia, didžiu
ma sprendžia.

Spaudoje pasirodė žinių,

Laivyno administracija 
pranešė, kad buvęs šalies 
apsigynimo sekretorius Ęo- 
rrestalis. tikrai iššoko iš li
goninės X6 aukšto ir ligo
ninės administracija esanti 
tame nekalta.

, Labai gerai, kad tyrinėji- 
JnifoH [>er /ear I™? Canada and Brazil, per year J8.001 ni() komisi ja neSUVertė For-
Jnited States, per f> months $3.75 Canada a id Brazil, 6 months $4.00; , r * • ,• *
Brooklyn. N. pei' year $8.00 Foreign countries, per year $9.00 a 110 mirties pl ICZaStJ 
Brooklyn. N. Y. pei* 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.5u ant Maskvos, neS jam Vai-

I

sį lėšuoja užlaikyta tik... 
$1,275.00.

Na, o kiek darbininkas 
uždirba per mėnesį mūsų 
aukso šalyje Amerikoj? Aš 
manau, kad jeigu tokį už
laikymą visiems kaliniams 
suteiktų, kokį gauna Hitle
rio bičiuliai, tai daugelis 
darbininkų išsižadėtų lais-

sterlingų vertę, kuris buvo 
“išsipūtęs.”

Laike rinkimų darbiečių 
lyderiai — karališkieji so
cialistai, sakė, kad jie, pa
ėmę valdžią į savo rankas, 
darbininkų būvį gerins. Da-j 
bar savo prižadus jau pildo vės ir sutiktų kalėjime sė- 
— darbininkų pilvus var- dėto. 
ŽO; kad jie perdaug neišsi-

Vakarinės Vokietijos o- 
kupantai laiko kalėjime nu
teistus septynius Hitlerio 
šulus — Rudolf Hess, baro
ną Constantin von Neu- 
rath, admirolą Karl Doe- 

, admirolą Erich Rae- 
Į sugrąžinti ant sosto karalių I der, Walter Funk, Baldur 

. Dabar vėl išrei- Schirach ir Albert Spear, 
kalavo, , kad sekančiais rin- i Juos visus septynius laiko 
...—r v v------ -  !tAvoxxxx<^i, nes ne paprasti,
vimui klausimas apie kara-;bet privilegijuoti krimina

listai, nužudę milionus ne- 
Į Veikiausiai jie mano, kad kaltų žmonių. O gal juos 
be karaliaus negalės įsigau- laiko atskirai nuo paprastų j 
ti dangaus karalystėn. I kriminalistų todėl, kad jie 

Kinijos liaudis minėjo 38 Pavojingesni negu papras- 
d ri l«rvim in a lieto i /

metų sukaktį nuo įkūrimo 
savo respublikos. Trumanas • 
pasiuntė Kai-šeko valdžiai 
ir jo žmonėms sveikinimą.

Bet jis užmiršo pridėti 
pasveikinimą ir su užbaig- 

’ tuvėmis kąi-šekinės val
džios viešpatavimo. O tas 
labai svarbu.

Kai-šekas 
j Amerikos 

jšant greitos karinės pagel
bės, pareiškė, kad jau tre-

įsiveržė į Ameriką. 1‘
Belgijos katalikų partija 

nieku būdu negali nusira- 
Šiuo mecu ban Francisco mieste, federaliniame teisme, minto be karaliaus. Jos ly- 

yra ir vėl teisiamas Harry Bridges, Pacifiko pakraščio deriai kelis sykius parla- 
laivakrovių vadovas, — vienas veikliausių ir sumaniau- mente kėlė klausimą, J 
siu CIO vadovų.' .

Šį žmogų samdytojai puola negirdėtu uolumu. Per pa- ! .eopoldą.
staruosius penkiolika metų Harry Bridges buvo puola- I
mas: norėtas jis deportuoti į jo gimtąją Australiją, bet kiniais būtų paleistas baisa- j atskirai 
jam vis pavyko atsilaikyti prieš savo puolėjus.

Aišku, oficialiai jį puola federalinė valdžia, bet už jos liatis ^ sugrąžinimą, 
nugaros stovi Pacifiko laivų savininkai, labai Bridges’© 
neapkenčią dėl to, kad jis žino, kaip suorganizuoti dar- 

. bininkus ir, jiems išėjus streikan, privesti prie; laimėji
mo.

Kiek daug pinigų tapo išleista Bridges’© tyrinėji
mams! Kiek daug pastangų padėta jam išdeportuoti!

Tačiau Bridges'as vis tebegyvena Amerikoje; Per 
kovas jis privertė valdžią jį įpilietinti.

Dabartinė byla prieš Bridges’ą užvesta neva dėl 
būk jis, imdmasis pilietybės popierius, pamelavęs: 
sakęs, jog neesąs ir nebuvęs Komunistų Partijos nariu, 
o dabar atsirado šnipų, pasiryžusių įrodyti, kad jis tuo
met buvęs komunistu!

Mes nežinome, kaip ten buvo ar nebuvo. Bet mums, 
atrodo, jog pastangos, eikvojamos prieš Bridges’ą, yra : 
paremtos blogais norais: tam, kad padėti žiauriesiems ir 1 
godiesiems laivų savininkams atsipalaiduoti Bridges’u.

Kad atsiranda šnipų, kurie yra pasimoję “liudyti” 
nieku naujo. Amerikoje samdytojai visuomet gauna (už čiasis karas prasidėjęs, 
pinigus), liudininkų tiek, kiek jiems reikia. Bet argi ga-! Kažin nuo kada jis pra- 
lirna tokių liudininkų žodžiu tikėti? dėjo skaityti “trečiąjį ka-

Žinoma, ne! - rą”, ar nuo tada, kaip liau-
Atsiminkime, kas atsitiko su Tom Mooney, — atsitiko dies turtą pagrobė ir For- 

came pačiame San Francisco mieste. Mooney teisiant, mozos salon išgabeno? Jei- 
buvo liudininkų, liudijusių prieš jį. Tačiau po tūlo laiko gu jis skelbia, kad jau tre- 
tie patys liudininkai prisipažino buvę papirkto, prisipaži- čias, tai turėtų pridėti, kad 
no melavę. s dėl jo ir paskutinis.

Samdytojai visgi yra žiopli. Jie mano, jei jiems pavyks 
Bridges’ą nupilietinti, tai jis bus išdeportuotas Australi
jon. Na, o jeigu taip ir atsitiktų, tai kas tuomet? Ar jie 
mano, jog tuomet jie galėtų jodinėti ant darbininkų 

' sprando, kaip jie nori?
Klysta, jei jie taip mano!

Li Tsung-jen Neklauso Čiang Kai-šeko
Šiomis dienomis į Hong Kong’ą atlėkė veikiąs Kinijos 

nacijonalistų prezidentas Li Tsung-jen’as. Atlėkęs ten, 
jis tuojau įžengė į ligoninę, pareikšdamas, jog susirgo 
vidurių liga, — viduriuose atsiradę sopulių (uleerių).

Prieš savaitę laiko Čiang Kai-šekas buvo įsakęs Li 
Tsung-jenui atvykti į Čiungkingą, kur Kuomintango ri- 
tieriai turėjo savo konferenciją. Bet Li nepaklausė čian- 
go. Jis susirgo.

Šiandien, taigi, Kinijoje žmonės atvirai sako: Li 
Tsung-jen susirgo'politine liga, o ne vidurine.

Privalome atsiminti, jog liaudininkų-komunistų armi
jos artinasi prie Čiungkingo, nacijonalistų laikinosios 
sostinės. Čiungkingą, spauda skelbia, “gina” basi ir ap
driskę nacijoiąalistų armijos kariai. O jie yra basi dėl to, 
kad Čiangas, pasivogęs Kinijos auksą ir kitus turtus, iš
sigabeno į Formozą ir dabar jo niekam neduoda.

Li reikalavo, kad Čiangas grąžintų auksą valdžiai, ku
rios prezidentu jis esąs, bet Čiangas Li Tsung-jenu nepa
sitikėjo, aukso negrąžino. Tuo būdu Li susirgo ir, užuot 
vykęs Čiungkingan, nulėkė į Hong Kong, iš kur jis, ma
tyt, nežada Kinijon grįžti.

Kuomintango reikalai likusiojoje Kinijoje pakrypo la
bai į blogą srovę. Čiungkingas tuoj bus išlaisvintas, —iš 
ten čiang kai-šekininkai bėga. Kvangsi provincija taip
gi pradėta laisvinti, žodžiu, nacijonalistams artėja su
temos.

Visa tai sargdina liaudies priešus. Jei ko gero, jie tarp 
savęs gali neužilgo sukelti vainą.

Naujais Skaitytojais 
Atžymėkime Jubiliejų 

______________________________ t

Bet užsitarnauti tokias 
privilegijas, reikia būti na
ciu ir pasižymėti ' masinė
mis žudynėmis : nekaltų 
žmonių.

Roosevelto laikais šalies 
aukščiausias teismas susi
darė didžiumoj iš pažanges
nių žmonių. Laikui bėgant, 
senesnieji pradėjo numirti 
ir jų vieton Trumanas sta
tė atžagareiviškesnius. Da
bar Trumanasjau lengviau 
galės atsidusti, nes vienos 
mosties plauko 
septynis teisėjus ir 
randasi pažangesni,
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ti kriminalistai?
Vakarinio Berlyno majo- kad Jugoslavijoj pradėjo 

ras Ęrnst Reuter skundžia-1 partizanai veikti prieš dik- 
si, kad tų septynių nacių Itatoriaus Tito režimą. Ir 
užlaikymas miestui lėšuojąs tuojaus Washingtono vals- 
labai brangiai, net 450,000 tybinės triūbos užtriūbijo, 
markių arba Amerikos pi- kad Stalinas rengia prieš 
nigais $107,100 per metus! Jugoslaviją partizaninį ką- 
Kiekvienas nacis per mene- rą. V. Paukštys

Čikagietis Klem. Kai ris' 
gavo šiomis dienomis laišką 
iš Lietuvos nuo savo gimi
naičio Kairiūkščio, kuriame 
užtinkame įdomių dalykų 
apie Lietuvos žmonių veiklą 
ir nuotaikas. Tarp kitko, 
laiško autorius sako:

“Mielas dėde, dėdiene ir 
visa Jūsų šeima!

Siunčiu Jums linkėjimus 
i ir sveikinimus nuo visos 
mūsų šeimos!

Prieš keletą dienų 'buvau 
nuvykęs į anksčiau (prieš 
apsergant) gyventą savo 
vietą — Pasvalį. Ten suži-1 
nojau, kad is Jūsų, mielas 
dėde, buvo man adresuotas 
laiškas, kurį 
atvykstant 
grąžino. Labai gaila. Da
bar, mielas dėde, prašysiu 
parašyti man laišką į Pa
piškius, nes čia (ilgesnį lai
ką gydysi uos.

Mes gyvename gerai. Mū
sų kolektyvinio ūkio pirmie
ji žingsniai labai tvirti, juo 
labiau, kad kiekvienąme 
žingsnyje jaučiame paramą 
ir rūpinimąsi mumis iš ta
rybinės vyriausybės ir ko- 

atsiras; mUnistų partijos įpusės. 
Bendrai dirbant darbas kur 
kas mažesnis ir ūkis1 darosi 
pajamingesnis.

Aš šiuo metu, nors ir pa
sitraukiau iš tarnybos dėl 
susirgimo, bet atlyginimą 
gaunu kaip ir dirbantis. Pas 
mus toks įstatymas, kad su
sirgęs darbininkas ar tar
nautojas turi ne tik teisę į 
nemokamą gydymąsi, ku
riuo jis naudojasi, bet ir 
gauna atlyginimą. Tai ir 
yra ’dalis socializmo prak
tikoje.

Šiuo metu, kada aš rašau 
Jums laišką, kaip tik yra 
paskelbtas vyriausybės pra- 

| nešimas apie penkmečio 
Anglijos ministrų pirmi- planc vykdymo ketvirtųjų

ninko pagebininkas Morri- metU rezultatus. Jus su-
son atsišaukė į darbiniu-' pranta te, kiek džiaugsmo ir 
kus, kad jie smarkiau ir pasididžiavimo tarybinio 
daugiau dirbtų, savo pilvus žmogaus širdyje sukelia tie 
stipriau suveržtų, mažiau . iš pažiūros šausi skaičiai. O 
valgytų ir didesnių algų ne- juk apie didingojo plano 
reikalautų. Mat, valdžia vykdymą mes jaučiame iš 

į “suveržė”7 svaro kas kart gerėjančio gyveni-

M. Svinkūniene, Water
bury, Conn., prisiuntė at- 
atnaujinimų, pašoko į tre
čią vietą.

P. Beeis, Great Neck, N. 
Y., prisiuntė atnaujinimų, 
kaip matyt, siekiasi į lai
mėtojų skyrių.

C. K. Urban, Hudson, 
Mass., prisiuntė naują pre- 

Į numeratą ir atnaujinimų, 
jir pusėtinai pašoko punk
tais.

E. Kasparienė, Wilkes- 
Barre, Pa., taipgi gražiai 
darbuojasi. Ji prisiuntė at
naujinimų.

F. Shimkienė,

Marijonų organas “Drau
gas” surado išeitį iš visų 
dabartinių katastrofų, kri
zių ir kitų žmoniją slegian
čių nelaimių. Jis sako:

“Išganyman kelias tėra 
vienas... Atgal į Dievo ka
ralystę ir jos teisybę, 
vienintelė išeitis...”

Katalikų mokslas iki
skelbė, kad kiekvieną gim
stantį Dievas siunčia ant 
šios žemės pagyvent, o pas
kui jau pašaukia savo kara
lystėn. Dabar “Draugas” a- 
gituoja, kad visi grįžtų at
gal “Dievo Karalystėn.”

Bet kaip grįžti, kuomet 
Dievas nešaukia? Jeigu 
“Draugo” patarimo klausy
ti, tai tuojaus visiems rei
kėtų nusižudyti, kad sugrį
žus atga 
tėn.” Tai jau ne “draugiš
kas” ir ne katalikiškas pa
tarimas ir vargiai ; 
tokių, kurie sutiks taip da
ryti. Jei bent “Draugo” re
daktorius pradžią padary-

Iš Cairo praneša, kad ten 
keliavo karavanas iš Moni
kos į Tangier su prekėmis 
ir galvijais. Ispanijos “de- 
mokratingojo” Franco ka
reiviai užpuolė visą karava
ną, užmušė 18 morokiečių, 
užgrobė visas vežamas pre
kes ir apie 1,000 galvijų.

O gal Franco valdžia pa
darė tokį užpuolimą, kad 
turėtų kuom atlyginti A- 
merikos senatoriams, kurie 
pas Franco bevažiuodami 
kelines ir pinigus prarado?

ugnis — o dabar sunku ir 3a Kearny ir 
bepažinti, kad čia būta bai- s^°j° i vaJU su 
saus naikinamo karo, kurį 
ir aš tarybinio kareivio as
menyje pergyvenau.

Broliui adresuotame laiš
ke, Jūs, mielas dėde, rašėte 
kad į Ameriką atvyko daug 
lietuvių. Aš manau, Jūs ži
note, kas tai per lietuviai... 

i O mes, lietuviai, broliškoje 
tarybinių ta'utų šeimoje, pa-

• ’ dedami didžiosios rusų tau- 
, , . ’ tos, statome nauja, gražią,
h n r o* i y Yi 54 n p 7 ■ vvzo? ’i. , vi laimingą Lietuvą, be išnau- nesulaukdami, i,.A..inbV

“New Africa”
Kaip skaitytojas, be abejo, jau žino, Amerikoje veikia 

organizacija, žinoma Council on African Affairs, Inc., 
vardu. Jos pirmininko pareigas eina nieks kitas, kaip 
žymusis dainininkas - visuomenininkas Paul Robeson.

Šios organizacijos tikslu yra ne tik supažindinti Ame
rikos negrus ir bendrai visuomenę, kas šiandien darosi 
Afrikoje, bet ir padėti Afrikos žmonėms kovoti už savo 
laisvę, prieš pavergėjus imperialistus.

Turime atsiminti, jog veik visa Afrika, kur gyvena 
milijonai žmonių, dar vis tebėra pavergta imperialistų.
O tuo tarpu Afrikoje žmonių judėjimas dėl išsilaisvini- 
: to yra gyvas ir jis vis didėja.

Council on African Affairs organizacijos tikslu ir yra 
padėti tiems, kurie kovoja už savo laisvę: padėti jiems
'oraliai ir medžiaginiai.
ši organizacija pradėjo leisti mėnesinį laikraštuką, lyg 

ir biuletinį, pavadintą “New Africa”. Šiam leidiniui yra stipriai 
1ynta išaugti j stambų laikraštį. I_____

Šiuo metu biuletinis “New Africa” leidžiamas šešių kaštuoją tik $1.
puslapiu, žurnalinio formato, bet gražiai atspausdintas. I Įdomaują šiuo laikraščiu ir bendrai paminėtu judėji- 

kupinas žinių apie Afrikos žmonių kovas ir judėjimus mu, gali rašyti: Council on African Affairs, Inc., 23 W.
už savo laisvę. Laikraštuko - biuletino kaina metams te-' 26th St., New York 10, N. Y.

dojimo, be ponų ir vergų.
Jūs, aišku žinote, pasku

tines užsienio žinias (čia aš 
kalbu kas link Vokietijos 
demokratinės vyriausybės 
subūrimo). Kiek .džiaugs
mo sukėlė mumyse šis įvy
kis. Susikūrė kaimyninė tai
kinga ir mums draugiška 
Vokietijos demokratinė res
publika. Tai vis mūsų tary
binės vyriausybės išmintin
gumas, užsienio politikos 
triumfas. Dabar — taika 
užtikrinta. Aš manau, kad 
šiuo įvykiu nemažiau džiau
giasi ir Amerikos darbo 
žmonės. Juk, kas buvo kare 
(o kapitalistai, aš manau, 
jame nebuvo/, kas matė jo 
visus padarinius ir išgyve
no metus kitus apkasuose, 
tas karo tikrai nebenori. Ir 
todėl tiek man, tiek visiems 
mūsų šalies žmonėms per
gyvenusiems karo siaubą la
bai džiugų vėl taikingai dir
bti ir matyti kaip milžino 
šuoliais žengia mūsų šalis į 
suklestėjimą. Na, baigsiu 
apie tai.

Kaip dėdė prašei para
šyti apie Jūsų brolį Stepo
ną, tai jau aname laiške 
rašiau, kad ir Gikonys susi- 

, būrė į kolektyvinį ūkį. Šiaip 
, jis gyvena neblogai. Tik, po 
i tėvelio mirties pas mus re- 
, čiau teatvažiuoja. Po ko

kios savaitės aš pas jį nu
važiuosiu ir parašysiu laiš
ką Jums, bei pasakysiu, kad 
jis parašytų.”

K. Kairiūkštis^ 
Papiškiai, 
Rokiškio apskr.

mais.
J. Matachun,

N. J., prisiuntė naują pre
numeratą. Patersone ran
dasi ir kitų gerų veikėjų, 
bet nieko nesulaukiame iš 
jų. Turėtų subrusti.

Augustas Dambrauskas, 
iš So. Boston, praneša, kad 
ne jis vienas darbuojasi va
juje. Jam pagelbsti ir jo 
žmona Marcella. Tad ištik
imųjų, čia reikia- pagirti 
Dambrauskus, kad jie gra
žiai pasirodo savo “team 
work.”

Rochester, N.Y .. 
So. Boston, Mass. .. 
Cliffside Park, N. J. 
LoS Angeles, Calif. . 
Stamford, Conn. ... 
Scranton, Pa............
Wilkes-Barre, Pa. ... 19.79 
Seattle, Wash. ... 
Easton, Pa............
Hillside, N. J. ... 
Kearny, N. J. ... 
Great Neck, N. Y
New Kensington, Pa. 11.00 
Grand Rapids, Mich. 
Lawrence, Mass.........
San Francisco, Calif. . 
Bridgewater, Mass. .. 
Portland, Me..............
Schenectady, N. Y. ... 
Girardville^ Pa............
Miami, Flaj.................
Gardner, Mass............
Milwaukee, Wis..........
Shenandoah, Pa.........
Paterson, N. J............
Haverhill, Mass...........
New Haven, Conn. ... 1.00 
Minersville, Pa. ....... 1.00
Norwood, Mass. .

10.00 
8.00 
8.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00

Tai tiek šį sykį. Tit/mės 
šią savaitę gauti daiįgiau 
gerų rezultatų nuo varniu
kų. Širdingai ačiū už gražią 
finansinę paramą ir vaji- 
ninkams už pasidarbavimą.

Laisves Administracija

Billerica, 
Rėmėjas, 
Anna ir Petras
San Antonoi, Texas, K .B. 
Karosienė, San Leandro,' 
Calif., Ignas Urbonas,. 
Great Neck, N. Y., Antanas 
Stikliūnas, Wilkes - Barre, 
Pa., Joseph Mažeika, Pitts- 
bugrh, Pa. '

Po $1: Matthew Grigas, 
Stoughton, Mass., Geo. 
Skinzera, Bristol, Conn., J. 
Sadauskas, Marlboro, Mass.

Aukų biudžeto sustiprini
mui ° iki šiol gauta sekamai: 
Brockton, Mass. . ? $183.79 
Brooklyn, N. Y. .., 
Worcester, Mass. . 
Philadelphia, Pa. .. 
Elizabeth, N. J. ... 
Waterbury,1 Conn. . 
Bridgeport, Conn. 
Chicago, Ill............
Detroit, Mich..........
Baltimore, Md. ... 
Newark, N. J. ... 
Pittsburgh, Pa. ... 
Hartford, Conn. .. 
Binghamton, N. Y. 
Bayonne, N. J........
New Britain, Conn

Mieli draugai: Čia pri- 
siunčiu penkinę. Tai dole- 
riukas už būsimą drg. Mi- 
zaros parašytą knygą “Ke
lias į Laimę”, kaipo prenu
merata. Du doleriuku ski
riu jos išleidimui. Kitus du 
doleriukus “L.” persikraus
tymui į naują namą.

Man apysakos pradžia la
bai patinka. Ir esu įsitiki
nęs, kad pabaiga, žinant 
autoriaus gabumą kaip ra
šytojo, bus da gražesnė. Tik 
man nepatiko keli žodeliai, 
kur Jurgis Kilpa sakė, kad 
mulas labai durnas gyvulys. 
Tai ne teisybė! Ir veltui lie
tuviai valkioja tą netikusį 
priežodį. Aš su mulais mai
nose išdirbęs daugiau, kaip 
šešis metus ir gerai žiną 
kad mulas nėra durnas gy
vuliukas. Daug kytresnis už 
arklį. O gal ir už patį Jurgį 

165.00 | Kilpą. Jis turėjo pasakyti, 
151.56 kad mulas labai drūtas, ale 
96.50 ne durnas.
95.33 
88.00 
84,75 
60.50 
59.00 
57.25 
52.00 
44.00 
43.50 
41.25 
36.50 

,33.20

Savu laiku aš parašysiu 
apie tą brangų gyvuliuką ir 
savo darbą mainose, ir kaip 
mainų savininkai ji brangi
no, o žmogaus nepaisė.

Susninkų Jurgis
(Mes manome, jog apysa

koje mulas pavadintas 
“durnu gyvuliu” ironiškai: 
tai tamsaus žmogaus cha
rakteristika. —Red.)

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapkr. 23, 1949
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių? '

Nužudyto Lietuvio Marinos 
Našlės Marytės Žodis

Marinos ir kitų žudikams liaudis nedovanos, kalbėjo 
brazilietė našlė Marytė Marmienė

Sužvėrėjusi Brazilijos po- licija yra metus laiko lai- 
licija neseniai nužudė lietu- kiusi katorgoje Anchieta sa
vi antifašistą Alfonsą Mar- loję, bet visgi rasdavo nusi- 
mą, suvarydama jo kūnan raminimui momentus. Gau- 
35 .kulkas iš automatinio davo nuo jo kartas nuo kar- 
šautuvo. Kartu su Marma to laišką kitą, retkarčiais 
buvo nušauti laivakrovis galėdavo nuvažiuoti su ma- 
Godoy ir valstietis Rossi, žyte Olgute, apsikabinti ir 
abu braziliečiai. Policija, pasibučiuoti. Bet dabar da- 
norėdama užslėpti savo bu-;lykas kitokis. 
deliškus darbus, visus tris! 
užkasė vietoje rave net ne
įdėjus lavonų į karstus. Ta-! 
čiau už keliolikos dienų šis! 
begėdiškas policijos pasiel-! 
girnas buvo sužinotas. Sao 
Paulo laikraščio “Imprensa! 
Popular” reporteris nusi
skubino pas M. Marmienęi 
anie tai nasikalbėti, ir spa
lio 13 d. laikraštyje t.. 
po sekantis to reporterio su 
M. Marmiene pasikalbėji
mas, kurį išvertę lietuvių išvažiuoti iš namų, bet kuo- 
kalbon ištisai perduodame _ sugrįždavo, būdavo
skaitytojams. įšventė, šventė jai ir mazy-

-Sao Paulo valstijos tei pigutei, kuri taip labai 
bernatorius praliejo krauja J11';1?.!0 sa™ ev^ Laiska’ ,1S 
mano vyro, - šiais žo-1 kaleLimo bu5lav? Persunkę 
tižiais našle Marmienė pra- P??11. šeimos. avyz- 
clejo pasikalbėjimą su re-Į< zlul> Jls rašydavo, 
porteriu. Tačiau negalėjo! “Net 12 dienų užtrukau, 
tęsti. Prisiminus savo vy-|bet nusprendžiau jums pa
rą apsipylė ašaromis ir ap-irašyti. Žinau, kad jus ant 
sikabinusi 5 metų dukrelę manęs pykšite, kad taip il- 
Olgutę gailiai pradėjo verk- gai užtrukau. Atsiprašau.

i Labai gerai žinote, kad esu 
_ ! ‘skūpus’ laiką eikvoti rašy

mui, bet išsiilgimas jūsų 
jas suminkštino mano skūpu- 
pa-mą...”^

skendusias ašarose verkiant — Tačiau banditai nepa- 
vyro ir tėvo. Tačiau po va- jsitenkino jį laikyti atskyrę 
landėlės Marmienė kukčio
dama nuo verksmo, visgi, 
vėl pradėjo kalbėti. Sakė ji, 
kad ji jau viską žino. Žino 
visas smulkmenas, kaip pa
gal įsakymą Ademar de 
Barros buvo nužudytas jos 
vyras.

