
Kraustomos ’
Suzana Tarvydaitė.
Įdomus Pasitarimas Vilniuje.
Karvių Melžėjos su Minis

trais! . . .
Rašo R. MIZARA

šią savaitę pradedame kel
tis j naująją vietą— i itich-
mond Ilill’į.

Mašinistai jau pradėjo 
“griauti” didžiąsias mašinas: 
presus ir kitas. Suardo jas, 
kai kurias jų dalis deda i di
džiulius baksus ir ruošia ve
žimui.

Nuvežę naujojon vieton, jas
atsargiai vėl sustatys.

Vadinasi. mūsų 
dabar, kol prisikelsime, bus 
spausdinamas svetimu presu.

Andai šitoje vietoje rašiau, 
kiek daug darbo teks 
perkėlimui naujon vieton.

Darbo ir pinigų!...

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Čechoslovakij os Vys kupai 
Kursto Religinį Karą 
Prieš Liaudies Respubliką

i laikraštis šaukia Priešintis Naujam įstatymui dėl Bažnyčių

Jei me.> pajėgsime iki žie
mos š ve n č i ų,—K a 1 ė d ų,—v is k ą 
susitvarkyti naujoje vietoje, 
bus labai gerai.

Būtų smagu, jei su naujai
siais metais mes galėtume 
naujojoje vietoje būti pilnai 
įsikūrę.

Prašysimo gerų draugų tal
kos,—ypatingai šeštadieniais.

raga. — Čechoslovakijos 
padėti katalik. vyskupai išleido at- 

Isišaukimą, kad kunigai ir 
parapijiečiai p r i e š in tusi 
naujajam įstatymui.

Tas įstatymas įveda kon
trolę bažnytiniams turtams, 
kunigų skyrimui, dvasinėm ikia mūšį, 
seminarijom ir kt. 1

Vyskupų pareiškimas grū
moja Čechoslovakijos Liau
dies Respublikos valdžiai, 
jog katalikai turi gana jėgų 
“mūšiams” už senąsias baž
nytines teises.

Savo atsišaukime jie nau-

, susikirtimą bei 
ryžtingą kovą.

Įsakyta Jankiu Konsului Kinijos Tautininkai 
Išsikraustyti iš Mukdeno Bėga iš Naujosios

Įvairios Žinios
Long Beach, Calif. — Sudužus privačiam lėktuvui, už

mušta visi 5 jame buvę žmonės.

Berlin. — Per smarkų viesulą vakariniai-šiaurinėje

Anglija ir Francija Atmeta 
J. Tautų Nutarimą Ištirt 

Vergiją Kolonijose
Vokietijoje žuvo 10 žmonių ir sužeista 16. Griūdami na
mai gyvus palaidojo 5 vokiečius. Tai namai, kuriuos ang- 
lų-amerikonų oro bombos išklibino karo metu.

Washington.— Demokratas senatorius John J. Spark
man, valdžios politikos reiškėjas, sakė, jog Kongresas, 
turbūt, nutars nepalaikyti jokios gyvenamųjų namų ren
du kontrolės po 1950 m. birželio 30 d.

New York. — Vyriausias Progresyvių Partijos komi
tetas atsišaukė į valdžią sekamais būdais vykdyti taiką:

Pasiūlyti Jungtinėm Tautom, kad užgintų atominių 
bombų naudojimą; tuojau pilnai pripažinti Kinijos Liau
dies Respubliką; atidaryti laisvą prekybą su Sovietų Są
junga ir kitais rytų Europos kraštais; vykdyti Pottsda- 
mo konferencijos nutarimą, uždraudžiant bet kokį Vo
kietijos armijos atkūrimą.

Kolonijų Žmonės Žiauriai Engiami ir Tamsybėje Laikomi
Flushing Meadow, N. Y. 

— Jungtinių Tautų seimas 
didžiu daugumu balsų pri
ėmė rezoliucijas, siūlančias 
ištirti, kokiose sąlygose An
glija ir Francija laiko savo 
kolonijose šimtus milionų 
vietinių gyventojų.

tuos pasiūlymus.
Seimas, tačiau, užgyrė 

sumanymus tyrinėti tose

Anglų - francūzų atsto- žmonių, 
vai karštai protestavo prieš

klausimą tarp baltųjų, neg
rų ir kitaspalvių koloninių

Praėjusio penktadienio Lais
vėje Buvusioji Eastonietė 
vaizdžiai aprašo neseniai mi
rusios Suzanos Tarvydaitės- 
Burienės gyvenimą.

Prieš virš desėtką metų ve
lionė Tarvydaitė buvo dažna 
mūsų laikraščio bendradarbė.

Ji buvo reta lietuvė ameri
kietė. mokėjusi gražiai, beveik 
taisyklingai, ir vaizdžiai lietu
viškai rašyti.

Ne vieną kartą, susitikęs ją 
asmeniui, ragindavau velionę 
rašyti ką nors platesnio, di
desnio, I
v o. laiko stoka.

šiurkšti gyvenimo aplinka, 
rūpesčiai, nuolatinis dėl kas
dienišku riedątekliu sieloj imą
sis, pasirodo, neleido jai ne 
tik daugiau rašyti, o ir be lai
ko pakirto josios gyvybės sty
gą-

Na, lai ilsisi ji ramiai!...

Washington. — Kinijos 
liaudies valdžia įsakė Ame- uuolHlca
rikos konsului Angusui ■ 
Wardui, jo pačiai ir jo pa- i 
'dėjėjams apleisti Mukdeną 
šį trečiadienį; parūpino 
jiem išvažiavimą traukiniu 
į Tientsin uostą, Kinijoje. 
O iš Tientsino Wardas su 
saviškiais plauks ameriki
niu laivu į Japoniją ar Ko
rėją.

Kinų liaudies teismas nu
teisė Warda ir keturis jo 
padėjėjus kalėjiman trimskcl UW1 o piMVVOlUV, L v v V

bet ji skusdavosi lais- j mėnesiams iki pusės metų
už tai, kad jie sumušė kiną 
konsulato tarną; bet teis
mas sulaikė jiems bausmę 
ir liepė išsikraustyti iš Ki
nijos.

Čengtu, Kinija. — Šimtai 
kinu tautininku valdininku 
jau išlėkė iš naujosios savo 
“sostinės” Čengtu, prie ku
rios artėja Kinijos Liaudies 
Armija. Vieni pabėgo į 
Formoza, o kiti i Hainan 
salą.

Amerikiniai koresponden
tai teigia, kad ir 250,000 
tautininkų armijos iš pieti
niai - vakarinio 
kampo plukdoma 
salą.

Čiang Kai-šeko 
ku amerikiniai

Kinijos 
į Hainan

tautinin- 
lėktuvai 

sekmadienį bombardavo bu
vusiąją savo sostinę 
kingą, kuris užimtas

■ liaudininkų.
_ panešama, kad 

atgal ;

Čung- 
komu-

Pekin, Kinija. — Kinų Liaudies Respublika gamina 
i 10 metų planą pramonei ir ūkiui pakelti.

sostinėj įvyko
gyvulininkystės

Pensijos įkalintiem Žu-|nipnm 
likam Kongresmanam V“-“'

Teismo ipnni
Š. m, spalio mėnesio pabai

goje Lietuvos 
respublikinis 
darbuotojų pasitarimas,— mū
siškai : konferencija.

Iš visos plačiosios Lietuvos 
suvyko 
auginime 
rinktiniai 
šiai buvo 
tarybinių

Lietuvoje šiuo metu kreipia
ma didžiulio dėmesio į pakė
limą gyvulininkystės ūkio: juo 
greičiau ir pasekmingiau pri
auginti daugiau karvių 
kliu, kiaulių, avių, vištų.

Kuriamos specialės gyvuli
ninkystės farmos.

Dedama pastangų, kad 
žmonės turėtų juo daugiau 
mėsos, pieno, vilnų. Tam rei
kalui valstybė nesigaili lėšų ir 
žmogiškų pajėgų.

Siunčiami į gyvulininkystės 
ūkius veterinarai, gyvulių au
ginimo specialistai, kad jie 
padėtų žmonėms geriau dirb
ti. ★ ★ ★

Į šį pasitarimą suvažiavo, 
taigi, be “specialistų,” eiliniai 
darbo žmonės: pasižymėju
sios kiaulių šėrikės, karvių 
melžėjos, avių augintojai.

Jų paveikslai puošia Lietu
vos spaudos pirmuosius pus
lapius.

Jie ir jos pasitarime atsi
stoja į tribūną ir sako kalbą 
apie savo įgytus prityrimus.

Jie ir jos,—ligi šiol veik pa-:ar religijos, 
miršti žmonės, — konferen-

pasižymėję gyvulių 
ir jų prižiūrėjime 
žmonės. Daugiau- 
iš kolektyvinių ir 

ūkių darbuotojai.

ar-

Jungtinėms Tautoms pri
statyti faktai rodo štai ke

ikią būklę tenai:
Anglai ir francūzai atė- 

imė politines teises kolonijų 
gyventojams, sulaiko juos 

i nuo apšvietos, niekinančiai 
išskiria juos nuo baltųjų ir 
Griaudžia darbuose/" kaip 
beteisius vergus. ' 
. Anglijos valstybės minis
tras Hector McNeill ir 
Francijos delegatas Roger 
Garreau užreiškė, kad jų 
valdžios atmes Jungtinių 
Tautų reikalavimą duoti bet 
kokių žinių apie politines 

j bei pilietines teises koloni
jose ir neleis tų teisių tyri- 

Daugumas tų mašinų jau 
buvo į dėžes sukrauta ir! 

.apkalta persiuntimui į So
vietų Sąjungą.

Anglai - amerikonai r 
francūzai dabar nutarė, kad 
devyniolikos talkininkų ša
lių komisija spręs, kuriem 
kraštam paskirstyti maši
neriją, išimtą iš vakarinės 
Vokietijos fabrikų.

Sovietų Sąjunga turi tik 
du draugu toje tarptautinė
je komisijoje — dechoslo- 
vakiją ir Albaniją/

Pottsdamo konferencijoj 
nutarta, jog Sovietai duos 
Lenkijai tinkamą dalį gau
tinų iš Vokietijos karinių 
atpildų.

Anglai-Amerikonai 
Sulaiko Skirtus 
Sovietam Atpilus

I Brussels, Belg. — Jung- 
;, Anglija ir 

Francija nutarė sulaikyti 
300 tūkstančių tonų mašinų 
.ir kitų fabrikinių įrengimų, 
kurie/pagal Potsdamo su
tartį, buvo paskirti Sovietų 

i Sąjungai, kaipo kariniai at
pildai iš vakarinės Vokieti-

Washington. — Pradedant nuo praeito pirmadienio, . _ v Lt“ 
480,000 minkštosios ir kietosios anglies mainierių dirbs l/0/
tiktai tris pirmąsias savaitės denas, iki minkštųjų ang- 
liakasyklų kompanijos nesusitars su savo darbininkais..

Paryžius. — Pasitraukė dar vienas premjero Bidaulto 
dešiniojo ministrų kabineto narys. Nesutinka su Bidaul-

Washington. — Nėra jokių patvirtinimų pasakai bu- 
vusio armijos kapitono Racey Jordano, būk Harry Hop
kins, artimiausias velionio prezidento Roosevelto patarė
jas, leidęs oru gabenti atominius Amerikos sekretus So
vietams. Hopkins taipgi miręs.

Buvęs Jordano kbmandierius, generolas Julius W. 
Jones, įtarė, kad Jordanas meluoja. Girdi: “Kodėl tada 
Jordanas nieko man apie tai nesakė?”

Čiang 
atsiima 

, kurią buvo 
pavedęs generol. Li Tsung- 
jenui.

Li Tsung-jen neseniai 'valstybes departmentas pa-

Jungt. Valstijos Prašo Kiny Tautininkus 
Nebombarduot Amerikos Prekybos Laivų

• L

Washington. — AmerikosWashington.
sprendimu, tapo įkalintas
demokratas Andrew May, perbėgo į anglų koloniją • siuntė kinų tautininkų vai- 
buvęs kongresmanas, 8 mė- Hong Kongą, o pirmadienį i džiai švelnų protestą dėl 
nėšiam iki 2 metų. Jis bau- išlėkė j Jungtines Valstijas; to> kad kariniai tautininkų
džiamas, kad ėmė kyšius iš 
kontraktorių už išgauna
mus jiem karinius valdžios 
užsakymus.

Kol May bus kalėjime, 
jam vis tiek eis valdinė 
pensija, kaipo buvusiam 
kongresmanui, po $280 per 
mėnesį. Pensija bus išmokė
ta, kada jis užbaigs baus
mę.

Tokią pat pensiją gaus ir 
sukčius republikonas kong- 
resmanas J. Parnell Tho
mas, nuteistas už pasisavi
nimą čekių, kuriais valdžia 
mokėjo algas neva oficia
liai reikalingoms Thomaso 
“raštininkėms.”

Statybos Bizniai Apeisią 
Trumano {sakymą

Key West. — Prezident. 
Trumanas praeitą savaitę 
įsakė neduot valdinių FHA 
paskolų tiem namų statymo 
kontraktoriam, kurie raš
tiškai nusitars su namų pir- 
kikais, kad į tuos namus ne
bus priimami negrai bei 
kiti' žmonės dėl jų tautybės

New York. — Namų sta-
cijoje sėdėjo greta ministrų tybos bizniai sako, galima 

profesorių, bus gyvu žodžiu, jei ne raš
tu, susitarti neįleisti negrų 
į naujuosius namus.

ir universitetų ] 
kaip lygūs su lygiais!

Tai parodė, kaip Lietuvoje 
įvertinamas darbas: bet koks 
visuomeniškai naudingas žmo-1 Hopkinsville, Ky. - Stu- 
gSvL ria' • r r • ■ lentas F. Th. Slay užmušė
lies šešėlyj, mūsų tautos sos-1 Harmon, 16 metų, 
tinėje Vilniuje!. . . ' ORAS šaltoka giedra.

daugiau pinigų prašyti ir j laivai bombardavo ir smar- 
“gydytis.” " * ' kiai sužalojo amerikinį pre-

---------------— I kybos laivą “Sir John 
Frankliną.” Jungtines Vals
tijos prašo tautininkus dau
giau neužpuldineti prekinių 
Amerikos laivų.

Tai buvo jau antras kinų 
tautininkų bombarduotas

Stalino 70 m. Sukaktis 
Bus Šauniai Paminėta

Maskva. — Čia ir kituose 
Sovietų Sąjungos miestuose 
susidarė komitetai, kurie 
ruošia iškilmes paminėji
mui Stalino 70 metų am
žiaus sukakties gruodžio 21 
d.

Įvairių fabrikų darbinin
kai nusitarė specialiai pa
smarkinti gamybą Stalinui 
pagerbti.

j 5 METAI KALĖJIMO Už 
j PENKTUKĄ

Noblesville, Indiana. — 
Charles German, 29 metų 
amžiaus, sulaikė gatvėje 
praeivį ir išplėšė penktuką; 
už tai nuteistas 1 iki 5 me
tu kalėti.

uostą.
Jungt. Valstijų protestas- 

prašymas, sako:
Kariniai tautininku lai

vai be atodairos ir nusikal
stamai užpuolė amerikinį 
laivą ir sudarė pavojų ame
rikiečių gyvybėms jame. 
Tuom tautininkai sulaužė 
tarptautines ir žmoniškumo

Graiką Fašistai Bijo 
Visuotino Streiko

Amerika nepripažįsta 
tautininkų skelbiamos blo- 

prekipis amerikonų laivas, kados, kadangi jie nepaten- 
beplaukian-t į Šanghajų, Ki- kiną tarptautinių įstatymų 
nijos Liaudies Respublikos dėl blokados vykdymo.

Šaukia Tūkstančius Auto. 
Darbininkų Atgal Darban

Sudegė Trys Oklahomos
Universiteto Studentai

Detroit. — Automobilių 
kompanijos išsiuntinėjo pa

tu ks- 
grįžti

truku-

šaukimus dešimtim 
tančių darbininkų.
darban. z
. Dėl plieno ir kuro
mo buvę laikinai paleista a- 
pie 300,000 auto, darbininkų 
per plienininkų ir angliaka
sių streikus.

Norman, Okla. — Sudegė 
miegamieji Oklahomos Uni
versiteto rūmai; gaisre žu
vo 3 studentai. 20 kitų 
skaudžiai apdegė.

Tai buvo mediniai rūmai, 
pastatyti karo metu kaip 
barakai kareiviams, paskui 
pervesti universitetui.

Amerikos atstovas Char-
Fahy tįaipgi balsąvo 

I prieš politinių žinių reika- 
davimą apie anglų-francūzų 
kolonijas, nors jis pasisakė 
už daugumą kitų rezoliuci
jų*

Viena rezoliucija, ragina 
Angliją ir Francija kelti 
'boloninių" žmonių "apšvietą, 
įvedant vietinę jų k 
mokyklose, ir 
ruošti kolonijas 
valdybės bei nepriklauso
mybės, kaip reikalauju 
Jungtinių Tautų konstituci
ja.

tuo būdu* 
prie sayi-

-------4----------

Greitesnis už Garsą 
Karinis Lėktuvas

M'uroc, Calif. — Naujasis
Athenai, Graikija. - CiJrakietinis Amerikos laivyno 

vilinių valdžios tarnautojų lėktuvas Douglas Skyrocket 
unija nusitarė pradėti strei- bandymuose skrido tokiu 
ką ateinantį ketvirtadienį, smarkumu, kaip 760 ikr800 
ir streikuoti, iki bus pa—myhų per valandą, , pagal 
kelta jiems alga 40 procen- neoficialų apskaičiavimą. 
įu> Jis pralenkęs garso greitį.

Garsas vidutiniai lekia 760 
Jau sustreikavo sostinės imyHu per valanda.

jAthenų radijo stočių darbi-1 Lėktuvą vairavo bandy- 
ninkai. .Streikan išėjo n* imu lakūnas Eugene F. May, 
fabrikų darbimnkdį eilėje !4rf metų amžiaus. Taip 
nuėstų. greitai skrido, jog stebėto-

Graikijos monarcho - fa- jai tik po to išgirdo lėktuvo 
šistų valdžia bijo visuotino ! motorų kriokimą, kada jis 
streiko. 'buvo jau neįmatomai toli

---- .-------------- pralėkęs.
Washington. — Lš Izrae

lio ir Jordano bus Ameri
kon įleidžiama tik 100 at
eivių per metus.

ARABIŠKI KRAŠTAI REIKALAUJA GRĄŽINT ARABUS PABĖGĖLIUS Į PALESTINĄ
Lake Success, N. Y. — 

Specialus politinis Jungti
nių Tautų komitetas užgyrė 
anglų - amerikonų pasiūly
mą atidaryti plačius pašal- 
pinius darbus pabėgusiems 
iš Palestinos arabams. Tam 
sumanymui perša paskirti 
54 milionus ir 900 tūkstan-. 
čių dolerių. Pusė pinigų ti
kimasi gauti iš Amerikos, o 
kita pusė iš kitų Jungtinių

Už šį planą! balsavo 48 
komiteto nariai. Nuo bal
savimo susilaikė Sovietų 
Sąjungos, Lenkijos ir Če
choslovakijos delegatai.

Per karą tarp arabiškų 
kraštų ir izraelio daugiau 
kaip milionas arabų pabėgo 
iš žydiško Palestinos ruožto 
į arabiškas šalis — Lebaną, 
Šyriją, Jordaną, Egiptą — 
ir į arabų kontroliuojamą

I Palestinos dalį. >

Specialus politinis Jungt. 
Tautų komitetas siūlo už
vesti pabėgėliams tuose 
kraštuose tokius darbų pro
jektus, kaip vieškelių tiesi
mas, miškų sodinimas ir 
tvenkinių statymas žemei 
drėkinti.

Arabiškų kraštų atstovai 
Jungtinėse Tautose sako, 
tie darbai būtų tiktai laiki
nė parama isvietintiems a- 
rabams. Jie reikalauja, kad

pri- 
ara-

Izraelio valstybė atgal 
imtų norinčius grįžti 
bus į senąsias jų vietas; 
taipgi reikalauja, kad Izra
elis užmokėtų už paliktą 
nuosavybę tų, kurie neno
rės grįžti.

Izraelio atstovas Aubrey 
Eban priešinosi visų arabų 
pabėgėlių grąžinimui; sakė, 
kad jie sudarytų pavojų Iz
raelio valstybei.

Argentinos Diktatorius 
Traukia Teisman Laikraščius

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas - diktato
rius Juan Pero n ruošiasi 
patraukti teisman du di
džiausius dienraščius Pren- 
sa ir Nacion. Sako, kad jie 
apšmeižę jį. .

'Tie laikraščiai rašė, kad 
Peronas pralobo, sukdamas 
pinigus iš valstybės iždo, 
ir prisipirko dvarų.

Peronas taipgi traukia 
teisman pulkininką At. Ca- 
ttaneo, kuris savo prakal
boj tvirtino, kad Peronas 
vagia šalies iždo pinigus.

i
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Bavarija, tai Vokietijos siems, darbų nėra. Taip pie- 
dalis. Ji sudaro svarbiausią tinėje Bavarijoje, vien Re- 
dalį Jungtinių Valstijų vai-j gensburge, 58 demokratinio 

nusistatymo asmenys išbu
vo per penkis mėnesius be 
darbo, gi tuo pat laiku į 
valdiškas įstaigas priimta

valdyti

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

domos Vokietijos. Bavarija 
užiftia veik 30,000 ketvirtai
nių mylių ir turi arti 10,- 
000,000 gyventojų. Jos gy- _____
ventojų didžiuma katalikai, 69 asmenys, kurie yra na- 
kunigija veikia Vatikano 
popiežiaus komandoje.

Kaip žinome, tai sumu- vietų nėra valdiškose įsUi- 
šus hitlerišką Vokietiją, An- gose, 
glija, Francija, Jungtinės 
Valstijos ir T^ybų Sąjun
ga, padalino ją į keturias 
dalis ir susitarė išnaikinti 
hitlerizmą — perauklėti 
Vokietijos gyventojus, per
duodant jiems demokratinį 
supratimą.

Jau seniai kalbama, kad 
Trizonijoj, tai yra, Angli
jos, Francijos ir Jungtinių 
Valstijų zonose, kurios da
bar jau t ap vieny tos į taip 
vadinamą Federatyvę Vo
kiečių Respubliką, neveda-

Wilkes-Barre, Pa.sutartinos, melodingai skam
bančios dainos. Tikras orga
nizuotas, išlavintas choras, 
kad net pono Mockaus sodas 
skamba, kaip liaudiškos dai
nos plaukia pro medžių ša
kas.

Turėjome šiame piknike 
svečių iš Tampa, Fla., buvo 
drg. J. ir V. Simmons, buvę 
hartfordiečiai, ir Al. ir E. La
penai, buvę chicagiečiai. Su 
svečiais maloniai pasikalbėjo- 

piknike ir po pikni- 
nes svečiai buvo nu- 
pabuvoti Miamėje il- 

pasidairyti po

“GIEDA GAIDELIAI” 
IR ČIA PAVYKO

Praėjusį šeštadienį wilkes- 
bariečių surengtas dramos 
“Gieda Gaideliai” pastatymas 
praėjo giliu visų pasitenkiili- 
mu. Salė nedidukė, bet bu
vo kimštinai pilna.

Ilgiausią role vaidinusi d-gė 
Nastė Buknienė įvertinta gra- 
žiomis gėlėmis.

Tarpveiksmyj d. Jonui Juš
kai atsikreipus į publiką 
Laisvės į naują vietą persikė
limo reikalu, surinkta $65, o 
dramą užbaigus vienas drau
gas dolerinę atnešė ir įteikė 
ant estrados, tai viso Laisvė 
paremta 66 doleriais.

Po visko brooklyniečiai ak
toriai buvo pavaišinti rūpes
tingai paruošta vakariene.

Šios dramos pastatymo rei
kalais, kiek teko pastebėti, 
daugiausiai rūpinosi gražioji 
Kasparų-Grigaičių šeima ir d. 
Jozokas.

Gaila, kad pastatymo ko
misijos narę d-gę Jančiulienę 
prieš, pat parengimą pritren
kė nelaimė—mirė jos vyras 
ir dramos statymo dieną įvy
ko jo laidotuvės.
Pennsylvanija snieguota

Savo kelionėj j Wilkes- 
Ban^ brooklyniečiai įvažiavo 
į žiemą. Pravažiavus Easto- 
ną, jau buvo matytis šen-ten 
sniego, ir juo tolyn, tuo jo 

1 daugiau. Jau ir kelias kie
tai pridengtas suvažinėtu 
sniegu, o netoli Wilkes-Bar- 
Tės, Pocono aukštumų srityj, 
jau veikė traktoriniai plūgai, 
žerdami sniegą nuo kelio.

Sugrįžome Brooklynan anie 
4:30 ryte, geru ūpu. S. V.

klubai, organizacijos, su hit
lerininkų obalsiais. Organi
zacijų vadais yra buvę Hit
lerio partijos vadai. Jie tu
ri ’pilno patyrimo ne vien 
organizacijoj, bet ir kaip 
valstybiškai šalį 
teroro pagalba.

Taigi, šis Mr. D. Middle- 
tono pranešimas tik patvir
tino tą, kad Wall stryto, 
Anglijos ir kartu Francijos 
politika Trizonijoj veda 
prie atgaivinimo Vokietijoj 
hitlerizmo, kaip politiniai, 
taip ir militariniai, ir su
daro taikai pavojų.

Suprantama, kad Vokieti
jos hitlerininkai baisia ne
apykanta j dega prieš Tary
bų Sąjungą ir liaudies de
mokratines šalis. Šis jų 
troškimas ir supuola su po
nų Churchillų ir kitų nau- 

patvarkymą, kad j0 karo organizatorių. To-

ciai. Ir taip yra visur — 
demokratiniams vokiečiams

, nes jie priskaitomi 
prie “komunistų,” o į val
džios. darbus imami hitleri
ninkai, tas pačias pareigas 
ėję prie Hitlerio.

Kovo 5 d., 1946 m., Ame
rikos komanda Vokietijoje 
priėmė
“išlaisvinti Vokietijos liaū- įęl jie žingsnis po žingsnio 
dį nuo hitlerizmo ir milita- 
rizmo, auklėti vokiečių tar- 
pe demokratizmą ir taikų 
pasaulyje sugyvenimą.” Bu
vo ten sakoma: “Visi tie, 
kurie aktyviai rėmė nacių 
tyroniją, arba yra prasikal- 

ma kova prieš hitlerininkus, tę prieš teisingumo ir žmo- 
Dar pereitais metais Jung-'niškumo principus, arba 
tinių Valstijų aukštoji ko- saumylystės sumetimais

Mainieriai Dirbs Tris Dienas Savaitėje
Su šia savaite angliakasiai pradeda darbą naujomis 

sąlygomis: jie dirbs tik po tris dienas savaitėje—pirma
dieniais, Antradieniais ir trečiadieniais. Jie, angliaka
siai, darys kontraktą su paskiromis anglies kompanijo
mis.

Ligi šiol angliakasių unija padarydavo tik du kontrak
tu: vieną su minkštosios anglies kasyklų savininkais, ki
tą — su kietosios anglies savininkais. Jie dirbo pagal 
nustatytas visiems angliakasiams darbo sąlygas ir algas.

Bet samdytojai, anglies magnatai, pasiryžo angliaka
sių uniją sugniuždinti, o jei ne, tai nors palaužti taip, kad 
jie nebūtų tas, kas buvo. Anglies magnatams padeda, 
aiškus dalykas, vyriausybė ir net teismai. Angliakasių 
unija, dėl to, kad ji kovojo už bendrą kontraktą su sam
dytojais, buvo nubausta virš 2,000,000 dol. pabaudos ir 
tai turėjo sumokėti.

Kitų unijų viršininkai - reakcininkai neapkenčią 
Lewiso, taipgi prie kiekvienos progos bando angliaka
siams kenkti.

Visa tai privedė prie tokios padėties, kad šiandien 
angliakasiai dirba be kontrakto.

Gal būt, jog unijai pavyks sulaužyti samdytojų ben
drąjį frontą, sudarant kontraktus su stambesnėmis an
glies kompanijomis,—jei ne su visomis, tai bent tūlomis.

Bet visa tai rodo, kaip šiandien Wall strytas yra nu
sistatęs pravesti ofensyvą prieš organizuotus darbinin
kus.

Jeigu jam, Wall strytui, pavyks palaužti nugarkaulis 
angliakasiams, tai kitų pramonių darbininkai bus pri-! 
versti laukti to paties. Samdytojai yra žiaurūs ir plėš
rūs. j 

savo pusėje valdžią ir teismą, moka savo strategiją iš
vystyti kovoje su darbininkais.

Va, kodėl mes sakome: šiandien tie unijų vadai, kurie 
į™ atydaus Jungtinių Valstijų

(viršininko ir Bavarijos ko- 
misionieriaus.” Jis rašo, 
kad “demokratizmo princi
pai neprigijo vokiečių tar
pe... ir denacifikacija su
žlugo!”

Kaipo faktus jis paduo- šininkai... Jų draugais yha 
da, kad dabar Bavarijoj iš buvę hitlerininkai, fabri- 
35,349 esamų aukštesnių kų savininkai; žemvaldžiai, 
valdininkų, kaip tai, ekono-1 malūnų savininkai ir kiti, 
miniu ose, finansiniuose,, Visi jie bendrai sudaro tvrr- 
maisto, transporto, teisių ir, tą bloką... Bile biznierius, i 
darbo skyriuose dirbančių' arba vyriausybės oficialas,! 
asmenų, net 15,076 yra bu- kuris jiems pasipriešintų,' 
vę Hitlerio Nacių Parti jos: turėtų nukentėti socialiai ir 
aukšti viršininkai.

Štai vien tik iš 924 teisė
jų ir prokurorų yra 752 bu- rijoje. Taip yra ir/visoje 
vę prie Hitlerio tose pat vie-Į Trizonijoje,- Laike balsavi- 
tose ir žinomi, kaipo nacių :mų Bavarijoj veikė tam tik- 
partijos nariai, arba net 81 ros nacių^organizacijos, to- 
proc. dabartinių teisėjų ir 
prokurorų yra Hitlerio lai
kų asmenys.

Hitlerininkai Valdo šalį
Mr. D. Middleton rašo, 

kad Vokietijoj surinko 
smulkmeniškų žinių apie 
Bavarijos valdonus. Ir tie 

; valdonai atvirai pasisako, 
kad jie buvo ,hitlerininkai. 
Taip Franz Nikolaus, Kir- 
chbichel miesto majoras pa
sakė : “Buvę hitlerininkai 
yra vėl savo pozicijose.” Po
licijos inspektoriaus parei
gas eina Paul Will, kuris 
tas pačias pareigas ir prie 
Hitlerio ėjo, o 1943 metais 
Hitleris savo gimimo dieno
je Paul WilFą paaukštino 
iki pulkininko laipsnio.

Hitlerininkai saviškiams (vo rankas paimti galią. Jie 
valdiškose dar neturi viešai veikiam

• nacių partijos, 
nusistačiu-'bet jau Veikia jų tam tikx*i

Meison ir Mrs. Drake.

veda politiką atgaivinimo 
Vokietijoj militarizmo.

Ar jiems pavyks praves
ti gyvenini an katastrofiški: 
planai, įtraukti pasaulį į 
naujas karo nelaimes, tai 
jau kitas klausimas. Kaip 
žinome, jų pastangos Kini
joj susmuko. Juk ir ten. jie 

. ... . . i . v. . i turėjo baisių liaudies ir de-
manda Vokietijoj panaikino naudojosi viršininkų pozi-j mokratiios priešu Darbo prieš virš 2,000,000 hitleri-kija, turi būti neprileidžia-!Kaudh ir Vokietijoje ne- 
ninku apkaltinimus, nes vy-imi prie visuomeniškų dar-'snaudžia, ypatingai, kada 
riausiai tos komandos kova bų, kaip ekonominių, taip ir mato darbo žmorŪu laimėii- 
nukreipta prieš komunistus, ■ kultūrinių.” 
o kartu ir vokiečius demok
ratus.

Lapkričio 30 d., ?" 
York Times išspausdino il-

— ---------------- , —\°—, -----------------

mato darbo žmomų laimėj i
vvi s /a t ■v* r4-i Tamus kitose salytė ir rytine-

Bet visa tai subliūško!ije Vokietijoje.
Mat, prezidentas Trumanas Valstiečio Sūnus. ‘

New paskelbė kryžiaus karą vi- —1---------------
Valstiečio Sūnus.

' same pasaulyje komunis- 
gą raštą korespondento Mr. tams> visi Roosevelto susi- 
Drew Middletono iš Munich tarimai su Tarybų Sąjunga 
po sekamu antgalviu: “Hxt- skaitomi,'kaipo “didelė klai- 

vu Bavana” da.” Todėl, Jungtinių W-
Be to, jie, pasisamdę žymius advokatus, turėdami 1 Paci?Je Pra.^RUe J5a- tijų karinė ..komandą okų- 
pusėie valdžią ir teismą, moka savo strategiją iš- v? s laiPSI]įo paims> e. ai puotoje .^yokietijojėz.nukrei;

nėra pareiškimas komunis
tų agitatorių, arba kokių 

bando skaldyti organizuotų darbininkų gretas ?kaip 
Murray, Carey, Reuther, Potofsky ir kt.), padeda ne dar
bininkams, bet Wall strytui, samdytojams, darbininkų 
priešams. Dalinimas organizuotų darbininkų unijistų į 
dešiniuosius ir kairiuosius; vedimas karo prieš pastaruo
sius yra nusidėjimas, baisus nusidėjimas prieš darbinin
kų klasę.

Dabar, kai samdytojai pradėjo ofensyvą prieš organi
zuotus darbininkus, tai pastarieji visi išvien turėtų dėti 
didžiausių pastangų kovoti ir laimėti!

Kinija Netari Tito
Kinijos nacionalistų (Čiang Kai-šeko) atstovas Jung

tinėse Tautose, Dr. T. F. Tsiang, aną dieną dar kartą 
įspėjo “Vakarų demokratijas,” kad jos nepripažintų Ki
nijos Liaudies Respublikos vyriausybės, vadovaujamos 
Mao Tse-tung’o.

Kodėl gi jos neturėtų pripažinti?
Dėl to, kad, sako T. F. Tsiang, Kinija neturi ir netu

rės Tito; tie “Vakarų demokratijų” politikai, kurie ma
no, būk Kinijoje atsirasiąs toks liaudies reikalų išdavi
kas, kaip maršalas Tito, Jugoslavijoje, klysta.

Jeigu taip, tai, mums rodosi, naujoji Kinijos vyriausy
bė turėtų būt pripažinta kogreičiausiai, nes ji, vyriausy
bė, tarnaus Kinijos liaudžiai, kiniečių tautai, — ištiki
mai tarnaus.

Tito, kaip kiekvienas, norįs matyti, mato, nuėjo tar
nauti svetimų kraštų (Vakarų) imperialistams. Tito, 
kadaise pasižadėjęs dirbti liaudžiai, socializmui, šian
dien dirba liaudies priešams, kapitalizmui. Tito, pasi
žadėjęs dirbti už taiką, dabar dirba už karą. ,

Kinijoje to nebus, pareiškia nacionalistų — čiang kai- 
šekininkų atstovas. Tai ir gerai!

Bet kokią teisę šiandien toks p. Tsiang’as turi kalbėti 
visos Kinijos vardu? Juk nacionalistai kol kas Kinijoje 
tebevaldo tik dvi provincijas ir tos jau svyruoja. Kiti 
visi Kinijos plotai su apie 400 milijonų gyventojų jau iš
laisvinti, jau Kinijos liaudies rankose. Neužilgo ir Yu- 
nanas su Tsikangu bus laisvos provincijos.

Argi ne gėda Jungtinėms Tautoms, kad čia Kinijos 
vardu kalba toks, anot Višinskio, pigmis, kuomet tikrieji 
kinų tautos sūnūs, atstovaują visą kinų liaudį, nepripa
žįstami ir nebeįleidžiami!

Argi Nepavykęs?
Praėjusį ketvirtadienį Italijos darbo unijos iššaukė 

vienos dienos darbininkų streiką. *
Streikas buvo paskelbtas protestui dėl (praėjusį an

tradienį) užmušimo trijų .valstiečių, — juos užmušė po
licija.

Komercinė spauda dabar rašo, džiaugdamosi, kad šis 
streikas nepavyko, kad daug darbininkų dirbo. Girdi, 
daugiausiai darbininkų streikavo tik šiaurinėje Italijoje 
ir centrinėje.

Kiek iš viso darbininkų buvo išėjusių į protesto strei
ką, nieks tikrai negali pasakyti, bet jų, aišku, buvo mi
lijonas kitas. Jeigu šiaurinėje ir centrinėje Italijoje

Miami, Fla
Musų - Parengimas ir Šaltas 

' Oras. Florida Atšalo.
.. Per porą dienų ir naktų 

čia'siautė įšaltas vėjas, o pa-
pė kovos, ašmenisbūvo ir šalną nekurio 
munistus, O . nė .prięs ’ hjtlę- sė. žemesnėse vietose.

i me 
ko, 
tarę 
gesnį laiką, 
Miamę ir atlankyti nekurtuos
savo senus draugus. Malonu 
buvo susitikti ir praleisti laiką 
su savo idėjos taip draugiš
kais draugais.

Piknike darbavosi prie val
gių bei kitokių patarnavimų 
drg. ir draugės Alsie Johns, 
M.
Mrs. Drake aukojo piknikie- 
riams ir puikų tortą— keksą. 
Iš vyrų dirbo Al. Walley, F. 
Drake ir J. Paukštaitis. Joe 
Sliekas tvarkė muziką. Val
gius piknikieriams pagamino 
M. Walley ir Julia Jurevičie
nė. r

Iš atsibuvusio pikniko, ku
ris įvyko spalių 30 d., nieks 
neparašė, o tame piknike taip 
pat buvo gerai pasidarbuota 
mūsų gerų draugų ir draugių 
kuopiečių. Mrs. N. Tamošiū
nienė aukojo 4 rankų darbo 
nosinaites, o Mrs. Julia Jure-., 
vičienė puikų tortą-keksą., 
Kurie kuomi prisidėjo prie; 
pikniko surengimo ir auko
mis, taip ir darbu prie ap
tarnavimo svečių - dalyvių 
maistu ir kitais reikalingais 
dalykais, tai varde kuopos iš
reiškiu širdinga padėkos žo
dį visiems. M. Antanuk.

Cleveland, Ohio Philadelphia, Pa
; Širdingas Ačiū Meno

Nlio Mylėtojams ir Veikėjams!
rininkus. Ir hitlerizmas vėl ^,.^10 25" iki 27 d. buvo
kelia galvą. Buvęs Jungti- , šaltis ,bet sekmadienį, lapkri- 
nių Valstijų militaris virsi- čio 27 d., jau iš pat ryto ši- 
ninkas Bavarijoj Traun- luma pakilo 51 laipsnį. Per 
c+zm’v. I tas porą diėnų šalčio daugiau-

valdžios šia paliętė netoli nuo Miamės 
Everglades apylinkę, kaip 
pranešė Miami angliškoji 
spauda. Tose vietose randa
si derlinga žemė, tai ūkinin
kai sodina daržoves ir iš jų 
gyvenimą daro.

Dabar, per šiuos 
ninkam nuostolių 
toj apylinkėj apie 
Bet ar tai galima 
tai gamtos apsireiškimą? Vi
sai ne! Gamta pasitarnavo 
kam nors. Dabar nereikės 
valdžiai (Washington© po
nams) duoti ūkininkams įsa
kymus—naikinkit maisto pro
duktus, o valdžia už tai jums 
atlygins.

Bet ką šaltis sunaikino, tai 
jau niekas ūkininkams neat
lygins. Taip pat daug daržo
vių sunaikino apie Lake Okee-i 
chobee apylinkę. Dabar jau 
laikraščiai rašo, kad Miamėje 
ii’ apylinkės miestuose daržo
vių kainos smarkiai pakilo ir 
dar numatoma, kad jos kils 
aukščiau. Miami miestas nuo 
šalčio kaip ir nenukentėjo, 
nors buvo šalta, apie 32 laips
niai, bet medžiai ir gėlės ne- 
hukentėjo. Dabar šiuos žo
džius rašau lapkričio 29 d. iš 
ryto, o jau temperatūra sie
kia 75 laipsnius.

stein pareiškė:
/‘Veik visose 

įstaigose vėl dirba didžiu- 
Imoje buvę hitlerininkai vir- I \z • • H • T 1 • /

ekonominiai.”
Ir taip-yra visoje Bava-

kiais pat būdais ir su To
kiais pat. ūbaisiais, kaip hit
lerininkui veikė 1930, me
tais. T"

Vėl ant namų sienų užra
šomi obąlsiąi: “Juda ver- 
recke!” Os| reiškia: “Par
blokšti žydą negyvai!” Ar
ba obąlsiąi:/ “Rytų žydai 
yra didžiausi kriminalis
tai!” Ir tai daro naciai tuo 
kartu, kada amerikinė ko
manda ųęva kovoja prieš 
anti-semitizmą. Prieš komu
nistus naciai turi pilną lais
vę ir net užgyrimą veikti. 
O komunistais jie apšaukia 
bile demokratinį vokietį. .

Minimų informacijų per
davėjas rašo: Nųmatoiųa, 
kad hitlerininkai laukia 
progos, kad galutinai į sa-

duoda darbus
įstaigose, o vokiečiams, an-įčios savo 
ti-hitleriškai i

streikas pasireiškė tvirčiau, tai tik dėl to, kad čia yra 
daugiau pramonių.

Komercinė spauda džiaugiasi: “tai komunistams 
smūgis.” Koks čia gali būti smūgis komunistams? Jeigu 
smūgis, tai smūgis visai italų tautai, visąi liaudžiai.

Tik pagalvokime: valdžia, pojįcija brutaįiškai žu$o 
darbo valstiečius, o tūli darbininkai ir bendrą} darbą 
žmonės tyli, nieko nesako ir nedaro! .

Tuo džiaugtis, aišku, tegali tik liaudies priešai! J

šalčius ūki- 
padarė tik 
$5,000,000. 
kaltinti už

Lapkričio 27 d. įvyko LLD 
75-tos kuopos parengimas- 
piknikas. žmonių prisirinko 
vidutiniai, bet galėjo būti 
daugiau.

Daug žmonių pasibijojo į 
pikniką važiuoti, nes manė, 
kad vakare, kai saulė nusi
leis, taiz ir vėl gali atšalti, 
bet jau neatšalo. Per visą 
dieną buvo šilta, taip pat ir 
vakarę, *tai kurie pasibijojo 
šalčip, tai skaudžiai apsigavo? 
kad nedalyvavo piknike. Pat
sai piknikas buvo geras, žmo
nės linksmai laiką praleido.

Čia mes turime keletą vy
rų, kurie turi gerai lavintus 
balsus, ir sutartinai padainuo
ja, o prie jų prisideda ir SU 
silpnesniais balsais ir išeina

širdingas ačiū priklauso 
Lietuviu Meno Sąjungos Cen
tro valdybai ir kitiems meno 
mylėtojams, kad jie pasirinko 
mūsų miestą LMS nacionaliam 
suvažiavimui. Clevelande įvy
kusiame Meno suvažiavime 
buvo proga kiekvienam cle- 
velandiečiui meno mvlėtojui 
susipažinti su pirmaeiliais vei
kėjais iš įvairių meninių gru
pių veikimo.

Mes girdėjome, kaip didžio
sios kolonijos išleidžia tūks
tančius dolerių prisirengimui 
prie didelių perstatymu ir 
gauna gerų pasekmių. Taip
gi nekurios ir mažytės lietu
vių kolonijos kas metai suren
gia net po kelis koncertus ir 
teatrus.

Iš tų visų pranešimų ir iš 
.pirmaeiliu meno srities veikė
ju prakalbų mes, clevelandie- 
čiai. gavome pamokinimo ir 
inspiracijos, kad kuogreičiau 
stoti su visu pasišventimu 
prie atbudavojimo mūsų cho
ro.

Taipgi širdingas ačiū sve
čiams artistams, kurie taip 
artistiškai išsilavino solo ir 
duetų, gražiai palinksmino 
Cleveland© ir apylinkės publi
ką LMS , suvažiavimo koncer
te.

Tik gaila, kad draugė A- 
bekienė, atvykus į Clevelan- 
dą, tapo parblokšta sunkios 
ligos ir dėl to negalėjo da
lyvauti LMS suvažiavime, nei 
koncertinėje programoje. Lin
kiu draugei Abekienei laimin
go ir greito pasveikimo.

J. N. S.

Great Neck, N. Y.
IŠVYKO Į FLORIDĄ

Mrs. ir Mr. W. Boza, jų 
dukra Izabella ir Josephine 
Kasmočienė išvyko vakaci- 
joms, į Floridų. Sakoma, kad 
jie ten išbus apie mėnesį lai
ko. Kada pasiekė Miami 
miestą, tai Mrs. Kasmočienė 
telefonava savo vyrui, kad 
oras geras, ji kasdien maudo
si maloniame Miami maudy
nių vandenyje. Ketina par
vežti daug apelsinų ir kitų

j Į| ■ lyN I ||<|| J».|| —

Aukos, surinktos per vaidini
mą “Gieda Gaideliai.” lap

kričio 26 d., 1949, 
Philadelnhiioj

Susirinkusi publika aukojo 
dienraščio Laisvės į naują vie
tą perkėlimui. Aukojo seka
mai :

Po $5.00 aukojo: J. Rutkus, 
Bacanskienė, J. Lastauskas ir 
E. Sobleckutė.

Po $2.00: F. žižis ir Meš
kauskai,

Po $1.00: J. Strunskis, V. 
Feregis, Pletienė, B. Nava- 
linskienė, A. Kušleikienė, J. 
Zitas, Mataitis. M. Yonalis, 
Scotch, J. Bender, M. Wals- 
ky, Dudonis. J. Žukauskas, 
M. Dailyda, J. Martin, E. Tu- 
reikienė, Kovalchuk, Bakšys, 
Paukščiai, B. Stanionis, Ch. 
Stašys. A. Rimkus, Gižauskas, 
M. Miliauskienė, M. Rainys, 
Baranauskas, A. Bakšys, J. 
Gustaitis, V. Paliepienė, J. 
Stasiukaitis, M. Kuniene, V. 
Jakštys, D. Valinta, K. Vi- 
konis, K. Žilinskas, M. Su- 
kalskas, J. Meškauskas. M. 
Abraitienė, A. Ramanauskas, 
B. Ramanauskiene, U. Kaslan- 
čionienė. Viso ' su smulkiais 
$83.50. Rept.

San Francisco, Cal.
KVIEČIA J BANKIETĄ
Gruodžio 11 d. LLD 153 

kuopa rengia bankietą su 
įvairumais. Bankieto komisi
ja deda daug pastangų, kad 
būtų skanūs pietai ir kad 
žmonėms nebūtų nuobodu 
laikas praleisti.

Bankietas prasidės ' nuo 3 
po pietų, įvyks 321 Divisade- 
ro St., gražioj svetainėj. Bus 
pagaminti skanūs paukštienos 
pietai.

BanRiete dalyvaus pora 
svečių, tai yra, buvę delegatai 
taikos kongrese Mexico City. 
Jie duos aiškų pareiškimą 
apie buvusį kongresą.

Rengėjai visus San Fran
cisco ir apylinkės lietuvius 
kviečia skaitlingai dalyvauti, 
užtikrina, kad būsite užganė
dinti su viskuo. Alvinas.

Floridos skanių vaisių. Lin
kime laimingų atostogų. K.

įpual.*—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Gruod. 6, 1949
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Vakarų Vokietijoj Žudoma 
Mūsų Tautiečių Sveikata

(Tąsa)
— Kai kada atrodo įkyrus, bet darbo aš nebi

jau.
— Jus, Maiki, žmonės labai myli ir gerbia, ypa

tingai tūlos šeimininkės!... Aš žinau vieną, kuri 
yra pasirengusi už jus savo gyvybę atiduoti.

Tarybų Lietuvos Medicinos Profesoriy ir Gydytojų 
Pareiškimas ir Atsišaukimas

Nustebau ir biskelį nusigandau.
— Supaisysi bobų! — ramiai atsakiau, siekda

masis patirti jos reakciją.
— Štai ką, iš tikrųjų, aš norėjau pasakyti: ka

dangi jus myli, anot paties, “bobos,” tai ir mano 
tėvas myli, kaip gerą ir ištikimą darbininką. My
lėtų jus ir merginos, jei tik jūs jas...

— Visų mylėti negaliu.
— Tai jau vienąjį!rite?
— Ne! Nežinau, ką jos apie mane mano. .. — 

susimaišęs atsakiau.
— Paklauskit!
Tai sakydama, ji mane atsargiai suėmė už ran

kos.
• — Abejoju, ar jos pasakys teisybę?

— Na, paklauskit.. . kad ir manęs, — jūs žino
te: aš esu teisinga.

Pokalbis, rodosi, turėjo baigtis, nes Dora, savo 
drąsiu ir pasitikinčiu tonu, mane prirėmė prie sie
nos. Bet nežinojau, ką jai beatsakyti. Pagalvojęs, 
po pauzelės, tariau:

— Gerai, prašau atsakyti: ką apie mane manote?
— Manau gerai! Atrodot puikus vyras, tik bis

kelį netašytas... Taip, Maiki, tu, — atsimink, sa
kau “tu!” — man patinki. O jei nori daugiau žino
ti : aš tave myliu, labai myliu. Įsimylėjau tave pir
mą kartą, kai mudu susitikome, kai tu vairavai mū
sų mašiną, o aš sėdėjau greta tavęs. Turėtum at
vykti pas mus į namus, užeidinėti į rezidenciją nuo
lat...

Šilti, malonūs Doros žodžiai keitėsi į savotišką 
jaukaus vėjelio bangelę, nuvilniavusią per visą ma
no sistemą. Švelnus šiurpulėlis tarytum kuteno man 
nugarą, o keisti prakaito spurgai išsivertė mano 
kaktoje. ’ . .

Vadinasi, Amilija nemelavo, sakydama, jog Dora 
mane myli!

Palšių rezidencinis namas, savotiškas palociukas, 
•tūksojo aukštame kalne, šalę Vandenmiesčio, tarp 
šimtamečių medžių, kiekvieno praeivio dėmesį at
kreipdamas. Tai buvo didžiai imponuojąs namas, 

✓dviejų aukštų, su plačiomis gonkomis ir didoku bal
konėliu. Namą saugojo aukštoka geležinių statinių 
tvora.

— Keletą kartų galvojau pas tamstas užeiti...
— Iš tikrųjų?!
— Tikrai.
— Vadinasi, nematomoji pajėga veikia abiejuose 

vienodai. Aš net keletą kartų galvojau tave pasi
kviesti. Aš...
' — Kodėl nekvietėte?

— Nežinau. Merginai nedrąsu, nepriimta.
Kai ji pasiėmė savo suknelę, mudu pavažiavome 

ypiesto pakraštin ir sustojome pakelėje. Aš dabar ją 
drąsiau apžvelgiau: mergina atrodė linksma, kaip 
krekždė, gerai nusiteikusi. Jos didelės, juodos akys, 
kaip anglies kamuoliai, — akys, kurių Lyšienė jai 
pavydėjo! — kaip maloniu iešmeliu varstė, mane, 
tarytum sakydamos: tu, Maiki, dabar kalbėk; tavo 
žodžių nekantriai laukiu. Lietuviškai ji kalbėjo 
aiškiai ir laisvai, ir už tai nuopelnas priklausė jos 
motinai, nemokėjusiai nei sakinio suregsti angliš
kai. * '•!<

— Kada aš galėčiau pas jus užeiti?
— Sakyk: pas “tave.” Taip, kada tik nori, — tau 

mūsų durys visuomet atdaros. Palauk, kas šian
dien? Trečiadienis. Gerai, užeik po darbo šeštadie
nį, gal kur nors pavažiuosime. Pats jokio sporto ne- 
žaidi?

— Ne.
— Gaila! Aš žaidžiu tenisą. Jei būsi man geras,

— išmokysiu! •
— Persenas.
— Nebijok! Jei visi vyrai būtų tokio amžiaus, 

kaip tu, tai daug viengungių būtų priversti tuok
tis!...

Mudu atsiskyrėme. Ji nuvažiavo automobiliu link 
savo namų, o aš — sėdęs gatvekarin, grįžau savo 
butan, pilnas gražiausių vilčių ir lūkesčių.

III. • ,
Trejetas dienų man virto metais. Nekantriai 

laukdamas šeštadienio, niekam žodžio netaręs, aš 
galvojau: kaip mane pasitiks Doros tėvai, kaip bū
siu priimtas, — ką, pagaliau, pati Dora savo sielos 
gelmėse apie mane turi? Ar ji neveidmainiavo?

Buvo jau tamsoka, kai aš, įsivilkęs geriausin 
kostiuman, nedrąsiai paspaudžiau Palšių namų du
rų varpelį. Jas atidarė pati Palšienė, — tvirta, pla
ti," kaip daržinė, moteriškė, jau pražilusi, bet dar 
vis pilno, raudono veido. ,

— O, tai tu čia, Maiki! — buvo jos pirmieji žo
džiai. — Turbūt Motiejaus norite matyti; jo nėra 
namie, —• jis, žinai, šį vakarą biznyje, saliūne.

Jos žodžiai ir kalbos tonas buvo suledėję, indi
ferentiški, tarytum saką: “Grįžk atgal, tu, mulki, 
koks velnias tave čia šį vakarą atnešė 1” Bet aš ne- 
nusigandau. ___  ___ __________ ___  _

Atspausdintas Vilniaus Tev ynės Balse Rugs. 10 d.
(Po šiuo straipsniu yra paaiš

kinti tūli žodžiai, rečiau naudo
jami kasdieninėje lietuvių ame
rikiečių kalboje. — Įvair. Red.)

Mes, Tarybų Lietuvos 
medicinos darbuotojai, susi
pažinome su eile dokumen
tų, liudijančių apie Vakarų 
Vokietijoj perkeltųjų lietu
vių sunkią sveikatos apsau
gos būklę. Šie dokumentai 
yra viena . iš paskutiniųjų 
vadinamo lietuviškojo Rau
donojo Kryžiaus (Vakarų 
Vokietijai) sanitarinių ap
žvalgų, pasirašyta šios 
draugijos įgaliotinio Rugie- 
niaus ir sveikatos skyriaus 
vedejo daktaro K. Ambro
zaičio.

Be šios suvestinės apžval
gos ten pat dar yra 21 ata
skaita, nušviečianti įvairio
se amerikiečių okupuotos 
zonos Vokietijoje vietovėse 
gyvenančių perkeltųjų lie
tuvių sveikatos padėtį, šie, 
mus pasiekusieji, dokumen
tai buvo adresuoti Bizoni- 
jos, vadinamojo “Lietuvis- J 
kojo Raudonojo Kryžiaus” y,- 
vadovui daktarui Domui 
Jasaičiui, paštu buvo pa-

išvados, kad “dėl vienodoi ir 
nepakankamo maisto kiekio, 
pas daugelį žmonių, o ypač 
mokyklinio jaunimo tarpe, 
pastebimas didelis svorio 
kritimas bei organizmo ne
atsparumas 
goms.”

Ansbacho skyriaus pirmi
ninkas L. Briędys.irgyd. A. 
Stankevičius savo ataskaito
je praneša:

“Gyvenamųjų. ,... patalpų 
plotas vienam asmeniui — 
pusketvirto metro,. gyvenan
tieji gauną labai mažą mai
sto davinį l.. kalorijų skai
čius figūruoja tik buhalte
rinėse knygose. 50 procentų 
vaikų turi! svorio nedatek- 
lių.” IĮ

Tai tik ištraukos iš poros 
ataskaitų. Lygiai tokia pa
ti padėtis ir visose kitose 
lietuvių D P stovyklose.

Vakarų Vokietijoje iš vi
so ir perkeltųjų < lietuvių 
tarpe ypatingai, siaučia ne- 

Weideno skyriaus 
pirmininkas K1 e m e n s as 

i Bastys toliau praneša, jog

įvairioms li-

to, savaime su- 
neišvengsi, gy- 

tokiose blogose

lietuvių serga

tėvynės, kurie prisikrovė iš 
žmonių nelaimių turtus, 
pasmerkė tūkstančius mūsų 
tautiečių pražūčiai ir mir
čiai.

Nors nusikaltėliška komi
tetų viršūnė puikiai žino, 
kad tolesnis mūsų tautiečiu 
buvimas užsienyje tokioje 
padėtyje galutinai juos žlu
gdo, tačiau nusikalstamai ir 
toliau juos gąsdina, nelei
džia vykti į Tėvynę, laiko 
lietuvius pasibaisėtinose są
lygose.

savo piliečiu nuo pat jo gi
mimo dienos. Nei vienoje 
kapitalistinėje valstybėje 
nėra skiriama tiek daug rū
pesčio ir lėšų piliečių svei
katos apsaugai, kaip tai yra 
Tarybų Sąjungoje.

Tarybinės Sveikatos ap
saugos sistemos dėka, kiek
vienas darbo žmogus kaime 
ir mieste dabar aprūpintas 
nemokama medicinos pagal
ba.

(Daugiau bus)

Flushing Meadow, N. Y.
Vienintelė perkeltųjų lie- Kanados delegatas L. B. 

tuvių išeitis iš šios padėties 
yra greitas sugrįžimas Į Tė
vynę, kuri juos priglaus.

Mūsų Tėvynėje — Tary
bų Lietuvoje — nematytais 

kuriamas naujas

Pearson Jungt. Tautų sei
me gvrė Jugoslavijos valdo
vą Tito, kad jis “neklauso 
Sovietų.”

Key West, Florida. —At
ostogaujantis čia prez. Tru
man sakė dar palauksiąs ir 
pažiūrėsiąs, kokiais žings
niais turėtų' būti stabdo
mas minkštosios anglies 
mainierių streikas.

Reumatiški Skausmai

gręsia pražūtis.
Daktaro K. Ambrozaičio 

sudarytoje suvestinėje ata
skaitoje apie amerikiečių 
zonoje perkeltųjų lietuvių 
sveikatą, parašytą^ jog vien 
tik apkrečiamomis ligomis 
per pusmetį sirgo daugiau 
kaip 18 procentų perkeltųjų 
lietuvių. Šitie, be abejo, žy
miai sumažinti duomenys, 
byloja apie masinį lietuvių 
sirgimą apkrečiamomis li
gomis. O 
prantama, 
vendamas 
sąlygose.

Nemaža
tuberkulioze. DP lageriuose 
niekas ir negalvoja apie ma
sinį' profilaktinį žmonių gy
dymą, nors vien tiktai be- tempais 
sikreipusių į gydytojus tu- laimingas gyvenimas. Joje
berkuliozinių ligonių skai- nėra bedarbių, nėra nerei- 
čius siekia daugiau kaip 6 
procentus, kas 16—20 kar
tų viršija susirgimų skai
čių normaliomis sąlygomis.

Tas skaičius vis auga ir 
augs, nes tarp perkeltųjų 
lietuvių visiškai nekovoja
mą su susirgimais tuberku
lioze. Net “laimingieji,” pa
tekusieji į tuberkuliozines 
ligonines, gyvena pusba
džiai ir beveik negydomi.

Didžiulę vietą ataskaito
se užima susirgimai avita- 
minoze, pūlingomis infekci
jomis (furunkulais, fleg- 

votimis ir kt.). 
susirigimai yra 

ir baisaus per-

• r • \ 1 top r?.. tok 10 procentu perkeltųjųSlUStl LietUVOS TSR,Raudo- \ v - mnnnmklietuvių turi darbo. Žmones ’
daugumoje neturi pinigų 
net būtiniausiems gyvenimo 
reikmenims nusipirkti.

Perkeltiesiems lietuviams 
duodamos pašalpoj, yra juo
kingai mažos, taip, pav., 
Weidene per pusmetį “pa-

2......< kuriems savo”kailis šalP?. išduota yims “J50*
brangesnis už tūkstančių mal'l{llJ sumoje " " -

che pašalpos dydis' tesiekia gomis infekcijomis ir kito-

no jo Kryžiaus draugijai.
Sausu, beširdžiu tonu pa

rašytieji dokumentai byloja 
apie nežmoniškas gyvenimo 
sąlygas, į kurias mūsų tau
tiečius įstūmė bei tebestu- 
mia kariniai nusikaltėliai, 
lietuvių tautos išdavikai, 
žmonės, ‘

užsienyje esančių lietuvių li- 
kaip aprašokimą. Štai, 

perkeltųjų lietuvių būklę 
vadinamojo
Raudonojo Kryžiaus Weide- 
no skyriaus pirmininkas 
Klemensas Bastys:

“Weideno stovykla įsikū
rusi barakuose... Patalpos 
blogos, užėjus šalčiams, nė
ra galimybės jas apšildyti... 
Per barakų sienas (lenti
nes) ir langus švilpia vė
jai.”

Dar blogesnėje būklėje 
yra perkeltųjų lietuvių mai
tinimas. Tas pats Bastys to
liau rašo:

“Produktai yra gaunami 
kas kart vis tie patys, ir ko
kybės bei kiekybės atžvilgiu 
nėra pakankami ir geri. 
Maiste nepakanka riebalų 
bei mėsos. Be to, trūksta 
daržovių ir vaisių. Produk
tų rūšis yra žema. Pavyz
džiui, šviežios mėsos vietoje 
buvo duodami menkaverčiai 
konservai, vadinamieji “ka- 
cetiniai.” Jų turinys — mė
sos gabaliukas ir vandenin
gieji drebučiai.”

Ir, pagaliau, jis prieina

lietuviškojo

kalingų žmonių. Tarybų 
valdžia rūpinasi kiekvienu

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų draugi
jos metinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gruodžio (Dec.) 8-tą, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St.

Visi nariai turite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turėsime išrinkti 
draugijai valdybą 1949 metams ir 
taipgi yra kitų svarbių reikalų ap
tarimui. Kurie nebūsite susirinkime, 
turėsite užsimokėti pabaudą.

Kazlauskas, L.S. ir D.D.
(264-265)

—j. sekr.

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

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

Visi tie 
nuolatinio 
keltųjų asmenų gyvenimo 
reiškinio — bado — išdava.

Per praėjusį pusmetį In- 
golstadt’e 702 gyvenančiųjų 
lietuvių tarpe įvyko 955 su
sirgimai apkrečiamomis li- 

, jQ Ansba-:gomis (tuberkulioze, pūlin-

mis). Tai reiškia, kad čia

MIAMI, FLA.
Lietuvių Piliečių Kliūbo piknikas 

įvyks sekmadienį, gruodžio (Dec.) 
11 d., Frank Mockaus Sodo. Vieti
niam gyventojanvta vieta yra gerai 
žinoma, o svečiai nuvažiuosite su 
mumis. Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti ir linksmai laiką praleisti.— 
J. Paukštaitis. (263-264) ■

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 *

4 CHARLES J. ROMAN

* * ❖

f ❖ *❖

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki- >! 
tės prie manęs dieną ar < J 
naktį, greit suteiksime , I 
modernišką patarnavimą. , I 
Patogiai ir gražiai mo-!’ 
dern'iškai įruošta mūsų J ’ 
šermeninė. Mūsų patama- < • 
vimu ir kainomis būsite 1 • 
patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

S
tik — 5 markių.

Visai kitokiose sąlygose persirgo visi perkeltieji as-į 
menys, o kai kurie iš jų net 
po keletą kartų. Dornstadt’e 
gyvenančių 849 lietuvių1 tar
pe per tą patį laiką buvo 
898 susirgimai. Toks pat 
vaizdas yra ir Augsburge, 
Garmisch — Patenkirchene, 
Ansbache, Miunchene ir ki
tur.

Ypatingai sunki lietuvių 
vaikų ir jaunimo būklė. 50 
procentų jų, kaip rašo savo 
ataskaitoje Ansbacho sky
riaus pirmininkas Briedys, 
turi žymų svorio trūkumą. 
O medicinos daktaras K. 
Ambrozaitis priverstas sa
vo ataskaitą užbaigti sekan
čiais žodžiais:

“Apskritai, didelis 
gančių procentas rodo, 
tremtinių atsparumas 
goms dideliais šuoliais kren
ta.”

Bet ne tik žmonių atspa
rumas krenta: kai kurie 
perkeltieji asmenys jau tie
siog žūte žūva. Weidene iš 
402 perkeltųjų — 28 asme
nys tiek iškamuoti ligų, ba
do ir šalčio, kad jie, Weide
no skyriaus pirmininko 
Basčio žodžiais, — “neturi 
galimybės išvykti iš Vokie
tijos.” Šie žmonės yra jau 
mirties išvakarėse. Štai prie 
ko privedė mūsų nelaimin
guosius tautiečius nepaken
čiamas gyvenimo sąlygas 
DP,lageriuose sudariusi nu
sikalstama Tėvynės išdavi
kų, nusikalstėlių, — politi
ka.

Visokiausieji 
komitetininkai, 
plauko apgavikai, prekiau
ja mūsų nelaimingais tau
tiečiais. Šie nusikaltėliai, 
kurie neturi nei sąžinės, nei

gyvenančių kartu

gyvena perkeltųjų lietuvių 
“vadovai.” Jiems, žinoma, 
neskauda širdies, gyvenant 
badaujančių tautiečių są
skaitom

Mes neabejojame, kad 
tam tikra dalis lietuvių gy
dytojų,
su savo tautiečiais ,DP sto
vyklose, susirijjįįifyį- sunkia 
lietuvių padėtim,!/ , Bet jie 
nieko esminio jięgąli pada
lyti šioms ligonį ^pašalinti, 
neturi galimybės Į o nuteikti 
reikiamos me^ięminės pa
galbos, nes piiiigaiuir vais
tai ne jų žiniojėP

N ežmon.iškos JX,ogy venimo 
sąlygos — badas, £®tis, an
tisanitarinė bį^Jė .barakuo
se, nedarbas, —’ardyte ardo 
perkeltųjų lietuviu sveika
tą. Jų sveikatos ,j būklė, pa
gal toli gražu n.epjbią Am
brozaičio, Basčio 'kitų au
torių pavaizdavimą, tiesiog 
tragiškai

Perkeltiesiems' lietuviams

t r V . ~  Į

ser- 
kad

Biiiaiii
I JOSEPH BALTAITIS
i BAR & GRILL

■ 518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
■ x Geri Valgiai laukia jūsų visada
J DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

x Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Užsiprenumeravo:
John Vaivada (ir $1 aukojo), Mrs. Helėn Trusk (ir $1 

aukojo), P. Šlekaitis; per čikagietę Mortą Plečkaitienę: 
L. Maluz, S. Vaičiulioniene, A.. Blaškiene, N., Alfred, .O. 
Mockienė, Ona Jokubkienė, Uršulė Juodaįtienę, M. Karalie
nė, Morta Plečkaitienė, o V. Plečkaitis $1 aukojo.

“KELIAS I LAIME” išeis knygoje, kuri turės virš 350 puslapių. 
Knygos egzempliorių skaičius bus ribotas. Kurie norite knygą gauti, 
užsiprenumeruokite tuojau; kurie išgalite, paaukokite dolerį ar dau
giau išleidimui. Prenumeratorių vardai ir pavardės tilps knygos gale. 
Knygos kaina $1.

Neprenumeratorlams knyga bus brangesne ir, abejojame, ar ją iš 
anksto neprenumeruoją begaus.

Kurie norite knygą užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti sekamą 
blankutę ir prisiųsti drauge su pinigais:

Vardas ir pavardė ........ ......................................................................................

Gatvė..................................... ’...,................................................ ................................

Miestas....... .........................................................................7:.................... .'........ ......

Prenumerata $................................ ; Auka $..................... .

vadeivos 
įvairaus

cs9Qo

TELEPHONE
STAGG 2-5043

036'°

»aMHM

f

RES. TEL.

HY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAŠ, Manager

(Laisniuotas B alsam uoto jas)
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.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Gruod. 6, 1949
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Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

LDS Centro Valdyba pras
ėjusį šeštadienį laikė savo po
sėdį - suvažiavimą; dalyvavo 
ir iš toliau jos narių : Dr. M. 
D. Palevičius, Stasys Kuzmic
kas, Antanas Vasaris, J. J. 
Mockaitis. Atliko svarbių ta
rimu.

★

Vincas Paukštys buvo atvy
kęs iš Philadelphijos į Kultū
rinį Centrą sekmadienį; sakė, 
kad gruodžio 12 d. kelsis gy
venti į Miami, Floridą: kelsis 
abu su žmona.

| Pokylis
Labai svarbus ir įdomus bus 

, pokylis, kurį rengia Lietuvių 
i Kultūros Klubas, su labai gra- 
! žia programa, kur svečiai tą 
j vakarą susirinkę galės skaniai 
pavalgyti vakarienes ir tuo 
pačiu sykiu pasiklausyti mu
zikos ir dajnu, pamatyti Lie
tuviu Kalbos Mokyklėlės šo
kiku grupę, kurie pasižadėjo 
pašokti ^keletą gražių lietuviš
kų šokiu. Taipgi bus labai 
žingeidi! girdėti ir svarbių 
kalbų apie dabartinius šių 
dienų klausimus. Parengimas 
įvyks šeštadienio vakare, 
gruodžio (December 10-ą; 
pradžia 7-tą valandą, Lietu
vių Kultūros Centre, 110-06

; tas faktas, kad dauguma ak
torių pirmu sykiu dalyvavo 
vaidinime. Ir gerai, kad ban
doma vaidybon įtraukti nauji 
žmonės. Juo daugiau, tuo ge
riau. Vienas kitas, pabandęs, 
patirs, jog neturi talento arba 
palinkimo ir pasitrauks iš tos 
veiklos. Bet kitas pamylės šį 
meną ir lavinsis toliau.

Man geriausiai patiko pa
skutiniam akte puota ir Lietu
vių Kalbos Mokyklos grupės 
šokiai. Gerai, kad autorius į 
savo veikalą šį “kavalką” 
įspraudė.

Publika karštai pasveikino 
visą vaidintojų grupę. Tuomi 
ji įrodė, kad ji aukštai verti
na mūsų menininkus ir žmo
nes, kurie stengiasi ką nors

Atlantic Ave., Richmond Hill,

Prakalbos
Labai svarbias prakalbas 

rengia Sveikatos Kultūros 
Klubas SVEIKATOS IR NA
TŪRALIU MAISTO KLAU
SIMAIS. Kalbės du gerai ži
nomi lietuviai naturalistai-ve- 
getarai:

P. Baltrūnas, gerai žinomas 
Brooklyno lietuviams ir il
gametis veikėjas Natūralūs 
Sveikatos Klausime, pasakys 
svarbią sveikatos klausimu 
prakalbą.

J. W. Thomsonas, irgi yra 
brooklyniečiams žinomas/ kai
po ilgametis kovotojas už na
tūrali maistą ir gerą sveikatą.

Th omson as duos trum pai 
iliustruotą prelekciją “VIRŠ-

Liet. Liaudies Teatro nariai 
sekmadienio rytą grįžo iš 
VVilkes-Barrio. kur šeštadienį 
jie statė Baltušio dramą 
“Gieda Gaideliai.“ Vaidini
mas pavyko.

★

“Mūsų Gyvenimo Žaizdų“ 
aktoriai prašomi susirinkti re
peticijoms antradienio vaka
rą, gruodžio 6 d., Kultūriniu 
Centran; atsiminkit, kad 
gruodžio 11 d. turėsit šią dra
mą statyti Elizabethe, o gruo
džio 18 d. Kultūrinio Centro 
Auditorijoje.

Klemensas ^eapsas, atvy
kęs sekmadienį iš Mastic. L. 
L, sakė, kad ten jau apie trys 
coliai sniego; na, o Niujorke 
tuomet buvo visiškai sausa!

★
Pirmadienį mašinistai jau 

pradėjo “ardyti“ didžiąsias 
Laisvės spaustuvės mašinas; 
ruošia pervežimui naujon vie
ton.

★
Majoras William O’Dwyer, 

savaitę laiko išgulėjęs mies- 
tavoj Bellevue ligoninėje, jau
čiasi geriau. Gydytojai jau 
nemato reikalo išleisdinėti 
dieninius biuletinus apie ma
joro sveikatą; sakoma, jis iš
bus ligoninėje dar apie savai-1 
tę. 1

Miestui vandens teikimo ko
miai j onierius Carney pareiš
kė, kad jis mano, jog norma
lia vandens kiekis nebus pa
siektas net iki sekamų metų 
birželio mėnesio. Šiuo metu 
vandens rezervuarai yra apy
tušti ir žmonės prašomi neeik-j 
voti vandens.

N. Y.
Taigi, gerbiamieji, nepa

mirškite apie tai pranešti savo 
pažįstamiems ir draugams, 
įžanga ir valgis nemokamai. 
Taipgi komitetas sakė, kad 
bus ir išsigėrimų.

Kviečia LKK.

Gražiai Pavykęs 
Parengimas

Reikia pasidžiaugti, kad 
Brooklyno publika šauniai 
pasitiko atidarymą vaidinimų 
sezono. į “Trilypės Poros” 
vaidinimą pereitą sekmadienį 
susirinko netikėtai skaitlingai. 

; Didžioji, puošnioji Kultūrinio 
Centro Auditorija buvo be
veik pilnutėlė. Kas mane ste
bino, tai nauji veidai, tai yra 
žmonės, kurių pirmiau nebu
vau matęs parengimuose, ar
ba kurie per daug metų buvo 
parengimus “pamiršę.” Čion 
jie atėjo ir gražiai, smagiai 
vakarą praleido. Noriu visus 
juos karštai pasveikinti ir už
kviesti dažniau pasimatyti su 
mumis, kurie parengimus lan
kome dažnai, kituose paren
gimuose, kurių, kiek galima 
matyti, šiemet Kultūriniam 
Centre bus labai gausu.

Jono Juškos sukurtos kome
dijos “Trilypė Pora” įvertini
mas tenka palikti kitai pro
gai. Ir tai ne mano pareiga. 
Tegul savo žodi tars patys 
menininkai pirmutiniai. Vei
kalas jau suvaidintas, visi jį 
matė, tuo būdu jau galima jį 
spręsti iš visų pusių. Tikiu,

sukurti scenai, i
Pirmininkavo draugė Semė

nienė. O pertraukoje smar
kiai pakalbėjo Lietuvių Lite
ratūros Draugijos sekretorius 
Dominikas šolomskas. Jis pa
prašė aukų padengimui dien
raščio Laisvės perkėlimo kaš
tų.. Ir vėl mūsų visuomene 
atsiliepė entuziastiškai. Au
kų surinkta apie $150. Tai 
ne pirma ir ne paskutinė 
Brooklyno pažangiosios visuo
menės auka savo dienraščio 

į reikalams, širdingai ačiū vi- 
i siems. Aukotojų vardai bus 
paskelbti už dienos kitos. • • . *

Tiek šiuo tarpu ir užteks. 
Lauksime kito vaidinimo. Ir 
ilgai laukti neteks, nes šio 
mėnesio 18-tą dieną, tam pa
čiam Kultūriniam Centre, bus 
antru kartu suvaidinta R. Mi- 
zaros pješč “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos.” Visas šio parengi
mo pelnas skiriamas Auditori
jos estrados scenerijai.

Žinau, kad labai daug bruk- 
lynieeių. dėl vienos ar kitos 
prįečasties negalėjo dalyvau
ti, .kai .“Mūsų Gyvenimo žaiz
dos” buvo vaidinamos perei
tą pavasarį. Dabar jie tu
rės puikią progą pamatyti. 
Taip pat žinau, kad labai 
daugelis norės veikalą antru 
kartu pamatyti ir giliau į jo 
turinį įsigilinti. Tad visi ir 
būsime gruodžio 18 dieną.

” ReP.

KINIMO ORGANAI IR MAIS
TAS”; jis taipgi trumpai kal
bės ir apie vėžio ligą ir kaip 
ją natūraliu būdu pagydyti.

Prakalbos įvyks sekmadienį 
po pietų, 2-rą valandą, gruo
džių (December) 11 dieną, 
po {numeriu 411 So. 3rd St., 
tarpe Union Avė. ir Hewes 
St., Brooklyne.

Moterys ir vyrai esate kvie
čiami į šias prakalbas, nes 
šiose prakalbose jūs išgirsite 
daug naujų dalykų, kas yra 
labai svarbu kiekvienam žmo
gui žinoti. Sveikata yra bran
gesnė ir už turtą. Įžanga 
veltui.

Kviečia S. K. Klubas.

“Carukas” Glaveckas 
Prarado Karūną

SLA 38-tos kuopos valdybos 
perrinkimuose praėjusio ket
virtadienio vakarą iškrito iš 
pirmininkystės jau ilgoką lai
ką joje caravęs Glaveckas 
(kriaučiuose Buivydo leite
nantas). . i

Prieš jį kandidatavęs Jo
nas Aymanas gavo 51 balsą 
prieš Glavecko 15 balsų. (

Glaveckas kuopoje elgdavo
si tarsi koks caras. Jeigu ku
ris narys jam nepatiko, tą 
išpravardžiuoja, pla k t u k u 
trankydamas į stalą, riksmu, 
padedamas saujos savo rėks
nių, užrėkia, neleidžia pasisa
kyti organizacijos reikalais. 
Taip jis anais metais padėjo 
centriniams viršininkams pa
kelti nariams duokles ir nu
mažinti pomirtines, kiekvieną 
norėjusį kalbėti prieš skriau
dimą narių apšaukdamas 
“raudonaisiais,“ “komunis
tais,“ ir tt.

Priėjęs buvo prie to, kad 
net Aymaną, dažnai prita
riantį jam, pradėjo perkirti- 
nėti, kuomet jam pasirodyda
vo, kad Aymanas ne gana pu
čiąs jo dūdon. Aymanas, ne
žinia dėl ko — gal iš prita
rimo Glavecko politinei gru
pei, o gal vengdamas barnies 
—dažnai Glaveckui nusilenk
davo. Tačiau vis dar nepa
jėgdavo Glaveckui įtikti. Pri
trūkęs kantrybės, Aymanas

priėjo išvados, kad kuopai bus 
sveikiau be Glavecko pirmi
ninkuose, stojo pats prieš 
Glavecką kandidatu.

Balsavimas parodė, kad to
kios permainos kuopos nariai 
godžiai lauke.

Kiti valdyboje pasiliko bu
vusieji: Volskis vie-pirminin- 
ku, Galinis finansų sekreto
riumi, Mačys iždininku, tik 
užrašu sekretorė išrinkta nau- 
ja, panelė Brokaitė. Prieš 
Galinį buvo pastatytas jaunas 
vyras, Povilonis, nariams ma-' 
žiau žinomas, tad likosi se
nasis.

Centrinių viršininkų nomina
cijos pravestos be pasikalbėji
mo apie kandidatų tinkamu- • 
mą. Nariai vengia prasitar- j 
ti, kokį Glaveckui nepatinka-j 
mą kandidatą pasiūlyti, nesi 
tuomet reikėtų klausytis jo I 
riksmo ir naktinėti mitinge 
iki paryčių. Daugelis įrašė 
jau esamų viršininkų vardus, 
kurie geriau prisimenami.

Buvęs “aukščiausias“ prezi
dentas advokatas Bagočius,

Glavecko dvasios vadas, gavo 
tiktai 1 balsus prieš Laukai
čio 43 balsus, nors Glaveckas 
čia pakartotinai iššaukė Ba- 
gočiaus pavardę, sugestuoda- 
mas nominuoti į prezidentą.

N. ’

Sovietų ambasadorius Vene
zuela], Foma Trebin, laivu 
“Gripsholm” išvyko iš Niu
jorko uosto i Europą. Kai 
korespondentai klausė jo apie 
ateities planus, tai ambasado
rius pasiūlė jiems rusiškų ci- 
garetų. Išviso šiuo laivu iš
vyko 750 pasažierių; laivas 
stos Kopenhagcne ir Goetc- 
borge.

★
Ruben Varga, neregys žydų 

tautybės smuikininkas (iš Pa
lestinos), praėjusį šeštadieni 
Town Ilail’ėje davė koncertą, 
kurio klausė apie 1,000 žmo
nių. Smuikininkas Varga ap- 
jako tuojau, kai tik pradėjo 
mokytis smuiką griežti, bet 
tai nesulaikė jauno vaikino 
nuo siekimosi muzikoje.

Gruodžio 26 d. Niujorke 
prasidės American. Associa
tion for Advancement of Sci-
e n c e narių suvažiavimas. 
Spėjama, jog suvažiuos arti 
10,000 mokslininkų arba 
mokslu besidominčių žmonių; 
sesijos bus laikomos net ke
liuose viešbučiuose: Statler, 
New Yorker, McAlpin, Go
vernor Clinton ir Martinique.

National'$\Association of 
Manufacturers — fabrikantų 
susivienijimas, — pradės savo 
54-tąjį metinį suvažiavimą 
Now Yorko mieste. Fabri
kantai tarsis, kaip darbininkų 
lėšomis pasidaryti sau dau

PRANEŠIMAS
BROOKLYN-RIDGEWOOD, 

N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio (Dec.) 6 d., pradžia 8 vai. 
vakare, Šapolo-Vaiginio salėje, 147 
Thames St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime ir užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėte suspenduo
ti. Taipgi turėsime rinkti valdybą 
1950 metams. — P. Babarskas, prot. 
rašt. (263-264)

Greit Parsiduoda Namas,
Kur Buvo Laisves Spaustuvė

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

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.

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

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

Telefonas: STagg 2-3878

giau pelnų.

Jau Antra Savaitė 
Ligoninėje

Policija giriasi, kad jai pa
vyko suimti penkis i vagišius, 
priklausiusius govėdai, kuri 
vogė naujutėlius automobilius 
ir siuntė juos į Lotynų Ame
riką. Iš viso, sakoma, buvo 
pavogta apie 300-400 auto
mobilių ir išsiųsta į užsieni.

jog ir autorius norės, kad jo 
darbas būtų visapusiškai pa
svertas.

čia tik tiek galima pasaky
ti, kad mūsų publika turėjo 
smagaus juoko. Niekam ne
nusibodo sėdėti, nereikėjo

I žiovauti.
Reikia turėti mintyje dar ir

Sunkiai serga buvusioji K. 
Žemaitienė, dabartinė K. Bo- 
lovinas. Randasi PolyClinic 
ligoninėje, 50-toj gatvėj, tarp 
8 ir 9 Avės., New Yorke. Rū
mas 832. Lankymo valandos 
tarp 2 .ir 4 ir tarp 7-8. Drau
gai ir pažįstami prašomi li
gonę’ atlankyti. A. M.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

TONY’S A
up-to-dAte

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D. j
r' vnvTm a c •Į GYDYTOJAS Į

■ 223 South 4th Street Į
! BROOKLYN, N. Y. į 
i IValandos: •
? 1—2 dienom; 6—8 vakarais |
• Ir Pagal Pasitarimais
Į i

Telefonas EVergreen 4-0203 •

L-------------- L,-----------——U

Praėjo Vieneri Metai Nuo
Agotos Klimienes Mirtieso . * . '

Giliu atsidūsėjimu prisimename 1948 metų, lapkričio 6 
dieną. Tą dieną mirė mūsų mylima: žmona ir.motina, 
AGOTA KLIMIENe, palikdama didžiuliame liūdesyje \ 
savo šeimą, gimines ir draugus.

Gruodžio 9 dieną Agotos Klimienes palaikai, -— lydint 
didžiuliam būriui savųjų, giminių ir draugų,— buvo pa
laidoti Alyvų Kalno kapinėse, Maspethe.

šitieji vieneri metai, be mūsų mylimosios ir brangio
sios, praėjo prislėgtoj nuotaikoj. Ji sau ramiai ilsisi 
Alyvų Kalno žemėje, o mes, pasilikusieji, grumiamės su 
gyvenimu, — jo šiurkštumais ir netikėtumais,,— nuolat 
prisimindami Ją, nepavaduojamąją ir nepamirštamąją.

Ilsėkis, Brangioji, gi mes, Tave nuolat prisimindami, 
gyvensime ir dirbsime tam, kad ne tik mums, o ir vi
siems darbo žmonėms gyvenimas būtų šviesus ir laimin
gas!

Vyras: MOTIEJUS KLIMAS 
Vaikai: EMILY

ALGIRDAS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Icwes St.

BROOKLYN, N. Y.
X 

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

Receptų Specialistai:
MAX TEIST, i’ll. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tol. EVergreon 7-6288

i Dr. A'. Petriką i
8 DANTŲ GYDYTOJAS 8
| 221 South 4th Street |
| BROOKLYN, N. Y. 3
8 Tel. EVergreon 7-6868 A

8 ’ Valandos: «
8 9—12 ryte; 1—8 vakare §
3 Penktadieniais uždaryta y

..............  L.—

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. 2-8342

YITDWG DAD 411 GRAND STREET Lili 0 DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI,- ALUS

?SZn 1'7739 TELEVISION
.y..y* .y. .y. ^y*^y* ^y* *y» *y. -i*-.y. »y^.t..t.a>y«>y^«y. —y^j.j.. a

-i - —Tį- —1— Yl* -1* —4— -4— -4’ *4* —4* —4* ^4* -4" ^4" • 4 • 4 ♦ r4 *4 *4 4 4 4 4 '4 -4 'i ’ ”

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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