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Kai yra susikirtimas, 
uai, rietenos, susipykimas, 
interesų prieštaravimas, neap
simoka kalbėti anie “tarptau
tini padorumą.“ Kas vienam 
padoru, tas kitam baisu ir ne- 
morališka.

Tūlas Vyt. Kastytis kunigų 
Drauge paėmė nagan Tarybų- 
Lietuvos poetus. Nė vieno ge
ro poeto jis nesuranda, 
jie tik 
ziją.“

Kodėl jų eilėraščiuose 
tyčini nesiranda tikrosios po
ezijos nė ant nago juodymo 
uždėti ?

Atsakymas lengvas: jie ne
berašo ir 
vargelius 
vyzdžiui, 
nepatinka
Churgino posmas:

“Ryto vėjas neša smėlį 
Nuo Ventos krantų.
Greitas mano traktorėli, 
Jau saulutė atsikėlė,— 
Kelk

Arba
Kastytį 
posmas:

“Penkmečiais išpuošim 
savo jauną

Ir išnešime gražią ją
į saulę šviesią.

Ir tautų draugystėje
rasi savo dalią, 

Kaip dar niekad
mano Lietuva žydėsi 
(Tąsa ant 5 pusi.)

nebedainuoja apie 
ir kryželius. Pa- 
Draugo “filosofui“ 

toks poeto

ir tu.”
tiesiog iš proto varo 
poeto A. Skinkio toks

gilumos širdies z 
sau baltimoriečius. Kaltinu 
tik save. Visiškai pamiršau, 
kad buvau apsiėmęs dalyvauti 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 25 kuopos bankiete lap
kričio 12 dieną.

•Jokio pasiteisinimo neturiu. 
Atsiminiau tik tada, kada pa
skaičiau korespondencijoje už 
savaitės po bankieto, 
aš turėjau dalyvauti.

Kai labai iš anksto 
kur 
prieš 
apie 
kaip 
atminties, 
bar.

' Tačiau džiugu, kad bankie- 
tas pavyko gerai.
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J. Tautų Seimas Nubalsavo ŽSmos
Priimt Tik Anglų-Amerikon y 
Šalininkus į Jungt. Tautas
Angly-Amerikonu Blokas Didžiu Daugumu Balsy Atmetė 
Sovietu Pasiūlymą Priimt ir Naująsias Demokratijas

Washington. — Kinų liaudies teismas Mukdene, Man- 
džurijoj, nuteisė Jungtinių Valstijų konsulą Angusą 
Warda 1 metus kalėti, o keturiems konsulo padėjėjams 
skyrė po 4 mėnesius kalėjimo. Bet teismas suspendavo 
kalėjimo bausmes jiem ir tiktai liepė tuojau išsikrausty
ti iš Kinijos.

Jie nuteisti už tai, kad sumušė du kinus, amerikinio 
konsulato tarnus.

Teisėjas Nuteisė Bridgeso 
Advokatą Pusę Metų Kalėti 
Už “Teismo Paniekinimą”
Atmetė Reikalavimą Panaikint Bylą prieš Garsųjį 
Vakariniu Laivakroviy Unijos Vadą Harry Bridgesą

nors dalyvauti

tai nebeprimena, kažin : Flushing Meadow, N. ... 
visas dalykas išeina iš Jungtinių Tautų seimas,

Taip atsitiko ir da-j vadovaujant amerikonam ir 
langiam, užgyrė Dasiulymą 
! priimti į Jungt. Tautų or- 
: ganizaciją devynis tiktai 
I sekamus kraštus:

Austrija, Ceiloną, Suomi-

tiktai

Komercinėje spaudoje pa- .
madon ją,. Airiją, Italija, Jordaną,skutiniais laikais įėjo 

daug kalbėti apie “tarptauti
nį padorumą.“

Kinijos komunistinė vyriau-Į 
sybė Mukdene paneigė “tarp
tautinį padorumą,“ kai sua
reštavo mūsų konsulą ir jo 
pagelbininkus. Ir koks tik 
kurios šalies elgėsis mums ne
patinka, mes garsiai surinka
me apie “padorumą.“

Bet aną dieną mūsų vy
riausybė užklupo ir suarešta
vo Amtorgo viršininkus. Su
rado, kad jie neprisilaikė tam 
tikrų įstatymų. Niekas <• ne
kalbėjo apie “tarptautinį pa
dorumą.”

Reikia išmokt seno ir labai 
teisingo moralinio principo: 
Nedaryk kitam tai, ko nenori, 
kad tau kitas darytų, t

pietinę Korej’ą, Portugaliją 
j ir Nepalį.

Tie kraštai yra Amerikos 
ir Anglijos politikos rėmė
jai.

Už šį pasiūlymą balsavo 
52 seimo delegatai prieš 5. 
Vienas susilaikė.

Sovietai siūlė sykiu su 
minimais kraštais priimt į 
Jungtines Tautas ir šias 
penkias naująsias, liaudiš
kas demokratijas:

Albaniją, Išlaukinės Mon-

gplijos Liaudies Respubliką, 
Bulgariją, Rumuniją ir 
Vengriją.

Šis Sovietų pasiūlymas 
atmestas 32 seimo balsais 
prieš 12.

Suprantama, kad Sovietų 
delegatas, Saugumo Tary
boje atmės - vetuos tiktai 
Amerikos ir Anglijos šali
ninkų piršimą į naujus 
Jungtihių Tautų narius.

Su Holandy Lėktuvu 
Žuvo 34 Žmonės į

Kinijos Liaudininkai
Užėmė Kveiliną

Lake Success, N. Y. — Sovietų atstovybė Jungtinėse 
Tautose pareiškė, kad ji jau nepripažįsta Kinijos tauti
ninkų delegatų nei Jungt. Tautų seime nei Saugumo Ta
ryboje.

Portland, Oregon. — Į kalną sudužo karinis Amerikos 
lėktuvas. Ieškoma šešių jo lakūnų, gyvų ar negyvų.

; Roma. — Bežemiai ir mažažemiai valstiečiai užėmė 
didelius dvarų žemių plotus ir Katanijoj, Italijos provin
cijoj. Valdžios' atsiųsta policija bandė juos nuvyti nuo 
tų žemių, bet valstiečiai nepasidavė.

Jau pirmiau' bežemiai valstiečiai užėmė daug bergž
džiai laikomų dvarinių žemių Kalabrijoj ir Apulijoj, pie-

San Francisco. — Fede- su i Mclnnis’ui, teisėjas Ąti- 
ralis apskrities teisėjas dėjo adv. Hallinano įkalini- 
George B. Harris nuteisė mą, iki užsibaigs ši byla. 
Harrio Bridgesoi advokatą Bridges teisiamas už tai, 
Vincenta Hallinaną 6 mene- kad jis, imdamag^Amerikos * ■» — , • w •• < 1 T T T 1 • 1 • i 1 •— _ _ * __ •_ \ _sius kalėti už tai, kad Hal
linanas “paniekinęs teis
mą.” r J

Bet prašant Bridgesui, 
CIO Vakarinių Laivakro- 
vių Unijos pirmininkui, ir 
kitam jo advokatui, Jame-

štai dar vienas gražus “pa
dorumo“ pavyzdys. Panamo
je policijos galva huvertė iš
rinktąjį prezidentą, pasisky
rė savo pastumdėlį ir sudarė 
naują valdžią. Ant rytojaus 
jau mūsų valstybės depart
mentas tą valdžią pripažino 
teisėta ir legališka valdžia.

Bet Kinijoje milžiniškas 
liaudies sąjūdis nušlavė fašis
tini Čiango režimą. Mūsų gi 
valstybės departmentas ne tik 
pats nepripažįsta -naujosios 
vyriausybės, bet dar Marshall 
Plano šalis verčia nepripažin
ti.

Kur čia padorumas?

Čungking, Kiniia. — Ki
nu Liaudies Armija atėmė 

i iš tautininkų Kveilina, 
Kvangsi provincijos sosti
nę su geležinkelio stočia.

Šiauriniame fronte liau
dininkai grumiasi pirmyn 
linkui Tsungyi ir Čunakin- 
go, laikinosios tautininku 
sostinės. Kiti Liaudies Ar
mijos pulkai stumia tauti
ninkus atgal link Čangyi į 
nietu vakarus ir link Liu- 
čovo geležinkelio stoties, 
Kvangsi provincijoj.

Oslo, Norvegija. — Miške 
atrasta lavonai 34 asmenų, 
kurie tapo užmušti, kai 
praeitą sekmadienį nukrito 
h olandų lėktuvas. Gyvas 
tiktai vienas išliko — 12 
metų vaikas Isaac Aliai.

Žuvo 27 i švieti n ti žydų 
; vaikai ir 7 suaugę — trys 
j švedės slaugės ir keturi ho- 
I landai, lėktuvo ' įgulos na- 
. riai.

Lėktuvas gabeno vai- 
1 kus iš šiaurinės Afrikos į 
Norvegiją, jų sveikatai pa
taisyti.

Kada išlikusio Allalo 17- 
metinis broliukas Tunise, 
Afrikoj, išgirdo apie nelai
mę, tuoj iš susijaudinimo 
numirė.

Washington. — Senatorius Martin pareiškė, jog tai 
skandalas, kad tokiais .“gerais laikais, kaip dabar, Tru- 
mano valdžia įsiskolina 6 iki 7 bilionų dolerių per me
tus.” Jis ketino kovoti prieš valdžios sumanymą dar tak
sus pakelti.

Paryžius. — čia viešėdami, 7 Amerikos senatoriai, gy
rė Marshallo planą, kad jis padėjęs apsaugoti vakarinę 
Europą nuo komunizmo.

Hyde Park, N.Y. — Prezidento Fr. D. Roose^elto naš
lė Eleonora Rooseveltienė pasikvietė į Thanksgiving pie
tus Irano karalių Pahlevį.

Washington.;,— Per trečiąją šių metų ketvirti Ameri
kos pramonė pagamino 7 bilionais dolerių mažiau dirbi
nių - produktų, negu per pirmąją 1949 metų ketvirtį, 
kaip pranešė prekybos departmentas.

11 AI WNINKII KOMANniERIUS SAUKIU , 
KINŲ TAUTININKŲ ARMIJAS PASIDUOTI

Amerikonas Prisipaži
no Šnipavęs Vengrijoj

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžios areštuo
tas, amerikonas Robertas 
Vogeler prisipažino, kad 
šnipinėjo prieš Vengrijos 
Liaudies Respubliką ir da
lyvavo kenkimo veiksmuose 
prieš ją. Vogeler yra vice
pirmininkas amerik. Tarp
tautinės Telefonų - Teleg
rafo kompanijos.

Taipgi areštuoti du Vo- 
gelerio bičiuliai, anglas Ed-

pilietybės popierius, \po 
priesaika užsigynė, kad jis 
buvęs komunistas.

Teisėjas Harris išrado 
panieką teismui tame, kad. 
advokatas Hallinan nurodė, 
kaip valdžia per keliolika 
metų persekiojo kovingąjį 
darbininkų vadą Bridgesą, 
mėgindama deportuot jį į 
Australiją. O Harris buvo 
uždraudęs prisiminti apie 
tuos persekiojimus.

Kuomet teisėjas Harris 
atidėjo Hallinanui bausme, 
Hallinanas tuojau pareika
lavo, kad Harris pasidalin
tų iš šios bylos, kaipo ne
teisingas, vienpusiškas, ar
ba kad panaikintų pačią by- 
lą. '

Teisėjas atmetė tuos rei
kalavimus.

Kruvina Kova tarp “2 ngar Sanders, tos kompani-' pa„amftQ Prayi-Lnhi 
jos pareigūnas, ir vengras 1 iivzjuvuiy

ČIANGO PAVADUOTO
JAS LĖKSIAS AME

RIKON
Hong Kong. — Kinų tau

tininku prezidento Čiang 
Kai-šeko pavaduotojas, ge
nerolas Li Tsung-jen, pla
nuoja skristi į Jungtines 
Valstijas.

Pirm keleto dienų Li at
lėkė į anglų koloniją Hong 
Kongą, sakoma, “gydytis.”

Atrasta Atominė Plutonium 
Medžiaga Franci joję

Paryžius.— Francijos že
mėje atrasta plutoniumo, 
sprogstamosios atominės 
medžiagos.

Valdinė atomų jėgos ko
misija pareiškė, jog pluto
nium bus naudojamas mok
sliniams tyrimams ir ban
dymams pritaikyti atomų 
jėgą civiliniams reikalams. 
Tos 
vra 
kas

Washington. — Ameri
kos, Anglijos ir Kanados 
valdininkai lapkričio 28 d. 
vėl susirinks tartis atimi
nės jėgos klausimais.

Bonn, Vokietija. — Ame
rika, Anglija ir Francija 
žadėjo daugiau lengvatų 
vokiečiams vakarinėje Vo-

komisijos direktorius 
komunistas mokslinin- 
Frederic Joliot - Curie.

Hong Kong.— Kinu liau-|mas ragina tautininku ka- 
dininku komandierius, ge-1 riuomenę: Nustoti kovojus, 
nemlas Liu Po-čeng atsi- pasilikti dabartinėse pozici- 
šaukė per radiją j keturias jose ir pasiųsti atstovus 
pietiniai - vakarinės Kini- pasitarimams su Liaudies

Imre Geiger, jos direkto
rius.

s Geiger prisipažino, kad 
bendrai su Vogeleriu ir 
Sandersu šnipinėjo sveti
moms valstybėms ir varė 
sabotažą prieš Vengrijos 
valdžia, v

Kairo. — Arabiškoji Ye- 
Visi i men karalija kviečia ame- 

užmuša tikrąją poe-! rikonus ir anglus'dėti kapi-
talą j Yemeno žibalo vers
mių išvystymą. į

Rock Falls, Wis.—J. Ber
go farmos gaisre sudegė 5 
vaikai.

jos provincijas, kad pasi
duotu Liaudies Respubli
kai. Tai vienintelės Drevin
ei jos, kur tautininkų val
džia dar laikosi. Jos yra 
Kveičov, Yunnan, Szečvan, 
ir Sikang.

Gen. Liu sakė, jog liaudi
ninkai, užimdami Kveijang 
miestą, Kveičov provincijoj, 
pusiau perkirto tautininkų 
armijas; tad bergždi būtų 
tautininkų mėginimai atsi
laikyti.

Generolo Liu atsišauki-

Armija.
Kartu Liu šaukia visus 

tautininku valdininkus ir 
policiją eiti savo pareigas, 
palaikyti tvarką, saugoti 
valdinę nuosavybę ir doku- i 
mentus, iki atvvks komuni
stai - liaudininkai.

Gen. Liu sakė, Liaudies 
Respublika užtikrins tarny
bas tiems tautininkų valdi-

Niism-ji’di Mirt Keturi
Rnm miios Išdavikai

Bucharest, Rumunija. — 
Pranešama, jog nusmerkta 
mirti 4 Rumunijos armijos 
oficieriai už snipinėiima 
svetimai valstybei, 
tama, Amerikai.

22 kiti oficieriai
5 metus iki viso
kalėti už veikla prieš rumu 
nų Liaudies Respubliką.

supran-

nuteisti 
amžiauš

bas tiems tautininkų valdi- Praga. — Čechoslovakija 
ninkams ir policininkams, • paleido 168 kunigus ir pa- 
kurie padoriai elgsis arba i 
pasitaisys.

Ne Hiss, 
Valdžios

n Wadleigh Ėmęs 
“Sekretus”

York. — Algerio 
buvusio valstybės

Francija Naudoja 50,000
Vokiečiu prieš Vietnamą

rapijonus, kurie buvo areš
tuoti už veiklą prieš val
džią.

Pan omo CRv — non/*- 
mos seimas nutarė sngra
žinti prezidentą Dan. F. 
Chanisa, kuri policijos va
dai praeita sekmadieni pri
vertė nasitraukti. Policinin
kai tada, grūmodami kulko
svaidžiais. prispyrė Chani- 
są atsisakyti nuo preziden
tystėm ir nauju prezidentu 
paskyrė vice - prezidentą 
Robertą Chiari.

Jungtinių Vol skua 
džia tuojau užgynė naująjį 
policinį prezidentą.

Bet kuomet antradienį 
seimo nariai ir Dūkstančiai 
žmonių lydėjo Chanisa at
gal i prezidentinius rūmus, 
tai *Chiaro policija ėmė šau
dyti; nušovė viena vaiką, 
viena suaugusį žmogų ir 
sužeidė keliolika asmenų, 
jų tarpe ir kelis seimų na
rius.

Tuo tarpu Chiari po poli
cijos sargyba sėdi prezi
dentų palociuje.

Smarkeja Filipinų Valstiečių 
Sukilimas prieš Valdžią

milicininkais ir policija 0- 
bandoj, 7 mylios į šiaurę 
nuo Manilos. Mūšis* tęsiasi. 
Atvyksta pastiprinimų vie
nai ir antrai pusei.

Milicija skelbia, kad ji 
apsupa sukilėlius Carmo-

nuo

Tel Aviv. — Izraelio val-

Manila.—Mūšyje tarp Fi
lipinų milicijos ir 300 vals
tiečiu sukilėlių (hukbalaha- 
pų) liko nukauta 12 milici
ninkų. Kautynės įvyko Ba- 
tangas provincijoj, 60 my
liu į pietus nuo sostinės Ma
nilos. Milicija sakė, kad vi- noj, i pietų vakarus 
so užmušta bei sužeista 74 Manilos. 
vyrai iš abiejų pusių.

Sukilėliai praeitą šešta- i 
dienį užpuolė tris policijos stybė turi jau virš 1,000,-
arsenalus ir vieną kareivi-. 000 gyventojų. Per pasta- 
nę toje provincijoje ir pasi- ruosius pusantrų metų Iz- 
grobė įvairių ginklų. raelin suplaukė 300,000 žy- 

600 valstiečių kovėsi su dų iš kitų kraštų.

New 
Hisso, 
departmento pareigūno, ad
vokatas Claude B. Cross į- 
rodinėja federaliame teis
me, iog ne Hiss, bet Julian 
Wadleigh, kitas buvęs val
dininkas, vogė kopijas va
dinamu “sekretnų” valdžios 
popierių ir nešė amerikonui 
Whittakeriui Chambersui, 
prisipažinusiam šnipui.
Chambers, valdžios “sviet- 

kas” prieš Hissą, pasakojo, 
kad jis tuos “sekretus” gau
davęs iš Hisso ir turėjęs 
juos perduoti tariamiem 
Sovietų agentam Washing
tone.

Hisso advokatas, tarp ki
tų Chamberso žulikysčių, 
parodė, kad Chambers pirm 

•karo apgavingai išgavo iš

Berlin. — Karinė fran- 
cūzų komanda Vokietijoje 
kas savaitę samdo po 7,000 
bedarbių vokiečių ir siunčia 
juos kaipo kareivius prieš 
Vietnamo respublikiečius.

Vietnamo darbininkai ir 
valstiečiai kovoja už pasi- 
liuosavima nuo Francijos 
imperializmo.

Franciia yra subūrus jau 
daugiau kaip 50,000 vokie
čių karui prieš Vietnamo 
respubliką Indo-Kinoj.

Roma. — Popiežius už
draudė katalikams pardavi
nėti komunistinius laikraš
čius, jeigu jie nepriversti 
tatai daryti.

Athenai. — 7-se Graiki
jos miestuose ketvirtadieni 
buvo paskelbti visuotini 
streikai.

Kinų Teismas Greitai Teis 
Jungt. Valstijų Konsulą U ardą

Washington. — Kinų ra- kaip rašo Kinijos komunis- 
dijas iš Mukdeno pranešė, !tų - liaudininku laikraščini. 
jog liaudies tęismas baigia i Filipinų prezidentas FJp. 
tardyti Jungtinių Valstijų Quirino atsiuntė pritarimą

ORAS. — šalta giedra.

valdžios pasportą Europon 
keliauti. Tam Chambers

konsulą Angusą Warda ir 
keturis jo padėjėjus. Sako, 
šiomis dienomis - teismas 
padarys sprendimą prieš 
juos.

z Wardas ir konsuliniai jo
padėjėjai buvo areštuoti tų Kinijos Liaudies Res- 
spaliu 24 d. už tai, kad jie publika paleisti Warda.
žiauriai sumušė ir išpjūdo r " '

Jungtinių Valstiiu protes
tui dėl to, kad Kinijos liau
dininkai areštavo Amerikos 
konsulą Wardą.

Jungtines Valstijos atsi
šaukė j 30 šalių, kad ragin-

London. — Anglijos už- 
naudojo seniai mirusio sve- du kinus konsulato tarnus, sienio reikalų minister] ia 
timo kūdikio gimimo liūdi- kuomet jiedu pareikalavo pareiškė “rūpesnį” dėl 

i sumokėti užvilktas algas, Wardo arešto.
i
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NEPAVYKUS 
APGAVYSTĖ

Kanadiečių Liaudies Bal
sas rašo:

Kiek laiko atgal komerci
niai laikraščiai įdėjo paveiks
lą iš Čekoslovakijos. Paveiksle 
buvo grupė žmonių. Vieni 
jie buvo nuliūdę, o kiti net 
verkė. Po. paveikslu buvo pa
aiškinta, kad tai giminės nu
teistų čekoslovakų. Jie verkią 
išgirdę teismo nuosprendį. 
Tas paveikslas buvo paskleis
tas po visą pasaulį. Jis pasie
kė ir Čekoslovakiją.

Čekoslovakijos laikraščiai, 
tačiau, greitai pastebėjo, kad 
ne viskas tvarkoj su tuo pa
veikslu. Jie susirado laidas, 
kuriose buvo tas paveikslas, ir 
tu o j aus paaiškėjo, kad tai 
biauri melagystė. Paveikslas 
nutrauktas laike prezidento 
Benešo laidotuvių ir žmonės 
verkia ne kokių tai teisiamų
jų, o prezidento Benešo.

Komercinės spaudos žinių 
rinkėjai manė, kad ši apga
vystė praeis nepastebėta, bet 
nepraėjo. Melagiai buvo 
gauti ir ištempti į viršų, 
tatyti prie gėdos stulpo,
manykite, tačiau, kad jie turi 
gėdą. Kol kas jie dar nerado 
reikalo atšaukti tą apgavystę.

šis įvykis yra tik krislelis 
toj jūroj melų, kurie 
komercinėj spaudoj.

Didvyris!
Praėjusį pirmadienį Niujorke atsidarė Metropolitan 

Opera House. Pirmąjį atidarymo vakarą, kaip visuomet, 
susirenka miesto atranka — daugiausiai aukštos ponios 
su savo naujomis suknelėmis ir brangiais žemčiūgais ant 
kaklų, galvų, rankų ir pirštų (kai kurios ir ant kojų!)— 
visa tai, žinoma, parodai. Su jomis buvo ir ponai. Retas 
kuris šitų ponų ir ponių vyksta pasidžiaugti operos gro
žiu, aktorių vaidyba, dainininkų dainavimu. Jie vyksta 
pasirodyti! Jie operoje vietas, paprastai, nusiperka vi
sam sezonui ir kitais vakarais tos vietos dažniausiai esti 
tuščios. .

Bet ne apie tai įbes čia norime kalbėti.
Kaip kas metai, taip ir šiemet atidarymo vakarą buvo 

ir teisėjas Medina; išgarsėjęs savo žiauriu elgesiu ko
munistų vadovų teisimo metu.

Tačiau, rašo spauda, kitados Medinos nieks nepastebė
davo. O šiemet, kai tik jis pasirodė, jam buvo sukeltos 
“didelės ovacijos.”

Už ką?
Už tai, kad jis pasirodė “vyru” teisme: žiauriai nu- 

smerkė ne tik teisiamuosius komunistus, o ir jų gynėjus, 
advokatus!

Matot, kaip greit žmogus pas mus gali patapti didvy
riu! Tik būk tu aštrus, žiaurus link komunistų ir tu jau 
esi labai gerbiamas žmogus. . I

Bet kas gi atidarymo vakarą operoje buvo? Kas jam 
plojo? Nieks kitas, kaip kapitalistai, turčiai, žmonijai 
nereikalingiausias elementas, bet labai bijąs socializmo 
elementas.

Jei atidarymo vakarą operoje būtų buvę darbininkai, 
— teisėjas Medina būtų buvęs visiškai nepastebėtas, o 
gal dar būtų susilaukęs ir kitokių “pasveikinimų.”

Šis darymas didvyrio iš Medinos, aišku, yra tikėtas ir -----‘’aį’””;" 
lauktas. Bet tai nereiškia, kad jis toks yra! rascio Standard kores-

Teisėjas Thayer, teisęs Sacco ir Vanzetti, nepasiliko pondentą Robert McKeown, 
Amerikos istorijoje didvyriu, — didvyriais, kankiniais kuris važinėjo Vokietijoje 
už laisvę pasiliko ir pasiliks jo nusmerktieji Sacco ir 
Vanzetti!

su- 
pas- 
Ne-

telpa

NAUJAS NACIZMO 
PAVOJUS VAKARINĖJ 
VOKIETIJOJE

Jonas Yla patiekia įdo
miu daviniu Liaudies Bal- v v
se apie labai rimtą nacizmo 
atgijimo pavojų Vokietijoj. 
Jis cituoja Montrealio laik-

ir mokslo postus. Nemažas 
skaičius pateko į- vyriausias 
civilio aptarnavimo vietas. Ir, 
rasi už vis pavojingiausia, bu
vusiųjų nacių laikraščių ir 
žurnalų leidėjai grįžta atgal į 
savo biznį. Nekurie nerado 
net reikalo pakeisti savo 
dinių vardus, kokiais jie 
tuomet, kada jie šinkavo 
belso propagandą.”

Jis rašo, kad nacių prilindo 
į teismus tiek daug, kad iš 
denacifikacijos ir kariškų 
kriminalistų, teismų pasidarė 
farsa. Pavyzdžiui, “Bavarijos 
valstijoj,” rašo jis, “apskai
čiuojama, kad nuo 80 iki 85 
nuošimčių teisėjų yra buvę 
naciai.” Tenai < naciški krimi
nalistai gauna labai mažas 
pabaudas arba visai nieko.

Toliau jis rašo: “Denacifi
kacijos teismuose, kuriems 
pavesta nustatyti buvusių na
cių nusikaltimus budavojant 
hitlerizmą, yra daug teisėjų 
ir prokurorų, kurie buvo na
cių partijoj.” Net Jungtinių 
Valstijų autoritetai esą nepa
sitenkinę 50 nuošimčių tų tei
smų darbo.

“Tarp 33 teisminio tymo 
Bielefeld teisme dėl nusižen
gimų prieš žmoniškumą, bu
vo 31 nacių partijos narys.” 
Pats prokuroras teisme rėkė, 
kad jis nepakenčia žydd ir to
dėl supranta, kodėl tiek daug 
išžudyta. Sąjungininkai pat
raukė teisman patį prokuro
rą, bet vokiečių teismas jį iš
teisino.

Korespondentas sako, kad 
naciai tiesiog užvaldė 
kyklas. Patys 
pažįsta,
Bavarijos mokytojų yra bu
vę naciai.

Blogiausioj padėtyj atsi
duria spauda, kadangi panai
kinta kontrolė. Buvę naciai 
leidėjai sudarė bendrą fron
tą ir viešai pareiškė, kad jie 
sudaužys tą >spaudą, kuriai 
pritarė sąjungininkai. Ir jie 

padaryti, nes tie 
leidžiami nacių

Naciams pradė- 
savo laikraščius,

trinių įmonių Rūro krašte te- 
rankose tų, kurie rėmė 

aktyviai, tai 
Daugelis kar- 
nežiūrint są-

bėra 
Hitlerį, jei ne 
nors pasyviai.
telių tebeveikia,

pastangų išardy-

kad

1'ei- 
ejo 
Go-

mo-
vokiečiai pri-
> nuošimčiai

išgirsite ir maty- 
oringą, Gio- 
dideles figū- 

te- 
da-

j angininkų 
ti jas.”

“Jūs vėl 
site Hitlerį,
belsą ir kitas 
ras,” (sako skelbimas prie 
atro vakarinėj . Berlyno 
lyj, jSako tas žurnalistas.

“Beveik visi vokiečių žur
nalai talpina apsakymus apie 
ašmeninį Hitlerio gyvenimą,” 
tęsia žurnalistas.

“Nekurie dalykai, kurie 
vyksta Vokietijoj, atrodo ne
tikėtinai trumparegiški. Pa
vyzdžiui, Jungtinių Valstijų 
autoritetai padėjo išleisti ge
nerolo Halderio knygą, Hit
leris ir Generolai. Halderio 
tezis, kad Hitleris, o ne vo
kiečių generolai pralaimėjo 
karą.”

Rasistinis Chuliganizmas Chicagoje
Šių metų lapkričio 8 dieną CIO veikėjas, Longshore

men’s ir Warehousemen’s unijos lokalo 208 viršininkas 
Aaron Bindman pasikvietė pas save (Čikagoje) 18-ką 
unijistų veikėjų į svečius.

Jie buvo sukviesti pagerbimui havajiečio unijisto dar
buotojo, Ūki Arakaki, kuris tuomet viešėjo Chicagoje.

Su Bindmanu, tame pačiame dviejų aukštų name, gy
vena ir William Sennetto šeima — Sennettas yra sporti
nių daiktų pardavėjas. Juodu gyvena Chicagos Engle
woodo rajone.

Tarp sukviestų unijistų svečių buvo keletas ir negrų, 
— sakoma, 8-ni jų.

ir savo akimis matė naciz
mą keliant galvą..

Skaitome:
“Kuomet karas užsibaigė, 

išrodė negalimu, kad naciai gali tai 
galėtu kada nors pakilti. i laikraščiai

“Hitlerio armijos pasidavė spaustuvėse, 
besąlyginiai. Hitlerio Reichas jus 
ir didžiuma jo imperijos bu- aniems teks kojas užversti, 
vo paversta griuvėsiais. Vo-! “Aktualiai, 
kiečiu nacionalizmas ir nacio-1 veik nėra 
nal-socializmas atrodė mirų-; tas 
siais, , kaip ir pats Hitleris. ! mas apie 
Bet šiandien, nepilnai už pen
kių metų, naciai atgauna savo 
pozicijas Vakarinėj Vokieti- 

ijoj. Jie paėmė savo kontrolei!

leisti

Vokietijoj be- 
pasikeitimo”, rašo 

1 a i kraštiniu kas, kai bėda- 
vakarinę Vokietiją, 

“išskyrus tą, kad dabartiniu 
laiku militarizmas diskredi
tuotas ir žmdnės vos verčia
si ir neturi laiko rūpintis po-J • | J U J . e J 1U Į J d 11 tz 0CIVU JWHIIVICH 1 11

Tuojau prie Bindmano namo susirinko apie 150 asme-1 daugelio valstijų teismus. Dau- j litika. 
nų govėda ir pradėjo kačių koncertą: rėkti, uiti, šaukti, gelis surado kelią į apšvietos ‘ — 
bliauti. , —----------------------------------------

Bindmanas paskambino policijai — neužilgo policijos tokių rasistinių gaivalų, kaip kukluksai, kurie ir į kata- 
atvyko, bet ji nieko govėdai nedarė, jos neišsklaidė.

Panašiai buvo vieną dieną, kitą ir trečią.

“Kontrolė didžiųjų indus-

likus žiūri su neapykanta.
___________  ___ t ___ _t7 __ ____“Taigi ir katalikai prasižengtų, jeigu ignoruotų bend- 
Baltųjų govėda šaukė: Bindmanas nori parduoti neg- i ros kovos reikalą...

rams namus, — mes negrų čia neįsileisime! I 1 “Kai kas gal sakys, kad užpuolimas ant Bindmano na-
Kasdien govėda buvo vis aršesnė, žiauresnė. Ji prade- mų yra įsikarščiavusių vaikėzų darbas. Vaikėzu ten bu

vo. Bet tikroji tokių riaušininkų komanda stovi aukš- 
j čįau. Berods, ji užsikonspiravus, jos kaip ir nematyti. 
Bet ji yra.
“TaS biaurus rasistin. siaubas, kuris įvyko Englewoode, 

turi ne tik lokalės reikšmės. Panašaus smurto poreiškių 
matom visur. Antisemitai, linčininkai ir kukluksai visur 
sėja kerštą, neapykantą ir pabludimą. Jie yra akliausi 
demokratinės santvarkos priešai.”

Bjauriausias ir pavojingiausias dalykas, kaip rašo 
niujorkiškio “The Daily Compass” specialus korespon
dentas, tyrinėjęs tąsias riaušes, kad miesto policija pa
dėjo riaušininkams, užpuolikams.

Tai patvirtina ir chicagiškis dienraštis “Daily News,” 
, pažymėdamas:

“Šiame atsitikime, policijos simpatijos buvo su gauja. 
Tūlų policmanų atsinešimas buvo beveik provokacinis. 
Policija ramiai sau stovėjo nuošalyje, kuomet riaušinin
kai svaidėsi akmenimis... Daug žmonių buvo sumušta. 
Tūlas policmanas ’pasakė vienam mūsų reporterių, kad 
gerai padaryta, sumušant kelis žmones, nes jie buvo ko
munistai.”

Tepasako gerbiamas skaitytojas: argi skaitant šiuos 
faktus, jo nenukrečia šiurpas?!

Jeigu Chicagoje, tame daugybės tautų mieste, šitokie 
dalykai gali atsitikti, tai ko galime tikėtis pietinėse vals
tijose, kur šeimininkauja išimtinai “tikrieji ameriko
nai” baltieji šovinistai, su sKu Klux Klanu priešakyje?

Žinoma, kad prieš šį baisų reiškinį privalo stoti kovon 
kiekvienas laisvę įvertinąs ir mylįs! žmogus'.

“The Daily Compass” pažymi, jog Chicagoje susiorga
nizavo Citižens Committee Against Violence and Dis
crimination.
. Šitam koinitetui privalo padėti kiekvienas sveikas, pa
dorus žmogus!

jo svaidyti į Bindmano namus akmenis; ir plytomis iš
daužė, ištaškė langus, apardė namo sienas.

Bjauriausias govėdos žygis pasireiškė apie ketvirta
dienį ir penktadienį. Ji pradėjo rėkti prieš žydus ir ko
munistus. Girdi, kiekvienas ‘ žydas ir negras yra komu
nistai — mušti juos.

Ir tuo būdu daugybė žmonių buvo apmušta; kiti pa
siųsti į ligoninę. Prasidėjo., baisios riaušės.

Atsiminkime, šitokie dalykai vyko ne pietinėse valst- 
jose, bet Chicagoje!

Dienraštis Vilnis dėl to rašo:
“Tas kas pereitą savaitę įvyko Chicagoje, Englewoodo 

sekcijoj, kur rasistų govėda užatakavo A. Bindmano na
mus, verčia visus ir kiekvieną rimtai pagalvoti, kaip ap
sisaugoti nuo panašaus smurto ir terorizmo. Panašių 
riaušių jau buvo įvykę ir pirmiau. Ir jų gali įvykti dau
giau, jeigu nebus stipriai nusitarta kovoti prieš rasinį 
chuliganizmą. Savo keršto objektu rasistai, visų pir
miausia, pasirenka negrus ir žydus. Kai kur jau kelia
ma kumštis ir bendrai prieš ateivius. Baltasis šovinizmas 
ir antisemitizmas yra nuodai, kurie daro neapskaičiuo
jamos žalos.

“Todėl visų sąžiningų, visų demokratiniai nusistačiu-” 
šių žmonių pareiga yra susitarti dėl bendros kovos prie
monių. Tas paliečia visas tautas. Tai yra bendras visų 
reikalas. Fašistinis rasizmas turi būti suvaldytas.

“Mes skaitėme atsišaukimą į gerus Englewoodo žmo
nes, kurį išleido elektros darbininkų, kailiasiuvių, mėsos 
darbininkų unijos ir dar keturios kitos. Tos darbo unijo's 
priklauso prie CIO. Jos piktinasi ir protestuoja prieš ra
sinio vandalizmo siaubą. Jos atsišaukia į visus geros va
lios žmones pasmerkti tą teroristinį siautėjimą.

“Tokion vieningon akcijon privalo susiburti visi anti
fašistai, neatsižvelgiant į politinius ir religinius skirtu
mus. Ir katalikai neprivalo pamiršti, kad Amerikoje yra

SEKR. ACHESON VISKĄ 
SUTVARKĘS

Kunigų Draugas teigia, 
kad mūsų valstybės sekre
toriaus Achesono misija 
Europon labai gražiai pavy
kusi. Draugas rašo:

Valstybės sekretoriaus p. 
Dean Acheson kelionė Euro
pon, atrodo, bus pasiekusi tei
giamų rezultatų. Nors pasita
ri m uose su Anglijos ir Pran
cūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteriais jisai ir buvo griež
tas, tačiau atsiliepimai apie 
tuos pasitarimus ir Europoj ir 
čia, Amerikoj, yra geri. Tiesa, 
ne viskas dar yra 'žinoma, kas 
“trijų didžiųjų” buvo nutar
ta, tačiau ir iš to, ką yra 
pareiškęs p. Acheson ir kaip 
komentuojami spaudoje jo pa
reiškimai, aišku, kad mūsų 
valstybės' sekretęrius ne be 
reikalo važinėjo. (

Anglai ir francūzai buvę 
pilni baimės, kad atsteigta 
Vokietija galinti vėl grūmo
ti pasaulio taikai, bet mūsų 
sekretorius ir čia visas iš 
jų galvų baimes išblaškęs. 
Mūsų sekretorius, girdi, 
jiems pasakė: “Stipri ir 
tvarkinga Vokietija yra rei
kalinga visos Europos sau
gumui palaikyti.” Ir su tuo

Vakarinės V o k i e t ijos 
okupantai, palaiminta trai- 
cė, įkūrė naują Vokietijos 
valstybę, išrinko preziden
tą, ministeriją ir viską, kas 
tik naujai valstybei reika
linga. Pažvelgus į tos trai- 
cės darbą, rodosi, viskas tu
rėtų eiti, kaip sviestu tepta. 
Juk čia trijų valstybių nuo
pelnas. Bet štai Amerikos 
atstovai jau perspėja -savo 
bendradarbius, kad naujai 
iškeptas ragaišis priklauso 
jiems, o ne kam kitam. O 
jei kas kėsinsis prie jo, gali 
gauti per nosį.

Vakarinėje Vokietijoje 
Amerikos vyriausio komisa
ro politinis patarėjas pasa
kė: “Jungtinės Valstijos la
bai įvertina savo anglišką 
sąjungininką, kuris valdo 
dvidešimt penkias koloni
jas, bet šiandien Jungtinės 
Valstijos priešingos, kad 
apart šių dvidešimt penkių 
kolonijų Anglija valdytų 
dar vieną koloniją. Vakari
nėje Vokietijoje bus veda
ma amerikinė, o ne kokia 
kita, linija.”

Panašioj dvasioj kalba ir 
vokiškieji Amerikos tarnai. 
B a n k i erius Pferdmenges 
šiomis dienomis kategoriš
kai pareiškė, kad

kiai atsiduso, zbet dūsauja 
ir visi Anglijos kapitalistai.

Kaip praneša francūzų 
laikraštis “Liberation,” tai 
Anglijos pramonininkai ir 
finansieriai pusėtinai susi
rūpinę tuomi, kad Jungti
nės Valstijos'vakarinėj Vo
kietijoje veda politiką, prie
šingą Anglijos reikalams, 
įkurdamos ten “tikrąją vo
kiškai - amerikonišką ly
gą.”

žies pramonininkų organas 
nugąstingai rašo apie tai, 
kad “amerikiečių ir anglų 
ginčai apie organizavimą 
vokiečių plieno pramonės 
gali privesti prie įkūrimo 
naujos grupės pramoninin
kų, kurioje Didžioji Brita
nija nedalyvaus.” Žinoma, 
jai ten vietos nebus.

Tas pats organas tvirti
na, kad greitoje ateityje vo
kiškoji plieno pramonė taps 
pavojingu konkurentu dėl 
Anglijos plieno pasaulinia
me rinke.

Anglija iš visur stumia
ma laukan. Jau vokiečių - 
amerikonų išdirbystės auto
mobiliai pradeda pačioj An
glijoj užkariauti rinką. Tuo 
tarpu Anglijos automobilių

nei Di- eksportas vis mažėja ir ma- 
Britanija, nei kitos žėja.

Kada buvo paskelbta, kad 
Sovietų Sąjunga pripažino 
Kinijos liaudies valdžią, tai 
radio žinių skelbėjai sakė, 
kad ir Anglija norėtų pri
pažinti, jeigu Amerika ne
bus tam priešinga. Bet 
Amerika pareiškė, kad ji 
tuo tarpu dar nieko nedaro 
dėl Kinijos pripažinimo. 
Reiškia, ir Anglija privalo 
tylėti. Anglija privalo klau
syti ką Dėdė Samas sako..Ki
taip išduos “Social Securi
ty” kortą ir lieps pasijieško- 
ti kitur “darbo.” Tuo tarpu 
Kinijoj būtų nebloga rinka.

Amerikos arelis nesiskai
to su Anglijos vištele. Jis 
gaspadorius ir jo privalo 
klausyti. O liūtas, kad ir 
nepastipęs, bet jau nuo ko
jų nupuolęs ir nepasikelia.

šalys neturi kapitalo įdėti 
į Vokietiją, bet anaip tol jis 
neturi omenyje Ameriką. 
Atbulai, jis sveikina Ameri
kos kapitalą, įdėtą Vokietir 
joje.

Kitais žodžiais sakant, 
Amerika savo bičiulei Ang
lijai pasako, kad ji vakari
nėje Vokietijoje nesipainio
tų jai po kojų, ir kad atei
tyje būtų “skromnesnė,” 
nekištų savo snapą, kur jau 
Amerika koją įkėlė.

Teisybė, Anglijos valdžia 
sveikino vakarinės Vokieti
jos naujai įkurtą valstybę, 
nes to mandagumas reika
lauja. Į ką gi bus panašu, 
jeigu kūmai kūdikį nepa
sveikins. Bet sykiu ir sun
kiai atsiduso, kad jau tą 
kūdikį kita auklė pasigavo. 
Ir ne tik sveikintojai sun-

cūzai.
Be to, teigia Draugas, 

“Dean Acheson ir Dr. Kon
rad Adenauer, Vakarų Vo
kietijos kancleris, priėję 
prie vienos miinties, kad 
amerikiečių, britų ir pran
cūzų armijos ir toliau turi 
būti palaikomos Vokietijo
je. Jos turi būti palaikomos 
ir tuo atveju, jei ir rusai 
savo armiją ištrauksią iš 
Rytų Vokietijos.”

žbdžiu sakant, nebėra 
reikalo klapavotis^lėl Vo
kietijos.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKIAUelUS. M. D.

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

preparatas* tinka, kad tik 
v---i gausiai imtumei ir nuolatai: 
Esu ' P° 2» 3, P° piliules 3 kar- 
155 1 tus kas diena.

Jūsų vietos akių gydytojas 
kaip ! Jums pasakys, kas ir kada 

Reikės operacijos —

AKIES KATARAKTAS
gydytojau, prašau | E 

dėl mano akių. ~ 
moteris, sveriu 
5 p. 4 c.

metų,
kairę akį ap- i daryt.

Temsta vis po biskį ir i reikės tą žirnelį išimt ir pas- 
Gy-| kui pritaikyt akinius, kad at-

patarimo 
61 metų 
sv., ūgio

Jau trejetas 
man pradėjo 
vilkt.
jau beveik visai užtemo, 
dytojai sako, kad akis sveika, i stotų akies lenzą. Taikykit 
bet jos viduj kas ten dedasi, ! maistą: be riebalų, be gardė- 
kad šviesa* nepereina. i šių, be druskos, be smarkių 

užudaralų.
kad šviesa* nepereina.

Man ir kairę ausį balado
ja : cypta? labai, ir kairė gal
vos pus^r sunki. Apie antakį I 
užeidinėja diegliai ir pereina 
vėl. Paniežti abi akys.

Aš turiu aukštą kraują, 
apie 180. Daktarai duoda pi
liulių, bet nieko nepadeda.

Kas man daryt? Kaip už 
’ Gal kokie vitami

LIBERALŲ 
DŽIAUGSMAS

Sukniasiuvių dubinskinės 
unijos organas “Justice” la
bai džiaugiasi liberalų 
(menševikų) pasirodymu 
New Yorko mieste ir vals
tijoje paskutiniuose rinki
muose. Tiesa, kad Liberalų;silaikyt? 
Partija, kuriai bosauja du-įnai gerai akim? 
binskinė tos unijos klika,, 
neišrinko savo kandidato'] 
(Newbold Morris) į miesto 
majorus, bet tai esą nela
bai svarbu. Svarbu esą, kad 
Liberalų Partijos balsai nuo 
200,000 pakilo iki 370,000. 
Svarbu, kad liberalai padė
jo Supliekti komunistą Ben 
Davis. Pagaliau svarbu, 
kad jų remiamas Lehman 
laimėjo į senatoriaus vietą.

Išvada tokia, jog tik lai
ko klausimas bepasiliko, ka
da Liberalų Partija pasiim- 
sianti šio didmiesčio vairą 
į savo rankas.

Šypsenos
TRYS PRIEŽASTYS

Klebonas: — Kodėl nebe- 
į atsilankai į mūsų bažnyčią ?

Augus: — Dėl trijų prie- 
i žaščių : Pirmiausia, man ne- 
, patinka klebono
i antrA, man nepatinka 
no giedojimas; trečia, 
sų kirkoj pirmj šia 
kau su savo

Tai 
aktas 
Akies

katar-

teologija; 
klebo- 
aš jū- 
susiti-

ATSAKYMAS
Jums tikriausiai 
darosi toj kairėj aky. 
žirnelis darosi kietes

nis, balzganas ir neperleidžia
regėjimo. Kai Jums aukštas 
kraujospūdis, tai visai natū
ralu. Senatvėj taip pasitai
ko.

Čia nieko labai ypatingo. 
Sustabdyt šio proceso negali
ma. Vis viena imkite gero
kai vitaminų, tai galės kitą 
akį apsaugot. Nėra specifiš
kų prieš kataraktą vitaminų. 
Bet koks maišytų vitaminų

H’-

nc-

ZMiona.

URA RUSAMS!

— Ar tu žinai%kam 
k i anglius?-

— Tai ką, tu manai 
reiks kūrenti?

— Kibą tu neskaitei 
rašeivose vieno mokslininko 
pranešimo, kad rusų išsprog
dinta atominė bomba padės 
palaikyti šiltą orą Kanadoje.
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Žurnalistas L. Pruseiką
Pažangieji chicagiečiai lipšnų draugiškumą. Jis 

lietuviai ruošia žurnalistui moka žmogų suprasti, jis 
Leonui Pruseikai pagerbi- moka su juo pakalbėti. Už- 
mo vakarą, gruodžio 4 d. Į tat jam sekasi, kai reikalas 

kur būna, ir paramos gau
ti remtiniems dalykams.

Prisimena man žalioji

Naujas Tarybų Sąjungos žemės ūkio 
mechanizacijos pakilimas

Leonui 
mo vakarą, gruodžio 4 d.

Pruseiką... Vargiai rasi 
Amerikoj lietuvį, kuris ne
būtų girdėjęs Pruseikos 
vardo. Vieni jų pažįsta jaunystė. Aš jau buvau pra- 
Pruseiką kaipo darbo liau- dėjęs rašinėti koresponden- 

už tuojautinius ei jas Laisvei, kai Pruseiką 
atvyko Amerikon ir stojo 
dirbti Laisvės redakcijom 

: Gavęs mano korespondenci
ją, jis tuojau parašė atviru
ką: Korespondencija tinka. 
Rašyti galite. Plunksną mo
kate valdyti. Ir ateityje ra
šykite taip trumpai, kaip 
šiuo kartu. L. Pruseiką. Tai 
buvo 1912 metų kovo mėne
sį 28 d.

Vėliau tekdavo gauti at- 
jvirukų ir dažniau, — tai iš 
redakcijos, tai iš prakalbų 
maršrutu. Vis tai būdavo 
lyg paakstinimas į darbą, 
kad neužsnūsti.

— Lipyk į koresponden
cijas viską. Kad būtų mar
gesnės. Imk ir amerikiečių 
gyvenimą, — patarė kartą.

— Man Binghamtonas 
visuomet patiko ir patinka. 
Amerikoj myliu tris vietas 

į— Binghamton, Scranton ir 
Worcester. Kaip važiuosiu
— rūpinsiuos sustoti, — 
rašė jis man.

— Tavo korespondenci
jos man labai patinka. Silp
nesniems korespondentams 
aš siuntinėju jas, kaipo pa
vyzdį, kad galėtų pasimo
kyt rašyti trumpai ir aiš
kiai, — rašė jis 1923 me
tais.

— Dėlei teisingumo žinių
— užsitikiu jums. Dėl jūsų 
rašytu žinių niekuomet dar

tokių žymiu laikraščių, kaip ! ^’pdakc1 ja ..
rio, — rasė jis 1917 m.

Tai bus bene vienintelis 
asmuo, redaktorius, rašinė
jąs bendradarbiams laiške- 

; liūs, kalbėjęsis su jais, įver
tinęs ju talką. Kiti redakto
riai dirba, rodos, labiau už- 

į bendradarbius

dies vadą
darbo žmonių reikalus ir už 
tuos siekius, kurie ir minčių 
ir realių darbų prošvaistė-

brangiu 
idealistu,

L. Prūseika

mis rodo skaidresnę ateitį, 
kiti žino Pruseiką kaipo 
“paklydėlį nuo avinyčios,” 
nes tokiu jį perstato tūli va
dai. Vieni skaito Pruseiką 
svarbiu asmeniu, 
draugu, tauriu
kiti skaito priešu ir visaip 
niekina jį. O kalbėti apie 
Pruseiką kalba visi, ir bent 
iš vardo žino jį visi.

Ir kurgi nežinos! Jis vi
suomeninėje dirvoje veikia 
jau 45 metai. Jis vienas ge
riausių prakalbininkų, jis 
populiarus rašytojas, para
šęs ne vieną knygą, ne vie
na brošiūrą; jis redaktorius

dienraščio Laisvės (pir
miau), kaip dienraščio Vil
nies (dabar). Jo raštai — 
gyva kalba, be minčių iš
kraipymo — tiesi, aiški.

Daugelis mūs esame gavę 
pakvietimus dalyvauti ta- siskieidę, į bendradarbius 
me pagerbimo vakare. ^Bet pakalbėti “stokuoja laiko”...

Pruseiką atvejų atvejais 
pakalba ir gyvu žodžiu ir 
parašo savo redaguojamam 
dienraštyje gerų atsiliepi
mų už mūsų LDS. Jam kaip 
Literatūros Draugija, taip 
LDS yra artimos ir bran
gios organizacijos. Jis vi
suomet paagituoja už jas, 
jis visuomet apgina jas nuo

ne visi pakvietimus galėsi-j 
me išpildyti. Toluma sulai-' 
kys mus. Tačiau mes galėsi
me dalyvauti pagerbimo va
kare sava minčia, taip sa
kant, dvasiniai. Mes galime 
pasimokėti už įžangos bilie
tą, mes galime pasiųsti ju
biliatui nuoširdžius linkėji
mus, mes galime pasakyti: 

, še ranką, broli! Tavo dar
bus didžiai įvertiname ir 
linkim sveikatos dirbti, kaip 
dirbusiam!

Kas turėjo progą sueiti 
su Pruseiką artimon bičiu- 
lystėn, tas žino jo nuoširdų,

Tarybų Sąjungos žemės .turų ploto, 
ūkis — pats stambiausias ir 
labi ausiai 
pasaulyje. Stambūs kolūkių , 
apdirbamų žemių plotai lei
džia plačiai ir labiausiai ra
cionaliai panaudoti naujau
sią techniką — traktorius, 
kombainus ir kitas mašinas. 
TSRS įkurta apie 8,000 val
stybiniu mašinų bei trakto
rių stočių. Šiais metais jos 
savo mašinomis aptarnauja 
daugiau kaip 95 nuošimčius 
visų kolektyvinių ūkių pa
sėliu. £

Socialistinės žemdirbys
tės medžiaginė - technikinė 
bazė auga be pertraukos. 
Apie tai kalba duomenys, 
paskelbti šiomis dienomis 
Centrinės Statistikos Val
dybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos pranešimo apie 
1949 metų antrojo ketvirčio 
plano įvykdymo rezultatus.

TSRS žemės ūkis per šių 
metų pirmąjį pusmetį gavo 
traktorių bei sunkvežimių 
pusantro karto daugiau, ne
gu per tą patį laiką 1948 
metais, kombainų — 74 
procent. daugiau, negu per 
pereitų metų pirmąjį pus
metį. Žymiai išaugo ir visų 
kitų mašinų parkas.

Žemės ūkio apsiginklavi
mo technika augimas suda
rė sąlygas pakelti į -dar 
aukštesnį lygį socialistinės 
žemdirbystės kultūrą. Pava
sario sėja buvo pravesta 
sutrumpintais terminais ir 
aukšta lauko darbų kokybe. 
Kolūkiuose per šių metų 
pirmąjį pusmetį mašinų - 

neturėjo “bade- traktorių stotys atliko že
mės ūkio darbų 16 milijonų 
hektarų daugiau, nekaip 
per pirmąjį 1948 metų 
pusmetį. Beveik dvi trecio
sios pavasarinio arimo ir 
beveik trys ketvirtosios pa
keltų pūdymu suarta plū
gais su prieplūgiais.

Žemės ūkio mašinų ga
mybos fabrikai nuo šių me
tų pradėjo gaminti naujų 
pavyzdžių žemės ūkio ma
šinas, sėkmingai išlaikiu
sias pereitų metų bandy
mus.

Didelis skaičius savaeigių 
plačiai užgrobiančių šien- 
piūvių “KS-10” apdirba 
kolūkių bei tarybinių ūkių

Šiais metais, pirmu kart, 
mechanizuotas dirbs tūkstančiai nuimamų

jų - skutamųjų agregatų, 
kuriuos sudaro kombainas 
“Stalinec-6”, sėlenų rinki
kas, prikabinamas šiaudų ri
šėjas ir lėkšti n is sku tikas. 
Šitos mašinos kelia žemdir
bystės kultūrą, palengvina 
kolūkininkų darbą, o svar
biausia, — sudaro sąlygas 
gauti aukštus ir pastovius 
derlius.

Nuimamasis - skutama
sis agregatas tuo pat laiku 
atlieka derliaus valymą, 
šiaudų ir sėlenų surinkimą 
ir ražienų skutimą. Der
liaus nuėmimo ir ražienų 
skutimo "kompleksinis me- 
chanizavimas bus atliktas 
kelių milijonų hektarų plo
te. Kombaino “Stalinec-6” 
įrengimas papildomas me
chanizmais atskiram šiaudų 
ir sėlenų rinkimui leis ko
lektyviniams ir tarybiniams 
ūkiams sutaupyti nuimant 
derlių milijonus tonų paša
rų gyvuliams.

Pirmu kart bus panau
dotos mašinos surinkėjos - 
vilkėjos, skirtos dirbti su 
kaupiamuoju traktoriumi 
“U-l” arba “U-2,” šitų su
rinkėjų - vilkėjų pagalba 
galima bus laiku surinkti į 
kupetas šiaudus bei šieną. 
Savalaikis šiaudu iš lauku 
nuėmimas leidžia dideliuose 
plotuose atlikti traktorinį 
ražienų skutimą ir gilų ru
deninį arimą plūgais su 
prieplūgiais.

Kasant runkelius plačiai 
taikomas runkeliams kasti 
kombainas “SPG-1,” kuris 
kartu pakasa ir išrauna 
runkelio šaknis, nuvalo jį 
nuo žemių ir nupjauna la
pus. Šaknys ir lapai paten
ka į atskiras dėžes ir su
kraunami skyrium. Šį kom
bainą valdo vienas žmogus. 
Runkeliams kasti kombai-

'šmeižikų. Užtat verta, kad pievas. Tokios mašinos nė-
ir LDS nariai šiuo metu 
minint jo rašyto j avimo ju
biliejų, parašytų jam svei- 
kinimą, o galį dalyvauti 
bankiete — kad dalyvautų!

S. Jas-nis.

;¥:

Graikai, nariai Graikų Marininkų Unijų Federacijos, 
atsisakė išeiti iš laivo Aristokratis, Baltimorėje, iš kur 
mūsų šalies valdininkai juos norėjo paimti deportavi
mui Graikijon, Marininkai, visi veiklūs unijistai, sakė, 
kad jiems gręsia mirtis nuo fašistų. Vienatinei vietai, 
kur negalėjo prieiti jų suimti,^esant laivo aukštumoje, 

 

jie ten išbuvo šaltyje ir pjuose tris dienas.
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ra nė vienoje šalyje, apart 
TSRS. Šita mašina per vie-

, dieną nušienauja 50- 
60 hektarų žolių, pakeisda
ma 12-15 arklinių ^iena- 
piūvių arba 100 šieno piovė- 
vėjų. Šienapiūvę valdo vie
nas žmogus. Tokiomis šie- 
napiūvėmis jau nušienauta 
šimtai tūkstančių hektarų 
žolių ir sutaupyta kolūkiuo
se milijonai žmonių - dienų. 
Naujos šienapiūvės tobulu
mas tame, kad ją galima 
panaudoti ir vietoj vilkiko. 
Ji daro 20 kilometrų per 
valandą ir1 velka priekaboje 
tris tonas krovinių.

Derliaus nuėmime nau
dojamasi tūkstančiais sava
eigių kombainų “S-4.” Šitą 
kombainą aptarnauja vie
nas žmogus. Savaeigis kom
bainas sunaudoja pusantro 
karto mažiau degalų, ne
kaip prikabinamasis. Šito 
kombaino panaudojimas iš
laisvina traktorius dėl pra- 
vedimo kitų darbų.

Be savaeigių kombainų į 
M',-T S pristatyta 
daug naujausios kons
trukcijos kombainų “Stali- 
nec-6.” Pavalgyje, Šiaurės 
Kaukaze ir Sibirė kombai
nais bus nuvalyta 80-85 

' procentai viso grūdinių kul

nais bus nukasta dešimtys I 
tūkstančių hektarų cukri
nių runkelių, šita mašina 
pavaduos šimtus tūkstančių 
kolūkininkų ir atleis juos 
nuo daug triūso reikalau
jančio darbo — runkelių 
kasimo rankomis.

Mechanizuojamas taip 
pat linų nuėmimas linų nu
ėmimo kombainu “LK-7,” 
kuris lygiagrečiai atlieka 
taršymą, galvelių nušukavi- 
mą ir šiaudelių rišimą j pė
dus.

Medvilnės derliaus nuė
mimo pradžiai medvilnin- 
kystės kolūkiai gaus partiją 
prikabinamų medvilnei rin
kti mašinų. Šiais metais 
pirmukart plačiose gamybi
nėse sąlygose bus atliktas 
medvilnės nuėmimas maši
nomis.

Kūlimui plačiai bus tai
komos naujos metalinės ku
liamosios “MS-1100” ir 
“MS-600.” Šitos kuliamo
sios i yra aukšto darbo na
šumo, turi dvi valomąsias 
ir grūdai išeina gerai su-

Prie kuliamosios 
montuojamas

rūšiuoti.
“MS-1100 
pnevmatinis transporteris, 
automatiškai 
pėdus į būgną.

Žymiai padidinta gamy
ba bulvių, saulėgrąžų nui
mamųjų mašinų, linų-ilgū- 
nėlių, kanapių ir kitų lubi
no kultūrų pirminiam ap
dirbimui bei išdirbimui. Iš
leista eilė miško sodinamų
jų mašinų. < 
sodinamosios mašinos, miš
ko sėjamosios, traktoriniai 
plūgai . sodinių kasimui, 
traktoriniai plūgai su dir
vos gilintuvu, purkštuvai, 
apdulkintuvai kovai su miš
ko ruožų kenkėjais.

Šiemet pramonė išleido 
daug kvadratinių- lizdinių 
sėjamųjų saulėgrąžų, kuku- 
rūzos ir kitų kaupiamųjų 
kultūrų sėjimui, kombinuo
tų runkelių sėjamųjų, ku
rios kartu sėja sėklas ir 
trąšina, grūdų - žolių sėja- 
3—Naujas tsrs žemes ūkio 
mųjų, siauravagių sėjamų
jų ir t.t. Sodininkystės -

paduodantis

Philadelphijos Lietuviai, Pamatykite
Žymiojo Lietuvos rašytojo Juozo Baltušio sukurtą 
4-riu veiksmų dramą apie senąjį Lietuvos kaimą

‘Gieda Gaideliai’
Ją suvaidins

Brooklyno Lietuviu Liaudies Teatras

Lietuvių Literatūros Draugijos 10-ta ir 141-ma kuopa

Šį Šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 26-tą
Vaidinimo pradžia 7:30 vakare. Salė&i’tfcra d augink sčiau

414 Green Street Salėj
ĮĖJIMAS, įskaitant TAKSUS, $1.00

Visi Lietuvos išeiviai esame pasiilgę Lietuvos kaimo, kuria
me milžiniška mūsų dauguma esame gimę ir augę, ir nurimę 
dar nors kartą jį pamatyti—su visomis jo linksmybėmis ir 
vargais. šioje Baltušio dramoje philadelphiečiai turėsime 
progą pamatyti to kaimo vaizdus: gyvenimą bakūžėj sa
manotoj, gyvulių šėrimą, jaunuolių įsimylėjimą, vedybas, 
pasogą, vekselių naštą, piemenukų vargus, tąsymąsi po 
teismus dėl žemės, pletkus, na, ir čigonų vizitus. Tai 
juoko ir ašarų vaizdai. Kviečiame philadelphiečjtfs šia 
proga pasinaudoti. /

Kitą šeštadieni, gruodžio 3, “Gaideliai” bus Wilkes-Barrej.

vynuogininkystės

T , pavasarioJįj tarpe: miško • - o.ov„

ūkiams piaustvmui mašinos, šakna- 
išleisti traktoriai, plantaži- ropių plaunamosios, bulvių 

ir apsunkinto minkamosios, išspaudų tru-
I pinamosios, elektrhnaL~ag>- 
regatai avims kirpti, auto- 
girdomosios, įrengimai el
ektriniam melžimui.

Tarybiniai konstruktoT 
riai, moksliniai darbuotojat 
ir socialistinė pramonė ne
pailstamai tobulina ir išran
da naujas žemės ūkio maši
nas, kurios palengvina ir 
pavaduoja sunkų darbą ir 

! kelia žemdirbystės kultūrą.
Tarybinės šalies socialis- 

nizacijai tarybinė vyriausy- tinio žemės ūkio mechani- 
bė skiria ypatingą dėmesį, zacija eina greitais tempais. 
1949 metais suorganizuotos i Socialistinis žemės ūkis me- 
specialios mašinų - gyvuli- Įchanizacijos ir mašinų pri- 
ninkystės stotys ir pievų- 
melioracijos stotys, kurios 
komplektuojamos pašarų 
gavimui ir daug triūso rei
kalaujantiems darbams gy
vulininkystės fermose me-jlėl maisto gyventojams ir 
chanizuoti, mašinomis. Ga
minamos šiaudu - siloso v

niai plūgai 
tipo lėkštinės akėčios.

Šių metų pavasarį TSRS 
pirmąkart pradėta eksplo
atuoti elektros traktoriai. į 
Elektros traktorių darbas 
--------- sėjos darbuose 
davė gerus rezultatus. Elek
trinis arimas pašalina ku
ro būtinamą, paliuosuoją 
daug darbo jėgos ir trau
kos.

Gyvulininkystės mecha-i

taikymo atžvilgiu — visų 
pryšakinis pasaulyje. Tary
biniai žemdirbiai, remda
miesi galinga šiuolaikine 
technika, sėkmingai kovoja

žaliavos pramonei pertek
liaus.

Kultūrinio Centro Metinis

BANKETAS
Rengia Lietuvių Namo Bendrove

šeštadienį, lapkričio M W49
Tą pačią dieną įvyks Namo Bendrovės suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dieną. O 6-tą vai. vakare 

bus bankietas. Po vakarienės šokiai.

VISKAS BUS

LIBERTY AUDITORIUM
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.



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA -16-

Kai priėjome fabriko vartus, — aukštus, gele
žinius, jau atdarytus, pamačiau daug darbininkų, 
kaip bičių aplink avilį; visi ėjo, skubėjo, lindo pro 
vartus fabriko kieman ir ten kriko, — landžiojo į 
fabrfką, kiekvienas gerai žinodamas savo duris, pro 
kurias turi eiti, ir mašiną, prie kurios turi laiku 
atsistoti.

Man pavyko įeiti, — pirmą kartą savo gyvenime 
buvau fabrike ir stebėjau, kaip Nastutė apsukriai 
aplink mašinas švaistinėjasi, jas apžiūri.

— Čia stovėkit,—tarė ji. — Kai bosas priartės, 
aš jam parodysiu jus ir jį gražiai paprašysiu, kad 
jums darbo duotų. Mano bosas dar nėra pats blo
giausias.

Fabrike buvo labai šilta ir tvanku. Išvidinis ma
no susijaudinimas, nervuotumas taipgi paveikė, ir 
aš jaučiausi, kaip karštu vandeniu perpiltas.

Staiga kažin kas sucypė, sustaugė ir akimirkoje 
pradėjo su syk judėti visos mašinos — staklės, — 
kurių tame didžiuliame skyriuje buvo gal šimtas 
ar daugiau.

Prasidėjo darbas. Geležinės staklės truksėjo, tra
tėjo, ūžė, tarytum kas staugė, akompanuodamas tą 
nepaprastą triukšmą, pirmą kartą atsimušusį į 
mano ausis. Mane visa tai nustelbė ir aš nežino
jau, kur atsiradau ir kaip.

Nastutė bėgiojo nuo vienos mašinos prie kitos, 
lenkčiojosi, tupinėjo, kažin ką taisydama, derinda
ma, dabodama mašinas, kaip motina savo vaikus. 
Aš, nusiaubtas baisaus triukšmo, ūžesio, stovėjau ir 
žiopsojau, nesusivokdamas, kur beesąs.

Atgavęs sąvoką, apsidairiau ir pamačiau, kad ir 
kiti darbininkai — audėjai ir audėjos, — lygiai, 
kaip Nastutė, — šokinėjo, bėgiojo aplink savo ma
šinas ir darė ką tokio, ko aš visiškai nesuvokiau.

Suprasdama mano būseną, Nastutė priėjo prie 
manęs ir, prikišusi burną prie mano ausies, kažin 
ką kalbėjo, bet aš negirdėjau nei vieno jos žodžio: 
mano ausys atsisakė klausyti, nes neįprastas joms 
mašinų-staklių triukšmas jas buvo visiškai užglū- 
šinęs. Mergina tai suprato ir, nusišypsojusi, su- 
plakšnojusi man per petį, vėl nuskubėjo prie maši
nų.

Pagaliau iš kažin kur netikėtai atsirado vyriškis, 
vilkįs darbiniu, šviesiu džiaketu ir nešiojąs baltą 
kalnierių su kaklaraiščiu. Nastutė priėjo prie jo ir, 
rodydama į mane ranka, kažin ką jam kalbėjo. Su- 

įpratau, jog tai buvo bosas ir dabar mano darbas 
ar nedarbas priklausė nuo šito žmogaus žodžio išta
rimo, — taip, ar ne?

Po minutės-kitos, bosas apžvalgė mane nuo gal
vos iki kojų, paskui, šypsodamasis, kažin ką prata
rė Nastutei, neigiamai kratydamas galvą. Ir aš su
pratau, jog nesu jam reikalingas. O jeigu ir gau
čiau čia darbo, galvojau, nepajėgčiau jo atlikti, — 
kaip gi aš galėčiau šiame baisiame triukšme susi
vokti ir susikalbėti!

Tuomet mergina, priėjusi prie manęs, kratydama 
savo galvytę, matyti, sakė tai, ką jai sakė bosas, 
bet aš vis stovėjau, kaip nebylys, nesuprasdamas 

''.jos nei vieno žodžio. Nastutė rodė man rankomis ir 
lūpomis, jog turiu iš fabriko tuojau eiti, iš kur atė
jau.

Pasiekęs gatvę, ilgokai vaikščiojau mieste, besi- 
nešiodamas galvoje tą ligi šiol negirdėtą triukšmą, 
gautą fabrike. Tik po keleto valandų pasijutau nor
malus ir didžiai stebėjausi Nastutės nervais ir at
vanga.

Grįždama iš darbo, vakare, mergina užėjo pas 
mus, gal Balandžio pamatyti, o gal iš manęs pasi
juokti.

— Tai ką, Maiki, kaip patiko mūsų tekstilės fab
rikas?

Aš jai pradėjau visaip aiškinti, bet ji:
— Kiekvienam pirmą kartą įėjus į audimo fab

riką baisu esti. Reikia apsiprasti. Sako, šuo ir ka
riamas apsipranta. Bet jums “apsiprasti” nereikės, 
nes, kaip žjnot, bosas atsisakė priimti. Girdėjau, 
jog už poros savaičių audinyčia visiškai užsidarys, 
— visi būsime bedarbiai. Jei galėtumėt gauti kito
kio amato mokytis, griebkit. Audinyčiose dirbti 
sunku, ilgos valandos, alga menkutė.

Balandis pradėjo dėstyti savo bėdas, spėdamas, 
: kad ir jis pats gali būti neužilgo iš darbo paleistas.

— Tuomet tai būtų gražiausia! —- atsiduso Nas
tutė, bet aš nesupratau, ką ji tuo norėjo pasakyti.

III.
Balandis buvo karštas socialistas ir uolus toje 

partijoje veikėjas. Jis ryžosi kiekvieną, kurį tik su
tinka, padaryti savo pasekėju. Tai buvo iš tikrųjų 

> užsispyręs ir ryžtingas vyras.
Mūsų namuose, pradedant šeimininku ir baigiant 

manimi, vėliausiu įnamiu, visi Balandžiui pritarė 
ir klausė jo mokymų. Tad vieną sekmadienį niekam 
nebuvo nuostabu, kai Petras mandagiai, bet įsa
kančiu tonu, pranešė:

— Šiandien po pietų įvyks socialistų prakalbos; 
kalbėtojas bus iš kitur, — geras, ugningas. Eikime 
visi ir pasiklausykime.

Dar prieš skelbtą prakalboms laiką salė buvo 
kimštinai pilna publikos. Aš sėdėjau priešakinėje 
eilėje ir dideliu smalsumu gaudžiau tai, kas buvo 
sakyta estradoje.

Mane nuvylė tik paties kalbėtojo išvaizda ir ap
ranga. Eidamas salėn, tikėjausi matysiąs žmogų, 
išsiskiriantį iš kitų ne tik savo apranga, bet ir visa 
išvaizda, savo poza. Vietoj to, atsistojo nedidelio 
ūgio viduramžis, rusvame siute įsivilkęs, kresnas, 
apšepęs vyras ir, be didelių pretenzijų, pradėjo sa
vo kalbą.

— Mes esame socialistai, tarptautiečiai, — žymė
jo jis. — Mūsų judėjimui bus lemta atlikti tarp
tautinio graboriaus rolė: užkalti graban padvėsusį 
kapitalizmą ir apversti jį žemėmis... /

Jo balsas buvo skambus, skardus ir tvirtas; iš jo 
burnos žodžiai plaukė, kaip oras , — laisvai ir lo
giškai. Kiekvieną kalbėtojo ryškesnį sakinį lydėjo 
publikos aplodismentai. i

— Kapitalistinė sistema, — atsimenu šiuos kal
bėtojo žodžius,—yra didžiausias kriminalistas žmo
ni jos.Jstorijoje. Tik pagalvokite: ji davė darbinin
kams darbo, kol pastarieji prikrovė jai perdaug 
turtų; tuomet fabrikus uždarė, darbininkus išmetė 
laukan ir paliko jiems vienintelę išeitį: badauti. Bet 
darbininkai turi savo išeitį: jie organizuosis ir ko
vos, ir tie turtai, tie fabrikai, tie gamtos resursai, 
kuriuos kapitalistai pasivogė, tie bankai, kuriuose 
sukrauta bilijonai dolerių, bus paimti rankosna tų, 
kurie dirba .. .

Kalbėtojas turėjo prisidėjęs ant staliuko daug 
laikraštinių atkarpų ir statistikų, kurias jis skaitė 
savo kalbai paremti.

—• Va, pasiklausykite, — skaitė jis: — New Yor
ke vienas italas, neturėdamas darbo nei pinigų savo 
šeimai užlaikyti, gasu nunuodino savo žmoną, ketu
ris vaikus ir pats nusinuodino, palikdamas tokį raš
telį: “Prakeiktas šis pasaulis; atsisakome jame gy
venti...” Nelaimingas ir politiškai tamsus žmogus 
tasai bedarbis! Jis neprivalėjo žudyti savo šeimos ir 
savęs; jis turėjo^garsiai pasakyti: “Prakeiktas ka
pitalizmas; mes prieš jį kovojame, kovojame už 
socialistinę santvarką...” Deja, savižudybių skai
čius labai padidėjo. Nedarbas naikina darbininkus, 
jų sveikatą, naikina ir mašinas, stovinčias be veiks
mų fabrikuose... . .

Kalbėtojas išgėrė stiklinę vandens ir pasiėmė ki
tą laikraščio atkarpą.

— Dabar aš tamstoms paskaitysiu linksmesnę 
naujieną, štai arti Bostono miestelis,— kalbėtojas 
suminėjo jo vardą, bet aš neatsimenu, — gražus, 
kaip dangaus sklypelis. Ten gyvena turčiai, parazi
tai. Prieš tris savaites ten mirė viena sena ponia ir 
ji paliko testamentą. Be kitko geraširdė poniutė ne
pamiršo savo šunelio. Testamente įsakyta: kai jos 
šunelis pastips, pastatyti jam už dešimt tūkstančių 
dolerių paminklą; penkiolika tūkstančių dolerių pa
lieka tam, kuris tą paminklą ir šunelio kapą prida
bos, gėlėmis apsodins... Ar jūs, gerbiamieji, gali
te suderinti šias dvi žinias: žinią apie bedarbio šei
mos likimą su žinia apie kapitalist.es laimingąjį 
šunelį?... Užtikrinu tamstas, jog socialistinėje san
tvarkoje to nebus: bedarbiams neteks žudytis dėl 
nedarbo, nes nedarbo nebus; socialistinėje santvar
koje darbo žmonės ir šunys bus pagerbti, kiekvie
nas turės atitinkamą sau pagarbą ir vietą.. . Šian
dien jūs pasirinkite: kurie norite, kad kartotųsi' 
krizės ir nedarbas, kad darbo žmonės žudytųsi dėl 
bado; kurie norite, kad šunims būtų išleista tūks
tančiai dolerių, o bedarbiai badu mirtų, remkite ka
pitalizmą, o kurie norite, kad darbininkas būtų sa
vo krašto ir pasaulio valdovas, šeimininkas, remki
te socialistinį judėjimą ir šiandien jin įstokite!...

Buvo tiesu ir aišku. Salė nuaidėjo aplodismentų 
banga, sakyte sakanti, jog klausytojai stoja už 
žmogų!

Pirmą kartą išgirdęs socialistą kalbėtoją, aš tą 
dieną nusistačiau patapti socialistu, tarptautiečiu, 
kaip kalbėtojas dažnai minėjo. Mano duotas moti
nai pažadas, jog socialistu nebūsiu, buvo akimirks
nyje sulaužytas, ir dėl to aš ne tik nesigailėjau, bet 
didžiavausi.

Grįžę namo, vakare, pradėjome diskusuoti įvy
kius masiniame mitinge.

— Patiko jums, Maiki? —- klausė manęs Balan
dis tokiu tonu, kuris laukė teigiamo atsakymo.

— Labai! — atsakiau.
— Įstosi į mūsų partiją?
— Jei tik priimsite! z
— Sekamą sekmadienį; įvyks kuopos mitingas, — 

ateik ir įstok. — Jaunas esi vyrukas, gali patapti 
žymiu veikėju, jei tik sieRsiesi.

— Ko gi reikia turėti, kad būtum veikėjas?
— Ko? Žinių, mokslo, — pirmas dalykas. Ant

ras: patvarumo, pastovumo, valios, drąsos, ryžto ir 
apdairumo. Mokslą, žinias gali semtis iš knygų ir 
laikraščių, o kitką viską — iš gyvenimo; gyveni
mas yra pati geriausia mokykla. Prakalbos — svar
bus šaltinis, bet iš jų tegali pasisemti tik bėgamai
siais reikalais žinių, Sutiksit mokytis?

— Taip!
— Gerai! Duok ranką! v
Balandis paspaudė ranką, reikšmingai pažvelg

damas man į akis. i
—• Išgyvendink iš savęs ydas, paliktas tavo tėvų, 

jei nori būti atsidavusiu darbininkų veikėju. Joks 
siaubas neprivalo tavęs išblokšti iš kelio, kuriuo 
žygiuoja priešakiniai proletariato būriai. Kovosime, 
kol laimėsime!...

Iškilmingas Balandžio “pamokslėlis” mane ypa
tingai nuteikė. Tūlą laiką stovėjau lyg be žado, ne
bežinodamas, ką sakyti. Netikėtai iškrito iš mano 
aįdų keletas ašarų.

Sekamą sekmadienį aš įstojau į socialistų parti
ją!

Žinios iš Lietuvos

Trikotažo Pramonės 
Šuolis i Priekį

VILNIUS, spalio 2 d.—At
einančiais* metais trikotažo 
pramonė pasiryžusi pagamin
ti 5!/2 milijono kojinių, 1U» 
milijono porų baltinių ir Va 
milijono štukų viršutinio tri
kotažo daugiau, negu šiemet.

L.M.S. Veikla
Tike Kelios Dienos iki Suvažiavimo

Nelengva pareiga guli ant clevelandie- 
čių menininkų, kur sekamą šeštadienį 
prasidės nacionalis LMS suvažiavimas, 
O ant rytojaus įvyks koncertas. Bet ži
nome, jog jie tą pareigą atliks šimtu 
procentų gerai.

Vietinės komisijos pirmininkas J. Žeb- 
rys rašo:

“Visas prisirengimas eina neblogiau
siai ir, atrodo, pasekmės bus geros.”

Žinoma, kad taip ir bus!
’ i

Pageidavimas ir Informacija
Koncerto programinę knygelę cleve- 

landiečiai darys ant vietos. Joje bus su
dėti visi programos dalyviai — solistai, 
duetai, muzikai ir t.t. Clevelandiečiai pa
geidauja, kad pasižadėję programoje da
lyvauti artistai kuo greičiausiai praneš
tų, ką jie ar jos dainuos, grieš ir t.t.

Tokiu- būdu spausdinta programos 
knygelė išeitų tikslesnė ir daugelis no
rėtų ją pasilaikyti atminčiai šio svar
baus įvykio. Programos reikalais rašy
kite: J. žebrys, 14639 Cbit Rd., Cleve
land 10, Ohio.

Bet geriausią informaciją delegatams 
suteikia'drg. Žebrys tame pat laiške, ku
rią prašo paskelbti spaudoje. Štai ji: 
y “Atvažiavę į Clevelandą delegatai, 
ypatingai, kurie atvažiuos anksčiau ne
gu sesijos prasidės, tegul sustoja mūsų 
LDS Klube, 9305 St. Clair Avę. Ten vi
siems bus nurodytos nakvynės Įr suteik
tos kitos informacijos.”

Delegatai turėtų šią informaciją išsi- 
l kirpti iš laikraščio, kad nuvykus nereikė
tų klaidžioti. O prie progos pakartajam 

Ut svetainės adresą, kurioje įvyks sesi
jos ir koncertas:

Sachsenheim Hali, 1406 E. 55th St.
Asmeniškai šias informacijas nebepa

jėgsime suteikti visiems delegatams, nes 
.ne visus dar ir žinome, kurie dalyvaus 
suvažiavime.

Vėliausiai centre užsiregistravusi de
legacija yra hartfordiečių Laisvės Cho
ras. Jį atstovaus Choro organizatorius 
Joseph Thomas. Chicagiškės meno gru
pės dar darenka daugiau delegatų, bet, 
kadangi jie “namiškiai,” tai nepasiklysi- 
me.

Visiems delegatams ir svečiams liau
dies meno mėgėjams syarbu: Kuriais ke- * 
liais nevažiuotumėte į Clevelandą, būki
te ne vėliaus 12-tą valandą pietų metu 
Sachsenheim svetainėje šeštadienį, lap
kričio 26. Nuo pirmos popiet prasidės 
pirmoji suvažiavimo sesija.
Sveikinimai Suvažiavimui

Sveikinimų suvažiavimui jau gavome 
iš sekamų organizacijų:

Meno ir Kultūros Klubas, Chicago;
Aido Choras, Worcester;
Pirmyn Choras, Great Neck;
LLD Moterų Klubas, Hartford;
LLD 153 kp., San Francisco.
Su visais šiais sveikinimais prisiųsta 

ir po gražią sumą pinigų. Kitas organi
zacijos, girdėjome, įteiks sveikinimus de- 

' legatams priduoti pačiame suvažiavime.
Prie progos neiškenčiu nepareiškęs ip 

asmeninės*nuomonės. Amerikoje yra šim
tai pavienių lietuvių liaudies meno mė
gėjų. Juk ir jie nepąpildytų “nuędėmės” 
pasveikindami suvažiavimą ir prisidėda
mi prie jo pasekmingumo ne tik gerais 
patarimais, bet ir finansiniai.

L. Jonikas. ’

Kultūros — Švietimos
Įstaigų ApžiūraAUKŠTŲ KVALIFIKACIJŲ 

STATYBOS MEISTRAI
KAUNAS, spalio 2 d.—A- 

matų mokyklose šiemet nema
ža naujo. Ligi šiol respubli
koje nebuvo ruošiami aukštų 
kvalifikacijų statybininkai. O 
kaip tik tokie reikalingi nau
jiems mūsų miestų rūmams 
statyti. Ryšium su tuo Kau
no amatu mokykloje Nr. 17 
atidaromi nauji skyriai. ši 
mokykla ruoš tinkuotojus-lip- 
dytojus, kurie darys iš ginso 
ir betono dekoratvvines de
tales. Kita jaunuoliu, grupė 
mokusis meniško dažymo, tre
čia bus ruošiama apšildymo 
’rengimu meistrais. šių tri
jų specialybių vakar pradėjo 
mokvtj’s apie 100 jaunuolių, j

Sukurtos dvi specialios ama- Kuriami Nauji Cechai 
tu mokyklos jaunuoliams, ku-' 
riu tėvai žuvo Didžiajame Tė
vynės kare.

MARIJAMPOLĖ Sp. 6 d.
— Apskrityje į kultūros - 
švietimo įstaigų apžiūrą ’Sto
jo 76 klubai - skaityklos, iš 
jų 33 kolūkiuose, 8 biblio
tekos, 2 kultūros namai, po
ilsio ir kultūros parkas ir 
kraštotyros įjnuziejus.

Gražiais laimėjimais kul- 
tūr.-švietimo įstaigų apžiū
ros mėnesį sutiko visu šim-!dies šokių sekcijomis, lit^- 
tu procenįų susijungusio į ratūros, žemdirbystės - gy- 
kolūkius Liudvinavo vals- vulininkystės rateliai, 
čiaus klubai - skaityklos.

Liudvinavo valsčiuje vpač 
gausiai yra lankomą 

“Naujuoju keliu” kolūkio 
skaitykla, kuriai vadovau
ja drg. Bereišienė. Ši skai
tykla tapo tikrų kultūros 
centru kaime. Skaityklos 
taryba dirba sisterųingai. 
Prie skaityklos veikia agi
tatorių kolektyvas, sudary
tas meninės saviveiklos ra
telis su vaidybos ir liaųz

Kauno speciali Šiauliuose parengė įrengimų 
amatu mokykla ruoš audėjas montavimui naują korpą. Čia 
ir verpėjas, o Panevėžio — 'artimiausiu laiku bus pradė- 
šaltkalvius ir stalius. Mokslas 
jose truks ne dvejus, bet tre
jus metus: lygiagrečiai su 
profesiniu išsimokslinimu šių 
mokyklų auklėtiniai išeis pro
gimnazijos kursą.

tas 45 verpimo aparatų mon
tavimas. Mašinas įmonė jau 
gavo.

Nuo spalio mėn. 1 d. pra
dedama Telšių “Mąsčio” fa
briko rekonstrukcija ir naujų 
cechų statyba. Nedidelė teks
tilės įmonė taps vienu stam
biausiu respublikoje trikota
žo fabriku.

Klubai - skaityklos ne
mažą politini - aiškinamąjį 
darbą nuveikė taip pat ir 
Šumsko valsčiuje, kuriame 

ši AULIaY" spalio"^ d. geriausiai dirba Juodupiu 
Verpsto’’ trikotažo fabrikas skaitykla (vedėjas Kunigo- 

nis). Čia taip pat veikia 
gausus agitatorių kolekty
vas, pieninės saviveiklos, 
muzikos ir sporto rateliai, 
reguliariai leidžiamas sie
ninis laikraštėlis.

Nemažą darbą nuveikė ir 
Marijampolės kultūros na
mai, kurių dramos ratelis 
savo repertuare turi eil 
gerų pjesių pastatymų.

J. Jauniui.

I

MONTELLO, MASS.

TARYBINĖ TECHNIKA 
LIETUVOS ĮMONĖMS

VILNIUS, spalio 2 d.—šio
mis dienomis Tūlos mašinų 

, gamykla pranešė, kad ji pra
dėjo gaminti 60 naujos kon
strukcijos kojinių automatus. 
Jie skirti “Silvos” fabrikui. 
Naujieji automatai gamins 
aukščiausios kokybės mote
riškas šilkines kojines iš ka
pron o:. . 1

Su' Tūlos fabriku susiraši
nėja daugelis Tarybų Lietu
vos trikotažo įmonių. Jų ce
chuose galima išvysti dešimtis 
mašinų su Tūlos fabriko žen-į 
klu. Daugelis mūsų respu-I 
blikos įmonių nuo ateinančių 
metų dirbs ..vien tik tarybinė- i 
mis mašinomis. Jas mūsų 
respublika gauna šimtais, štai, 
pavyzdžiui, t’is kartus padi
dinamas staklių 
“Aušros” įrponėje 
da).

skaičius 
(Kląipė-
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KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Liuosybes Choras 

šeštadienį, Lapkričio 26 Nov, 
L, Taut* Namo Apatinėj Salėj

« 8 Vine St.-, Montello, Mass.
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARE

PROGRAMA:
Liuosybes Choras, vąd. Albert Po 

Norwood Vyrų Choras, vad. Rįchara Bąrris
šaunūs Duetai: 

Rožė Merkeliūtė ir William Yuodeiki 
Anna Skliutas ir Phyllis Putvinskaitė

Sfllistąi:
Merkeliūtė, AĮdopa Wallon, Veronika BąJkįęjiė 

ir HH*
Po Programos — šokiai prie geros muzikos.

. Įvairus gčrimąį ir skąųįĮs ųžĮęąndžįąi.

Rpžę

nu—rrt>

4 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Lapkr. 25,1949 > *
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Senas Lietuvis Užmušė Kaimyną
ROSLYN, N. Y.

Lapkričio 21 d. Long- Island 
Daily Press dienraštis pateikė 
ilgą aprašymą Roslyne įvyku
sios žmogžudystės, ir patalpi
no tulus paveikslus. Tas sudo
mino ir mane, pasiryžau 
perduoti mūsų skaitytojams 
tos tragedijos turinį, ypatin
gai todėl, kad žmogžudystė
je kaltinamas Aleksas Kurse
lis-] ietu vis.

Aleksas (Alex) Kurselis, 
kaip jis pareiškė policijai, iš 
Lietuvos atvyko į Jungtines 
Valstijas 1907 metais. Dabar 
jau yra 73 metų senelis. At
gaivoje jis 12 metai atgal at
vykęs į turtingą Ameriką, kad 
senatvėje gyvens baisiame 
laužyne? Ar galėjo jam ir jo 
giminėms 1907 metais išlei
džiantiems jį į Ameriką ateiti 
mintis, kad savo senatvėje jis 
dar bus teisiamas, kaipo 
žmogžudys ?

Nežinome .jo praeities, bet 
pateikti daviniai ir tilpę pa
veikslai rodo, kaip skirtingas 
v ra gyvenimas mūsų šalyje— 
vieni labai turtingi, kiti bai
sioje ubagystėje gyvena ir var
gsta.

Tragedija Įvyko ant Long 
Islando (Ilgosios salos). Long 
Islandas turi apie 120 mylių 
ilgio ir plačiojoj’ vietoj apie 
25 pločio, šios salos pietine 
dali skalauja galingosios At
lanto vandenyno bangos, o 
šiaurinėje pusėje yra Long Is
land Sound (užlaja). Ant At
lanto krašto yra daugybė gra
žiausių ir patogiausių maudy
nių. kaip tai Coney Island, 
Rockaway, Jacob Riis Park, 
Atlantic Beach, Long Beach. 
Jones Beach ir kitos.

šiaurinėje pusėje, kur iš 
Long Islando užlajos tiek daug 
yra mažesnių užlajų į Long 
Islando sausžemį, yra daug 
miesteliu, žvejybos centrų, o 
pakraščiais puikiausių didelių ■ 
turčių vilų su jų privatinėmis j 
maudynėmis ir visokiais pato
gumais.

Didieji turčiai turi didelius 
plotus žemes. -Jų vilos (dvadhi) 
aptverta tvoromis, tvoros 
apaugusios žydinčiais mede
liais ir gėlėmis, o ten kur nors 
viduje tarpe medžių yra, 
dažnai nei nesimato, turčiaus 
palociai. Prie vartų stovi ne- j

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tčmykite atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi« 
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
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, nušali
mus. Kaina $1.25.

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

Si 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
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite money-orderj ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c 
ekstra pašto ženklelitj (stamps) su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
F. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Pąrk St., Hartforde.

blogi gyvennamiai, tai čia gy
vena vartų sargas (gateman).

Minima tragedija įvyko 
Roslyn miestelio srityje, kuris 
yra prie pat Hempstead Har
bor užlajos. Pastaroji, kaip 
kokis šešių mylių ilgio pirštas 
įsidavusi iš Long Island Sound 
užlajos i Long Islando salos 
sausžemį. Veik pat viduryje 
Hempstead Harbor užlają 
vos neperdalina siaura saus- 
žemio juostelė, vadinama Bar 
Beach, štai, kada taip, artimai 
gražiausios turčių vilos, tai 
prie Bar Beach susikuopė lūš
nynų miestelis, kur įvairiau
sių tautų, didžiumoje seni, 
žmonės darosi pragyvenimą 
kasdami “klemsus,” gaudyda
mi ungurius, žuvis ir karts 
nuo karto padirbėdami kito
kių darbų.

Jų “palociai” — lūšnos, tai 
gėda Amerikai, gėda tiems 
valdonams, kurie bilijonais do
lerių piliečių sumokėtų pinigų 
eikvoja kitose kapitalo šalyse, 
kad ten “pataisius reikalus”, 
o tuo pat kartu nemato kaip 
gyvena jų pačių piliečiai !

Tie “palociai” sukalti iš 
lentgalių, senų skardinių, pri
dengti nuo lietaus smaluotu 
popierium. Viduje neturi nei 
šilumos, nei vandens. Kas dėl 
vandens, tai jo| gal net per
daug, nes daugelis “palocių” 
pastatyta ant j žeme sukaltų 

i šėtrų. J tokio “palociaus” vi- 
i du tenka įlipti kopėčiomis.

Bet ir tarpe šių “palocių” | 
i gyventojų atsirado ir gudres-i 
, nių. Tūlas Sam Chomnicki, 
vietoj žinomas buvo, kaipo 
“Jungle Sam”, kokiomis tai 
teisybėmis . ir neteisybėmis 
pasidarė savininkas visos ei- j 
lės “palocių” ir iš jų gyvento- ! 
j u kolektavo randas. I

“Jungle Sam” arba Sam | 
Chomnicki kolektavo ir iš 
Alekso Kurselio apie $5 mė
nesinę randą. Sako, kad jie 
abu buvo ilgą laiką geri bi
čiuliai. O susipyko todėl, kad , 
Aleksas Kurselis “palociaus” 
sienoje padarė skylę, pro ku
rią galėjo išeiti ir įeiti jo dvi 
katės. Suprantama, tas jo 
“išradimas” padarė nuostolių ‘ 
“Jungle Šamo nuosavybėje”.;

Gal susitaikymo tikslu, ar Į 
kokiais . kitais sumetimais, sa-' 
ko, kad šeštadienį Jungle Sam | 
pasiėmė naminės bonką ir nu-' 
ėjo pas Aleką Kurselį į “palo- j 
cių”. Jie abudu bonką ištuš- j 
tino ir apie 11 valandą nak-i 
ties, kaip kaimynai sako, ; 
“Jungle Sam” išėjo iš Kurse
lio “palociaus”. Bet netrukus 
jis vėl grižo atgal ir prasidė
jo ginčas del tos skylės.

Matyt, tas ginčas ilgai truko, 
nes kaip policijai prisipažino 
Alekas Kurselis tik apie 4 va
landą ryto jie susimušė. Kur
selis sakė, kad jis pagrobęs 
dviejų pėdų ilgio geležį smo
gė “Jungle Šamui” (Sam 
Chomnickiui) į galvą ir jį 
parbloškė. Bet po to dar kelis 

■ kartus jam sudavęs. Paskui 
išvilkęs iš “palociaus”, nutem
pė apie 20 pėdų atstos ir na
mų randų kolektorių įmetė į 
duobę.

Anksti rytą kitas tokio pa
ties “palociaus” .gyventojas 
Peter čainica surado “Jungle 
Šamą” negyvą. Jis nužiūrėjo 
Aleką Kurselį ir atvyko pas 
jį neva ugnies reikalais. Ten 
pastebėjo, kad Kurselio ap- 
siavai ir rubai buvo kruvini, 
taipgi kraujo būta ant grin- 

' dų ir sienų. Čainica tuojau 
1 apie tai pranešė policijai.

Alekas Kurselis areštuotas, 
nugabentas į Mineola mieste
lį ilgai spyrėsi. Policija sako, 
kad jis tik po 14-kos valandų 
klausinėjimo prisipažino kal
tas. Kurselis sakė, kad jį iš 
kantrybės išvarė tas. “Jungle 
Sam self-appointed shanty 
town landlord”. Policija nega
li išaiškinti, kokiu budu “Jun
gle Sam” patapo tų laužynų 
savininku. Gal būti tas paaiš
kės tik vėliau.

Areštavus Aleką Kurselį 
paaiškėjo, kad nesusipratimai 
tarpe “Jungle Sam” ir Kurse
lio prasidėjo pereitą mėnesį.

Pirmiau jie abu kartu gyveno 
viename “palociuje”, bet ki
lus nesusipratimams kartą 
užsidegė “palocius” ir supleš
kėjo iki pat žemės. Po to jie 
jau gyveno kiekvienas sky
rium. J

Kitas dalykas vėl iškilo, 
kad Kurselio žmona Petronė
lė 1944 metais dingo. Po sep
tynių mėnesių jos lavonas su
rastas Roslyn Harbor užlajo
je, bet jis jau buvo tokioje 
padėtyje, kad nebuvo galima 
nustatyti mirties priežastis. 
Atrodo, kad Kurselis bus iš- 
naujo tardomas ir jo žmonos 
mirties reikale. Jis Roslyno 
laužynuose išgyveno 12 metų.

Rept.

Cliffside, N. J.
SVARBI PASKAITA

Dr. A. Petriką

šį sekmadienį Dr. A. Pe
triką vyksta į Cliffside, N. J. 
Ten jis skaitys paskaitą apie 
sveikatą, temoje: ‘Gyvenimo 
Perversmas.”

Parašyta Dr. J. Kaškiau- 
čiaus. Tai labai svarbūs pa
mokinimai. Apart paskaitos, 
Dr. Petriką dar ir žodžiu su
teiks naudingų patarimų apie 
sveikatą. Kiekvienas asmuo, 
gyvenantis Cliffsides apylin
kėje, ’privalo išgirsti Dr. Pe
trikus svarbius pamokinimus.

Paskaita įvyks sekmadienį, 
lapkričio (Nov.) 27 d., Kazio 
Steponavičiaus patalpoje, 346 
Palisade Ave., pradžia 4-tą 
vai. po pietų.

Retai clifsaidiečiai turi pro
gos pasinaudoti . patarimais 
apie sveikatą. Būtinai pasi
naudokite šiuom kartu, nes 
tai yra dalykas jūsų pačių 
asmeninei naudai.

* Pranas.

Washington, D. C.
PASEKMINGAS 
KONCERTAS

Vietinė Amerikos Birobir- 
žano sekcija surengė koncertą 
National Press Svetainėje, 
14th St. ir F gatvės. Įžanga 
buvo $1.20 y patai su taksais, i

Komiteto nariai išanksto 
pardavė virš 600 bilietų, ši 
B iro biržai) o sekcija yra suor
ganizuota siųsti dovanas žydų 
autonominiam kraštui Biro- 
biržane, Tarybų Sąjungoje. 
Komitetas nupirko Amerikoje 
plytų fabriką, kainavo $20,- 
000, kuris bus gatavas išsiun
timui tuojau po naujų metų. 
Tam reikalui iki šiol jau su
kelta virš $12,000.

Koncertas buvo pasekmin
gas, nors tą vakara buvo, di
delis lietus, žmonių susirinko 
virš 600. Programą atidarė 
žydų liaudies choras, kuris la
bai grąžiai sudainavo penkias 
liaudies dainas. Kantorius S. 
Kate dainavo Palestinos ir žy
dų tautos dainas.

Nacionalio Komiteto vice
pirmininkas d. Alkinas pasa
kė atatinkamą kalbą. Paaiš
kino susirinkusiems komiteto 
tikslą ir svarbą siuntimo do
vanų į Birobiržaną. Pabaigoje 
savo kalbos paprašė aukų už
baigai nupirkimo plytų fabri
ko. Publika atsiliepė labai 
gražiai, nes aukų surinkta 
virš $1,200. Bendrai, koncer
tas gerai pavyko, susirinkusių 
buvo geras upas.

Steponas Janiškietis

Seattle, Wash.
Susirinko keletas draugų ir 

draugių palinkėti Juozui Bu
kauskui laimingo ir linksmo 
gimtadienio. Drg. Bukauskas 
per ilgus metus priklauso prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, vietinės kuopos, skaito 
dienraštį Laisvę ir nuoširdžiai 
remia demokratinį judėjimą.

Besikalbant sumanyta pa
rinkti aukų paramai darbinin
kiškos spaudos. Surinkta $7, 
kurie skiriami dienraščio Lai
svės reikalams, kuris krausto
si į naują vietą ir turi daug 
išlaidų.

Ant Juozo “Birthday Ca
ke” — pyrago buvo jau daug 
žvakučių, kas reiškia pragy
ventus metelius. Jis visas jas 
vienu ypu užpūtė. Baltrušai
tis pasakė trumpą, bet įdomią 
kalbą apibudindamas Juozo 
veiklą ir darbo žmonių reika
lus.

Įdomūs yra tie atėjūnai iš 
Lietuvos ! Jie man primena 
tuos tvirtus ąžuolus, kurie 
atsilaiko prieš visokias au
dras. Jie atkeliavę į svetimą 
šalį, be draugų, be kalbos 
ėmėsi darbo, veikė, įkūrė or
ganizacijas, spaudą ir išlaiko 
desėtkais metų. Jų tarpe buvo 
ir veikėjas Juozas Bukauskas. 
Susirinkę linkėjo jam ir ant 
toliau veikti energingai, nenu
ilstančiai ir dar daug, daug 
gimtadienių minėti.

L. Gajauskienė

Kenosha, Wis.
Iš LLD 8-tos Apskrities 
Konferencijos

Lapkričio 13 d., po nume
riu 4912 — 24th Ave., Keno
sha, atsibuvo metinė LLD 8- 
tos apskrities konferencija.

Man labai patiko, kad mū
sų draugai šioj konferencijoj 
ypatiškai neužsipuldinėjo vie
nas ant kito, kaip seniau kad 
darydavo, bet kiekvienas ėmė 
balsą ir kalbėjo apie orga
nizacijos reikalus.

Daugiausiai buvo svarstyta 
mūsų literatūros reikalai: 
kaip pagelbėti Centro Komi
tetui finansiniai, kad išleidus! 
knygas. Kadangi viskas dvi
gubai pabrango, o narinė mo
kestis paliko ta pati ($1.50), 
tai ši konferencija nutarė at
sikreipti į visas LLD kuopas 
8-tos Apskrities ribose, kad 
kiekviena kuopa šiais metais 
surengtų po vieną parengimą 
ir skirtų pelną centrui knygų 
leidimui.

Pas Wisconsino lietuvius 
yra priprasta laike konferen
cijų turėti gerus pietus. Taip 
ir šį sykį mūsų šeimininkės: 
W. Smith, Seklinskienė ir 
Pakšienė, pagamino skanius 
pietus, už ką delegatai buvo 
joms (lėkingi.

Kenoshietis.
t

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y. 
✓ 

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

Receptų Specialistai:
MAX PĖIŠT, Ph. G., 

EDWIN LANE, Phi G.
Tel. EVergreen 7-6238
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Uhdėftaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

KRISLAI
(Tąsa

Cliffside, N. J

Praeito
cio Laisv
bestą.

nuo 1-mo pusi.)
kad Lietuvos poetai 

apie darbą, apie 
progresą 
Tas ne- 

rašeivoms 
Bet kas

Gerai, 
dainuoja 
šviesią ateitį, 
ir naują gyvenimą,
patinka ir nepatiks

Draugo pastoges, 
paiso ?

darbą, 
apie

iš
JŲ

Nesvietiškai pabrango ir 
kava. Jau kalbama, kad su 
pabaiga šių metų mokėsime 
už vieną svarą vieną dolerį!

O be kavos daugumai ame
rikiečių, ypač mūsų sesučių 
moterų, gyvenimo nėra. Koks 
jau per gyvenimas, jeigu per 
dieną ' “neišversi” nuo trijų 
iki septynių puodelių karštos 
kavutės ?!

ISOME KLAIDĄ

šeštadienio dienraš- 
s laidoje buvo pra- 

fd vietos LLD 77-ta 
rengia paskaitą 4 d. 

gruodžio. Tikrenybėj paskai
ta į ks šį sekmadienį, 27 d. 
lapkričio.

Įsitėmykite ir šį sekmadienį 
atsilankykite išgirsti šią svar
bią paskaitą sveikatos klausi
mais. Pradžia 4 vai. po pie
tų. Įžanga dykai. Paskaita 
įvyks: 346 Palisade Ave.

Komitetas.

Viena, Austrija. — Aust
rų valdžia nupigino savo 
pinigus.

žmonės dejuoja ir skundžia
si. Džiaugiasi tik tie, kurie 
kiekvienam kavos laše mato 
viedrą baisios tručyznos!

Visi Lietuvių Namo Korpo
racijos šėrininkai būkite su
važiavime šį šeštadienį (lap
kričio 2’6). Tai svarbu. Kurie 
patys negalėsite pribūti, ne
pamirškite “proxy 
nam iš tų, kurie 
važiavime.

Pagalvokite ir 
mą Korporacijai 
pi e tai,
ma suvažiavime.

įduoti vie- 
dalyvaus su-

apie suteiki- 
paskolų. A- 

be abejo, bus kalba-

O vakare bus 
vakarienė. Bąnkiete, 
kviečiami dalyvauti ii 
įlinkai.

bankietas- 
aišku, 

nešėri-

Todėl pasimatysime šešta
dienio vakare Kultūriniame 
Centre.

duos 
apie

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

Šį sekmadieni Dr. A. Petriką 
nepaprastai svarbią paskaitą
sveikatą, temoje: “GYVENIMO 
PERVERSMAŠ.” Šią paskaitą pa
rašė Dr. J. Kaškiaučius. Apart pa
skaitos, Dr. Petriką ir žodžiu daug 
ko paaiškins apie sveikatą. Rus K. 
Steponavičiaus patalpoje, 346 Palis
ade Ave., pradžia 4-tą vai. po pie
tų, lapkričio 27 d.

Kiekvienas pasirūpinkite būti šio
se paskaitose, nes tai yra labai svar
bu kiekvienam asmeniškai.

DETROIT, MICH.
Detroit Liet. Org. Sąryšio susi- 1 

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

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

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

NEWARK 4, N. J. |
HUmboldt 2-796 ’ t

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. Skalius
Tel. Virginia 7-4499

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

H

s

e

Naujai paskirtasis mūsų ša
lies vidaus reikalų sekreto
riumi Oscar L. Chapma 
pasitinkamas savo sūneli 
5 metų. Buvęs sekretoriai) 
padėjėju, Chapmanag užė
mė buvusio savo viršininko 
Juliaus A. Krug vietą pa

starajam pasitraukus 
iš tarnybos.

n

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudalyta 

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

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

> Išdirbėję Likviduoja Sandėlį!

100% Vilnoniai Worsted Siutai

Padaryti pardavimui po \50.00 ir viršaus

Dabar užsidarant, parsiduoda po

Tiktai per trumpą laikĄ.

□verkautai padaryti pardavimui po $37.50
Dabar už nuostolingą kainą) parsiduoda po . . . $21.50

KRANE CLOTHING CO.

141 Fifthį^ve., kanjfAis 21st St 
r YorIZCity

$27.50
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MATTHEW P. BALLAS,

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

ger

TELEPHONE
STAGG 2-5043

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

I SX. «... TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Hiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiihiiii

RES. TEL.
H Y. 7-3681

<03^

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABOR
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, M 
(Laisniuotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamoj/ 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai / 

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Lapkr. 25,1949
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Now Wto^M^z^ZInlof Metropolitan Opera 
Pradėjo Veiksnius

Prisidėjo Motery 
Klubo Darbui

Sąrašas aukotoju laike (Mo
terų Kliubo) K. Stanislovai- 
tienes prelekcijos.

Po $1 : Kulikienė, Kūlikas, 
Griškus, Bovinas, Skuodis, M. 
Klimas, Draugas, Babarskas, 
Varaška, Titenis, Žilinskai, 
Tamsonai, Vilčauskienė, Janu
sas, Kvietkienė, Kazokienė, 
A. Dagys, A. Gaškauskas, 
Venckūnai, Waresonas, Jone- 
liūnas, A. Liepienė, Purvėnie- i 
nė, V. šibeika, A. žigaitienė, { 
F. Kalvelis, Petras Zurba.

D r. J. J. Kaškiaučius $20. ; 
Viso $62.68.

Breoklyniečiai Vyks
I LMS Suvažiavimą, i t
Clevelande

Amelia ir Helen Jeskevičiū- 
tės šio šeštadienio ryto išskris 
j Clevelandą. Jos vyksta ten 
dalyvauti lapkričio 26-tą 
įvyksiančiame Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavime. A- Į 
melia jame atstovaus LDSI 
Builders (200) kuopą, o Ele
na—Aido Chorą.

Amelia Jeske vičiūtė-Young, 
dainininkė solistė, ten. ir dai
nuos po suvažiavimo įvyksian
čiame koncerte, sekmadienį, 
27-tą.

Suvažiaviman taipgi vyksta 
Vincas Bovinas, LMS 3 ap
skrities sekretorius, Eva M i-i 
zarienė, atstovaujanti Lietu
vių Liaudies Teatrą, jaunuo-1 
lis Joe Dagis iš Lietuvių Kai- I 
bos Mokyklėlės.

Marininkas Apsišaudė į 
Su Policija

Prekinio laivyno marininkas 
Gerald Charles Wilson, 21 
metų, tapo areštuotas ir yra 
tyrinėjamas, kaipo pamišęs. i

Wilsonas, sakoma, be jokios! 
priežasties, iš užpakalio pri
ėjęs patyka prie policisto 
William Brennan’o koridoriu
je Roosevelt Hospital ir išver
žęs iš jo revolverį, nuplėš
damas su visa makštimi. Su 
tuo revolveriu rankoje, vyru
kas atsitraukęs atgalias ir 
įsakęs policistui nejudėti. 
Tuo tarpu nepaprastą lerma- 
vimą išgirdęs policistas Ado
mas Noreika, kuris ligoninėje 
sergėjo kalinį, leidosi prie ’ 
kambario durų ir, pamatęs 
padėtį, šovęs į Wilsona, bet 
nepataikęs. Iš ligoninės war- į 
do išbėgo dar vienas policis-; 
tas Cavanagh, ligoninėje bu- i 
vęs lankyti tą pačią naktį su
žeistą susišaudyme su įtartu • 
plėšiku policistą Williams. ; 
Cavanagh irgi šovė į Wilso- 
ną, bet nepataikė. Tačiau 
Wilsono atsikreipimu į -Cava
nagh pasinaudodamas, poli
cistas Brennan šoko ant Wil
sono, atėmė nuo jo savo re
volverį, o kiti du padėjo Wil
sona suimti.

Nugabentas teismabutin, 
Wilson sakėsi nebeatsimenąs, 
dėl ko ir kaip jis atsirado li
goninėje 5 valandą ryto, nei 
kaip ir kuo jisai policijai pra
sikalto, kad jį atgabeno į teis- 
mabutį. Jį nuvežė į Bellevue 
ligoninės pamišėlių skyrių, 
tyrinėti.

Smagiausia ir Naudingiausia 
Praleisite 26-tos Vakarą 

Liberty Auditorijoje
Mūsų didmiestyje yra daugi 

vietų praleisti liuoslaikiui ir 
toms vietoms yra daug dienų 
per metus. Tačiau progų 
praleisti vakarą smagiai sau 
ir naudingai savo gražiajai 
įstaigai pasitaiko nedaug.

šį šeštadienį, lapkričio 26- 
tą, visi keliai — iš kaimyniš
kų valstijų ir miestų ir iš vi
so Brooklyn© - New York o 
miesto — ves į Liberty Audi
toriją, nes ton bus proga su
sitikti senus draugus iš visų 
rytinių valstijų, įsigyti naujų 
pažinčių, sykiu pasilinksmin
ti ir, be paskubos, sugrįžti 
namo ir pasilsėti pirm seka
mos darbo dienos.

štai, kas dėsis auditorijoje 
šį šeštadienį:

1 valandą dieną Lietuvių 
Namo Bendroves suvažiavi
mas. i

6 valanda vakaro vakarie- 
nė-bankietas.

Šokiai po vakarienes.
Vakarienė bus kalakutie

nos ir kitų gerų valgių, su vi
sokiais gėrimais prie valgių. 
Tikietas vakarienės ir viskam 
— $3. Vien tik šokiams 50 c.

Ateikite! Kvieskite drau
gą! Ir visi, kam galima, įsi
gykite tikietą iš anksto. Ypa
tingai to tikimės iš savo įstai
gos patrijofų. žinote, kaip 
sunku yra liaudies įstaigai 
verstis ir kaip didelė yra at
sakomybė supirkti perdaug 
maisto šiame brangume. Su
pirkti per mažai—nerizikuosi
me. Suvykę į savo įstaigos 
metinę iškilmę šėrininkai ir 
svečiai neturi būti išleisti al
kanais, iškilmė turi būti ne 
tik graži, bet ir vaišinga.

Tam viskam lauksime jūsų 
draugiškos talkos. Kviečia—

Liberty Auditorijos 
bankietui rengti 
komisija.

George Bernotas Puikiai 
Pasidarbavo

Pereitą antradienį užėjo į 1 
Laisvę George Bernotas, Lais- , 
vės bendrovės direktorius, ir,; 
atnešė surinkęs $76.00 aukų j 
Laisvės spaustuvės perkraus- 
tymui į Kultūrinį Centrą. Tai 
pinikus dalykas! Persikraus
tymas yra mums skaudus rū
pestis. Drg. Bernoto pasidar
bavimas yra nepaprastai svar
bus šiuo taip rūpesčiais slė
gimo momentu. Per jį aukojo 
šie dienraščio patrijotai:

Geras Brooklynietis $10.00
J. Pauliukonis ........ 5.00
K. Grybas . . .......... 5.00
M. žiedelis . . .. ....... 5.00
A. Gadušiauskas .... 5.00
J. Steponaitis 5.00
Brooklyno Biznierius 5.00
J. Murmokas ............ 5.00
Nečiunskai ................. 5.00
K. Simons ................... 5.00
Geo. Bernotas .......... 5.00
J. Jurgelis ............... '. 2.00
Chas. Slesarskis ........ 2.00
A. Abromaitis .......... 1.00
A. Bepirštis .............. 1.00
V. Jenkeliūnas.......... 1.00
S. Spirgelevičius........ 1-00
F. Norbutas ............... 1.00
S. Barkūnas ..............  1.00
J. Sprainys ................  1.00
W. Yremchuk .......... 1.00
J. žemaitis ................ 1.00

Sirginėjusi jau ilgoką laiką, 
brooklynietė - Mrs. Evelyn 
White, 28 metų, užsimušė 
kritimu nuo 6 aukštų namo 
stogo prie 200 Clinton St.

Paramount Perstato
BOB HOPE

“The Great Lover” 
asmeniniai 

Claude THORNHILL 
ir jo Orkestras 

RED BUTTONS 
THE ACROMANIACS 

SARAH VAUGHN 
PARAMOUNT 

Times Square 
Vidunaktį Judžiai Kas Naktį

A. Navikas ................ 1.00
P. Ripkevičius .......... 1.00
A. Žukas . . .'..............  1.00

Viso $76.00 
Širdingai dėkojame visiem 

Į aukojusiem ii- nepaprastai 
! įvertiname jūsų dovanas tam 
svarbiam tikslui. Dėl susi- 
trukdymo darbo prie pertai
symo patalpos, šią savaitę 
spaustuvė dar nepradėjo 
kraustytis, bet sekančią sa
vaitę tai jau nešime, kaip ku
pranugariai, kas tik ką pa
keldami į vežimus ir iš veži
mų. Kiek tik galėdami steng
simės taupyti išlaidas. Ban
dysimo talkomis perkraustyti 
tokius daiktus, kuriuos gali
ma. Tačiau mašinerijai kil
noti kraustantis reikia tinka
mų vežimų, gerų mechanikų 
ir prietaisų; juos reikia sam
dytis ir reikia aukštą kainą 
mokėti. Todėl kaštai bus 
dideli, užtat dovanos tam 
reikalui yra - labai Įvertina
mos.

Dėkojame drg. Bernotui už 
gražų pasidarbavimą aukų 
rinkime ir prašome kitų dien
raščio patrijotų pasirūpinti su 
parama persikraustymui.

Laisvės Administracija.

Ar Jūsų Jaunimas Apie Tai 
Girdėjo? — Pasakykite!

. šį sekmadienį, lapkričio 27- 
tą, 1 vai., Liberty Auditorijos 
patalpose įvyks rytinių valsti
jų Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo (LDS) jaunimo kon
ferencija. Joje svarstys LDS 
vajaus, sporto ir kitus jauni
mui bendrus reikalus.

Kadangi konferencijon 
kviečiami ne vien tiktai kuo-

Jei Charles Chee būtų žino
jęs lietuvių patarlę — nekišk 
piršto, kur nereikia, — jis 
šiandien jį tebeturėtų sveiką 
ir nebūtų teisiamas. Chee 
'buvęs suėmęs apiplėšiamąjį 
asmenį palaikyti už burnos, 
kad tas nerėktų, kol jo sėbras 
iškraustė tam kišenius. Api
plėšiamasis, be jokio riksmo, 
nukandęs piršto galą. Tuomi 
plėšiką Chee susekė ir areš
tavo. Viso grobio plėšikai 
buvo gavę-tik $100.

Dvi 9 metų mergaitės, ėju
sios skersai Franklin Ave. 
tarp Carroll ir President Sts., 
Brooklyne, tapo sužeistos au- 
tomobiliaus. Vairuotojo nea
reštavo.

pu rinkti delegatai, bet visi 
jaunieji LDS nariai, taipgi su 
jais jų šeimos, giminės5 ir 
draugai, tad čia yra gera pro
ga veik visam lietuvių jauni
mui dalyvauti ir pasireikšti.

Daleistina, kad jaunimas, 
kuris neskaito lietuviškai, 
apie tai nei negirdėjo. Pa
sakykite jiems, parodykite 
svarbą dalyvauti, susipažinti 
su organizuotu lietuvių jauni
mu, su jo veiksmais!

Po konferencijos, vakare, 
įvyks draugiškas susipažinimo 
asmeniškai pokilis. Jame jau
nimas smagiai pabuvos.

mirė

Naujieji Metai 
Bus Trumpesni—

O gal ir ilgesni, priklausant 
nuo to, kaip kas nori juos su
tikti. Einant New Yorko vals- 
tijinio alkoholiniams gėri
mams leisti viršininko patvar
kymu, šių metų užbaigtuvės, 
o naujųjų pasitiktuvės turės 
baigtis, kaip paprasto šešta- 
didni’o linksniavimas, 3 valan
dą, ryto. Nes—

Naujieji Metai pripuls sek
madienį. Per ilgai baliavojęs, 
gali pavėluoti į bažnyčią. Ko
kie gi galėtų būti naujieji me
tai bažnyčiose be maldininkų 1 
ir be dolerių?

____  Į

Ignas Pečinskas
Nušovė Briedį |

I

Ignas Pečinskas, kuris turi 
restaurant© biznį su gėrimų 
laisniais? 40d Wythe Ave., 
Brooklyne, buvo išvykęs brie
džių medžioti į Catskill kal
nynus ir ten jis nušovė brie
dį. Tačiau jis tuom dar ne
pasitenkinęs, jam negana 
didelis esąs tas briedis, 
už savaitės jis vėl važiuo
siąs į tuos pačius kalnynus 
briedžių medžioti. O vėliau 
Mr. Pečinskas patrauksiąs dar 
ir i Massachusetts valstiją 
briedžių medžioklei. Užbai
gęs medžioklę/ aišku, suruoš 
brook lyniečiams briedienos 
pietus bei parę.

žuvavimo ir, medžioklės 
sporte Pečinsko niekas iš 
brook lyn iečių nepralenkia. 
Pečinskas moka gerai sunau
doti savo medžioklės lobį; jis 
yra specialistas kenavime žu
vies ir mėsos. Norite pati
krinti? Užeikite pas jį ir jis 
jus pavaišins jo paties kenuo- 
ta žuvim ar briediena.

Reporteris.

Lapkričio 21 -mos vakarą, 
deimantams blizgant, šilkams 
šnarant, brangiesiems kaili
niams (su juose esančiomis 
poniomis) užpildžius operos 
butą, paryžiškiems kvaps
niams mišriai su šampaniškais 
kvapsniais sklindant, pradėjo 
savo veiksmų sezoną Metro
politan Opera.

Suvaidinta Richard Strauss© 
opera “Der Rosenkavalier.” 
Atitinkamai šiai publikai, bu
vo pasveikinti ateinantieji po
nai ir ponios, tūli daugiau už 
pačius šio vakar© nereikšmin
giausius čionai, operos akto
rius. Teisėjas Medina, nu
teisęs. 11 darbininkų vadų, 
čia būtų ponių neatsigynęs, ! 
jeigu ne sykiu atėjusioji jo; 
pati.

Iš tų, kurie norėjo ! tuos 
nereikšminguosius, jų vaidybą 
pamatyti, balsą išgirsti, ne
daug įkas čionai teįsigavo, tik 
stovinciosioms vietoms, ar sė
dynėmis pačiame čiukure, iš 
kur girdėjosi daugiau aplo
dismentų aktoriams, ne atei
nantiems ponams.

Čiukurinis.

Pervažų Darbininkai ; 
Dirbs 40 Valandų 
Be Mažinimo Algos

M i estą vų jų New Yorko per
važų (ferries) unijistai darbi
ninkai^ gavo 40 valandų sa
vaitę vietoj dirbtų lig šiol 4 8 
valandų, -su ta pačia mokes- 
timi, kokią gaudavo už 48 va
landas. Palikimas tos pat 
mokesti©,s už trumpesnes va
landas prilygsta pakėlimui al
gos inaždaug apie 20 nuošim
čiu. i

€

Tūloms grupėms reikalau
jama ir $180 metinio priedo, 
kad jų algos prilygtų gelžke-, 
lių firmų pervažų darbininkų , 
algoms. j

Neangliškų Dienraščių^ 
Redaktorių Sueigėlė

Praėjusį pirmadienį St. Mo
ritz hotelyj (Niujorke) įvyko 
Foreign Language Press Film 
Crimes’ Circle narių metinis 
posėdis, šią organizaciją su
daro niūjorkiškių nearigliškų 
dienraščių redaktoriai; jai 
priklauso i)* Laisvė. O direk
torium šio Ratelio yra Sig
mund Gottlober.

Posėdyje - susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba. Pc 
to ten pat įvyk© bendra va

Skrybėlių valytu vėjo, 65 W. 
36th St., vienas darbininkas 
buvo dujomis prisvaigęs iki 
netekimo sąmonės. Keli kiti 
pasijuto irgi svaigstančiais, 
bet pirm t© vieno netekimo 
sąmonės kiekvienas mąstęs 
esąs sergančiu “šalčiu” ar i 
kuo, nesusivokė, kad visus, 
svaigina chemikalai.

Jau po Rinkimų
Jeigu ir neturėtum kalen

doriaus, galėtum tai suprasti 
iš! to, jog 1,200 buvusių pa
skelbusių “sirgimą” miestavo- 
jo švaros department© darbi
ninkų jau saukiami pasiaiš
kinti, išpažinties. Jie eina 
grupėmis, su savo formanu.

“Sirgimo” demonstracija 
įvyko spaliu 17-tą, išpažintin 
šaukti pradėjo lapkričio 16- 
tą, už savaitės po rinkimų. 
Kasgi būt galėjęs tuo užsiim
ti pirm rinkimų, kuomet kiek
vieno balsas buvo svarbu ?— 
Tūkstantis su virš balsu čia, 
gal keli ar keliolika tūkstan
čių balsų jų šeimose. Jie de
mokratams buvo svarbūs.

Unija, CIO United Public 
Workers, Sanitation Workers 
Lokalas 333-čias, visus buvu
sius demonstracijoje instruk
tavusi prisipažinti “kaltais,” 
sako lokalo vedėjas Michael 
Garramone.

karienė, kurios eigoje pasakė 
kalbą Jungtinių Tautų filmi
nės .sekcijos direktoriaus pa
dėjėjas, Mr. Maurice Liu.

Po vakarienės svečiai bu
vo pakviesti į Twentieth Cen
tury Fox studiją pamatyti 
naujo filmo “Prince of Fox
es.” šis filmas liečia gyveni
mą Cezario Borgia, 16-tojo 
amžiaus Romos despoto ir 
žiaurūno.

Hanscom Baking Korpora
cijos, Long Island City, su
streikavo 16 produktų iš ve
žioto jų.

Frances Berkhemek, 38 
metų amžiaus, gyvenusi 178 
Stockton St., Brooklyne, mirė 
lapkričio 18 d. Pašarvota 
buvo graborįaus Gusto koply
čioje, 354 Marcy Ave., kuris 
rūpinosi laidotuvių apeigomis. 
Palaidota lapkričio 21 d., šv. 
Jono kapinėse. Velionė pali
ko nuliūdime vyrą John, ke
turias dukteris ir sūnų.

Mjestavieji darbininkai 
“prasikalto” tuomi, had jie, 
per eilę metij laukę ir nesu- 
Jaukę, nusprendė pareikalau
ti trumpesnių darbo valandų.

Unijos vyriausi ' reikalavi
mai yra;

Penkių dienų, 40 valandų 
savaitės, vietoje dabar dirba
mų 6 dienų, 48 valandų.. Tų 
valandų dar negana, sako jie, 
dažnai pasitaiko, kad jie iš
šaukiami dirbti po .13 dienų 
iš eilės be pertraukos. Ir už 
viršlaikius negauna ekstra 
mokėsties. Jie nemato, dėl 
ko jie turėtų viršvalandžius 
dirbti, kuomet šimtai tūks
tančių darbininkų visai netu
ri darbo. Dabar ne karo lai
kas, darbo rankų užtenka, nė
ra prasmės vieniems dirbti 
per metus šimtus valandų eks
tra, o kitiems vaikščioti be 
darbo, sako unijistai.

Darbieti®.

Dausosna Užkėlė 
Kavos Kainą

Bėgiu pastarųjų kelių sa
vaičių labai užkeltos kavos 
kainos. Pavyzdžiui, kompa- 
niškose krautuvėse buvęs 
parduodamas 3 svarų maišelis 
Bokar kavos buvo $1.42, prieš 
savaitę už tokį pat svorį to
kios pat kavos jau buvo $1.- 
77. Sakoma, dar daugiau ke
liama.

Kavos netruk sta—d augi a u, 
negu pernai, pagaminta, dau
giau atvežama. Kaip ir vi
suomet, pelnagrobiai sumanė 
pasipinigauti kaviniu sezonu.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6 šeimų mūrinis na

mas, po 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 į me
nesį. 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 dešinei. (256-260)

.iI Dr. A. Petriką |
8 DANTŲ GYDYTOJAS g 
| 221 South 4th Street | 
g BROOKLYN, N. Y. g 
« Te!. EVergreėn 7-6868 8

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

8

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės 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.

JOHN YUSKA

107-13 Jamaica Avenue,
Richm'ond Hill 18, L. I., N. Y. j 

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

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat , 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

..........—-- ------------------- ---------------------------------—.... ....... ................................ .o

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

i S. S. Lockett, M. D. į
Į GYDYTOJAS Į

• 223 South 4th Street Į
Į BROOKLYN, N. Y. •
I I
| Valandos: ■
I 1—2 dienom; 6—8 vakarais į

« Ir Pagal Pasitarimais I
į Telefonas EVergreen 4-0203 •
; 1
M —• M —- *« —• M •— — *> — 1"'— * — • — » —— « — M —— » - <

(l

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank. Sanko

SAVININKAI

•^•4*4*4,4*4*4*4*4<4*4**l*<I*4*4<4*,I**!*4,4"l*4*4*4*4*4*4*4**!*4*4M!a4*4*,l*4**lM!*4^"M*4M!*4*,l*4*4*<MMi*<?''*21 T 4*

ZUPP’S BAR 
į Joseph Zeidat Jr., prop 
t NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
į DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

f SZ" TELEVISION
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Petras Kapisk
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
. 32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-81^į

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKL

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Avė rooklyn, N. Y