Našlė Marmienė įpratusi 
kęsti, nes ji pati darbinin-!mienė sukandus dantis kal
kė ir darbininkų duktė. Jos bėjo. — Kaip nebūtų, vie- 
vyrą Ademar de Barros po- nintėlį jausmą jaučiu krū

tinėje, tai neapykantą. Mir
tiną kerštą tiems bandi
tams, nes jie nužudė Alfon
są vien tik už tai, kad jis

— Alfonso sukoneveiktas 
[kūnas palaidotas Tupąn 
i miestelio žemėje, — pasaldė 
(Marmienė. į

b f

šluostydama ašaras naš
lė Marmienė kalbėjo, kad 

i Alfonsas visuomet buvo 
d a r b i n i n k as kovotojas, 

j žmogžudiškos policijos puo- 
į-j. limai ir persekiojimai nie

kuomet jam nepuldė ūpo. 
Alfonsui reikėdavę dažnai

į.;.; ’ . •( ■.
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Ankstybasis Santa klausosi, ko pageidauja Kalėdoms 
Angela Costello, brooklynietė. Greta laukia savo ei
lės papasakoti savo sekretus Billy ir Sandy Costa ir 
Carmella Costello. Šventasis—visuomet paklusnus tur
tuolių vaikams, palieka skaudžių nusivylimų jam pa
tikėjusiems biednuomenės vaikams, kurių tėvai neiš

gali patenkinti savo vaiku troškimus.

— Neverk, mamyte! 
duktė ramino.

Vėrė širdį žiūrint į 
abi apsikabinusias ir

Mrs. Betty McKinley rauda 
prie griuvėsių, kur pirmiau 
buvo jos namai Lakeside 
Park, Kalifornijoje. Nesu- 
valdyti krūmošnių ir miškų 
gaisrai Kalifornijoje paver
tė dykumomis tūkstančių 
akrų plotus ir sunaikino 
daug namų. Mūsų san
tvarkoje jai ir kitiems to
kiems nėra jokios pagalbos, 

liekasi benamystė ir 
skurdas.

Kas nors iš mum 
ve gyvybę už 
ateities laisvė taika pr 
nuo gyvųjų budrumo. Mo 
nes taikai užrašytpu jlįč

žmonių atida- 
šizmo. Tačiau 

lausys tiktai
lizuokit žmo- 
io Laisvės!

e nuo

Vokietijos Moterys Bruka
mos Atgal Virtuvėn

Divorsai, Dora, Ribota 
Šeima ir Bevaikiai

Susirinkę į Washingtoną vorsu neskaitau laime. Tai 
aukštieji klerikalai, prieša
kyje su kardinolu Spellma- 
nu, pasmerkė divorsus ir ri
ba vimą šeimų, kaipo nedo
rus, priešdieviškus, vedan
čius į nedorybes.

O visa tai, girdi, dedasi
dėl to, kad praplitus bedie
vybė.

Divorsams Įstatymai 
Esą per Lengvi

Neturėjusiems nei vienos 
laimė- Į Pačios, tik be divorso atlei- 

' džiamą ar apleidžiamą gas- 
—Nerandu žodžiu išreiš- j Pėdinę, neauklėjusiems šei- 

— Mar-|mos’ ar kad iv buvusiems

nuo šeimos ir dukters. No
rėjo jį nužudyti, nes žinojo, 
kad kalėjimai ir kankinimai 
neprivers jį atsitraukti iš' 
kovos lauko. Žinojo jie ko-j 
munistų pasiryžimą 
ti.

kimui, ką jaučiu, ar kad ir buvusiems 
ar esantiems vedusiais, bet 
turėjusiems laimės sugyven
ti, taipgi turintiems ištek
liaus., šeimą auklėti, divor- 
sas ir šeima — visai ne 
problemos.
mastu ' viso

Tačiau savu 
pasaulio neiš-

buvo darbininkas, kuris ko-Į mieruosi. 
vojo už geresnį pasaulį be 111 KJeinkalai mojosi matuo- 
karų, be išnaudojimo, prieš 
badą ir vargą, prieš paver
gimą Brazilijos liaudies.
Vien tikHadėl policija atė
mė jo gyvastį.

Po trumpos pauzos našlė 
Marmienė vėl pradėjo:

— Tačiau, kad atkeršyti, i 
turiu kovoti. Turiu daryti, 
ką darydavo Alfonsas. Nu
žudė jį, užkasė neįdėję kars- 
tan, kaip kokį nežinomą, 
nes bijojo skelbti jo vardą, 
tie budeliai! Sunaikino jo 
dokumentus, kad paslėpti 
atpažinimą. Sukoneveikė jo 
kūną, suvarstytą 35 kulko
mis.

Taip, Ademar de ,'Barros 
banditai iš tikrųjų thip pa
darė su Alfonsu Marma. 
Bet už tai bus jiems užmo
kėta. Atsilyginanti liaudies 
kumštis juos pasieks, kur mus, 
jie nepasislėptų. Našlė Mar- Godoy ir Rossi .šeimos, rei- 
mienė tą žino. Ji darbinin
kė ir pažįsta kovos drau
gus. Gyveno gana ilgai su džiams, bet kerštas ir atsa- 
Alfonsu Marma ir žino,'’ 
kiek užsigrūdinę darbo kla
sės vaikai.

Ji pati irgi sako:
— Turiu kovoti. Alfonso

ti divorsų ir šeimos proble
ma savu mastu. Girdi, di- 
vorsams įstatymai — per 
lengvi. Šeimai 

I vartojami
moraliai žemi

Kiekvienas, 
apie divorsus, 
divorsai 
tik piniguočiams. Visi pri
pažįsta, kad divorsus reikė
tų lengvinti, sužmoniškinti, 
nes jie biednuomenei tebėra 
neprieinamais.

Nenoriu, kad kas mane 
suprastų klaidingai — di-

riboti vėl 
“nenatūralūs, 
būdai.”
kas žino ką 

žino tai, kad
lengvai prieinami

kova reikia tęsti. Prisiekiu 
atkeršyki už nužudymą ma
no vyrd, atlyginti jo prie
šams. Pasitikiu dirbančia 
liaudimi. Pasitikiu moteri
mis, jaunimu. Už skaus- 

kuriuos kenčiu aš,

kalingas kerštas. Kerštas ne 
tik pasamdytiems žmogžu-

komingiems už nužudymą 
mūsų vyrų.

Iš “Imprensa Popular” 
13-10-1949 
Vilnis.

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

Cranberry-Mince Pajus
Puodukas sukapotų ra-

Newyorkietis laikraštis “The Daily Compass” išspausdi- zinkų 
no sekamą žinią, vertą pakartoti:

atėmė. Gale karo jos beturė 
jo tik teisę balsuoti.

Teises užimti vietas at-iainuls ;-riešutų
steigė 1945 metais Potsda- trys ketvirtadaliai puo- 
mo sutartis, tačiau, kiek|^uk° cranberry sauce (spal- 
rimties tam kreipta, rodo(£enU sos°)
tas, kad Bonn parlamenta- pora šaukštu lemono sun- 
rinė taryba atmetė social-įkos ir po biskį žievės lemo- 
demokratų pasiūlymą įsi-!no ir oranžio
leisti moteris lygiomis tei- 1 ir 1/3 puoduko cukraus 
sėmis, remiantis pamatiniu į pusė šaukštuko druskos 

. Už tą atmetimą šaukštukas cinamono ir 
atsakomingos krikš-ipusė šaukštuko ginger (im- 
demokratų ir deši-lbiero).

“Laisvosios Vokieti-: Turėk padarius paprastą 
jos" partijos, maždaug at- pajui lukštą, juomi išklok 
stovaujančios dabartinę kepamą blėtą. Sumaišyk vi-

Dėl netekimo vyrų kare, 
Vokietijoje dabar šimtui 
vyrų išpuola po 125 moteris, 
tačiau moterų padėtis Vo
kietijoje politiniai, ekonomi
niai ir socialiai nepagerėjo 
nuo pirmhitlerinių laikų 
(rodant, kad ne viską nu
sveria skaičiai — Sk. Ve-

puodukas sukapoto obuo- 
i lio

pusė puoduko sukapotų 
'walnuts - riešutu
' trys

Nors dabar parlamente sėmis, 
randasi 27 moterys (iš 402: įstatymu, 
delegatų), tačiau didžiuma buvo 
iš jų buvo ten pastatytos .čionių 
partijų nenoriai, tikslu gau-įniųjų 
ti moterų balsus. Nei viena ™” 
nėra savystoviai išsidirbu
sios vardą ir nei viena nu- valdžią, 
vykusios į Bonn neatsieks

Turėk padarius paprastą

sus produktus kartu, su- 
Vienintėle stojusia už pil-'pilk, uždėk viršutinį lukštą 

niekei daugiau, kaip tik bal-jną pripažinimą moterų po-" 
suoti pagal partines linijas.

Išskyrus Louise Schroe
der, Berlyno deputą majo
rą, kuri 
dienomis, 
rios nors

paskilbo blokados 
vargiai bent ku- 

moters balsas Vo- 
turi svorio. Net 
visuomenės svei-

ypačiai skaudu šeimose, kur 
yra maži vaikai. Štai, prie
šais mane guli paveikslas 
gražuolės, buvusios akto
riaus Franchot Tone žmo
nos Jean Wallace, kuri ilge
syje prarasto vyro ir vaikų, 
parvedusi vaikus buvusio 
vyro namuosna po turėjimo 
juos su savimi vienai die
nai, sužeidė save, gal ban
džiusi žudytis. Tokių daug.

Niekas negalėtų sakyti, 
kad lengva skirtis tam, kas 
tikrai mylėjosi. Nelengva 
būna net tiems, kurių ve
dybos buvo panaudotos pa
kopai į sociales ar pinigiš- 
kas aukštumas. Niekam ne
sinori trauktis iš aukštes
nės pozicijos. Tačiau —

Divorsas — švariausia iš
eitis tiems, kurių sugyveni
mas poroje pakriko dėl bile 
kokios priežasties.

Neskelbė Kovos šeimų 
Krikdy tojams

Mūsų gadynėje nėra di
desnio krikdytojo šeimos už 
nesaugumą, 
kankamai 
pragyventi, 
mu.

Milijonai
šio jaunimo negali nei pra
dėti šeimyninio gyvenimo. 
Dėl ko?

Daugelis mokslus baigų-1 lanĮis. Tad jie irgi pasisakė 
šio, o taip pat ir iš- karinės'”x v™,,
tarnybos sugrįžusio jauni
mo neturi jokio darbo;
x Daugybė dirbančiųjų ne
uždirba pakankamai išlai
kyti šeimą;

Nei vienas iš dirbančiųjų 
nežino, kaip ilgai dirbs.

Didis nuošimtis jau ve
dusiųjų ar norinčiųjų ves
tis neturi nuosavo buto. Jie 
priversti 
malonės uošvių, švogerių, 
kaimynų, 
kartais už menkniekį, gali 
pavirsti ir pavirsta didžiau
sia nemalone, prispiria jau
navedžius ar įsimylėjusius 
pasirinkti benamystę ar 
priešiškumą viens kitam.

