
Jau Čiunkinge.
Li Tsu-jeng Amerikon.

Prisiminus Bostoną.
Rašo R. MIZARA

Kai skaitytoją šitie žodžiai 
pasieks, atrodo, čiunkingas’ 
jau bus pilnai išlaisvintas.

Tai dar vienas kirtis Kuo- 
mintangui! Dar vienas žings
nis pirmyn Kinijos Liaudies 
Respublikai!

Gal dar su šių metu pa
baiga visa Kinija bus liaudies 
rankose.

Nelaimė tik tame: čiang 
kai-šekininkai, traukdamiesi i 
sūriamaišj. degina miestus ir 
kaimus, griauna tiltus, ardo 
kelius ir, žinoma, tūkstančiais 
žudo žmones, — tuos, kurie 
jiems nepritaria.
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The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Vėl Streikuoja Minkštosios 
Anglies Mainieriai prieš

j Atkakliąsias Kompanijas
KOMPANIJOS TIKISI, KAD TRUMANAS PANAUDOS 
TEISMO INDŽIONKŠINA STREIKUI LAUŽYTI

VADAI ŠAUKIA MINKŠTOSIOS ANGLIES 
MA1NIERIUS DIRBT 3 DIENAS SAVAITEI, 
PRADEDANT NUO PIRMADIENIO

Amerika Lei
Bombarduot Prekinius
Amerikiečių Laivus

Na, o “veikiantysis Kinijos 
prezidentas,’’ Li Tsung-jen, 
pabėgęs iš čiunkingo Į TTong 
Kongą, britų valdomą, atlėks 
Į Jungtines Valstijas.

Čia jis žada “taisyti savo 
pašlijusią sveikatą,’’ bet. kaip 
kiekvienam yra aišku, jis dar 
bandys taisyti Kinijos liaudies 
neprietelių keblią padėt): jis 
čia prašys daugiau pinigų 
čiang kai-šekininkafns.

čiang Kai-šekas pasigrobė 
Kinijos auksą ir išgabeno Į 
Formozą.
sėbrai, be 
ir naudos 
reikalams.

’ rinti duoti jiems 
gų ’...

ii*
Ta auksą jis ir jo 

abejojimo, naudoja 
savo

Bet
asmeniniams 
Amerika tu- 
daugiau pini-

apšaudėNacijonalistai
antrą amerikiečių laivą, 
čiau dėl to pas mus juo 
žiausiai rūpesčio reiškiama.

įsivaizduokite, jei tai būtų 
padarius Kinijos Liaudies Res
publika! Tūli pramuštgalviai 
būtų reikalave Kinijai karą 
paskelbti, kaip dėl Angus 
Ward’d suėmimo.

Galvoja žmonės tai mato ir 
supranta!. . .

jau
Ta
rn a-

SekmadienĮ, gruodžio i die
na. Čikagoje Įvyks reta, di
džiulė iškilmė: bankietas Le
onui Prūseikai pagerbti, atžy- 
mėjimui 45-kiu metu sukak
ties nuo to laiko, kai jis praį 
dėjo rašyto j auti.

Svarbesnieji bruožai iš d. 
Prūseikos gyvenimo ir darbų 
jau buvo mūsų laikraštvj at
žymėti: Jasilionio, Jokubkos, 
Steponavičiaus.

Aš tegaliu pridėti tai, kad 
jubiliejatas kadaise kūrė i. 
grožinę literatūrą.

Jis vis rengėsi kada nors 
rašyti apysaką, bet kasdieniš
ki darbai neprileido. <

400,000 minkštosios ang
lijęs mainiėrių panaujino 
savo streiką vidunaktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį.

Unijos vadai buvo atšam 
|kę streiką trims savaitėms 
iki gruodžio (December.) 1 
d. Mainiėrių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis lau
kė, kad kompanijos per 
streiko paliaubas sutiktų 
eiti į derybas 
sutarties. Bet 
atsisakė.

Minkštųjų
savininkai tikisi, kad prez. 
Trumanas panaudos teismo 
indžionkšiną -drausmę 
streikui laužyti, pagal Taf- 

I to - Hartley’© įstatymą. In- 
jdžionkšinas baustinai už-

dėl naujos 
kompanijos

angliakasių

per.draustu streikuoti bent 
80 dienu.’

Mainiėrių Unija ir j~~ 
vadas Lewis jau pirmiau 
nubausti daugiau k a i p 
dviem milionais dolerių, už 
tai, kad praeityje du kartu 
streikavo po to, kai Truma
no išgautas indžionkšinas 
liepė jiems dirbti.
. Lewis ketvirtadienį New 
Yorke tarėsi su sušauktu 
plačiuoju unijos komitetu, 
ką mainieriai turės toliau 
daryti.

Unija reikalauja pagerin
ti sveikatos - senatvės ap- 
draudos fondą samdytojų 
lėšomis ir sutrumpinti dar
bo laika iki 35 valandų sa
vaitei, paliekant tą pačią 
savaitinę 40 valandų algą.

New York, gruod. 1. — 
[Mainiėrių Unijos pirminin- 
ikas L. Lewis ir unijos poli- 
| tikos komitetas, susidedan- 
[ tis iš 200 narių, nutarė, kad 
streikuojantieji minkštosios 

į anglies mainįeriai grįžtų 
darban ateinantį pirmadie-
ni ir dirbtu tiktai tris die-

1 I I i I i r! I I c

dirbs, iki kompanijos pada
rys naują sutartį su unija.

Lewis ir platusis unijos 
komitetas sykiu taipgi nu
tarė daryti sutartis su at
skiromis kompanijomis, su 
kuriomis galima bus susi
kalbėti.

Mainiėrių Unija iki šiol 
darydavo tik bendrą sutar
tį su visomis kompanijomis, 

jog taip su-j kaip minkštosiose angliaka-

LIAUDIES ARMIJA, UŽĖMUS ČUNGKINGĄ, SPARČIAI 
MARŠUOJA LINK NAUJOS TAUTININKU “SOSTINĖS

nas per savaitę. Jų darbo
dienos bus pirmadienis, an
tradienis ir trečiadienis.

Teigiama, t-------- ------------- o------
trumpintą laiką mainieriai syklose, taip ir kietosiose.

Įvairios Žinios
Washington. — Numatoma, jog Sovietų Sąjunga po 

naujų metų ištrauks savo armiją iš rytinės Vokietijos ir 
padarys taikos sutartį su Demokratine Vokiečių Respub
lika (rytuose).

Washington. — Kūrinio laivyno sekretorius Matthews 
priešinasi Trumano planui pakelti taksus ateinantiems 
metams. Matthews sako, valdžia privalo mažinti išlai
das, taipgi aprėžti ginkavimosi lėšas.

Washington. —- Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson tik silpnai 
protestavo, kad kariniai ki
nų tautininkų laivai bom
bardavo ir sunkiai sužalo
jo amerikinį prekybos lai
vą “Sir John Frankliną”, 
netoli Šanghajaus.

Sykiu Achesonas pareiš
kė, jog prekiniai Amerikos 
laivai tik “ant, savo riziko” 
galės plaukti i Kinų Liau
dies Respublikos uostus. 
Vadinasi, Jungtinių Valsti
jų valdžia jau atsisako gin
ti amerikinių laivų preky
bos teises tenai.

Tuo pareiškimu Acheso
nas niekais pavertė ir savo i 
neva protestą 
tautininkus.

Oficialiai Parodoma, jog j Amerikiniai Tankai 
Naciai yel Valdo Bavariją, i p - v. , . .. 
Amerikiniame Ruožte i mes IlaiŲ oli eiK<J

Munich, Vokietija. — A- 
merikonas komisionierius 
Bavarijai, pulkinink. Char-: 
les • E. Keegan raportavo I 
savo vyriausybei, jog 
patys naciai šiandien valdo I 
Bavariją, kurie viešpatavo i 
joje prie Hitlerio. Bavarija i 
yra amerikonu užimtame 1 
Vokietijos ruožte.

— Daugiau kaip 15,000 i1 / C UJ
sužeidė 6; areštavo 
Streikieriai gindamiesi 

[žeidė 12 policininkų.
Generalė Darbo I 

Sąjunga ketvirtadienį pa
skelbė visuotiną 24 valandų 
streiką protestui prieš 
žmogžudišką valdžią.

Roma. — Klerikalinė 
Jijos valdžia pasiuntė 
Išimtis tūkstančių 

tie ■

de- 
žandaru 

su amerikiniais tankais ir 
(kulkosvaidžiais prieš strei- 
|kierius Torre Magįiore 
1 srityje.

Pirfhiau ten policija už

Washington. — Jungtinės Valstijos buvo atsišauku- 
Isios į 30 kitų šalių, protestų prieš Kinijos Liaudies Res
publiką dėl to, kad ji buvo j 
Angusą Wardą Mukdene.

Tilkąi 12 šalių užprotestavo.
Sovietų Sąjunga, Bulgarija, Rumunija, Lenkija ir Ge

i * • • • j Vakarinę Europą

LIAUDININKAI
VEJASI TAUTININKUS

Hong Kong. — Kinų 
Liaudies Armija galutiniai 
užkariavo laikinąją tą 
ninku sostinę čungkirTgą 
tuojaus ėmjė sparčiai mar- 
šuoti link naujosios Čiang 
Kai-šeko tautininkų “sos
tinės” Čengtu, 170 mylių j 
šiaurės vakarus nuo Čung- 
kingo.

United Press praneša, 
jog liaudininkai, vydamiesi 
tautininkus, artėja prie Ho- 
čuan miesto, kelyje į Čeng
tu. Hočuan yra už 40 my
lių į vakarus nuo Čungkin- 
go.

___ _ I Komunistai - liaudinin- 
prieš kinų I kai Kvangsi provincijoje 

'bloškia tautininkų koman- 
__________ Idieriaus gen. Pai Čung-hsi 

AniPFlVjJ CfPlt CinkluftS 100,000 armiją atgal į va- HIIieriKd ureil blOKlU [karus ir pietus, linkui Yu- 
nnano provincijos ir fran- 
cūzų kolonijos Indo-Kinos.

ij<x, .. t Jungtinės I pneįnįpji Elektrininku
choslovakija visai nekreipė dėmesio i raginimą protes- Valstijos po kelių savaičių ų. .. * i . • • p U •

■ J 1 ims daugmeniškai gabenti i UniJOS Ardytojai Galėsią
Paryžius.

tuoti.

Bonn, Vokietija. — Karine amerikonų valdyba vaka
rinėje Vokietijoje pavedė patiems vokiečiams spręsti.

[ ims daugmeniškai gabenti [ UI11J0S HniyiOjai USueSią 
vakarinei Europai tankus, Nepaisyt Teismu Drausmių 
patrankas ir kitus ginklus. ___ *

Aukščiausi dvylikos At- Philadelphia. - Valdžios

'buvusiųjų hitlerininkų da- !c; 
bar yra įvairiose Bavarijos 
ministerijose ir kitose vo
kiečių valdžios įstaigose, — 

Į sako Keegano raportas. Bu-: 
vusieji hitlerininkai 'ir jų 

i draugai taipgi yra savinin
kai įvairių fabriku, visokių > 

! biznių ir dvaru. Jeigu kas 
; jiems pasipriešintu, tai nu
kentėtų. O dešiniųjų par
tijų Vokiškasis Blokas at- 

ki darbai neprileido. O gal; rodo labai panašus į buvu- 
kada nors jis ims ir savo sa- Į.siąją Hitlerio Nacių Parti

ja. _ ______

Wilkes-Barre, Pa.
Mire Felix Yenčiulis

Lapkr. 30 d., Veteranų 
tikietus, ir tie-, kurie neĮsigijo- Į Ligoninėje, Bath. N. Y., 
fne, dvasioje ten tikrai būsi- mirė Felix Yenčiulis, gyve- 
me ir linkėsime mūsų drau- i 
gui ilgiausių metų, geriausios 
sveikatos 
gijos!

O kai 
listiniam 
metų, tuomet, aš manau, Bos
tonas turės jĮ pamylėti.

Bostone jis pradėjo žurna
listiškai ir visuomeniškai pa
sireikšti, atvykęs Amerikon. 

Bostone tuomet ėjo Laisvė.

Irų ir didžiųjų farmu darbi- 
nušovė 3 žmones, 

38. 
su-

Kongresmanas Thomas 
Laukia Bausmės

vo svajonę Įvykdys?

Nors daugelio mūsų, gyve
nančių toli nuo Čikagos, ban- 
kiete nebus, tačiau mes visi, 
tie. kurie Įsigijome bankieto

ir didžiausios oner-

L. Prūseikos žurna- 
darbui sukaks 50

Laisvė persikėlė iš Bostono 
prieš 35 metus.

Bostonas tuomet buvo pro
gresyvių Amerikos lietuvių 
(gyvenančių rytuose) cen
tras. Dėl to buvo atsakingas 
ir d. Prūseika.

Daug mūsų veikėjų.—Įskai
tant šitų žodžių rašytoją, — 
pradėjo savo visuomeninį dar
bą Bostone.

Į Bostoną norisi nors kar
tą per metus nuvykti ir pa
sidairyti.

neš 58 Loomis St. W. B. 
Kūnas bus pašarvotas 
Chas. Leagus koplyčioje, 
298 No. Hampton St. Wil
kes-Barre.

Laidotuvės i wks gruo
džio 3 d., 2 vai. dieną, Liet. 
Laisvės kapinėse, Wyo
ming.

Velionis paliko'nuliūdime 
žmoną Mary ir broli Domi- 
nicką, gyvenanti Niagara 
Falls, N. Y. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi Leagus į- 
staiga.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitvtojas ir pri
tarėjas. Šią liūdną žinią te
lefonu iš Wilkes-Barre’iu 
pranešė Aldona Grigaitienė.

Deja, progresyviu lietuvių 
judėjimas Bostone šiuo metu

yra gerokai sušlubavęs.
įsigalėjo ten klerikalai, ku

riems padeda kadaise pažan
gus buvęs Keleivis.

Reikia kas nors daryti, kad 
Bostonas prisikeltų iš 
go!

Tai yra galima!

letar-

Washington. — Sukčius 
republikonas kongresmanas 
J. Parnell Thomas teisme 
atsisakė gintis ir pasidavė 
teismo malonei. Tad fede- 
ralis apskrities teisėjas Al. 
Holtzoff tik paskirs Tho- 
masui bausmę gruodžio 9 
d.

Parnell Thomas Įkaitin
tas, kad samdė neva rašti
ninkes, esą, “reikalingas 
kongresiniam jo darbui.” 
Thomas priversdavo jas 
perrašyti jam valdžios če
kius, atsiunčiamus joms 
kaip algas. Nė viena tų iš
galvotų “raštininKių” nie
kuomet'nedirbo Thomasui 
jokio kongresinio - valdinio 
darbo. Tuo būdu Thomas, 
buvęs pirmininkas raudon- 
baubiško Kongresmanų Ne- 
amerikinės Veiklos Komi
teto, išsuko iš valdžios bent 
$9,000.

Už tai jis galėtų būti nu
baustas iki 32 metų kalėji
mo ir $40,000 piniginės 
baudos.

Thomas laikomas tik po 
$1,000 užstato (kaucijos).

Dar nežinia, ar Thomas 
pats atsisakys nuo kong- 
resmano vietos, ar Kongre
so Atstovų Rūmas išmes jį.

kokias naujai organizuojamas partijas užgirti ar atmes- lanto pakto kraštų genero- darbo department© sekreto- 
ti. ' ' |lai suplanavo, kiek ir kokių irius Morris Tobin ir gink_

--------------- ičPnklų pristatyti^ Įvairiom i juoty oro jėgų sekretorius 
— New Yorko Times koresponden- vakarų Europos šalim pries g- ^įuart Symington, abu

du atvykę iš Washington©, 
--■a .ramino dešiniuosius 

vadus, kad .nebijotų

Munich, Vokietija.’
tas D. Middleton praneša, jog naciai amerikiniame Vo
kietijos ruožte nuolat ir vis atviriau nerščia prieš žydus, i
Ant sienų miestuose pasirodė plakatai: “Stinkite. žv- nugabens ginklų už 500 
dai.”

Sovietų Sąjungą.
Tiem kraštam Amerika

luotų oro jėgų sekretorius

BULGARIJA ĮKAITINO-U UŽ SĄMOKSLĄ 
SU JANKIAIS PRIEŠ LIAUDIES VALDŽIA

valdžios vadus ir prikergt 
Bulgariją Jugoslavijai.

Už tai yra atiduoti liau
dies teismui, kaip tėvynės 
išdavikai, Kostovas, buvęs 
Bulgarijos Komunistų Par
tijos politinio biuro narys; 
Ivan Stefanov, buvęs fi
nansų ministras; Nikola 
Pavlov, buvęs Komunistų

Sofi.ja, Bulgarija. — Bu
vęs Bulgarijos premjero 
pavaduotojas Traicho Kos
tov ir 10 kitų tapo įkaitinti 
už tai, kad suokalbiavo su 
Jungtinių Valstijų pagalba 
nuvęrsti Bulgarų Liaudies 
Respubliką ir prijungti 
Bulgariją Jugoslavijai.

Kaltinimas sako:
Kostovas ir sėbrai šnipą-1 Partijos kontrolės komisi- 

vo anglam-amerikonam 1 ir [jos vadas, ir viešųjų darbų 
darė I 
veiksmus prieš Bulgariją.

Tie suokalbininkai buvo 
pilnai susitarę su Amerikos 
ir Anglijos šnipais, kokiu 
būdu su Jugoslavijos armi
jos talka areštuot,|ir nužu
dyt buv. Bulgarijos prem- i 
jerą Dimitrovą, suimt kitus gari joje.

kenkimo - sabotažo [ministro pavaduotojas ir 
kt.

Kartu teisman patraukti 
Uja Bajaltsaliev ir Vas. I- 
vanovski, Jugoslavijos Tito 
agentai, ir Blagoi Pancov, 
buvęs teisinis patarėjas Ju
goslavijos ambasados Bul-

Milžiniškas Nauju Kviečių 
Derlingumas Sovietuose

Maskva. — ' Čionaitinis 
radijas pranešė, jog naujos 
rūšies, daugiavarpiai kvie
čiai davė daugiau kaip 120 
bušeliu derliaus akrui že
mės tiriamajame ūkyje so
vietiniame Kazachstane, ar
ti Irano sienos.

Tie Sovietų mokslininkų 
išvystyti kviečiai užaugina 
po 5 varpas ant kiekvieno 
stiebelio.

(Vidutinis kviečių der
lius Jungtinėse Valstijose 
yra 18 bušelių akrui.)

Sumažėjo Farmu Pajamos
Washington. — Žemdir

bystės . departmentas ap
skaičiavo, jog visų Ameri
kos farmu grynos pajamos 
šiemet bus tiktai 14 bilionų 
dolerių, o 1950 metais nu
puls iki 12 bilionų.

Geriausi farmoms metai 
buvo 1947. Tada jos uždir
bo vi$o 18 bilionų dolerių.

Portland, Maine.— Suim
tas high schoolės mokinys 
Fr. D. Wade/ kaltinamas, 
kad nušovė 16 metų mergai
tę K. B. Furbish.

lionų doleriu ir duos 400 indžionkžinį. 
milionu dol. kariniams 
fabrikams ir armijoms. Teismai įvairiose

♦

CIO 
teismu u

vietose
Jungtinių Valstijų, Ang- Yra šimtus indžionkši- 

lijos ir dešimties kitų At- .n0, kurie uždraudė dešinie- 
lanto kraštų užsieniniai mi-' sįern;s kištis i. fabrikus, tu- 
nistrai Paryžiuje tikrina iDnčius sutartis su Jungtine 
savo generolu padarytus ! Elektrininkų Unija, 
planus/ " I Dabar Philadelphijon su-

________ t____ [važiavę CIO dešinieji nuta-

Protestai pries Bausmę įTarpŽuSį lEkktŽiS 

Komunistu Advokatam
-------  [šaukdami ją komunistine.

. Washington. — Iš visų 
šalies kampų suplaukė tūk
stančiai protestų genera- 
liam Jungtinių Valstijų 
prokurorui Howardui Mc- 
Grathui dėl to, kad federa- 
lis apskrities teisėjas Ha
roldas Medina nuteisė kalė- 
jiman penkis komunistų va
du advokatus ir Komunistu 
Partijos sekretorių Eugene 
Dennisą, kuris gynėsi kaip 
pats savo advokatas.

Medina nusprendė juos į- 
kalinti dėl to, kad jie, gir
di, “paniekinę teismą”.

Protestai reikalauja pa
naikinti tą bausmę komuni
stų advokatam ir Dennisui. 
Pagal Medinos įsakymą, jie 
turėtu kalėjiman eiti gruo
džio 5 d.

Žymių advokatų grupė 
ragina generalį prokurorą 
McGrath ą tolyn atidėti 
bausmę, iki aukštesnis teis
mas išspręs jų apeliaciją.

Roma. — Iš smarkiu liū
čių kilę potvyniai Italijoje 
išvijo 300,000 žmonių iš na
mų. .

Socialistai Pralaimėjo

Auckland, Nxuj. Z el an ŪK 
ja. — Naujosios Zelandijos 
seimo rinkimuose laimėjo 
46 kandidatai dešiniųjų tau
tininkų partijos. Seiman iš
rinkta tiktai 34 darbiečiai- 
socialistai.

Darbiečiai per 14 pasta
rųjų
Zelandiją, 
dinę anglų imperijos dalis.

ų valde—"Naują j 
Tiri yra saviytf

Per Valandą Nulėksią iš 
New Yorko i San Francisco

New York. — Jaū ne per 
tolimas laikas, kad rakieti- 
niais lėktuvais keleiviai iš 
New Yorko galės per va
landą nuskrist į San Fran
cisco. Tatai pranašavo ra
portai, duoti Rakietinės A- 
merikiečių Draugijos susi

 

rinkimui praeitą trečiacKę- 
nį New Yorke.

ORAS. — šaltoka £i ra.
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Madride.
“šios nakties demonstracija nustebino žmones... dėl 

to, kad darbininkai išdrįso demonstruoti viešai be val
diško leidimo...”

Šitaip rašo New York Timeso korespondentas Madri
de, Ispanijos sostinėje, Sam Pope Brewer.

Demonstracija, kurią jis mini, įvyko š. m. lapkričio 29 
dieną, vėlai vakare. Ją suruošė Madrido bankų tarnauto
jai, — baltakalnieriai darbininkai. Tai buvo demonstra- 
cija, kokios ligi šiol, Frankui valdant Madridą, tas mies
tas nebuvo matęs: nedidelė savo dalyvių skaičiumi, bet 
ryžtinga, drąsi.

Demonstrantai žygiavo Madrido gatvėmis, reikalauda
mi pakelti jiems algas ii; pagerinti darbo sąlygas. Šiuo 
metu jie gauna dienai 10 pesetų, — amerikietiškais pini
gais apie 50c.

Demonstrantai kėlė šūkius, tarp kurių buvo:
— Mes esame alkani!
— Mes norime ekonominio saugumo!
— Šalin kapitalizmas!
Ką visa tai reiškia? \ (
Tai reiškia, jog, nežiūrint į fašistinio režimo žiauru

mą, Ispanijos darbo žmonės kyla, kovoja!
Ši bankų tarnautojų demonstracija — mažytis pavyz

dys to, kas darosi visoje Ispanijoje. Kituose miestuose 
darbo žmonių bruzdėjimas yra kur kas ryškesnis nei 
sostinėje. Bet .apie tą bruzdėjimą žinios yra užgniaužtos. 
Nepaisydami kalėjimų ir kartuvių, darbininkai ir vals
tiečiai juda, kovoja, veikia!

Be to, rašo tas pats korespondentas, išėjo streikan 
Madrido Universiteto technikinio fakulteto studentai.

Sakoma, šis streikas gali prasiplėšti po visą miestą ir 
po visą net kraštą.

Jau prieš keletą mėnesių grįžęs iš Ispanijos (kurion jis 
buvo nuvykęs ir išvykęs slapta) Del Vayo rašė, jog Is
panijoje, nepaisant frankistinio žiauraus teroro, darbo 
žmonės juda labiau, nei galima įsivaizduoti. Anti-fašisti- 
nis judėjimas tvirtas ir jis vis plečiasi, rašė jis.

Šis bankų darbininkų streikas, šis studentų streikas 
rodo, jog tai yra tiesa, ką rašė Del Vayo, buvusis Ispa
nijos respublikos užsienio reikalų ministras.

Jei Anglijos socialistai — Darbo Partijos valdžia, — 
neremtų fašisto Franko, jei Amerika jo neremtų, 
būtų iš užsien. teikiama pagalba anti-fašistiniam frontui 
Ispanijoje, tai toji šalis ir vėl greit atsistotų į laisvų 
kraštu šeima, v v

BAŽNYČIA TURINTI 
POLITIKUOTI

Pittsburgho Lietuvių Ži
nios labai bara tuos, kurie 
mano, kad kunigai turėtų 
rūpintis tik poteriais, kad 
bažnyčia nesikištų į politi
nes kovas. Šis klerikalų lai
kraštis rašo:

Visiems yra žinomas religi
nis antiklerikalizmas. Bet yra 
ir politinis antiklerikalizmas.

Politinis antiklerikalizmas 
neneigia, kaip pirmasis, reli
gijos tiesų; nekovoja prieš 
Bažnyčią; visa tai pripažįsta, 
bet nenori, kad Bažnyčia kiš
tųsi į politiką 'ir skaito kaip 
“invaziją” kiekvieną jos įsi
terpimą į valstybės reikalus. 
Iš kur seka, kad religija turi 
būti uždaryta vien mistiškoje 
šventovės prieblandoje. Neva
lia jai niekados išeiti iš baž
nyčios. Viešame gyvenime leis
tina vien politikai, atpalaiduo
tai nuo metafizinių ’ir religi
nių pančių, švaistytis.

šis politinis antiklerikaliz
mas yra liberalizmo ir politi
nio amoralizmo programos da
lis, kuris aiškiai atskiria po
litiką nuo dorovės ir religijos. 
Taip galvoja ir tie nacionalis
tai, kurie sudievino valstybę. 
Ir socialinis modernizmas sa
ko, kad kiekviena piliečių gru
pė gali tvarkytis ekonominiu 
— politiniu — teisiniu būdu 
be Bažnyčios įtakos.

Šis politinis antiklerikaliz
mas yra Popiežių pasmerktas, 
(L. ž., lapkr. 24 d.).

Bažnyčia, žinoma, niekad 
nėra buvusi atsiskyrus nuo 
politinių kovų. Ir tai ne ta
me žmonijos nelaimė. Žmo
nijos nelaimė yra tame, kad 
katalikų bažnyčios dvasi
ninkija visuose laikuose ir 
visose politinėse kovose vai
dina reakcinį vaidmenį.1 Ji 
visuomet su tais, kurie ko
voja prieš liaudies ekonomi
nius reikalus ir politines 
laisves.

ne-jai elgiasi vienpusiškai, 
teisingai, begėdiškai laužo 
visus teisingo teismo prin
cipus, trempia po kojų ame
rikines tradicijas. Paimki
me tik vieną pavyzdėlį iš 
bylos prieš vienuoliką dar
bininkų vadų. Prieš juos 
buvo išvilkti ir pastatyti re
negatai, parsidavėliai, šni
pai, išsigimėliai. Tiems bu
vo leista laisvai pasakoti 
prieš kaltinamuosius, ką tik 
jie sugalvojo bei sugebėjo 
pasakyti, arba buvo instruk
tuoti pasakyti. Tuo tarpu 
kai kaltinamieji pastatė pa-

sauliniai garsų veikėją ir 
artistą Paul Robeson liudy
ti už juos, teisėjas Medina 
taip patvarkė, jog tas žmo
gus neturėjo progos nieko 
pasakyti. Jam buvo burna 
užčiaupta.

Ką. kaltinamųjų advoka
tai turėjo daryti? Tylėti ir 

I be protesto priimti tokius 
teisėjo patvarkymus? "Nega
lėjo, aišku. Bet kaip greitai 
jie užprotestavo prieš teisė
jo nepateisinamą, neleistiną 
vienpusiškumą, jis juos pa
siuntė šešiems mėnesiams 
kalėti.

TAIP ATRODO

Atžymėkime Jubiliejų
Kontestas šiandien eina šiaip,-

Medinos Puse Milijono
Dienraštis Daily Worker pradėjo spausdinti tęsiniais 

įdomų Art Shields’o raštą: “The Strange Story of Judge 
Medina’s First Half Million”—Ypatinga Apysaka apie 
Teisėjo Medinos Pirmąją Pusę Milijono.

Rašytojas, žinomas, prityręs publicistas, surinko da
vinių apie tai, iš kur Medina kilęs ir kaip jis pralobo; 
kaip ir kodėl jis, pagaliau, šiandien yra taip labai gerbia
mas Wall Stryte ir Park Avenue.

ir 
ad-

VAIDINA KVAILIO 
ROLĘ

Užgirdamas Medinos 
kitų teisėjų nubaudimą
vokatų bylose prieš komu
nistus, Naujienų redakto
rius sako: “Nepaisoma net 
to fakto, kad kaltumo ar 
nekaltumo sprendimą tose 
bylose daro prisaikdintieji 
posėdininkai (jury), kurių 
parinkime turi lygų balsą 
valstybės gynėjai ir kalti
namųjų gynėjai” (N., lap- 

Šiemet, kaip ir kiekvieneriais metais, Niujorko visuo-ikričio 25 d.). Tai yra, kal- 
i... • jų-..,; . t i tinamųjų gynėjai “to fakto

nepaiso” ir todėl gerai, kad 
juos teisėjai siunčia kalėji- 
man.

Čia Naujienų redaktoi 
vaidina paskutinio kvailio 
arba neišmanėlio rolę. Juk 
klausimas ein^ ne apie- tai, 
kas daro kaltumo ar nekal
tumo sprendimą, bet apie 
tai, kaip tas kaltumas at 
nekaltumas yra įrodomas. 
Džiūrimenai yra žmonės. 
Pastatyk prieš juos žmogų, 
apkaltink jį žmogžudystėje, 
parodyk tik jo kaltumą, už
daryk jam burną, arba už
daryk burną jo advokatams, 
ir ką kitą džiūrė turės da
ryti, kaip tik pripažinti jį 
kaltu? Nejaugi to papras
čiausio faktelio “mokytas” 
menševikų dienraščio 
redaktorius nesupranta?

Kaip tik ir yra tame 
klausimas, kad šities teisė-

Niujorkiečiai Minės Tarybų Sąjungos Sukaktį
menė suvyks į didžiulį masinį mitingą 32-jų metų sukak
čiai nuo prasidėjimo Didžiosios Spalio Revoliucijos Rusi
joje paminėti.

Sukaktis įvyko ir ji buvo pačioje Tarybų Sąjungoje 
atitinkamai atžymėta lapkričio 7 dieną. Bet niujorkie
čiai, užimti rinkiminiais rekalais, tuomet negalėjo ma
sinio mitingo sušaukti revoliucinei sukakčiai atžymėti.

National Council of American Soviet Friendship. 
masinį mitingą šaukia š. m. gruodžio 5 dieną (pirmadie
nį) į Madison Sq. Gardeną.

Tarp kitų žymių kalbėtojų ten kalbės: Lenkijos atsto
vas Jungtinėse Tautose Dr. Julius Katz-Suchy, Elmer A. 
Benson, Progresyvių Partijos pirmininkas, buvęs Min- 
nesotos valstijos gubernatorius; Muriel Draper, moteris 
visuomenininke, nesenai buvusi Maskvoje moterų konfe
rencijoj. Be to, kalbės Charles P. Howard, O. John Rog
ge, rašytojas Howard Fast, rašytojas John Howard 
Lawson, kunigas William Howard Melish, John A. King
sbury, ir kiti.

Kaip matome, bus įdomi programa ir rengėjai tikisi 
susilaukti kupino Gardeno žmonių.

Nors iš paviršiaus visi e- 
same lygūs žmonės, bet ne 
visi turime lygias ypaty
bes: sumanumą ir gabumus 
ištvermingai vykdinti gyve
nimam

Jaunystės dienose daugu
moje žmonių pasireiškia 
noras, pasiryžimas veikti, 
ką nors gero gyvenime at
likti, kad būtum neužmirš
tas. Bet tų veiksmų yra vi
sokios rūšies. Tūli jų yra 
ypatiško pobūdžio. O tūli y- 
ra visuomeniško pobūdžio. 
Bet ir visuomeniškas pobū
dis yra nelygus. (Nes visuo
menė yra pasidalinusi į 
tuos, kurie visko pilnai turi 
savo gyvenime; ir į tuos, 
kurie visai nieko neturi ir 
vargsta per gentkarčių 
gentkartes, pakeldami vi
sus sunkumus.

Todėl yra žmonių tarpe 
tokių ypatų, kurie pašventė 
visą savo gyvenimą tik tam, 
kad pagerinus gyvenimą 
tų, kuriems yra sukrauta’ 
visa našta nešti.

Bet kad žmonės tą supra
stų, reikia juos išmokyti, 
apšviesti, kad jie sugebėtų 
patys viską tinkamai ir su
maningai atlikti.

Kaip visų tautų tarpe y- 
ra tokių žmonių, kurie mo
kina, lavina savo tautiečius 
tą viską tinkamai suprasti, 
taip ir mūs tautos išeivijoj 
ju yra.

Jų tarpe dabartiniu laiku 
turiu mintyje Leoną Pru- 
seiką. Jis visą savo gyveni
mą pašventė tam, kad mes 
lietuviai darbininkai su
prastum gyvenimą taip, 
kaip jis iš tikrųjų yra.

Jam jau sukanka 45 me-j 
tai tame jo sunkiame dar
be. Tas jo darbas davė mil
žiniškas pasekmes. Progre- 
syvė lietuvių visuomenė jo 
niekuomet neužmirš! Jo 
darbai pasiliks įkūnyti lie
tuvių istorijoj.

Leoną Pruseiką ypatiškai 
pažįstu nuo 1917 metų. Tai 
jau 32 metai. Kiti progre
syviai žmonės jį dar anks
čiau pažino. Todėl dabar, 
kartu su tūkstančiais kitų 
asmenų, linkiu Jums, bran
gus darbo žmonių švietė
jau, kuo ilgiausius metus 
gyventi ir ant toliau švies
ti mus!

Spaudžiu Jums dešinę!

advokatų ir kitų profesijo- 
nalų, bet jie nepasirodo su 
savo mintimis viešai, spau
doj.

Kas juos nuo to sulaiko? 
Nejaugi jie bijosi tų, kurie 
turi tą didžiulį raktą į “Lie
tuvos laisvę.”

Dabar reikia prisidėti su 
darbu prie’ taikos išlaikymo 
pasauly, o ne kurstymui 
prie karo. Juk, jei pereitam 
kare žuvo apie 22 milijonai 
žmonių, tai gamta ar Die
ve, apsaugok: būsimame 
kare gali žūt 50 ar 100 mi
lijonų. Ir dėl ko?

Ar dėl tokių špicbukų, 
kaip lietuviška traicė ? !

Pribėgdamas skaitau a- 
pysaką „Kelias į Laimę”. 
Labai patraukiančiai skai
tosi. Skaitai žmogus ir vis 
daugiau norisi sužinoti, kas 
toliaus atsitiks. Tik visa bė
da tame, kad į trumpą lai
ką surandi “bus toliau.”

Iš visų kitų Rojaus Mi- 
zaros parašytų apysakų, 
šioji man labiausiai patin
ka. Skaityk ir norėk!

Kartą aš jo klausiau, ar 
tinkamai reiškiu savo min
tis, rašydamas straipsne
lius; ar daug reikia taisyti 
mano žalią medžiagą?

Į tai Rojus Mizara tiek 
atsakė:

“Skaityk kuo daugiau
siai.”

Na, tai drg. M'izara: Jūs 
rašote apysakas, o aš skai
tau. Daugiau Jūs rašysite, 
daugiau aš skaitysiu. .

Pranas.

NAMAI DARBININKAMS

Kaišiadorys, spalio 8.—Kai
šiadorių tarybiniame ūkyje 
statomi 5 nauji gyvenamieji 
namai darbininkams. Kiekvie
nas statomas namas susideda 
iš dviejų erdvių butų. Trijų 
gyvenamųjų namų statyba jau 
visiškai užbaigta. Juose apsi
gyveno tarybinio ūkio darbi- 
ninkai-pirmūnai, jų tarpe Lie
tuvos TSR Aukščiausios Tary
bos deputatas traktorininkas 
Trubickas ir kiti.

Kingston, N. Y. — Far- 
meris Theo. Lutzel areštuo
tas už Ruthos Bergeman- 
naitės nušovimą.

Oro Nelaimės.
Kai kada vienu kartu ima ir pasireiškia daug oro ne

laimių: lėktuvinių nelaimių, kuriose žūva nemažai žmo
nių.

Praėjusį mėnesį Amerikoje šios rūšies nelaimių buvo 
labai daug: sudužo nemažai militarinių lėktuvų, sudužo 
ir pasažierinių.

Štai tik šiomis dienomis Dalias miesto aerodrome 
(Teksuose) tragiškai žuvo 28 asmenys, kai lėktuvas, 
kuriuo jie lėkė, besileisdamas aerodroman, sugedo, atsi
mušė į pastatą ir užsidegė. Iš 46 asmenų, lėkusių lėktuvu, 
28, kaip minėjome, žuvo, o kiti sužeisti — nugabenti į 
ligoninę.

Per lapkričio mėnesį, apskaičiuojama, oro nelaimėse

Teko Laisvėj skaityti Dr. 
J. Stanislovaičio straipsnį, 
kuris buvo išverstas iš ang
lų kalbos. Toks 
turėtų atidaryti 
užkietėjusiam
kui.”

Lietuvių tarpe 
me ir daugiau

straipsnis 
mintis ir 

“griešnin-

mes turi- 
gydytojų,

žuvo apie 200 žmonių.
Tai rodo, jog traukiniais keliavimas dar vis yra sau

gesnis, nei lėktuvais, nežiūrint to, kad pastaraisiais ke
liaujant, žmogus greičiau pasielgia savo destinaciją.

Tačiau, neveizint į taį, žmonės lėktuvais vis daugiau ir 
daugiau lėks, nes jie yra greitesni už kitas važiuotės 
priemones!

Lėktuvų savininkai, betgi, turėtų kreipti daugiau dė
mesio į žmonių gyvybių apsaugojimą, o ne į pelną.

K. Žukauskiene, Newark W............_.ji......
Elizabetho Vajininkai .. .1. ......... fcr . ”
M. Svinkūnienė, Waterbui^A- ... .........
Hartfordo Vajininkai ... .........
Philadelphijos Vajininkai ..... .........
Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston ..
ALDLD 20 kp. Moterų Skyr., Binghamton . . . . 
Brooklyn© Vajininkai ......... .........
P. Anderson - L. Bekešiene, Rochester.............
P. Beeis—F. Klaston, Great Neck ... ...........
J. Davidonis, Worcester .......... 811
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 790
A. Žemaitis, Baltimore ............
Bridgeporto Vajininkai .....
V. Ramanauskas, Minersvill#...
P. Šlajus, Eddystone I
S. Kuzmickas, Shenandoah V..
C. K. Urban, Hudson ........
J. Matachun, Paterson ............
L. Pruseiką, Chicago ..............
E. Kasparienė, Wilkes-Barre ..
J. Blažionis, Lowell ..................
S. Sharkey, Easton ....................
S. Kirslis, Bridgewater ............
Geo. Shimaitis, Brockton .........
S. Penkauskas, Lawrence ........
V. Padgalskas, Mexico ..............
P. 
J.

Šlekaitis, Scranton ...........
Simutis, Nashua ................
P.. Dambrauskas, Haverhill

Punktu
• 3094 
. 7 2878 
. .\2199
• • 1955
.. 1809

• ■ 1780
.. 1180
•• 1018 
... 930 
. • • 990
.......  216 
......... 196 
......... 196 
......... 186 
..... .....168 
........ 168 
S..., ■ m . 144 
C...... 144
......... 140 

110 
......... 112 
.........  112 
........ 104 
.......... 84 
........... 84 
......... 84

... 72 

.. 56 
... ‘>5 
... 28

. 28

J. Adams, Grand Rapids ........
S. Tvaifjonas, Detroit ..............
A. Valinčius, Pittston 
Vcw Smalstis, Detroit ..............
J. Didjun, New Haven ..........
J. Žilinskas, Lewi Jt on .........
V. Wall, Wilkes-Bkrre

. Gijyįjas, Norwoofci  .L......... 
Lka, Brockton .

Scotia ......................
., Cliffside ..............

3781LLD 75 Kp., Miami ..................
S. Puidokas, Rumford ............
Helen Jacobs, Oakland ...........
A. Bernot, Los Angeles ............
A. J.-Navickas, Haverhill .......

j II. ŽinnvnėTBinghamton 1........
J. Žebryšręieveland ... 1..........

■ A. Taraška, Milton ..../............
]_J. Daujotas, E. St. Louis .......

So. Boston \........

491
468
434
4111 J.
392 Ą 
•jjjj^JrjGuhzi n, 
392ILLP 77 kp I v -r rrr— ▼ x.
366
331
308 
280 
278 
260 
257 
236
230

Philadelphiečiai gražiai 
darbuojasi. Jų vajininkųį 
kapitonas, Wm. Patten, pri
siuntė atnaujinimų. Taipgi 
A. Galkus įsakė, kad pri- 
skaityt punktus prie Phiįa^ 
delphijos. Gavome daugiau 
laiškų nuo kitų philadel- 
phiečių, kurie bus sekama
me numeryje paskelbti.

ALDLD 20 kuopa, Mote
rų skyr., Binghamton, gerai 
pakilo punktais. J.sj^. Na- 
valinskienė prisiuntęfn^fe 
prenumeratą, kurią užrašė 
Yudikaitienė savo giminai
čiui, kaipo kalėdinę dovaną. 
Navalinskienė taipgi dėkoja 
visiems tiems, kurie jai pa
gelbsti darbuotis vajuje. Ji 
taipgi atsiuntė ir atnaujini
mu. I

Great Neckas jau laimė
tojų skyriuje.’ Worcester] 
nustūmė atgal. F. Klaston 
prisiuntė pluoštą atnaujini
mu.

A. Lipčius, iš Eddystone, 
Pa., nors ir po sunkios ope
racijos, vis vien rūpinasi 
vajaus reikalais. Jis pri
siuntė atnaujinimų ir punk
tus skiria P. Šlajui.

Mūsų dainininkas S. Kuz
mickas, iš Shenandoah, Pa., 
vėl prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Ma-i

miestų -Jmiestelių skaityto^ 
įųs taųypat stoti Į vajų, 

dirbti su savo vaji- 
ninkfus.

Aukų persikėlimui ir 
14Fr(Nn]\ biudžeto sustipri- 

"ai:
Wood-

nimui gayc
Per Geo 

haven, N. 1
B. Tuskey, Scranton, Pa.,

Po $3: A. Galkus, Phila-

linčius, Pittston, Pa.
Po $1: V. Gaidis, Bing

hamton, N. Y., Charles Bar- 
tašius, Rahway, N. J., Ona 
Mažuikienė, D o re h ester, 
Mass., V. ir G. Danilevičiai, 
Brooklyn, N. Y.

Auk 
nįeįUFšioF gauta

Philadelphia, Pa. . 
i Brockton, Mass.
I Worcester, Mass.
New Haven, Conn 
Elizabeth, N. J. .. 
Waterbury, Conn. 
Bridgeport, Conn.

sustiprini- 
sekamai: 
. $312.00 
.. 188.00 
.. 1183.79

101.00

88.00

1 Chicago, 111 ...............
Baltimore, Md............

i Detroit, Mich............
Pittsburgh, Pa. .......
Hartford, Conn.........

- . .r/-,-! Binghamton, N. Y. ..
nomc, kad tai dar'nepasku- Bayonne NJ 
tinė nauja prenumerata busį^^ Britain,' Conn. .* 
nuo j°- ■ So. Boston, Mass. ...

J. Žilinskas, Lewiston, | Scranton, Pa.............
Me., naujai įėjo į vajų, pri-1 Rochester, N. Y........
siųsdamas atnaujinimų. Į Cliffside'Park, N. J.

Sekanti vajininkai pakilo Los Angeles, Calif. .. 
punktais su atnaujinimais: į Stamford, Conn.........
A. P. Dambrauskas, Haver-j Lawrence, Mass.........
hill, Mass, ir A. Valinčius,:Wilkes-Barre, Pa. ... 
Pittston, Pa. Šie du vajinin-(Seattle, Wash............
kai turėtų gauti ir pagelbi-! Easton, Pa. ... i.... 
ninku, nes jų miestuose ir j Hillside, N. J............
apylinkėje dirva plati —'Kearny, N. J. .........
tik reikia daugiau pasiryžk į Grea£ Neck, N. Y. ^ 
mo padirbėti.

Mes kviečiame ne vien 
tik vajininkus energingai 
darbuotis vajuje, bet ir tų

Youngstown plieno darbininkai prie Carnegie-IIlinois 
Steel Corp fabrikų Youngstown, Ohio, apsišildo ir sti

prinasi iš unijos virtuvės atgabenta karšta kava.
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ien’New Kensington, Pa. 
Bridgewater, Mass. . 
Grand Rapids, Mich. 
Portland, Me......

į Schenectady, N. Y. ... 5.00 
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5.00
! Girardville, Pa.
Į Miami, Fla........
. Paterson, N. J.
i Gardner, Mass, 
Milwaukee, Wis
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SCOO 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00

Staaandoah, Pa
Haverhill, Mass.
Minersville, Pa.
Norwood, Mass........... 1.00 •

ninkams ir rėmėjams už 
gražią paramą.

Prašome pavienių skaity
tojų stoti į darbą gavimui 
naujų skaitytojų. Pasekite 
drg. Yudikaitienės pavyzdį.

Laisvės Adm-cija.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Gruod. 2, 1949



Apie tuos, Kurie Darbuojasi, 
Kad iš Vokietijos Lietuviai 

Negrįžtų Lietuvon
Iš Lietuvos oabėgeliams, gyvenantiems Vokietijoje, skiria

mam laikraštyje skaitome straipsni “Judošiai.” Rašo A. Venc
kus. Straipsnio autorius plačiai nušviečia veikla prelato Kru
pavičiaus, Plechavičiaus, Paukščio ir kitu nusidėjėlių pastan
gas, kad neleisti iš lageriu oabėgeliams grįžti savo tėvynėn i 
Lietuvon.

Kas nežino legendos apie 
Judą, kuris už trisdešimt si
dabrinių pardavė savo viešpa
tį. Legendose minimas Juda 
elgėsi įžūliai: pabuč i a v ę s 
Kristų ir tuo pačiu jį išdavęs 
budeliams. Tačiau šių dienų 
judošiai elgiasi kur kas įžūliau. 
Juda, gavęs trisdešimtį sidab
rinių, pabodusios sąžinės ka
muojamas, pasikorė, šių die
nų lietuviškieji judošiai žymiai 
pranašesni. Kas mėnesį gau
dami už patarnavimus iš savo 
ponų dosnų atlyginimą, .jie 
nei minutei neišgirsta sąžinės 
balso. O iš viso, a)’ tie judošiai 
turi sąžinę? Tie ponai pasku
tinę sąžinės dalį užkasė kartu 
su Kauno IX forto, Panerių 
kankiniais, kada net nemirk
sėdami, budeliams — gesta- 
piniam slibinui, padėjo žudyti 
nekaltus žmones.

Dvidešimtojo amžiaus judų 
veikimo vieta — anglų ir ame
rikiečių okupuotos Vokietijos 
zonos, čia susisuko savo niek
šingus lizdus judos, kurie 
trukdo doriems lietuviams 
grįžti į Tėvynę.
ĮRODYMAI apie išdavikų 

DARBUS

Atvykusieji į Lietuvą žo
džiais ir įvairiais dokumen
tai^ ryškiai papasakoja apie 
tėvynės išdavikų nuolat 
skleidžiamą melą, terorą. 
Krupavičiai, paukščiai, rei- 
vyčiai siekia visokiausio
mis priemonėmis sulaiky
ti svetimame krašte atsidūru
sius lietuvius nuo grįžimo į 
Tėvynę. Vieni lietuviai, o pas
tarųjų dauguma, vokiškosios 
okupacijos metais buvo išvežti 
į Vokietijos katorgą, kiti, ap
linkybių spiriami, atsidūrė 
Vokietijos toliuose. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė visiems, 
išskyrus karinius nusikaltė
lius, dovanojo praeities klai
das ir paragino grįžti į Tėvy
nę. Tūkstančiai lietuvių grįžo 
iš anglų-amerikiečių okupaci
nių Vokietijos zonų ir šian
dien laimingai gyvena Tarybų 
Lietuvoje. Tačiau dar yra ne
maža lietuvių, kurie badmi- 
riauja DP lageriuose, arba 
emigravę bastosi po svetimus 
kraštus. Kas kaltas? Žinoma, 
už savo veiksmus atsako kiek
vienas pats. Tačiau ypatingai 
svarbią priežastį, dėl kurios 
lietuviai daugelyje vietų tem
pia vargo retežius tiksliai nu
sako šakiečio Gedimino Pranc- 
kevičiaus laiškas iš Kanados 
San Antonio aukso kasyklų,

Paramstytojai “lubų” kasyklose sugrįžo į New Kath
leen kasyklą netoli Du Quion, Ill., po 52 dienų streiko. 
Paskelbdamas paraginimą grįžti darban, mainierių 
unijos prezidentas John L. Lewis leido suprasti, jog 
streikas tik pertraukiamas, kad jis iš naujo prasidės 
gruodžio 1-mą, jeigu lig to laiko firmos nebus pasi
stengusios su unija susiderėti dėl mainierių pensijos, 

algų ir darbo sąlygų.

prieš kelias savaites parašytas ' 
lietuviams, esantiems Hanau 
DP stovykloje. “Aš rytą ii’ 
vakarą keikiu Krupavičių, 
Karvelį, Paukštį. Per jų ma
lonę atsidūriau šiame praga
re’’. — rašė laiške Gediminas 
Pranckevičius. “Buvau hitle
rininkų lietuviška i-vokiškos
policijos vado Reivyčio įsaky
mu išvežtas į Vokietiją, gyve
nau Hanau stovykloje, ir šie 
velniai susuko man galvą vyk
ti į Kanadą. Darbas nepap
rastai sunkus, sveikata tirpsta 
kaip vaškas, o uždarbio vos- 
ne-vos užtenka valgiui. Sutar
tis galioja dar dvejus metus. 
Nežinau ar ištversiu iki galo”, 
šis laiškas nereikalingas paaiš- 
k i n i m ų.

KAIP JIE PABĖGĖLIUS 
IŠNAUDOJA

Tautos išdavikai. kariniai 
nusikaltėliai visomis jėgomis 
siekia savo rankose laikyti 
anglų bei amerikiečių zonose 

i esančius lietuvius, ši saujelė 
niekšų aiškiai žino, jog jie 
reikalingi šeimininkams, kol 
padeda išnaudoti DP lageriuo
se esančius lietuvius, siuntinė
ti juos Kanados, Australijos 
vergavaldžiams. Visiems lietu
viams grįžus į Lietuvą, šie po
nai “veikėjai”, Įvairūs komite- 
tininkai liktų be duosnių mais
to davinių, netektų pasisavin
tų skambių titulų bei pareigu.

šio seniai lietuvių tautos 
išsižadėję išgamos nuo pirmų 
savo veiklos metų prekiauja 
mūsų tautos laime. Kai profe
sorius M. Biržiška šaukė lie
tuvių tautą vaduoti lenkiškų 
imperialistų pavergtą Vilnių, 
visi laikė ji lietuviu-patriotu. 
Tačiau, kai fašistinio siaubo 
metais tas pats Biržiška gar
bino Hitlerį, ragindamas lietu
vius stoti į vokiečių kariuome
nę, — visi pamatė jo tikrąjį 
veidą. O kada prieš keletą 
mėnesių Hanau lageryje tas 
pats Biržiška ragino visus lie
tuvius emigruoti svetur ir ko
voti su norinčiais grįžti į Lie
tuvą — visi šį chameleoną 
p a k r i k š t i. j o j u d o š i u m.

Lietuvos liaudis suteikė Ple
chavičiui “kruvinojo genero
lo” vardą. Tai jis 1919 metais 
šaudė Žemaitijos valstiečius, 
paskui norėjo Lietuvos jauni
mą sukišti į hitlerinės karo 
mašinos nasrus. Dabar šis 
kruvinasis generolas, perėjęs 
i anglų tarnybą, bastosi po 
anglų-amerikiečių zonas. Fa- 

‘šistinis generolas rado bend-

rą kalbą su buvusiu socialde-i 
mokratu Biržiška, krikščionių- 
demokratų lyderiu Mykolu 
Krupavičium. Krupavičius pa
dėjo fašistiniam Smetonos ka
binetui prasiskinti kelią į val
džią. Krupavičiui priklauso 
žodžiai : “Darbininkus šau
dėm ir šaudysim”. šiandien 
Krupavičius, iškilęs į pralo
tus, pasikvietęs į talką buvusį 
SS dalinių majorą, karinį nu
sikaltėlį Liekų, Eichstadto DP 
lageryje įrengė savo štabą, 
pasiskelbė anglų bei ameri
kiečių zonų lietuvių komiteto 
pirmininku, šiam komitetui 
talkininkauja Bernardas Braz
džionis, garbinęs hitlerinius 
Lietuvos okupantus, ir dabar 
Rebdorfo lageryje apgaulin
gai vapaliojus apie ilgesį Lie
tuvai.

PAUKŠTYS IR REIVYTIS

Anglų zonoje Leite mieste
lyje šiltas gūžtas susisuko ar
timas Krupavičiaus ir Ko 
bendradarbis kubiliūninis ge
neralinis tarėjas Paukštys, šio j 
biauraus išdaviko dėka, šim- i 
tai tūkstančių lietuvių buvę 
išgabenta į hitlerinės kator
gos fabrikus, stovyklas. Nuo
lat iš Leito Mykolui Krupavi
čiui laiškus siunčia dr. Reže- 
vitauskas. Kas yra šis dr. Rc- 
ževitauskas? Ogi karinis nu
sikaltėlis, hitlerinės policijos 
Lietuvoje vadas Reivytis, prisi- 
kergęs daktaro titulą, bandąs 
paisislėpti Reževitausko pa
varde. Mat, per daug lietuvių 
- patrijotų nukentėjo nuo Rei
vyčio įsakymų, kuriuos uoliai 
vykdė jo policininkai. Tačiau 
sunku paslėpti yla maiše.

Šie lietuvių tautos išdavikai 
į pagalbą pasikvietė buvusius 
aukštus gestapininkus, Kubi
liūno “savivaldos” pareigūnus, 
su kurių pagalba jie terori
zuoja DP lageriuose esančius 
lietuvius.

ši nusikaltėlių kompanija 
šmeižia Tarybų Lietuvos gy
venimą, lieja melo sriautus. 
Netenka stebėtis “Mūsų ke
lio,” “žiburio” ir kitų spaus
dintų melo šaltinių akiplėšiš
kumu bei absurdiškumu. Bu
vęs vokiškos “Ateities” redak
torius gestapininkas Bronius 
Daunoras aktyviai padeda 
leisti ir redaguoti šiuos melo 
laikraščius.

Norėjęs Grįžti L’etuvon 
Nukent? jo

Krupavičiaus, Plechavičiaus, 
Paukščio, Reivyčio nurodymai 
privalomi visiems lageriams, 
kuriuose siaučia gestapinis 
terdras— Reivyčio specialybė. 
Okupacijos laikais Reivyčio 
policininkai pagal savo šefo 
įsakymą suėmė ir prievarta į 
Vokietiją išsiuntė mokytoją 
Rezgį už tai, jog jis nenorė
jo tarnauti okupantams. Šian
dien Detmoldo DP lagerio po
licininkai, vykdydami Reivy
čio įsakymą, mokytoją Rezgį 
žiauriai sumušė ir išmetė pro 
lagerio vartus. Mat, Rezgys 
norėjo grįžti į Lietuvą. To
kių pavyzdžių šimtai.

Buvęs buržuazinės Lietuvos 
diplomatas Berlyne, gestapo 
bendradarbis Sidzik a u s k a s 
kartu su Reimygeriu šnipinė
ja, kas iš Tarybų Lietuvos 
gauna laiškus, laikraščius. 
Lietuvių patriotams persekio
ti, amerikiečių padedami, ka
riniai nusikaltėliai sudarė dvi 
vadinamas sargybų kuopas. 
Vienai šių kuopų, esančiai 
Amberge, vadovauja artimas 
gen. Plechavičiaus bendradar
bis Šukys. Antrajai, Visbur- 
ge esančiai sargybos kuopai, 
vadovauja pulkininkas Urbo
nas, buvęs Plechavičiaus 
“rinktinės” štabo viršininkas.

Pabėgėliai Turi 
Mokėt Duokles

Visi anglų-amerikiečių oku
pacinių -zonų lietuviškieji ju
dos anksčiau ištikimai tarna
vo fašistinei Smetonos dikta
tūrai, vėliau garbino Hitlerį, 
o šiandieną, dievindami dole
rį, veisia fašistinį daigyną. 
Krupavičiaus ir Ko. nutarimu 
kiekvienas DP lagerio lietuvis 
kas mėnesį moka vieną mar
kę į zonų komiteto fondą, šie 
pinigai persiunčiami Krupa
vičiaus žinion. O toliau ? Da

lis pinigų išleidžiama melui 
prieš Tarybų Lietuvą fabri
kuoti, DP lageriuose esan
tiems šnipams apmokėti, o 
didžiausia dalis šių prievarta 
surinktų pinigų iššvaistoma 
orgijoms, kurios vyksta po 
dažnų pasitarimų dalyvaujant 
komitetininkę viršūnėms.

Suokalbis Jaunus 
Vyrus Išvežti

Vienas iš pagrindinių lietu
viškųjų judošių uždavinių — 
išgabenti kuo daugiau lietu
vių į svetimas šalis. Kanados, 
Australijos, Belgijos kapita? 
listai samdosi lietuvius, kurie, 
pasirašę su darbdaviu sutartį 
keliems metams, iš esmės 
tampa vergais. Aukščiau mes 
citavome šakiečio Gedimino 
Pranckevičiaus laišką. šim
tuose panašių laiškų emigravę 
lietuviai rašo apie Krupavi
čių, Biržišką, Paukštį ir ki
tus. Bijodami lietuvių grįži
mo į Tėvynę Lietuvą, kariniai 
nusikaltėliai stengiasi lage
riuose esančius lietuvius kuo 

[greičiau išsiųsti į užjūrį. Ne
seniai mėgėjai žarstyti ugnį 
svetimomis rankomis išleido 
visiškai slaptą aplinkraštį la
gerių komitetams, kuriame 
nurodoma, kad kiekvienas 
jaunas lietuvis turi būtinai 
emigruoti. Lagerių komitetai 
raginami atlikti emigraciją 
kuo trumpiausiu laiku. Ap
linkraštyje nurodoma imtis fi
zinių priemonių prieš neno
rinčius emigruoti lietuvius.

Komitetininkai stengiasi su 
įvairių provokacijų pagalba 
apgaudinėti DP lageriuose 
esančius lietuvius ir įpiršti 
jiems emigracijos “rojų.”

Provokacijos

Į Lietuvą grįžęs kaunietis. 
Jakimčikas pasiuntė Bleidor- 
no DP lageryje esančiam Vik
torui Stankui laišką. Stankus 
laišką gavo. Voke gavėjas 
rado, atviruką iš Vilniaus su 

Į €

Gedimino pilies vaizdu. O 
laiške Jakimčikas nepažįsta
ma rašysena skundžiasi blogu 
gyvenimu Lietuvoje ir ragina 
Stankų važiuoti į Australiją. 
Tačiau ši provokacija paaiš-> 
kūjo. Specialūs lagerių sky
riai falsifikuoja iš Lietuvos 
gaunamus laiškus. Atvykęs į 
Lietuvą, Viktoras Stankus 
Kaune sutiko Jakimčiką ir 
dari kartą įsitikino niekšiškos 
konįitetininkų apgaulės įžūlu
mu.,

DP lagerių emigracijos biu
rų reikalus tvarko vadinamie
ji emigracijos karininkai. 
Eichstato mieste Rebdorfo 
DP lagerio emigracijos kari
ninku darbuojasi buvęs “sa
visaugos” dalinių kapitonas 
Juodelė, kuris palaiko ryšius 
su Krupavičiaus komitetu. 
Emigracijos biure “darbuoja
si” taip pat Juodelės brolis, 
buvęs SS dalinių karininkas.

Emigracijos karininkai už 
kiekvieną emigravusį lietuvį 
iš komiteto gauna premijas 
maistu, degtine, pinigais, o 
emigravusių lietuvių laukia 
katorginis darbas, išnaudoji
mas, pražūtis toli nuo Tėvy
nės.

Kariniai nusikaltėliai DP 
lageriuose įvedė gestapinę 
tvarką. Bauginimais bei te
roru jie stengiasi sulaikyti 
lietuvius nuo grįžimo į Tėvy
nę. Pralieję ramių Lietuvos 
žmonių kraują, bijodami sto
ti prieš liaudies teisingumą, 
šie judos nori palikti, užver
buoti kuo didesnį skaičių do
rų lietuvių. Nuolatiniai ko
mitetininkę pasitarimai, emi
gracija, teroras,, senieji ges- 
tapiniai metodai ir melas be 
saiko, logikos ir gėdos, turi 
tikslą priversti lietuvį pamirš
ti savo kraštą. Tačiau kari
niai nusikaltėliai, kad ir kaip 
jie besiaustų, jokiomis prie
monėmis negali sulaikyti lie
tuvio svetimuose kraštuose. 
Šiandien kiekvieno doro lietu
vio, nežiūrint praeities vei
klos, įsitikinimo, pirmaeilė ir 
švenčiausia pareiga grįžti į 
Lietuvą. Lietuviškieji dvide
šimtojo amžiaus judošiai Tė
vynės neturi, ir jų laukia gė
dingas blaškymasis po sveti
mus kraštus, amžinas, nenu-

REVOLIUCIJA ŽEMĖS ŪKYJE, 
AMERIKA IR LIETUVA

Jungtinių Tautų Maisto 
ir Agrikultūros Organizaci
jos susirinkimė lapkričio 22 
dieną kalbėjo Jungtinių 
Valstijų prezidentas Harry 
S. Truman. Jo kalba verta 
dėmesio. Ji liečia patį svar
biausią žmonijos klausimą, 
būtent, maisto problemą. 
Nepaisant milžinišku moks
lo pasiekimų, nepaisant to, 
kad jau susilaukėme atomi
nės gadynės, vistiek dar 
šiandien milijonai ir milijo
nai žmonių vaikštinėja al
kani, milijonai ir milijonai 
kovoja su alkiu ir milijonai 
miršta be laiko tik todėl, 
kad neturi pakankamai 
sveiko, gero maisto. Net čia 
pat, pas mus, Jungtinėse 
Valstijose, pietuose ir did
miesčiuose užtiksime milijo
nus žmonių, kuriems svei
kas, geras maistas nepasie
kiamas pakankamame kie
kyje. Daugiau kaip šeši mi
lijonai šeimų, pagal pasku
tinį valdžios apskaitymą, 
gyvena žemiau normalaus, 
sveikatos išlaikymui reika
lingo lygio.

Žinoma, kas liečia šį kra
štą, tai šis milijonų alkis 
yra baisi kriminalystė, vai
sius kvailos, kriminališkos 
kapitalistinės santvarkos. 
Mūsų valdžia turi supirkus 
iš farmerių bilijonus buše
lių įvairiausių grūdų ir 
bulviu. Jie suversti svirnuo
se, pūva, genda. O alkaniem 
žmonėm valdžia neduoda, 
nes tas pakenktų maisto 
trusto interesams, maistas 
turėtų atpigti, saujelės ka
pitalistų pelnams būtų smū
gis.

Tačiau ne ši klausima t, v

turėjau mintyje, kai per
skaičiau prezidento Truma- 
no prakalbą. Man įkrito 
minti n, jo pabrėžimas žemės 
ūkyje pasiektų pagerinimų, 
— pagerinimų gamyboje, 
technikoje. “Tai nėra per
dėjimas sakyti,” jis pareiš
kė, “kad, kaipo tų pasieki
mų pasėka, įvyko Jungti
nių Valstijų agrikultūroje 
revoliucija.” Pagerintos ja
vų ir gyvulių veislės, iš
mokta masiniai kovoti prieš 
ligas ir parazitus, vis dau
giau ir daugiau ištobulinta 
mašinerija arimui ir akėji
mui laukų, sėjimui grūdų, 
piovimui ir nuėmimui javų 
nuo lauku, ir 1.1.

Ana diena New Yorko 
valstijos valdžios leidžia
mam industriniam žurnale 
mačiau paveikslą, kaip • di
džiuliame lauke moderniška 
mašina vienas žmogus nui
ma medeliu rasoda. Mašina 
mažyčius medelius gražiai 
išrauna ir surūšiuoja. Vie
na mašina atlieka mažiau
sia vieno šimto žmonių dar
bą. Koks progresas, kokia 
revoliucija!

Arba paimkime moder
nišką mašiną javams nuo 
laukų nuimti. Ar gali pen
kių ar dešimties akerių že
mės valstietis tokią mašiną 
įsigyti ir panaudoti? Aišku, 
jog negali. Tokiai mašinai 
tokio lauko nė apsisukti ne
užtektu !

Ir tuojau mano galvoje 
pasirodė mūsų gimtinė ša
lis Lietuva. Koks baisus at
silikimas žemės ūkio tech
nikoje buvo! Kokia kraštui 
nelaimė dėl to atsilikimo! 
Koks vargas ir skurdas

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
Elizabethietis Leon Pas- 

zun gavo laišką nuo savo 
dukters iš Vilniaus. Jame, 
tarp kitko, skaitome:

Vilnius, 1949. X. 15 
My Dear Papa:

Again Saturday’s after
noon. Having used more to 
English I made up my mind 
to write to you a letter 
again in English. I think 
this will be of great benefit 
to me. Please, dear father, 
say few words as far as my 
English is concerned. An 
idea still afflicts me. very 
much that I won’t be able to 
speak decently in English... 
Now having borne minutes 
I want to share with you 
about our troubles, and 
pleasures, and achieve
ments.

As I have mentioned in 
previous letters our capitol 
has been terribly destroyed. 
But, thanks to our people, 
its dilapidated walls, and 
ruined houses are being re
stored. Every student made 
a promise to help to restore 
our dear Vilnius. For in
stance, I have already ful
filled my output. I have 
worked 67 hours in the re
storation work. Really, the 
face of old Vilnius has com
pletely changed. Perhaps 
you remember this dirty 
street “Zawolna,” later 
“Pylimo,” now it is altered 
to a fine, tidy street with 
many rest gardens. Kated
ros square is pathed and 
planted with trees and be

plaunamas išgamos, tautos 
priešo vardas. Jie seka Ju
dos pėdomis. Jų laukia Ju
dos likimas.

A. Venckus
“Tėvynės Balsas”

I tiems, kurio tą žemelę ture- 
į jo knisti tais primityviš
kais padargais! Visi atsi
menate, visi žinote, t On ei 
daug apie tai kalbėti nerei-
kia, neapsimoka.

Jeigu jau kur žemes ūky
je reikėjo revoliucijos, tai 
Lietuvoje. Tie maži viensė- 
dėliai, tie smulkūs žemes 
sklypeliai, tos žagrės ir me
dinės akėčios, tie vos kojas 
velką arkliai, tos ^pririštos 
karvės, ožkos, avys ir net 
kiaulės, — takjs/nčia, tai 
baisus primityvizmas. Ir 
džiugu, kad šiandien toji re
voliucija tikrai prasidėjo, 

Tikrai eina pirmyn. Vienin? 
lėlė ir tik vienintelė tebuvo 
išeitis: organizuoti, kurti 
kolektyviškus ūkius. Pirmu 
sykiu dideliuose, plačiuose, 
lygios žemės laukuose bus 

| pritaikyta ir paleista dar
ban moderniškoji žemės 
ūkio mašina. Kokia laimė 
valstiečiams! Koks pasiliuo- 
savimas nuo sunkaus darbo 
ir baisaus vargo! Pasidaro 
praktiškai galimas masinis 
veislių gerinimas ir pirmu 

;sykiu moksliškai galima ko
voti su gyvulių ir javų ligo
mis ir parazitais.

Kas to nemato ir prieši
nasi Lietuvoje žemės ūkio 

• kolektyvizacijai, tas rimtai 
' nepagalvoja.

Oh, žinoma, galėjo būti 
[Lietuvoje paleistas darban 
“natūralusis,” senasis pro

cesas. Tegul žemė laipsniš- 
ikai pereina į saujelės stam- 
!biu dvarininku rankas. Te- 
;gul subankrutavę, išlicituo- 
ti valstiečiai bėga nuo že
mės, tampa dvarininkų ber- 

ptais, arba susiranda užsiė
mimą miestuose.

Bet tai būtų buvęs kapi
talistinis Lietuvos žemės 

i ūkio problemos sprendimas. 
Lietuva gi pasirinko tikrai 

'žmonišką, modernišką, so- 
įcialistinį kelią. Kaip visus 
! kitus gyvenimo klausimus, 
taip žemės ūkio klausimą ji 

auti fui bushes.
lu the previous letter I; 

said that, perhaps, next! 
spring our village VosiūnaL 
will join the collective arte-! 
le, that is, they will turn 
their individual farming in-1 
to the collective one because 
the Soviet government finds 
it to be more convenient 
way for farming, and it is 
able to uše all kinds of tech
nical means.. .

I am always eagerly wai
ting for your letters. Please, 
write often, I shall be very 
thankful. Best regards from 
mother, Julytė and her hus
band, and also my friends.

Bučiuoju karštai, visad 
jus gerbianti ir mylinti duk
tė Elvyra.

sprendžia žmoniškai, moks
liškai, moderniškai. Nerei
kia dvarų, nereikia maisto 
trustų ir kapitalistų žemės 
ūkyje! Valstiečiai patys su
lieja žemes į didelius lau
kus. Žemę patys apdirba 
moderniškais pad a r gaiš. 
Lengviau jiems dirbti, švie
siau jiems gyventi.

Kolektyve galima pasi
statyti visokių moderniškai 
įrengtų pastatų tiek vals
tiečiams gyventi, tiek gyvu-
liams užlaikyti. Tik kolek
tyve galima susikurti įvai
riausių kultūrinių įstaigų 

1 ir įtarauk urnų.
Štai tikras, teisingas ir 

šviesus kelias mūsų senajai 
tėvynei į laimingą ir švie
sų gyvenimą.

S ai ietis.

Herbert H. Lebmanas (kairėje) laimėfęs'^rifimmus į 
J. V. Senatą sveikina su juomi kartu laimėjusi New 

Yorko miesto majorystę William O’Dwyeri.

3 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 2, 1949



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA -20-

Jonas Kaškaitis |

Užsiprenumeruokime
Rojaus Mizaros Knygą!

Wilkes-Barres Lietuviai, Pamatykite
Žymiojo Lietuvos rašytojo Juozo Baltušio sukurtą 
4-rių veiksmų dramą apie senąjį Lietuvos kaimą

(Tąsa)
Durys buvo atrakytos. Įėjęs virtuvėn, padėjęs 

duoną ant stalo, apsidairiau, bet nei vieno šeiminin
kų nesimatė.

— Maiki! — pagaliau išgirdau iš viršaus tą pa
tį balsą. — Užeikit čia!

Skubėjau laipteliais viršun, manydamas, jog ma
no kostumierką patiko kokia nelaimė. Įėjęs pro pra
daras miegrūmio duris, pamačiau Lyšienę begu
linčią plačioje baltoje lovoje.

— Nusigandai? — ji švelniai'tarė, truputėlį be
sišypsodama.

— Nežinau, ką atsakyti.
— Nieko neatsakyk, o sėskis, sėskis čia pat ant 

lovos, pasikalbėsime.’
Per tūlą laiką stovėjau, it nustelbtas, nežinoda

mas, ką sakyti ir veikti. O ji sau guli laisvai lovoje,
- matyt, geriausiai nusiteikusi. Jos viena nuoga ko

jytė kyšojo pro užklodalą ir piršteliai truputėlį 
krutėjo, lyg sakydami: nesibijok, sėskis!

Jos brunetiniai galvos plaukai buvo padrikę ant 
baltos paduškos, nuo krūtinės uždangalas nuslinkęs 
žemyn ir, pro praskėstas padžiamas, matėsi kampe
lis baltuojančios plikos krūtinės. Ji vis stebėjo ma
ne ir maloniai šypsojosi.

— Nusivilk džiaketą, Maiki, ir sėskis, sušilk. Tu 
tiek daug dirbi, taip sunkiai! Man tavęs gaila. Aš 
apie tave nuolat galvoju .. .

Iš karto maniau, būk Lyšienė susirgo proto liga, 
bet, visapusiai ją apžvelgęs, nemačiau jokių ženklų, 
tai liudijant.
. — Bet... poniute...

— Nebijok, Maiki, vyro nėra, — jis šį rytą anks
ti išėjo saliūnan.

Aš sėdausi, biskelį atsipeikėjau, užgultas keistos 
staigmenos.

— Ar dabar supranti, kodėl aš tau įsakiau man 
duona atvežti ne ketvirtadieniais, o penktadieniais?

— Ne.
— Ketvirtadieniais mano vyras rytmečiais na

mie, o penktadieniais jis anksti eina biznio vieton.
— Taip.. .
Ji pagrobė mano ranką ir spaudė ją prie šiltos, 

lengvai besikilnojančios savo krūtinės.
— Maiki! Koks tu gražus vyras! Tu tur būti 

nežinai, kad esi gražus. Vyrai dažnai to nesupran
ta. O kiti dasiprotėja jau per vėlai, kai niekam 
nesti reikalingi... Taip, tu gražus vyras. Blondi
nas ! O tavo lūpos!. .. Dėl tavęs bet kuri moteris 
eitų į patį pragarą. .. Bet tu dabar manysi, jog 
aš esu didelė nedorėlė ir pasileidėlė. Aš žinau!...

— Ne, poniute, to niekad nemanysiu! — tariau. 
Ką gi kita aš jai galėjau atsakyti?

— Nevadink manęs “poniute,” — aš tau nesu 
jokia ponia, o tik Amilija. Taip, Amilija!... Gali, 
pagaliau, apie mane manyti, kaip tik- tu nori, bet 
aš savo vyro nemyliu, — negaliu mylėti. Negaliu! 
Tu tur būt tai pastebėjai. Sakyk: ar pastebėjai? 
Tik nemeluok!...

— Nesakyčiau .. .
— Kiekvienas, turįs akis, tai gali pastebėti.
— Kaip?

f. — Ogi taip: jis man personas, — nematai? Tai-
pirma priežastis. Antrosios tau nesakysiu, nes tu 
dar per jaunas ją žinoti. Chi, chi, chi!

— Kodėl tekėjote?
— Kodėl?! Kvailystė, žinai: jaunystė — kvailys

tė. Pasikvopinau ant jo turto, ant biznio. Tik da
bar pasirodo, jog nei jo saliūno, nei jo pinigų ne
galiu apsikabinti, negaliu pabučiuoti. Viskas šiuo
se namuose man darosi priklus, nepakenčiamas. 
Ak, Maiki!...

Ir taip aš pradėjau įsipainioti į reikalus, siekian
čius toliau, nei leidžia visuomenės priimti nuostatai.

Po to mano vežimas ties Lyšių durimis dažnai 
išstovėdavo ilgiau, negu leistina duonvežiui laiky
ti. Laimė, kad Lyšiai gyveno tolokai nuo miesto, ir 
aplink juos nebuvo artimesnių pažįstamų!

K>. t

Amilija Lyšienė buvo pernelyg drąsi moteriškė 
ir jai rodėsi, jog pasaulyje viskas yra galima, kas 
galima gražiai apeiti, paslepiant nuo žmonių akių.

— Vyras manimi taip pasitiki! — aiškino jinai 
man.— Tegu jam sako, kas ką nori, jis jais netikės,

| • iki savo akimis nematys. Ne vieną kartą, beje, jam 
reikėtų savo akimis matyti, kol jo galva suprastų 
dalyko esmės baisumą.

Lyg ir sąžinės graužiamas, kai kuriais vakarais,
♦ kai žinodavau, jog pats Lyšis bus saliūne, užeida

vau ten stiklui alaus išgerti. Koks tai nematomas 
varyklis mane ten stūmė, tarytum sužinoti, patirti, 
ar Lyšis ką nors nujaučia. Ir kiekvieną kartą senis 
mane pasitikdavo šiltu draugiškumu. Vieną penk- 

. tadienio vakarą jis ypač man buvo'geras..
— Sveikas, Maiki! Išsitrauk ant nhanęs šnapsą! 

Tu esi retas vyras, kurį aš taip mėgstu. Sakyk tu 
man, kodėl nesituoki?

— Kodėl?. .. — Nustebina mane šis jo nekaltas 
klausimas. — Kodėl? Merginti) nėra, — tinkamų 
merginų, ponas Lyši. >

• — E, ką tu kalbi! Tokiam vyrui, kaip pats, mer-
* ginų užtenka! Imk pavyzdį iš manęs. Žiūrėk, kokią 

z puikią žmoną aš gavau, o jau nepalyginamai esu® ' ' - \ i

Štai jau kelios savaitės, 
kaip visi mes skaitome 
“Laisvėj” Mizaros apysaką 
“Kelias į laimę.”

Skaitome ir džiaugiamės. 
Daug ten randame įdomių 
dalykų. Ką nors panašaus 
ir mes patys pergyvenom.

Nežinau, kaip kam. Bet 
man grožinės literatūros 
kūriniai įdomiausi. Kaip 
tiktai ateina “Laisvė”, “Vil
nis” “Liaudies Balsas” ar 
“Tiesa”, visų pirma, gražiai 
susitelkęs, perskaitau apy
sakų tęsinius, eilėraščius, o 
jau paskiau „Krislus”, “Pa
stabas” ir kitką.

Grožiniai kūriniai lengva 
ir įdomu skaityt. Jie aiš
kiai ir vaizdžiai nupiešia 
mums gyvenimo įvykius. Ir 
tie vaizdai kur kas pasto
viau pasilieka mūsų sąmo
nėj ir vaizduotėj, negu 
šiaip pakrikai išbarstyti 
pranešimai.

Sistematiškas, aiškus gy
venimo vaizdas — tai cįi- 
džiulė menininko prievolė. 
Rojus Mizara parašė jau 
keletą knygų, vis gyveni
miškų, aktualėmis temomis 
knygų.

Kiek galima spręsti iš 
lig šioliai tilpusių dalių, a- 
pysaka labai įdomi, gyva, 
jaudinanti. Mizara turi ra- 
šytojiško talento. Jis pasta
bus, akylas ir klausylas. 
Daug ką pats gyvenime pa
tyręs, daug ką pastebėjęs ir 
užsirekordavęs savo vaiz
duotėj. Ir Mizara moka 
nuosekliai ir sklandžiai su- 
raišio t gyvenimo epizodus, 
įpint, kur reikia, kutnios 
įtrygos, jausmo, jumoro, 
gyvumo, — ir pasidaro 
brandus, rimtas, kūrinys, 
apysaka.

Kaip ir kiekvienas meni
ninkas, taip ir Mizara yra 
plataus mosto menininkas. 
Jis ir rašytojas, publicistas, 
kalbėtojas, dramaturgas

(parašęs bent keturias pje
ses), jis ir dainininkas (dai
navęs net Metropolitinės o- 
peros chore), aktorius, re
žisierius, mokytojas...

Mes jau ant tiek esame 
prasilavinę ir subrendę, kad 
mokame įvertinti ir įkai- 
nuot grožinę literatūrą. Tai 
ir šiuo atveju — parodyki
me savo kultūringumą. Pa-/ 
rodykim, kad mūsų rašyto
jas Mizara darbuojasi ne 
veltui, kad mes draugiškai 
jį vertiname ir solidariai 
jam padedame.

“Laisvės” 248 Nr., (1949, 
lapkričio 11 d.) “Krisluose” 
pats autorius padarė nuo
širdų atsiliepimą į mus vi
sus. Mizara pranešė, kad 
netrukus “Laisvė” pradės* 
spausdinti jo knygą “Kelias 
į laimę”. Kaina nedidelė —t 
tik 1 dol. prenumeratos ke
liu. Autorius pats nieko sau 
imti už savo trejeto metų 
triūsa nenori.

Jei kiek pasiliks po visų 
išlaidų, eis “Laisvės” nau
dom O “Laisvei” reikia vi
sokiausios paramos, ypač 
dabar, persikeliant į naują
ją būstinę, į Lietuvių cent
rą, kur eina dideli pertaisy
mo ir įsikūrimo darbai.

Autorius teisingai pabrė
žia, kad knygą išleisti šiais 
laikais — tai ne juoko dar
bas. Ir popierius, ir spaus
dinimas, rišimas, siuntinė
jimas — visa kas brangu. 
Tai knygos egzempliorių 
skaičius bus nedidelis. Tik 
tiek, maždaug, kiek bus'pre
numeratorių.

Be didelio raginimo, su- 
kruskime visi gražiai siųsti 
prenumeratas “Laisvėn.” 
Būsim talkininkai j ir pasi
rodysime kultūriškai ir 
gražiai. Visiems bus nau
dos ir grožinio pasitenkini
mo. Nedelskime, Greičiau— 
geriau. Iš kalno visiems 
gražiai dėkui! r

už tave senesnis. Kaip ji mane myli! Auksinė mo
teris, Maiki. Pirmai progai pasitaikius, važiuosiu 
į Letuvą, — abu su žmona važiuosime. Tegu pa
matys mužikai, kokią pačią aš turiu!. . .

Įsitikinau, jog Lyšis neveidmainiauja, šitaip kal
bėdamas. Jis vedė^Ąmiliją daugiau parodai, o ne 
gyvenimui.

Kažin kas, išgirdęs mudviejų pokalbi, įsikišo:
— Saugok, Mr. Lyši, savo jauną pačią! žiūrėk, 

kad nereikėtų gailėtis!
— Šarap! — atšovė biznierius. — Aš žinau, ką 

darau. Ištikimesnės moters už maniškę tamsta nie
kur nerasi.

Lyšis išgėrė savo stikliuką, nubraukė rąnka per 
pilvą, gan storoką, išpurtusį.
j — Mister Lyši, — pradėjau aš, — pasakykit 
man, kodėl jūs taip ilgai laukėte nevedęs? Kas bu
vo priežastimi, tamsta sulaikiusia?. ..

— Kodėl? Him.. Kodėl?... Laukiau, kol pra
turtėsiu. Turtingesniam yra daugiau ■ progų pa
sigauti geresnę žuvytę. Pagaliau, kai jaunesnis bu
vau, užtenkamai turėjau “fonių” ne su viena. Kiek 
aš jų perleidau!... Ištekėjusių ir neištekėjusių! .. . 
Dabar, sakau, reikia nusistatyti kitaip gyventi: * 
grobti gražią, jauną paukštytę ir tegu čiulba ji 
sau, kaip kanarkėlė narvelyj. Tegu man ji čiulba, 
mane linksmina. Jai gerai ir man!. ..

II.
Bėgo laikas, žingsneliu vilkosi mano, pilkas gyve

nimas. Žinojau, jog su Amilija per dažnai “susidė
ti” — neis sveikatom nei jai neigi man. Ir aš pra
dėjau jos vengti. Kai kada, nuvežęs jai duoną, pa
likdavau koridoriuj ir pats atgal į vežimą, kad ne
reikėtų ją pamatyti. Bet ne visuomet tai buvo gali
ma lengvai atlikti. Amilija buvo apygudrė mote
riškė, baigusi vidurinę mokyklą, iš knygų studija
vusi žmonių psichologiją. Ji suprato, kodėl aš jos 
vengiu.

Vieną rytą moteriškė laukė manęs prie durų ir, 
kai tik aš iš vežimo, atidarė jas.

— Maiki! Prašau vidun.
įėjau.
— Ko tu manęs bijaisi?
— Nesibijau, o tik nedrįstu, — nedrįstu įpai

nioti į nemalonumus save ir jus, — atvirai atsa
kiau.

— Jeigu aš pati nebijau...
(Bus daugiau)

Hartford, Conn

‘Gieda Gaideliai'
Ją suvaidins

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras
Pastatymą rengia I

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 7-TA KUOPA

Šį Šeštadienį, Gruodžio (Dec.) 3-čią
Vaidinimo pradžia 7:30 vakare. Salė atdara daug anksčiau

&

69 South Hancock StreetWorkmen’s Circle
[ĖJIMAS, ĮSKAITANT TAKSUS, $1.00

me 
m o,

Lietuyos išeiviai
i

pasiilgę Lietuvos
kuriame milžiniška 

i
dauguma esame

augę, ir norime dar

gaiš.
dramoje 
rėš i me 
kaimo

šėrimą, 
j imą

esa- 
kai- 
mū- 

gtmę 
nors

kartą jį pamatyti — su viso
mis jo linksmybėmis ir var- 

Šioje Juozo Baltušio 
wilkesbarieciai tu- 

progą pamatyti to 
vaizdus: gyvenimą 
samanotoj, gyvulių 
jaunuolių įsimylė- ;

vedybas; pasogas, vek- 
naštą, piemenukų var

gus, tąsymąsi po teismus dėl i 
žemės, pletkus, na, ir čigonų I 
vizitus. Tai ir juoko ir aša- ■ 
rų vaizdai.

Kviečiame wilkesbariecius s 
šia reta proga pasinaudoti. I

NASTĖ BUKNIENĖ 
ilgiausioj Rūkienes rolėj

Keli Žodžiai iš “Mūsų Gyve
nimo Žaizdų” Pastatymo

šių metų lapkr. mėn. 6 
dieną vietos AUQLD Moterų 
Klubas, surengė 
dramos 
žaizdos.” 
riai buvo 
Suvaidino 
ir už tai 
dėlė padėka.

šis parengimas buvo suruoš
tas dienraščio 
metų sukakties 
Publikos buvo 
dangi viskas 
tikietai pigūs, 
neperdaugiausiah

Tačiau, viską suėmus į daik- 

 

, ta, pridėjus arįngime su-

pastatymą
■Gyvenimo“Mūsų

Vaidinto.]ą|i - akto- 
iš Brooklyn, . .

artistiškai
jiems priklauso di-

uikraj

Laisvės” 30 
žymėjimui. 

&ug, bet ka
bai brangu, o 
tai pelno liko

ien Lais-

MOKSLINĖS EKSPEDICIJOS LIETUVOS 
SENOVEI TIRTI

LTSR MA Lietuvos Istorijos i dingos medžiagos. Paminėtini 
Institutas, vykdydamas' 1949 Degėniuose 
metų mokslo tiriamųjų darbų 

į planą, nuo šių metų bir
želio mėnesio 20-tos dienos 
iki rugsėjo mėn. 18 d. atliko 
eilę archeologinių ekspedicijų, 
davusių nepaprastai didelį 
įnašą Lietuvos ankstyvųjų 
laiku istorijai pažinti. !

Pirmo.)i šių metų archeolo- 
, ginė ekspedicija buvo sureng
ta į Linksmučius (Pakruojaus 

I vis., Šiaulių aps.), kur buvo 
! tyrinėtas VII —- X šm. kapi- 
i n.y n as.

Linksmučių kapinynas — 
charakteringas vidurio-šiaurės 
Lietuvos archeologinių pamin
klų atstovas. Susidurta išimti- 

j nai su griautiniais palaidoji
mais. Moterų kapai pasižymė
jo papuošalų gausumu ir įvai
rumu, 
įvairių 
k ak lės,
apyrankės, 
kių paminėtinos 

ir

! rinktas /aukas, tai vii
vei te gera, graži ūsų do- 

Veikalas pamokinan- 
, tis, suvaidintas puikiai, tad 
' visa tai ir padarė Hartfordo 
lietuvių visuomenei daug mo
ralės naudos. Kitais žodžiais: 

i atliktas labai gražus darbas, 
kuriuo Moterų Klubas gali 
labai didžiuotis.

Draugai vyrai taipgi stojo 
mums talkon, tarp kurių bu
vo : K. Brazaus
kas, B. Muleranka, Janulevi- 
čius. T. šilkas.

Gaspadinės, kurios sunkiai 
dirbo gamindamos valgius: 
M. Lukštienė, M. Sabaliaus
kienė, V. Kazlou: L. Monkie- 
nė ir O. Giraitienė pardavi
nėjo įžangos tikietus ir bar- 
čokius, taipgi paaukojo butelį 
vyno.

Rengimo komisija sudarė: 
O. Visockienė. K. Miler ir O. 

i Šakienė.
Visiems,

sidėjo prie \šios pramogos pa
darymo pasekminga, tariu 
nuoširdi! Ačiū!

Ona Šilkienė.

urie kuo nors pri-

Y

pa-

Ro- 
sis-1

š jų . paminėtinos 
d pu žalvario ant- 
smeigtukai, įvijinės 

Iš. darbo įran- 
geležinės 

ylos ir būdingas mo
ters darbo įrankis — geleži
nis nedidelis peilis lenkta vir
šūne. Vyrų palaidojimai ma
žiau turtingi papuošalais: 
dažniausiai pasitenkinama tik 
žalvario sage krūtinės srityje, 
žalvariniais kepurėlių apva
dais;. kai kurie ant pirštų tu
rėjo užmautus žalvario įviji
nius žiedus. Bemaž visuose 
vyrų kapuose rasti ginklai. Iš 
ginklų pažymėtini geležiniai 
ietigaliai ir būdingas šiai 
sričiai geležinis trumpas pla
tus kalavijas. Pavyko konsta
tuoti faktą, kad mirusieji tada 
čia buvo laidojami skobtiniuo
se karstuose.

Antroji archeologinė ekspe
dicija, užtrukusi nuo liepos 
men. 15 d. iki rugpjūčio mėn. 
15 d.,, buvo žvalgomojo pobū
džio. Apžvalgyta apie 150 
archeologiniu paminklu Zara
sų ir Rokiškio apskrityse. 
Nustatytas archeologinių pa
minklų pobūdis, padaryti tik
slūs svarbesniųjų bei retesnių- 
jų paminklų planai, foto nuo
traukos, surinktas žymus įvai
rių dirbinių skaičius, žvalgo
mosios ekspedicijos metu buvo 
pravesti ir bandomieji tyrinė
jimai EikoHškese (Degučių 
vis., Zarasų aps.) ir Degėsiuo
se (Vaškų vis., PašValio aps).

rastieji kojų 
puošalai ir ginklai.

Espedicija į Zarasų ir 
kiškio apskr. yra pirmoji
teminga žvalgomoji archeolo-1 
ginė ekspedicija. Artimiau
siais metais tokios žvalgomo/; 
sios ekspedicijos bus tęsiam 
toliau.

Trečioji, 
archeologinė ekspedicija buvo 
surengta į Laivius (Salantų 
vis., Kretingos apskr.). 
vių kapinynas buvo pradėtas 
tyrinėti dar 1940 metais, ta
čiau nebaigtas.

1940 metais čia buvo ištir
tas 101 kapas, 1948 m. žval
gomosios ekspedicijos metu 
dar vienas kapas ir šiais me
tais naujai atidengta apie 120 
kapų. Tyrinėjimų metu Laivi- 
uose susidurta su griautiniais 
ir degintiniais palaidojimais. 
Griautiniai palaidojimai ypač 
pasižymi radinių gausumu ir 
įvairumu. Rasta puošnių žal
vario pasaginių bei laukinių 
aguoninių segių, įvijinių žie
dų, apyrankių, gintarinių ka
rolių, geriamųjų ragų, žalva
rio apkalų ir kt. Nepaprastai 
puošnūs šioje srityje yra bu
vę vyrų diržai: visas jų pavir
šius padengtas trijomis eilė
mis pasidabruotu alavo konu- 
sėlių. Taip pat vyrų kapuose 
dažnai aptinkami žalvario 
pentinai. Paminėtinos gražios 
žalvariu 
dėžutės, 
niai puodeliai. Laiviuose pir
mą kartą aptikti geležiniai 
įmoviniai kauptukai. Kai ku
riuose kapuose aptikta rūbų 
liekanų.

Griautiniai Laivių kapiny
no palaidojimai datuotini VIII 
—X amžiumi, degintiniai — 
X—XI amž.

Kapinyno tyrinėjimo darbai 
nebaigti, jie bus tęsiami 1950 
m.’ vasarą.

Paskutinioji šių metų arche
ologinė ekspedicija tyrinėjo 
Nausodžio kapinyną (Plungės 
vis. ir apskr.), esantį visai ne
toli garsios savo praeitimi 
Gondingos pilies, kurios liu
dininku yra lig šiol išlikęs 
impozantiškas Gondingos pi
liakalnis. Iš Nausodžio kapi
nyno įvairiuose muziejuose

Gary Ind. — Smarkiai 
pleškėdamas, ekspresinis 

aukinys nutraukė nuo 
auros platformos 3 žmo

nes ir užmušė.

Ni»v York. — Atsilankęs 
feldmaršal. Mont- 

šaukė Amerika dar
didesne šių' metų Anglijos feldmaršal. Mont-

gomerv
ilgai doleriais remti vakarų

T I

puoštos tualetinės
miniatiūriniai moli-

yra gana daug dirbinių, ta
čiau kapinynas lig šiol buvo 
netyrinėtas. Tyrinėjimų metu 
paaiškėjo, kad kapinynas yra 
visiškai suardytas buržuazinės 
Lietuvos laikais visokiausių 
“kasinėtojų”, ieškojusių čia 
“pakastų pinigų” bei “aukso”. 
Susidurta tik su apardytais 
keliais degintiniais kapais ir 
paskirtais irbiniais, kilusiais 
iš suardytų kapų. Sprendžiant 

 

iš šių padienių dirbinių ir plo

 

to, kapinynas turėjęs būti la
bai didelis ir chronologiniu 
atžvilgiu skirtas VI—XIII a.

sjos ekspedicijos metu buvo 
aptiktas visai naujas X—XII 
a. kapinynas pačioje Gondin
goje ir dirbtuvių-liejyklų vie
ta arčiau Gondingos piliakal
nio, “Gondingos” kolūkio že
mėje. A

Visoms archeolog 
pedicijoms, ( vykdži 
cheologinių \tyrinė 
bus 1949 metais/ 
Lietuvos istorijos
vyr. moksl. bendradarbis isto
rijos mokslų kandidatas arche
ologas Pranas Kulikauskas. 
Ekspedicijose dalyvavo ir ki
ti Instituto bendradarbiai: ar
cheologas aspirantas M. Čer
niauskas, istorinio muziejaus 
darbuotojas 
Ekspedicijose

lėrns eks- 
sioms ar
imų darr 
vadovavę 

instituto

A. Tautavičius, 
bendradarbia

vo1 ir Vilniaus Valstyb. Uni
versitetas, 
vyr. dėst.
4 bei 5-to 
cheologai.

Ekspedicijų 
medžiaga yra 
ir daugumoje 
mūsų jaunam 
mokslui. Ji papildys Lietuvos 
Istorijos Instituto Istorinio mu
ziejaus archeologinius rinki
nius. A. Vyšniauskaite

iš kurio dalyvavo 
R. Kulikauskienė ir 
kurso studentai ar-

metu ištirtoji 
labai vertinga 
visiškai nauja 

archeologijos

Y

A

r
Jie davė labai įdomios ir bū-lepusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Penk t., Gruod. 2, 1949



_ Easton, Pa.
Mirė Susana Tarvydaitė 

(Burienė)

kant, mūsų Susana aktyviai 
dalyvauja darbininkiškame 
judėjime. Daug dirbo už ge
resnes gyvenimo sąlygas, už 
geresnį rytojų. Parašydavo 
kai kada į Moterų Balsą ir į 
kitus mūsų laikraščius.

1919 metais apsivedė su K. 
Bure, bet jos ženybinis gyve
nimas buvo neilgas, ir už pus
antrų metų persiskyrė su vy
ru. Ji augino dukterį Rūtą. 
Nelengva vienai moteriai be 
pagelbininko, be pastovių na
mu auginti kūdikį. Ji grū
mėsi su vargu ii’ tikėjosi, kad 
kai duktė užaugs, tai bus 
lengviau. Rūta augo sveika, 
graži mergaitė, gabi mokyklo
je.

Motina džiaugėsi, kad jos 
troškimas išsipildys. Bet bai
su pamąstyti, kas įvyksta! 
Vos Rūtai suėjo 18 metų, ji 
suserga nervų liga: ji turėjo 
eiti į proto ligoninę. Buvo 
pagerėjus kokį laiką ir jau 
buvo parėjus į namus, bet į 
trumpą laiką ir vėl liga atsi
kartojo. Jau bus apie de
šimt metų, kai nelaiminga Rū
ta kankinasi proto ligoninėje. 
Ir tas baisus smūgis, matyt, 
pakirto mūsų Susanos sveika
tą. Ji nesveikavo jau kele
tą metų, bet vis dirbo audi- 
nyčioje. Dirbant apalpsta, nu
veža į ligoninę, ir pasikanki
nus apie keletą savaičių mi
rė. Daktarai pripažino, kad 
vėžys buvo įsigalėjęs jakno- į

[ I 
30.

Paskutiniu laiku velione 
prigulėjo prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir Lie
tuvių Piliečių Klubo. Per ke
letą metų jau buvo atsitolinus 
nuo draugų. Bet, žinant, kaip 
ji gyveno, tai jai atleistina. 
Ir už praeityje atliktus dar
bus priguli jai didelė garbė’ 
Ji daug prisidėjo prie išau- 
ginimo mūsų darbininkiško 
judėjimo.

Turiu dar priminti, kad pri
klauso laidotuvių direktoriui 
Jonui Katiniui didelis ačiū už 
j o nuoširdų patarnavimą. 
Jis gavo labai mažą atlygini
mą už Susanos palaidojimą, o 
gal dar ir savo pridėjo. Mat, j 
dalykas susidėjo taip: Susą- Į 
na turėjo šiek tiek pinigų ! 
banke, taipgi turėjo apdrau-1 
dą, prigulė jo prie LDS, turėjo ' 
apdraudą dirbtuvėj, kur dir-1 
bo. Taip sakant, ji turėjo! 
užtektinai ant palaidojimo, j 
Bet ji nepaliko jokio rašto, 
kiek turi būt paimta ant pa
laidojimo, o kad to nebuvo 
padaryta, tai valstija viską 
paėmė. Palaidojimui paskyrė 
šimtą ir pusę, o paskiau, po 
didelių ginčų, dar pridėjo, ro
dos, 25 dolerius. Tai žino
ma, kad už tiek negalima pa
laidoti. Mat, Susanos duktė 
Rūta yra šteito ligoninėje, tai 
jis gaspadorius ant motinos 
turto. Jonas Katinis yra sū
nus mūsų gerų buvusių veikėt- 
jų Elzbietos ir Jono Katinių. 
Jis užlaiko Funeral Home 
2101 Northampton St., Eas
ton, Pa.

Buvus Eastonietė.

Mirė S. Tarvydaitė (Burie
nė) lapkričio 8 d., 1949 me
tų, Kaštono ligoninėje, sulau
kus 53 metu. Palaidota lap
kričio 12 dieną, Kaštono ka
pinėse. Laidojimo pareigas 
atliko Jonas Katinis. Paliko 
dukterį Rūtą proto ligoninėje.

Matyt, ji nepajėgė suprast 
to liūdno įvykio, kada jai bu
vo pasakyta, kad jos motina 
mirė. Ji neparodė jokio su
sidomėjimo, nei liūdesio. Ne
laiminga Rūta’ Ji neteko 
močiutės, savo nuolatinės lan
kytojos. Velionė Lietuvoj 
turi 2 brolius.

Atsisveikinti paskutinį kar
tą ir palydėti į kapus susi
rinko nemažai jos. draugu, 
draugių ir pažįstamų. Išlydint 
j kapus, jos jaunų dienų drau
gė M. Griciūnienė pasakė 
trumpą kalbą iš jos gyveni
mo ir veikimo. Kapinėse trum-j 
pa i kalbėjo J. Griciūnas.

Susana paėjo iš Lietuvos ' 
Kaune rėdybos, ’Kulių pavapi- i 
ios. Atvyko į šią šalį 1913 j 
metais, į Easton, Pa., ir be
veik visą laiką Kaštone gyve- i 
no. Susanos tėvai buvo pu- j 
sėtinai pasiturinti ūkininkai ir j 
gerai gyveno. Ji turėjo pro- j 
gą lankyti mokyklą, mokėjo ; 
gerai rašyti «r skaityti. Mes I 
žinom, kad tuom laiku mer- 1 
ginai lankyti mokyklą buvo i 
retenybė. Susanai Lietuvoje i 
nereikėjo sunkiai dirbti ir rū- i 
pintis, jos gyvenimas buvo ap- ’ 
rūpintas. Ji augo ir džiau- ■ 
gėsi gyvenimu. Ir vos užau- : 
go į merginą, mirė jos mo- | 
tina. Jos broliai buvo užau- , 
gę vyrai ir Susana jau galėjo 
būt už gaspadinę. Iš šalies 
žiūrint, rodos, senam tėvui ne
reikėjo vestis, bet kaip tik 
atbulai—tėvas į trumpą laiką 
apsivedė. Jis apsivedė daug 
jaunesnę merginą už savo 
vaikus. |

Susanos gyvenimo sąlygos ! 
pablogėjo — jai reikia jau-, 
nos močiakos klausyti, ir būt, 
taip sakant, už tarnaitę. Ji j 
negalėjo to pakęsti. A t va- j
žiavo į Ameriką laimės ieš
koti. bet vietoj laimės—ji ra- 1 
do vargų naštą, kuri ją si ė- . 
g ė per visą jos gyvenimą.

Tais laikais buvo darbiniu-1 
k ų darbo są 1 y gos d a u g s u n - i 
kesnės, kaip šiandien. Darbi
ninkai nebuvo organizuoti į i 
unijas, todėl išnaudojimas bu-■ 
vo daug didesnis. Susana su-! 

‘sidūrė su sunkia gyvenimo’ 
problema. Reikia dirbti nuo j 
ryto iki vėlumos, ir vos gali 
šiaip taip pragyventi.

Jau Lietuvoje buvo skaičius , 
laisvus laikraščius ir knyge-, 
les. Mat, iš jų sodžiaus buvo , 
keli studentai, kurie lankė 
aukštesnę mokyklą, tame tąr- ' 
pe buvo ir Butkų Juzė. Jie i 
turėjo suorganizavę mokslei
vių ratelį, kuriame prigulėjo 
ir tnūsų mylimas poetas Ju
lius Janonis Jie leido laik
raštuką, rankraščiu parašytą, i 
“Aušta- Rytas.” Susanai pri-1 
siųsdavo laikraštuką Butkų ■ 
Juzė. Ji labai mėgo ’skaityti. ■ 
Todėl, atvažiavus į šią šalį, ji j 
griebėsi skaityti darbininkiš- į 
kus laikraščius ir knygas. Ir | 
greitai piiėjo prie išvedimo, 
kad reikia organizuotis. Ji 
rašosi į darbininkiškas orga
nizacijas, pirmiausiai prie 
Laisvės Draugijos, paskiau 
prie Lietuvių Socialistų 42-ros 
kuopos.

Vėliau susiorganizuoja Lie
tuvių Literatūros Draugija — 
ji prisirašo. Suorganizuojam I 
Lietuvių Progresyvių Moterų į 
Susivienijimo kuopą — ji pri-i 
sirašo. Kyla sumanymas or
ganizuoti chorą—ji stoja ūži 
organizavimą choro, padeda 
suorganizuoti ir dainuoja cho
re. Prisimenu, kaip šiandien, 
ji turėjo gražų alto balsą. Ji 
dalyvavo vaidinime teatrų ir 
suflioriavime. Nebu nei vie
nos organizacijos kuopos, kad 
.ji nebūtų valdyboje bei kokio
je komisijoje. Reikia išdalint 
lapelius — ji eina į namus ir 
dalina lapelius. Reikia aukų 
kokiam nors svarbiam reika
lui—renka aukas. Taip sa

VVorcesterietė Bronė Berno
tienė rašo:

Aš čia prisiunčiu du dole
rius. Tai prenumerata už dvi 
knygas “Kelias j Laimę.” Vie
ną knygą imu sau, o kitą už
sakau mano draugei Lillian 
Gajauskienei, gyvenančiai Se
attle, Wash., kaipo žiemos 
šventėms dovaną. Nors iš 
pinigiško atžvilgio atrodo ne
didelė dovana, bet, kaip aš 
myliu skaityti geras knygas, o 
ypač apysakas, tai man išro
do ir kitiems knyga yra bran
gi ir geriausia dovana.

Ir aš linkiu, kad ir kiti tą 
patį padarytų: vietoj duoti 
savo draugams žibuliukus ar 
kitokius daiktukus, užrašytų 
apysaką. Kas myli apysakas 
skaityti, tai nenusivils skaity
damas “Kelias į Laimę,” o 
ypač žinant autorių, kurio vi
si raštai yra labai pairau kian
ti ir įdomūs skaityti.

Geriausios kloties 
linkėdama,

Bronė Bernotienė.
i Worcester, Mass.

Kalėdoms Dovana

“Ko žiopsai, dėl ko neatsiliepi?”
___________ —------- ——------------- i—

Cleveland, Ohio (
LLD 190 Kuopos Susirinkimas 

ir Vaišės
LLD 190 kuopos priešmeti-' 

n is susirinkimas šiemet įvyko ; 
mėnesiu anksčiau už tai, kad i 
lapkričio mėnęsije buvo reika
linga šaukti visuotiną narių 
susirinkimą atlikimui balsavi
mui i Centro Komitetą ir už 
pakeitimą vieno iš trijų daly
kų [Lietuvių Literatūros Drau
gijoje. Klausimai buvo iškelti 
dėlei sustabdymo žurnalo 
“šviesa”; ai- jo vieton išleisti 
knygą, arba leisti abudu ir 
tik pakelti narines duokles iki 
82, paliekant tą pačią mokes
tį 25 centus tik šeimynos na
riams.

Susirinkime toli gražu nevi
si nariai dalyvavo, bet susirin
ko daugiau negu bent kada 
pirmiaus, ir veik visi daly
vavo diskusijose kuopos ir 
abelnai Lietuvių Literatūros į 
Draugijos gerovės reikalais.

Iš finansų sekretoriaus P. 
Nemuros raporto pasirodė, 
kąd mūsų kuopa šiemet pa
augo ant 11 narių, nors 2 ir 
mirė. Dabar kuopoje narių 
arti šimto ir yra vilties sekan
čiais metais kuopos narių skai
čių pakelti virš šimto. Garbė 
už naujų narių gavimą atiten
ka draugui J. žebriui. Kuopos 
ižde randasi gerokai pinigų, 
virš dviejų šimtų, o viso kuo
pos turto yra virš trijų šimtų.

Priėjus prie diskusijų pakei
time vieno iš trijų dalykų Lie
tuvių Literatūros Draugijoj, 
narių didelė didžiuma pasisa
ko prieš sulaikymą žurnalo 
“Šviesos”, kaipo žengimą at
gal vietoje progreso, arba iš
leidimą knygos tik tada, kada 
susidarys pakankamai pinigų 
centre. Didelė didžiuma bal
savo už pakėlimą narinių duok- į 
lių iki 2 dolerių, nes 50 centų 
pakėlimas nariui sudarys ma
žiau kaip po 5 centus į mė
nesį.

Kuopos reikaluose nutarta 
surengti 25 metų LLD 190 
kuopos gyvavimo jubiliejinį 
bankietą, į surengimo komisi
ją lapo išrinkti veikliausi 
draugai, būtent, A. Mockai- 
tis, P. Nemura ir J. žebrys. 
į ateinančių metų kuopos 
valdybą vienbalsiai užgirta 
esančioji valdyba, kuri suside
da iš tinkamiausių draugų: or
ganizatorium A. Mockaitis, 
finansų raštininku — P. Ne
mura, susirašinėjimo raštinin
ku — j. žebrys ir iždininku 
— draugė Yocius-.

Pasibaigus susirinkimui dr. 
Kripienė ėmė krauti ant stalų 
įvairius gėrimus ir užkan
džius, o žebrys pareiškė: “Da
bar jau prasideda antroji da
lis šio susirinkimo.” Mat LLD 
190 kuopos yra tradicinis da
lykas kas metai pavaišinti 
kuopos narius priešmetiniame 
susirinkime.

Po slisirinkinio ir vaišių

New Haven, Conn,
Dienraščio Laisvės paramai 

30-ts metų sukakties proga 
vąkąrienė gerai pavyko. Pel
no liko virš šimtas dolerių. 
Daugelis aukavo daiktų ir 
pinigais, kad tik daugiau 
pelno būtų dienraščio para
mai.

★
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 32 kuopa buvo pasiuntu
si tris delegatus į Trečios 
Apsk. konferenciją, kuri atsi
buvo Hartforde.

Sekamas LLD 32 kuopos 
susirinkimas turėtų būti skait
lingas, nes delegatai išduos 
ranortus. . IMūsų mieste yra didelis 
susidomėjimas Jono Juškos 
veikalu, kuris vaidinasi “Tri
lypė Pora.” Jis mūsų mieste 
bus suvaidintas sekmadienį, 
11 d. gruodžio, Lietuvių Sve
tainėje, 2 13 N. Front St. Pra
džia 3.30 vai. po pietų.

Visi kalba, visi laukia tos 
dienos, kad pamatyti tą kome
diją. J.- S. K.

Parama Laisvei 30 Metų 
Sukakties Proga

LLD 32 kuopa surengė va
karienę, kuri įvyko 6 d. lap
kričio. Nors žmonių buvo 
nedaugiausia, bet vakarienė 
buvo gera ir pasekminga. 
Mūsų geras ūkininkas J. Pi- 
liackas šiam parengimui au
kavo vištieną ir daržoves. 
Draugė Kalvaitienė aukavo 
“sholderet,” . už ką surinkta 
$11.40. Nuo vakarienės pel- | 
no liko $63.60.

Sekančios ypatus aukavo:! 
B. Vaitkevičienė $5, J. Kal
vaitis $5, J. Tumosa $3.

Po $1.00 aukavo: F. Alek
sa, A. Milauskienė, A. Miller, 
F. Bagdonavičius, J. Didjun, 
J. šokaitis, A. Valuckas, J. 
Saladonis, J. Ališiūnas ir J. ! 
čupliavičius. Viso pelno ir 
aukų $100.

Komisija buvo B. Medley 
ir J. Aleksa. Gaspadinės — 
B. Medelienė, A. šoliūnienė ir 
M. Valinčienė.

Labai ačiū visiems aukau
tojams, komisijai ir gaspadi- 
nėms už pasidarbavimą.

* J. Didjun.

Montello, Mass.
I i

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, |> d. gruo
džio, Lietuvių Tautiško Namo 
kambariuose. Pradžia 7.30 
vai. vakare. Visi nariai ir na
rės dalyvaukite, ules gausite 
puikią šių metų knygą-—Pet
ro Cvirkos Apysakos..

G. Šimaitis

draugės ir draugai išsiskirstė 
labai draugiškoje nuotaikoje.

J. N. S.

Worcester, Mass
Gruodžio 4 d. nuo 2 iki 5 

vai. po pietų bus L. S. ir D. B. 
Draugijos valdybos išbalsavi- 
mas. Kandidatų vardai at
spausdinti ant balotų. Visi 
nariai turėtų stengtis daly
vauti balsavimuose ir žiūrėti, 
kad išrinkus valdybą, kuri 
prisilaikytų Draugijos konsti
tucijos. D. J.

Detroit, Mich.
/

PRANEŠIMAS
Iš priežasties reakcijos Ci

vilių Teisių Kongreso suvažia
vimas, kuris įvyks 3-4 dd. 
juodžio, likosi perkeltas į ki
tą vietą. Jis įvyl^s jau ne Det
roiter viešbutyje, kaip pirma 
buvo garsyta, bet John R-Ers- 
kme Center, ant Erskine gat
vės prie John R. J. Danta

Montreal, Canada
PRISIMINĖ 

LIAUDIES BALSĄ
' Besisvečiuodami pas drg. 
J. Kaušvlą, maža grupelė 
draugų, nepamiršo ir L. »B. ir 
aukomis po 1 dolerį paauko
jo sekanti svečiai: F. Rimkus, 
J. K nušyla ir L. B. skaitytoja. 
Pinigus perdavė vajininkei — 
M. Rimkuvienei.

★
Atžymėjo Sukakti ir 
Parėmė Liaudies Balsą

Lapkričio 19 d. pas J. Či
činskus buvo4 suruošta surpry- 
zo partija dėl J. ir V. Vek
torių, paminėjimui jų 25 me
tų ženybinio' gyvenimo. Pui
kias vaišes priruošė dd. či-
činskai, o gražią dovaną nu
pirko jauniesiems dalyvavu
sieji svečiai.

Puikiai besivaišinant, ne
trūko kalbų ir linkėjimų dėl 
“jaunųjų,” JU tarpe viena ge
ra L. B. patrijotė savo kal
boje prisiminė ir L. B. vajų. 
Svečiai į jos prisiminimą la
bai gražiai atsiliepė, suauko
dami L. B. paramai virš 13

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

| J. J. Kaškiaučius, M. D. |
t 530 Summer Ave. t
j NEWARK 4, N. J. Į
I HUmboldt 2-796 ’ |
♦ •

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dulyse 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.

MArljt 2-5172 

dolerių. čia seka aukotojų 
pavardės: J. ir V. Vekteriai 
$5.00; po vieną dolerį auka
vo: Čičinskai, J. A. Morkiai, 
kurie čia svečiavosi, L. Skrip
ka, J. Juškevičiai, Petrauskai, 
Grėbliauskai, čekaičiai; po 
50 c.: J. J. ir Ona Morkevi- 
čienė.

Tai labai gražus ir pavyz
dingas darbas i pagerbta as
meniniai draugai ir paremtas 
Liaudies Balsas.

Turėjo Sunkią Operaciją
Lapkričio 19 d. Womens 

General ligoninėje drg. B. 
Malinauskienei buvo padaryta 
labai didelė operacija galvo
je.

IŠ LLD 137 kp. SUSIRINKIMO
Lapkričio 18 d. atsibuvo 

mėnesinis LLD 137 kuopos 
narių susirinkimas, kuriame 
buvo renkamas LLD Kana
dos Veikiantis Komitetas, 
LLD Centro . Komitetas ir 
pravestas balsavimas Centro 
patiekto referendumo klau
simais. Nariai vienbalsiai pa
sisakė už pakėlimą nario 
duoklių iki dviejų dolerių.

Pasiūlyta paremti “Lais
vės” perkraustymą į naują 
vietą ir valdyba pasisakė, 
kad ji suras laiko suruošti 
kokį nors parengi mėlį tam 
tikslui.

Iš finansų sekretoriaus ra
porto paaiškėjo, kad jau la
bai didelė narių dalis yra 
apsimokėję duokles, bet dar

REIKALAVIMAI 
Reikalinga moteris ar mergina 

lietuvė, gali 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)

| 4 CHARLES J. ROM AN I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

❖ *

* 
*
❖

Blilillllllllll

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

I KSZ.TELEVISION
SHUFFLE BOAHD

■iiBiiiiiai

TELEPHONE
STAGG 2-5il3

cs9O»

RES. TEL.

HY. 7-3631

*^M?S

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 

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

SpudL—Laisvė (Liberty^ Li th. Daily)—Penki., Gruod. 2, 1949

randasi keli nariai, kurie sa
vo pareigų neatlikę, nors jau 
metai eina prie pabaigos.

Nutarta pasveikinti Liau
dies Balsą metiniame kon
certe su $25 auka.

PRANEŠIMAII
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, gruodžio » 
Dec. 5 d., pradžia 7:30 vai. vakare, 
Taut. Natno kambariuose. Visi na

riai malonėkite dalyvauti, gausite 
naują knygą, rašytojo Petro Cvir- 1 
kos geriausių apysakų rinkinys. —( 
Gco. Shimaitis. 262-2£3

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančiojo Komit<*to susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 
(Dec.) 4 d., pradžia 3 vai. po pietų, 
Liaudies name, 735 Fairmount Ave.

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

Taigi, organizacijų atstov/i ir Li
teratūros Draugijos nariai malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes turi
mo 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. įžanga $2.75 asme
niui. Kviečiamo visus. — Komisija.

. (261-262)

WATERBURY, CONN.
Margumynų Vakaras. Rengia Vili

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

Bus "Poniutė ir Čigonė." Taipgi 
bus dainų ir kitų pamarginimmAt- 
eikito maloniai ir įspūdingai laik^ 

j praleisti. — Kom. P. Bokas.
(260-262)I „__________

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

įvyks kartu su LDS 8-tos kuopos, 
antradienį, gruodžio (Nov.) 6 d., 

į pradžia 7:30 vai. vakare, Jurginėje 
I svetainėje, 180-2 New York Avė. 
1 Visi nariai dalyvaukite, nes jau tu- 
■ rime knygą už šiuos metus ir visi 
i galėsite pasiimti ją. Atsiveskite nau- 
; jų narių. — V. J. Kasper, sekr.
I (260-262)

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai

įruošta

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

• •

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4116



NewWto^<M^feZinloi
Juokų Mėgėjams 
Šį Sekmadienį Bus 
Gera Proga Juoktis

Jono Juškos parašyta kome
dija “Trilypė Pora,” taikyta 
tik linksmiems juokams aks- 
tinti, tą progą smagiai pasi
juokti pirmiausia suteiks 
brooklyniečiams. Pirmu Har
iu komedija statoma Broofcly- 
ne, kur tarp daugio lietuviš
ko svieto yra pakankamai pa
iniotų dramai, pakankamai ir 
norinčių juoktis.

Tikimasi, tačiau, kad kaip 
tie, kurie nori juoktis, taip ir 
tie, kurie už vis geriausia 
mėgsta tik dramą, ateis pa
matyti Juškos pagamintą vei
kalą, nes pasijuokti nekenkia 
niekam. Prie to. ateis pa
gerbti Juškos pastangas pra
turtinti mūsų sceną 
amerikiniais kūriniais i 
stangas visų tų, kurie pasky
rė daug savo laiko ir triūso

savais, 
ir pa

Auditorijos
Restaurante

172 Gimines Išbyrėjo Užgiriamas Antrasis, 
Didžiausias Budžetas

Curranas Mobilizavo Kily 
Uostų Marininkus N. Y.Unijai
Skaldyti ir Pasigrobti

Tik dėl to, kad newyorkie-1 sėto balsavimo paskelbti, būk 
čiai marininkai išsirinko val
dybą iš eilinių, o atmetė jo, 
Joseph Cun-an’o,

tas mitingas nutaręs prašalin
ti eilinių marininkų te i setu o- 

pakalikus, se, reguliariuose rinkimuose 
Curranas nebežiūri jokių uni-1 išrinktus vadus, su Drum- 
jos taisyklių. Atakos ant ei-1 mondu priešakyje.
linių narių (kurie išsirinko 
valdybon pažangiečius iš ko
vingųjų, tikrųjų unijos orga
nizuotoji! ir augintojų eilių) 
nebeturi galo nei krašto. .

Aną dieną Curranas mojosi 
eilinių narių išrinktuosius vie
tinio lokąlo viršininkus, tryli
ka jų, išmėtyti, o jų vieton 

I pastatyti savo paskirtinius. 
j Eiliniai nariai susirinko į sa
vo centrą tūkstančiais ir sau
gojo savo išrinktus viršinin
kus jiems einant pareigas. 
Eilinius neatbaugino Currano

veikalą pastatyti, jį suvaidin- Į mušeikos nei pasišaukta poli- 
ti.

“Trilypė Pora” bus statoma 
šį sekmadienį, gruodžio 4-tą, 
4 -3(i po pietų, Liberty Audi
torijoje, kamp. Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill. 
Įžanga (taksai įskaityti) $1.- 
25. Rengia Central ir South 
Brooklyno organizacijų kuo
pos.

Nušokus vienam vagonui 
nuo trekių, LIRR traukiniai 
Brooklyne vėlavo apie valan
dą laiko antradienio rytą.

New Yorko spaudoje dabar 
dažnai matosi pranešimų apie 
nusižudžiusius, bet jų paliktų 
raštelių turinio nebeskelbia. 
Ar tai bus buvę nedarbo ir 
benamystės nukankinti žmo
nės ?

či j a.

Sekė keli tokie Currano 
bandymai užgrobti mitingus ir 
centrą. Kartą eurraniečiams 
pavyko uzbrukti mitingo ^alės 
priešakinę dalį iš kitur busais 
atvežtais marininkais (tūli sa
ko, kad buvę ir ne marinin
kų), kad marininkai negalėtų 
įtilpti salėn, patiems pagrob
ti mitingo vedimą ir be te L j

Padedami policijos, eurra- 
niečiai užgrobė ir centrą. Ket
virtadienio vakarą turėjo 
įvykti kitas marininkų susirin
kimas, kurin Curranas .mobili
zavo savo pakalikus iš kitų 
uostų. t

Šiuos žodžius rašant, ket
virtadienio rytą, nebuvo ži
nios, kuo ta kova baigsis, ta
čiau jau iš anksto žinoma vie
nas — jeigu reakcininkui Cur- 
ranui pavyktų smurtu tapti 
unijos caru, unija bus atiduo
ta bosų malonei, prasidės ka
pojimas ir taip jau varganų 
marininkams algų, siautės na
rių persekiojimas ir mėtymas 
iš darbų.

Unijų skaldytojai turi tik 
vieną tikslą—patarnauti kom
panijoms ir sau gauti riebaus 
ragaišio. Kompanijoms daug 
pigiau atsieina patepti, pada
ryti peniukšliais kelis darbi
ninkų pardavikus, negu mo
kėti darbininkams žmonišką 
algą. T—as.

FILMOS-TEATRAI Viešnia

Didžiausia Gyvenimo 
Svajonė —

Tapti žvaigžde
Žavėtiniausia Šių Metų Muzikinė 

Rodoma 
TECHNI-SPALVOMIS

“DANCING
IN THE
DARK”

žvaigždžiuoja

WILLIAM POWELL
MARK STEVENS
BETSY DRAKE

o scenoje 
Sensacinga Dainų žvaigždė 

dar pirmą kartą

Mindy Carson
ir

CHANDRA KALY
ir jo šokikai

Stanley Teatre, 7th Avenue 
(prie Times Sq.), rodomoji 
filmą “The First Front” turi 
pasisekimo dėl to, kad ji ti
kroviška, didelėje dalyje do- 
kumentalė filmą, kurion įpin
ta Stalingrado gynybos daly
vių asmens -istorija.

Kad ir toji istorija būtų ti
kroviškuose vaizduose, direk
torius Vladimir Petrovas su 
aktoriais, scenos paruošėjais 
ir filmininkais nuvyko į Sta
lingradą, kur tie dalykai dė
josi. Jo nuostabai — Stalin
gradą rado nebe tokiu, di
džiuma tų vietų, kuriose vis
kas dėjosi, atstatytos. Teko 
po priemiesčius paieškoti kitų 
vietų, nebuvusių originaliame 
plane, kad jose galėtų pa
vaizduoti tą gynybos laikotar
pį, tas juodžiausias dienas, 
kuriomis kožna gatvė, kožnas 
pastato aukštas ir kambarys 
buvo, kaip tuomet atrodė, 
paskutinio mūšio vieta.

Teatro lankytojai labai jau
triai atsiliepia ir apie spalvin
gą, didžiulį 1949 metų gegu
žinės paradą Tarybų Sąjun
goje.

Praėjusį trečiadienį laisvie- 
čius atlankė Ona Mažuikienė 
iš Dorchester, Mass. Viešnia 
atsinaujino dienraščio Laisvės 
prenumeratą ir dovanojo 
Laisvės reikalams $1. Atvy
kusi į Lietuvių Namo Bendro
vės suvažiavimą, ji buvo pa
silikusi keletą dienų paviešėti 
pas čionai 
draugus ir 
mieste.

gyvenančius savo 
gimines, pabuvoti

Antradienį išvyko namo bu
vusios atvykusios į tą pat su
važiavimą rochesterietės, Lais
vės vajininkė Leokadija Beke- 
šienė ir Katrina Žemaitienė. 
Jos aplankė lietuvių įstaigas 
ii- kai kurias kitas miesto įdo
mybes., Bekešienė viešėjo pas 
vyro brolį ir brolienę green- 
pointiečius Bekešius.

Trečioji viešnia iš Rocheste
rio, Mrs. Sass, regis, pasiliko 
ilgiau viešėti pas savo gimi
naitę Stelmok, Williamsbur- 
ge.

DflYV 7th Avenue itUF/V A Ir 50th Street

Šventėmis vagys buvę įsi- 
. gavę rakandų krautuvėn, 
! 1262 Broadway, Brooklyne, ir 
■ labai sunkiai dirbę atidaryti 
saugiąją šėpą. Tačiau darbą 

i baigti plėšikams nepavyko. 
. Firma turėjo šaukti mechani- 
; kus šėpą atidaryti ir pati iš- 
j siėmė savo T 
1 paliktus $2,400.

Teisėjo Medina 
1-ji Pusė Milijono

Skaitantieji angliškai

Greit Parsiduoda Namas
Kur Buvo Laisves Spaustuve

Trys budinkai: mūrinis, su geležiniais balkiais, 3^ 
aukščių, 2 salės, erdvi natalpa krautuvei, išcemen- 
tuotas skiepas. Tinka dirbtuvėm ir ofisam.

X

Medinis namas, 3 aukščių, galima lengvai padaryti 
2 apartmentus gyvenimui, patalpa krautuvei, kur 
dabar yra restaurantas.

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

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

$300 į mėnesį. 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

su 
dideliu įdomumu skaitys apy- 
sakiškoje formoje' parašytą 
ne apysaką apie Foley Square 
negarbingos bylos teisėją Me- 

( dina ir apie tai, kaip jis pra
sisiekė į viso pasaulio aukso 

buvusius šėpoje valdovų patikėtus teisėjus.
'__________ j Ypačiai įdomu, kaip jis pa

siekė pirmojo pusės milijono 
dolerių 'turtelį, be kurio nie
kas nei nesvajotų statyti jį 
darbininkų vadų komunistų 
teisėju.

Apsakymas, parašytas žy- 
Jnaus rašytojo Art Shields, 
pradėtas talpinti angliškame 
darbininkų dienraštyje Daily 
Worker, lapkričio 30-tos lai
doje. Eis atskiromis dali'mis 
ir sekamose laidose. New 
Yorke - Brooklyne laikraštis 
gaunamas ant standų.

L. K. N.

Trečiu kartu bėgiu dviejų 
savaičių New Yorke ir prie
miesčiuose tapo pavogtas te
lefonų firmos sunkvežimis su 
jame buvusiais iš dėžučių su
rinktais nikeliais ir dešimtu
kais. Pavagia kolektoriams 
nuėjus išiminėti pinigus iš 
kitų dėžučių.

Šią Konferenciją
Stebi Washingtonas
Ir Pasaulis

Stebi dėl to, kad joje daly
vaus ii' pasisakys už taiką 
daugelis iš žymiausių šios die
nos amerikiečių. Joje daly-' 
vaus mokslo, visuomeninio 
darbo, dvasiškijos, unijų įžy
mūs vadai. Tačiau :

Labai daug svorio dedama 
tam, kaip skaitlingai bus at
stovautos masės žmonių—fa
brikų darbininkai, kurių dau
gelis, unijistų ir neunijistų, 
yra susispietė į tautinių gru
pių organizacijas — pašaipū
nes, kultūrines, meno.

Tautinės grupės taikos klau
simu turi daug svorio,' nes 
tautinių grupių nariai, ■ di
džiumoje, dirba pamatinius 
svarbiausius darbus. Pavyz
dys :

Sustojo 
ne už ilgo 
ti visokie 
traukiniai.

dirbti angliakasiai, 
pradėjo užsidarinė- 

fabrikai, sustoti

dirbti plieno faibri-Sustojo 
kai—tas pats apmirimas pa
sireiškė kitose industrijose. O 
tuose sunkiuose,, bet pamati
niai svarbiuose darbuose,1 la
bai dideliais skaičiais dirba 
tautinių grupių nariai.

Washingtonui ir pasauliui 
labai svarbu, kam tie tautinių 
grupių nariai nori dirbti: ka
rui ar taikai. Skaitlingas tau
tinių organizacijų dalyvavi
mas konferencijose ir mitin
guose taikai saugoti, pasisa
kymas už taiką spiria karo 
rengėjus prilaikyti karan ve
žimo vadeles —- karas atito
linamas.

Tai dėl to norinčios iŠsau- . .. .organizacijos Siųs 
atstovus, jų nariaidelegatus, 

eis stebėtojais į šiomis dieno
mis Įvyksiaijtį New Yorke. A- 
merijtos su Tarybų Sąjunga 
santykiams gerinti kongresą 
ir po kongreso įvyksiantį jna- 
sinį mitingą.

Kongresas įvyks šį šeštadie
nį ir sekmadienį, gruodžio 3 
ir 4-tą, Manhattan Center, 

St. ir 8th Ave., New Yor- 
Prasidės 1 vai., šeštadie-

34 th

Gi tuo pat tikslu rengiamas 
masinis mitingas, su žymiais 
kalbėtojais iš visos šalies, su 
Broadway artistų statomu 
spektakliu, dainomis, įvyks 
pirmadienio vakarą, gruodžio 
5-tą, Madison Square Garmie
ne, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Įžanga nuo 60 c. iki 
$2.40.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY i 

Licensed Undertaker

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

--------- - ------ ...........

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6288

Gruodžio 2-ros vakarą ir 3 teikia ne 
ir 4-tą, pradedant pietumis, pagarbos, 
Auditorijos Restaurante bus i prigimdo 
geras pasirinkimas karštų ir 
šaltų valgių. Kviečia! užeiti.

Apdovanojo:
Drg. šilabaitis iš Brooklyn, 

Conn., atvykdamas į Lietuvių 
Namo Bendrovės suvažiavi
mą, apdovanojo restaurantą 
dviemis tuzinais kiaušinių ir! 
keleriopos veislės pumpkinais. į 
Pastaruosius gaspadinės pa
gailėjo atiduoti bankieto sve
čiams suvalgyti, pastatė pa
rodai.

B r o o k 1 y n i o t i s J a n k a u sk a s 
atvežė lėkščių ir kitu reikme
nų virtuvei.

Kiti brooklyniečiai atvežė Į 
švarių skudurų įstaigai valy
ti. Jų ,labai daug su si vartoj a 
dabar, kuomet įstaigos dalis 
perdirbama, dulkės įšnešioja- 
mos po visą pastatą, 
daugiau, reikės, pradėjus visą! 
iš naujo atšvarinti. Ir ben
drai žiemą susivartoja daug 
skudurų reguliariam valymui, 
kuomet salės būna užimtos, 
įstaiga pilna pramogų ir susi
rinkimų.

Auditorijos vedėjai ir ten 
dirbantieji dėkoja visiems už 
dovanas. Ar.

Per Teisėjo Sietą
Doleris, kaip pasirodo, su

tiktai daug atydos, 
daug smagumo, bot 
ir daug giminių.

vasarą mirė New 
, kaip iš paviršiaus at- 
vidntinio ištekliaus, 72 
amžiaus moteriškė Ma- 

Pas ją

Pernai 
Yorko, 
rodė, 
metų ; 
ry Bullock Powers, 
gyvą niekas nesilankydavo, 
atrodė, kad ji visiškai vieni
ša. Tačiau po jos mirties, 
kuomet paskelbė, kad liko 
penki milijonai dolerių turto, 
biskelį per 
atsišaukė 
Powers’ll 
vardėmis.

Antras didžiausias New 
Yorko miesto istorijoj^ bu
džetas, įimąs ir to budžeto 
sudarytojams pakėlimus algų 
po 10 ir ^o^To^tūk^tančių do- 

iestavo- 
Board

of
Miesto

virš metus laiko 
daugybė, gipsinių — 
ir kitokiomis pa-

Iš 173 atsišaukusių, paliki
mų teisėjas Collins kol kas 
pripažino giminaičiu tik vie
ną, Hollis Powers Gale, tūlos 
firmos viršininką, gyvenantį 
68-60—108th St., Forest Hills. 
Tačiau dar tyrinėsią, ar nesi-

lerių, tapo užgintas n 
sios budfeeto tarybos

Estimate).
Budžytas pasiųstas
N<pay užgirti. Menama, jog 
tenai jis bus užgintas, nes 

; ten įdėta po $2,500 priedai 
I ir visiems tarybos nariams.
Jų algos su tuo priedu bus 

; po $7,500 metams ir dar 
tūkstantis dolerių specifiš
koms (surištoms„ su tarnyba)

I išlaidoms. - \
Visa numatyto ateinantiems 

į metams miesto budžeto suma 
yra $335,647,496.57.

ir

Dar! randa daugiau giminių.
Du vyrai Powers’ai buvo 

raportavęs! esą Powers’iūtės 
mergautiniais sūnumis, tačiau 
teisėjas atsisakė juos pripa
žinti giminingais.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja patalpa ofisui su 3 

kambariais gyvenimui, tinkama vie
ta daktarui, real estate ar kitam 
panašios rūšies profesionalui. Ofisas 
ir kambariai apšildomi ir su mau
dyne. Dėl randos susitarsime ant 
vietos. Prašome kreiptis: 914 
Broadway, Brooklyn, N. Y., Myrtle 
Ave. stotis. (262-263)

JOHN WSKA
New Yorko vandentie

kiuose teliko tik 40 nuošim
čiu v vandens.

MIRE SO* ALL THf

am-Vladas Sirgejas, 49 m.
žiaus, gyveno 386 So. 2nd St., 
Brooklyne, mirė lapkr. 29 d., 
Kings County, ligoninėje. Kū
nas pašarvotas S. Aromiskio 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Avė.

Laidotuvės įvyks gruodžio 
3 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmona Nellie, sūnų Jerome, 
seseris Liepienę ir Kvartūnie- 
nę ir brolį Joną.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi S. Aromiskio įstaiga.

PARDAVIMAI i
Išsinuomoja biznis su pilnais gėri- j 

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

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

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

> $

l Dr. A. Petriką \
> DANTŲ GYDYTOJAS <

221 South 4th Street į
jį BROOKLYN, N. Y. ’
5 Tel. EVergreen 7-6868 <

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

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

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

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti/

TONY’S
UP-TO-DATE >

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

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

^4*4<4,4*4**:,4*4*4*4Ml"Ž*4'4"i*4“!*'l*4*4*4*4*4**!*4*4>*l,<SM{*4*<l*4*4**l*,l*,l*4"l,4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*,!**T<

I '/T TDD’G PAD 411 GRAND STREET t 
i ZiLJI I O DAI! BROOKLYN, N. Y. |

i Joseph Zeidat Jr., prop. |
♦ NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN ?

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS f
. SS"4-”29 TELEVISION |

^^9 •J®

*

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

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

6 pu»l.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Gruod. 2, 194$




