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Negarbinga istorija.
HKataliku protestas.
Mūsų linkėjimai.
Lakamnumas.
Poetas be protavimo.

Rašo A. BIMBA

New Yorko Miesto Taryba 
išmetė laukan savo narį 
Benjamin Davis, vienintelį 

A komunistą. Negalėjo pa kęsti 
nė vieno žmogaus, kuris at
stovauja darbininkų interesus.

Tas primena mums kitą ne
garbingą istorijos puslapį. Tai 
buvo Pirmojo pasaulinio karo 
laikais. Iš New Yorko vals
tijos seimelio buvo išmesti vi
si socialistai. Niekas šiandien 
tuo žygiu nesididžiuoja.

Ateis

Raitosi Valdiškas
“Svietkas” Teisme

kiti laikai, išauš kita 
ir visi padorūs ame- 
gėdinsis tais, kurie 
taip žiauriai nutildė

rikiečiai
šiandien
vienintelį protesto balsą New | J‘J
Yorko Miesto Taryboje. 11

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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San Francisco. — Šnipas 
J. H. Schomaker’is, val
džios “liudytojas” teisme 
prieš kovingąjį laivakrovių 
vadą Harry Bridges, pasa
kojo, kad Bridges “tikrai j- 
stojęs” į Komunistų Parti- 
*ą 1933 metais. Schomake- 
ris, andai buvęs partijos

•adai I Bridges, esą, pagal komu- 
prieš luistų įsakymus, ’

. Kataliku 
1 

išdavė aštru 
New Yorko 
tos Departmentą. Smerkia tą , 
įstaigą už tai, kad ii leidžia J 
mokyklinio amžiaus vaikams | 
pamatyti filmą ‘‘Human' 
Growth.” O tas filmas šie- I 
kia vaikus apšviesti 1 
Jis geras ir naudingas, 
giai paruoštas.

T Kataliku bažnyčios šulai įmo" priagesui uei sire 
negali pakęsti jokios apšvio-1 Bridges kaltinamas, 
tos. Tegul jaunoji Amerikos lpo priesaika užsigynė, 
kaita auga tamsoje. Tegul 
jaunimas daro klaidas dėl ne
žinojimo lytiniu 
Kunigams iš 
biznio!

bažnyčios
protestą 

Valstijos Sveika- : laivakrovių streikams.
Bet kai Bridgeso advoka- 

altas Vincentas Hallinan pra- 
' įdėjo perklausinėti šnipą 

“svietką”, tai pastarasis 
j 'tiktai raitėsi ir mikčiojo — 

negalėjo nurodyti nė vieno 
' Komunistų Partijos “įsaky-

vadovavęsc

to
“paslapčių.” 

bus daugiau

buvęs komunistu, kada 
amerikinius pilietybės 
pierius 1945 metais.

Gaila, kad 
garbės ši 
džio 4 d.) būti Chicagoje ir 
dalyvauti Leono Prūseikos 
pagerbimui bankiete. Tai bus 
tikrai nepaprasta sueiga. Su- f^ni ill

ne 
sekmadieni

visi turėsime
( gruo-

Visuotinas Protesto
Streikas Italijoje
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Dienraščio XXXI.

! Europos Komunistai Šaukia Visas Taikos franko Policija išardė 
Jėspas Pasaulyje j Bendrą Frontą Kovai j Alkanųjų Rastminkų

• v w ® no • uemonstracijąPrieš Imperialistus Karo Kurstytojus
------------------ O _________ _____ --------

VJ

Maskva. — Aštuonios eu
ropinės Komunistų Partijos 
išleido atsišaukimą į pasau
lio darbininkus ugdyti ir 
stiprinti bendrąjį frontą 
kovai už taiką, prieš Ame
rikos ir Anglijos imperialis
tų karinius pasiruošimus.

Sovietu komunistu laik
raštis Pravda išspausdino 
rezoliuciją, kurią aštuonių 
kraštu Kominformas (Ko
munistų Informacijų Biu
ras) pagamino pastarajame 
savo susirinkime Budapeš
te, Vengrijoje.

Tame Kominformo susi
rinkime dalyvavo Komunis
tų Partijų vadai iš Sovietų 
Sąjungos, Lenkijos, Čecho-

jog slovakijos, Francijos, Itali- 
kad jos, Vengrijos, Rumunijos 
ėmė 'ir Bulgarijos.
])O

Roma. — Generate Itali
jos Darbo Konfederacija 

v i sąjunga) paskelbė 
sinnks šimtai Leono draugų ir visuotiną 24 Valandų Strei- 
pnetehų. Dvasioje ir mes Į gjUo sįrejku milionai 

; darbininkų protestuoja dėl 
i to, kad policija nušovė du 
' bernus.

Policija atakuoja beže- 
■Vmius, kurie pietinėje Itali- 
-1 joje užiminėja dvarų že- 

I mes.

prieteliy. Dvasioje ir i 
būsime su jais ir linkėsime Le
onui sveikatos ir laimės.

Jų išleistas atsišaukimas 
i ragina traukti į bendrą 
I prieškarinį frontą visus tai- 
jkos šalininkus, nepaisant 
politinių ar religinių skir- I 

I tumų.
Vienas atsišaukimo sky

rius specialiai smerkia val
dančiąją Tito šaiką Jugo
slavijoj, kąip anglų - ameri
konų imperialistų1 šnipus, 
-------- .——\■ 
Reikalauja Tardyt Kavos | 
Spekuliantus, Pelnagrobius

Komin formas Įspėja, jog 
Karo Pavojus Nesumažėjo
Smerkia Jugoslavijos Tito, kaip Imperialistą Agentą; 
Nurodo, jog Mąrsliallo Planas ir Atlanto Paktas—Karo 
Įnagiai; Ragina Traukt ir Katalikus i Taikos Frontą

juo sunkesnėje, beviltinges- 
neje padėtyje atsiduria im
perialistiniai reakcininkai, 
juo aršiau jie šėlsta ir juo 
labiau gręsia karines avan
tiūros iš jų pusės.

Kominformas šaukia pa
smarkinti kovą prieš deši- 

■ niuosius socialdemokratu 
• vadus, tokius kaip Anglijos 
premjeras Attlee ir užsie-

si imperialistiniai kraštai, ninis ministras Ernest Be- 
vadovaujant Jungtin. Vals
tijoms ir Anglijai. Nors 
milžiniškai išaugo demo
kratijos ir socializmo sto
vykla,* dėl to negali ramiai

žmogžudžius, karo kursty
tojų agentus ir jugoslavų 
liaudies prispaudėjus. Ragi
na jugoslavus ir kitų kraš
tų komunistus pasmarkinti 
kovą prieš Tito. . '

Atsišaukimas, tarp kitko, Į sėdėti tikrieji kovotojai už 
sako: , ! taiką.

— Tai būtų klaida ir1 Būtų didelė ir neatleisti- 
kenksmingas dalykas, jeigu na klaida manyti, būk karo 
nedavertintume p a v o j ų, pavojus sumažėjęs.
naujo karo, kuriam ruošia-i niai patyrimai rodo štai ką:

Istori-

Vėliausios žinios
Hong Kong. — Pranešama) jog kinų Liaudies Armija 

ne tik užėmė Čiang Kai-šeko tautininkų “sostinę” Čung- 
kiųgą, bet jau kelias mylias numaršavo pirmyn į vakarus 
nuo to miesto.

Mūsiškis New Yorko mies- į 
to majoras ponas O’Dwyer 
sakosi nebegalįs pragyventi iš , 
$25,000 algos. Prašo jam i 
pridėti dar penkiolika tūks- ; 
tančių. Veikiausia ir gaus. I 
Dabartinė Miesto Taryba su- į ,Č 
sideda iš jo partijos žmonių. ; _

Bet ką šis valdininkas pa- Į 
sakytų, jeigu jam reikėtų pra
gyventi iš poros 
tūkstančių dolerių 
Reikia žinoti, kad 
turi nei pačios,

• Dar tik žada tuoktis.
šiame pačiam mieste mili- polui ‘Li

išsi- toriaus Čiang Kai-šeko pa- 
dešimtadaliu I 
Už juos O’- 

vieno

lango Pavaduotojas 
ii Spruks Amerikon

ar trejeto ;
per metus? !
žmogus ne
nei Vaikų.: leidimą

Washington. — Jungti
nių Valstijų valdžia davė 

a šion šalin atvykti

Washington. — Kai ku
rie Kongreso nariai ketino 
reikalaut, kad valdžia iš
tirtų amerikinius kavos 
spekuliantus, kurie pasta
ruoju laiku pabrangino ka
va 15 iki 20 centu svarui, 
įtariama, kad jie pelnagro- 
biauja, susitarę su didžiai
siais Brazilijos kavos biz
niais.

Du senatoriai pastebėjo,

Washington. — Republikos kongresmanas J. Parnell 
Thomas prisipažino kaltu kaip sukčius ir prašė federalį 
apskrities teismą pasigailėti.

Thomas‘įkaitintas, kad apgavingai iš valdžios išsuko 
bent $9,000.

Thomas įteikė valdžiai vardus dviejų savo giminaičių 
ir trijų kitų moteriškių^ meluodamas, kad jis samdė jas 
kaip raštininkes, reikalingas oficialiam kongresiniam jo 
darbui. Valdžia per kelis ritėtus siuntė joms algų čekius, 
o Thomas paveikė jas, kad jam perrašytų tuos čekius.

Jis buvo Kongresmanų Neamerikinės Veiklos Komi
teto pirmininkas ir pikčiausias komunistų ir. kairiųjų 
darbo unijų vadų persekiotojas.

vin, Francijos Lonas Blu- 
mas, ir kt., taipgi prieš re
akcinius darbo unijų vadus, 

i kaip Amerikos William 
Green ir Philip Murray.

Koipinformo atsišauki
mas ypatingą dėmesį krei
pia į reikalą įtraukti kata
likiškas darbo unijas į ko
vą dėl taikos išlaikymo.

Kaipo demokratinių tai
kos jėgų sustiprėjimo pa- 
vyįzdžius, Kominformas nu-' 
rodo į Kinijos komunistų. 
laimėjimus, į Demokratinės | 

i Vokiečių Respublikos įsikū-j 
rimą ir i liaudies c- c
tijų sutvirtėjimą 
Europoje.

Šaukia kovoti 
kius amerikinio imperializ- j 
mo įnagius, kai]) Marshallo | 
planas ir Atlanto paktą.,

Madrid, Ispanija. — De
monstravo 1,000 raštiniu 
tarnautojų, Reikalaudami 
daugiau algos. Raštininkai, 
maršuodami svarbiausio
mis Madrido gatvėmis, šau
kė: “Mes alkani!”

Demonstrantai numarša- 
vo prie darbo ministerijos 
rūmų; reikalavo pasimatyt 
su ministru. Ministras ne
pasirodė, bet pašaukė poli
ciją. Atidundėjo Au pilni 
ginkluotos policijos 
sunkvežimiai. i

Raštininkai šaukė: 
norime pragyvenimo,
policijos buožių!’’ “Mesgau
name Įtiktai 10 pesetų per 
dieną (apie pusdolerį)!” 
“Šalin kapitalizmą!”

Policijos grūmojamf, de
monstrantai, pagalinus, iš- 

jsiskirstė.
Franko fašistų valdžia

• nustebo, kaip be jos leidi
mo išdrįso demonstruot raš- 

'tiniti darbininkai.

auto-

‘Mes 
o ne

entai

Lenkija Atmetė Protestą 
Dėl Franc. Šnipo Arešto

jenai žmonių gyvena ir 
verčia su vienu 
majoro algos.
Dwyer nėra užtaręs nė 
žodelio.

kinu tautininku vadui gene- J°S dabar daugiau kavos 
Tsung-jenui, dikta- s įgabenama į Jungtines Val-

istijas, negu bet kada šios 
šalies istorijoj. Kava todėl 
branginama ne dėl jos trū-

New York. —- Pranešama, kad Mainierių Unijos pir
mininkas John L. Lewis trečiadienį jau atvyko į pasita
rimus su plačiuoju unijos komitetu, ir svarstė, ar panau- 
jint 400,000 minkštosios anglies mainierių streiką, kuris 
buvo pertrauktas per 3 pastarąsias savaites, iki vidunak
čio iš trečiadienio į šį ketvirtadienį.

Teigiama, kad anglies kompanijos .atmetė pamatinius 
mainierių reikaląvimūs.

Paryžius. — Lenkija at
metė Francijos protestą dėl 
to, kad lenkai suėmė Fran
cijos konsulato sekretorių 
Andr. Robineau.

Suimtasis raštiškai prisi
pažino, jog šnipinėjo kari
nes ir fabrikines Lenkijos 
slaptybes. Jisai : 
lenkus šnipauti.

Lenkijos ambasadorius 
Jerzy Putrament Paryžiuje 
parodė korespondentams j 
fotografijas to šnipo išpa 
žinties.

demokra-1 Ispanijos 
rytinėje p .,

Streikuoj
prieš to-'

Madrid, /Ispanija. — Su- 
I streikavo Madrido Univer- 
isiteto ir techninių kole \'ų 

 

Istudentai; protestuoją; kad 

 

•fašistu valdžia siunčia savo 

 

■mylimuosius karinių moky- 
!klų mokinius į/tas aukšto 
mokslo įstaigą^

Valdžia

■akė be kvotimų 
ni-i priimti , juos j Madrido 

versitėtą ir technikos Mie
gi j as. S treik u o jan tie j i 
dentai reikalaują/pėm kvo
timu, v

dien-Skaičiau menševikų 
raštyj labai ilgą straipsni Do
mo Veličkos apie poetą San
tvarą. Nežinau, kam tiek 
daug reikėjo apie jį prirašyti. 
Vistiek- Velička viską pasakė 
šiuo vienu priešpaskutiniu sa- j 
kiniu :

Pastaruoju laiku Li susi- 
pyko su Čiang Kai-šeku, ū-|kumo, bet plėšriaisiais spe
niai “susirgo” pilvu ir išlč- .kuliantų sumetimais, 
kė į Anglų koloniją Hong 
Kongą, pietiniame Kinijos 
kamputyje. Jiedu susiriejo, 
kaltindami vienas kitą už 
sumušimus kare prieš liau
dininkus - komunistus.

Li Tsung-jenas mėgins 
gauti 75 milionus doleriu,

socialinių motyvų kuriuos Jungtinių Valstijų 
grožiniu'Kongresas dar paskyrė ki-

• mi tautininkams karui prieš 
komunistus. Bet pasakoja
ma, kad Li atvyks Ameri
kon “gydytis”.

Tarptautinis Teismas • Spręs 
Apie Pietu-Vakary Afriką 1

tu-

samdė ir Kiny Liaudies Armija

Key West, Fla. — Sakoma, jog čia atostogaujantis i 
prezidentas Trumanas dar nesikiš į Mainierių Unijos | 
ginčą su kompanijomis.

kūriniai jodo, jog
atžvilgiu Santvara yra tikras 

, poetas ten, kur jis tikrai liū
di ir ilgisi, bet ne protauja, 
barasi ar moko.”

Kur prasideda protavimas, 
ten baigiasi Santvaros poetiš
kumas !
nieko

Nieko sau poetas, 
sau Veličkos išvada...

Jau 
vanų 
apie tai kalba ir galvoja.

O mes, draugai laisviečiai, 
pagalvokime apie dovanas, 
kurios nebijo nei laiko, nei 
kandžių. Užrašyk savo pa
žįstamam bei giminei Laisvę. 
Per ištisus metus žmogus ją 
skaitys ir kiekvieną dieną ta
ve prisimins.

prasideda kalėdinių do- 
pirkimo Šurnas. Visi

Kariniai Filipinų Lėktuvai 
Bombarduoja Valstiečius

Manila. — Filipinų armi
jos lėktuvai vis bombarduo
ja ir apšaudo valstiečius 
sukilėlius (hukbalahapus) 
Batangas provincijoje. Val
džia praneša, kad paskuti
nėmis dienomis nukauta 12 
jos kareiviu ir 17 sukilėliu, 
o suimta 27, jų tarpe ir 
žmona sukilimo vado.

Jau įžengiame j paskutinį 
šių metų mėnesį. Organizaci
jų nariai, apsižiūrėkite, ar 
esate užsimokėję narines cluo-

klės. Laisves skaitytojai, pa
tikrinkite savo prenumeratas. 
Nėra jokios garbės pradėti 
naujus metus su .skola orga
nizacijai bei laikraščiui.

Lake Success, N. Y. — 
Pietų Afrikos atstovai at
metė jau trečią Jungtiniu 
Tautu seimo nutarimą, kad 
Pietiniai - Vakarinė Afri
ka turi būti pervesta į 
Jungtinių Tautų globą, kai
po kraštas be savivaldybės. 
Tad globinis Jungt. Tautų 
seimo komitetas 30 balsų 
prieš 7 nutarė tą klausimą 
perduoti Tarptautin. Teis
mui Hagoje spręsti.

Amerikos ir 8 kitų šalių 
atstovai susilaikė nuo bal
savimo.

Pietų Afriką, savivaldi- 
nė anghj imperijos dalis, 
spaudžia ir engia negriškus 
Pietiniai - Vakarinės Afri
kos gyventojus, kaip betei
sius vergus.

Iki Pirmojo pasaulinio 
karo Pietiniai - Vakarinė 
Afrika buvo Vokietijos ko

ORAS.—Giedra, nešalta.

miriBF n r^11 —t i finu mi u iriwf

Dallas, Texas. — Keleiviniam lėktuvui sugedus ore, 
nukritus ir sudegus, žuvo 28 keleiviai ir įgulos nariai, 
.kaip rodo vėliausios žinios. 18 išliko gyvi, bet sužeisti; 
kai kurie taip pavojingai sužaloti, kad gal turėsią mirti.

Munich, Vokietija. — Buvusieji Hitlerio valdininkai 
daugiausiai ii/ dabar vyrauja Bavarijoj, kaipo vokiečių 
valdininkai, -L sako New Yorko Times korespondentas 
Drew Middleton.

Bavarija, amerikiniame ruožte, yra didžiausia vaka
rinės Vokietijos valstija.

Drew rašo, jog nacizmas Bavarijoj iš naujo atgyja.

Valdininkas Tobin Laimina Dešiniuosius.
Elektrininkų Unijos Skaldytojus

Philadelphia. — Jungtim | stengiasi paversti unijas 
“komunizmo įrankiais.” 

CIO centro sekretorius- 
iždįninkas James B. C^rey 
ragino nepaisyti teiesmų in- 
džionkšinų, kurie uždraudė 
naujajai unijai kištis į tuos 
fabrikus, kur samdytojai 
turi sutartis su senąja 
Jungtine Elektrininkų Uni
ja.

Atsidarant šiam suvažia
vimui, pats prez. Trumanas 
ątsiuntė jam pasveikinimą.

Valstijų darbo sekretorius 
(ministras) Tobin kalbėjo 
dešiniųjų CIO elektrininkų 
suvažiavime. Gyrė vadus, 
kurie išbraukė didžiąja" 
Jungtinę Elektrininkų U- 
niją iš CIO. Šiame suvažia
vime jie steigia naują, at
skirą Tarptautinę Elektri-

Tobinas, tarp kitko, pa
sakojo, kad kairieji vadai

Amerika Išbandys 
Naujas Atom-Bombas

Washington. — Jungtin. 
Valstijų apsigynimo de- 
partmentas paskelbė, kad 
ruošiasi naujų atominių 
bombų išbandymams. Jos 
bus išbandytos ties Eniwe- 
tok sala, Pacifiko vandeny
ne. Slepiama, kada naujo
sios atom - bombos bus 
sprogdinamos.

Bandymai bus kuo slap
čiausi. Uždrausta juos ste
bėti net Anglijos ir Kana
dos karininkams bei moks
lininkams.

Kariniai Amerikos laivai 
ir lėktuvai saugos 40 tūks
tančių ketvirtainių mylių / 
plotą vandenyne aplink mi-K1 
nimąją salą, esą, kad paV 
stot kelią sovietiniams sub- 
marinams prisitartinti. Pa
sakojama, jog Sovietų sub- 
marinai pernai vasarą tiek 
oriartėję, kad galėję ste
bėti atominiu bombų išban
dymus ties Eniwetok sala.

Kalbama, kad Jungtinės 
Valstijos dabar turi 6 kar-/ 
tus smarkesnes atom-bom- 
bas, negu tos, kuriomis nai-J 
kino Japonijos miestus Hi/ 
rošimą ir Nagasakį. /

įsavo

Kong. — Kinijos 
i jau įmar-. 
ą, ligšiolinę 

tku sostinę. 
<u komandierius 
ai-šekas išlėkė i

Čengtu, 
apie 170 mtHįų į šiaurės va

 

karus nuo Čūpgkingo.

(Miestinė Ne 
tis trečiadięriį prieš 
pranešė g;
komu n i st. ____
matyt,S/tf užėmė čunVkin-

km
Tauti
Čiang
naująja ‘'Sostinę

sto-

žinia, 
liaudii

> kad 
nkai,

Liaudies artilerija iš pie

 

tinių čyčngkingo priemies

 

čių pir/na bombardavo tau

 

tininkus mieste, šiaurinėje 
Yangtze upės pusėje. Pas
kui laivais ir valtimis liaiv 
dminįaL pei'ąįkėte per tią 

 

myli/s pločiai upę į pakj 

 

Čunfkingą.

Dešini L Laimi Naujosios 
ZelandiJd^ Rinkimus

Naujoji Zelandija. — Šio 
krašto seimo rinkimuose 
dešinieji tautininkai dau
giau laimi, negu darbiečiai 
“socialistai.” Nhuj. Zetem

imperijos dalis.

Anglų bažny
čios IfrkivyUcupas Cyril 

arbet siūlė, l<ad bent va- 
ai nusitartų 

ninių bombų.ne
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Nekonstitucinis!
Niujorko valstijos aukščiausio teismo teisėjas Harry 

E. Schirick nusprendė, jog ragangaudiškas Feinbergo 
įstatymas yra nekonstitucinis!

“Teismas suranda, jog yra sunku tikėti, kad būtų rei
kalo griebtis už ragangaudiškumo mūsų mokyklose ne
tinkamiems mokytojams pašalinti”, sako teisėjo Schi- 
rick’o sprendimas.

Kas gi tas Feinbergo įstatymas?
Jis buvo pravestas per New Yorko seimelį ir senatą 

praėjusiais metais ir jį pasirašė gubernatorius Dewey. 
Tai įstatymas, pagal kurį turį būti “tiriami” visi Niu
jorko valstijos mokytojai; jie privalą būti išsijoti, o tuo
met, visus negerus — komunistus ir jiems pritarian
čiuosius, — mesti laukan iš vietų, iš darbų! į

Tai įstatymas, kuris būtų tarnavęs spąstais gaudymui 
ir moraliam žalojimui kiekvieno, kuris tik pasisako už 
pakeitimą mūsų krašto vyriausybės!

Tai reakcininkų pasimojimas “apvalyti” mūsų valsti
jos mokyklas panašiai, kaip Hitleris valė Vokietijos mo
kyklas! -

Tuojau, kai šis įstatymas buvo praleistas ir guberna
toriaus pasirašytas, prieš jį pirmiausiai sukilo patys mo
kytojai. Kovą prieš šį įstatymą organizavo, ;
riausiai komunistai ir progresyviai žmonės, toliau savo 
nosies numatą žmonės.

Jie skelbė, jie sakė, jog Feinbergo įstatymas yra ne 
konstitucinis ir jis turįs būti atmestas.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Naujais Skaitytojais 
Jubiliejų

PAS KANADOS 
KLERIKALUS

Kanados lietuviški kleri
kalai nusitarė išleisti savo 
partijos laikraštį ir jį pa
vadino “Tėviškės Žibu
riais.” Tam tikslui tapo su
organizuota “Kanados Lie
tuvių Katalikų Draugija.”

Naujo laikraščio redakto
riumi būsiąs Dr. A. Šapo
kas. Laikraštis pradėsiąs 
pasirodyti su pradžia atei
nančių metų. Žada išeiti kas 
savaitę.

Per tūlą laiką buvo kal
bėta, kad klerikalai ir men
ševikai (Kardelio vadovau
jami) bandys susikalbėti. 
Kardelis labai norėjo kata
likus laimėti savo “Nepri
klausomai Lietuvai.”, Jis ži
no, kad organizuoti katali
kai būtų didelis jo laikraš
čio įplaukų šaltinis. Bet da
bar paaiški, kad visos kal
bos, apie vienybę nedavė tei
giamų rezultatų. Dr. A. Ša
pokas, klerikalų šulas, taip 
pat nori turėti laikraštį ir 
būti jo redaktoriumi. Kodėl 
jis turėtų be kepurės vaikš
tinėti prieš Kardelį?

gus. Aš pažįstu įstatymą. Į 
Aš taipgi manau,1 kad aš 
suprantu teisingumą. Kar
tais aš surandu, kad man 
sunku atskirti, kuris iš jų 
yra teisingesnis. Aš tik tiek 
žinau, kad ne visuomet įsta
tymas ir teisingumas reiš
kia tą patį.”

Jam žmonės sakė, kad jį 
policija skaito 

Bet jis sako, 
tiktai humanis-

valdžia ir 
komunistu, 
kad jis yra 
tas.

Kaip ten nebūtų, vieną 
gražią dieną šis valstiečių 
kunigas gauna įsakymą iš 
vyskupo tuojau pribūti pas 
jį. Kun. Francesco turėjo

pėsčias eiti septyniolika 
mylių pas vyskupą. Jo vizi
to rezultatas buvo toks, kad 
jis tapo nubaustas iškėlimu 
kiton parapijom Kai vals
tiečiai kunigui sakė, kad jis 
didžiuosis ateinančiais me
tais pašventinti javus ant 
tų devynių akrų žemės, kum 
Francesco tik apsiverkė ir 
nieko neatsakė. Į

Jis padarė “klaidą4,” jis 
nusidėjo vyskupui ir bažny
čiai, kad pritarė Hiednų 
valstiečių žygiui pasigerin
ti savo ekonominio gyveni
mo būklę. Jis turi skirtis su 
žmonėmis, kuriems jis ku
nigavo per 40 metų.

AR NEMOKA, AR NENORI?

APIE “PAKLYDUSĮ”
KUNIGĄ

I Londono žinių “Reuters” 
s-■agentūros korespondentas

i patiekia įdomią korespon- 
Buvo išvystytas masinis žmonių judėjimas, kurin, be- denciją iš vienos vietos Ita-

lijoje. Jis rašo iš Punta 
į d’Ella Castella apie valstie-

je, stojo, Mokytojų Unija ir Amerikos Civilinių Laisvių 
Sąjunga.

Nepaisant to, Niujorko miesto mokyklų vadovai tuo-į čių sąjūdį prieš dvarinin- 
jau ėmėsi už šio įstatymo gyveniman vykdymo. Tik ryž- į kus. Jau esame girdėję, kad 
tinga ir griežta žmonių kova su teismo pagalba sulaikė į Italijos mažažemiai ir be- 
reakcininkus nuo savo pasimojimo, kol aukščiausias teis-1 šėmiai valstiečiai tūlose vie- 
mas tars savo žodį dėl įstatymo konstituciniškumo. į0Se pritrūko kantrybės ir 

Gerai, kad jie buvo suvaldyti. Jei ne žmonių kova, pradėjo patys imti iš ponų 
žemes. Jie įsitikino, kad iš 
klerikalų valdžios, kurios 
bosu yra de Gasperi, jie jo
kios malonės nesusilauks. 
Taip pasielgė Punta d’Ella 
Castella valstiečiai. Taip 
pat jie pasirodė vienais iš 
tų, kurie policijos neišsigan
do ir laikėsi naujai įgytos 
žemės. Tiesa, tos žemės la
bai nedaug, viso labo tik 
devyni akrai.

Korespondencija 
tuo, kad ji parodo, 
bažnytkiemio kunigas, ki- 
lęe iš tų pačių valstiečių, 
pritarė žemės ėmimui iš 
vietos dvarininko ir kas 
juo paskui atsitiko.

Viso įvykio istorija 
kia: Vieną ūkanotą

šiandien jau ne vienas mokytojas būtų buvęs be darbo!
Prieš tūlą laiką Marylando valstijoj buvo praleistas 

panašus įstatymas, žinomas, kaip Orb įstatymas. Ten, 
kaip čia, aukščiausio valstijos teismo narys pripažino jį 
nekonstituciniu. Ten taipgi pradėjo prieš tą reakcinį do
kumentą kovą pirmiausiai progresyvė visuomenė.

Atmetimas, pripažinimas Feinbergo įstatymo nekon
stituciniu, aišku, yra smūgis reakcininkams, o laimėji
mas progresyviams.

Tačiau reakcininkai sako, būk jie rankų dar nenulei- 
sią, būk jie kreipsiąs į aukštesnius teismus. Jeigu taip, 
tai progresyviai taipgi neprivalo ramiai sėdėti.

Ar To Reikėjo?
Niūjorkiškė miesto tarybja savo pirmajame posėdyje 

po rinkimų nutarė pašalinti iš tarybos komunistą Ben
jamin J. Davisą. V i.

Už tai, kad jis, drauge su kitais 10 komunistų vadovų, 
buvo nusmerktas kalėti, o jis buvo nusmerktas kalėti dėl 
savo idėjų, dėl savo marksistinės galvosenos.

Davis niekur nieko kriminalio nėra atlikęs ir už tai 
nebaustas.

Šis nuosprendis, kaip žinia, yra apeliuotas į aukštesnį 
teismą ir manoma, kad jis ten bus atkeistas. Atkeistas 
jis turėtų būti, nes įstatymas (Smitho) pagal, kurį nuo
sprendis buvo padarytas, yra nekonstitucinis.

Tai kam gi reikėjo šį žmogų dabar šalinti iš miesto ta
rybos? Juk jis nebūtų ten buvęs ilgiau, kaip iki šių metų 
pabaigos.

Šis tarybos žygis, sako pats Davis, yra “įstatymdavi- 
nis linčiavimas vienintelio negro, esančio miesto tary
boj.”

Atsiminkime: išmetimas buvo atliktas be jokio tyrinė
jimo, be jokio Daviso apklausinėjimo! Be jokio jam tei
smo! . •

Teisingai miesto tarybos narys, Stanley Isaacs, pareiš
kė: tokis miesto tarybos narių elgėsis yra nešvarus.

Mr. Davis, praneša spauda, tarsis su savo advokatais 
dėl tolimesnių žygių savo ir žmonių interesams ginti.

Mūsų Majoro Alga ir Biednuomenė
Niujorko miesto majoras William O’Dwyer ligi šiol 

gavo $25,000 algos per metus.
Rodosi, iš tokios algos galima lengvai pragyventi, net 

turint ir didelę šeimą, kurios majoras-neturi.
Bet p. O’Dwyer pareikalavo algos pakėlimo iki $40,- 

000 per metus! Jis taipgi reikalauja, kad būtų pakeltos 
algos kitiems miesto biudžetinės tarybos (Board of Esti
mate) nariams.

Kongresmanas Marcantonio, Amerikos Darbo Partijos 
vadovas, prieš tai kelia savo protesto balsą. Marcantonio 
nurodo, jog tas pats ponas majoras, kuris reikalauja sau 
pakėlimo, darbuojasi, kad būtų numušta žmonėms pa-

Didmiestyj, atsiminkime, yra varge, skurde trūnijan
čių 320,000 asmenų, gaunančių iš miesto iždinės pašal
pas, — $64 per mėnesį.

Welfare Departmentas, su majoro pritarimu, ryžtasi

i dom i 
kaip

su

. to- 
rytą 

susirinko JL80 valstiečių ir 
nusitarė, kunigo Francesco 
vadovybėje, pasiimti keletą 
akrų žemės iš labai stam
baus dvarininko barono Ba- 
racco. Jie manė, kad jiems 
žemės labai reikia, o dvari- 

! ninkas turi jos perdaug. Jis 
Ituri net 8,000 akrų. Du 
tūkstančiu akrų tos žemės 
jis dirba samdytais darbi
ninkais, o šešis tūkstančius 
turi užleidęs medžioklei. Ar
gi jis bus nuskriaustas, jei
gu keletą akrų tos apleistos 
nedirbamos žemės valstie
čiai pasiims,, ir pasisodins 
daržovių arba pasisės ru
gių? Kunigas Franceses ir- 
■gi nematė jokios nuodėmės 
tame valstiečių žygyje. To
dėl jis su jais sykiu marša- 
vo ir padėjo devynis akrus 
pūdymo paversti į didelį, 
gražų daržą. \

“Reuters” koresponden
tui kunigas Francesco pasa
kė:

“Aš esu paprastas žmo-

Atžynie
Kontestas šiandien eina šiaip:

Punktu
K. Žukauskiene, Newark ................ ......... .. 3094
Elizabetho Vajininkai .......  ........................••.... 2878
M. Svinkūniene, Waterbury ••....••.................. 2199
Hartfordo Vajininkai .......... .......... ........... 1955
Aug. ir Marcella Dambrauskai^ So. Boston ........ 1780 
Philadelphijos Vajininkai/.... ........... ......... 1633
Brooklyn© Vajininkai
P. Anderson - L. Bekešiene, Rochester .... 
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton 
J. Davidonis, Worcester
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 
P. Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 
A. Žemaitis, Baltimore ............
Bridgeport© Vajininkai ............
V.

su ja atsitiktų, jeigu 
jų kapitalas žlugtų?

Taigi, jau seniai mūsų 
mokslininkai kalba, kad a- 
tominė energija “neprak-, 
tiška pramoninė jėga.” O1 
jie taip kalba todėl, kacT 
jiems taip diktuoja mūsų 
krašto kapitalistiniai inte
resai. Kitaip kalbėtų ir po
nas Lilienthal, jeigu jam 
taip kalbėti nediktuotų 

kapitalo intere-

tas

Ramanauskas, Minersville.... 
K. Urban, Hudson ...............

Matachun, Paterson .............
Pruscika, Chicago ...............
Kasparienė, Wilkes-Barre .. 

Blažionis, Lowell ....................
Sharkey, Easton .....................

S. Kirslis, Bridgewater .............
Geo. Shimaitis, Brockton ..........
S. Penkauskas, Lawrence .........
V. Padgalskas, Mexico ...............
Pv Šlekaitis, Scranton .............
P. Šlajus, Eddystone ..................
S. Kuzmickas, Shenandoah ......
J. Simutis, Nashua ...... .............
J. Adams, Grand Rapids .........

j.
L.

S.

790 
756 
556 
491
468
392
392
392
378
366
331
308

• 1018
... 930 
... 894 A 
••• 811

A. P. Dambraū^kas, Haverhill .. 210
S. Tvarijonas,' I> 
Vera Sma 
J. DidjuJ 
V. WaJF?

A. Sa

oi t. .
Jp, Detroit .
Qew Havėn\ 

Vilkes-BarrLw 
iaą, NorwoocurL. 
ia, BrocktonaJ’... 
įįčius, Pilt si.® .

Scolia^F.....A. Gudž
LLD 77 l^^^Tsido ...........
LLD 75 Kp., Miami ................
S. Puidokas, Rumford ..........
280 Helen Jacobs,. Oakland •.......
A. Bernot, Los Angeles ..... T“?
A. J. Navickas, Haverhill .....
H. Žukienė, Binghamton ........
J. Žebrys, Cleveland ........i....
A. Taraška, Milton ............I...
J. Daujotas, E. St. Louis ..A

■ H. Thomas, So. Boston ..... \

278 
260 
257 
252 
243 
236 
216

... 196
186
168

... 144

.. 144
.... 140
... 140

140
... 112
... 112 
.. 104 
.... 84

84
\ 84

.... 56 
.... °8 
.... 28

to. Mums, ame- 
daug svarbesnis

Kodėl iki šiol

atomo skaldymo 
randasi pačios 

Kitas

milžiniški 
sai.

Tiesa, 
pramonė
valdžios kontrųjėje. 
gali pamąnyti, jog tas fak
tas yra apsauga prieš kapi
talistinių pelnagrobiškų in
teresų kišimąsi į tuos rei
kalus. Bet nieko panašaus 
nėra. Visas aparatas, kuris 
tuos reikalus prižiūri, yra 
stambiųjų kapitalistų ran
kose. Štai sąrašas Atomį 
nes Energijos Komisij

Aną dieną vienam susi
rinkime kalbėjo Višinskis 
apie atominę bombą ir e- 
nergiją. Jis pareiškė, kad 
Tarybų žemėje atominė e- 
nergija jau vartojama ga
myboje. Tai nustebino vi
sus. Abelnai komercinė 
spauda suriko, kad tai tik 
pasigyrimas, tik “blofas.”

Taip visuomet: ką tik so
cialistinis kraštas atranda 
ir pasiekia, tuojau paskel
biama, kad tai negalimas 
daiktas. Patiki tik tada, ka
da jau nebegalima tiesos 
paslėpti. Juk panašiai buvo 
ir su nuomone, kad Sovietai 
moka pasigaminti ir jau 
turi pasigaminę atominių 
bombų.

Bet tiek 
rikiečiams, 
klausimas:
šioje šalyje atominė energi
ja neįkinkyta į mašiną? 
Kodėl paskutiniais > laikais 
niekas nė nekalba apie ato-1 Industrinės Tarybos narių: 
minės energijos panaudoji
mą pramonėje?

Iš šių klausimų išplaukia 
klausimas: Ar tai reiškia, 
kad mūsų mokslas dar nėra 
išradęs, kaip atominę ener
giją panaudoti mašinos ra
to sukimui, ar žino kaip, 
bet nenori panaudoti.

Be galo sunku tikėti, kad 
mokslas mokėtų pagaminti 
atominę bombą, bet nemo
kėtų atominės energijos pa
kinkyti į mašiną. Priežastis 
veikiausia bus kitur kur. 
Priežastis bus veikiausia 
tam tikruose kapitalisti
niuose interesuose. Prieš 
metus laiko Atomin. Ener
gijos Komisijos pirminin
kas Lilienthal pasakė, kad 
finansiškai neapsimokėtų 
atominę energiją panaudoti 
pramonėje. Jos pagamini
mas dar per daug kaštuo
jąs. Iš jo kalbos buvo gali
ma suprasti, kad mokslas 
žino, kaip atominę energi
ją paversti pramonine jėga. 
Jeigu tačiau niekur ta jėga 
nėra panaudojama, tai tik 
todėl, T<ad finansiškai neap
simoka.)

■Tačiau yra ir kita pusė 
medalio. Galimas, daiktas, 
kad daug svarbesnis ir rim
tesnis argumentas yra ka
pitalistiniai interesai. Tik 
įsivaizduokime, kas atsitik
tų su kapitalu anglies ir 
žibalo pramonėje, jeigu 
staiga didelė dalis pajėgos, 
kuri pareina iš anglies ir 
žibalo, pradėtų ateiti iš at
omo! Juk tose pramonėse 
labai pelningai yra sudėta 
bilijonai dolerių. Iš tų dvie
jų pačių svarbiausių pra
monių gyvena tūkstančiai 
'kapitalistų su jų šeimomis. 
Baisi parazitų armija. Kas

James W. Parker, prėzi- 
dentas Detroit Edison (to.

Robert E. Wilson, Stan
dard Oil Company of In
diana tarybos pirmininkas.

Bruce K. Brown, Stan
dard Oil Co. of Indiana vi
ce-pi rmininkas.

Gustav Egloff, direkto
rius Universal Oil Products 
Co. tyrimo skyriaus.

Paul D. Foote, Gulf Re
search and Developement 
Co. vice-prezįdentas. .. ‘

Isaac Harter, Sr., Bab
cock and Wilcox Tube Co. 
tarybos pirmininkas.

Jerome C. Hunsaker, Na
tional Advisory Committee 
of Aeronautics pirmininkas 
ir direktorius kitų kompa
nijų.

Gabriel O. Wessenauer, 
Tennessee Valley Authority 
vedėjas.

Donald F. Carpenter, Re
mington Arms Co. vice-pre- 
zidentas.

Oliver E. Buckley, Bell 
Telephone 
prezidentas.

Dabar aišku, kas kontro
liuoja Amerikos atominės 
energijos gaminimo proce
sus. Dabar aišku, kodėl a- 
tominės energijos panaudo
jimas pramonėje dar- neap
simoka. Salietis.

A. Žemaitis,. Baltimore, 
Md., prisiuntė atnaujinimų. 
Jis siekiasi į laimėtojų sky
rių, ir jam pasisektų, jeigu 
jam įeitų į pagalbą kiti ge
rieji prieteliai.

L. Pruseika, Chicago, 111., 
nesnaudžia. Jis prisiuntė 
naują prenumeratą ir at
naujinimų.

J. Matachun, Paterson, 
N. J., gražiai darbuojasi sa
vo mieste. Ir vėl prisiuntė 
naują prenumeratą. Tiki
mės, kad dar sulauksime 
daugiau gerų žinių nuo jo.

J. Blažionis, Lowell,
ass., prisiuntė pluoštą at

naujinimų. Jis skundžiasi, 
kad nelengva gauti naujų 
skaitytojų. Tiesa, yra ne- 
ėngvas darbas, bet už tai 

turėtų ir kiti draugai stoti 
į vajų ir bendrai dirbti su 
Blažioniu.

S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų. Iš Lawrence gaudavo- 
me geresnių rezultatų ka-; Hil,side> N j............
zin kodėl biskutį apsnūdo? [<earnv k j

Naujai' įstojo į vajų šie Qreat y.
draugai prisiųsdami atnau- Kensington, Pa. 
jinimų: V. Padgalskas, Me- gan prancįsco? Calif, 
xico, Me., A. Gudzm, Scotia, Brjdgewater, Mass. .

J* Navickas, Qranj Rapids, Mich.
: Portland, Me.............

--------  i Schenectady, N. Y. ..
Aukų persikėlimui gavo-' Girardville, Pa...........

me sekamai: Miami, Fla.................. i
Nuo parengimo iš New Paterson, N. J...........

Haven, Conn., (per J. Did- Gardner, Mass.
jun), $100. Milwaukee, Wis. .. . .

Nuo parengimo iš Phila-1Shenandoah, Pa. ... 
delphia, Pa. (R. Merkis), Haverhill, Mass.........

1 ’ • • j
Haverhill, Mass..

LDS 3-čia Apskr., 
ir N. J. (J. Jordan), $25.

V. B., Brooklyn, N. č 
$20.

LLD 7-ta Apskr.,

sustiprini- 
i sekamai;

Brooklyn, N. Y. ... 
Worcester, Mass. . 
New Haven, Conn. 
Elizabeth, N. J. ... 
Waterbury, Conn. . 
Bridgeport,. Conn. 
Newark, N. J.........
Chicago, Ill ...........
Baltimore, Md........
Detroit, Mich.........
Pittsburgh, Pa. ... 
Hartford, Conn. .. 
Binghamton, N. Y. 
Bayonne, N. J. x.... 
New Britain, Conn 
Rochester, N. Y. 
So. Boston, Mass. 
Scranton, Pa. z,.. 
Cliffside Park, N 
Los Angeles, Cam 
Stamford, Conm 
Lawrence, Mass. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Seattle, Wash. <. 
Easton, Pa........

Kearny, N. J

185.00
183.79
182.(10
151.56,
101.00

88.00
84.75
67.00
63.50
60.25’
59.00
56.00
43.50

.33.20 
30.00 
30.00 
25.50 
25.00

21.00
19.79
18.00
18.00
15.0C

12.00
11.00
11.00

10.00
6.00
5.00
5.00

.3.00

Minersville, Pa. .. 
L Y. Norwood, Mass. ..

koo
I.oc 
r.oo 
1.00

,1 Dar ne viskas turime
dar daugelį laiškų peržiūrė- 

Law- ti — tuoj rezultatai bus pa- 
rence,. Massj (Š. Penkaus- skelbti, 
kas), $10. j 

Laboratories i J- Jordan, Flushing, L.'jo. Artinasi

pašalpas nukirsti apie 8 doleriais mėnesiui.
Argi ne keista?
Ponui majorui neužtenka pragyventi per mėnesį $2,- 

000, o bedarbiui vargšui, jis mano, perdaug $64 per mė
nesį !

Kur čia logika?!

PLYTOS KOLŪKIAMS
MAŽEIKIAI, spal. 8 cl. — 

žibikų apylinkes (Viekšnių 
valse.) plytinėje pastatyta 
nauja 30 tūkstaifčių talpos, 
plytų džiovykla. Iki Didžiojo 
Spalio švenčių plytinės kolek
tyvas įsipareigojo žymiai pa
didinti plytų deginimo krosnį.

Šiemet plytinėje bus paga
minta 125 tūkstančiais plytų 
daugiau kaip praeitais metais. 
Sekančiais metais plytų gamy
ba numatyta pakelti iki 500 
tūkstančių plytų per metus. 
Tai įgalins apylinkės kolūkius 
plačiau išvystyti mūrinių tro
besių statybą. St. Andrulis 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Gruod. 1, 1949

Padėkavonės Diena praė- 
i kitos šventės, 

! puiki proga0 užrašyti dien-
Po $5: LLD 185 kp., (M. |raštį kaip dovaną savo pa- 

Klimas), Richmond Hill, N. žįstamiems.
Y., Ona Mickus, Brooklyn, 
N.. Y., Frank Varaška,, 
Brooklyn, N. Y.

Po $3: J. Ančiukaitis, 
Baltimore, Md., Dr. A. K. 
Butkus, Chicago, Ill., Dr. J.
F. Borisas ir žmona Ona, 
So. Boston, Mass.-, Juozas ir 
Marijona Sprainiai, Brook-

Dėkojam vajininkams už 
gražų pasidarbavimą pre- 
numeratU ir aukų reikale ir 
geriems rėmėjams už finan
sinę paramą.

La i s v ės A dm-c i ja.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Anna Mills, W. 
Hills, N. Y., $2.25.

Po $2: K.

Forest

Bekešius, 
Brooklyn, N. Y., Mary Sass, 
Rochester, N. Y.'

Po $1: Sharkėy, Spring
field, Ill.,’ Mrs. B. Chuber- 
kis, So. Boston, Mass., V. 
Medelis, Scranton, Pa., 
Jurgis Kaskus, Mays Lan
ding, N. J.

J. Palakauskui, Sao Paulo, 
Brazilija. — Dėkojame už 
nuoširdžius mums lihkėji^ 
mus. Įsivaizduojame N ūsų 
būseną. Adresas.bus pakeis
tas.

K. J., Boston, Mass^^ 
Eilėraštis persi lynas, pasi-

prozoje;
Iwresponde

žineles,



■ LEONO PRCSE1KOS LITERATŪRINIO 
i ’ DARBO SUKAKTIES PROGA

Gausiai parėmė Lietuvių Kultūros Centrą; Meistras Antanas Stirblys
Suvažiavimas buvo entuziastiškas Kelias iš tamsios praeities j šviesią ateitį Lietuvoje

Gruodžio 4 d. chicagiečiai 
rengia bankietą pagerbimui 
drg. Leono Pruseikos, jo 45 
metų literatinio darbo su
kakties proga. Tai didelė 
krūva metų, tai ilgas perio
das žmogaus gyvenime.

Amerikos progresyviai 
lietuviai girdėjo jo vardą ir 
pažįsta drg. L. Pruseiką 
jau per 38 metus. Jis nepa
vaduojamas žurnalistas. Jis 
daugelio knygų ir brošiūrų 
autorius. Jis literatūros 
vertėjas ir puikus kalbėto
jas bei organizatorius. Dė
lei to šio pagerbimo jis yra 
pilnai ir gausiai savo dar
bais užsitarnavęs.

Kaip daugelio visuomeni
ninkų, taip ir drg. Prusei
kos praeities gyvenimo ke
lionė buvo audringose ap
linkybėse. Bet yra žinoma, 
kad audrų sūkuryje krista
lizuojasi garbingi idealai.

Prieš su virš 60 metų, pa
prūsėje, Kybeikių kaime, 
Virbaliaus valsčiuje, stam
biame ir gražiai vedamame 
ūkyje, gimė šisai taurus 
darbo žmonių prietelis. Jam 
dar tik pradedant vaikščio
ti, mirė jo motina. Tėvas 
po kiek laiko vėl apsivedė ir 
Ikonas užaugo prie močia-

studentas Leonas Prusei- 
ka, daug žinių suteikė iš 
laisvės. Tatai ir duoda su
prasti, kad drg. Pruseiką, 
būdamas laisvėje, akyvai 
sekė ir buvo įsijungęs į re- 

I voliucinį judėjimą.
Iškalėjus arti du metus 

laiko, Ii911 metais drg. L. 
Pruseiką buvo nuteistas iš
trėmimui į Sibirą iki gyvos 
galvos. Iš Sibiro paspruko, 
kaip ir daugelis kitų revo- 
liucijonierių, ir tų pačių 

Į metų rudenį pasiekė Bosto- 
1 na. c

Atvykęs į šią šalį Leonas 
tuoj stojo dirbti savaitraš- 

ičio “Laisvės” redaktoriaus 
pareigose. Jis redagavo 

! “Laisvę”, o dabar redaguo
ja dienraštį “Vilnį.” Savo 
laiku bendradarbiavo rusų 
darbininkų dienraščiui ‘No- 

i vi Mir’ ir tūlą laiką buvo jo 
I redakcijos nariu. Po savo 
raštais dažnai pasirašydavo 

; “Žurnalistas”, “Dėdelė” ir 
i kitais pseudonimais. Jo ini- 
Įciatyva ir pastangomis 
mes dabar didžiuojamės 

| apšvietos ir kultūros orga- 
Į nizacija ALDLD. Jam visa- 
' dos stovi mintyje tvirtini- 
imas LDS ir mūsų darbinin- 
j kiškų laikraščių.

Lapkričio 26 d. įvykęs Liet. Namo Bendrovės šėrinin- 
kų suvažiavimas buvo skaitlingas ir entuziastiškas. Jis 
davė žymios Lietuvių Kultūros Centrui paramos. Auko
mis sukelta $335.00, paskolomis $2,250.00, pasižadėjimais 
$4,700.00, vienas šimtas garbės narių skyriui.

Žemiaus seka visas rėmėjų sąrašas.
Paskolos

Napoleon Kisielius, Brooklyn, N. Y. .N...
Petras Taras, Elizabeth, N. J . . 200.00 

. . 500.00 

. .• 500.00 
■. 100.00 
.. 200.00
.. 100.00 
... 25.00
.. 25.00 

.. 300.00 

.. 500.00

kos.
Šio rašinėlio autoriui tek

davo dažnai pasikalbėti su 
drg. Pruseiką apie tėvynėje 
pergyventus laikus ir ten 
likusius namiškius. Leonas 
itin pasididžiuodamas pri
simindavo, kad, esą, mano 
močiaka dėl manęs buvo 
taip gera, kaip tikra moti
na.

Įsijungęs į žurnalistų šei- 
rtiyną, drg. Pruseiką pavel
dėjo savo močiakos pavar
dę. Jo gimties pavardė — 
Albertas Vabalas.
< Būdamas Liepojaus gim

nazijoje, Leonas akyvai se
kė revoliucinį plėtimąsi 
Lietuvoj ir visoje caro val
domoje karalystėje. Jis jau 
1904 metais pradėjo . raši- 
nėti’spaudai žinutes, o 1905 
metais, parašė politinio tu
rinio straipsnį, kuris buvo 
atspausdintas sausio mėne
sį dienraštyje “Vilniaus Ži
nios,” • •

Liepojaus gimnaziją pa
baigęs, Leonas 1907 metais 
įstojo į Peterburgo univer
siteto teisių fakultetą. Jo 
vardas ir veikla vis labiau 
ga r sė j o r e vol i u c i j o n i e ri ų 
rateliuose.

1909 metais drg. Prusei- 
ka tapo areštuotas ir at
vežtas į Suvalkų kalėjimą. 
Tuo laiku tame pačiame ka
lėjime jau buvo įkalintas 
drg. V. Kapsukas. Savo pa
rašytoje brošiūroje, užvar
dintoj “Rusijos Caro Kalė
jimuose”, drg. Kapsukas 
žymi, kad atgabentas kalė
jimai! jaunas universiteto

Nuoširdžioje veikloje už 
į darbininkų spėkų stiprini- 
! mą pasireikšdavo kartais 
■ nuomonėse skirtumai. Bet 
i kaip greitai tie skirtumai 
' išsiaiškindavo, taip greitai 
i buvo pamiršti bendrame 
darbe. Tik karjieristai ir 
sąmoningi priekabių ieško
tojai nudarda j užmirštį — 

! į priešdarbininkišką liogerį.
Pas Pruseiką niekad ne

buvo to pasididžiavimo — 
“aš”. Jis susieina su papra
stais darbo žmonėmis; su 
jais tariasi ir gvildenantį 
rias darbininkų problemas. 
Jis buvo ir yra paprastų 
žmonių draugą^.

Prieš darbo žmonių mul
kintojus ir klaidi n t o j ų s 
Pruseiką buvo ir yra atkak
lus kovotojas. Užtai jį taip 
kerštaujančiai puola fašis
tiniai darbo žmonių kfai- 
din tojai.

• Jo 45 ■ metu literatinio 
darbo sukaktį prisimins vi
si darbininkiškai nusiteikę 

■žmonės. Iš keršto bliaus 
i darbininkų priešai fašistai 
ir social-fašistai. Bet kas jų 

' paiso!
Progresyviem žmonėm 

i bus didelis malonumas, ku
rie galės ypatiškai dalyvau
ti pagerbime 4 d. gruodžio 
ir paspausti drg. Pruseikai 
dešinę. Tie, kurie negalėsi
me ypatiškai dalyvauti, pa- 
linkėsim laišku ar atvirute 
jam sveikatos ir ištvermės 
darbuotis, kaip ir iki šiol, 
dar per ilgiausius metus.

Kazys Steponavičius

K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y..................
Arma Philipsie, Stamford, Conn..................
Ch. Blaizes, Greenlawn, N. Y.........................
Antanas Jakstonis, Trenton, N. J................. .
Julia Werner, Richmond Hill, N. Y...............
Felix Prūsas, Los Angeles, Calif........... .
Michael Butkevich, Hartford, Conn..............
Vladas Daniel, Easton, Pa..............................
Malvina Mankienė, Hartford, Conn., įstojo į 

garbės narių skyrių su ........................
Aukos

Frank Ivan, Roselindale, Mass.......................
Frank Cvirka, Miami, Fla...........................
A. Metelionis, Detroit, Mass..........................
LLD 6 kuopa, Brockton, Mass....................
LDS 67 kuopa, Brockton, M'ass.....................
Antanas Jakstonis, Trenton, N. J................
Jonas Matuza, Trenton, N. J........................
J. Karan, Monterey Park .............................
P. Sedas, Canal Fulton, Ohio ................ .
George Lekas, So. Boston, Mass....................
Moterų Apšvietos Klubas, Montello, Mass. 
Frank ir Kazimiera Čereškai, Brockton, Mass 
Kazys Čhuberkis, Fairlawn, N. J....................
Stasys Žilinskas, Newark, N. J.......................
Mureikų šeima, Milford, Conn........................
LLD’ 185 kuopa, Richmond Hill, N. Y............
LDS 74 kuopa, Bridgeport, Conn....................
A. Pakarklis, Athol, Mass. ... • •......................
Felix Prūsas, Los Angeles, Calif......................
Waterburietis ......................... ......................
Marijona Ražanskienė, Union, N. J.............. .
Vincent Malauskas, So. B’klyn, N. Y.............
Andrew Grimaila, Hartford, Conn...................
Mafy Kreivėnienė, Brooklyn ........................
K. Žukauskienė, Newark .................................
J. Kunigonis, Brooklyn .............................  •.. •
J. Čibirka, Far Rockaway, N. Y. .. ....................
F. Lideikis, Great Neck, N. Y........................

. Valys Bunkus, B’klyn, N. Y.............................
P. Višniauskas, B’klyn, N. Y. ..••••..............
Waitku šeima, Jamaica ................................. ■
Ona Mažuikienė, Dorchester, Mass. .. ............
Joseph Gowen, B’klyn, N. Y........................
J. Balčiunas, B’klyn ....................................   • •.
Jonas Barzdaitis
Ona Visockienė, Kensington, Conn...........
L. Tilvikas, Easton, Pa. ..••••..••.........
V. Danelis, Easton, Pa................ ..............
Moterų Apšvietos Klubas......... .......... .
Aido Choras ......... ••..••••.....................
K. ir I. Levanai ................................ •.......
A. Balčiūnas ........................ . .....................
J. Jordan ............................ .........................
S. J. Cedronai .. ...................................... • •
Uršulė Walins, Stratford, Conn................
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y..................
L. Bekešienė, Rochester, N. Y...................
M. Sass, Rochester, N. Y........
K. Devecko ....... . .............................

' LLD Vyrų 11 kuopos, per Janulį ...........
Margaret ir Alexander Valilioniai .........
S. Sasna .................... . ................................
A. Lipčius, Eddystone, Pa........................
P. Šlajus, Eddystone, Pa. ........................
J. Gužas ..••.•••••... ....... .
Milinkevičius ..................
Antanas Janušionis .................................. .
Juozas ir Nastazia Kauliniai,!... • •.... • • • 
Anna ir George Šleiviai ....................... .
Uršulė Janush ...................................... • • • •
Al Bepirštis ......................... .....................

1 , K. Joneliunas ........ • • • •...........
Paškauskienė ...........  • •..
Aldona Grigaitienė, Wilkes Barre, Pa. ..

Pasižadėjo paskolinti
Jonas Vitkūnas, Brooklyn, N. Y..............
Anna Philipse, Stamford, Conn................
M. Misevičienė, B’klyn, N. Y..................... •
Ražanskienė ........................ k ........... . .  • • •
Katrina Žemaitienė, Rochester................

,.Leon Tilvikas, Easton, Pa. .. • •................
Juozas ir Ona Staneliai ...........................
M. Klimas, Richmond Hill, N. Y. ...........
M. Ražanskienė, Union, N. J................... .

Širdingai ačiū visiems mūsų rėmėjams.
Namo Bendrovės reikalais rašydami adresuokite se

kamai *
! LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc. 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

100.00

klyn

$10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
. 10.00 
.. 5.00 
.. .5.00 
.. 5.00 
.. 2.00 
.. 5.00 
.. 5.00' 
.. 5.00 
.. 5.00 
. 10.00! 
.. 1.00 
. 10.00 
.. 5.00 
. 10.00 
.. 3.00 
.. 5.00 
•• 2.00 
.. 5.00 
.. 2.00 
.. 50.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 5.00 

... 5.00 
. 10.00 
. 10.00 

.. . 5.00 
■ • 5.00 
.. 1.00 
.. 1.00
• ■ 2.00 
.. 5.00 
. 10.00 
. 15.00 
.. 5.00

.. 10.00 
. 10.00 
... 5.00 
... 5.00
• • 5.00

• 10.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
■.. 3.00 
.. 5.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 5.00 
.. 2.00 
... 5.00 
.. 5.00 
. 10.00
.. . 5.00 pajudėjo iš vietos, bet, nuva

žiavusi kelis metrus, vėl užsi
kirto ir sustojo.

Antanas iš šono stebėjo šį

Jie tik sugrįžo kapuose pa
laidoję tėvą., pirkioje viešpa
tavo nejauki tyla: priminta 
asla, numirėlio ir vaško žva
kių tvaikas dar vis palaikė tą 
liūdną šermenų nuotaiką. Su
sėdus už stalo, Antanas paju
to į save įsmeigtus sesers ir 
jos vyro žvilgsnius. Jis supra
to, kad jie laukia, ką jis pa
sakys. O i)' jam pačiam buvo 
aišku, kad dešimtinė pamiškio 
kimsyno neišmaitins trijų bur
nų, kaip ji neišmaitino jų 
an ksčiau.

— Aš manau, kad nėra ko uz 
mums čia dalintis, — kiek 
pagalvojęs tarė Antanas, — 
o ir pasilikti visiems neapsi
moka. — Gyvenkite jūs čia, 
o aš eisiu kitur duonos pasi
ieškoti. Jaunasis Stirblys nuė
jo į kalvę. Jo tėvas praleido 
joje visą savo amžių. Po kūju 
atsipleišėjo priekalo plienas, o 
tėvas numirė tuščia kišene — 
nei pagrabui nepalikęs. Pats 
Antanas, mindamas sukleru
sias,' skylėtas dumples, galvo
jo apie šviesią ateitį, apie tai, 
kaip pasiekti mokslo, nuveikti 
didelius darbus. Tačiau kalvė
je skambėdavo tik plienas, o 
atliekamas centas retai sus
kambėdavo tėvo kišenėje. 
Taip ir liko Antanas !mažai 
išsimokslinusiu, nars ir gabiu 
kalviu. Jis pasiėmė keletą tė
vo ranka nučiupinėtų įrankių, 
susidėjo juos į krepšį ir, ap
metęs akimis nykų kalvės vi
dų, atsidusęs išėjo.

Ilgos klajonių dienos jį at
veda į Plungę. Jis paprastais 
drabužiais apsivilkęs, su ryšu
lėliu rankose stovi prieš me
chaninių dirbtuvių savininką 
Kurmį, jaučia pirklišką, jį 
čiupinėjanti jo žvilgsnį.

— Sakai moki dirbti... Na... 
gerai, eik į dirbtuves. Dvide
šimt centų per valandą...

Prasidėjo darbas. Paprasta 
dirbtuvėlė Antanui atrodė iš
tisų sudėtingu technikos pa
sauliu. Jis dirbo kantriai, pa
klusniai, gilindavosi vis į nau
jas, dar jam nežinomas tech
nikos paslaptis. Greitai seni 
meistrai pajuto, kad jaunas 
šaltkalvis yra gabus meistras. 
Bet to nesistengė pastebėti 
savininkas Kurmis, palikęs 
jam tą patį elgetišką atlygi
nimą. Antanas jau pats taiso 
sudėtingus variklius. Jis žino 
jų veikimo principus ir galvo
ja apie nuolatinį darbą, at
lyginimo pakėlimą.

Tačiau vienas mažas atsi
tikimas išblaškė šias jo viltis. 
Vieną rudenio popietę į dirb
tuves pora arklių atitempė 
blizgantį limuziną. Iš jo išsi
rangė grafas Tiškevičius. Iš 
dirbtuvės paslaugiai išbėgo 
Kurmis. Jis pats knibo į mo
torą. Sukaitęs dirbo, taisė ir, 
nusišluostęs rankas, savimi 
patenkintu balsu įsakė užves
ti. Motoras sukriokė, mašina

d\io gabalas pavaduos taip 
bangią medžiagą — benziną.

—čia, matote, bus geriau
sias kuras, — bakstelėjęs ko
ja į slenkstį, tarė Antanas.

K — Kaip tai ?
:— Paprastai.pritaisiau, kad 

būčų galima kurti malkomis.
Ta, slenksčių tai nekapo- 

, bot malkų juk turime, 
amiai ir užtikrintai, kaip 
gus, puikiai žinąs sąvo 

reikalą, dėstė jiems Stirblys.
Prašvitus pavasariui, Stįrb- 

lys ir kiti valstiečiai susiorga
nizuoja į Lenino vardo kolūkį. 
Prie galo ėjo ir Stirblio kūri
nys.

Pagaliau viskas ligi smul
kiausios detalės buvo paruoš
ta, sustatyta. Dar kartą pa
tikrintos šio mechanizmo visos 
detalės. Pagaliamu pakrovė 
malkomis generatorių, užkūrė. 
Stirblys paleido motorą. Tai 

\buvo kolūkio laimėjimas. Jis 
turi savo varikli. Naudok jį 

-kiek tinkamas ir kur tinkamas, 
o ir jo naudojimas pigus.

mes sklypelio. Jis plušo nuo 
aušros ligi sutemos. Parėjęs 
namo, jis ilgai susimąstęs sė
dėdavo upės pakrantėje, įsi
žiūrėdavo į jos tyliai plaukian
tį vandenį. Jis teka be jokios 
naudos, kaip ir jo dabartinis 
gyvenimas. O jeigu čia pasta
čius užtvanką, kokią jis duotų 
.jėgą! Ir pradėjo jis dirbti. 
Atkakliai, kantriai. Darė aps
kaičiavimus, brėžinius. Jau 
jis įsivaizdavo mintyse puikią 
užtvanką, dvigubą vandens 
turbiną, dvigubai galingesnę

ž paprastą. Per žiemą, pa
naudodamas visą patyrimą, 
skaičiavo. Pribraižė daug la
pų popieriaus. Pavasarį su 
nauja viltimi išskubėjo į Klai
pėdą. Gal pasiseks užsidirbti 
pinigų savo sumanymams vyk
dyti. Jis nedrąsiai pasibeldžia 
j laivų remonto dirbtuvių di
rektoriaus duris. Vėl toks pat, 
kaip ir Kurrrįio, čiupinėjantis 
žvilgsnis, šaltos, nieko nesa
kančios akys.'Antanas nerims
ta. \

— Neapmokamai praktikai Stirblys nepasitenkino pasiek- 
galiu priimti, — išgirsta jis tu, ieškojo būdų 
direktoriaus fon kmano j sayo 
sprendimą. j

Po mėnesio Stirblys jau j 
pradeda gauti meistro atlygi- ' 
nimą. Jis parodo Lomanui sa- ; 
vo projektą. Šis pasižiūrėjo, I 
pavartė ir, nieko nesakęs, įsi- j 
kišo į stalčių. Juk tai puiki 
mintis. Tik reikia ją paryškin
ti, duoti konkretesnius apskai
čiavimus ir paleisti kaip savo : 
kūrinį. Lomanas tai padarys, 
bet jam trukdo Stirblys. Lo
manas negali pakęsti, kad | turi "būti

si m

z m

Keturių iš stambesniųjų veteranų organizacijų virši
ninkai David M. Brown, Harold Russell, George N. 
Craig ir Clyde A. Lewis susiėjo Washingtone pasitarti 

bendraisiais reikalais.

DUKTERS DAINOS PRA
VIRKDĖ PREZIDENTĄ 
IR JO ŽMONĄ

Washington. — Prezid. 
Trumano duktė Margareta 
sekmadienį gana gražiai 
dainavo Constitutional Hali 
salėje. Publika šiltai sveiki-

5.00 
2.00 
2.00
1.00
5.00 
1.00 
3.00

.. $500.00 

... 100.00
• •• 100.00 
... 100.00 
... 100.00
• ■ 3000.00 
... 500.00 
... 100.00 
... 100.00

no dainininkę ir tuziną 
kartų iššaukė vis daugiau 
dainuoti. Prezidentas ir jo 
žmona iš džiaugsmo apsi
verkė.

Publikoje buvo daug val
dininkų ir aukštųjų kari
ninkų.

a jų para

kad A-

pradėjo 
mašiną 
pritaisė 
pati ve-

Uzdraus 
ms šnekėt 

bas

patobulinti 
mašiną. Ji sunki, ir per
ui iš vietos į vietąnrei- 
eleto arklių. Kodėl 

negali v 
is. Ir jis 

savo 
ratų,

jam nTi

kia 
pati

įkilo 
įdirbti. Uždėjo 
■ ant guminių
vairus. Ii’ mašina jau 
ža save. Ir ne tik veža, bet 
paskui save gali traukti gana 

į sunkų krovinį. Vis naujus pa-, 
, tobulinimus pritaiso Stirblys 
! prie savo mašinos. Ji pati 
I piausto sau malkas. Bet mal-

. ____ __  ^...i ne tik’smulkios,gabus savamokslis dirbtų jo j bet jr sausos 0 kmi j(J visuo.
met gausi ? Ir Stirblys pritai
sė šalia gazogenęratoriaus 
malkų džiovinimo \kamerą. 
Joje, nesumažindamos moto
ro jėgos, greitai išdžiūsta 
drėgniausios malkos. Stirblio 
mašina per trumpą laiką iš-

Klaipėdos gatvėse apdriskę, j piovė didelius kiekius miško . 
kažkur palikę savo šeimas, medžiagos visuomeninių pas- 
slankiojo žmonės. Jau jie tatų statybai, iškūlė visus ja- 
anksčiau už Stirblį buvo gir-. 
dėję atsakymą — “i “ 1
bo”. Juoda bado šmėkla, vie- Į 
toje prarastos vilties, gręsmin- 
gai atsistojo prieš akis. Visur 
prieš jį užsidarydavo durys, 
ir Antanas vėl išėjo į kaimą... i

...Atėjo išvadavimas. Palikę 
sudaužytą savo techniką, iš
bėgo vokiečiai. Kraštas pakilo 
gyvenimui. Laisvai atsikvėpė 
ir Antanas Stirblys. Jis savo 
kaime vienas iš tų, kurie orga
nizuoja žemės ūkio kooperaci- 
nę draugiją. Nauja jėga jis 
stoja į darbą. Per dienas jis 
triūsia apie laukuose išmėtytą 
vokiečių techniką. Prieina, ap- 

ir gabenasi į

dirbtuvėse. Ir vieną kartą jam 
prie staklių praneša, kad jis 
iš darbo atleidžiamas. Stirb- ' 
lys nueina pas Lomaną, Gal 
įvyko koks nesusipratimas ir 
viskas susitvarkys. Bet gauna 
iš jo atsakymą “hera darbo.”

žiūri, patikrina 
namus.

— Kam tau 
žas, ar parodą 
ryti ? — kartą
na, kai jis į kalvę 
didžiulį apgadintą 
lėktuvo motorą.

— Parodos tai 
bet su laiku daug

, vus. Lenino vardo kolūkiečiai 
nėra dar-j su pagarba ir pasididžiavimu 

kalba apie savo meistrą Stirb- 
lį ir jo sukonstruoją mašiną. 
Ji tapo nepamain 
ma.

Susilaukęs žilo plauko, An
tanas Stirblys gavo savo dar
bo įvertinimą — kolūkio val
dyba jį pasiunčia mokytis į 
Vilnių, čia jis pagilins savo 
žinias, kad būtiy dar naudin
gesnis naujam ' socialistiniam 
kaimui. Jis savo mašiną pa
lieka patikimose rankose — 
pats jis išmokė su ja elgtis 
jaunus kolūkiečius Bronių 
šalvį ir Igną Jankų. Jis išvyks 
į Vilnių. Tai bus antra jo ke
lionė. Ir kiek ji skirsis nuo 
a/Tos prieš daugelį metų, kada 

su krepšeliu rankoje išėjo 
žinion, tikėdamas rasti ak- 
laimę. Dabar jis jaučia sa- 
laimę visur, ir savo pasie- 

nudse ir aplink verdančiame 
cialistiniame gyvenime. .Ta

rybų valdžia ja'rn sutėikė 
sviesų kelią į mokslą, o jisVųž 
tai dar daug padarys socialis 
tinio kaimo suklestėjimui.

L. Kiauleikis, J. Laz

tas visas 1 au
gai vo j i atida- 

paklausė žmo- 
pargabeno 

vokiško

ri

vo

° 1 I MVl oU UdUg

darbą, juto, kad jis šį darbą įdomu akį užmesti

nedarysiu, 
kam bus

gali geriau atlikti už patį sa
vininką. Jis griebėsi 
Po kiek laiko i 
sklandžiai ir ritmingai. Gra
fas, piktai žvilgterėjęs į Kur-1 (jjrĮ30 su džiaugsmu. Juk kiek ; 
mį, metė Antanui prie kojų jos pridirbo už kelis centus, 
kelias monetas ir nuvažiavo. duonos kąsnį, o čia jo dar-

atsakė Stirblys ir griebėsi 
rakto, darbo. O darbas sekėsi. Ga- 

motoras dirbo biam valstiečiui vis gimė nau-

Tik dabar Antanas ] 
savininko įtūžusį veidą ir su
prato, kaip įžeidė Kurmio sa
vimeilę.

— žioply, ko kišiesi ne į 
savo reikalus. Aš čia šeiminin
kas. Atiduok pinigus, aš tau 
algą moku. — Ir artinosi į 
Antaną. Jis griebė iš delno 
pinigą.

Su tuo pačiu ryšulėliu ant 
pečių, spausdamas tuščioje 
kišenėje kumštį, jaunas, na
gingas meistras vėl išėjo į 
vieškelį, ieškodamas to, , kas 
už centus pirks puikias jo ran
kas.

Daug kilometrų vieškeliais 
atmatavo Antanas, kol surentė 
netoli Salantų Babrungos upe
lio pakrantėje trobelę. Vedė. 
Šeima pririšo jį prie mažo že-

jos mintys, o nagingos rankos ’»rrumanaS No 
Kongreso Nai 
Apie Atomu I

Washington.pamatė ■ pas padės jam ir jo naujo gy
venimo draugams.

Paprastais kaimo kalvio 
įrankiais jis atliko sudėtingas 
darbus, ir motoro paruošimas 
ėjo į pabaigą. Buvęs 
laužas virto darniu 
mu.

— Gerai, Antanai, 
tai bus, bet kur mes 
tiek kuro ? — kartą,
darni jo darbą, prasitarė kai
mynai. — 
čia reikia 
bai gero.

Stirblys
ir savo mašiną 
paprastomis malkomis. Jis pri 
taisė ir motorą, paruošė gazo|- 
generatorių. Paprastas me

metalo 
organiz-

motoras 
gausime 
apžiūrė-

Juk tu žinai, kad 
benzino, ir dar la-

tai seniai numatė, 
ruošė kurti

Trumanas tarėši su aukš
taisiais savo valdininkais, 
kaip užčiaupt burną Kong
reso nariams, kad daugiau 
neišsiplepėtų apie atomines 
amerikonų slaptybes. Pre
zidentas ypač pasipiktinęs 
vi u senatoriaus 
Jo šono pagyru, 
merika turi jau 6 kartus 
smarkesnę atom-bombą, ne
gu pirma, ir pasigamins 
“1,000 sykiu smarkesnę.”

Moline 
rasta 
dirbt 
miiiė

od. 1, 1949

iranium

Atmatose 
alis uncijos ap-

sprogsta lOS ato- 
Hagos.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith/Daily)— Ke
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(Tąsa)
Balandžio su Nastute sutuoktuvių pokylėlyje ji

nai man net siūlė vieną savo draugę, audėją, grakš
čią brunetinę' merginą, bet aš vis nedrįsau, abejo
jau, ir daviau dviprasmišką atsakymą. Man širdyje 
ir galvoje tebestovėjo Marytė Serbentaitė, tarnavu
si pas mus Lietuvoje merga, ir jos aš niekaip ne
galėjau pamiršti.

Nujaučiau, jog Marytė gyvena kur nors Ameri
koje, gal Chicagoje, bet kur? Kaip ją susirasti?!

Beliko man vienintelis kelias: rašyti mano moti
nai Lietuvon laišką ir prašyti, kad ji nuvyktų pas 
Marytės motiną ir paprašytų dukters adreso. Ga
vusi, lai man prisiunčia. Turėdamas jos adresą, ži
nosiu, ką padaryti. v

Po poros mėnesių gaunu savo motinos laiškelį, 
kuriame daug maž štai kas buvo pasakyta: “Sū
nau ! Mūsų buvusios mergos, Marės, adreso nežinau, 
o jei ir žinočiau, tau jo neduočiau. Jei tu, Myko- 
liuk, kaip nors su ja susisiektum ir ją vestum, tai 
nerašyk man daugiau nei žodžio, tau atsakymo nie
kad neduosiu, nes tu nebūsi mano sūnus, o aš tavo 
motina. Kilpų namai statyti ne ubagams -gyven-

kia, ir užrašau pas jį esančioje knygutėje.

Žinojau, jog motina rašyti nemoka, nemoka nei 
patėvis. Laiškas, man atrodė, buvo rašytas parapi
jos zakristijono, bet laiško turinys galėjo būti pa
diktuotas motinos,--stačiokiškas ir nemotiniškas to
nas, kokiu jinai dažnai mane bardavo, kai supyk
davo.

Laiškas mane labai užgavo, nes aš dabar buvau 
darbininkas ir dargi socialistas, skaitąs visus žmo
nes lygiais. Nusitariau daugiau motinai nerašyti 
nei žodžio ir apie Marytę bandžiau pamiršti.

Darbas man patiko ir aš jį dirbau ištikimai ir 
rūpestingai. Nereikėjo man žiūrėti į laikrodį, lau
kiant dienos darbo užbaigos. Pinigiškai samdyto
jui buvau teisingas, kiek tik galėjau.

Mano darbas prasidėdavo ankstyvą rytą ir baig
davosi vėlai vakare. Įsikinkydavau į vežimą bėrį, 
prisikraudavau duonos kepalų ir leisdavausi per 
platųjį miestą, — daugiausiai jo pakraščiais, — 
duoną vežioti.

Pasiekęs kostumierį, palieku duonos, kiek ten rei- 
o mė

nesio laiko padarau sąskaitą, kostumieris sumoka 
(jei sumoka!) savo skolą ir aš pinigus grąžinu 
samdytojui.

Kostumieriai mane mylėjo ir net gerbė, vadin
dami mane Maikiu arba “Palšio Maikiu,” kaip 
jiems pasitaikydavo. Neretai šeimininkės mane pa
mylėdavo ir stikliuku.

Palšio man patarimas, nuolat pakartotas, buvo 
tokis: Kai nuveži kostumieriams duoną, saugokis, 
nesusitepk! Ką matai, — nematyk, ką girdi, — ne
girdėk! Tu esi tik jų tarnas.

Ir Motiejus Palšis buvo įsitikinęs, jog aš to lai
kausi, nes iš žmonių atsiliepimai apie mane buvo 
palankūs, nuolat su komplimentais. Nesiskųsdavo 
žmonės,, jei aš, kaip socialistas,-kai kada jiems su 
duona įteikdavau ir politinių lapelių, šaukiančių ar 
tai į kokį mitingą ar šiaip į pramogą.

Turėdamas daug pinigų, Palšis sumanė pirkti 
automobilį, — tai buvo vienas pirmutinių lietuvių 
Vandenmiestyj tokį žygį atlikęs. Deja, jis negalėjo 
išmokti jį vairuoti! Jis bijojo prikišti ranką prie 
vairo. Jo žmona — dar negabesnė ir už jį. Duktė 
Dora dėl kai kurių priežasčių atsisakė mokytis au
tomobilį vairuoti. Tais laikais nebuvę moterims 
mada tai daryti.

Palšis prašė - ragino mane išmokti vairuoti jų 
automobilį. Po keleto savaičių aš jau vairuotojas. 
Dažnai, sekmadieniais, būdavo susėda abu seniai, 
jų duktė Dora ir aš — visi keturi birbiname nauju, 
žvilgančiu “vežimu be arklio” po Vandenmiestį! 
Dora sėdi greta manęs, krečia juokelius; abu se
niai kvatojasi, kai mudu su Dora pasiginčijame, 
draugiškai, mandagiai, kad kits kito neužgautume. 
Sekmadieniai pradėjo man darytis įdomūs, laukti
ni, — kad tik lietus nelytų, kad tik diena būtų ma
loni, žinau, jog kur nors važiuosime!

Mano draugai socialistai pradėjo man išmetinėti, 
lyg ir nuogąstaudami, mane įspėti, kad būčiau at
sargus, kad neįkrisčiau į buržujinę balą, kad ne- 
sugesčiau. Ar negeriau būtų, jei aš atsisakyčiau 
buržujus Palšius vežioti automobilium?!

— Man jie užmoka,—aš teisinausi, nors gerai ži
nojau, jog meluoju: Palšiai man už tai niekad ne
mokėjo.

Socialistų skersakiavimo į mane priežastį aš pui
kiai žinojau: kai išvykstu su Palšiais, manęs nesti 
jiįjjusirinkimuose. Juo dažniau susieinu su ''SWb 
sam'clytojaTs,' juo'labiau atsipalaiduoju nuo savo 
idėjos draugų.

Buvo aišku!
Gavau naujus kostumierius duonais pirkti. Tai 

buvo pora naujavedžių, neseniai įsikūrusių už mies
to, netoli kapinių, vyras su žmona — Lyšiai. Pats 
Lyšis buvo biznierius, saliūnininkas, pasiturįs vy
ras, jau senyvas, vedęs jauną merginą iš netolimo 
miestelio. Duonos aš jiems veždavau kartą per sa-' 
vaitę — ketvirtadieniais. Bet vieną rytą jaunoji

Našvietis Karolis Ba- 
rauskis, surinkęs prenume
ratų knygai “Kelias Į Lai
mę,” prideda tokią pasta
bą R. Mizaraji:.

I
“Mano žmoną sako: ka

dangi Jūs pažįstate josios 
broli Antana Tekorių, tai C C 4.-7
jinai pasiųs jam, broliui, į 
Lietuvą vieną knygą. Lai 
jis pamato Jūsų parašytą 
puikią apysaką.”

Taip, mes manome, jog 
neblogas dalykas šią apysa
ką (kai ji bus išleista kny
goje) pasiųsti į Lietuvą sd- 
vo giminėms bei pažįsta
miems.

Rašo; VILIS LACIS 

Latvijos TSR Ministrų 
Ta ry bos P i rm i n i n k a s

Revoliucinė latvių praeitis 
yra glaudžiai susijusi su rusų 
tautos revoliuciniu judėjimu, 
Dar reikšmingomis 1905 metų 
dienomis,! kuomet ekonominių 
ir politinių streikų bangos 
plito ir augo, kad paskui virs
tų grūmpjamąja ginkluotojo 
sukilimo l banga, latvių prole
tariatas Į; šturmavo carizmą 
žengdamas draugo su rusų 
darbininkais, kaip baisinga ir 
organizuota jėga.

1919 metais latvių tauta į- 
kūrė savo krašte Tarybų val
džią, nuverto dvarininkų ir

lygiateisiu narių didelės tary
binių! tautų šeimos, įkūnytos 
galingoje socialistinėje valsty
bėje, tapo Tarybų Sąjungos 
n e a t i d a 1 o m ą j a dalimi.

Latviai drauge su rusais, 
ukrainiečiais, baltarusiais, 
drauge su lietuviais, estais ir 
su visomis kitomis Tarybų Są
jungos tautomis laimėjo per
galę prieš priešą Didžiajame 
kare.

Didvyrio vardas. 
Čikštės brigados 
tapo visų artelės 
kolūkiečių nuosa-

Detroit, Mich

Worcester ietis Simonas 
Janulis, senas darbininkų 
judėjimo veteranas, pri-' 
siuntęs per Laisvę Lietuvių 
Namo Bendrovės Suvažia
vimui auka nuo ALDLD 11 
Vyrų Kuopos $10, Įdeda

‘Kelias į 
būt, bus

laiškelį Mizarai. 
ko jis rašo:

Jūsų apysaka 
Laimę,” tai, tur
puikiausias iš Jūsų daugy
bės kūrinių. Pas mus skai
to visi, ne tik Laisvės skai
tytojai, bet, išgirdę, ir ne- 
prenumeratoriai prašo “su- 
seivint” Laisvės numerius 
ir duoti jiems skaityti.! Ma
no “konstitucija” (žmona) 

i tai tik ir laukia Laisvės ir 
i tuojau visų pirma skaito 
i apysaką. Bet aš manau, .Jūs 
i padarėte didelę klaidą pir- 
: ma perleisdami per Laisvę, 
o paskui renkant prenume
ratas. Jums reikėjo tą apy
saką duoti LLD nariams, 
neleidžiant per Laisvę, — 
tada būtų galima buvę nuo-' 
šaliai išparduoti tūkstančiai 
egzempliorių. Mūsų žmonės 
nelabai myli eiles, bet S. 
Jasilionio “Godos” aš tiki 
vienas čia užprenumeravau) 
19, o Juslus 6, ir tt.

Gal atsimenate Jūsų apy-l 
saką “Bernardo G avelio 
Klaida.” Ta apysaka sukėlė 
tarp lietuvių iki šiolei ne
girdėtą entuziazmą ir be
veik per metus laiko buvo 
diskusuojama per Laisvę. 
Aš pats net per 2 kartu 
rašiau apie tai Laisvėje.

Čia gi eina apysaka, ko
kią beveik kiekvienas lietu
vis “amerikietis” pergyve
no.. .

Na, tai priskaitykite vie
ną prenumeratą N. Kuda- 
rauskui; jis ir jo žmona 
skaito, bet jis nori turėti tą 
knygą savo knygyne — • taip 
jiems patiko ji.

Jei aš būčiau turtinges
nis ir aš tą patį padary
čiau.

Beje, ačiū Jums už dova
ną jūsų pjesės, “Nesusipra- 

1 timas.” Tai taip pat yra 
puikus veikalas dabartiniu 
laiku. Aš parašysiu recen
ziją apie tą veikalą ir pa
mėginsiu kai ką ir pakriti
kuoti. Gal nepyksite už tai?

Draugiškai S. Janulis.

'atėjo godūs anglų-amerikiečių 
ir vokiečių imperialistai. Jiems 
tuomet pavyko nuslopinti lat
vių tautą. Jie atplėšė Latviją ■ 
nuo Rusijos, atskyrė nuo tau
tos, su kuria latvius rišo dau
giaamžė! draugystės saitai, ■ 
sutrikdo) natūralius Pabaltijo) 
ekonominius ryšius.
• Parsicjavėliški buržuazinės 
Latvijos,1 kaip, tarp kitko, ir 
Estijos bei Lietuvos, politikie
riai demagoginiai kalbėjo apie 
neva egzistuojančią pas juos 
laisvę ir nepriklausomybę. Iš 
tikrųjų buržuaziniai vadeivos 
didmenomis ir mažmenomis 
prekiavĮ) nacionaliniais Pabal
tijo tautų interesais. Jie paver
tė tas Įsalis užsienio kapitalo 

savot išagrariniu

Suūkias žaizdas padarė ka
ras Tarybų Latvijai, bet gai
vinantis tarybinis klimatas 
sparčiai atkuria jos jėgas. Ne
atpažįstamai pasikeitė respub
lika per pokarinio penkmečio 
metus. Pilnutinai atkurta ga
linga elektrinė Kegums ties 
Dauguvos upe. Teikia elektrą 
daugelis kitų elektrinių; elek
tros energijos išdirbio atžvil
giu jau pralenktas prieškari
nis lygis. Daugiau kaip keturi 
tūkstančiai pramonės įmonių, 
tame skaičiuje eilė naujų gi- 

‘ j gantų, kurių prieš karą nebu
vo, gamina pramoninę pro-

įvertino Artūro Čikstės darbą/: 
jam buvo suteiktas Socialisti
nio Darbo 
Priešakinės 
patyrimas 
“Nakotnė”
vybe, ir kaip išdava — šięmet 

j visame kolūkio masyve 
surinktas iš kiekvieno hektaro 
28 centnerių derlius. \\

Klasinis priešas — buožija 
į ir buržuaziniai nacionaŪstN 
i — savo įnirtingu pasipriešini
mu, kolektyvinių ūkių santvar
kos šmeižimu ir įvairiu įbaugi
nimu mėgino sulaikyti istori
nį gyvenimo vystymąsi kaime, 
stengėsi sustabdyti socialistinį 
pertvarkymą, bet buvo nušluo
tas nuo kelio ir visiškai nuga
lėtas galingo visaliaudinio ko
lektyvizacijos s ą j ū d ž i o.

Daugelį metų ryški, savita 
latvių tautos kultūra buvo 
vokietinama, apribojama siau
rais buržuazinio nacionalizmo 
rėmeliais. Tiktai Tarybų val
džia suteikė latvių kultūrai 
neribotas galimybes audringai 
suklestėti.

Praėjo mūsų
Pirogresyvių 
^kandidatai 

stiokavo

miesto^ rinki- 
Partijos 
beperėjo, 

tik 50 tūkstan-

galima skaityti 
dalyvavo baisa-nes

pusė miliono bal-

mai. 
remti 
nes 
čių balAų.

Pasekmes 
geromis,
vinie virš 
suotojii.

Naujasis 
mai oras, 
savo 
tos. 
posėdį 
liks namų statymui tuščiose 
vietose. bet tik viduje bul
varo.

miesto galva, 
pradeda parodyti 

galią dar neužėmęs vie- 
lis atsilankė į \Tarybos 

i 1 ir pasakė, kad nesu-

O kur tie žmonės turės 
eiti gyventi, jeigu nebus val
džios iš anksto pastatyta 
jiems vietos išsikraustymui ?

šliaužiojo prieš savo vakari
nius kontinentalinius bei už- 
jūrinius šeimininkus.

Ulmanio klikos šeimininka
vimo laikotarpyje Latvijoje 
susmulkėjo pramonės įmonės, 
smarkiai sumažėjo visų pra
monės šakų gamyba. Palygin
ti su 1913 metais., 1937 me
tais gamyboje užimtųjų skai
čius suinažėjo: mašinų gamy
boje —j- 2 kartus, chemijos 
pramonėje — 3,5 karto. Dau
giau kaip puse akcinių kapi
talų, investuotų į buržuazines 
Latvijos ūkį, priklausė užsie
nio kapitalistams.

Kaime viešpatavo
ja — oberbuožės Ulmanio at
rama.

Ne (dėl 
jo latvių

būoži-

tokios laisvės kovo- 
tauta. Priešakiniai, 

atsidavę žmonės 
žinoję, kad laisvę latviai ga
lės gauti tik susijungus su di
džiąja rusų tauta.

Latvijos darbo žmonių žvil
gsniai buvo nukreipti į Rytus.

aky-Tarybų šalis žmonių 
vaizdloje keitė savo 
dą. (Viena po kitos 
veiktji gamyklos - gigantai 
— stalininių penkmečių pirm- 
gimiąi. Plačiajam Dneprui už
stoji) kelią didinga užtvanka, 
auksu brendo kolūkinių laukų 
varpos.

1940 metų birželio menesy
je Latvijos darbo žmonės su
kilo: prieš Ulmanio fašistinę 
diktatūrą. Liepos 21 dieną 
liaujdies laisvai išrinktas sei
mas priėmė istorinę deklaraci-. 
ją ąpie Tarybų valdžios įkū- ' 
rimą Latvijoje. Latvių tauta! 
vieningai balsavo už Tarybų) 
valdžią, už santvarką, kurią' 
pagimdė Didžioji Spalio sočia-1 
listinė revoliucija.

Išsipildė geriausieji latvių 
lūkesčiai. Tarybų Latvija tapo

eme

šeimininkė, išlydėjusi mane už durų, tarė:p
— Ai* tamsta negalėtunįėt vežti mūrus duoną 

penktadieniais, užuot vežęs’ ketvirtadieniais?
Man nebuvo praktiška tai daryti, bet, pažvelgęs 

į moteriškės malonias akis,(sutikau.
— Galėsiu, kodėl ne, ponia.
— Gerai, Maikuti. Ačiū už tai,, kad paklausei 

manęs.
Ji tai tarė tyliai ir maloniu balseliu; savo minkš

ta, balta ranka suplakšnoję man per petį.
Tai buvo graži moteriukė, apskrito veido, pro

porcingos nosies, melsvų akių, tvyksojančių po jos 
neperaukšta kakta.

Kai sekamą penktadienį aš nuvežiau Lyšiams 
duoną, įprastu būdu paspaudžiau iš koridoriaus 
varpelį, bet durų niekas neatidarė, kaip ligi šiol 
kad būdavo. Vietoj to, išgirdau šeimininkės malo
nų balsą: “Eikit vidun!” j

(Bus daugiau)

Naujus cechus pastatė ga
mykla “Raudonasis metalur
gas” Liepojoje — čia montuo
jamos stambios valcavimo 
staklės. Rygos vagonų gamy
kla, aprūpinta nauja techni
ka, išleidžia vagonus elektri
fikuotiems keliams. Devynis 
kartus daugiau vertingų trąšų 
negu prieš karą gamina žemės 
ūkiui zuperio gamykla. Prieš
akinė respublikos įmonė “VE- 
F” gamykla plačiai išgarsėjo 
visoje Tarybų Sąjungoje. Ga
myklos “Radiotechnika” imtu
vai — vieni geriausių Tarybų

Sparčiai vystosi tekstilės 
pramonė. Fabrikai gavo daug 
naujų Įrengimų, verpstų, elek- 
tromotorų, audimo staklių. 
Vis giliau įdiegiami gamyboje 
socialistiniai darbo metodai. 
Auga stachanovininkų ir spar
tuolių skaičius; jų jau yra 
per šimtą tūkstančių. Kinta 
ii- bendroji gamybos kultūra 
Mokslo žmonės eina į cechus, 
padeda gamybininkams spręs
ti naujus uždavinius, o cechuo
se iš eiliniu darbininku išau
ga tikri gamybos novatoriai, 
drąsūs racionalizatoriai, įdie
gia priešakinę naujausią tary
binę techniką. Geriausiųjų 

;■ darbas bei pasiekimai pelnė 
visos liaudies pripažinimą. 
Stalinine premija buvo pažy
mėtas įžymusis gamyklos 
“Sarkandaugava” stiklo virin
tojų — Zuimačiaus ir Čered- 
ničenkos — laimėjimas; jie 
nustatė pasaulinį stiklo išdir
binio Furko mašina rekordą.

Kun kukuojantį, 
gyvenimą gyvena 
atstatytieji jūros 
vijos geležinkelis 
savo penkmečio planą.
Milžiniški pasikeitimai įvyko 

kaime. Tarybų valdžia davė 
Latvijos valstiečiui žemę. Va
kar buvę kumečiai ir vargin
gieji valstiečiai — dabar savo 
žemės, savo respublikos šeimi
ninkai, savo dabarties ir atei
ties šeimininkai ir statytojai. 
Latvijos valstietis drąsiai ir 
ryžtingai nuėjo naujuoju so
cialistiniu keliu. 1949 metų 
pavasaris — buvo Latvijos 
pirmasis kolūkinis pavasaris. 
80 nuošimčių valstiečių ūkių 
sėjo kolūkių laukuose. O kuo
met pribrendo derlius, respub
likoje jau buvo susiorganiza- 

tūkstančius 
daugiau 
latviško

pilnakraujį 
iš griuvėsių 
uostai. Lat- 
jau įvykdė

Tarybų Latvijoje įgyvepdin/’< 
tas visuotinis privalomas sep- ' 
tynmetis apmokymas. 1540)' 
respublikos mokyklų mokosi 
apie tris šimtus tūkstančių 
vaikų, o 9 aukštosiose mokyk- \ 
lose mokosi per dešimt tūks
tančių studentų. Buržuazinė 
Latvija nepajėgė sukurti Mok
sli! Akademijos. Ji sukurta' 
tik prie Tarybų valdžios; jos ■ 
sienose dirba šimtai moksliniu-! 
kų ir mokslinių darbuotojų 1 
įvairiose mokslo srityse, tamp
riai susijusios su liaudies ūkiu.

Veikia 11 teatrų. Kyla ar
tistų meistriškumas, šiemet 
Latvijos Dailės Teatras pasi
rodė Maskvos žiūrovams. Jo 
kūryba buvo aukštai įvertin
ta. Už stambius laimėjimus 
teatrinio meno srityje dauge
liui artistų suteikti respublikos^ 
Nusipelnusių ir Liaudies artis
tų vardai, kai kuriems iš jų 
suteiktos Stalininės premijos.

Idėjiniai sustiprėjo ir sub
rendo latvių tarybinė literatū
ra. Neregėtais tiražais išper
kami latvių ir rusų literatūros 

. 1 klasikų kūriniai. geriausiųjų 
tarybinių rašytojų knygos. Per 
ketverius pokarinius metus 
išleista daugiau kaip 35 mili
jonai knygų — tai žymiai 
daugiau, negu buržuazinėje 
Latvijoje buvo išleista per 
paskutiniuosius 12 metų.

Didelį užmojį įgavo fizinės 
kultūros sąjūdis. Plačiosioms 
fizkultūrininkų masėms res
publikoje organizuota 15 sta
dionų, 563 sporto aikštelės, 8 
velotrekai, 6 jachtklubai, 75 
gimnastikos salės ir ištisa eilė 
kitų sportinių įrengimų. Nau
ja sporto draugija “Varpa” 
ėmė vykdyti sporto — tyuno 
kultūros darbą kainu 
tojų tarpe.

Dideli pertvarkymai įvyko 
latvių tautos gyvenime per 
Tarybų valdžios metus. Pilnu 
balsu, linksmai skamba dai
nos kasmet Įvykdomose tradi
cinėse dainų šventėse.

suūžė 
kom- 
maši- 
aprū-

vę apie keturius 
kolūkių, jungiančių 
kaip 90 nuošimčių 
kaimo ūkių.

Kolūkių laukuose 
traktoriai, kuliamosios, 
bailiai. ‘Didelis skaičius 
nų —. traktorių stočių,
pintų galingąja technika, pa
lengvina valstiečių darbą. Drą
siai įdiegiami priešakinio ta
rybinio agronomijos mokslo 
puikūs pasiekimai. Pernai jau
nasis kolūkietis Artūras čiks- 
tė iš žemės ūkio artelės “Na- 
kotnė”, Jelgavos apskrityje, 
išaugino neregėtą Latvijoje 
derlių — daugiau kaip trisde
šimt centnerių iš hektaro. Ta
rybinė vyriausybė aukštai

/ ve n-

gracijų 
nias taks^’ini 
mas, o ma

Į miesto tarybą įėjo didu
ma republikonų. Jie visi pūs 
į vieną dūdą su republikonų 
m<įj^w^itstovu didžiųjų kor- 

jriqms bus suteikia- 
palengvini-

j naSnų savininkai 
pa/įšt i tą ąu n k i ą j ą

. Bet pih e čį a i d i • 
patikėjo, tai kai/“mic- 

p pasiklojo sau,” nes 
nenori jie pietauti, g 
suos daugiau pinigo

Sulindo atgal į A(iesto Ta- 
' rybą n- tie “Jerks,” tbks kaip 
1 Regeli, kuris tik sau pelnus 
darėsi iš beisbolės nuo mies
to. bet piliečiams rodoi tie 
dalykai patinka.

Įėjo viena moteris į Miesto 
Tarybą, tai Beck, viebmtėlė 
iš Edwards’o A. D. A. sp^kų. 
Gal ii’ jai, jeigu bus sąžinin
ga. kaip kad buvo McNama- 

, ra, prisieis rezignuoti iš Ta- 
ū’ybos.

Edwardas pralošė vien dėl 
to, kad W. Reutheris buvo 
užimtas skaldymu CIO ir nei 
kiek neatkreipė atydos į rin
kimus Miesto Tarybos 
kad galima pasakyti, 
Reutheris įsigijęs galią 
iam toks jo draugas, 
Edwards, paliko gal per 
žas.

taip, 
kad 

CIO, 
kaip 
ma-

pra-Taipgi io. Edwardso 
lošimas yra pasekmė veikmės 
demokrato Van Antwerp, ku
ris pripildė savo skiriamas 
vietas su tokiais reakcininkais 
renrblikonais. kain Tov. Tai 
nilipčiai matė reikalą turėti 
atvira reakcininką renubliko- 
ną, negu veidmainį demokra
tą, kaip Edwards, kuris 
vyzdžius paėmė iš Van 
werp.

Galutinos pasekmės:

Cnt-

Re
akcija laimėjo, o darbininkų 
klasė, kuri sudaro miesto gy
ventojų didelę didumą, pra
laimėjo. Paklausė jie — vie
ni A. F. L. reakcinių vadų, 
kurie traukė į vieną pusę, ir 
CIO reakcinių vadų, traukian
čių į kitą pusę. Politikus

Čia matomas P-38, kuris virš lėktuvų stoties, WaShing- 
tone, pervėrė keleivinį lėktuvą pusiau ir nuvarė' į ka
pus 58 keleivius. Šio lėktuvo vairuotojas, bolivįetis, 

išliko gyva§.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Gruod. 1, 1949



Philadelphia, Pa
“GIEDOJO GAIDELIAI”

Lapkričio 26 d. pas mus 
apsilankė Brook lyno Liaudies 
Teatro aktoriai su “Giedan
čiais Gaideliais.” Tai keturių 
veiksmų drama, parašyta žy
maus Lietuvos rašytojo Juozo 
Baltušio. Veikalas vaizduoja 
Lietuvos ūkininkų gyvenimą 
smetoniniais laikais, kuomet 
turtingieji, apskurieji, viso
kiais suktais būdais spaudė 
biednesniuosius ūkininkus ir 
iš varžytinių paimdinėjo jų
ūkius. Drama puiki. Vaidino
sekami asmenys:

Rūkienė, pasiturinti ūkiniu-
kė, Nastė Buknienė; Jonas,
jos sūnus, Povilas Venta;
Onutė, jos duktė. Aldona
Alekniene: Blažvs. neturtin-
gas kaimietis, Petras Gra
bauskas; Marytė, jo duktė. 
Elena Feifcricne; Povilas, pa
siturinčio e ūkininko sūnus, 
Juozas Byronas; Labutis, var
gingas valstietis, Steponas 
Večkys; Antanukas, jo sūnus, 
piemenukas, Vincas Kūlikas: 
Aneliukė, kaimo grįtelninkė, 
Adelė Rainienė; čigonė, Lili
ja Kavaliauskaitė; Nėnienė, 
arbatinės vedėja, Albina Dau
gėlienė; Liudininkai, M. Sta- 
kovas ir George Grigas.

Režisierius. Jonas Juška.
Kaip suvaidino? Jeigu 

užtektų vieno žodžio, tai pui
kiai. žinoma, jeigu mes pra
dėsime per minkroskopą žiū
rėti į vaidintojus, pradėsime 
ieškoti paklaidų,' “prieinu,” 
visuomet ių surasime ne tik 
pas mūsų darbininkus - mė
gėjus, bot ir pas profesiona
lus. Vienok, jeigu atsižvelg
sime į tai. kad vaidino dar
bininkai. tuomet nieko kito 
negalėsime pasakyti, kaip tik 
pasidžiaugti jų vaidinimu ir 
jiems padėkoti už jų triūsą, 
pasišventimą.

Senas Vincas, kuris savo lai
kais pats vaidyboj dalyvavo 
ir parašė keletą scenos veika
lų,. priėjęs prie manęs paša-

“Dar niekad nemačiau, kad 
lietuviai taip puikiai suvaidin
tų.”

Manau. ka< 
apvainikuoja 
liai” aktorius.

Nematau, reikalo rašyti apie 
paskirai, tik. 
kad Nastė 
ilgiausią ir

pasakymas 
d a Gaide-

CLEVELANDO ŽINIOS
IŠRINKO NEPRIKLAUSOMĄ 

MAJORO VIETAI

Parma gyventojai šiemet 
pakeitė savo gaspadorių (ma
jorą), pastumdami republiko- 
nus ir demokratus į šalį. Tapo 
išrinktas nepriklausomas, ku
ris neturi jokių ryšių su dvy
nukų partijom. Mat gyvento
jams atsibodo tų partijų gra
žūs pažadai, tad nusitarė pa
keisti gaspadorių ir pamėgin
ti nepriklausomą\žmogų, Stan
ley Stary. Gal bus geresnis 
gaspadorius. Laiųas parodys.
MOKYTOJŲ KONVENCIJA 

PRAĖJO
Clevelande atsibuvo 16-kos 

Ohio apskričių mokytojų susi
vienijimo (North Eastern 
Teachers Association) konven
cija. Dalyvavo virš 400 dele
gatų.

Mokytojai-jos savo konven
cijoj iškėlė savo sunkias są
lygas, mizerijas algas, kurio
mis dabartiniu aukštų pragy
venimo kainų laiku sunku išsi
versti. Jie padarė palyginimą, 
jog jie besimokinant savo pro
fesijos tiek pat praleidžia, 
kiek ir kiti profesionalai: dak
tarai, advokatai, 
gauna dvigubai 
gas.

Ohio 
k uriose 
dieną

ir tt., kurie 
didesnes al-

valstijos
k as- 
rei- 
tam 

pi-
dolerio 
tik 40

mokyklos, 
piliečių vaikai 

lankosi, didžiumoj
j kalingos remonto, bet
' valstija sakosi neturinti 
į’ligų. kš kiekvieno 
mokykloms skiriama

i centų. Tai tikrai gėda mūsų
(garbingai ir turtingai šaliai, 
tokią mažytę dalelę skirti tam 
svarbiam tikslui.

Mokytojų' suvažiavimas pa- 
prieš Ferguson Act, 

d r a u d ž i a mok y to j a m s
streiką ir reikalavo, 
aktas būtų panaikin- 
mokytojai be jokio 
galėtų reikalauti al- 

jeigu reikalas

j sisakė 
I kuris 
i skelbti 
■kad tas 
I tas, kad 
Į varžymo
gų pakėlimo, 

j būtų ir su. streiku kovoti už 
geresnes algas ir aplinkybes. 
Jie pareiškė, kad jie nenori 
streikuoti, bet -blogos aplinky
bės verčia prie to.

Ką i tai atsakė didlapiai 
Visi trys 
rialuose
m o k y to j ams, sutik d a m i, 
) y 
bet 
šia 
niu
metų laiko gal dalykai page
rės. Reiškia, duoda mokyto
jams suprasti, 
laukti ir pusbadžiai gy
dar metus laiko, o tada 
be reikalavimo algos bus pa
keltos.

7 
dienraščiai edito- 

pareiškė pritarimą 
kad

reikalavimai yra teisingi, 
jie turi palaukti mažiau- 
metus laiko, nes dabartį- 
ląiku stoka pinigų. O už

veiksmus, 
atliko.

dviejuose

visus aktorius 
tiek pasakysiu. 
Buknienė turėjo 
sunkiausią rolę,
per visus keturius 
ir puikiausiai ją atliko. Pa
skutiniuose dviejuose veiks
muose buvo dramatii'hgiausios 
rolės Elenos Feifcrienės ir

kad jie įturi 
mti 
^al

kaip tik ir 
prie dramų 
nepriaugus, ■

Įsigilinti, at- j

suvylė žiūrovų. Visi kiti irgi 
savo roles atliko labai gerai.

Dabar apie phbliką, kurios 
buvo pilnutėlė svetainė. Abel
nai, didžiuma mūsų senosios 
kartos, o čia ji 
užpildė svetainę, 
ir dar gilesnių, 
uegali tinkamai
jausti. Jai, didžiumoj, patin- ■ 
ka komedijos lengvesnio turi
nio, menkesnės vertės kūri
niai. O čia gilaus turinio dra
ma. Girdėjau išsireiškimą:
“Man patinka, kad padainuo
ja, pašoka, balalaika paskam
bina. Namie verk ir į svetai
nę atėjus matai ašaras.”

Tą pati liudija ir publikos 
užsilaikymas: kur reikia įsi
gilinti. verkti, tai ji kvatoja
si, dramą verčia komedija.

Laike pertraukos draugas J. 
Juška, veikalo režisierius, at
sikreipė 
gelbėtų 
į naują 
tė arti

OHIO NEDATEK- 
REIKIA MAŽIAUSIA 

$4,000,000
Dr. Calvin L. Beker, vals- 

i tijos proto ligoninių direkto- 
! rius, narys American Psy
chiatric Association, Ohio 
skyriaus, padaręs peržval
gą sako, kad Ohio valstija 
turi mažiausia paskirti $4,- 
000,000 į metus, kad palai
kius tose įstaigose (proto li
goninėse) profesionalius gy
dytojus prižiūrėjimui proto 

sergančių. Dr. Beker 
kad su dabartiniu štą- 

400 daktarų, slaugiu,

KITAS
LIUS,

i publiką, kad ji pa- 
Laisvei persikraustyti 
vieta.
90

Abel na i;
žvilgsniais 
rengė LLD 
kuopos.

Publika sume- 
dolerių.
parengimas visais 

pavyko, kurį su- 
10-ta ir 141-ma

Švenčioniškis.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris ar mergina 

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

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

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

COMMUNITY FONDUI 
TRŪKSTA $800,000

Cleve-lando didlapiai, ra
dijas ir unijos daug veikė 
dėl Community Fund vajaus. 
Kitais metais tas fondas su
keldavo savo kvotą su kaupu, 
bet šiemet dar trūksta $800,- 
000.

Did hipiai 
s e sako, 
kame 
žmonės tokie 
sako, 
vojun 
Jau
jo sumažinti pašalpas, šiemet

savo editorialūo- 
kad negali suprasti, 

priežastis, kad šiemet 
neduosnūs.! Ir

kati tuomi statoma pa- 
1 a b d arystės progra m ą. 

praėjusiais metais tųrė-

jeigu žmonės neaukaus, kad 
pasiekus nustatytą kvotą.

ii keista, kad tokie 
nežino, kodėl 
neduosnūs šie-

Juk bedarbiai negali 
nes ir jiems reikia. O 
žmonės pradeda nebe-

profesionalai 
žmonės tokie 
met. 
duoti, 
antra,
tikėti į tą taip populiarizuoja- 
mą Community Fund. Kada 
prisieina paprastiems žnjone- 
liams reikalauti pašalpos, tai 
.jie turi atsakinėti į visokius 
klausimus, kol gauna tą mizer
iją. pagalbą. Turėję kokį rei
kalą su ta labdarybe, nenori 
aukaut. Jeigu darbininkai 
streikuoja, jie negauna ■pašal
pos. Ir to žmonės nepamiršta 
ir darosi neduosnūs.

KODĖL PRALAIMĖJO
J 

valandą

vietinius 
ta lyga 
lįad pi-

Per ADF radijo 
ADF Politinės Lygos 
a n a 1 i z a v o p ra ė j u sius 
balsavimus ir kodėl 
pralaimėjo savo šūkį,
liečiai nebalsuotų už Massa
chusetts Ballot Amendment 
to the Ohio Constitution.

išvada buvo, kad ned'ir- 
.na ir neišaiškino bal- 

Balsuotojai 
tuom,

dilio

Jo 
1)0 ' 
suotojams. 
suklaidinti

Massachusetts 
visur 
vadino Office

buvo 
kad neva- 

Ballot, 
radijas ir laikraš- 

Ballot ii
balsuotojai tapo suklaidinti, 
didelė didžiuma balsavo už, 
o ne prieš. Kad būtų 
ir laikraščiai vadinę 
chusetts Ballot, tai 
perėjęs.

Bet toji lyga nėra
mis. Ji dar kovos, i kad tas 
amendmentas nebūtų įrašytas 

Įstatymus. Gerų pasisekimų. 
V. M. D.

radijas 
M assa
il ebū tų

n tisini i-

i

i

Harrison-Keamy, 
New Jersey

LLD 136 kuopos parengi- 
mėlis įvyks gruodžio 3 d., tai 
yra, šeštadienio vakare,, po 
antrašu 15-17 Ann St., llar- 
rison’e. Pradžia bus 7:30 vai. 
vakare.

Vakarėlio tikslas — sukelti 
pinigų kuopos iždui ir kitiems 
svarbiems reikalams.

Vakarėlį apsiėmė sui’cngti 
draugės Ona Bunkienė ir Ona 
Žilinskienė, o jų draugai joms 

Taigi, sprendžiant pa
rengėjas, parengimėlis 

gerais užkandžiais ir 
gėrimais.

, kviečiame visus vie- 
apylinkės draugus ii’ 
dalyvauti v i r š minėta-

parengimėlio 
susirinkimas,

padės, 
gal 
bus su 
skaniais

Todėl 
tinius ir 
drauges
me parengimėlyje.

Taip pat, pranešu, kad ant 
rytojaus po 
įvyks kuopos
2:30 vai. po pietų.

Kaip parengimėlyje, taip ir 
susirinkime prašome dalyvau
ti visus. V. Ž.

Kearny, N. J
Jonas Degutis, busų rengė

jas į dienraščio Laisvės pik
nikus, sunkokai serga. Jis il
sisi West Hudson Hospital’yj, 
Bergen Ave., Kearny, N. J. 
Lankymo valandos sekančios: 
2-3 dieną ir 7-8 vakare.

Taigi, atlankykite užsipel
niusį draugą.

Taip pat sunkokai serga ir

Baltimore, Md
ATEINANTI {VYKIAI

Laikau sau už pareigą pri
minti gerbiamiems Baltimorės 
lietuviams, kad ateinantį sek
madienį, gruodžio 4 d., bus 
labai naudingos paskaitos 
sveikatos ir . kultūros klausi
mais.

Paskaitas rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 48 
kuopa, kurias skaitys labai 
gabus prelegentas dr. Anta
nas Petriką iš Brooklyn, N. Y. 
Paskaitos atsibus 
nomoje Lietuvių 
pradžia 2 vai. po 
ga nemokama, 
čius sveikatos
klausimais kviečiame dalyvau
ti.

Kitas labai svarbus įvykis, 
tai Lietuvių Literatūros Drau
gijos 25 kuopos metinis susi
rinkimas, kuris atsibus 12 d. 
Sližio, paprastoje vietoje ir 

•astu laiku. Visi nariai 
kviečiami susirinkime daly
vauti, 
kuopos
metams

visiems ži- 
Svetainėjc, 

pietų. Įžan- 
Įdomaujan- 

ir kultūros

nes bus
.valdyba

ir

Dar 
atsiėmė

yra narį

dą ifg

perrenkama 
Ateinantiems 
kitokių rei

ne

lengvai ir 
Antano 

atsiminimai apie 
ir gabiausio lie- 

o Petro Cvirkos

i. __ _
metų knygos 

Retro Cvirkos Apysakas.
bai gera knyga. Techniškai 
gražiai apdirbta, spauda aiš
ki, skaitosi labai, 
patraukliai. 
Venclovos 
Petrą Cvirką, 
tuvių ’rašytoj 
28 apysakos.
gerbiami draugai, susirinki
mo, ateikite ir atsiimkite šią 
puikią knygą.

Jau senokai sirguliavo d-gė 
P. Kasparicnė, Jono Kasparo 
žmona. Bet pastaruoju laiku 
liga tiek pasunkėjo, kad pris- 
ėėjo padaryti operaciją. Lin
kiu draugei greit ir sėkmingai 
pasveikti. ' V.

kurį J. Degutis gyveno: ko
kioj jis ligoninėj— nežinau: 
tik sužinojau, kad Degučio 
gaspadorius pirmiau tapo iš
vežtas į ligoninę, o Degutis 
pasiliko vienas keturiuose 
šaltuose kambariuose sergan
tis. Svetimtautis Susiedas, pa- 
tėmijęs ii’ apžiūrėjęs Degučio 
padėtį, nuvežė jį ligoninėn.

Kambariai, nors ir gana 
prasti, liko tuo tarpu tušti, 
ir ar kas i juos iš buvusių gy
ventojų sugrįš ar ne, bet jau 1 Bulotas, ___ _____
labai daugelis žmonių suka Į Washington 18, D. C. 
galvas, kaip tuos kambarius! 
pasigauti.. Ir aiškiai gali jau 
suprasti iš kambarių ieškoto
jų, kad sergantiems pasveikti 
nebevelina.

Tai tokia šiandien padėtis 
Amerikoj.yra

raginami

Lapkričio 23 d., dirbtuvėje, 
prie batų kirtimo ištiko nelai
mė Joną Grigą. Jafti nukirto 
kairios rankos nykštį. Ligonis 
randasi namuose, 121 Hoven- 
don Avė. Draugai 
aplankyti jį.

Jis aktyvus narys LDS 67 
kuopos ir Lietuvių i .Tautiško 
Namo, kurio eina j protokolų 
raštininko pareigas,, taipgi Šv. 
Roko Pašaipūnėje Draugijoje 
eina pareigas finansų raštinin
ko. Linkiu jam greitai pasveik
ti.

nie- 
jie, 
nes 
lan-

sako, 
bu : 
psichologistų ir socialių dar
buotojų negalima tinkamai 
prižiūrėti tos rūšies ligonius. 
Reikia mažiausiai 1,200 dau
giau štabo narių ir mažiausiai 
$4,000,000 į metus, kad pa-! 
laikius profesionalus darbiniu 
kus, nes už tokias algas, 
kias gauna tie 400, profesio- į 
nalai nesutinka dirbti tose į 
įstaigose.

Moterų (Women’s | City Į 
Club) susirinkime Dr. Beker j 
pareiškė apgailestavimą, kad j vai 
tos įstaigos yra taip apleistos 
dėlei stokos finansų ir kad ten 
dirbanti negauna

Užsienio fašistų 
komunizmą pinigų 
gaili, bet tokiems 
piliečių 
stoka.

žmoniškas

kovai prieš 
šalis nesi- 
svarbiems 

reikalams jų visur

Smagu yra pranešti, kad 
Liudvikas ir Antosia Yociai 
pasveiko. Jie vasario mėnesį 
turėjo didelę automobiliaus 
nelaimę. Antonina buvo labai 
sužeista? Dabar jau Liudvikas 
vėl dirbtuvėje dirba, o Anto
nina vaikšto ir yra namie. Sa
koma, kad ta nelaimė jiems 
kaštavo virš keturis tūstančius' 
dolerių. Tai skaudu, bet nors 
tiek gerai, kad gyVi išliko..’

G. Šimaitis

NAUJI KOLŪKIŲ PASTATAI 
'RASEINIAI, spal. 8 d. — 

Šiaik metais Salomėjos Nėries 
vardo kolūkiečiai pasiryžo 
pastatyti eilę visuomeninių 
paskatų. Statybos darbai gy- 

vykdomi. čia pastatytas 
narnąs valdybai, dvi daržinės 
ir kluonas. Kolūkiečiai šiemet 
numato perkelti į gyvenvietę 
12 gyvenamųjų namų. Staty
bos darbai vyksta! ir “Naujojo 
gyvenimo” kolūkyje. Čia į gy
venvietę perkelti 6 gyvenamie
ji namai, pastatytas kluonas 
ir daržinė.

i

Žinios iš Lietuvos

gerai

4 CHARLES J. ROMAN

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-9407

Švenčionių 
imtasi kokrečių 
kultūros-švietimo 

Sudaryta 
kurios

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančiojo Įfomiteto 
mas įvyks sekmadienį,

radijo
Pataisyti visi kultū- 

žinioje

cOC^c4MJo

Cz06s3

TELEPHONE
STAGG 2-5043

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Gruod. 1 1949

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 'x

Mylimiems Pašarvoti Dovanai \
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

GERINA 
KULTŪROS-ŠVIETIMO 

JSTAIGŲ DARBĄ
ŠVENČIONYS, spalio 8 d.— 

Kultūros-švietimo įstaigų ap
žiūrai prasidėjus, 
apskrityje 
priemonių
darbui pagerinti, 
apskrities komisija, 
nariai operatyviai vadovauja 
apžiūrai apskrityje. Sudaryta 
13 valsčių komisijų ir 118 
apylinkių komisijų, į kurias 
įeina 590 žmonių.

Apskrities vykdomasis ko
mitetas, apžiūrai prasidėjus, 
savo posėdyje apsvarstė kul
tūros-švietimo įstaigų darbą, 
priėmė konkrečius nutarimus. 
Valsčių vykdomieji komitetai 
įpareigoti praplėsti kultūros- 
švietimo įstaigų tinklą apskri
tyje, aprūpinti klubus-skaityk- 
las geromis patalpomis, kuru, 
inventoriumi, atremontuoti vi
sas reikalingas remonto kultū
ros-švietimo įstaigas, 
paruošti jas žiemai.

Apskrities mieste ir vals
čių centruose esančios kultū
ros-švietimo įstaigos pilnai 
aprūpintos kuru, vyksta jų re
montas. Kuru baigiamos aprū
pinti ir kitos apskrities kultū
ros-švietimo įstaigos.

Apskrities kultūros-švieti
mo, įstaigoms šiomis dienomis 
užpirkta inventoriaus už 40.- 
0001 rublių.

Sutvarkyti valsčių 
mazgai.
ros-švietimo .įstaigų 
esantieji radijo imtuvai. Kiek
viename valsčiuje sudarytos ir 
patvirtintos lektorių grupės, 
prie klubų-skaityklų — jų ta
rybos. Į kultūrinį-masinį dar
bą Įtraukta kaimo inteligen-

tija. Gerėja paskailinis dar
bas. Lektoriai ir agitatoriai 
kasdien išvyksta į apylinkes, • 
kaimus, kolūkius, aiškina ko
lūkių santvarkos pranašumą, 
padeda partinėms organizaci
joms kolūkių statyboje, prisi
deda prie kolūkių stiprinimo 
organizaciniu ir ūkiniu požiū
riais.

Washington. — Prezid. 
Trumanas išlėkė Floridon 
atostogauti 3 savaites.

susirinki- 
gruodžio 

(Dec.) 4 d., pradžia 3 vai. po pietų, 
Liaudies namo, 735 Fairmount Ave. 

Tą pačią dieną ir toje pat vietoje, 
4-tą vai. po pietų įvyks ALDLD 10 
kuopos susirinkimas.

Taigi, organizacijų atstovai ir Li
teratūros Draugijos nariai malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes turi
me svarbių reikalų aptarimui. 
Valdyba. (261-262)

HARTFORD, CONN.
Vakarienė. Laisvės Choras rengia 

šaunią vakarienę, įvyks šeštadienį, 
gruodžio (Dec.) 3 d., prasidės 7:30 
vakare, Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Jžangą $2.75 asme
niui. Kviečiame visus. — Komisija.

(261-262)

WATERBURY, CONN.
Margumynų Vakaras. Rengia Vili

jos Choras, įvyks sekmadienį, lap
kričio 4 d., Kliubo saloje, 103 Green 
St., pradžia 2:30 vai. po pietų.

Bus “Poniutė ir Čigone/’ Taipgi 
bus dainų ir kitų pamarginimų. At
eikite maloniai ir įspūdingai laiką 
praleisti. — Kom. P. Dokas.

(260-262)

NEWARK, N. J.
LLD 5-tos kuopos susirinkimas 

įvyks kartu su LDS 8-tos. kuopas, 
antradieni, gruodžio (Nov.) 6

Į pradžia 7:30 vai. vakare, Jurginele 
i svetainėje, 180-2 New York Av 
į Visi nariai dalyvaukite, nes jau tu 
rime knygą už šiuos metus ir visi 
galėsite pasiimti ją. Atsiveskite nau
jų narių. — V. J. Kasper, sekr. 

(260-262)

Pajicškau savo draugo Jono Wiz- 
gaičio. Pirmiau gyveno Hartford, 
Conn., dabar nežinau kur. Jis, arba 
kas žinote apie jį, prašau pranešti 
sekančiu adresu: Mr. Juozas B.

3067 Clinton St., N. E.,
(259-261)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta į 

iš daug skirtingų elementų, turi sa- Į 
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, 
j Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00. Ekstra didele dėžė

i 16 oz. $5.00.
DEKEN’S PRODUCTS

P. O. Box 666 Newark 1, N. J.
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•6d-

valandoj' kreipki-
manęs dieną ar

greit suteiksimi
patarnavi
gražiai

įruošta

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia,

ar 4110

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

t 
NEWARK 4, N. J. Į

HUmboldt 2-796 1 t
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Apie Lietuvius Biznierius
Su lyg Kearny’ėfe miestelio 

dydžio, tai lietuviu biznierių 
yra nemažai. Tiesa, i]’ lietu
vių abelnai čia yra nemažai.

Dviejų rūšių 'biznieriai: 
groserninkai - bučerninkai ir 
salinu in inkai. Saliūnininkų 
biznis, rodosi, pelningiausias. 
Čia yra du kliubai — Lithua
nian Club ir Lithuanian Citi
zens Club. Čia vieną vadina 
laisvamanišku, o kitą katali
kišku. Bet principe jie 
kuo nesiskiria. Biznyje 
rodosi, daugiau užtikrinti, 
jie turi nuolatinius savo

I kytojus - koštumerius.
Kaip saliūnininkai, taip ir ; 

bučerninkai-groserninkai (čia i 
jie šiuos biznius laiko sykiu) 
lyg šiol darė pusėtinai gerą 
biznį.

Man teko neseniai kalbėtis 
su viršpąminėtų rūšių biznie
riais, kurie pareiškė: Gali 
būt, kad darbai ištikrųjų ma
žėja, kad k’ostumeriai jau 
skūpesni ir vis darosi skūpes- 
niais.

Tai aiškiai parodo, kad nuo 
darbo žmonių priklauso ir biz
nių reikalų blogėjimas ar ge
rėjimas. Todėl biznieriai tu
ri vis arčiau stovėti su darbo 
žmonių reikalais ir jų spau
da, kuri gina darbo žmonių 
reikalus, už pastovumą dar
buose ir kitus pagerinimus.

Vancevičiai, kaipo saliūni
ninkai, yra mandagūs ir tei
singi biznieriai. Pas juos už
ėjęs žmogus gali jaustis, kaip 
savo stuboj. Taip pat kostu- 
meris, norintis išsigerti, gau
na didesnę fnierą ir dar pi
gesne kaina, negu kitur. Už
kandžių turi gerų visuomet ir 
veltui. . V. Žilinskas.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILlL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
v .Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

SHUFFLE BOARD

RES. TEL.

UY. 7-3631



Novv Zi likit ~
Karo Vanagai Sakėsi 
Esą Vieningi 
Karo Klausimu

—O taikos kalveliai, ar 
vieningi esame? — kilo klau
simas, klausantis diržingų po
nu kalbų Waldorf - Astoria 
viešbutyje praėjusi antradie
ni.

Į Waldorf buvo susibėgę ; 
daugelis buvusių ir dar tebe
samų aukštų karininku ir ka- 
rui gamybos fabrikantų. Ne
buvę išalkę nei karo laiku, 
jie čia kupetomis šlavė j sa
ve visokiausius skanėsius ir 
kalbėjosi, agitavosi, kaip čia 
greičiau sukurstyti kaną: 
prieš Tarybų Sąjungą ir nau- 
j ąs i as d e m o k ra t i j as.

Anglų ponas Montgomery, 
karinis maršalas, žymiai pra-

Matyki! Vaidinant J. Juškos
Komediją “Trilypė Pora” i

Jonas Juška

Apie pora metų atgal, bu

vo surengtas bankietaš Jonui 
Juškai, kaipo menininkui, 
'fame bankiete jis prižadėjo 
parašyti scenišką veikalą. 
Taigi, dabar jis ir išpildė sa- 

i vo prižadą, parašė aukščiau 
minėtą komediją.

Apie dranga Jušką nėra 
: reikalo daug kalbėti, nes mes 
į jau visi žinom, kad jis yra 
i vienas iš menininkų vadų ir 
! sykiu aktorius, režisierius ir 
, dar dramaturgas.

Tad, šį sekmadieni, 4-tą die
ną gruodžio, 4 :30 po pietų, 
susirinkime visi ir visbs j Li- 

: berty Auditoriją pamatyt tik 
I ką parašytą jo komediją 
| “Tril.v |)ė Pora.”

Komisija,
linksmino laukiančius karo 
kontraktų (daryti amuniciją 
ir mūsų vaikams karstus) ’ 
amerikiečius fabrikantus tuo-j 
mi, kad, girdi, susijungimas 
vakarinės Europos (Britani
jos, Francijos karo vanagų su 
Belgija, Holandija ir su kiše- 
niumi Luxemburg!)) karui 
•‘prieš Rytus” jau nešąs vai
sių.

‘‘Mes jau susitarėme dėl j 
plano veiksmams,” sakė jis. 1 
Jie ir bendrus pratimus ka- į 
rui jau turėję, gyrėsi jis. Jie • 
galėtų jau ir kariauti, jeigu...

Jeigu ne komunistai. Tie i 
nelabieji komunistai, aimana
vo jie, kovoja už taiką. Ir 
Europos žmonės, kurie viską 
prarado kare, kurie dar net , 
žmoniškai pavalgyti negauna Į 
po paskiausioje karo, baisiai 
nekenčia karo, jo bijosi.

Tarnas.

Staiga Mirė 
Vladas Sirgėdas

Trečiadieni, lapkričio 30 d., 
staigiai mirė Vladas Sirgėdas. 
Lapkričio 29 d. jis sunkiai ap
sirgo. Tuojau buvo nugaber-1 
tas j. Kings County ligoninę 
ir ‘ten mirė. Paliko žmoną 
Anelę ir 10 metų sūnelį.

Sirgėdas yra • brolis Mrs. j 
Liepienės ir Mrs. Kvartūnie- 
nės. Laidotuvių direktorius— 
Steponas Aromiskis. Kada 
laidos, dar nežinome. Šią ži
nią telefonu pranešė Mikolas 
Liepa.

Pasitaupykite 10-tos 
Vakarą Mums

Gruodžio 10-tos vakarą, Li- 
1 berty Auditorijos salione 
’(BYown Room), rengiama 
draugiško - šeimyniško pobū

džio vakarienė (buffet sup
per), su priedu įvairumų pro
gramos prie vakarienės. Val
gysite kožnas pagal savo pa
sirinkimą ir reikalą, prisidėsi
te mūsų darbams su lyg savo 
nuožiūra ir išgale.

Kuo pavaišinsime? Tą pa
sakysime paskiausiomis die
nomis, kuomet matysime, kuo 
naudingiausia tuo laikotarpiu 
vaišintis, šiuomi tik prašome 
—pasitaupykite tą vakarą 
praleisti su mumis. Ir kvies
kite draugus.

L. K. Klubas.

Visašališkasis romioms ir 
butams valdininkas remia 
newyorkietes namų savininkes 
firmas jų pastangose panai
kinti miestavąją rendų kon
trolę.

Job n Harper Mallory Jr., 
31 m., buvęs marinuose vy
resniuoju, mirė iššokęs iš 9-to 
aukšto iš viešbučio George 
Washington, kur jis buvęs už
siregistravęs po kita pavarde. 
Sakoma, jo nervai buvę pa- 

1 k rikę.

Alfred Lunt ir Lynn Fontanne mini savo 25-tą sukak
tį kaipo vaidylų tymas. Juodu paveiksle parodomi 
kaipo senukai veikale “I Know My Love,” Shubert Te
atre, New Yorke. Jų sukakčiai atžymėti veikalo fi
nansinis pasisekimas užtikrintas, nes pirm pradėjimo 
vaidinti (lapkričio 2-ra) buvo iš anksto išparduota ti- 
kietų už virš 350 tūkstančių dolerių. Pirmas veikalas, 
kuriame juodu pasirodė kaipo tymas, buvo “The 

Guardsman,” spalių 13, 1924 m. Pirm to jie vaidino 
kaipo atskiri aktoriai 1919 metais vaidintuose Wash
ingtone veikaluose “Maid of Money” ir “A Young 
Man’s Fancy.” Nuo 1922 metų gegužės 26-tos, po 
vedybinių apeigų New Yorko City Hali, privatiškame 
gyvenime juodu yra žinomu kaipo Mr. ir Mrs. Lunt, 
tačiau scenoje tebevartoja kiekvienas savo pavardę.

i Jau po Rinkimu
New Yorko miesto ; oporuo-i 

jaučių basus Fifth I Avenue j 
Coach Co. ir Now Ybrk City’ 
Omnibus Corp, viršininkas! 
John E. McCarthy, su savoj 
advokatu Boykin C. Wright, į 
lankėsi pas majorą O’Dwyer I 

I leisti pakelti bosų forą, po i 
j centą. I

Majoras,. kuris pirm rinki-i 
Imu atsisakydavo tą klausimą' I , , 1 • v c I
i diskusuoti. ši kartą pasiuntė į 
juos pas miestavosios trans- ■
portacijos tarybos pirmininką 1 
William Reid Ir pas tos įstai- į 
gos advokatą Charles E. ; 
Preusse, derėtis.

Kadangi Įstaigą kontro- ! 
liuoja paties majoro paskirti-; 
niai, siuntimas jon kompani-i 
iu atstovus derėtis rodo ma-!

, joro sutikimą su tuo, ką jinai j 
, nutars, pačiam majorui pasi- i 
i liuosuojant nuo techniško do-1 

rybu darbo ir nuo įmatomos' 
I atsakomybės. Kitais žodžiais,! 
| majoras leis pakelti forą, bet! 
i pats nusiplaus rankas, galės.
sakyti, kad taryba leido pa
kelti. .

Derybos kelti forą užvestos 
lygiai dviemis savaitėmis po 
rinkimų, greičiau, negu ma
nėme. Kad jos ateis, mes tai 
žinojome tą pačią minutę, 
kuomet išgirdomo, kad majo
ras O’Dwyer išrinktas. Apie 
lai, kad O’Dwyer kels fėrą, 
buvo įspėjęs American Labor 
Partijos kandidatas į majorą 
Marcantonijus, bet kad tas 
ateis taip greit, netikėjome.

Tačiau—
Reikėjo susiprasti, kad 

kompanijos, kurių spauda, 
radijas ir sakykla taip uoliai 
darbavosi už O’Dwyerį, savo 
atpildo ilgai nelauks. Kam 
joms laukti centais galimų 
susirankioti milijonų dolerių, 
kuomet jos *gali nelaukti? 
Tik mes, tie, kurie mokėsime 
tuos centus, galėsime daug ko 
palaukti. T—as.

MIRE
Michael Mardosa, 63 metų 

amžiaus, gyveno 263 Wythe 
Ave., Brooklyne, staigiai mi
rė lapkr. 23, 80 Grand St. 
J aidotuvės Įvyko lapkr. 30, 
Mt. Olivet kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime broli 
Juozą, gyvenanti Girardsville, 
Pa. Laidotuvių apeigomis rū
pinosi J. Garšvos įstaiga.

Samuel Kuzmyn, 57 metų 
amžiaus, gyveno 514 Bush
wick Ave., Brooklyne, mire 
lapkr. 28- d., Seaview ligoni
nė.) e, Staten Island. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės Įvyks 
gruodžio 2 d., Šv. Jono ka
pinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną ir dvi dukteris. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
J. Garšvos įstaiga.

Mrs. Dora Schoeblum, 56 
motų, užsimušė iškritusi ar iš
šokusi iš savo kambario 4-me 
aukšte 180 So. 4th St., Brook
lyne.

Muriel Draper Grįš 
Iš. Europos 
Kalbeli Gardene

Muriel Draper, žymi ame
rikietė, moterų vadovė ir A- 
merikos Moterų Kongreso vir
šininkė, praneša iš Europos, 
kad jinai skristo skrenda na
mo tikslu suspėti Į masinį mi
tingą, Įvyksianti šį pirmadie
nį, gruodžio 5-tą, Madison 
Square Gardene.

M i t i n gas, šaukiam as p o
□ balsiu uždrausti atominę 
bombą — Outlaw the Atomic 
Bomb — įvyks užbaigoje tam 
pat tikslui sušauktos konfe
rencijos (gruodžio 3 ii' 4 die
nomis, Manhattan Center), 
New Yorke, kurioje dalyvaus 
organizacijų ’ atstovai iš visų 
rytinių valstijų. 

I —

Lenkijos Ministras 
Kalbės Gardene

Naujosios Lenkijos minis
tras ir delegatas Jungtinėse 
Tautose dr. Julius Katz-Suchy 
kalbės “Outlaw the Atomic 
Bomb” masiniame mitinge 
gruodžio 5-tos vakarą, Madi
son Square Gardene.

Mitinge kalbės grupė įžy
mių amerikiečių, pasiryžusių 
ginti taiką reikalavimu už
drausti vartoti atominę bom
bą žudymui žmonių.

Mitingas prasidės 7:30 va
karo. Įžanga nuo 60 c. iki 
$2.4 0. Greta kalbų, bus įdo
mus 'spektaklis, muzikos ir 
dainų. Rengia American So
viet Friendship organizacijos 
visašališkoji taryba.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

LDS 159 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks gruodžio 
(Dec.) 1-mą dieną, 7:30 va
karo, senoje vietoje. Drau
gai ir draugės, malonėkite vi
si būti, nes jau seniai turėjo
me gerą susirinkimą. Yra 
svarbių dalykų: turime daug 
ligonių, privalome visi už
simokėti duokles, raportas iš 
apskrities konferencijos, ir 
rengtis rinkti naują valdybą. 
Kalbinkite naujų narių į mū
sų kuopą.

Kuopos sekr. P. Wagnis.

PARDAVIMAI
Išsinuomoja biznis su pilnais gėri

mų laisniais. Randasi geroje vietoje. 
Gerai išdirbtas biznis. Puiki proga 
lietuviui. Tuojau kreipkitės!

Taipgi išsinuomoja fornišiuotas 
kambarys vienam vyrui. Del plates
nių informacijų reikale pirkimo biz
nio" ir dėl kambario kreipkitės:

Joseph Lugauskas, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (261-262)

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 FEIST, Ph. G., 

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

Apie Pusė Mili jono 
Newyorkiecig Matė 
Robinsono Šermenis

Miręs lapkričio 25-tą, Bill 
Robinson tapo palaidotas lap
kričio 28-tą, Evergreen kapi
nėse, Brooklyne, po apeigų 
Abyssinian baptistų bažnyčio
je. Dvasiškis Adam Clayton 
Powell kalbėjo apeigose. Jo 
žmona, pianistė - dainininkė 
Hazel Scott, skambino. Dai
navo Robert Merrill, ir cho
ras.

Išlydėjimo apeigose garbės 
palydovais buvo, tarpe kitų, 
Danny Kaye, Milton Berio. 
Atvyko ir politikieriai, valdi
ninkai, majoras O’Dwyer ir 
kiti, išlydėti negrą šokė.įą-ak- 
torių, kuriam pavyko aukštai 
pakilti ir kurio pagerbti susi
rinko minia negrų ir baltų-ei
linių žmonių.

Robinsonas buvo vienu iš 
žymiausių ant pirštų šokėjų 
(tap dancer), komikų, tame 
turėjo talento. Tačiau tą ta
lentą panaudojo ne vien tik
tai naudai tos liaudies, kuri jį 
mylėjo, bet ir naudai tų, ku
rie liaudį išnaudojo. Liaudies 
išnaudotojai mokėjo išnaudo
ti ir jį patį, ne kartą pasta
tydami jį liaudžiai priešiško
se programose ir panaudoda
mi jo talentą “labdarybėms.”

Dvasiniai Dalyvaus
L. Prūseikos Bankiete

“Gieda Gaideliai” Aktoriams
k "
Nepadarykite į šio šeštadie

nio rytą klaidos: susirinkite 
ne į Liberty Auditoriją, bot 
i Laisvės raštine, ir iš čia iš- 
važiuosime. Nesi vėl nokite— 
10 vai. Iš kelionės grįšime j 
Liberty Auditorium. V.

Joseph Mendlovic, 65 mo
tų, leistas iš Belgijos atvykti 
i savo sūnaus, gyvenančio 
Brooklyne, vestuves, tapo su
laikytas Ellis Islande dėl ko
kios nors no jo padarytos do
kumente klaidelės. Po dide
lių sūnaus pastangų, tėvą įlei
do tik kelioms valandoms, po 
sąrgyba, o paskui vėl išvežė į 
Ellis Island.

Du poniški vyrukai, gorai 
pavalgę ir išgėrę už $5.W* 
vieton užmokesčio pakišti 
panosėn revolverį Shopas res- 
tauranto kasininkui; be to, pa
reikalavo ir dar gavo iš kasos 
priedo apie 500 dolerjų. Tas 
Įvyko New Yorke šiomis die
nomis.

Marcantonijus Ragina 
Šaukti Viešą Posėdį \ 
Dėl Majoro Algos '

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, Amerikos Darbo Par
tijos pirmininkas Now Yorko 
valstijoje, kritikavo majoro, 
pasimojimą pasiskirti sau 15 
tūkstančių dolerių algos prie
do. Marcantonio pareikal&vo, 
kad būtų šaukiamas viešas 
posėdis, kuriame pilietinės 
organizacijos turėtų progą 
pasisakyti.

Viešo posėdžio reikalavo ir 
kaunsilmanas Stanley M. Isa
acs, nepriklausomas republi- 
konas.

% Marcantonijus sakė, jog gė- 
^n^Stkštiesiems valdininkams 
keltis sau ir taip jau aukštas 
algas, kuomet tuo pat kartu 
nukapodama esančiai ant pa
šalpos biednuomonei badmi- 
riauti verčią per menki davi
niai.

Į Greit Parsiduoda Namas,
I

Kur Buvo Laisves Spaustuve
■

Trys budinkai: mūrinis, su geležiniais balkiais, 3 
aukščių, 2 sales, erdvi patalpa krautuvei, išcemen- 

i tuotas skiepas. Tinka dirbtuvėm ir ofisam.
Medinis namas, 3 aukščių, galima lengvai padaryti 

2 apartmentus gyveni 
dabar yra restaurantas

Mūrinis, naujai pastatytas 3 karam, atskirai per
tvertas garadžius.

lautuvei, kur

Atžyinėjimui Leono Prūsei
kos 45 metų žurnalistinio dar
bo bankiete, įvyksiančiame š. 
m. gruodžio 4 dieną, Čikago
je, dvasiniai dalyvaus (užsi
mokėję po $2.50 už tikietą) :

Jonas Gasiūnas
T j ] i j a K aval i ausk aite
Bronė Sukackienė (šalinai-

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

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

įvyks susirinkimas LDS 1 kp. Lais- j 
ves svetainėje, 419 Lorimer St. I 
Pradžia 7:30 v. vak. Visos ir visi i 
nariai jsitemykite ir pasistcngkite 
atsilankyti, nes kaipo prieš-metinia- 
me susiirnkime bus perrenkama 
kuopos komitetas dėl sekančių mo
tų, taipgi ir kiti svarbūs reikalai, 
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)

| Dr. A. Petriką | 
S DANTŲ GYDYTOJAS S 

g 221 South 4th Street g 
g BROOKLYN, N. Y. g 
g Tol. EVergreen 7-6868 g

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

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

. Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 •

žemes plotas - lotas 50x100.
Visi namai ir garadžiai apšildomi. Rendų neša 

$300 į mėnesi. Gali nešti žymiai daugiau. Turime 
greit parduoti, nes reikia pinigų įrengimui spaustu
vei vietos. Kaina stebinančiai žema. Reikalui esant, 
duodamas geras mortgičius.
Prašom kreiptis: 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-3878

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

a

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

^•1* 4* 4* 4* Ą? 4* 4* 4* 4* 4* •M* 4* 4* 4* 4* •H** *

ZUPP’S BAR 411 GRAND STKEE1 
BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAIALUS

f EKS’ TELEVISION
A 141 .T. ęVą ■ m. Iii .T*• 1 — 9Tw ’'i* —. • —2— “J— —Y— -j* “i* • J • k. —A* ii'

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko \

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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