švietime, 
katos ir socialiuose darbuo
se, kuriuose anglo - saksų 
šalyse moterys pirmauja, 
Vokietijoje vyrai užima vi
sas vykdomąsias ir admi
nistracines pozicijas, retai 
kuri moteris tepakyla aukš
čiau mechanišku darbu.

Nors balsavimo teises mo
terys gavo 1918 metais, vie
nu iš pirmiausių 
respublikos veiksmų 
menkai teatsiekė politinė 
atsakomybės, tradicijai, ku
ri sako, kad moters vieta 
namie, rimtai nepasiprieši
no. Kiek jos socialių ir poli
tiniu teisiu buvo atsieku
sios, naciai visas laipsniškai

Weimar 
jos 

Q

nebuvimą pa
pa jamų šeimai

nebuvimą na-

mūsų priaugu-

Visa tai baisiai nedora. 
Tačiau ganytojai vėlių, ku
rie bevelytų nesugyvenan
čius prievarta prirakinti 
vieną prie kito, kurie beve
lytų neturinčius nei sau 
duonos apkrauti tuzinais 
dar nelaukiamų vaikų, ne
protestavo prieš tas nepa
dorias sąlygas — nedarbą, 
benamystę, žemas algas. 
(Spellmanas pats padėjo 
sulaužyti Kalvarijos kapi
nėse duobkasių streiką, bu
vusį paskelbta už aukštes
nes algas ir geresnes darbo 
sąlygas.)

O Visgi Jie Papildė 
Komunistinį Grieką

Vien tik priešintis divor- 
sams, reikalaut daug vaikų, 
be pasakymo nors žodžio už 
tuos vaikus, būtų buvę la
bai! nelogiška net klerika-

priklausyti nuo

kurių malonė,

už tai, ko Amerikos komu
nistai jau nuo seno reika
lauja, kas komunistų vado
vaujamoje Tarybų Sąjungo
je jau seniai įvykdyta, bū
tent, kad reikalinga įstaty
miškai įvykdyti paramą šei
moms.

Kokia būtų ta jų užgir- 
toji parama, dar neteko 
smulkmeningai patirti. Ta
čiau jau pats pripažinimas 
reikalingumo šeimoms para
mos vertas atydos. Ateitis 
parodys, kam tas pasisa
kymas buvo taikytas — 
principui ar maskaradui. 
Principą visuomet seka vei
kla už jį. Tai būtų žingsnis 
pirmyn.

litine partija buvo komunis
tai. Jie, kaip kad ir komu
nistų partijos kitose šalyse, 
praveda specialius kursus 
paruošti moteris vadovauti 
politinėje veikloje.

Krikščionys demokratai 
neturi programos nei orga
nizacijos moterims. Jie gal 
būt jaučia, būk jau egzis
tuojančios dvi grupės (Ka
talikių Moterų Lyga • ir 
Evangelikių Moterų Lyga) 
pilnai patenkinančios visas 
galimas moterų politines ir 
sociales ambicijas. Tačiau 
tos dvi bažnytinės grupės, 
turinčios per abi tik 171,- 
000 jiarių, užsiima vyriau
sia tik religijos mokymusi 
ir mokymu ir labdarybe 
tarp savo narių. Kad jos 
galėjo išgyvuoti nacių lai
kotarpį ir okupaciją, tas 
parodo' jų politinį pobūdį.

Ekonominiai moterų pa
dėtis yra rimta pasekmėje 
karo. Kare žuvimai padau
gino skaičių dirbančiųjų už 
algą moterų ir kompeticiją 
už darbus. Vienok, kuomet 
algos vyrams pakilo 30 nuo
šimčių virš buvusios 1938 
metais, moterims jos pakilo 
tik 16 nuošimčių ir dabar 
vėl mažinamos. Taipgi di
dėjąs nedarbas, dabar jau 
arti 1.4 milijono bedarbių, 
mažina skaičių moterims 
galimų gauti darbų apart 
sekretorysčių, ir stato pavo- 
jun jau dirbančiųjų moterų 
darbus.

Nors karo laiko krizė Vo
kietijoje, kaip kad ir Jung
tinėse Valstijose, buvo ati
dariusi moterims duris veik 
į visas darbo sritis, jos ne
atsižymėjo čionai politine 
moterų veikla. Pasekmė yra 
ta, kad, kuomet Amerikoje 
moterys atlaikė (ne visur 
— Sk. Vedėja) savo laimė
jimus, Vokietijoj užsibaigi- 
mas nepaprasto reikalo mo
terų darbo buvo signalu 
grįžti prie 
mos.

*

REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS:

Rašto autorius
Strage rašo iš vakarinės Vo-

ir kepk karštame pečiuje 
(400 laipsnių) apie 35 mi
nutes.

Gausa Obuolių
Šiemet daugelyje mūsų 

šalies vietų gausiai užderė
jo obuoliai. Tas derlius, ta
čiau, atnešė mūsų farme- 
riams gal daugiau nelaimės, 
negu laimės. Nors stambių
jų farmerių derliu valdinės 
įstaigos parėmė tūla pama
tine mokestimi, o jų pro
duktai pasiekė turgų vienu 
ar kitu būdu, daug mažųjų 
farmerių paliko savo derlių 
nenuimta.

New Yorko up-state tūli 
farmeriai, tarpe tų ir ne 
vienas mūsų brolis lietuvis, 
paliko derlių nenurinktą 
dęl to, kad nurinkimas 
brangiau kainavo. .Jiems 
siūlė iki 60 centų už šimtą 
svarų surinktų ir pristaty
tų obuolių.

Michigano valstijos obuo
lių derlių nuo tūlų farme
rių užpirko valdinės įstai
gos išdalinti mokyklose vai
kams nemokamai — visą 
obuolio romantiką atsuko. 
Tenai ateis su obuoliu ne 
mokiniai mokytojai, bet mo
kytoja mokiniams.

M-te.

senosios
* *

čia tik vakarinės Vokietijos, 
esančios mūsiškių, anglų ir 
francūzų okupacijoje esa
mųjų zonų moterų padėtį. 
Kiek teko girdėti, rytinėje 
Vokietijoje padėtis kitokia, 
ten moterys akstinamos 
žengti pirmyn, ne atgal.

siste-

Mark

Today’s Pattern
9389
SIZES 
12—20 
30—42

9029 
WAIST 

24"—32’

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: 'Pattern 

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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JUOZUI

ŽINIOS Iš LIETUVOS Štai kur vienas

(Tąsa)
Tie suodžiai buvo didžiausia čia koronė: dažnai 

praūžia prekiniai ir pasažieriniai traukiniai, t. y. 
lokomotyvai, tarytum tyčia, ties šiuo namu sušvilp
davo, sulapsodavo ir pa
suodžiais tiesiog į mūsų-pusę. Gerai, jei langai ak
linai uždaryti, buvo galihia išvengti savotiško siau
bo. O jei atdari!. ..

leisdavo dūmus su skystais

Namelis buvo siaurutis, dviejų aukštų, bukas, 
be stogo, — sukaltas, atrodė, iš lentų. Ir čia mano 
apsistojimas labai mane nuvylė: vykdamas Ameri
kon, maniau gyvensiu mūro namuos, nors taip, 
kaip gyveno vėliausias mano profesorius, — tasai 
šunadvokatis, nuvogęs iš patėvio geroką pinigų su
mą. Dabar gi!

Be virtuvės, buvo penki maži kambarėliai, ku
riuose gyveno devyni vyrai įnamiai ir šeimininkai 
su dviem mažais vaikais. Šeimininkai buvo malonūs 
žmonjl, bet, prislėgti sunkios vargo naštos, nervi
nosi ir atrodė nuolat nepasitenkinę, pikti. Jis pats 
buvo tik ką paleistas iš darbo, o ji — gamino val
gyti ir apskalbė savo Įnamius ir šeimą.

— Jei visi burdingieriai dirbtų, aš nebėdavočiau,
— sakė man moteriškė, aiškindama savo problemas.
— Dabar gi: tik keturi dirba, o penki — będarbiai. 
Pinigai jų baigiasi, — kuo užsimokės? Kas bus?

Aš mažiausiai nusimaniau, “kas bus,’^ nes man 
grūmojo tas pats: Atsivežti iš Lietuvos pinigai tir
po, o apie gavimą darbo nebuvo jokios vilties.

Šeimininkai namelį nuomavo iš vieno airių kil
mės saliūnininko, gyvenančio tame pačiame rajone. 
Spaudžiamas nedarbo, airis biznierius pasakė jiems: 
“Jei nuomos laiku neužsimokėsite, būsiu privers
tas pasielgti pagal įstatymus...” Tai reiškė: jie 
bus iš namelio išmesti gatvėn.

Turtingiausias tame bute — ir labiausiai ger
biamas — buvo Petras Balandis, buvęs mūsų pus
bernis. Jis dar dirbo keturias dienas per savaitę ir 
jo alga buvo didžiausia, nes Balandis buvo prala- 
vintas mašinistas, — molderis, o: gal molderio padė
jėjas. Atvykęs Amerikon, Balandis tuojau ėmėsi 
mokytis: lankė vakarinę mokyklą — pirmiau kal
bos, o vėliau — amato. Ir šiuo metu jis tebėjo ke
turis vakarus per savaitę į mokyklą, toliau tęsda
mas žinių sėmimą. Balandžio akstinamas, ir aš pra
dėjau lankyti vakarinę mokyklą, — mokinausi ang
lų kalbos.

— Tik pramok anglų ka|bos, — sakydavo jis 
man, — o tuomet tu kur kas daugiau regėsi ir gir
dėsi.

Šeimininkų nelaimei, Balandis rimtai ruošėsi 
tuoktis. O kai apsives, tuomet šiuos namus apleis, 
gi jo vieton gal teks priimti kokį nors bedarbį arba 
visai mažai teuždirbantį.

Mudu su Balandžiu gulėjome girgždančioje neva 
lovelėje, nedideliame kambarėlyje antrajame aukš
te. Didesniame kambaryje “gyveno” keturi jauni 
vyrai, kitame mažesniame — du. O vienas, šeimi
ninkės brolis, gulėjo su vyresniuoju šeimininkų ber
niuku žemai, “frontrūmyje”, gi šeimininkai su ma
žyčiu kūdikiu — nedideliame kambarėlyje, kuris 
buvo lyg tai virtuvėlės dalis.

Kai tekdavo valgyti, visuomet buvo “du stalai”: 
man, kaip Balandžio globojamam, teko su juo val
gyti pirmuoju susėdimu.

Taip prasirito keletas savaičių. Jos man prasiil- 
go, jos virto man mėnesiais, metais. Rytais, anksti, 
tamsoje ir aš su kitais ėjau pas fabrikų vartus dar
bo ieškoti, — bent kokio darbo, — tačiau kiekvie
ną kartą teko grįžti, ir kiekvienas toks sugrįžimas 
tarsi kūju plakė man į galvą klausimą: “Kas bus?”

Vieną vakarą Balandis man pasiūlė:
— Bandykit rytoj rytą nueiti į audinyčią, gal 

ten priims, nors labai abejoju.
— Į audinyčią? A
— Ten dirba mano mergina, Nastutė, audėja. Aš 

ją raginau, kad ji tau paprašytų darbo. Tiesa, aur 
dimo fabrikas tedirba tik tris dienas per savaitę, 
bet vis kaip nors gali atsirasti vieta naujam. Saky
sime, jeigu kuris darbininkas suserga ar numiršta,
— bosas gali priimti naują, mokinį. Jūs galit būti 
tuo laiminguoju. Visaip pasitaiko!

Balandžio pasiūlymas įliejo manin naujų vilčių, 
noro gyventi.

Nastutė, dabartinė Balandienė, audinyčioje buvo 
išdirbusi penkeris metus ir jau buvo pilna audėja,
— didelių apsukrumų ir gabumų mergina. Neaukš
ta, plonytė, šViesiabruvė žemaitė, mėgstanti pokš
tus, juokelius* Ji gyveno netoli mūsų ir darban ėjo 
5 vai. ryto. Dirbdavo ji po tryliką valandų per die

Kai vakarų debesėliai
Aukso spalvom šviečia, 

Apie Tave mintis vėliai
Mūsų širdis liečia.

Tuoųiet pergyvent mums tenka
Praeitį senutę,

Prisiminus Tavo buities
Kiekvieną minutę.

Mes praeitį pakarto j am
Mintyj sutartinėj, 

Kai apie Tave svajojam
Grožėj vakarinėj.

ČERKAUSKŲ ŠEIMA,
Scranton, Pa.

EB

Gyvulininkystes Paroda 
Šiauliuose

ŠIAULIAI. Sp. 6 d. — 
Išvystykime gyvulininkys
tės trimečio planą per 2 me
tus ! |

Tokiais šūkiais pasipuo
šusi, šiomis dienomis Šiau
liuose vyko apskrities gy
vulininkystės paroda, ku
rioje dalyvavo 34 kolūkiai, 
3 tarybiniai ūkiai ir veteri
narijos technikumas, pri
statę apie 500 eksponatų.

Paroda ryškiai parodė, 
kafl tik kolektyvinių ūkių 
santvarka įgalina šalia1 ki
tų ūkio šakų sparčiais tem
pais vystyti ir gyvulinin
kystę. Visa eilė kolūkių pa
rodė žymius pasiekimus vi
suomeninęs produktyviosios 
gyvulininkystės ' išvystymo 
srityje. Žemės ūkio pirmū
nų gretas papildė nauji gy
vulininkystės meistrai — 
gyvulininkystės fermų ve
dėjai, kiaulių šėrikai, mel
žėjos ir kt. Geriausioms ap
skrities gyvulių auginto
jams įteiktos 84 piniginės 
premijos ir 73 pagyrimo la
pai. Premiją bei pagyrimo 
lapą parodos komisija įtei
kė “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio pasižymėjusiai kiau
lių augintojai Vitkienei. Ji 
šiais metais išaugino apie 
130 paršelių iš 7 motininių 
kiaulių. Tokios pat premi
jos įteiktos ir kitoms pasi
žymėjusioms kolūkietėms: 
Krivickienei iš 
vardo kolūkio, 
kolūkio kiaulių augintojai 
Bagdonienei ir kt. Visa ei
lė * pasižymėjusių gyvulių 
augintojų, kaip Stalino var
do kolūkio šėrikas Kiršinąs, 
“Tarybinio kelio” kolūkietė 
Poliauskaitė, “Stalino keliu”

Žemaites
“Pergalės”

ną.
— Abejoju, ar jūs, Maiki, galėsit atlaikyti, jei, 

mūsų laimei, bosas ir duotų darbo, — kalbėjo Nas
tutė mudviem einant į fabriką. — Pašėlęs darbas. 
Pašėlę ir bosai! Na, bet kada nors mes susiorga
nizuosime ir jiems parodysime.!

— Jeigu tamsta atlaikote ...
— Aš įpratusi, nes kitaip augau, — Lietuvoje 

gyvendama, kitiems tarnavau. Kas kita su jumis. 
Na, žiūrėsime! Kai eisit pro fabriko vartus, eikit 
drąsiai, nesidairykite, kad ten stovįs sargas pama
nytų, jog esate vienas darbininkų, — gal prasmuk
si! kaip nors.

kolūkio šėrikas Janulis bei 
dešimtys kitų, įvertintų 
premijomis, įrodė, jog gy
vulių1 skaičiaus didėjimas ir 
produkcijos kėlimas labai 
daug priklauso nuo tinkamo 
šėrimo ir priežiūros.

Kolūkiečiai kovoja už to
limesnį gyvulininkystės plė
timą, nes žino, jog nuo to 
priklauso kolūkių stiprėji
mas ir pačių kolūkiečių ge
rovės kėlimas. Didelius re
zultatus išvystant visuome
ninę gyvulininkystę pasiekė 
“Gegužės Pirmosios” kolū
kis, kuris turi 4 gyvulinin
kystės fermas. Jau praėju
siais metais gyvulininkystė 
davė šiam kolūkiui apie 
112,000 rb. pajamų, esant 
bendroms pajamoms 137,- 
000 rb. Šiais met. pajamos 
žymiai išaugo. “Pergalės,” 
Žemaitės vardo ir kt. kolū
kiai yra įvykdę apie 90 pro
centų gyvulininkystės tri
mečio plano.

Šiaulių apskrities gyvu- 
linkystės paroda paskatino 
kolūkiečius siekti dar dides
nių rezultatų.

Apskrities taryba apsvarstė 
kultūros-švietimo įstaigų

darba *■
KAIŠIADORYS, spal. 5 d.— 

Įvyko apskrities tarybos sesi
ja. Apsvarstytas apskrities 
kultūros-švietimo įstaigų dar
bas. Pranešimą šiuo klausimu 
padarė Gutauskas.

Apsvarsčius pranešimą ir 
pasibaigus diskusijoms, buvo 
priimtas nutarimas. Į kultū
ros-švietimo įstaigų apžiūros 
organizavimą įtraukiami mo
kytojai. Valsčių lektorių gru
pės įpareigotos pagerinti savo 
darbą. Valsčių vykdomieji 
komitetai įpareigoti išskirti 
sklypus sporto aikštelėms prie 
kiekvienos kultūros-švietimo 
įstaigos, klubai-skaityklos įpa
reigoti sistemingai organizuo
ti laikraščių skaitymus, kiek
viena biblioteka įpareigota su
daryti rekomenduojamų kny
gų parodėles, rengti skaity
tojų konferencijas ir literatū
ros vakarus.

Apžiūros komisijos sudary
tos visuose valsčiuose, išsky
rus Žiežmarių. Gegužinės val
sčiuje jau pradėjo darbą ap
žiūros komisijos visose apylin
kėse.
’• Kruonio, Gegužinės ir Rum
šiškių valščių centruose įvy
ko posėdžiai, apsvarstytas 
kultūros-švietimo įstaigų dar
bas, priimti įpareigojimai 
jam pagerinti.

galėtojais tapo: vyrų grupėje 
— Matulaitis, finale nugalė
jęs Vinsbergą, moterų grupė
je — Abramavičiūtė, įveiku
si visas savo varžoves.

J. Pūrelis

Tik aukščiausios 
rūšies sviestas

JURBARKAS, rugs. 28 d.— 
Sviesto-sūrių įmonės kolekty
vas stojo lenktyniauti su Erž
vilko sviesto-sūrių įmonės ko
lektyvu. Lenktyniauja ir pie
no nugriebimo punktai arti
miausiuose kolūkiuose. Išlei
džiamas tik aukščiausios rū
šies sviestas. Vyt. Sabataitis

10 kolūkių futbolo komandų

i MAŽEIKIAI, Futbolas — 
viena populiariausių sporto 
šakų Akmenės valsčiaus kolū
kiuose. čia jau sukurta 10 
futbolo komandų. Dvi iš jų 
dalyvavo “Tiesos” taurės tur
nyre. šiuo metu pajėgiausios 
ekipos yra Julijos žemaitės 
vardo ir “Saulutės” kolūkiuo
se. Jų tarpusavio susitikimą 
laimėjo žemaitės vardo artelės 
sportininkai pasekmėje 2:1,

Valsčiaus centre — Akme
nėje yra gerai įrengta futbo
lo aikštė. K. Rimas

VILNIUJE 
spalio 5. d.—

naudingas 
jūsų kūdikiui!

Gyvulininkystės paroda 
susilaukė didelio susidomė
jimo. Esant gerai organi
zuotam susisiekimui, paro
dą . aplankė apie 15,000 
žmonių.

P. Jurgaitis.

Sausinama kolūkio žeme
ŠEDUVA, rugsėjo 28 d. — 

Kolūkio “Pirmyn” laukuose 
vyksta žemės nusausinimo 
darbai. Kolūkiečiai jau iškasė 
1000 metrų atvirų griovių ir 
iki žiemos užsibrėžė iškasti 
dar 2,000 metrų.

M. Tamašauskas

U žsipr enumer a vo
Mrs. B. Chuberkis (ir $1 aukojo), Katrina Petrikiene, Ray

mond Jarvis, Vincas J. Kasparas, John Chesnius (ir $1 auko
ja).

“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 brangesne ir, abejojame, 
ar ją iš anksto neprenumeruoją begaus.

Kurio norite knygą užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti se
kamą blankutę ir prisiųsti drauge su pinigais:

Vardas ir pavardė __

Gatvė

Miestas

Įdedu $
Laisvės A d m in is t i ac i j a

TENISAS
VILNIUS,
Per šių metų vasaros spor- 

i to sezoną Vilniaus tenisinin- 
1 kai padarę nemažą pažangą.

Prieš dvejus metus sporti
ninkų iniciatyva buvo atsta
tyta pirmoji Vilniuje teniso 
aikštelė Komjaunimo sode. 
Teniso mėgėjai patys prisidė
davo prie aikščių tvarkymo, 
skatino jaunuolius kultyvuoti 
šią sporto šaką, treniravo juos.

Jau praeitų metų pabaigoje 
pasireiškė eilė jaunų gabių te
nisininkų, jų tarpe Abramavi
čiūtė, Godlauskaitė, Katkūnai- 
tė, Venckauskas, Kručkauskas, 
Burneika ir kiti. Tenisininkų 
skaičius pakilo ligi trijų de
šimčių.

šiemet Vilniuje jau yra 6 
teniso aikštelės ir apie 60 te
nisininkų.

; Respublikos pirmenybėse, 
! kurios šiais metais pirmą kar
tą įvyko Vilniuje, dalyvavo 12 
vilniečių. Iš jų 2 vyrai ir 3 mo
terys iškovojo minėtose pirme
nybėse vietas geriausiųjų res
publikos žaidėjų dešimtukuo
se : vyrai — 7-tą ir 8-tą vie
tas, moterys—5-tą, 7-tą, 8-tą. 
Tai rodo, kad Vilniaus tenisi
ninkai tampa varžovais kau
niečiams, kurie iki šiol neturė
jo konkurentų.

Didelę reikšmę tenisui po
puliarinti ir j’o lygiui kelti tu
rėjo' Vilniuje įvykęs Pabalti
jo teniso turnyras. Vilniečiai 
išvydo sporto meistrų ir pir
mojo atskyrio tenisininkų žai
dimą.

Š. m. rugsėjo mėnesio pa
baigoje įvyko “Žalgirio” mies
to teniso varžybos ir Vilniaus 
miesto teniso sezono uždary
mo turnyras. Jame dalyvavo 
22 vyrai ir 9 moterys.

LSD “Žalgirio” pirmenybė
je vyrų grupėje pasirodė eilė 
gabių jaunų spęrtininkų, kaip 
JKručkauskas, Burneika ir 
Moterų grupės nugalėtoja 
po Abramavičiūtė, finale 
galėjusi G o d 1 iausk a i tę.

Miesto rudens turnyro

ŠIAULIŲ MIESTO MOTERYS
ŠIAULIAI, spalio 6 d.— 

Vykdant Šiaulių miesto pra
monės gamybinius planus, di
delį indėlį įnešė miesto įmo
nių darbininkės?

1.500 moterų dalyvauja so
cialistinėse lenktynėse dėl 
penkmečio plano įvykdymo 
pirma laiko, čia yra moterų- 
stachanovininkių, kurios įvyk
dė savo penkmečio uždavinius 
ir dirba 1951 metų sąskaiton. 
Iš viso penkmečio planą įvyk
dė 154 moterys. Jų tarpe — 
“Elnio” odos ir avalynės kom
binato darbininkės Elžbieta 
Gegeckienė, Stasė Spudulienė, 
Julija ševinskaitė, “Verpsto” 
fabriko darbininkės Danutė 
Babrauskaitė, Zastarskienė, 
Krasauskienė ir eilė kitų.

Tačiaus moterys neapsiribo
ja vien kovodamos dėl gamy
binio plano įvykdymo. Jos 
pradėjo gaminti puikios koky
bės produkciją. “Verpsto” 
fabriko Jakaitės vadovaujama 
mezgėjų brigada gamina 98 
procentus pirmos rūšies pro
dukcijos. šiai brigadai suteik
tas puikios kokybės brigados 
vardas. “Rūtos” fabriko ka
ramelių cecho drg. Laucevi
čiūtės vadovaujama brigada 
gamina tik pirmos rūšies pro
dukciją. Gerus rodiklius ga
minamos produkcijos kokybės 
atžvilgi^ pasiekė “Elnio” 
odos ir avalinės kombinato 
drg. drg. Filipauskienės ir 
Tupikienės vadovaujamos bri
gados. I

“Verpsto” fabriko moterų 
brigados per septynis šių me
tų mėnesius sutaupė 750 kilo
gramus žaliavos, iš kurios pa
gaminta 1.500 megztinių. 
“Elnio” odos ir avalynės kom
binato moterų brigados sutau
pė nemaža odos.

Miesto moterys ne tik rodo 
darbo pavyzdžius gamyboje, 
jos taip pat aktyviai dalyvau
ja ir politiniame bei visuome
niniame gyvenime.

Kiekvienoje įmonėje išrink
tos moterų tarybos ir moterų 
delegatės, kurios moterų tar
pe sistemingai dirba politinį- 
masini ir auklėjamąjį darbą.

“Elnio” kombinate sistemin
gai du kartus per mėnesį vy^ 
ksta moterų susirinkimai. Su
sirinkimuose svarstomi visuo
meniniai ir ūkiniai klausimai, 
išklausomos atskirų moterų 
delegačių ataskaitos. Moterų 
tarybai daug padeda pirminės 
paitinės organizacijos sekre
torius ir vietos komiteto pir
mininkas.

Vykdydamos Lietuvos
(b) VI suvažiavimo nutari
mus dėl kolūkių kūrimo ir jų 
stiprinimo Tarybų Lietuvos 
kaime, miesto įmonių moterys 
įsipareigojo padėti stiprinti 
kolūkius. Jos įsipareigojo pa
laikyti glaudų ryšį tarp mies
to įr kaimo moterų. Kiekviena 
mėnesį vyksta miesto moterų 
ir kaimo moterų delegačių su
sitikimai. Moterys padeda or
ganizuoti kolūkius.

“Rūtos” ir “Stumbro” fab
rikų, “Elnio” odos ir avalynės 
kombinato, mėsos kombinato 
moterų delegatės buvo išvy- 
kusios į Stačiūnų valsčių kur 
susitiko su kolūkių delegatė
mis. Kolūkiuose jos surengė 
moterų susirinkimus, kuriuo
se padarė 6 pranešimus

Tai yra sveikatingasis Vitami
nas D, kurį vaikai gauna 

iš kiekvienos kvortos 
Borden’s Homogenized 

Vitamin D Milk!
Nės viena tik kvorta to ska

naus Borden’s Pieno suteikia 
400 vienetu Vitamino D—ir tai 
yra viso tiek, kiek reikia ju
driausiam vaikui per vieną die
ną!

Bandykite lengvuoju Borden 
keliu—po kvortą per dieną bu- 
davoti savo vaikų sveikatą! 
žiūrėkite, kaip tas gardesnis- 
man Borden skonis^r svkT^ 
s'veikatingesnis Vitaminas 
smagina juos!

Užsisakykite Borleu’s 
savo - pieniaus arba g^Wį 
valgių

nuo
? iš

© T. B. O.

krautuvės, šiandien!

t

Homogenized

MILK
Centas centan, 

geriausias jūsų maisto pirkinys 
ienas!_

tenl teris-valstietė 
—kolū F kūrėja”, “Vaikų 
auklėjimas mokykloje ir na
mie”. “Moteris — aktvvi da- 
1wė socializmo statyboje” ir 
kt.

Su Šiaulių, Pakruojo, Sta
čiūnų ir Lygumu valsčių kolū
kiu m o 
susitiki 
binato

miegalėmis įvyko 
s "Elnio” odos kom- 

ube. B. Bakevičienė

kt.
ta
il u-

Jvykdė Metinį Planą

JURBARKAS, spalio 6 d.— 
Kalnėnu laivų remonto dirb
tuvės, metinį planą įvjdkdė 105

KP procentais. Stachanovininkai 
šaltkalviai Juozas Aksami- 

skas ir Jurgis Pečiulis jau 
e metinę programą 

51 metu sąskaiton.
vi
ir d ir
Kalvio Stepono Miliūno vado
vaujamos brigados darbai yra 
puikios kokybės. . Gavenis.

PANEVĖŽYS, spalio 6 d.— 
Mėsos kombinato konservų 
cechas socialistinėse lenktynė
se Spalio garbei užbaigė penk- 
metinį gamybos planą. Pui
kiai dirba A. Gobio vadovau
jama brigada, kuri pastoviai 
gamybinius uždavinius įvyk
do 140 procentų. Konservų 
cecho kolektyvas įsipareigojo 
iki metų galo viršum plano 
pagaminti 250 tūkstančių kon
servų dėžučių.

nu- 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. įly) — Tree., Lapkr. 23,
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Cleveland, Ohio
Klaidos Atitaisymas

Pranešime į LMS suvažiavi
mą važiuojantiems delega
tams, Laisves No. 252, iš lap
kričio 17 d., yra pasakyta: 
Atvažiavus delegatams į Cle
veland*} patartina pirmiausia 
apsistoti mūsų LDS kliube, 
8305 St. Clair Ave. Klaida 
įsiskverbė kliubo numeryje, 
turėjo būti 9305 St. Clajr 
Avė. Delegatai, tą įsitėmyki- 
te, kad nereikėtų čion atva
žiavus klaidžioti.

J. Žebrys.

Pociūnas, P. Poškus, V. Pau
lauskas, H. žukienė.

Pagaminimui valgių patar
navo M. Tarasienė, o prie 
stalų patarnavo šios draugės: 
L. Vaičionienė, A. Simonaitie- 
nė, H. Sakalauskienė ir B. 
Martinienė.

Labai, labai ačiū visiems da
lyviams už aukas, o draugėms 
moterims už puikų patarnavi
mą. O LDP Kliubui — už 
rengimą šio vakaro Laisvės 
naudai. “L.” Reporteris.

Baltimore, Md.
IŠ ATSIBUVUSIO
BANKIETO

Pasekmingas Laisves Naudai 
Parengimas

Lapkričio 12 d. LDP Kliubo 
patalpoj turėjome skaitlingą 
ir pasekmingą užkandžių va
karą naudai Laisvės persi- ' 
kraustymo į naują vietą.

Buvo rašyta Laisvės admi- ! *
nistracijai laiškas, kviečiant, j 
kad ką nors prisiųstų pasa
kyti prakalbėlę tame paren
gime. Bet, deja, dėl kokios 
tai priežasties negavome nei 
atsakymo, nei kalbėtojo.

Kalbėtoją suradome ant vie- > 
tos ypatoje draugo P. Taraso,, 
kuris gana gerą, atatinkamą ! 
prakalbėlę pasąkė. Kalbėjo J 
gana pasekmingai Laisvės va- 
jininkas draugas K. čiurlis, i 
apibūdindamas Laisvės vajų ! 
šioje apylinkėje. Taipgi ga-' 
na reikšmingai pakalbėjo . 
viešnia iŠ Binghamtono, drau- | 
gė II. Žakienė.

Susirinkę dalyviai gausiai 
atsiliepė su aukomis naudai 
Laisvės persikraustymo, su- 
mesdami $92.35.

Po $5 aukojo M. Ražanskie- 
nė, K. Pociūnas, R. Kašėta, O. 
Kazlauskienė, Elizabeth ietis, 
P. Vaičionis, J. Wizbor. Po 
$4—D. Martinai. Po $3 — 
K. čiurlis, A. Lukoševičius, 
P. šiaulis, D. Krūtis, Brukli- 
nietis. Po $2—J. Zaleckas, 
W. Žukas, H. Sakalauskienė, 
M. Gasparai! ienė iš Hill
side, N. J.; M. Lazauskienė, 
A. Itažanskas, J. Sidaras, M. 
Radžionis, P. Taras, J. Kirs- 
lis, J. Zagreckas, P. Vilčins- • 
kas, J. Janužis iš Hillside, -N. | 
J., A. Gudaitis, G. Kudirka, ; 
G. Kazlauskas ir Baranaus- į 
kas. Po $1—A. Skairus, A. i

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, f 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA
Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje' 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi- 1 
eitų labai brangiai. Bet tą galimai 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

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

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungumą, traukymą, tirpi
mą, nesveikumą sąnarių (museles), 
nuo užsišaldymo ir aštraus kosulio! 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, burns, 
sores, ir tt. Ši mostis visuo
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.’

No. 4—M. J. S. New Discovery 
Salve for Itching Skin ar Poison 
Ivy. Šita mostis naujai išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

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

Ši mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsenė- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai-1 
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50. ,

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite money-orderį ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisius t 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite. •

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

Lapkričio 12 d. atsibuvo 
LLD 25 kuopos rengtas ban
kietas. Kaip kas metai, taip 
ir šiemet, bankietas visapusiai 
pavyko, tik su ta išimčia, kad 
pasižadėjęs kalbėtojas (Ant. 
Bimba) dėl rengėjam nežino
mos priežasties nepribuvo.

šiemet bankietas vyko 
baltimoriečiams nepriprastoje 
atmosferoje, kas, vienok, nei 
rengėjam, nei svečiam niekuo 
nesukliudė. Svečių susirinko 
tiek pat, kaip ir kitais me
tais ir visi buvo patenkinti, o 
rengėjai tikisi turėti gražaus 
pelno.

Ta nepaprastoji atmosfera 
susidarė dėl to, kad kieno tai 
“genijai iška” išmintis suagi
tavo dipukus ir “užtraukė” 
pikietą prie Lietuvių Svetai
nės, kur vyko bankietas. Tai 
pirmu syk savo gyvavimo is
torijoj Lietuvių Svetainė susi
laukė tokio “garbingo” pa-’ 
tarnavimo iš tų, kurie dedasi 
didžiausiais svetainės patrijo- 
tais! Tikslas aiškus: Norė
ta neleisti Literatūros Drau
gijai laikyti bankietą, o jau, 
blogiausiam atsitikime, nors 
gerokai užkenkti. Nagi, ap
stos duris su pagaikščiais ir 
neleis nė vieno žmogaus į vi
dų—protavo smetoninis vais
kūs. Bet pikieto organizato
riam ir pikietininkam teko įsi
tikint, kad Amerikoj smetoni
nis metodas dar vis nėra pa
kankamai populiarus. Atsiųs
ta policija tvarkos palaiky
mui pasirodė nieko nenusima
nanti apie smetoninės polici
jos vartotą taktiką, griežtai 
patvarkė : Kurie žmonės nori 
eiti svetainėn, lai eina, o ku
rie nori maršuoti šalia svetai
nės, lai maršuoja, ir maršuoja 
be apsistojimo, neužsikabinė
dami nei praeivių, nei einan
čių į svetainę.

Kaip visiem žinoma, taiko
mas smūgis “prasikaltėliui” 
prašvilpęs pro šalį, pataiko 
nekaltam. Tokia nelaimė ir 
dipukam su jų promoteriais 
pasitaikė. Norėdami pakenk
ti Literatūros Draugijai, vie
toj to, visai nepavydėtinai “pa
sitarnavo” Lietuvių Svetainei, 
sudarydami praeiviuose įspū
dį, kad čia vyksta kas nors 
“baisaus.” Juo labiau, kad 
kaip tik tuo patim laiku pir
mutiniame aukšte Amerikos 
Legijonas turėjo savo paren
gimą, atžym ėjimui 1 pasauli
nio karo paliaubų, ir daugu
mui legijonierių pasirodė, kad 
pikietninkai yra hitlerinės 
dvasios ir susirinko juos per
sekioti už supliekimą kaize- 
rininkų pirmutiniam kare.

Vaikštinėjant publikoje, te
ko prisiklausyti visokių ko
mentarų, leidžiamų pikieti- 
ninku adresu nuo vakarie- 
niautojų. Vieni reiškė pasi
piktinimą, kad dipukai, ką tik 
Čionai atvežti už Amerikos 
piliečių sumokėtus taksus, 
dar nespėję nė apsidairyti, 
kaip čia kas kur dedasi, jau 
griebiasi mokyti vietinius lie
tuvius, kur jie privalo eiti ir 
ką veikti. Kiti reiškė lyg ir 
pasigailėjimą dipukam. . Pa
sak pastarųjų: gyvenant Vo
kietijoj, ant dipukų jodinėjo 
vokiški ir lietuviški hitlerinin
kai, o čionai atvežtus pasiga
vo lietuviški jų “patronai” ir 
naudoja juos atlikinėti tokiem 
darbam, kurių patys viešai at
likti gėdinasi.

Dar kiti nesutiko nei su vie
na aukščiau paduota nuomo
ne, sakydami: Dipukai ne iš 
tų, kurie duotųsi kam nors sa

ve už nosies vedžioti. Jie gi 
yra buvę visokių profesijų 
profesionalai, fabrikų vedė
jai, policijos viršininkai ir 
kitoki buvę kvalifikuoti par
eigūnai, kurie negali būti pa
tenkinti dabartine savo padė
timi ir prarastų laimingų die
nų niekad negalės užmiršti. 
Antai, vienas advokatas, kuris 
ten, apačioj, maršuoja, kriaučių 
dirbtuvėj siuva švarkų pamu
šalus ir sakosi, kad jam tas 
darbas toks sunkus, jog net 
kelnių diržas supuvo nuo pra
kaito! Kitų dipukų padėtis 
dar labiau nepavydėtina. Už 
tai užtraukė šį pikietą prieš 
vakarieniautojus, kad “išva
duoti” Lietuvą ir grąžinti sau 
praeities dienas.

Kiti, iš šono klausęsi, įsi
terpė: Argi tie jūsų tariami 
profesionalai dipukai galėtų 
būti toki naivūs, jog tikėtų, 
kad iškėlus pagalius viršum 
galvų ir patrempus porą va
landų šaligatviu, galima “iš
vaduoti” Lietuvą? O kas ga- 

i Ii žinoti, “vadavimui” yra vi
sokių priemonių ir galimybių, 
tik ne visiem vaduotojam tos 
priemonės vienodai supranta
mos ir prieinamos. Todėl ir 
tokia maišalienė pasireiškia 
Lietuvos vadavimo darbe: vie
ni, vaduoja rinkdami aukas, 
kiti aukodami. Dar kiti už 
surinktas aukas važinėdami ir 
prašmatniai baliavodami. O 
tie, kuriem nei viena viršuj 
minimų priemonių neprieina
ma, “vaduoja” Lietuvą, mar
guodami šaligatviais. Kurių 
vaduotojų darbhs bus našes
nis, tai matysime, kai Lietuva 
bus “išvaduota”, — spyrėsi 
dipukų simpatikai.

Tokio turinio pasikalbėjimai 
tęsėsi per visą vakarą. Dipu
kai, pamaršavę porą valan
dų, nusprendė, kad jau už
tektinai prisidėjo prie Lietu
vos “vadavimo.” dūlino į sa
vo guolius. Bankieto daly
viai, pasivalgę, išsigėrę, pasi
šokę ir prisiklausę visokių 
“anekdotų” apie dipukus, pa
tenkinti, baigė pasilinksmini
mą apie 1 valandą nakties.

Nuo savęs galiu tiek pri
dėti, kad šis dipukų “žygis” 
nepakels jų prestižo Baltimo- 
rės lietuvių visuomenėje.

Svečias.

Miami, Fla.
Lapkričio 17 dieną vietiniai 

laikraščiai padavė daug, žinių 
ir fotografijų, kad šiaurėje 
užklupo ankstyvoji žiema, 
privertė daug sniego. Iš tos 
priežasties oras atšalo ir mū
sų saulėtoj padangėj. Tą pa
čią dieną mes nuvažiavome į 
Miami byčius, pažvelgėme į 
oro užrekordavimb lentą, — 
oras turėjo šilimos 63 laips
nius, o Atlanto vanduo—79 
laipsnius. Vieni gulėjo ant 
smilčių ir kaitinos prieš sau
lutę; antri maudėsi ir sakė, 
vanduo labai malonus ir šil
tas. Bet publikos buvo per 
mažai, mat, tikrasis sezonas ir 
užsigrūdimas prasideda nuo 
naujų metų ir tęsiasi iki 10 
savaičių.

Tačiau, pačiame Miami 
mieste, kur nėra neibyčių,nei 
publiškų maudynių, biznio 
centre svietelio visur kimšti- 

-nai perpildyta. Visi bėga, 
skubina, kaip patrakę. Laike 

' pietų valgyklose nei nemanyk 
Į lengvai stalą gauti. Ant iš
nuomavimo namų, apartmen- 
tų ir kambarių garsinimų 
šimtai-tūkstančiai. • Kambarių 
klausimais vykstantiems į 
saulėtą Floridą pasilsėti nėra 
reikalo rūpintis. Nekurie pra
gyvenimo produktai žymiai 
pabrango, ypač kava nuo 50 
c iki 80 c. už svarą. Paska
lų leidžia, kad brangs iki do
lerio už svarą.

Dirbant kirpykloj pastebė
jau, kad labai daug žmonių 
serga sloga, taip vadinamu 
šalčių.

Spalių 30 dieną LLD 75 
kuopa buvo surengusi pikni
ką, ' Mockaus vienkiemyj, 
žmonių buvo vidutinįškai. Vi
si linksmai dieną praleido.

V. J. Stankus.

Philadelphia, Pa.
Kas Čia Atsitiko 
Ir Kas Bus?

Neseniai įvyko rinkimai 
mūsų didmiestyj ir nustebino 
daugelį žmonių, neapsakomai 
supurtė republikonų mašiną, 
kuri per 70 metų tvirtai vieš
patavo. Paskiausiu laiku jie 
pagarsėjo suktybėmis. Net 
vienas republikonų didlapis— 
Inquirer — reikalavo permai
nų. Taip tai ir tapo. Išrink
ta į porą svarbių vietų demo
kratų kandidatai, kurie prieš 
rinkimus smarkokai atakavo 
republikonus. Taip atsitiko 
“broliškos meilės” pusiau 
šventam mieste, kur virš po
ros šimtų metų mėlynasis 
įstatymas tebesilaiko — vis
ką sukaustęs, išskyrus biznį.

O Kas Toliau Bus?
Ogi čia “Gaideliai” sugie

dos, anksti rytelį kelkis, ber
neli, eik į darbelį! Apie tai 
jau daug kas žino ir ęla.ug kas 
sužinos. Philadelphiečiams tai 
parankiausia iš visų, pusių 
pribūti. Vargiau bu$> balti
moriečiams, chesteriečiams, 
eastoniečiams, readingiečiams 
ir New Jersey apylinkių. 
Jiems reikės važiuoti į patį 
vidurį miesto, kol pasieks 
It. U. B. A. Hali, 414 Green 
St.

Bet jie žada būti, nes žino 
jau užsitarnavusius Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
torius, ir kas gi mėgins pra
leisti tokią progą?

O visi atsilankę ne tik puikų 
veikalą regės, perstatantį Lie
tuvos kaimo gyvenimą, bet 
galės ir pasivaišinti, pavalgy
ti, įsigerti ir'su senais priete- 
liais pasikalbėti.

Parengimas įvyks šį šešta
dienį, lapkričio 26-tą dieną, 
7:30 vai. vakare, R. U. B. A. 
Hali, 414 Green St.

Taigi, iki pasimatymo!
Dėdė R.

Berlin. — Demokratinės 
Vokiečių Respublikos vy
riausybė įsakė fabrikams 
geresnius dirbinius gamin
ti.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroit Liet. Qrg. Sąryšio Susi
rinkimas įvyks penktadienį, Lapkri
čio (Nov.) 25-tą, 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter St. 
Visi delegatai būkite, nes tufime 
keletą svarbių dalykų aptarimui.
Sąryšio Valdyba. (256-257)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, Lapkr. (Nov.) 27 
d., pradžia 2-rą vai.‘po pietų; j vie
ta: 143 Pirce' St. Visi gausime po 
naują knygą ir yra kitų svąrbių 
reikalų aptarimui, tad prašau i visų 
narių dalyvauti. — J. M. (256-257)

PE1ST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX TEIST, Ph. G., |

EDWIN LANE, Ph. G. I » - I
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

Braddock, Pa
Po 42 dienų plieno darbi

ninkų streikas užsibaigė lai
mėjimu $100 pensijos. Ro
dos, gan didelis laimėjimas, 
bet atsiranda ir kritikų, kurie 
nėra patenkinti senatvės 
pensijos kontraktu. Vieni ar-! 
gumehtuoja, kad darbininkai 
turėtų mokėti 4 c, o kompani-I 
ja 6 c nuo valandos į pen-: 
sijos fondą ir po 25 metų 1 
darbo gauti šimtą dolerių, be 
social security, kad išeitų apie 
$135 mėnesiui.' Taipgi, kad . 
darbininkai tūrėtų artimesnes j 
privilegijas prie pensijos f on-1 
do. Dabar mokama kompa
nijos lėšomis ir tik ant 5 metų 
yra kontraktas, 
nėra užtikrinta.
tis pasirašyta lapkričio 10 d., 
o šiandien jau' 16 diena, bet 
tik keliolika desėtkų darbi
ninkų pašaukta į darbą. Ka
žin kodėl kompanija nesisku
bina pradėti pilnai dirbti?

tai pensija
Nors sutar-

30-ties metų jubiliejaus 
Laisvės atžymėjimui prisiun- 
čiu naują Laisvei skaitytoją. 
Raginu ir kitus Laisvės skai
tytojus tą padaryti.

Detroit. Mich
APIE CIVIL RIGHTS

U.

Eilė darbų stovi prieš mu
mis, kurie reikalinga atlikti. 
Šiuo laiku visos demokratiš
kos ir darbininkiškos organi
zacijos privalo išsirinkti dele
gatus į Civiliu Teisių Kongre
so (Civil Rights Congress) 
suvažiavimą, kuris Įvyks Det
roite, 3-4 d.d. gruodžio, 2560 
Woodward St.

Suvažiavimas šaukiamas, 
kad sutvirtinus darbą kovai 
prieš reakciją, už liaudies de- 
mokratines teises. Kiekvibno 
piliečio, kiekvienos demokra
tinės organizacijos pareiga 
remti jį.

Reikia daug daibo, ■ reikia 
daug finansų. Detroitiečiai 
jau padarė gražią pradžią, 
nes moterys sukėlė tam reika-

Reumatiški Skausmai

lui $100; taipgi vienoj svetai
nėje suėjęs būrelis pažangių 
lietuvių suaukavo $30; vėliau 
pora pažangiečių pridavė $20, 
o vienas $5. Taigi, jau šiam 
reikalui sukelta $155.

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

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 Newark 1, N. J.

i| J. J. Kaškiaučius, M. D. |
| 530 Summer Ave. Į
Į
i

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

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

■wrtrj <.Tinrr,nTwg-įraR^>Ka.g.

daugįau aukų, nes darbo 

 

dauj/, kad apgynus Amerikos 
dies demokratines teises, 

asitikiu, kad ir kiti prisidės 
šu, aukomis.

I
teikia j J. Danta

MASS.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Liuosybes Choras

Šeštadienį, Lapkričio 2^ Nov.
L. Taut. Namo Apatinėj Salėj

8 Vine St.-, Montello, Mass.

PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARE
PROGRAMA:

Liuosybes Choras, vad. Albert Posius 
Norwood Vyrų Chora 

šaunūs 
Rože Merkeliūtė ir 
Anna Skliutas ir Phy

Solistai:
Rožė Merkeliūtė, Aldona Wallon, Veronika Balkienė 

ir kiti
Po Programos — šokiai prie geros muzikos.

Įvairūs gėrimai ir skanūs užkandžiai.

xl Barris

I

fi

g

uetai: 
iam odeikis 

inskaitė

Išdirbėjas Likviduoja Sandėlį!
100% Vilnoniai Woršfeds8ratai

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

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

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

New York City

. . $27.50

. $21.50

CO.
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CHARLES J. ROMAN
1

*
4.

* *

LAIDOTUVIŲ 
DIRECTOR ’

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

' gražiai 
įruošta

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

■iiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiyiiuiiiiiiiiiiBiiiy^

I JOSEPH BALTAITIS
■ BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn,) N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada <_ 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

IIIIIM

Telefonas
EVergreen 4-9107

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapkr. 23, 1949
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Lietuvių Atletų Klubas 
Jus Kviečia

Vakarieniaukime Sykiu 24-tą > 
ir Pasitikime Jaunavedžius

Visa Šeimyna Dirba 
Mūsų Menui

Lillian Graunas

Į Jau Šį Šeštadienį Įvyks Ta 
Didžioji Auditorijos Švente

Metinis Lietuvių Namo, sytas savo proxies kitiems šė- 
Bendrovės suvažiavimas ir po rininkams. Tas svarbu. Jsta- 
jo bankietas įvyks šio šešta- j tymiškaj turi būti atstovauta 
dienio, lapkričio 26-tos popie- . didelė didžiuma Šerų.
tį ir vakarą, savose patalpose, Bankietas - vakariene 6 va- 
kampas Atlantic Avenue ir i landą. Bus ir visokių gėri- 
1 1Oth St., Richmond Hill, mų prie vakarienės.
N. Y. Po vakarienės šokiai. Gros

čia matote paveikslą .jaunos j 
mergaitės. Ji yra Lillian 
Graunaitė. Ji dar visai jau
nutė, tik apie 11-kos metų,; 
bet jau ji jus juokins vaidin-' 
dama Stellos rolę komedijoj 
“Trilypė Pora,” gruodžio 1- i 
tą dieną, Liberty Auditorijoj. • 
Ji vaidins dar pirmu kartu 
savo gyvenime, bet , jau iš i 
anksto galima sakyti, kad ji 
žavės žiūrėtojus, nąs ji turi 
tame talentą. Pereitame lie- Į 
tuviu kalbos mokyklėlės pa- Į 
rengime ji atsižymėjo sakyda- i 
ma eiles. Tada publika ne-. 
norėjo ją paleist nuo estra-. 
dos. ;

Beie. reikia pasakyti, kad į 
ir Lillian motina Eva Grau- ! 
nienė šitoj komedijoj taipgi 1 
turi didelę rolę. Katrės švil- į 
pienės. Ir nors pirmiau ma- j 
žai vaidinusi, bet gerai mo
kinasi rolę, atrodo gana ti
piška ir bus gera aktorka. 
Mat, ji kai atneša kalakutą 
ir vaišina svečius, tai jau tik . 
laikykis iš juoko.

Kalbant apie dukterį ir mo
tiną. reikia pakalbėti ir apie 
jų visą šeimyną. Tik pažiū
rėkim:

Motina Eva mokinasi rolę, 
duktė Lillian taipgi mokinasi 
rolę, didžioji, vyresnioji dūk-1 
te Adelė atspausdino komedi-j 
ją ir vaidinime bus pamergė.

Suvažiavime ir bankiete da
lyvaus daug svečių iš kitų 
miestų. Įvertindami svarbą 
savo įstaigos, jos suvažiavimo, 
atvyks daug šėrininkų iš kitų 
mūsų valstijos miestų ir iš ki
tų valstijų. Atvyks ir šiaip 
svečių, gerų prietelių, pasi
naudodami švenčių proga i) 
dar geru, patogiu keliauti 
oru. Daugelis atvyks pama
tyti savo įstaigą pirmu kar
tu. Kiti — pamatyti pertai
są progresą ir pasimatyti su 
visais b r o o k 1 y n i e č i a i s.

Namiškiai, būkime visi ant 
kojų pasitikti svečius! O kad 
viskas galėtų išeiti pagal pla
ną — o planą direktoriai yra 
pateikė gerą — įsigykite ban- 
kieto tikietus iš anksto. Gau
nami auditorijoje, Laisvės raš
tinėje, pas direktorius ir pas 
tūlus kitus, žinomus organi
zacijų, įstaigų tikintų skleidė
jus.

26-tos Darbotvarkis
Suvažiavimas prasidės 1 va

landą po pietų. Prašomi ne- 
sivėluoti. Ateikite visi atsto
vauti savo šėrus. Negalintie
ji ateiti, įteikite pilnai išra-

Jų sūnus Eddie šoka jaunuo
lių šokikų grupėje, o tėvas 
Walter Graunas juos visus sa
vo automobiliu m i vežioja į 
praktikas. Taigi, visa jų šei
myna dabartiniu laiku dirba 
mūsų menui. Puikus pasiau- 
kavimas. Valio Graunu šei
mynai !

G e rb i am i e j i, nepamirškit 
atsilankyti 4-tą dieną gruo
džio į Liberty Auditoriją ir 
matyti juos vaidinant.

Po vaidinimo bus šokiai 
prie puikios Geo. Kazakevi
čiaus orkestros.

Kviečia, Rengimo Komisija.

Jurgio Kazakevičiaus orkes- 
; Iras. Įžanga'Vien tik**.šokiams 
Į 50 c. Bendras tikintas (va- 
1 karionei ir šokiams) $3.

Kelrodis į Richmond Hill
Važiuodami iš bile kur 

klauskite kelio į Richmond 
Hill. Nepamirškite to HILL.

Mieste yra dm Richmondai 
į—vienas, mūsiškis, su HILLį 
l kitas be hill, vienas nuo kito 
j bent pusantros valandos kelio 
! tolume. Būna taip, kad pas 
J mus atvažiuoja keliaujantieji 
•i kitą Richmondą i)' išsigąsta, 
I kad jie savo deitą bus visiš- 
1 kai pavėlavę kol pasieks aną 
' Richmondą.

A t va ž i u oi autiems m aš i n o- 
i mis Holland Tuneliu geriau- 
I šia važiuoti į Brooklyną Man- 
, hattan tiltu, susirasti Atlan
tic Avė. ir tiesiai šauti iki Li- 
j borty Auditorium, kampas 
! 1 1 Oth St.

Įvažiuojant miestan iš 
i Naujosios Anglijos valstijų 
i važiuoti per Whitestone tiltą, 
imti Belt Parkway, sekti ro- I

i dyklius į International Air- 
I port iki Exit 16, imti Lefferts 
Į Blvd., iš jo įsukti į Atlantic 
į Avenue po kaire.

Traukiniais: .
Iš New York o d avė ž a BMT 

i ar Independent linijų Jamai- 
! ca traukiniai.

BMT Jamaica traukinį im
ti Canal St. stotyje. Išlipti 
111th St. stoties užpakalinia
me galo, po tuo pat šonu eiti 
11 I-ja du blokus iki Atlantič 
Avė.

Independent Jamaica trau
kiniai gaunami miesto centro 
stotyse. Užsėsti Kew Gardens- 

I Union Turnpike stotyje, išsi- 
i pirkti už 2 c. transfėrą, sekti 
i rodyklius į Q-37 busą ir juo- 
Į mi važiuoti-iki Atlantic Avė.

iš Atsibuvusio SLA 
38 Kuopos Bankieto

i _______

Lapkričio 19 d. įvyko SLA 
38-tbs kuopos metinis bankie
tas Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo patalpoje. Pirminin
kavo J. Glaveckas, o jo įpro
tis yra pirmiausia apdergti 

i Tarybų Sąjungą ir rusų tau- 
i La, o tik po to. atsikvošėjęs, 
eina prie dalyko. Paprastai 
bankietų pirmininkai nušvie- 

■ čia savo organizacijas, jų 
i tikslą.

Buvo pakviesti keli asme- 
| nys kalbėti. Iš kriaučių kal- 
i bėjo delegatas Ch. Kundrotas, 
j Prisiminė, kad mes turime 
j daugiau žiūrėti į organizaci- 
I jas, jų gerovę, o politikas tu
rime padėti į šalį. Kalbėjo 

i K. Kreivėnas. Jis sakė, kad 
puolantieji asmenis, tautas 
(už skirtumą jų pažiūrų) po- 

i litikieriai griauna mūsų orga- 
! nizacijas. Taipgi kalbėjo mi- 
į nėtos kuopos organizatorius 
I J. Aymanas. Jis daugiausia' 
i palietė reikalus savo kuopos, 
Į kuriai jis darbuojasi. Kal- 
‘ bėjo advokatas J. Andžiulai- 
itis ir Atletų Klubo pirminin- 
i-kas J. Petersonas. Buvo ir 
j daugiau kalbėtojų, bet man 
neteko išgirsti jų pavardes. 
Kaip paprastai, prie valgių ir 
gėrimų būna sunku ką nors 
aiškiai girdėti, tad malonėki
te atleisti tie, kurių nepažy
mėjau.

Po kalbėtojų, buvo ir dai
nelių. Rodosi, Ranonis (pa
vardės nenugirdau), turįs 
gražų balsą, atsistojęs greta 

I pirmininko, užtraukė rusišką 
| dainą. Kaip jautėsi Glavec
kas, sunku pasakyti, tik ga
lima spėti, kad tas jo politi
nis įtūžimas ant rusu tautos 
jo širdį paveikė desėtkus sy
kių daugiau plakti. Tas pats 
dainininkas sudainavo gražiai 
ir lietuviškai. Mat, gražus 
balsas tinka visų tautų dai
noms, o dainos balsui. Rauš- 
kaitis, neseniai atvykęs iš Eu
ropos, irgi gražiai sudainavo 
porą lietuviškų dainelių. J. S.

Kultūrinio Centro Metinis

BANKETAS
Rengia Lietuvių Namo Bendrove

Šeštadienį, lapkriti© 2® Į&ov., 1949
Tą pačią dieną Įvyks Namo Bendroves suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dieną. O 6-tą vai. vakare 

bus bankietas. Po vakarienes šokiai.

VISKAS BUS

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

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

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

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

/

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

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

progos neturėsime.

J

>

Padėkavonės Dieną, lapkri
čio 24-tą, Brooklyn© Lietuvių 
Atletų Klubas ruošia sporto ii 
pamarginimų vakarą. Bus 
Klaščiaus Clinton Parke, 
Bctts ir Maspeth Avės., Mas- 
peth, N. Y. Durys atdaros 
nuo 2 vai. dieną. Programa 
5 vai. vak. Įžanga 75c as
meniui.

Svečiai matys įdomį krep
šininkų lošimą, išklausys gra
žią muzikos programą ir 
taipgi linksmai praleis laiką 
šokant prie gero orkestro. 
Klubo valdyba ir rengimo 
komisija nuoširdžiai jus kvie
čia dalyvauti šiame parengi
me. Pavalgę kalakuto na
muose, vykite į Klaščiaus Sa
lę-

“Dėkui Tau, 
Kad Tu Numirei!”

Susitikti tarpusavyje su vi
sais gerais Lietuvių Kultūri
nio Centro patri jotais, ben
drojo, šeimyniško pobūdžio 
nuotaikoje praleisti vakarą 
yra rengiami kalakutienos j 
pietūs - vakarienė Padėkų [ 
Dienos prievakarį (amerikie- | 
čiai vakarinį valgį vadina 
pietumis, o mes—vakariene).

Valgis bus duodamas 5 va
landą, kad nebūtų per vėlu 
tiems, kurie valgo tuojau po 
sugrįžimo namo darbo dieno
mis, ir kad užtektų laiko ge
rai pavalgyti, pasikalbėti ir 
dar laiku sugrįžti namo tiems, 
kurie penktadienį dar eis 
dirbti. '

šios draugiškos vakarienės 
proga pasitiksime, susipažin
sime ir jmūsų jaunavedžius, 
Walter įir Heleną Brazaus
kus. Walterj, jauną Liberty

Auditorijos prižiūrėtoją, dau
gelis, bent iš matymo darbe, 
jau pažįstame, bot jo žmoną 
—dar ne visi, nes ji, buvusi 
Hartfordietė, tik dabar atvyks 
apsigyventi pas mus. Čia su 
jais susipažinsime arčiau ir 
palinkėsime jiems laimės šei
moje.

Kviečiami pas mus užeiti 
pabuvoti ir tie, kurie tui ėsite 
vykti svečiuosna, jau būsite 
pietavę kur nors kitur, nes 
erdviose auditorijos patalpose 
vietos užteks visiems. Rengia 
ir kviečia visus auditorijos 
darbininkų, savanorių ir pa
tri jotų grupė.

New Yorke, Hotel Roose
velt, susirinko viso miesto ir 
apylinkės trafiko viršininkai 
svarstyti planus kontrolei vis 
didėjančio trafiko.

Ne visai tais žodžiais, bet 
prie tokios padėties buvo pri- ! 
spirta mūsiškės nepaisymo ; 
žmogaus santvarkos pastūmė- ! 
ta į benamius Everham šei
ma, Roosevelt, L. L

Šeimos buvusis apgyventas ; 
nameliūkštis, prie 224 Brook- 
side Ave., yra paskirtas nu
griauti, toje vietoje ruošiama
si statyti apartmentūs. Ir, 
tartum aitvaras būtų iš 
po mūsų kojų tuščius žeme
lės plotus išvogęs, būtinai rei
kėjo iš ten išvaryti šeimą, nu- j 
griauti vieną pastogę pirm 
pastatymo kitos.

Prisista ty d i n o pirm ad i e n i o 
rytą aparatas namuką griau
ti, o šeimą su 9 vaikais iš 
buto mesti, kaip staiga atėjo 
“linksma” žinia — mirė ki
tur “linksmai” gyvenusi iš 
pašalpos šeima, jų butas atli
ko. Bet kad su mirusiais sve
timais ne taip jau jauku gy
venti, tad dabartinis Everha- 
mų stogas likosi nenugriautas 
iki palaidos aną šeimą;

PARDAVIMAI
I

Parsiduoda 6 šeimų mūrinis na- ■ 
mas, do penkis kambarius apart- [ 
mentai, . Combination sinkos, visas 
namas labai gerame stovyje. Greit 
bus tuščias apartmentas ant pirmų 
lubų. Parduodame už labai prieina
mą kainą. Randų atneša $163 j mė
nesi. Jokių pataisymų nereikia, tik 
stok ir gyvenk. Labai gera komuni
kacija susisiekimui su visomis 'mies
to dalimis. Kreipkitės: 253 Grove 
St. Brooklyn, N. Y., ant vidurinių 
lubų po dęšinei. (256-260)

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

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

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

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS'

ANTANAI LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai
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t TITOD’C DAD 411 GRAND STREET j
į ZiUi i O OAIt BROOKLYN, N. Y. |

Joseph Zeidat Jr., prop. |
f'NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN *

DEGTINĖS - VYNAI -------

4*
4*

Ž į DEGTINĖS - VYNAI - ALUS t
1 Telefonas TELEVISION I
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Telefonas EVergreen 4-0208

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & GriH
DEGTINĖS, VYNAI \ 

IR ALUS
32 TEN EYCK STRE

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

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

LITUANICA SQUA

RESTAURANT /

Catherine Augustine & Frank ISstnko
SAVININKAI

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Avė., Brookly
Tel. EVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree




