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Prieš trejetą savaičių 
manėme, jog su gruodžio mė
nesio pradžia Laisvė jau bus 

>savo naujoje būstinėje Rich
mond Ilillyj.

Deja, dėl kai kuriu susidė
jusių aplinkybių mūsų spaus
tuvės perkėlimas 
atidėtas.

Spėjame, jog 
^kraustytis tik u;

* savaitės.
Lietuvių 

dar reikia 
greičiau 
spaustuvei

mos

turėjo būti

pradėsimo 
pusantros

Bendrovei 
kad juo
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N. Y. TEISMAS PANAIKINO ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ KOMUNISTUS MOKYTOJUS
Tas Raganiškas įstatymas Laužo 
Konstituciją, Sako Teisėjas

Namo 
paskolų, 
galėjus ------- ,
ir naujai salei pa-1 įstatymas, įsakantis

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos Feinbergo 

; “išva
lyt” iš viešųjų mokyklų ko- 

imunistus ir jų pritarėjus, 
Praėjusi šeštadienį įvyko i luažo Jungtinių Tautų 

Lietuvių Namo Bendrovės ak- ' Konstitucija, pareiškė auk- 
cininkų metinis suvažiavimas. Į stojo valstijinio teismo tei-< kyklose.

Tiems, kurio buvo i 
praksėmis įpareigoję juos su
važiavime atstovauti (tok iii 
buvo 84-ri), galiu pasakyti. { 
kad jų pageidavimą išpil- 
džiau sulyg savo goriausiu \ 
supratimu.

Visi svarbesnieji nutarimai, j 
padaryti suvažiavime, 
vienbalsūs.

* Vadinasi, suvažiavime 
patavo vienybė ir šiltas 
giškumas. t) kaf visi vienin
gai veikia, tai atliekama dau- 
*giau ir didesnių darbų. Mes 
dar turime daug darbu, su
sijusių su Kultūrinio Centro 
ant kojų pastatymu.

Nėra jokio abejojimo, kad 
jie ii’ dideli.
visuomenei, ■ 

atlikti.

girtų Feinbergo įstatymą.
Schirick pareiškė, jog tai 

raganų medžiojimo įstaty
mas. Šis įstatymas siūlo be 
teismo bausti žmones, ta
riamus komunistus, išme
tant juos iš tarnybos mo- 

Be to, Feinbergo 
mane .sėjas Harry E. Schirick.To- įstatymas iš anksto pasmer- 

i dėl jis panaikino tą jstaty- :kia visus Komunistų Parti
ni ą, kaipo prieškonstitucinį. jos narius, kaip, girdi, “sie- 

Valstiios prokuroras Nat. i kiančius nuversti Amerikos 
L. Goldstein dabar kreipia-i valdžią prievartos žygiais.” 

'si j apeliacijų teismą, auk-Tuomi jis laužo kitą Jung- 
iščiausią teisminę valstijos 'tinių Valstijų Konstitucijos 

buvo atmestų teisėjo | dėsnį, — sakė teisėjas Schi-
ISchiricko sprendimą ir už- i riek.

drau 4,000 Plieno Darbininku 
' Streikuoja prieš Paskubą

Monessen, Pa. — Iš nau- i 
jo sustreikavo 4,000 ])lieno 
darbininku prieš Pitts-

“Sekretai" Pančioja
Naudingos Atomu 
Jėgos Išvystymą

kėliausios Žinios
London.— Kai kurie ahglų valdininkai sakė, kad Ang

lija po naujųjų metų pripažins Kinijos Liaudies Respub-

Berlin. — Sovietinė spauda griežtai užginčija anglų- 
amerikonų paskleistus paskalus, būk įvykęs baisus spro
gimas atominėse Sovietų kasyklose rytinėje Vokietijoje 
ir būk ten žuvę “tūkstančiai” vokiečių darbininkų.

Tai yra tiktai tuščias iir piktas išmislas, sako rytinio 
Berlyno laikraščiai.

T--------New York. — Mainierių Unijos pirmininkas John L. 
Lewis tik antradienį pradėjo svarstyti su plačiuoju uni
jos komitetu, ką reikės daryti po lapkričio 30 d.

Vidunaktį iš lapkr. 30 į gruodžio 1 d. išsibaigia laiko
tarpis, kuriam buvo pertrauktas * minkštosios anglies 
mainieriu streikas.v

sitie darbai, nors 
taikaujant mūsų 
bus pasekmingai

ATLANTO PAKTO VADAI PLANUOJ 
REKRUTUOT VOKIEČIU ARMlJį
Sako, be Vokiečių Negalima Būtų 
Sėkmingai Kariaut prieš Rusus

Paryžius. — Jungtinių |tai praneša, jog tiktai Fran- 
Valstijų karinių štabų gal- cija bijo vokiečių armijos 

Omar Bradley ir atgaivinimu
generolai vie-1 Niekas netiki visų gink- 

nuolikos kitų Atlanto pak- luotų Amerikos jėgų sekre
to kraštų tarėsi, kaip sude- toriaus Louiso 
rinti ir apginkluoti visų tų pareiškimu 
kraštų jėgas, esą, “apsigy- tams, kad Jungtinė^/Valsti- 
nimui” nuo Sovietų Sąjun- jos 

I gos. Buvo svarstoma ir vo- ryti vokiečių armilją.
I kiečių armijos rekrutavi-

va gen. 
aukščiausi

Johnsono 
korespoAden*-

neturi intencijos suda-

(___ _ ___ ____________ , London. — Demokratas
Seattle, Wash. — Per tvaniškas liūtis su viesulu žuvo imas vakarinėje Vokietijoje. Amerikos senatorius El- 
ž---- Zs trijose šiaurvakarinėse valstijose ir artimame I Dvylikos Atlanto kraštų mer/Thomas čia pakartojo

{užsieniniai ministrai prade- laikraštininkams, kad 
da bendrus pasitarimus su retu būti suorganizuota vo- 

Washington. — Republikonas senatorius Young reika- generolais/
' , kurie Amerikiniai koresponden-

27 žmonės 
Kanados ruožte. tu-

Jauja tardyti pelnagrobiūs kavos spekuliantus, kurie 
taip išpūtė jos kainą. i

kiečių armija.”
Londono Sunday Timej, 

Observer ir kiti anglų bur
žuazijos laikraščiai 
Jauja atkurti vokiečių 
miją: sako, 
negalima būtų 
vakarų Europos

(Kiek pirmiau 
i rolas

Žada Protestuot, kad 
Gangas Bombarduoja

reika- 
ar- 

be jų armijos 
'“apginti” 
nuo rusų, 
pats gene- 
albėdamas

Washington. — Amerikos vyriausybė nežino, kur da
bar randasi Kinijos 1 
siųsti protesto dėl to, kadj kariniai tautininkų laivai bom- 

| bardavo jau trečią prekinį Amerikos laivą ties Šangha- 
jjum. |’

Washington. — Valdinė! H .
j Belgrad. — Jugoslavijps Tito teismas teisia dvyliką 

i paristų, kurie priėmė sovietinę 
pilietybe ir yra palankūs Sovietų Sąjungai.

(Bet Tito globoja kitus'rusus, kurie jam tarnauja kaip 
Sovietų p riešai.)

Amerikos Laivus
Washington. — Amerikos 

valstybės departmentas ža- ( 
dėjo stipriai užprotestuoti į baflkiete W 
kinų tautininkams dėl to, i'paOreįci 
kad du kariniai Čiango tau- {\ 
tininku laivai bombardavo ‘' 
ir sužalojo amerikinį pre- rnirrj aaa aaa hp i •• • 
kybos laivą Sir John Frank- j 1 UKKljai
lin, arti Šanghajaus. Kini- p n * M i
jos liaudininkų uosto. Ši Per DvejUS MstUS (
laivą jie užpuolė be jokio ■ --------
persergėjimo. Tai jau tre-! Washington. — Prez. 
čias tautininkų bombarduo- Trumanas raportavo Ken
tas amerikinis laivas. gresui, jog ši šalis per nas-

Kinų tautininkų laivu pa- j tavuosius 2 metus davė 
trankų šoviniai ^pramušė, 12 rp,urpijaj karinių ir kit/kių 

daiktų už 152 miliorm# do
lerių.

i Reakcin. Turkijos valdžia, 
{tarp kitko, gavo iš Jungti- 
jniu Valstijų du karinius 
laivus -/naikintuvus, ketu
ris
tankų, patranki! ir šarvuo
tu automobilių, ir kt. — 
nl anuojamam karui 
Sovietų Sąjungą.

radle

ungtone, 
armi--vokieo

i burgh Plieno kompanijos Ąįomu jeg0S Komisija pa-1 
skelbė^ kad jau “90 nuošim-.buvusių 
čių suplanuota mašina,” ku- 

! ri mėgins išvystyti atominę 
i jėgą, tinkamą paprastiems 
■ civiliniams reikalams.

Pasitraukiantis tos ko
misijos pirmininkas, Davi
das Lilienthal kritikavo 
valdžią, kad jinai su bergž
džiais kariniais savo sekre
tais ir persekiojančiais “iš
tikimybės” kvotimais 1 
do atomų jėgos išvystymą ! 
naudingiems dalykams ir | Washington. — Byloje 
tik atomų bombas gamina, j prieš renublikona kongres- 

mana J. Parnell Thomajsą 
valdžia pristatė 100 čekių, ir 
kitų dokumentų, kurie pa
rodo jo suktybes. Jis nau
dojo tūlų mergšių vardus, 
vadindamas jas savo rašti
ninkėmis, esą, reikąlinąo- 
mis kongresiniam jo dar
bui; bet Thomas pasisavin
davo čekius, kuriais valdžia 
mokėjo algas toms jo neva 
raštininkėms. Tuo būdu jis 
nuskriaudęs valdžią kokiais

Jie, CIO unijistai, strei- / 
protestuoja, kad kom- ,■ 

I ponija kai kuriuos darbi-j •- 
štai, minkus paleidinėja, o liku

sius verčia juo skubiau
Rašant šiuos žodžius, 

suskamba telefonas. Skam 
bina Eva, tik ką grįžusi iš dirbti. 
Cleveland©, iš Lietuviu Meno i-----------------------

'’•ŽSS’S'iS Susprogus Lėktuvui, 
‘ ‘! Žuvę 38 Žmaniii 
sako Eva. buvo gražus, pada- j ----------
ros naudingų tarimų.

Išrinktas naujas Sąjungos Į damaSlS Žemyn, Čia SUSprO- 
! go didelis keleivinis lėktu- 
! vas DC-6. Manoma, kad žu- 

ry‘! vo 30 ar daugiau keleivių 
ir lėktuvo įgulos narių. 

Tuo lėktuvu iš New Yor- 
; ko skrido 40 keleivių ir 5 į- 
gūlos nariai. Kol kas atras
ta tik 14 gyvu, kurie sužei
sti ir ligoninėj suguldyti.

Krisdamas, liepsnodamas 
lėktuvas kliudė lakūnų mo-

Washington. — Kongresmanas Noah M. Mason ap
skaičiavo, kad didieji bizniai per metus nusuka iki 50 
bilionu doleriu taksu šalies valdžiai. V c C

RaudonbaubisKongresmanas Washington. Prez.

Texas. — Leis- Ša: Teisiamas Kaip Sukčius
vc/ vi I !

1 CPO LAL

centras, — jis ir vėl bus 1 
kagoje. Atrodo, jog Levukui 
Jonikui ir vėl teks “nešti kry- j 
žius,” — būti generaliniu me
nininku organizacijos sekreto- į 
riumi.

Išsamesnių apie suvažiavi
mą žinių, be abejojimo, neuž
ilgo matysime spaudoje.

Grįžo iš Philadelphijos Lie
tuvių Liaudies Teatro aktoriai 
savo išvyka yra pilnai pasiten- I kyklą ir kitą namą, 
kine. Į 

šeštadieni jie ten, kain ži- į Senatorius 
noma, vaidino Juozo Baltušio !
drama “Gieda Gaidelia’.”

—žmonių buvo pilna salė,--; 
sako vienas i$ aktorių.—ūpas Į 
atrodė juose geras.

Gi režisierius Jonas Juška, :
atvykęs i Laisvės ofisą, tarė: j pasiusti karini laivyną 

—štai, krūva dolerių,.
philadelphiečiu dovana Lais- Į 
vės perkėlimui į naują vieta!
Tarnaktyje aš tariau 
žodžių publikai ir jie tuojau 
sudėjo $83.50.

> Gera ir p^ražų darbą atli
ko gaideliečiai.

Sekamą šeštadieni, gruodžio
3 dieną, ši pati aktorių trupė 
vyks j Wilkes-Barre, Pa., kur 
bus pastatyta toji parti Juozo 
Baltušio drama.

šaukia Užblo- graiku 
knot Naująją Kiniją

Manila. — Atsilankęs čia
i renublikonas Jungtin. Val-

Amerika per 2 Metus Davė 
$470,000,000 Fašistų Karui 
Prieš Graikų Partizanui

Washington. — Jungti
nės Valstijos per dvejus 
pastaruosius metus davė 
Graikijos monarcho - fašis

tams 470 milionu dolerių, 
karui prieš demokratus 

i partizanus, sako 
i prez. Trumanas, raportuo- 
I damas Kongresui.

Prezidentas džiaugiasi, kad
' istiju senator. Wm. Know- dabar telikę tiktai 18,000 

■ Band šaukė prez. Trumaną partizanų, o pirmdvejųmį- 
.... jpasiusti karini laivyną iri tų buvę 28,000. Taigi vieno

— tai I užblokuot naujosios Kinijos j partizano užmušimas, pagal 
į Respublikos uostus, kad|Trumano skaitnienis, lėšavo 
priverst ją paliuosuot areš-! amerikiečiams taksu mokė- 

keletą j tiiota Amerikos konsulą tojams 47 tūkstančius do- 
I lerių.Wardą.

TRUMAN SVEIKINA ELEKTRININKŲ UNIJOS 
SKALDYTOJUS KAIP “IŠTIKIMUOSIUS"

Jono Juškos
“Trilype Po-

stato Central
lietuvių organiza-

Na. o sekmadienj. gruodžio 
4 dieną, Lietuviu Kultūrinia
me Centre, Richmond Hilly,i, 
bus vaidinama 
nauja komedija 
ra.”

Šia komedija
Brooklyno

.ciju kuopos.
Joje vaidins nauju aktorių, 

nauju talentų, ligi šiol musų 
scenoje dar nepasirodžiusių.

Be abejojimo, Brooklyn© 
lietuvių visuomenė skaitlingai 
su vyks pamatyti naujos ko
medijos.

Philadelphia. — Dešinie
ji Jungtinės Elektrininkų 
Unijos atskalūnai sušaukė 
čia savo steigiamąjį suva
žiavimą, atskirai Tarptau
tinei CIO Elektrininkų li
nijai įkurti. CIO centro pir
mininkas Philip Murray at
vejų atvejais šūkaliavo, jog 
senoji Jungtinė Elektri
ninkų Unija esanti komuni
stų įrankis, ir užreiškė. kad 
“komunistai yra didžiausi 
jūsų priešai.”

Murray grasino išbraukti 
iš CIO ir 10 kitų unijų, ku
rioms kairieji vadovauja.

Prez. Trumanas atsiuntė

suvažiavimui pasveikinimą, 
vadindamas naujai steigia
mą uniją “ištikimąja” val
džiai įstaiga.

Jungtinės Elektrininkų 
Unijos pirmininkas Alber
tas Fitzgerald pareiškė, jog 
naujoji atkalūniška unija iš 
anksto daroma valdžios ir 
kompanijų įnagiu.

East Grinstead, Anglija. 
Išvogta $140,000 perlu-dei- 
mantų iš fabrikanto I. An
dersono namų.

ORAS.— Nešalta, dalinai 
apsiniaukę.

skylių laive Sir John 
Franklin, bet jis vis tiek 
nuplaukė į Šanghajų ir iš
krovė atgabentus krovi
nius.

$8.090.
Kartu su Thomasu 

siama ir buvusioji jo 
retorė Helena Campbell, 
kaip suokalbininke, kuri pa
dėjo Thomasui žulikąuti. 
Helenos advokatas tvirtina, 
kad kongresmanas Thomas ’ 
privertė ją taip daryti.

Thomas tada buvo Kong- 
resmanu Neamerikinės Vei- v 
klos Komiteto pirmininkas: 
ir aršiausias komunistų ir ; 
pažangiųjų unijų ėdikas. ,čius\ Čungkirigo, pastarosios

tei- 
sek-

Kiny Liaudininkai Pasiekė 
Čungkingo Priemiesčius; 
Čiango Valdžia Pabėgo

I Hong Kong. — Antra- 
{dienio rytą buvo pranešta, Įo,,v lvuf 
{kad Kinijos Liaudies. Arnu-į AMERIKINĖS BITĖS 
,ia jau Įsiveržė į pnemics-: pįjjkIA! DARBUOJASI 

jCius^ Čungkingo, pastarosios Washington. _ Bitės šie- 
tz j. . j ■ J •! Ciaijg Kaiseko tautininkų|met pagamins 730 milionuvadinamas Švelnus Amerikos sostinės. - - - -

Siūlymas J. Tautom del Kinijos]my\ws į šiaurvakarius nuo i žemdirbystės valdyba.
Lake Success, N. Y. — 

Keliaujantis Amerikos am
basadorius Philip C. Jessup 
davė pasiūlymą politiniam 
Jungtinių Tautu komitetui 
dėl politikose linkui Kinijos. 
Tas vadinamas “švelnus” 
pasiūlymas pamatiniai nu
kreiptas prieš Sovietų Są
jungą. Jis peršamas vieton 
rezoliucijos, kurią kinų tau
tininkų atstovas T. F. Tsi- 
ang’as pirmiau įteikė poli
tiniam komitetui. . *

Tsiangas reikalavo nepri- 
pažint naujosios Kinų Liau
dies Respublikos ir neduot 
jai jokios karinės ar ūkinės 
paramos.

Amerikinis Jessupo pa
siūlymas nesako, nenripa- 
žint naujosios respublikos, 
ir neuždraudžia ūkinės pa
ramos jai. Bet jis įtaria, 
kad Rusija, girdi, “gręsia 
Kinijos čielybei ir nepri
klausomybei”. J e s s u p as 
taipgi kaltino Sovietus už 
“sutarties sulaužymą“ su 
Kinijos tautininkais.

Taigi Jessup piršo:
— Gerbti politinę Kinijos 

nepriklausomybę ir “esamą
sias” sutartis su Kinija ir 
pripažinti Kinijos žmonėms 
pilną laisvę pasirinkti val
džią, nepriklausomą nuo 
jokios užsieninės kontro
lės.

Jessupo pareiškimą rėmė

nai ir Pakistanas.
• Kuomet Jessupas kalbė
jo, jo klausėsi tiktai pusan
tro tuzino politinio komite
to nariu. Viso tame komite
te yra 59.

Kariniai Jankiu Diplomatų 
Pokalbiai Turkijoje

Istanbul, Turkija. — Su
sirinko Jungtinių Valstijų 
ambasadoriai - atstovai iš 
Graikijos, Irano, Turkijos 
ir astuonių kitų Artimųjų 
ir Vidurinių Rvtų kraštų. 
Tariasi apie planingą tų 
kraštų nustatymą prieš So
vietų Sąjungą.

sunmannus,

Tautininkų val-|svarų medaus, kai n skai- 
džia pabėgo i Čengtu, 175 |giuoja Jungtiniu Valstiių

. Jos
Čungkingo. . ’pačios sunaudoja apie 500

Liaudininkai antradienį | milionu svarų savo medaus 
pasiekė pietinius Yangtze 
upės krantus. Čungkingas 
stovi šiaurinėje jos pusėje. 
Upė toj vietoj turi mylią

per metus, taigi žmonėms 
lieka 230 milionu svarų.

Jungtinėse Valstijose esą 
500 bilionu bičių, arba 500 
tūkstančių milionu.

RS HISSOVALDŽIOS “SV1ETKAS’ 
BYLOJE PRISIPAŽĮSTA MELĄ

New York. — Šnipukas 
Whittaker Chambers, vai- 
džios “svietkas” dabartinia
me teisme prieš Algerį His-vv 
są, prisipažino melavęs.

Hisso advokatas klausi
mais privertė Chambersą 
prisipažinti, kad “vieną 
slaptą valdžios dokumentą 
aš gal gavau iš Harrio 
Dex. White’o,” buvusiojo 
šalies ižd. sekretoriaus pa
dėjėjo. White jau miręs.

Prima j ame gi teisme 
Chambers prisiekė, būk vi
sus 47 “sekretnus” valdžios 
popierius gavęs iš Algerio

Hisso, buvusiojo pareigūno 
valstybės department© Wa
shingtone.
- Pirmasis teismas iširo,

džiūrimanai balsavo, kad 
Hiss kaltas, o kiti, kad ne
kaltas.

Chambers pasakojo, kad 
Hiss nešdavęs jam Ameri
kos slaptybes, kad perduo
tu tariai em Sovietų agen
tam.

Hiss ad
Cross dabar * nurodė tris 
kitus asmenis, su kuriais 
Chambers tokius gešeftus 
varinėdavo.

v
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Pekine ir Londone
Pekine, įvyko

L. ’Pruseika, gal populia- 
riškiausias lietuvis visuo
menininkas tarpe Amerikos 
lietuvių. Jo vardas žinomas 
tolimiausiose Amęrikos lie
tuvių kolonijose: Kaliforni- 
\je, Oregone, 'Floridoje, 
Colorado ir k. Pažįstamų ir 
draugų jis turi tūkstančius 
ir tūkstančius. Atžagarei
viai lietuviai jo vardą taip
gi dažnai linksniuoja. Jis 
jiems skaudi rakštis.

L. Pruseikos vardas labai> . X K K X/ V , 7 L v |

Tai buvo ‘ Australazijos ir Azijos gerai žinomas Kanados, to
limosios Brazilijos, Urugua- 
jaus ir Argentinos lietu- 
viems, nors jie jo nėra ma
tę. Ir Tarybų Lietuvoje jis 
žinomas, kaipo gabus žur-

svarbi konferencija.
kraštų darbo unijų atstovų konferencija, sušaukta Pa
saulines Darbo Unijų Federacijos.

Konferenciją sudarė atstovai-iš Kinijos, Indijos, Pakis
tano, Indonezijos, Australijos, Buriuos, Mongolijos, Phi- 
lipinų salų ir kitų kraštų, kur yra organizuotų darbo 
unijistų, darbininkų.

Buvo ir svečių iš tolimesnių kraštų, kurių tarpe: A. 
Leleap ir Louis Saillant, iš Francūzijos; Vincente Toleda
no, iš Meksikos; Lazaro Pena, iš Kiubos; B. Blokzijl, iš 
Hollandijos; Abdulla Dialo, iš Sudano (Afrikos); F. 
Zupka, iš Čechoslovakijos, ir L. GLovievas, iš Tarybų Są
jungos.

Išvardintieji asmenys, kaip matome, čia buvo tik sve
čiai, tik stebėtojai, suvykę tam, kad susipažinus su Azi
jos darbo unijistų reikalais, su jų problemomis.

Konferencijos dalyviai buvo priimti labai šiltai naujo
sios, revoliucinės Kinijos liaudies vyriausybės. Kinijos 
ministrų pirmininkas Čou En-lai suruošė delegatams 
priimtuvių pietūs, kuriuose, tarp kitų aukštų pareigūnų, 
dalyvavo ir vyriausias visų karinių pajėgų vadovas, gen. 
Čiu Teh.

Ši konferencija turi milžiniškos svarbos. Ji buvo su
šaukta tuomet, kai visa Kinija baigiama laisvinti, kai 
kitos Azijos šalys ruošiasi eiti tuo pačiu keliu, kuriuo ei
na Kinija: išsilaisvinti ir pradėti naują gyvenimą.

Tiek Kinijoje, tiek kituose Azijos kraštuose (neskai
tant tarybinių respublikų ir Mongolijos) darbininkai 
pradeda organizuotis į darbo unijas ir kovoti dėl savo 
būvi© pagerinimo. Bet ne tik tai jiems svarbu: svarbu 
padėti savo kraštų tautoms visiškai išsilaisvinti iš savų 
ir svetimų (imperialistų) išnaudotojų priespaudos. O 
čia organizuoti unijistai darbininkai labai daug gali pa
dėti, claug atlikti.

Be abejojimo, Kinija šiandien yra ne tik visai Azijai, 
o ir viso buržuazinio pasaulio tautoms pavyzdžiu ir įkvė
pimo šaltiniu. Todėl -visai natūralu, kad ši konferencija 
įvyko Pekine, tik nepersenai išlaisvintame.

Apie konferencijos? nutarimus mes kol kas neturime 
smulkesnių žinių, bet! tikimės jų neužilgo gauti.

Rašant šiuos žodžius, Londone, Anglijos sostinėje, 
vyksta kita konferencija, galima sakyti, griežtai prie
šinga savo turiniu tai, kuri įvyko Pekine.

Čia vyksta konferencija, sušaukta, be kitų, Amerikos 
Darbo Federacijos ir jai panašių organizacijų. Šitoje 
konferencijoje dalyvauja ir, be abejojimo, jai vadovaus, 
William Green, Dovydas Dubinskis ir jiems: panašūs va
dovai. Jau tik ta^ vienas faktas pasako konferencijos 
tikslą.

Šios konferencijos1 tikslas, kaip skelbia spauda, yra: 
sukurti naują Darbo Konfederaciją, — “laisvą” konfede
raciją.

Naujosios konfederacijos tikslas bus: kova prieš ko
munizmą!

Atsiminkime: kova ne prieš kapitalizmą, bet prieš ko
munizmą.

O tai reikš, kad ši konferencija, jei jai pavyks įsikurti, 
pradės skaldyti, kur tik ji galės Pasaulinę Darbo Unijų 
Federaciją. Vadinasi, tenka laukti naujo puolimo ant 
organizuotų darbininkų ir tašai puolimas bus atliktas iš 
dešinių darbo unijų, t’okių, kaip ADF.

Ligi šiol Francūzijos organizuoti darbininkai (su ma- j sprendęs.
ža išimtimi), taipgi Italijos organizuoti darbininkai pri- jau prisidėjo prie socialde- 

• klauso Pasaulinei Darbo Unijų Federacijai; jai priklau- mokratų. Liepojuje tuomet 
so ir liaudiškų demokratijų organizuoti darbininkai; jai i pllvo apj’e 3qq ]jetuvių dar- 
priklauso apie 30 milijonų Tarybų Sąjungos darbo unijis- j bininku nariu socialdemok-

L. Pruseika 

nalistas. Jį gerbia kiekvie
nas progresyvis lietuvis.

Šį garbės vainiką L. Pru
seika susipynė ne savanau
diškais tikslais. Jis pradėjo 
jį pinti nuo pat jaunų dienų 
neatlaidžiai kovodamas už 
lietuviu liaudies reikalus. 
Visas jo sąmoningas gyve
nimas užpildytas ne tuščiu 
laiku — bet visuomenine 
veikla ir literatūriniu dar-

Būdamas dar visai jaunu| Vincas
• i • •• t —- • . v i • • rrvaikinu, jis pradėjo rašyti 

eilėraščius. Jis juos skaitė 
tik savo artimiesiems. Lais
vai plunksną vartoti Pru
seika pradėjo būdamas Lie
poj aus gimnazijoje šeštoje 
klasėje, kuomet jis pradėjo 
rašyti straipsnius į dienraš
tį “Vilniaus Žinios.”

Kuomet 1904 metais caro 
valdžia priversta buvo nusi
lenkti lietuvių tautai ir lei
do spausdinti knygas ir 
laikraščius lotyniškomis rai
dėmis, tų metų pabaigoje 
pasirodė pirmieji lietuviški 
laikraščiai Vilniuje ir Pet
rapilyje, tuomet L. Prusei
ka’pradėjo rašinėti į “Vil
niaus Žinias.” Tuomet dar 
jis nebuvo politiniai apsi-j 

1906 metais jis i

respondencijas į Vilniaus 
dienraštį apie Petrapilio 
lietuvių veikimą, apie po
litinius įvykius, apie tai, 
kas vyko valstybės dūmoje. 
Tuomet jis suėjo labai arti- 
mon pažintin su Andrium 
Bulota, suvalkiečiu dūmos 
atstovu. Bulota buvo gal žy
miausiu darbiečiu deputatu. 
Jis stovėjo kairėje pusėje.

Žiemos švenčių metu ir 
vasaros atostogų metu, par
vykęs namo iš Petrapilio, 
jis darbavosi socialdemokra
tų partijos kuopelėse ir 
Šviesos Draugijoje, kuri sa
vo veikla buvo apėmus visą 
Suvalkiją.

1907 metų pabaigoje Ma- 
riampolėje įvyko Šviesos 
Draugijos konferencija. L. 
Pruseika patiekė platų ra- 
portažą apie tą konferenci
ją “Vilniaus Žiniose.” Tą 
raportažą tuoj persispaus
dino Chicagoje ėjusi “Lie
tuva.” 
. 1908 metais caro valdžia 
puolė Šviesos Draugiją ir 
visą eilę jos veikėjų suvarė 
į kalėjimą, ir Pruseikos tė
viškėje buvo padaryta kra
ta, bet jis nebuvo areštuo
tas. Pruseika buvo areštuo
tas rugsėjo mėnesyje, 1909 
metais, kada jis buvo besi
rengiąs važiuoti į Petrapilį 
tęsti mokslą. Jį nugabeno!į 
Suvalkų kalėjimą. Jam iš
kelta byla už veikimą nelė- 
galėj Lietuvos socialdemok
ratų partijoje.

Į caro valdžios nagus bu
vo patekę tūli/ jo laiškai.

Kalėjime ir Sibire
Suvalkų kalėjime Pru

seika išbuvo nuo rudens 
1909 metų iki pavasario 
1911 metų. Suvalkų kalėji
me tuomet buvo įkalintas

> Kapsukas-Mickevi- 
čius, Tame kalėjime jis sė
dėjo nuo 1907 metų pava
sario. Savo knygoje “Caro 
Kalėjimuose” Kapsukas ra
šo:

“Daugiau “naujienų” 
suteikė d. Pruseika, jau
nas tuomet Petrapilio stu
dentas, pakliuvęs 1909' m. 
rudenį į kalėjimą. Po teis
mo man pasisekė trum
pam laikui pakliūti į ben
drą -su juo kamerą... 
Daug naujo jis (Prusei
ka) atnešė į šį supelėjusį 
gyvenimą ... Sėdėjome 
tuomet bendroje kamero
je: aš, Pruseika, Jaščiolda, 
P. Bliūdžius, Verbyla. 
Drg. Pruseika smulkiai 
papasakojo apie padėtį 
Lietuvoje, apie paskuti-1.

man į Sibirą. Tuoj po nu
teisimui Suvalkų prokuro
ras atvyko į kalėjimą ir 
bandė įkalbėti Prūseikai, 
kad jis paduotų prašymą 
carui, prašydamas susimy- 
lėjimo. Pruseika griežtai 
atmetė tą bjaurų siūlymą.

Į Sibirą Pruseika buvo 
išgabentas pavasarį 1911 
metų. Kelionė į Sibirą bu
vo labai sunki, nes varant 
etapu sukaustydavo ran
kas retežiais. Nuo Suvalkų 
Iki Krasnojarsko reikėjo 
pereiti per šiuos kalėjimus 
ir pabūti juose po kelias 
dienas: „Gardino, Vilniaus, 
Minsko. Smolensko, Mask- 

dar,

LUCKAU.

Minsko, Smolensko, 
kvos, Čeliabinsko ir 
rodos, keliuose.

Krasnojarsko kalėjime, 
kaip to punkto pasiekta, 
jau buvo susikoncentravęs 
labai didelis politinių kali
nių skaičius iš visų plačių
jų Rusijos kraštų. Vietinis 
gubernator. paskyrė Prū
seikai kaipo apsigyvenimui 
vietą Roždestvenskaja- vals
čių, Kansko apskrity, 120 
viorstų nuo geležinkelio.

Tremtyje nebuvo sunku, 
nes Pruseika nebuvo nutei
stas katorgom Reiškia, jam 
nereikėjo būti prie sunkiųjų 
katorginių darbų. Jis tuoj 
pradėjo galvoti apie pabėgi
mą, susirašęs su savo tė
vais ir tūlais amerikiečiais, 

z • 4 ' ypač su V. Paukščiu, kuris 
tuomet gyveno Bostone. 
Apie pabaigą 1911 metų 
Pruseika pabėgo iš Sibiro. 
Pirmiausia jis apsistojo 
Maskvoje, kur pasimatė^ su 
Antanu Vienuoliu-Žukaus- 
ku, kuris tuomet dirbo tū
loje Maskvos vaistinėje. Su 
juo suplanuota tolimesnė 
kelionė. į

Iš Maskvos vyksta Vil
niun ir išbūna : ten kelias 
dienas. Pb to pasiekia Pil
viškius, o iš ten jau ranka 
prikišamai Prūsijos rube- 
žius. Perėjo slaptai rube- 
žių netoli nuo Kudirkos 
Naumiesčio. Anoj pusėj 
sienos, šalę Eitkūnų, Pru
seikos motinos tėviškė. Pa
buvęs ten kelias dienas, jis 
dar nuvyko į Tilžę. Iš Til
žės, per Bremeną jis pasi
leidžia kelionėn Amerikon.

Atvykęs į Bostoną prieš 
pat Kalėdas, su pirma die
na 1912 metų, Leonas Pru
seika pradeda dirbti prie 
“Laisvės.”' Bostone jis ran
da savo senus draugus: V. 
Paukštį, J. Undžių, Dr. F. 
Matulaitį. Prie “Laisvės” 
redakcijos tuomet dirbo ir 
A. Montvidas, bet Prusei
kos pažiūros apie laikraščio 
vedimą buvo kitokios negu 
Montvido. Montvidas greit 
pasitraukė iš “Laisvės.” 
Tuomet prasidėjo ameriki-

Naujais Sk
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:

Chester

K. Žukauskienė, Newark ................ .........
Elizabetho Vajininkai ....... ......................
M. Svinkūnienė Waterbury ................ ..
Hartfordo Vajininkai .... ............... ..
Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston .. 
Philadelphijos Vajininkai 
Brooklyno Vajininkai .... 
į?. Anderson - L. Bekešienė^
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton . . 
J. Davidonis, Worcester 
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 
P. Bcčis-F. Klaston, Gr. Ncck 
A. Žemaitis, Baltimore .............
Biidgeporto Vajininkai .............
V. Ramanauskas, Minersville.... 
C. K. Urban. Hudson ...............
E. Kasparienė, Wilkes-Barre .. 
S. Sharkey, Easton .....................
S. Kirslis, Bridgewater ............
Geo. Shimaitis, Brockton .........
P. Šlekaitis, Scranton 
P. Šlajus, Eddystone ..................
J. Matachun, Paterson ......
S. Kuzmickas, Shenandoah ......
L. Pruseika, Chicago ...................

Simutis, Nashua ...................
Penkauskas, Lawrence ........ 
Adams, Grand Rapids .........

790 | A. P. Dambrauskas, 
756 
508 
491 
468 
392 
378 
331 
308 
280

Punktv 
.•• 3094- 
... 2878 
... 2171 
... 1955 
. • • 1780 > 
... 1605 
... 1018 
.... 930 
.... 894 
.... 811^

Haverhill . 210
S. Tvarijonas, Delroit 
Vera Smalsi is, Del roil 
,1. Didjun. New Haven 
J. Blazionis,' Lowell 
V 
J.

Wall, Wilkes-Barre 
Grybas, Norwood 
Sauka, Brockton . 
Valinčius, Pittston

y

J.

252

243 
238 
236 
222
216

A.
LLI) 77 kp., Cliffside .....
LLD 75 Kp., Miami .........
S. Puidokas, Rumford ....
Helen Jacobs, Oakland ... 
A. Bernot, Los Angeles .... 
H. Žukienč, Binghamton .. 
J. Žebrys, Cleveland ......
A. Taraška, Mil ton .........
J. Daujotas, E. St. Louis 
II. Thomas, So. Boston

196
186
168

... 184
144
144

.... 140 .
. 140

.... 112

.... 112
... 10-

. 56

28

t

K. Žukauskienė jau pir
moj vietoj. Ji prisiuntė di
delį pluoštą atnaujinimų. 
F. Šhimkienė pranešė, kad 
jos punktus iii;V- Žilinsko 
priskaityt prie' Žukauskie
nės, nes jie bendrai darbuo
jasi toje apylinkėje.

Brooklyn© vajininkai po 
biskį auga punktais,
kartą A. Balčiūnas pridavė 
atnaujinimų. Kur kiti 
Brooklyn© vajininkai?

Pittsburghas gražiai pą-

Šį

boro, Mass., C. Gradaus- 
kas, Methuen, Mass., M. 
Daugirdas, Linden, N. J.

Ona Norkienė, Detroit, 
Mich., $2.50.

Po $2: Alice Johns, Mia
mi, Fla., K. Motiejūnienė, 
Glen Rock, N. J., A. Ma- 
žukna, Bridgewater, Mass., 
Pittsburgh© Pilietis.

N. Y., Mrs. V. Vaškis, 
Quincy, Mass., Mr. &rMrs. 
Thos. Mitkus, Newar\ N. 

sirodė šį sykį. Geo. Urban, i J., Mr. ir Mrs. Thos. Teluns, 
iš No. Braddock prisiuntė IW. Orange, New Jersey, J. 
naują prenumeratą ir at-j Elinckas, Scranton, Pa., J. 
naujinimų. Taipgi pittsbur- į Levanavičius, Scranton, Pa. 
ghietis J. Urban prisiuntė! ---------
atnaujinimų. Į Aukų biudžeto sustiprinu

S. Kirslis, Bridgewater, mui iki šiol gauta sekanjaį 
Mass., prisiuntė ątnaujini- : Brockton, Mass,—_ y
mų. Taipgi gavorųe atnauji- Brooklyn, N. A........ 182.00

IVir. O£i IMFb 
Newark, N

nįmų ir nuo P. Šlekaitis, Worcester, Mass. 
Scranton, Pa., J. Simutis,! Philadelphia, Pa. 
Nashua, N. H., S. Penkaus-; Elizabeth, N. J. . 
kas, Lawrence, Mass., Vera Waterbury, Conn. 
Smalstis, Detroit, Mich., J. Bridgeport, Conn
Didjun, New Haven, Conn., Newark, N. J.
J. Daujotas, E. St. Louis, Chicago, JJ1. 
Ill. ir H. Tamašauskienė, 

So. Boston, Mass.
Aukų persikėlimui gavo

me sekamai:
Laisvės patriotas $300.
Mr. ir Mrs. F.

Bloomfield, N. J.,
Po $5: Frank 

Pittsburgh, Pa., 
Spencer, B’klyn, N. Y., Til
lie Urban, B’klyn, N. Y., 
Kazys Berukštis, Pitts
burgh, Pa., LDS 5 kp., (R. 
Merkis), Philadelphia, Pa.

Detroit, Mich............ 59.00
Baltimore, Md.........
Pittsburgh, Pa. .. 
Hartford, Conn. .

151.56
101.50

8.00
84.75

Kvedarą

Imbras,

Bayonne, N. J. ... 
New Britain, Conn

So. Boston, Mass 
Cliffside Park, N

Scranton, Pa. .. 
Stamford, Conn. 
Wilkes-Barre, Pa 
Seattle, Wash. ..J. Šalčius, Hoboken, N. p • Easton, Pa

. 56.00

. 43.50
\4K25
. 36.50

28.00
26.00

tų; jai priklauso Azijos kraštų darbo unijistai.
Tai ką gi naujoji konfederacija atstovaus? Ji atsto

vaus, atsieit, Amerikos Darbo Federaciją, na, ir Didžio
sios Britanijos darbo unijas, bet pastarųjų visų ji nega
les atstovauti, nes Anglijos darbo unijose yra milžiniš
kas kairysis sparnas, priešingas skaldymui pasaulines 
darbininkų vienybes.

Taigi kiekvienam darbo žmogui turėtų būti bent tai 
aišku: įvyko dvi konferencijos dviejuose pasaulio mies
tuose: Pekine ir Londone.

Tų konferencijų tikslai, siekimai skiriasi, kaip diena 
nuo nakties. ,

Pekino konferencija stoja už vienijimą viso pasaulio 
darbo žmonių j vienybę, už taiką, o Londono konferencija 
— už darbo žmonių vienybės skaldymą, už šaltojo karo 
politikos tęsimą!

IW0 Gerai Stovi.
International Workers Order praneša, kad tik nesenai 

Niujorko valstijos inšiurinso department© pareigūnai 
tikrino jo, Orderio, knygas. Ištyrę visa, kas reikėjo, pa
reigūnai paskelbė, jog 1WO stovi labai- tvirtai. Jos sol
vency yra 138.04 nuoš. Vadinasi, 38 nlioš. daugiau, nei 
būtinai reikia.

Praėjusiais metais 1WO savo nariams išmokėjo pomir
tinėmis, ligoje pašalpomis ir kitokia pagalba $1,200,000, 
— $42,000 daugiau, nei i947 metais.

ratų partijos. Pruseika su 
nekuriais kitais aukštesnių 
klasių gimnazistais uoliai 
darbavosi jų tarpe.

1906 metais Vilniuje pra
dėjo eiti V. Kapsuko ir Dr. 
S. Matulaičio redaguojama 
“Nauja Gadynė,” Pruseika, 
nors ir nedaug, rašinėjo į 
“Naująją Gadynę.”

Tais pačiais metais, po 
atostogų, vykdamas į Lie- 
pojų, L. Pruseika užsuko į 
Vilnių ir ten pirmą kartą 
susipažino su V. Kapsuku. 
1907 metais, pabaigęs gim
naziją, Pruseika įstojo į 
Petrapilio Universitetą, į 
teisių fakultetą. “Vilniaus 
Žinių” redakcija pakvietė jį 
būti oficialiu koresponden
tu. Tuomet jis veik kasdien 
siųsdavo pranešimus ir ko-

nius areštus, apie petrapi- Įnis Periodas Leono veikime, 
liškių studentų sumanytą-' 
jį “bepartyvį” laikraštį ar 

priedą prie “Vilniaus Ži
nių,’’ apie VIII LSDP su
važiavimą, įvykusį 1909

> metų pradžioje. Papasako
jo ir apie Rusijos s.-d. vei
kimą ir vidujines jų kovas. 
(V. Mickevičiaus-Kapsuko 
“Caro Kalėjimuose,” pusi. 
.174.)
Būdamas kalėjime L. Pru

seika labiau užsigrūdino 
kovoms prieš caro despotiz
mą. Artimesnis susipažini
mas su Kapsuku ir studija
vimas marksistinės litera
tūros labiau pastūmėjo jį į 
kairę. Jis giliau pradėjo 
įvertinti revoliucinį*Rusijos 
darbininkų sąjūdį, nors 
marksistu, pilnoje to žodžio 
prasmėje, jis dar nebuvo.

1910 metais Varšuvos 
Teismo Rūmai nuteisė Le
oną visam amžiui ištrėmi-

Nežiūrint aštrių reakcininkų puolimų, kuriuos jie at
lieka prieš IWO, ši progresyvi fraternalė organizacija 
auga ir plečiasi.

J., $4.50.
Po $3: Josephine Augu- 

tienė, B’klyn, N. Y., Telda 
V. King, San Francisco. 
Calif., Newarko 
GvU. TV V0UJKU1, 
Y., F. Svietlavich,

. 2
. 23.00
. 19.79
. 18.00 k
. 18.00

Hillside, N. J. ...... 15.00

12.00
_ IN., Newarko Pilietis, New Kensington, la. 11-M 
Geo. Waresonas, B’klyn, N. Lawrence, Mass. . _ 

Middle- San Francisco Caln 
_______ Bridge water, Mass. . 11.00 

, Grand Rapids, Mich. 10.00 
I Portland, Me..............  6.00
I Schenectady, N. Y. ... 5.00 

'Girardville, Pa............ 5.00 į
i Miami, Fla..................... 5.00
į Paterson, N. J............ 4.00

Gardner, Mass............ 3.00
.Milwaukee, Wis.......... 3.00
rShenandoah, Pa......... 2.00
iHaverhill, Mass........... 1.00
New Haven, Conn. ... 1.00

I Minersville, Pa........... 1.00

Nuvykęs j Bonn, vakarinčn Vokietijon, mūsų valstybes 
sekretorius Acheson pasikalba su mūsų šalies agitato
rių (dolerių) talka išrinktu prezidentu Theodor 

Hcuss (viduryje) ir mūsų tenai komisijonieriumi 
John J. McCloy (kairėję)

11.00

Gavome gražios finansi- 
i nes paramos. Tai labai gra
žus dalykas, kad dienraščio

naši persikėlimo reikalu. 
Šiam raštui einant spaudon, 
gavome labai daug laiškų, 
kurių rezultatus paskelbsi
me kai]) tik bus sutvarkyti.

Dėkojame vajininkams ir 
rėmėjams už prenumeratas

Laisvės Administracijtr.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Mūsų Doleriai Palengvina 
Vokiečių Ponių “Vargą”

hitlerinis

virtuve, vaikais ir 
os galvojo, kad

Hitlerio režimas Vokieti- kančių jokio darbelio ponių, 
joje iš karto buvo nugąsdi
nęs ir ponias. Jos išsigando, 
kuomet 
paliepė moterims rūpintis 
tiktai
bažnyčia, 
ištiesų Hitleris jas nuvary
siąs dirbti virtuvės darba. 

c v I
Su didžiausiu džiaugsmu, 

tačiau, jos ne už ilgo apsi
žiūrėjo, kad Hitleris nei ne
ketinęs ponių skriausti. 
Juk jis turėjo būti dėkin
gas ir joms, kaip kad ir jų 
vyrams fabrikantams ir 
bankieriams, kurie jį pasta
tė saugoti jų reikalus. Hit
lerio įsakas visoms darbi
ninkų dukterims “mokvtis” 
namų ruošos pas ponias da
vė joms pavaldines tarnai
tes vieton pirmiau turėtų 
samdytų tarnaičių.

Hitlerinis įsakas kiekvie
nai darbininko dukrai atbū
ti pas ponias tarnybą reiš-, 
kė, kad tarnaitė - “mokinė”; 
visu kuo turi įtikti poniai, 
nes kitaip ji gali būti nu-; 

, bausta, paskelbta “netiku
sia,” “neišmokusia,” palik-; 
ta amžinai “mokytis.” Iš 
kitos pusės vėl buvo pavojus, 
liktis pasilaikyta .amžinai 
dėl to, kad poniai įtinka — 
kam poniai imtis prastesnę! 
tarnaitę, jeigu ji gali pasi
laikyti geriausią. ____
atrodė poniai užtikrinta, oi 
tarnaitei juoda ir pražūtim 
ga.

Tačiau žlugo Hitleris. 
P r i s i k lausiusios pasakų 
apie demokratijas, vokiečių 
ponios išsigando, jos tarėsi 
pralaimėjusios su Hitleriu.

Tarnaitės, tuo tarpu, ti
kėjosi esančios išlaisvina
mos iš hitlerinės vergijos. 
Jos pradėjo atsikirtinėti 
jas kankinusioms hitlerinin- 
kėms ponioms, tūlos jau ' 
pradėjo ieškotis žmoniškes
nių darbų, ruoštis apleisti 
ponias. Staiga, joms visai 
netikėtai, socialistų valdo
ma, Marshallo plano (mūsų 
doleriais) palaikoma oku
pacinė britų zonos valdžia 
— įsakė darbininku dukte
rims, tarp 14 ir 21 metų 
amžiaus, atbūti ponioms 
tarnybos prievolę nors vie
nerius metus, “mokytis” na
mu ruošos darbo iš nemo-

— Tur būt Hitlerio dva
sia atgijo brituose! Stebuk
las! Mes dabar vėl turėsime 
pigių, paklusnių tarnaičių. 
Tos kai. . . nenorėjo mums 
tarnauti, pradėjo šiauštis. 
Parodysime joms... —
džiūgavo ponios.

Amerikiečiai oficialiai to
kio įsako neskelbė. Kam 
mums tokio įmatomo bizū
no, nuo kurio tik negarbė, 
kad ne tiek matomas alkis 
kur kas geriau valdo., Mes 
tame patyrę. Alkis privers
tų vergauti pačiam žemiau
siam gyvūnui. Mūsiškiai 
amerikinėje, laisvojo tar
naičių samdymo zonoje, štai

Dėka International Union of Operating Engineers Ld- 
kalo 12-to pastangoms, dviem unijistams atgauta už
vilktų algų $3,265.25, sakoma, stambiausia suma Ka
lifornijos istorijoje. Atmokesties čekis $1,312.19 įtei
kiamas John T. Howard’ui (dešinėje), jo žmonai sto
vint greta. Viduryje stovinčiam darbininkui, Jack 
M. Helsley, atiteko $1,460.37. Kairėje stovi unijos at
stovas M. L. Miller, o antrasis yra valstijinis darbo 

komisijonierius Samuel Kalish, Įteikiąs darbininkui 
čekį savo raštinėje.

Kas Mums Vaikų Dieta Prieš Jos Bevelytų
Suvestą Budžetą!!!

$73.37
18.75

New Yorko labdarybės į Maistui 
komisijonierius R a y mond i Aprangai 
M. Hilliard įsakė numažin-; Kurui, še 
ti budžetą pašalpoms dešim- Nainų reikmen. 2.75 
tirni milijonų dolerių. Nau-'Mokyklos išlaid. .75 
jasis numažinimas (didė
jančio nedarbo laikotarpiu 
reikėjo didinti, ne mažinti 
—Sk. V.) siūloma pradėti!mos porai senuku: 
su gruodžio mėnesiu.

Tas komisijonieriaus 
sveikinimas 
Christmas”

Viso 97.37
Arba štai davinys

Mrs. Thelma Stovall, 30 
AFL Tobacco Work

ers International Unijos Lo- 
kalo 185-to sekretore Ken
tucky valstijoje, atrodo pa
tenkinta lapkričio 8-ta įvy
kusių rinkimų pasėkomis. 
Ji buvo vienatinė moteris 
išrinkta į valstijos seimelį 
iš Louisville ir Jefferson 

apskričių, sudarančių 
38-tą distriktą.

Ant popieros mes labai 
gerai vokiečius užlaikome. 
Matematikai mes geri. Ant, 
popieros mes prirokavome,! 
jog vokiečiams valia suvai
kyti net 2,600 kalorijų 
maisto per dieną. Tačiau 
jiems leidžiama užsidirbti 

■tiktai tiek, kad jie išgalėtų 
nusipirkti maisto tik apie 
1,500 kalorijų.

— Maisto kiekį apkarpo 
nesvietiškai aukštos kainos, 
— sakė neseniai iš Europos 

i sugrįžęs CARE firmos vir- 
;šininkas, toliau dadėdamas, 

Ateitis kad
—Bedarbiams, senukams 

ant pensijos, sužalotiems 
kare, karo našlėms ir naš
laičiams .. .net būtiniausi 
maisto produktai yra ne
prieinami . Košt iumas 
kainuoja gero mechaniko 
apie 6-8 savaičių uždarbį.

Didėjant nedarbui, vis 
daugiau ir daugiau moterų 
netenka žmoniškesnių dar
bų. Bado verčiamos, nors 
atbuvusios pas ponias tar
naitės “mokslo” laikotarpį 
i merginos ir moterys turi 
pasilikti ponioms vergauti.

Fašizmas, kafas ir kapi
talistinė okupacija Vokieti
jos moterims atnešė juokią 
dabartį ir beviltę ateitį. Jos 
jau pradeda dairytis išeities 
iš skurdo. Savo pastangose 
jos kada nors pramatys per 
propagandos miglas. Jos pa
matys, kad jų seserys ryti
nėje Vokietijoje yra laimin
gesnės. Kad joms yra atda
ros durys į tikruosius moks
lus, į darbus, į geresnius 
uždarbius ir kad gausingė- 
ja jų maisto ir drabužių 
gavinys.

Kuomet vokietė moteris 
vakaruose pamatys, jog tos 
pat Vokietijos rytuose ji 
gali gauti pakankamai duo
nos savo vaikams ir sau 
naują suknelę, niekas ne- 
beįkalbės jai, kad ji nepri
valo norėti, būk ji negalin
ti gauti to paties vakaruo
se. Tuomet vokiety eili
nė moteris paliaus vergauti 
vokietei poniai. Ji sugrįš į 
milijonines eiles pasaulio 
moterų, kovojančių už' tau
tų draugingumą ir už tai
ką. V. K.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

cukraus fabrikas 
pradėjo naują se-

cukraus fabrike

Dalintis Vyru

64.90
17.00

2.70
.70

86.80 
para-

Pažiūros i moralybę gelb
sti pakeisti sąlygas. Tačiau 
sąlygos dar greičiau keičia . 
pažiūras Į moralybę.

Aną dieną iš pietinės Af-

atvyko trys gražios mergi
nos ir drąsiai pasisakė savo 
kelionės tikslą — atvyku-

NAUJA PJESĖ
KAUNAS, spalio 9 d.— 

Kauno dramos teatre įvyko 
premjera. Buvo parodyta A. 
Griciaus nauja pjesė “Skevel
dros”. Pastatymui vadovavo 
J. Gustaitis, režisierius — 
Lietuvos TSR nusipelnęs artis
tas P. Kubertavičius.

PIRMOSIOS NAUJO 
SEZONO DIENOS

PANEVĖŽYS, spalio 7 d.— 
Panevėžio 
sėkmingai 
zoną.

šiemet
įrengtas mechaninis transpor
teris ir automatinio iškrovi
mo aikštelė, šie patobulini
mai pavaduoja 30 darbinin
kų. Pasiruošiant gamybai bu
vo įgyvendinti 37 račionaliza- 
toriniai pasiūlymai, kurie leis 
fabrikui sutaupyti 45 tūkstan
čius rublių. Fabriko kolekty
vas stojo į socialistines lenk
tynes su Pavenčio cukraus fa
briku. Panevėžiečiai įsiparei
gojo per šį cukraus gamy
bos sezoną pagaminti 17 
tūkstančių pūdų cukraus vir
šum plano.

MARIJAMPOLĖ.— Nauja
me gamybos sezone cukraus 
fabrikas jau pagamino dau
giau kaip 3,000 centnerių cu
kraus, kuris yra aukštos ko
kybės.

Visos fabriko mašinos dir
ba ritmingai, gerai techniš
kai paruoštos. Tatai įgalino 
fabriko kolektyvą jau pirmo
mis šio sezono dienomis vir
šyti pamainines užduotis.

KURŠĖNAI.—Pavenčių cu
kraus gamykla pradėjo naują
jį gamybos sezoną. Jau iš
leista pirmoji cukraus partija.

Gamykla gerai pasirengė se
zonui. Šiais metais pradeda 
veikti nauji įrengimai, mecha
nizuoti daug darbo reikalau
jantieji procesai, ] 
naujas transporteris 
ceche, įrengtos dvi 
runkeliams. Įmonės 
pajėgumas padidėjo 
centų.

žymiai anksčiau ir labiau 
organizuotai, kaip praėjusiais 
metais, 
plaukti
Pirmieji pristatė
Šiaulių 
šimtai 
tančiai 
keliais, 
Kuršėnų ir kitų apskričių kol
ūkių. Runkelius taip pat ve
ža 60 gamyklos sunkvežimių.

pastatytas 
rafinado 

duobės 
vidutinis 
10 pro-

į gamyklą pradėjo 
cukriniai runkeliai, 

runkelius 
apskrities kolūkiečiai,
sunkvežimių ir tūks- 
vežimų, pakrautų run- 
atvyko iš Joniškio,

Nausėda, Pakutinskiene, Rad
vilas ir kiti, pirmieji padavė 
pareiškimus į besikuriantį Ju
liaus Janonio vardo kolūkį, 
ragino ir kaimynus pasekti jų 
pavyzdžiu. Kolūkis sparčiai 
auga ir stiprėja,

Kunigiškių apylinkės tary
bos nariai lanke individualių 
valstiečiu kiemus, aiškino 
jiems kolektyvinio ūkininka
vimo pranašumą. Ypač daug 
pasidarbavo deputatas moky
tojas Mockus. Savo praneši
muose ir pasikalbėjimuose su 
valstiečiais jis pateikdavo 
gausių pavyzdžių iš apskrities 
bei apylinkės kolūkiečių gyve
nimo.

Aiškinamasis darbas greit 
davė rezultatus. Kiekvieną 
dieną gausėjo valstiečių pa
reiškimų skaičius. Įsikūrė Ka
zio Giedrio vardo ir “Pami- 
liušio” kolūkiai. Visa apylin
ke dabar kolektyvinė.

Apylinkės aktyvas ir tary
bos deputatai apsvarstė Soci
alistinio Darbo Didvyrio de
putato J. Jodinsko 
Kunigiškių 'apylinkės deputa-' 
tai pasiryžo ir toliau 
dėl kolektyvinių ūkių 
mo.

inišką.

d.—

APYLINKĖS TARYBA 
STIPRINA KOLŪKIUS

TAURAGĖ, spalio 7
Tauragės apskrities Gaurės
valsčiaus, Kunigiškių apylin
kės tarybos deputatai akty
viai prisideda prie kolūkių 
statybos. Deputatai Vaitkus,

pa-! Maistui 
su “Merry' Drabužiams 

biednuomenei' Namų reikm. 
pastūmės daugelį biednųjų 
į alkio nasrus. Biednuome- 
nės vaikai, ligoniai, senu-: Mes 
kai, neregiai, bedarbiai gaus jmokratiją. Tačiau galiu
kas mėnuo po mažiau mais-! tiems nors šiek tiek įmatyti 
tui, drabužiams, stubos ir ; padėtį darosi labai sunku 
bėgamiems pripuolamiems išsiaiškinti, o dar sunkiau 
reikalams. Bet— |svietui pasakyti, kas per.de-

Ponas Hilliard suves bu- mokratija yra ta, kurioje 
džetą, o gal dar turės ir vienai porai pragyventi rei- 
perviršiaus gale metų! Skalaujama 40 tūkstančių

Majoras O’Dwyer, kuris'dolerių metams, o kitai tik- 
nebegali pragyventi iš da-itai 670 doleriukų metams! 

Ibartinės savo algos, prašo! Darbininkų vadai darbie- 
čiai ir komunistai nepripa
žįsta tokios pertekliaus vie
niems ir alkio kitiems “de
mokratijos,” jos net nevadi
na tuo vardu. Tai vadina 
valdančiosios klasės diktatū
ra. Ilgainiui, sako jie, ma-i 
sės alkstančiųjų sužinos, jog 
\mūsų šalis turi ištekliu dar
bo ir duonos visiems. Masės 
supras, kad niekas neturėtų 
alkti dėl pertekliaus kitiems.

Darbininku vadai komu- 
inistai už tai dabar nuteisti 

įkalinami. P. L.c

iVu’ . Isios susirasti vvra ir saly- Dabar Busim.! _ ,,z__
$48.84

12.70
2.70

55.90Viso 64.29 
skaitomos save de-

Tačiau

Igas užsidirbti pragyvenimą, 
tad vyrai, už kurių jos su
tik ištekėti, turį būti mor
monai.

Merginos girdėjusios, jog 
mormonų sekta tiki j daug
patystę, o tas jau savaime 
palengvina vyrą gauti. Prie 
to, jos girdėjusios, jog išti
sos šeimos dirba savo lauką 
bendrai ir pragyvena iš
vien, užtikrinant kiekvie
nam atėjusiam šeimon mors 
šiokį toki užsiėm i ma/S^P iš
gyvenimą. /y

savo algos, prašo!
I’iš miesto iždo pridėti jam 
'nors 15 tūkstantėlių, kad jo 
alga būtų 40 tūkstančių 
dolerių metams, pasikvietė 
poną Hilliard net iš Chica- 
gos, “sutvarkyti” pašalpos 
reikalus (gal nesirado vi e-f 
tinio, kuris turėtų drąsos 
reikalauti kaimyno našlę su 
dviem vaikais išgyventi su 
$86.80 per mėnesį).

Importuotasis ekspertas 
komisijonierius pernai gar
bingai \ suvedė budžetą, peri... 
ištisus mėnesius nuvilkinda-'ii 
mas pašalpą jos reikalin
giems. Šiemet jis pasiūlė 
numažinti davinį visiems' 
pašalpgaviams ir išmesti iš

Sekretas gerai išla 
maisto glūdi ne tiek 

j me laikymo, kieK~JTtrn to, 
kokioje tvarkoje jis padė
tas. Ne ilgai laikysis ta 
duona ar pyragas, kuris 
buvo laikomas atidengtas 
pelėsiams nusėsti. Taipgi 

į ne ilgai laikysis mėsa, ku- 
'rios tiktai paviršius^ buvo 
apkepintas, o fu dus tik 
šildytas, patogus rūg 
bakterijai.

Šeimininkėms

kovoti 
stiprini- 

Jie atsidavusiai dirba, 
kad kolūkiuose būtų laiku ir
aukštoje kokybėje įvykdyta 
žiemkenčių sėja.

B. Mataitis.

ĮMONĖS DARBININKAI i 
MOKOSI

VILNIUS, spalio 9 d. — 
Iškilmingai pradėti partinio 
švietimo metai “Laisvės” fab
rike Vilniuje. Šią savaitę, ! po 
mokslo metų pradžiai skirtojo 
akto, įvyko pirmieji užsiė
mimai.

Praėjusiais metais grupė 
įmonės darbininkų baigė poli
tinę mokyklą. Dabar jie moko
si toliau: sudarytas ratelis 
VKP istorijai studijuoti. Už
siėmimuose dalyvauja briga
dininkas J. šimonėlis, darbi
ninkės miesto tarybos deputa
tas A. Karvelienė ir rajoninės 
tarybos deputatas Dudėnienė 
.ir kiti. Organizuotas taip pat 
ratelis
Stalino biografijoms studijuo
ti. 28 jaunuoliai lanko politi
nio ratelio užsiėmimus. Čia 
kas savaitę įvyks pasikalbėji
mai apie TSRS valstybinę ir 
visuomeninę santvarką, o vė
liau bus nagrinėjami VLKJS, 
įstatai. Rateliui vadovauja Vil
niaus uniųersiteto studentai 
Taraška ir šeblikinas.

V. I. Lenino ir J. V.

sąrašų visus galimus kaip Savo Gąminius Išmetė, 
nors prašalinti. _ | Kitų Nupirko

Pašalpos numažinamos j Ne vienai mums yra tekę 
būk tai dėl atpigusio pragy- matyti tūlą šeimininkę iš- 
venimo. Tačiau kiekviena i metant lauk nukapotas viš- 
šeimininkė žino, jog veik vi-j tų kojas. Kita, nupjausčiu- 
sų maisto produktų kainos įsi ir svečiams padavusi ka- 
tebėra aukštesnės, negu josįiakuto mėsa, kaulus ištvojo 
buvo karo laiku, kuomet bu-Įatmatosna. Dar kita išver- 
vo tebevykdoma kainų kon-igja ]auk kepsnies suvar- 
trole. !

Pašalpos pasimota numa
žinti rhaždaug po tiek: _ sKaito ruoš aaiyKus nenetin- 

Kūdikiui $2.25 per mene- kamais. Tačiau —
sį; ii

Trijų metu vaikui — $2.-
05;

Vyresniam — $2.85;
Suaugusiam — 65 cen

tus.
Šviežio pieno davinys vai

kams numažinamas trečda
liu, jis pavaduojamas ke- 
nuotu. Net mokiniams var
ganas 25 centų mėnesiui da- 
vinėlis nukertamas penkiais 
centais, iki 20c.

Nėščioms moterims davi
nys nukertamas po $2.85 
per mėnesį.

Dalinai užsidirbančiu 
pragyvenimą asmenų šeimo
se davinys dirbančiajam 
pietums nukertamas $9.75 
per * mėnesį. Nuo davinio 
drabužiams dirbančiam raš
tinėje nukerta $3.40, nuo 
bedarbio $2, nuo davinio 
vaikui drabužiams $1.35.

Koks “poniškas” gali bū
ti 'vargšų pragyvenimas, 
parokuokite patys pagal se
kamą tipišką šelpiamos šei
mos budžetą, skirtą per mė
nesį pragyventi moteriai su 
14 metų berniuku ir 
metų mergaite:

Lig
šiol

gavo:

Pajams lukštų taip pat 
yra visokių. Vieni geriau 
tinka kreminiams, merin
gue rūšies pajams, kiti vai- 
skumųis* m s ger i a u
varto tipįrm sudėjimo f i lin
go iškeptą^ lukštą, kitiems 
— nekeptą/o tūliems tinka 
abieji. Tuos dalykus reikia

pirm pradėjimo pajus da

Munich. — Vokiečių nu- 
nacinimo teismas panaikino 
10 metų kalėjimo bausmę 

, v. . buvusiam Hitlerio fotogra-
vėjusius skysčius (drip- fuį Heinrichui Hoffmanui. 
pings) del to, kad rudi. Jos J_________ __ ___________

I r i d- i z-J It t I ri i zn Lv 4 yskaito tuos dalykus nebetin-

Pas tas pačias šeiminiu-, 
kės matysi lentynoje prista
tyta kenuotų vištos sriubų, i 
kurios buvo pagamintos ki
tų, tiktai, tikriausia, ne 
taip atsargiai, kaip būti/ ji 
pati gaminusi. Pas jas /asi 
visokių tabletėlių ar bonku-į 
čių padažams, gamintų iš; 
tokių pat ar gal prastesnių 
sulčių, kurias ji išverčia 
lauk.

Specialistai valgių ga
mintojai kepsnių sultis la
bai saugoja nuo visuotino 
sudegimo. Iš jų gaminti pa
dažai gaunami tik su už vis 
brangiausiais valgiais. Ke
pant moderniškuose pečiuo
se arba kad ir paprastuose 
pečiuose, vartojant termo
metrus, lengva išsaugoti 
nuo sudegimo kepsnius ir 
jų sultis.

tikriausia, he 
, kaip būti/ ji 
. Pas jas /asi

12-kos

Dabar 
gaus:

skanina, praturtina ir sriu
bas. Tačiau norint išlaikyti 
atitinkamas spalvas, švie
sioms sriuboms reikia var
toti tik virtų mėsų buljo
nus, o kepsnių sultis palik
ti tamsiosioms, kaip žirnie
nėms, pupienėms, barš
čiams.

Today’s Pattern

9205
SIZES 
10—16

Užsakymą, su 25 centais ir 
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11-3-49 APYSAKA

(Tąsa)
Palšio saliūnas buvo viena vietų, kurioje aš ir 

tūli kiti bedarbiai galėdavome “kojas sušilti,” kaip 
sako žmonės. Užeidavome mes čia dažnai — beveik 
kasdien po keletą kartų. Kai kada pasitaikydavo 
geraširdis, kuris ir po stiklinę alaus patraktuoda- 
vo mums, o kai gauni stikline alaus, tuomet nieks 
nieko nesako, jei paimi šmotelį duonos ir mėsos, ku
rios nuolat stovėdavo baro gale.

O jeigu ir nesi rasdavo geraširdžių, kurie mane 
patraktuotų, tai aš ir kiti drąsesnieji, galėdavome 
čia pasėdėti šilumoje, pasikalbėti ir pavėpsoti, pra
leidžiant laisvą laiką, kurio turėjome perdaug.

Vieną dieną, tūlas man pažįstamas vyrukas, pri
ėjęs, sako:

— Dar vis nedirbi?
— Ne!
— Gal nori ženytis?
— Ne, — atsakiau. — Kodėl tamsta klausi?
—Taip sau.

Jis patylėjo ir bandė pradėti pokalbį nauja tema, 
bet aš vėl jo klausiu:

— Kodėl tamsta lietėte vedybas?
— Jeigu jau taip norit žinoti, pasakysiu: žinau 

turtingą našlę, kuri “ant jūsų akį turi.” Jos vyras 
buvo užmuštas dratinėje, ir ji gavo iš kompanijos 
keletą tūkstančių. Dar nieko sau moteriškė.

— Kodėl sveikas jos negriebi?
— Aš? Manęs ji nenori, — nori tavęs. Jei tik 

pats nori, — pripiršiu.
Nežinau, kuo visa tai būtų baigęsi, jei tuo pat 

laiku nebūtų prie manęs priėjęs saliūno savininkas 
Palšis, kuris tarė:

— Eikit prie baro, užfundysiu stiklinę alaus.
Jis įpylė man alaus, pažvelgė atidžiai į mane ir, 

ilgai nelaukęs, kalbėjo:
— Girdėjau, kad jūs mokate neblogai keletą kal

bų: rusiškai ir lenkiškai. Man toks žmogus būtų 
reikalingas.

— Taip, moku, — atsakiau, ir mano jausmai lyg 
sustingo nusistebėjimu dėl paskutinių Palšio žo
džių. — Moku tomis kalbomis kalbėti ir rašyti, tik, 
žinoma, negalėčiau nieko “gilesnio”...

— Ką reiškia “gilesnio?”
— Jeigu reikėtų, sakysime, rašyti laikraščiams 

straipsnius, — negalėčiau.
— Aš neleidžiu laikraščiu.
—- Suprantu, bet...
Jis patylėjo valandėlę, egzaminuodamas mane. 

Tai buvo jau pabuvęs vyras: aukštas, ilgokais žils
vais ūsais, retais, pražilusiais galvos plaukais, bet 
dar tvirtas senis. Šūkaliodamas ūsus, jis dar vis 
mane stebėjo, tėmydamas mano nerimą.

— Nesibijai darbo?
— Aš ieškau darbo, — aiškinau. — Ieškau, bet 

rasti negaliu. Mintu iš miesto malonės ir pas tams
tą gaunu kai kada kąsnelį nuryti...

— Daugelis taip kalba, kol darbą gauna. O kai 
pradeda dirbti, — pradeda ir girtuokliauti, latrau- 
ti ir kitokiais nedorais darbais užsiimti.

— Mister Palši, — nusižeminęs kalbėjau, — aš 
tamstai būčiau didžiai dėkingas, jei duotum man 
kokio nors darbo ... aš ...

— Man reikalingas darbininkas duonai ir alui 
kostumieriams išvežioti. Mano kostumieriai — ne 
tik lietuviai, bet lenkai ir rusai, — visoki. Na, ir 
štai, jaunas vyras, jei nori dirbti, galėtų užsidirbti. 
Su sekamu sekmadieniu vieną darbininką paleisiu, 
-- perdaug laka, — aną dieną, pasigėręs, vežimą 
sudaužė, arklio vos neužmušė ir pats vos galo nega
vo.

Ir taip, po keleto minučių aš jau turėjau vietą, 
turėjau darbą. Palšis įsakė ateiti pirmadienį ir pra
dėti dirbti: per penkias dienas vežioti žmonėms duo* 
ną, o šeštadieniais — alų, bačkutėmis ir buteliais.

Grįžęs namo, pasakiau savo laimę Balandžiui ir 
kitiems.

— Palšis ne visai blogas žmogus, — kalbėjo Ba
landis, — tik tamsus, kaip naktis. Bet jo žmona — 
tikra ragana ir visur ji kiša savo nešvarų snukį. 
Na, visvien bandyk. Geriau nei niekas.-

Aš bandžiau!

"PERGALES” METAI
w—

Vaitiekaitis su pasididžiavi
mu širdyje apeina savo for
mas. Ir kaip nesididžiuoti, jei
gu vien už pieną kolektyvinis 
ūkis gavo per pusmetį 27,000 
rublių pajamų ? Paršeliai ir 
bekonai 20,000 rublių papilde 
“Pergales” einamąją sąskaitą 
banke. O kur geriausia žemes 
trasa — mėšlas? Daugiau gy
vulių, daugiau mėšlo, didesnis 
derlius, o didesnis derlius, tur
tingesnis ūkis, turtingesnis 
“Pergalės valstietis.

Tačiau gatvėje gyvulininkys
tės neišplėsi. Gyvulių ūkio pa
grindas — gera, naši žemė. 
O neįdėsi darbo, į tą darbą 
širdies, nebus našus mūsų 
skaistgirietiškas baltmolis.

Ir didžiu dėkingumu supla
ka Vaitiekaičio širdis. Suplaka 
Vaitiekūnui, antros brigados 
brigadi n i n k u i Vitkevičiui, 
grandininkams Jonui Petraus
kui, Adolfai Drigotaitei, Eu
genijui Mitrofanovui ir tiems 
vien m ar š k i n i a m s š i e n p i o v i am s, 
kurie ruošia pašarą nuolat 
augančiai ūkio raguočių ban- j 
dai.

Prie kiaulių fermos Vaitie
kaitis-sutinka netikėtą svečią, 
Donilių kaimo mažažemį Ale
ksą Keturakį. Pernai Ketura
kis užmetė Vaitiekaičiui:

— Jeigu kolchoze pasida
rys riesta, ateik, neatsakysiu 
duonos kampo...

Nuo to karto susitikę vyrai 
n e b es is ve i k i n d a vo.

Keturakis ištiesė ranką, 
Vaitiekaitis savąją.

— Apžiūrėjau karves, avis, 
arklius, — sako Keturakis. — 
Parodyk kiaules.

Abudu apžiūrėjo kiaules. 
Gražios. Patiko Keturakiui.

— Arklių šiemet pas mus 
86 štukos, — truputį pašvep- 
luodamas aiškina Vaitiekaitis.

Karvių 39 melžiamos. 
Pernai tebuvo 18. Avių visas 
šimtelis. Pernai teturėjome
15...

— Kam tu kiši pernykščius 
■motus! — irzliai nutraukė 
Keturakis.

— Kiaulių 33. Pernai 
buvo 7.

— Nereikia man pernykš
čių...

— Kaip nereikia... Argi 
tau neįdomu, kiek bus kitais 
metais? Palygink... Karvių 
dvigubai padidėjo per metus. 
Pernai 18, šiemet 39, o kitą
met bus 78... Aišku?..

— Geriau tu man pasakyk 
apie savo asmeninį gyvenimą. 
Kiek pas tave namie štukų ? 
— niūriai klausia Keturakis.

— Asmeninis priklauso 
nuo visuomeninio gyvenimo. 
Jeigu šiemet čia bus dvigubai 
daugiau, — Vaitiekaitis mos
telėjo ranka į tvartą, — tai 
ir pas mane padvigubės...

Keturakis tyli. Po valandė
lės atsidusęs:

— Tu grūdų pavasarį nie
kada nepardavinedavai, — 
jis kalba lėtai. — Niekada ! 
Ir Vaitekūnas, ir Drigotas

SKYRIUS KETVIRTAS
I.

Nuolat ilgas valandas dirbdamas, nepramesda- 
mas pro šalį jokio cento, aš jau atmokėjau savo sko
las krautuvininkams, buvusiajai šeimininkei, Ba
landžiui ir kitiems; na, ir jau pradėjau atliekamus 
dolerius dėtis į banką. Susiradau naują butą, ne
didelį, bet švarų kambarėlį, užsiprenumeravau po
rą laikraščių ir pasijutau vedąs savystovį, kultūrin
gų gyvenimą, apie kokį buvau kadaise svajojęs.

Nors buvau susirišęs su organizacijomis, kiek 
tiek dirbau visuomeniniame judėjime, bet nuolat 
jaučiau nuobodų vienišo gyvenimą. Ėmiau galvoti 
apie vedybas, susikūrimą šeimyninio židinio.

Pažinau aš eilę merginų, dailių, gražių, rodosi, 
man simpatingų, rodosi, tokių, kurios tuojau pa
sakytų “taip,” jei tik rimtai jų užklausčiau, joms 
pasisiūlyčiau.

(Bus daugiau)

Vardas ir pavardė __

Gatve

Miestas

Įdedu $

Užsiprenumeravo:
Leokadija Bekešienė, B. Lusky, Olga Yoneliūnienė, Stella 

Raubu (ir $2 aukojo), Katrina Jokubinas; per čikagietį Vladą 
Rugienių užsiprenumeravo: Antanas Klejūnas, Ona Remeikie
nė, Vladas Rugienius, Petras Deveikis, Jurgis Strupinskas, 
Pranas Bačiuška, Mike Aliukas, V. Vaičiukonienė. Vakar die
nos Laisvėje per klaidą buvo apleista kad brooklyn'ietė Mari
jona Kreivėnienė, užsisakiusi knygą, $1 aukojo. Atsiprašome!

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

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

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

B) (Vieno kaimo vaizdai)

Rašo
J. Avyžius ir A. Pangonis

ne pardavinėdavo. O dabar vc- 
žate į turgų. Aną dieną Pran- 
ciu lis, mačiau, kumpį pardavė. 
Reiškia, paėdę iki žandų.

— O tau kas? Gaila?
-— Kažin ar mane priimtų 

“Pergalė”... žemė prieina, — 
baigščiai žvilgtelėjęs Vaitie
kaičiui į akis, klausia Ketura
kis.— Matai, ir slankioju 
apie tas jūsų fermas, ir seilę 
ryju: duoną baigiau, turtuo
li.. .

V
Prie kolektyvinio ūkio san

dėliu — vežimu eilė. 
b *Juozas Drigotas glosto bė

rą, tąsią kumelę. Prieš dvejus 
metus, kai Skaistgirio valstie
čiai tebežiūrėjo vienas į kitą 
iš tolo, pro sukembrėjusias 
ežias, ta kumelė priklausė 
Klemui Vaitekūnui. Dabar 
arklininkas senis Sargiūnas ją 
pakinkė Drigotui parsivežti 
avansą už darbadienius.

' Auksinis rudens sekmadie
nis. Vėjelis vos vos judina 
melsvas voratinklių gijeles 
“Pergalės” lygumose. Skais
čios saulės atokaitoje laukai 
pamėlę ir kvepia džiūstančiais 
bulvienojais. Drigotas žiūri į 
tuos laukus, baltmolėtus ir 
nepaklusnius noragui. Mąsto: 
gera buvo kaimynų žemė. Ne
palyginsi su jo balomis. Dri
gotas čia dažnai užmesdavo 
pavydžią akį. Juo geresni 
tose vietose būdavo javai, tuo 
tolimesni atrodė Juozui laukai 
ir jų šeimininkai. Bet štai praL 
ėjo dveji metai. Nuostabus 
perversmas įvyko Skaistgiry
je, žemė staiga tapo dosni, ir 
dėl to artima ii’ sava Juozui 
Drigotui.

Prie Drigoto prieina aukš
to derliaus grandininkai Jo
nas Petrauskas ir komjaunuo
lis Eugenijus M itrofanovas. 
Jiedu šiemet išaugino derlių, 
kokio niekas nepamena Skaist
giryje: po 30 dvigubų centne
rių rugių ir po 32 centnerius 
kviečių iš hektaro. Netenka 
minėti, kad svarbiausia tokio 
aukšto derliaus priežastis, — 
tarybinės agrotechnikos mok
slas, kurio “Pergalės” žmonės 
pasistengė kiek galint dau
giau įsisavinti žiemos metu.

Drigotas pagarbiai pasisvei
kina su grandininkais. šie 
žmonės daug prisidėjo prie 
to, kad šiemet už darbadienį 
avanso išeina po 7 kg. grūdų.

— Kiek darbadienių turi ? 
— klausia Petrauskas.

—- 620...
— Po 7 kg.... 4340 kilogra- 

m ų.
— Taip... — jaudinasj**Dri- 

gotas. Anksčiau tiek negauda
vau iš savo vadinamojo ūkio. 
O reikėjo ir arklį iššerti, ir ap
sėti iš tų pačių... s

Vyrų dėmesį patraukia šūk
telėjimas. Nuo sandėlio atsis
kiria pilnas maišų vežimas. 
Ant jo stovi Keturakis.

Lais vės A dm inis ti uc i ja

— Trrr... — staiga sulaiko 
j’is vežimą. — Pasirodo dar 
kartą reikės atvažiuoti... — 
Valandėlę Keturakis tylėda
mas balansuoja rankomis ant 
vežimo. — Et, kaimynai! Ne
sinori tikėti, kad jau užsibai
gė mano badmečio dienos... 
Nesinori...

Keturakis panašus į orato
rių. Po jo kojomis pirmoji ko
lektyvinė duona. Keturakis ją 
jaučia kiekvienu savo kūno 
narveliu.

— Susijaudino mūsų pirma
metis...

— Būtum įstojęs nuo Nau
jų Metų, trim vežimais uždar
bį neparvežtum. ,

— Pamatysi“ penkiasdešim
taisiais...—šūkauja valstiečiai, 
vis standesnių ratu apsupda
mi Keturakį.

— Klemas i Vaitekūnas — 
šešios tonos !

— Alsys — tona plius de
šimt centnerių pašalpos.

— Pranciulis — penkios to
nos!... — žmonės be paliovos, 

' tartum erzindami Keturakį, 
šaukia kaimynų uždarbio skai
čius.

—Palaukit! — ant vežimo, 
šalia Keturakio išdygsta že
ma, raumeninga moters sto- 
vyla. Tai Pranciulienė. Ska
relė nusmukusi ant pakaušio, 
akys spindi. — Buvo metas, 
kada sapnuodavome duoną, 
kaimynai, šiandien mes duo
nos turime iki kaklo. šian
dien mes sotūs. O kada žmo
gus sotus, norisi patogesnio, 
kultūringesnio gyvenimo. Mū
sų ūkis per du metu pratur
tėjo. Laikas pagalvoti apie 
savo kihoteatrą, vaikų darže
lį... Mes, motinos, norime 
dirbti nekliudomos. . .

žmonių vis gausėja. Pa
našu į mitingą. Ant vežimo 
lipa vis nauji ir nauji valstie
čiai. Jie palaiko Pranciulie- 
nę. štai arklininkas Sargū- 
nas. Jis reikalauja naujų 
tvartų. Pasirodo žila Alsio 
galva. Jam reikia senelių na
mų kolektyviniame ūkyje. 
Drigotas už tai, kad ūkis pra
dėtų individualių namukų 
statybą. Jam ankšta savo 
k ręsti nėję lūšnoje.

Netikėtai ant vežimo išau
go tiesi kolektyvinio ūkio pir
mininko Jono Viliūno figūra.

—Draugai! — jis atsikosė
jo. — Draugai! Mūsų reika
lavimas teisingas ir pagrįstas. 
Jis išplaukia iš to, kad mūsų 
ūkis išaugo 1947 m., kai mūsų 
jėgas dar tebeskaldė ežios. 
Skaistgiryje tepiovėme 50 
hektarų žiemkenčių, 180 
hektarų vasarojaus, šaknia
vaisių laukai apėmė vos 15 
hektarų. Pirmaisiais kolekty
vinio darbo metais mes jau 
n u ėmėme 75 ha žiemkenčių, 
240 ha vasarojaus, 23 hą šak
niavaisių. O šiemet, 1949 me
tais, mūsų žiemkenčių plotai 
išaugo iki 112 ha, vasarojaus 
suvežėme į daržines nuo 320 
ha ploto, mūsų laukuose 35 
ha šakniavaisių. Kodėl su ta
pačia darbo jėga mes nege
bėjome praplėsti pasėlių plo
tus? Bendras, organizuotas 
darbas našesnis, draugai. Mes 
turime savo rankose mašinas, 
mums padeda MTS. O svar
biausia, per du metus pas 

i mus išaugo naujas kolekty
vinio tipo valstietis, kuris su
pranta bendrą reikalą, šian
dien mes nebepažįstame se
nojo Juozo Drigoto, Alsio, 
Keturakio ir kitų. Todėl tu
rint prieš akis atsiektus lai
mėjimus, galima pilnai tikėti 
tų užsimojimų įgyvendinimu, 
kuriuos čia iškėlė draugai. 
Juk šiemet be kito ko mes at
siekėme vieną labai stambų 
laimėjimą — atidarėme ko
lektyviniame ūkyje progim- 
naziją, kurią jau lanko mūsų 
vaikai. . .

Plojimai nustelbia paskuti
nius Viliūno žodžius.

Drigotas, šluostydamas pra
kaitą, išsiskverbia iš žmonių 
rato. Nieko nematydamas, sa
ko garsiai pats sau:

—Kokie dideli šie metai. . . 
kokie dideli... \

United Electrical, Radio and Machine Workers atsto
vai susiejo pasitarti tuojau po to, kuomet unija nuta
rė nebemokėti j CIO duoklių “iki to laiko, kuomet CIO 
sugrįš prie laisvo, demokratinio, industrinio unijizmo 
principų.” Jie tuo neabejoja, eiliniai nariai viršinin
kus prie to prispirs, sako jie. Jų unija—tapo iš CIO 
prašalinta to centro 11-je konvencijoje, Clevelande. 
Čia matomi elektristų unijos viršininkai, pasilikę išti
kimais savo unijos principams: Julius Emspak, Albert

J. Fitzgerald, James Matles.

6-tos APSKRITIESLld
PROTOKOLAS 4

Konferencija įvyko 6 d. 
lapkričio, 735 Fairmount Ave.,' 
Phila., Pa. Konfęrenciją ati
darė organizatorius A. Gal
iais, 11.30 vai. ryto. Pirminin
kas į mandatų komisiją pak
vietė A. J. Pranaitį ir P. Pa- 
serskį.

Kol mandatai buvo patikrin
ti, tai buvo pakviesti pakalbė
ti A. žemaitis iš Baltimorės, 
ir Senas Vincas (V. Jakštys).

Mandatų komisija raporta
vo, kad randasi 20 delegatų, 
kurie atstovauja 6 kuopas. 
Konferencijoj nedalyvavo trys 
kuopos, iš Easton, Reading ir 
Frankforto. 4

Konferencijos pirmininku 
tapo išrinktas P. Paserskis, 
sekretoriumi — A. J. Pranai
tis. Skaitytas pereitos konfe
rencijos protokolas ir vienbal
siai priimtas.

Nutarta suteikti sprendžia
mas balsas ir apskrities komi
teto nariams. Į rezoliucijų ko
misiją išrinkta A. žemaitis ir 
P. Puodis.

Apskrities pirmininkas A. 
Galkus raportavo, kad jo 
sveikatos stovis neleido tinka* 
mai darbuotis organizacijos 
gerovei. Raportavo finansų 
sekretorė E. Mulokaitė ir kiti 
nariai. Bendrai, pasirodė, kad 
apskrities komitetas darbavo- 
jsi gerai. Piknikas davė $121.- 
21 pelno. v

Konferencijoj - buvo atsto
vauta sekamos kuopos: 10 
kp., Phila, 8 delegatai; 15 
kp., Gibbstown — 1 delega
tas; 25 kp., Baltimore — 5 
deleg.; 133 kp.', Camden — 1 
delegatas; 141 kp., So. Phila, 
— 4 delegatai ir 30 k p., Ches
ter — 1 delegatas.

Išduota kuopų rapoytą-i.^Bu
vo kritikos 10-tos kuopos an
trašu, kuri neparuošė raštiško 
raporto. Bet kuopa gerai dar
buojasi, platina literatūrą, tū
lėje surengus du piknikus, 
vieną kuopos naudai, o k i- , 
tą paramai dienraščio Lais
vės. Buvo surengtas pa
rengimas- suše'pimui sergan
čio kuopos nario. Darbininkų

—Nuostabūs. . .—pasigirsta 
greta kaLny.no Pranciulio pri-1 
slopintas/balsas.

—O nuostabiausi dar prieš- ! 
akyj, —čia pat atsiliepia Vai-'
tekūnas.

—Norėčiau sulaukti tų me
tų, mano vaikai. . .—pasigirs
ta sujaudintas, girgždąs bal
sas.

Tai Alsys. Jis stovi palen-
kęs baltą galvą ir kreta, sa
kytum žydinti obelis.

“Pergalės” kolektyvinis ūkis, 
Joniškio apskritis.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily)—'Tree., Lapkr. 30, 1949

reikalams aukavo
| darbuojasi perstatymui teat-
i ralio veikalo. Narių turi 105, 
bet dar nemažas kiekis yra 
nepasimokeję duokles.

Gibbstown; 15 kp., turi tik 
5 narius. Tai farmerių kuope
lė, nes ton lietuvių mažai.

Baltimorės 25-ji kp., veikia 
gerai. Turėjo surengus du pik
nikus. Darbininkų reikalams 
paaukavo $140. /

Camden, 133-ji kp., nedide
lė, bet veikia pagal savo išga
lę. Turėjo parengimą, kuria
me sukelta $100. JPinigai 
aukuoti darbininkų 
Turi 12 narių.

So. Phila., 141 kp., nusis
kundė, kad sunku veikti. Kuo
pa turi 22 narius, gavo 1 
n a u .tą-maTjU

Chester, 30-ji kpj\įos na
riai plačiai pasiskleidę^ gyve
na, tai tas apsunkina parengi
mus ir mitingus. Bet pagal iš
galę darbuojasi. Narių turi 14.

Po kuopų raportų nutarta 
turėti pietų pertrauka^ Phila. 
draugės turėjo jVri^niminusips? 
užkandžių, tai vfsi delegatai 
tapo pavaišinti. x-

Antra'isesija atsidai^ 
dieną. Buvo skaitytai lad) 
Centro Komiteto sekretoriaus 
D. M. šolomsko pasveikinimas 
ir raginimas prie veikįRP» 
Taipgi buvo laiškas ir ETM 
duoklių reikalai Pastarasis 
buvo plačiai djškusuotas.

Buvo išreikšta mintis, kad 
CK išleistu/ brošiūrą taikos 
reikale. Nutarta tverti vaikų 
mokyklėles, kur tik tam sąly- 

■gos tinkamos.
Nutarta paaukoti sekamoms 

įstaigoms: dienraščiams Lais
vei ir Vilniai po $25; Liaudies 
Balsui — $10; civilių teisių 
gynimui — $25.

(O kodėl pamiršta pati Lie
tuviu Literatūros Draugija? 
— Red.)

Apskrities komitetas 1950 
metams susideda iš: P. Puo- 

f M”1oKa’tė A. Lipčius 
A. Galkus, V. Jakštys, A. J. 
Pranaitis ir Savlinskienė. Al- 
ternatai: H. Merkienė, M. Ra
manauskienė ir P. Valantienė.

Nutarta sekamą konferenci
ją laikyti Philad^lphijoj. Prie 
konferencijos . užbaigos pak
viestas V. Paukštys pakalbėti. 
Konferencija užsibaigė V30 
vai. vakare.

P. Paserskis, Konf. pirm.
A. J. Pranaitis, Konf. sekr.

Brockton, Mass. — R. S. 
Lundin nušovė- savo myli
mąją Murielę Beal ir pats 
pasišovė todėl, kad jinai jo 
nemylėjo.

Rockville, Ind. — Sudegė 
Pauline Pardue ir 3 jos kū
dikiai.

kaLny.no


Baltimore, Mi
Pažeminimas Lietuvių 

Svetainės
Lapkričio 12 dieną vietos 

Lietuviu Literatūros Draugi
jos 25 kuopa surengė apvaikš- 
člojimą savo 30-mt metu dar
bu atžymėjimui. nuveiktu 
kultūros dirvoj. Parengimas 
įvyko Lietuvių Svetainėj.

Vietos nusibankrūtinę kele
tas reakcionierių - politikierių 
ir dipukų surengė prie svetai
nės pikieto liniją. Jie nešio
jo užrašus, žeminančius kul
tūros ir apšvietos lietuvių 
įstaigą.

Tuo pat laiku apatinėje sve
tainėje lietuvių legionas turė
jo savo parengimą. Pikieti- 
ninkai LLD 25 k p. parengi
mui nepakenkė, nes bankieto 
bilietai buvo iš kalno išpar
duoti. šiame bankiete buvo 
pilna Svetainė žmonių, paren
gimas pilnai pavyko. Rengė
jai net nustebo, kaip nuošir
džiai Baltimorės lietuviai pa
rėmė šį LLD jubiliejaus ban- 
kietą.

Kaip bankieto dalyviai, 
taip, kaip teko išsikalbėti, ir 
lietuvių legiono žmonės, labai 
pasipiktino pikietininkais. Iš 
viršutinės svetainės mes matė
me, kaip tūli žmonės atvažia- 
\ o taksiais prie svetainės, ma
tyti, į lietuvių legiono paren
gimą, bet, pamatę tuos įžei
džiančius plakatus, vėl nu
važiavo.

Reakcionieriai ir tūli dipu
kai užrietė galvas ir pasidarė 
nesukalbami. Jie jau drįsta 
kenkti ir lietuvių parengi
mams. Tūlo advokato žmo
na, kuris buvo šio pikieto va
das, kaip tik pamato progre
syvi lietuvį, tai ir šaukia: 
“Jeigu nepatinka ši šalis, tai 
aš išpirksiu tau tikietą j Ru
siją ir daugiau negriški“ No
risi jai pasakyti, kad ji taip 
garsiai nerėkautų ir nesiūlytų 
tikietus į Rusiją, ypatingai 
tiems, kurie daug darbavosi 
šios šalies gerovei.

Progresyviai lietuviai buvo 
ir yra darbštūs ir sumanūs. 
Jie mokės savo reikalus su
tvarkyti ir nereikalauja nuo 
tokių ypatų patarimų.

Mes nekaltiname visus di
pukus, jų tarpe yra gerų 
žmonių, kad laikinai ir suklai
dintų. Bet tie reakcio’ ieriai, 
kurie spaudė Lietuvos žmonių 
laisvę, o dabar atvykę iš Vo
kietijos ir atsivežę pasibaisė
tiną neapykantą linkui naujo 
Lietuvos žmonių gyvenimo jau 
pradeda vandenį drumsti ir 
mūsų šalyje.

Kad ir Baltimoreje, per de
šimtis metų visų srovių lietu
viai sugyveno taikiai, visos 
sroves sutilpo Lietuvių Svetai
nėje. visi vieni kitus gerbė, 
dirbo kultūros ir apšvietos 
darbą, o štai dabar saujalė 
ryžosi sukelti neapykantą ! 
Man teko kalbėtis su dauge
lių lietuvių, skirtingų pažval- 
gų, visi jie yra pasipiktinę 
šiuomi desperatų išstojimų 
prieš Lietuvių Svetainę. Toki 
jų pasirodymai, gal tiko hit
leriškoj Vokietijoj, kur daužė 
žydų langus-ir degino knygas. 
Bet toki desperatai susilauks 
pasmerkimo Amerikoj.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja tarpe Amerikos lietuvių 
yra atlikus milžinišką kultū
ros ir apšvietos darbą. Kiek 
jos narių išsilavino ir eina 
sekretorių ir organizatorių 
pareigas įvairiose lietuvių 
draugijose 1 Kiek daug ji pri
sidėjo prie bendro lietuvių 
kultūrinio lavinimo

Aš čia neminėsiu visų jos 
išleistų knygų, kurių yra jau 
56 leidiniai,! bet suminėsiu, tik 
keletą, kaip tai II. Barhusse 
veikalą “Ugnyje“, kuriame 
aprašomas Pirmasis Pasaulinis 
Karas, arba Ekonomijos Pa
matai, Lietuvių Tautos Atbu
dimi Pionieriai, Kelias į Nau
ją Gyvenimą, Gamta ir Žmo
gus, Viduramžių Istorija, 
Amerikos Demokratijos Stei
gėjai, žmogus ir Mašina ir 
kitos.

Ir dipukai, kurie pikietavo 
Lietuvių Svetainę, jeigu jie 
perskaitytų šias knygas, tai ir 
j u protas prasiblaivintu jų pa-

i čių ir lietuvių visuomenės nau
dai.

Žmogus, kuris gyvena igno- 
rantiškumo kevale, tai nėra 
naudingas nei sau, nei kitiems. 
Kas bijo kito žmogaus įsitiki
nimų, tai t#s patsai yra silp
nas savo įsitikimuose, šis reak
cionierių išstojimas prieš lie
tuvių Svetainę yra nenaudin
gas visiems Baltimorės lietu
viams ir jis susilauks nuo vi
sų laisvę ir teisybę mylinčių 
lietuvių pasmerkimo. Tas Pats

Philadelphia, Pa.
Lapkr. 21 d. staiga mirė 

užeigos savininkas Juozas Če- 
kaitis, 56 metų, 2501 N. 6th 
St. Buvo pašarvotas Charles 
J. Roman šermeninėj, 1113 
Mt. Vernon St. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, lap
kričio 25 d.

Liūdesy j lieka žmona Kas
tancija, sūnai Petras ir Juo
zas ir duktė Juozafina Mar- 
kūnienė. Laidotuvių direkto
rius Charles J. Roman (Ra
manauskas). Nepilnai bėgiu 
3 savaičių jis palaidojo net 18 
kitataučių. S. V. R.

Easton, Pa.
MIRĖ STASYS URBA

Jau keletas mėnesių prabė
go, kaip mirė mūsų organiza
cijų veteranas Stasys Urba. 
Kadangi niekas iš vietinių ne
parašė pirmiau, tai nors da
bar matau reikalą parašyti.

Stasys Urba iš Lietuvos pa- 
ėjo Kauno rėdybos, Krakių 

i parapijos, Liūčių kaimo. At- 
įvyko į šią šalį 1914 metais, į 
i Easton, Pa., ir visa savo gy- , * 
j venimą Eastone gyveno.

Mirė 4 d. rugsėjo, 1949 m., 
Eastono ligoninėje, sulaukęs 

i virš 60 metų. Dar galėjo il- 
• gai gyventi, bet tas nelabasis 
vėžys jį nukankino be laiko. 
Stasio kūnas sudegintas rug
sėjo 6 dieną, 1949 metais, 
Rose Hill krematorijoje, Lin
den, N. J. Laidotuvių parei
gas atliko Jonas Katinis. Pa
sakė kalbą Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo centro raš
tininkas Jonas Siurba.

Stasys buvo nevedęs. Ame
rikoje paliko nuliūdime brolį 
Martiną, seserį Vincentą ir 
sesers sūnų Walter}. Ljetu- 

I voje — sesers sūnų ir dukte- 
1 rį, taipgi brolį su šeima. 
; Eastone jis paliko daug drau- 
I gų, su kuriais prigulėjo per 
| eilę metų prie darbininkiškų 
organizacijų. Atsimenu, kuo
met mes atvažiavome į Easto- 
ną, tai bus 1915 metais, per- 

I sikėlėme j Lietuvių Socialistų 
į 42-rą kuopą, tai jau Stasį ra- 
I dome socialistų kuopos nariu, 
j Ir, rodos, jau prigulėjo prie 
Laisvės Draugijos. O vėliau 

i jis prigulėjo prie mūsų visų 
I darbininkiškų organizacijų, 
kokias mes turėjome, ir veikė 
pagal savo išgalę. Skaitė dar
bininkiškus laikraščius. O 
kuomet socialistų partijoj įvy
ko skilimas, tai jis ėjo su kai
riaisiais ir turėjo už garbę 
būt bolševikų eilėse. Nebuvo 
jis, taip sakant, didelis veikė
jas, bet bjjvb teisingas, sąži- 
ningas/'rėmėjas. Paskutiniu 
laiku,/ .kuomet jam sveikata 
jau netarnavo, rodos, priklau
sė tik prie Lietuvių Darbinirr- 
kų Susiviėnijimo ir Lietuvių 
Piliečiu Klubo. c

Bet dar reikia primint, kad 
Stasys buvo duosnus darbinin
kų reikalams. Nepraėjo nei 

į viena darbininkiška aukų 
j rinkliava, kad jis gausiai ne- 
! paremtų. Jis rėmė lietuviš
kus darbininkiškus laikraš
čius; jis rėmė ir anglų dien
raštį “Daily Worker.” Jis 
nemažai paaukojo Ispanijos 
kovotojams laike karo.
. Stasys net mirdamas neuž
miršo savo laikraščio Laisvės 

i —paaukojo šimtą dolerių.
Tai trumpi bruožai pažvel

gus j jo atliktus gerus darbus. 
Mūšų Stasys buvo darbininkų 
judėjimo budavotojas — nau
dingas darbininkų klasės na
rys. • Buvus Eastoniete,

Jack London

Semper Idem
Daktaras Biknelis buvo ne

paprastai gerai nusiteikęs. Ma
žytė nelaimė, truputis nerū
pestingumo, štai viskas, ir pe
reitą naktį mirė žmogus, kurį 
buvo galima išgelbėti. Nors 
tai buvo tik paprastas jūri
ninkas, vienas iš tos nesuskai
tomos tamsios minios, bet li
goninės administratorius visą 
rytą buvo susikrimtęs. Tai bu
vo ne dėl to, kad ši mirtis jam 
sudarytų kokių nors nemalonu
mų, — jis perdaug gerai pa
žino daktarą, bet jis buvo nu
siminęs, kad, nors operacija 
ir puikiai pavyko, žmogus 
vistiek numirė. Viena iš sun
kiausių operacijų visoje chi
rurgijoje — ji ne tik kad pa
sisekė, bet buvo sumaniai ir 
drąsiai atlikta. Visa kita prik
lausė nuo priežiūros, slaugių 
ir administratoriaus. Ir vyriš
kis numirė. Nieko ypatingo, 
tik truputis nerūpestingumo, 
bet to užteko, kad jis užtrauk
tų ant savo galvos profesinį 
daktaro Biknelio pyktį ir 
kad tai sutrukdytų sekančios 
paros slaugių ir kitų tarnauto
jų darbus.

Tačiau, kaip jau minėta, 
daktaras buvo nepaprastai 
gerai nusiteikęs. ,Kai išsigan
dęs ligoninės administratorius 
drebėdamas pranešė apie ne
tikėtą vyriškio mirtį, daktaro 
sučiauptos lūpos nepratarė nė 
vieno pikto žodžio: jis niūnia
vo kažkokią melodiją, kurią 
te pertraukė, maloniai pasitei
raudamas apie administrato
riaus vyriausiojo vaiko sveika
tą. šis, manydamas, kad dak
taras nesuprato reikalo, dar 
sykį pakartojo jam.

— Taip, taip, — nekantriai 
tarė daktaras Biknelis. — Aš 
suprantu. Bet kaip su Semper 
Id^m? Ar jis jau pasiruošęs 
išvykti ? \

į —Taip! Dabar jam, padeda 
! apsirengti, — atsakė adminis
tratorius ir grįžo prie savo pa
reigų, patenkintas, kUd tarp 
šitų jodo kvapu persisunkusių 
sienų tebeviešpatavo taika.

Tai, kad Semper Idem pas
veiko, ir buvo daktarui Bikne- 
liui visiška kompensacija už 
ano jūrininko mirtį. Mirtis 
jam buvo niekis, tai buvo ne
malonus, bet neišvengiamas jo 
profesijoje dalykas, bet kazu
sai, ak, tie mediciniški kazu
sai buvo viskas, žmonės, ku
rie jį pažinojo, būdavo linkę 
visuomet pašiepdami vadinti 
jį mėsininku, bet jo kolegos 
visi kaip vienas tikėjo, kad 
dar niekuomet drąsesnis ir 
gabesnis vyras nėra stovėjęs 
prie operacijos stalo. Jis ne
buvo svajotojas. Jis negalėda
vo jaudintis ir todėl nepakęs
davo to. Jis buvo stropus, pre
ciziškas mokslo žmogus, žmo
nės jam buvo tik šachmatų 
pėstininkai, be individualybės 
ir asmens vertės. Bet medici
niškai kazusai —•, tai buvo vi
sai kas kita. Juo žmogus 
labiau sužalotas ir j u o 
silpnesnis jo gyvybės siū
las, juo daktaro Biknelio 
akyse jis turėdavo daugiau 
reikšmės. Jis mieliau norėtų 
gydyti nežinomą, baisiai suža
lotą' valkatą, kuris, nepaisy
damas visų gyvybės įstatymų, 
nesutinka mirti, negu garsų 
poetą laureatą, sužalotą per 
paprastą nelaimingą atsitiki
mą, lygiai kaip ir vaikas, mie
liau linkęs eiti į cirką, negu į 
lėlių teatrą.

Tai buvo ir su Semper Idem. 
Šito žmogaus paslaptis jo ne
domino, nedomino taip pat ir 
tylėjimas, ir visas šitas roman
tiškumo šydu apgaubtas įvy
kis, apie kurį taip sensacingai, 
tačiau nieko neišaiškinamai, 
rašė geltonosios spaudos re
porteriai įvairiose sekmadie
nio laidose. Bet Semper Idem 

j gerklė buvo perplauta. Tai 
buvo svarbiausia, štai tuo jis 
ir susidomėjo. Perpjauta nuo 
vienos ausies iki kitos, ir nė 
vienas iš tūkstančio chirurgų 
nebūtų davęs nė skatiko už 
tai, kad jis pasveiks. Bet 
greito miesto ambulanso (ve
žimas ar mašina sužeistiems 
ir ligoniams pervežti) ir dak

taro Biknelio dėka, jį sugra
žino gyvenimui, kurį jis mėgi
no palikti. Kai ligonį atgabe
no, daktaro bendradarbiai 
kraipė galvas. “Negalimas 
daiktas,“ kalbėjo jie. Gerk
les, kvėpuojamoji gerklė ir 
stemplė buvo visai perrėžtos, 
o, be to, jis neteko baisiai da
ug kraujo. Kaip iš anksto bu
vo galima numatyti, daktaras 
Biknelis panaudojo įvairius 
metodus ir atliko darbus, ku
rie vertė drebėti net patyru
sius tos srities profesionalus. 
Ir pagaliau vyriškis pasveiko.

Ir taip tą rytą, kai Semper 
Idem, sveikas ir stiprus, ap
leido ligoninę, administrato
riaus pranešimas nė kiek ne
sudrumstė daktaro Biknelio 
malonios nuotaikos, ir jis link
smai tęsė savo darbą, steng
damasis sutvarkyti elektrinio 
tramvajaus ratų chaotiškai 
sutraiškytą ir sumaltą vaiko 
kūną.

Kaip daugelis atsimena, Sem
per Idem atsitikimas sukė
lė nepaprastą, nediskretišką, 
bet visai natūralų susidomėji
mą. Jį arado viename miesto 
užkampio namelyje perplauta 
gerkle, kaip jau anksčiau mi
nėta, o kraujas, lašėdamas, 
sutrukdęs net žemutinio auk
što gyventojų vaišes. Jis, ma
tyti atliko šį veiksmą stovėda
mas, palenkęs gaivią į priekį, 
norėdamas paskutinį kartą pa. 
žvelgti į fotografiją, kuri bu
vo ant stalo, atremta į žvaki
dę. šita padėtis leido dakta
rui Bikneliui jį išgelbėti. Toks 
baisus buvo skustuvo brūkšte
lėjimas, kad jei nusižudėlis 
būtų atmetęs savo galvą at- , 
gal, kaip ir turėjo padaryti, 
norėdamas Šį veiksmą tinka
mai atlikti, ištempdamas sa
vo kaklą ir tokiu būdu išpūs
damas elastingų kraujo indų 
sieneles, tai tikriausiai būtų 
beveik visiškai nuplovęs sau 
galvą.

Ligoninėj’e per visą laiką, 
kol jis keliavo šlykščiuoju 
keliu atgal į gyvenimą, iš jo 
lūpų neišsprūdo nė vienas žo
dis. Taip pat iš jo nieko neiš
gavę ir policijos viršininko 
paskirti agentai. Niekas jo ne
pažino, niekas prieš tai nie
kur irebuvo jo matęs, nė gir
dėjęs apie jį. Jis išimtinai pri
klausė dabarčiai. Jo drabužiai 
ir visa namų aplinka buvo tik
ro juodadarbio, bet jis turėjo 
džentelmeno rankas. Nepavy
ko rasti jokio raštelio, nieko, 
išskyrus vieną smulkmeną, ku
ri galėjo šiek tiek nušviesti jo 
praeitį ar gyvenimo aplinky
bes.

Toji vienintelė smulkmena 
buvo fotografija. Jei ta mo
teris, kuri taip nuoširdžiai žvel
gė iš kartoninių rėmelių, bū
tų panaši ir gyvenime, tai ji 
1 u retų būti iš tikrųjų nuostabi 
būtybe. Šią nuotrauką darė 
foto mėgėjas, ir todėl sekliai 
labai nusivylė, kad joje 
nebuvo fotografo profesio
nalo ar foto studijos žen
klo. Skersai rėmelio kam
po gražia moteriška ra
šysena buvo užrašyta: “Sem
per idem; semper fidelis.” 
Ir ji taip atrodė. Kaip dauge
lis prisimena, šis veidas buvo 
neužmirštamas. Įvairūs gudra- 
galviški spėliojimai, vieni į 
kitus labai panašūs, buvo pas
kelbti visuose ano meto žymiau
siuose laikraščiuose, bet visa 
tai tesukėlė nesuvaldomą pub
likos smalsumą ir suteikė nesi
baigiančių temų reporteriams.

Trūkstant geresnio vardo, 
šis išgelbėtas savižudis ligoni
nės tarnautojams ir visuomenei 
buvo žinomas Semper) Idem 
vardu. Ir taip jis pasiliko Sem
per Idem. Reporteriai, sekliai 
ir slaugės, nusivylę, paliko jį 
ramybėje. Iš jo nebuvo galima 
išgauti nė vieno žodžio, nors 
jo akių žvilgsniai aiškei rodė, 
kad jis girdi ir kad jo protas 
supranta kiekvieną jam duotą 
klausimą.

Bet šis paslaptingumas ir ro
mantiškumas daktarui Bikne
liui neturėjo jokios reikšmės, 
kai jis laukė savo paciento, no
rėdamas su juo atsisveikinti.

Jis, daktaras, su tuo žmogum 
padarė stebuklą, kuriam pana
šaus nebuvo galima rasti jo
kiuose chirurgijos metraščiuo
se. Jam visiškai neįdomu, kas 
šis vyras ir iš kur jis, ir buvo 
visai neįtikėtina, kad kada nors 
vėl jį pamatys, bet jis, lyg 
menininkas, žiūrėdamas į sa
vo užbaigtą kūrinį, norėjo dar 
paskutinį kartą pažvelgti į sa
vo proto ir rankų darbą.

Semper Idem vis dar nekal
bėjo. Jis, atrodė, norėjo kuo 
greičiau iš ligoninės išeiti. 
Daktaras negalėjo išgauti iš jo 
nė vieno žodžio, bet jam tai 
mažai ir terūpėjo. Jis rūpes
tingai apžiūrėjo sveikstančioje 
gerklę, ilgai, beveik tėvišku 
švelnumu, stebėdamas šlykštų
jį randą. Tai nebuvo ypatin
gai puikus vaizdas. Kiaurus 
randas, — visi galėjo pagalvo
ti, kad tas žmogus ištrūkęs iš 
kartuvių kilpos, — juosė kak
lą, pranykdamas po ausimis, 
ir atrodė, jog šis ugninis žie
das baigiasi užpakaly ant 
sprando.

Atkakliai tylėdamas, leisda
mas apžiūrinėti save, lyg nar
ve uždarytas liūtas, Semper 
Idem parodė .tik vieną troški
mą — pasislėpti nuo žmonių 
akių.

— Na, dabar aš jūsų jau 
nebe užlaikysiu, — pagaliau 
tarė daktaras, uždedamas ran
ką ant vyriškio pečių ir pasku
tinį kartą pažvelgdamas į sa
vo rankų darbą. — Bet. aš 
jums duočiau vieną mažytį 
patarimą. Kitą kartą, jei jūs 
tai bandysite, laikykite pakė
lęs smakrą, štai taip. Nelenki
te jo žemyn ir neplaukite sa
vęs, lyg mėsininkas karvę. 
Vikrumas ir greitis, jūs žinote. 
Vikrumas ir greitis !

Semper Idem akys sužaiba
vo, rodydamos, kad jis išgir
do, ir po valandėlės ligoninės 
durys jam iŠ paskos užsivėrė.

Tą dieną daktaras Biknelis 
visą laiką buvo užimtas, ir jau 
buvo vėlyvas popietis, kai jis, 
užsirūkęs cigarą, ruošėsi nu
eiti nuo operacijų stalo, ant 
kurio ligoniai, kaip atrodė, 
prašyte prašėsi paguldomi. 
Bet paskutinis, “senas skudur- 
ninkas su sulaužyta mente,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Jono Wiz- 

gaičio. Pirmiau gyveno Hartford, 
Conn., dabar nežinau kur. Jis, arba 
kas žinote apie jį, prašau prąhešti 
sekančiu adresu: Mr. Juozas! B. 
Bulotas, 3067 Clinton St., N.’ E., 
Washington 18, D. C. (259-261)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Yf 

fj ■ 
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai

' visose dalyse miesto. 
Laidotuvių Direktoriai:

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

Matthew A.
BUYUSF

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
.DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

buvo išneštas, ir pirmieji kve
piančių dūmų katnuoliukai 
ėmė raitytis apie jo galvą, kai 
staiga pro atdarą langą iš 
gatvės pasigirdo greitai le
kiančio ambulanso signalas, 
po kurio, kaip ir visada, įėjo 
nešikai su baisiąją našta.

— Paguldykite ant stalo,— 
įsakė daktaras, pasisukęs į 
šalį, norėdamas saugion vieton 
padėti cigarą. — Kas tai ?

— Savižudybė — perpjauta 
gerklė, — atsakė vienas neši
kų.

— Rastas Morgano alėjoj. 
Aš manau, ser, kad maža vil
ties ! Jis vos gyvas !

—Ee? Aš vistiek dar žvilg
tersiu į jį. — Jis pasilenkė 
prie vyriškio tuo momentu, kai 
tas gyvas mėsos gabalas pas
kutinį kartą sįLpnai sujudėjo 
ir numirė. S

— Tai Sųmper Idem vėl 
grįžo pas mus ! — tarė admi- 
nistratorius*

— Taigi, t— atsakė dakta
ras Biknelis, — vėl grįžo. Bet 
šį kartą jau nebesuklydo. Vy
kusiai padaryta, dėl dievo, 
ser, vykusiai padaryta. Visiš
kai tiksliai įvykdė mano pata
rimą. Aš čia jau nereikalingas. 
Neškite jį lavoninėm

Wilkes-Barre, Pa.
PASKUTINĖS DIENOS— 
AR JAU PASIRENGĘ?

šis šeštadienis — wijkes- 
bariečiams retos įdomybės 
diena. Kiekvienas, nuėjęs pa-
sižiūrėt dramos “Gieda Gai
deliai,“ išsineš nepamirštamų 
įspūdžių. Kaip jau buvo mi
nėta, šią dramą suvaidins 
Brooklyno Liaudies Teatro 
aktoriai.

Pastatymas 
Hancock St., 
gruodžio 3. 
sides 7:30 vakare,
dara daug anksčiau. 
$1.00.

įvyks 69 So.
šį šeštadienj7~-x 

Vaidinimas pra-
Salė at-
Įėjimas

prašomeKviečiame visus ir 
nesivėluot, nes brooklyniečiai 
tą pačią naktį turės grįžt na
mo.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Per drg. J. A. Kižį gavome pavė
lintai du Aido Choro pranešimus. 
Iš priežasties Thanksgiving šventes 
laiškas Laisvės raštinę pasiekė per 
vėlai. — Laisvės Adm.

Už rengėjus, V.

Daktaras Biknelis paėmė, 
savo cigarą ir vėl uždegė jį.

— Taip, — kalbėjo jis, pūs
damas dūmus ir žiūrėdamas į 
administratorių, — šitas — 
už tą, kurio jūs šiąnakt nete
kote ! Dabar mes esame atsi- 
teisę. Vertė Stropus.

WATERBURY, CONN.
Margumynų Vakaras. Rengia Vili

jos Choras, įvyks sekmadienį, lap
kričio 4 d., Kliubo salėje, 10X Green 
St., pradžia 2:30 vai. po pietų.

Bus “Poniutė ir čigonė." Taipgi 
bus dainų ir kitų pamarginimų. At
eikite maloniai ir įspūdingai laiką 
praleisti. — Kom. P. Rokas.

(260-262)

St.*
Tel. Poplar 4110

BlllllllilllllllllllllllHIlH

JOSEPH

518 Grand Street

* 
❖

Telefonas
EVergreen 4-9407

<• 
Ž 

4* v •f* 4*

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris ar mergina 

lietuve, gali būti ir dipuke, prie na
mų. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis, būtas ir maistas. Kreipkitės 
laišku, • telefonu, o jei netoli, tai 
ypatidškai.

MRS. F. CORDELL,
135 Boulevard, Bayonne, N. J.

Tel. Bayonne 3-4289. (260-262)

valandoj kreipki- 
manęs dieną ai 

greit ^x/uteiksim^ 
patarnavimą!

cOC-j

RES. TKL.TELEPHONE

HY. 7-3681STAGG 2-5048

'OCT®

,asper,

NEWARK,
LLD 5-tos kuopos 

įvyks kartu su LDS 
antradienį, gruodžio 
pradžia 7:30 vai. vaku.v 
svetainėje, 180-2 New 'York Avė. 
Visi nariai dalyvaukite, ries jau tu
rime knygą už šiuo> tus ir visi 
galėsite pasiimti ją.fAtsiveškįte nau
jų narių. — V. C

(260-2(/2)

N. J.
susirinkimas 

8-tos kuopos, ' 
(Noy.) 6 d., 
are Jurgi nėję
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LAIDOTUVIŲ 
DIREIC RIU

m

1113 Mt. ernon 
Philadelphia, Pa.

TAITIS
BAR & GRILL

Geri Valgiai laukia jūsų
DEGTINES,y VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

VISION
SHUFFLE BOARV

MATTH
BIELIAUSKAS, LAISN OTAS

, FUNERAL HOM
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisnluotas 
Liūdesio valandoje krei

LLAS
BORIUS

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios,

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. JTreč., Lapkr. 30, 1949

samuotojas)

Patarnavimas bus užtikrintas ir u:
įtės pas mus 

rieinamą kainą
uodamos



Now Wto^M^lnlos
Susipažinkim su 
72-ju Metų Jaunikiu

* Geo. Klimas

Komedijoj “Trilypė Pora”i 
Geo. Klimas vaidina rolę se-1 
no senio, našlio, bevaikio iri 
dar sergančio širdies liga,! 
Jurgio Valeko. Ir pamatysit, 
kaip jis puikiai ją atlieka. 
Rodos, kad jis toks senas ir 
būtu. Ir taipgi pamatysit, 
kaip jis, būdamas 72-jų metų 
amžiaus, meilinasi prie jaunos 
mergaitės, tik 22-jų metų, 
kaip apsiveda ir kaip, parva
žiavęs iš bažnyčios, po šliū- 
bo, šokdamas “I love you tru
ly,” apalpsta nei pirmos nak
ties nesulaukęs.

žinoma, Geo. Klimas yra 
veteranas vaidintojas, daug 
vaidinęs veikalų ir, be abejo
nės, prijuokins žiūrėtojus.
Aktoriai, Kurių Paveikslų 
Nematom Laikraščiuose

Komedijoj “Trilypė Pora” 
yra gerų aktorių, kurių pa
veikslų mes niekad nematom 
laikraščiuose. Tai yra šie 
draugai: M. Stakov, William 
Kulik, Carl Bender ir Anna 
Jonikienė.

Apie šiuos draugus-ges, ku
rie dirba mūsų menui, prisi
eina kiek nors pakalbėt.

M. Stakov vaidina veik 
kiekvienam veikale, kuriuos 
mes, brooklyniečiai, vaidinam. 
Ir jis yra puikus aktorius. 
Jis, mat, tinka i daug tipų. 
Tai, rodos, be jo ir apsieit ne
galima. Tokis draugas, kaip 
Stakov, teatrininkams yra rei
kalingas, kaip cukrus j kavą. 
Štai kad ir šitoj komedijoj jis 
vaidins piršlio rolę ir juokins 
visus.

Draugas William Kulik tik 
retkarčiais vaidina, bet, kai 
vaidina, atlieka roles puikiai. 
Šitoj komedijoj jis vaidins už
guito žmogelio rolę ir jam 
gerai sekasi. Jis juokins žiū
rėtojus.

Carl Bender dar yra nedaug 
vaidinęs, bet pasirodo, kad jis 
geras aktorius. Jis vaidina 
rimto žmogaus rolę ir jam ge
rai sekasi.

Na, o mūsų Anna Jonikie
nė vaidina Magdės vestuvių 
gaspadinės rolę ir, kaip atro
do, žiūrėtojai neišsilaikys iš 
juoko, matydami, kaip ji pri
ima jaunavedžius, sugrįžusius 
po šliūbo. ’

Ir taipgi dalyvauja vaidini
me draugė^ Kulikienė, Šim
kienė, draugai Joseph Dagis, 
P. Grabauskas, A. Velička ir 
daug kitų.

Taigj, visi atsilankykit 4- 
tą dieną gruodžio, 4:30 po 
pietų, į Liberty Auditoriją ir 
matykit juos ant estrados, o 
jie jus tikrai prijuokins. 

r^J Reng. Komisija.

Užmuštas darbe Lawrence 
Byrne, 55 metų amžiaus, dir
bęs statyme United Nations 
pastato prie 46th St. ir 1st 
Ave., New Yorke. Nutrūko 
neprižiūrėtas keltuvo raištis 
ir milžiniška sunkmena smogė 
darbininkui galvon.

Third Avenue autobusų fir
ma sutikusi derėtis su unija 
valdinio tarpininko Kheel su
šauktuose posėdžiuose. Fir
ma sutiko derėtis tiktai pa- 
grąsinus streiku.

kiausia lankydavo kriaučių j KAIP PONAIČIUKAI APVA- ! [į/[Q* loitniooic
susirinkimus; kiti 4 lankyčiu- ■ G1NĖJĘ KAIMYNŲ NAMUS lUdJVIdb JdULldMS

Konferencija Baigsis Įspūdin
gu Mitingu Gardene, 5-tą

Gale šios savaitės, gruodžio 
3 ir 4-tą dienomis, Manhat
tan Center, įvyks visų rytinių 
valstijų organizacijų konfe
rencija — Congress on Ame
rican-Soviet Relations.

Konferencija yra užgirta, 
jos šaukėjuose dalyvauja šim
tai švietėjų, dvasiškių, visokio 
visuomeniško darbo vadų. Jo
je bus atstovautos bažnytinės, 
mokytojų, moterų, studentų 
ir politinės organizacijos, 
taipgi daugybė darbo unijų.

Konferencijos vyriausias 
tikslas — reikalauti uždraus
ti vartoti atominę bombą, už
drausti su ja grasinti karu 
taiką mylinčioms, už taiką 
kovojančioms šalims.

Masinis Mitingas Penktą
Milžiniškas, įspūdingas ma

sinis mitingas įvyks užsibai
gus konferencijai, gruodžio 
5-tos vakarą, pirmadienį, Ma
dison Square Gardene.

Mitinge kalbės, veikliai da
lyvaus įžymūs kovotojai už 
taiką, paskilbę savo darbo

srityse asmenys, tarpe kitų: 
Dr. Harry F. Ward, Donald 
Henderson, Mary Van Kleeck, 
dr. Gregory Meiksins, dr. W. 
E. B. DuBois, dvasiškis Willi
am; Howard Melish, buvęs 
Minnesotos gubernatorius El
mer A. Benson, O. John Rog
ge, ir kiti.

Broadway profesionalai ak
toriai pastatys scenoje dra
matišką spektaklį ir daly
vaus šimto balsų choras. Ti- 
kietai nuo GO c. ikįi $2.40. 
Gaunami iš anksto darbinin
kų knygynuose ir tą vakarą 
prie durų.

Dar Apie Konferenciją
Lietuvių organizacijos kvie

čiamos atsiųsti delegatus ar 
atstovus. Taipgi kviečia ste
bėtojus ir svečius. Registra
cija prasidės šeštadienį, gruo
džio 3-čią, 9:45 ryto, Manhat
tan Center, 7-me aukšte (iki 
11 -tos ryto).

Manhattan Center randasi 
34th St., netoli nuo 8th Avė., 
New Yorke.

Miesto Taryba Šmugeliškai 
Pašalino Davis’ą

Net nepranešusi, kad jo na
rystės klausimas bus svarsto
mas, nepaskelbusi net disku
sijų tuo klausimu, Miesto ta
ryba (15 balsų) nutarė praša
linti iš narių tos tarybos na
rį Benjamin J. Davis’ą, darbi
ninkų vadą, buvusį išrinktą su 
daugiau balsų, negu didžiuma 
iš jų buvo gavę tuose pat rin
kimuose.

Liaudies atstovą uie, kurie 
neatstovauja liaudies nei gy
ventojų didžiumos, tik vieną 
partiją) nedrįso mesdinti lauk 
viešai, taisyklingai, atvirai, 
bijodami sukelti prieš save 
liaudį. Tad tarybos viršeny
bė tiktai savo sėbrus susišau
kė telegramomis, o Davisui, 
kurį ruošėsi mesti, netgi tokio 
pat pranešimo nepasiuntė.

Taryba jį prašalino ir jo 
algą tuojau sulaikė remdamo
si korporacijos patarėjo John 
McGrath pasiūlymu Davisą 
prašalinti pamatuojant tuo- 
mi, kad jis yra vienu iš li
kos Foley Square teisme nu
teistųjų darbininkų vadų ko
munistų.

Jį prašalino netgi nedavę 
jam balso, neleidę nei žodžio 
tarti, nors Davis reikalavo 
tos jam teisėtai priklausan
čios teisės. Pirmininkaujan
tis tarybos pirmininkas Im- 
pellitteri jam neleido tarti 
nei žodžio.

Vienos partijos 15 šulų pa
siėmė sau teisę išmesti liau
dies, desėtkų tūkstančių pi
liečių išrinktą atstovą.

Susilaikė nuo balsavimo ne
priklausomas respublikonas 
Stanley M. Isaacs, kuris vie
nintelis atsilaikė prieš Tam- 
manės demokratų partijos 
vienvaldystę praėjusiuose rin
kimuose. Taipgi nebalsavo 
liberalų kaunsilmanas Louis 

.Goldberg. Eugene P. Connol
ly, baigiąs tarnybą, kurion jis 
buvo išrinktas kaipo darbie- 
tis, tame svarbiame posėdyje

i nedalyvavo.
Kaunsilmanas Isaacs tą ta

rybos elgesį pavadino “nepa
doriu” ir “gėdingu,” pareikš
damas, kad byla tebėra ape
liuojama. Jis reikalavo pro
gos visuomenei pasireikšti.

Davis’as atsisakė pripažinti 
šį tarybos veiksmą. Jis, gre
ta kitko, pareiškė:

“Iš tarybos neišeisiu, kol 
man neįeisite pasisakyti. Ši 
yra policines valstybės pro
cedūra ir Įstatymdavystiškas 
linčiavimas.”

Tiktai linčiavimu suprato 
tokį tarybos veiksmą visi, 
kam rūpi demokratiją išsau

goti. Jie paroms Daviso ko
vą prieš šį linčišką tarimą.

Davisas tuojaiUpo to išlei
do pareiškimą, kuriame jis 
plačiau išdėsto priežastis, dėl 
ko jis prašalinamas.

Majoras Pareikalavo 
Sau Algos Priedo

Majoras O’Dwyer paskelbė, 
kad jis pasiuntė Miesto Tary
bai pasiūlymą -pataisyti vieti
nį New Yorko miesto Įstaty
mą taip, kad majorui būtų al
gos pridėta 15 tūkstančių, vi
so mokama 40 tūkstančių do
lerių metams.

Iki tiek buvo pasikeldinęs 
sau algą būdamas majoru 
Jimmy Walkeris, kuris, kaip 
atsimename, nuolat būdavo 

Pvakacijose, jam pinigų ištikro 
reikėdavo. Majoro LaGuardi- 
jos administracijos laikais 
aukštųjų valdininkų algos bu
vo numažintos.

Vienam sau reikalaujant 
priedo, nelengva būtų gauti. 
Tad majoras pasiūlė pridėti 
$15,000 iždininkui, kad jo al
ga būtų $35,000, budžeto ta
rybos kitiems nariams (ap
skričių prezidentams) po 
$10,000, kad visa jų alga bū
tų po $25,000.

Miesto Tarybos prezidentui 
majoras siūlė dadėti $15,000, 
kad jo alga būtų $30,000 me
tams; tarybos didžiumos ir 
mažumos lyderiams ir visiems 
nariams dadėti po $2,500. 
Tuomet lyderių algos būtų po 
$10,000 metams, narių-kaun- 
silmanų po $7,500.

Kadangi majoras dabar pil
nai kontroliuoja Miesto Tary
bą, visi yra jo paties parti
jos—demokratų-Tammanės — 
nariai, tad, aišku, majoras iš 
tos tarybos gaus tokius tari
mus, kokių jis pageidaus. Tai 
pasekmė panaikinimo propor- 
cionalės atstovybės balsavimų 
sistemos. Dabartinė, pagal war- 
duą, rinkimų sistema leidžia 
mažumai valdyti didžiumą. 
Pasiskirsčiusi į atskiras gru
pes didžiuma piliečių nebega
li turėti miesto valdžioje jo
kios atstovybės.

Vincas Baltrušaitis
Palaidotas

Lapkričio 2G d., 11 vai. ry-
to, iš Bieliausko šermeninės į 
šv. Jono kapus išlydėjo Vincą 
Baltrušaiti.

Velionis paliko nuliūdime 
savo moterį ir vieną dukterį, 
jau vedusią, taipgi brolį ir 
seserį Amerikoje.

Vincas Baltrušaitis išgyve
no Amerikoje 39 motus. Sau 
duoną pelnėsi kriaučių ama
tu. Paskutinė jo darbavietė 
buvo pas Jurgi Diržį. Tos 
dirbtuvės kriaučiai velioniui 
nupirko gražų gėlių vainiką. 
Neatsiliko ir bosas Jurgis Dir- 
žis, irgi atsiuntė gražų gėlių 
vainiką, 

r*
Velionį iš Lietuvos buvo at

siėmęs į šią Šalį jo brolis Jur
gis tais sunkiais nedarbo lai
kais, 1910 metais, kuomet 
kriaučių dirbtuvės visai ma-" 

j'žai dirbo ir kituose fabrikuo- 
; se darbas mažai sukosi. Tad 
į velionis Vincas paliko brolį ir 
! nuvyko į mainas anglies kas- 
i ti, apsistodamas Shenan- 
i doah, Pa. Ten pagyvenęs, 
i angliakasio darbą pabandęs, 
Į Vincas grįžo į Brooklyną pas 
i kriaučius ir čia dirbo iki jo 
į visi darbai ant visados pasi- 
! baigė.

Vincas Baltrušaitis pri- 
. klausė Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube. Kliubiečiai ir 
kriaučiai liūdi netekę dar vie
no savo nario.

I Kas Pasidarė su Kriaučiais?
I

Rodosi, kaip pamisimi žmo- 
I gus, tai šiurpuliai suima: po
ros mėnesių laiku 7 lietuviš- 

I kų dirbtuvių kriaučiai išvažia- 
! vo “kriaučiauti” amžinoje ša- 
įlyje. čia primenu tiktai Ka- 
i zimierą Kairį, Jurgį Lukaitį, 
; Vincą Baltrušaitį, kurie tan-

REIKALAVIMAI
Reikalinga švari, pilnam namų ap

tarnavimui moteriškė. Gera vieta 
dipukai. Patogus kambarys, geras 

i valgis ir $15.00 j savaitę mokestis. 
: Puri būt prielanki vaikams ir šiek- 
' tiek kalbanti angliškai. Rašykite: 
■Mrs. Mason, 139-11 — 223rd St., 
. Laurelton 13, N. Y. ar telefonuoki- 
te: Laurelton 8-6278.

(258-260)

vosi rečiau.
Kas pasidarė su kriaučiais, 

kad būriais pradėjo kristi? 
Rodosi, dar yra laiko. Visus 
gerai pažinojau, dar nebuvo 
seni, tik 50 metų perlipę, dar 
galėjo pagyventi, bet tas ne
labasis vėžys didžiumą jų nu
sigabeno Į kapus.

žmogus pagalvoji: kiek mū
sų bilijonų dolerių yra išmes
ta Europon politiniais klausi
mais! Kad nors dalelė tos 
sumos būtų paskirta mūsų na
minėms ligoninėms, tai, vei
kiausia, tie būriai kriaučių ir 
kitų industrijų darbininkų 
šiandien t e b e b ū t ų gyvi. 
O mūsų ligonines šiandie
ną po visą šalį veda 
vajų gavimui aukų iš papras
tu darbo žmonių. Kiek dar
bininkas išgali? Vieną kitą 
dolerį, tai viskas. Yra di
džiausia neteisybė nepaisyti 
žmogaus gyvybės ir jo šei
mos ilkimo. J. S.

Long Islande, Queens ir Nas
sau apskrityse, areštuoti 12 
įaunamečių vyrukų, kaip sa
koma, “garbingų” (reiškia— 
pinigingų) šeimų lVaikų. Dar 
kitų kelių ieško. Jie esą apvo
gę apie 80 namų ir susirankio
ję apie $10,000 vertės daiktų.

Vyrukai buvę labai atsar
gūs, ir atrodė gan “padorūs,” 
kad pareidavę namo ne vėliau 
tėvų įsakyto laiko, 10:30 vai. 
Ir grobio nepardavinėdavę 
tuojau, bet kasdavę žemėn. 
Taip jiems pavykę išvengti 
sugavimo net per virš pusmetį 
laiko iki vienas neiškentė ir 
pasigyrė kitiems išlaukiniani's 
dviem, kurie atkasę. grobį, 
besidalijant susipykę, ir išdavė 
vieni kit'is.

Liguistu
Majoras O’Dwyer praėjusį 

pirmadienį išėjęs iš savo raš
tinės City Hali skųsdamasis 
nepaprastu nuovargiu/Ir pra
šęs pašaukti jo asmens dak
tarą ir prietelių, buvusį ligo
ninėms komisijoyiierių dr. 
Barnecker. Pašau/ktas ir šir
dies specialistas /dr. De La 
Chappelle.

Daktarai Įsakę majorui vi
siškai ilsėtis. Jis nuvyko į 
Bellevue ligoninę. Tačiau jo 
sekretorius tikrina, kad ma
joro padėtis nėra pavojinga, 
tik reikalingas visuotino poil
sio.

Edward Cohen, 18 metų, mirė 
nuo užgavimo futbolo žaismė-

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Kultūros Klubo 

susirinkimas Įvyks lapkričio 
29-tos vakaro 8 vai., papras
toje 
gos 
Visi

vietoje. Būsimos pramo- 
ir kiti svarbūs reikalai, 
nariai dalyvaukite.

Valdyba.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 KP. NARIŲ ATYDAI 
Brooklyn, N. Y. Gruodžio 1 d. 

įvyks susirinkimas LDS 1 kp. Lais- 
Lorimer St. 
Visos ir visi 
pasistengkite 

prieš-metinia- 
perrenkama 

sekančių me- 
rcikalai.

vės svetainėje, 419 
Pradžia 7:30 v. vak. 
nariai įsitėmykite ir 
atsilankyti, nįes kaipo 
me susiirnkime bus 
kuopos komitetas dėl
tų, taipgi ir\kiti svarbūs 
liečianti mūsų draugiją bus svars
tomi. Būtų labai gerai, kad visi na
riai pilnai pasimokėtų už šiuos me
tus. Nepamirškit atsilankyti. 
Protokolų sekr. (260-261)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir LLD 38 kp. susi

rinkimai įvyks gruodžio 1 
Rusų Name, 36-38 61st St. 
dalyvaukite, 
Bus 
1950 
gaus

George Kane, 20 metų, 
įtartas seksuališkame elgesyje 
su 14 mėnesių kūdikiu ir va
gystėje, sulaikytas tardymui 
po $75,000 užstatu.

Brooklynietis Charles Wurm, 
19 motų, bus teisiamas (Įžiū
rės teismo už suvažinėjimą 
sunkvežimiu Mrs. Rose Pic- 
cone, G3 metų, Now Yorke. Ji 
nuo to mirė.

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

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

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškaij atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIčIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėję. valdžioje, ir-kuris yrą pataręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems wiiz- 
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyjhkįr /taipgi kįjlose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Ąsn&niškahji 
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bil^wram 
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

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

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie. Street, Brooklyn l^JSUYr^ 

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

rio-
biz-

TONY’S S.S. Lockett, M. D. į
NaftftJ 

užsimokėkite duokles. ! 
abiejų kuopų valdybų rinkimai ■ 
metams). Taipgi LLD nariai j 
naują knygą. — V. Karlon.

(259-260)

UP-TO-DATE

ARBER SHOP
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Brook lyne areštuoti 4 as
menys kaltinimu, kad jie va
ginėję iš mėsos firmos Inėsą. 
O kiti 2 kaltinami tą vogtą 
mėsą sužiniai priiminėję. Tar
pe areštuotų yra 2 krautu
vių savininkai ir vienas 15 
metų jaunuolis.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6 šeimų mūrinis na- 

; mas, po penkis kambarius apart- 
' mentai, Combination sinkos, visas 
į namas labai gerame stovyje. Greit 
bus tuščias apartmentas ant pirmų 
lubų. Parduodame už labai prieina- 

' mą kainą. Randų atneša $163 j mė
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)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, Gruodžio (Dec.) 1 d., 
pradžia 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorium, 110-06

Visi nariai ir 
nes bus svarbių 
— M. Klimas.

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais

Telefonas EVergreen 4-020.3

Atlantic Avė. 
narės dalyvaukite, 
reikalų aptarimui.

(259-260)
rtCKKfCKKWCfOOWCnX’OC*

Dr. A. Petriką 1
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Joseph Garszva
* Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770

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 PEIST, Ph. O.,

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

2

Geri Pietus!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

e Laisvės Name 
Brooklyn, N/

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ii' 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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RESTAURANT

282 Union Avė

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Lapkr. 30,

71 TOO-G IHD 411 GRAND STREET /Al I O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., proj
t NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 
t ' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

Telefonas TELEVISION
^^0 •j®

Petras Kanisk
PALAIKO j

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET,;
Brooklyn,

Telefonas: EVergreen 4

LITUANICA SQUARE

Catherine Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS




