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“Praėjusia savaitę Washing

tone Įdomus dalykas atsitiko: 
...J. Parnell Thomas atliko 
ką tai negirdėto, ekzotiško, 
eytietiško—jis prisipažino!

“Iš mūsų spaudos mes ži
nome, jog panašūs dalykai A- 
merikos teismuose niekad ne- 
Įvyksta. Lauksimi*, kada koks

"tras. Jo,.'Samdytojai Daugiau Mokės ir j Mainieriu Pensijų Fondą 
jime kankintas, ir kad jis pri
sipažino, būdamas Įtakoje ko
kio tai
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MAINIERIAI IŠGAVO 95c. DIENINĮ 
l ALGOS PRIEDĄ Iš TŪLU KOMPANIJŲ

(“Reakcija Nesulaikys Kovos 
Civilines Teises ir Pastovią ' 
Taiką” Sako Vilnies Štabas

i K- y

uz
Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

KINŲ LIAUDIES ARMIJA TRIUŠKINA 
ČIANGO TAUTININKU LIKUČIUS

neišaiškinamo vaisto.

kalbėje žymusis 1
rašytojas John LJt>war

Washington, 
minkštųjų i 

kompanijos pasirašė vien

j Areštavimą Vinco Andrulio Laiko Dalimi Isterijos
Kelios įsos šioje šalyje iškasamos j Prieš Amerikos Žmonių Teises ir Progresą

Čiang Kai-Šekininkai Bėga į Salą ir Prancūzą Koloniją

wood o
Lawson didžiulei Madison Sq. 
Gardelio publikai gruodžio' 5 
dieną.

Jo parei.šk’mą lydėjo iro
niško publikos juoko banga.

l.jgi šiol, kai koks žulikas. 
liaudies priešas, patrauktas 
teisman, — sakysimi', Tarybų 
Sąjungoje, Vengrijoje, Cecho- 
Slovakijoje ar Lenkijoje, — 
prisipažindavo prie 
liktų kriminalysčių,
būdavo sakyta: jam 
nistai uždavė kaž 
“vaistų,” jį kankino ir 
jis prisipažino!

Bet kaipgi suderinti
siojo Ne-Amerikinio Komiteto 
pirmininko teisme prisipažini- 

arti

savo at- 
pas mus

k omu
ls okiu 

dėl to

buvu-

mą, kad jis nukniaukė 
$9,000 pinigu ? !. . .

Utine sutarti su Mainieriu 
Unija. Pakelia angliaka
siams algą 95 centais dienai 
ir pasižada mokėti po 35 
centus j mainieriu senat
vės pensijų ir gerovės fon
dą nuo kiekvieno iškasamo 
anglies tono. O pagal seną
ją sutartį buvo mokama po 
20 centu nuo tono i ta fon
dą, v

Padariusios šia sutarti 
kompanijos pagamina 2,- 
333,800 tonų anglies per] 
metus, arba 1 procentą vi- kalavimus.

j L. Lewis sakė, jog 
ilios kompanijos p: 
'panašias sutartis.

Mainieriai gaus t
už 8 valandų darbo diena

lietą dienų čionai tapo areš- 
luotas Vincas* Andrulis, na- 

| rys dienraščio Vilnies šta-
nepilietis. Dabar 

J jis yra paleistas po penkių 
ir dirbs 5 dienas per savai- tūkstančių dolerių kaucija. 
L T . . i 1 r . . . L . . . ...... ..It 1 • i • • — •te. Laikas l v __nuo įėjimo

tik mažesnes, savistovios 
kompanijos.

Didžiosios, trustinės kom
panijos žada išvien atkak-

Jo paleidimu pasirūpino 
Civilinių Teisių Kongresas 
ir Nacionalis Svoturgimiam

Išsiplepa apie Vokiečių
Armijos Rekrutavimą

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos mi-

Pasaka apie Radary 
Siuntimą Sovietams

Sėdžiu Madison Sq. Garde- nistras pirmininkas (kano
ne, stebiu didžiulę publiką, iler.) Konradas Adenauer’is 
klausau ugningu kalbėtoji! 
kalbij ir galvoju: nežiūrint 
visokių ‘ persekiojimų, puoli
mų, šmeižimų, žmonės ryžtin
gai kovoja • už taiką.

Šis didžiulis mitingas bai
gė konferenciją, vykusią Niū- 
jorke šeštadienį ir sekmadie
nį. Konferenciją ir mitingą 
šaukė National Council of A- 
merican. - Soviet Friendship.

Vyriausieji šūkiai:
1. Sunaikinti atomo bom

bas, nežiūrint, kur ir kas jas 
gamina.

. 2. Paskelbti atominių bom
bų naudojimą busimuosiuose 
karuose nelegaliu.

3. Pradėti tarp Amerikos, 
Tarybų Sąjungos ir liaudiškų 
demokratijų prekybą.

4. Pripažinti Kinijos Liau
dies Respubliką.

5. Sumažini bendrąjį gin
klavimąsi. I

6. Sulaikyti ruošimąsi prie 
naujojo karo; šalinti karinę 
propagandą.

Tai šūkiai, kilę konferenci
joje ir užakcentuoti masinia
me mitingo.

Tai šūkiai, kuriuos džiaugs
mu pasitiks kiekvienas pado
rus, taikos trokštąs žmogus, 
nežiūrint, kur jis gyvena!

“paleido katę iš maišo. ’ Jis 
pripažino, kad jeigu anglai- 
amerikonai reikalaus, tai 
bus atkurta vokiečiu armi
ja. Ta armija būtų įjungta 
į bendrąją vakarinės Euro
pos armiją (karui prieš So
vietus), sakė Adenauer.

Na, o Amerikos politikie
riai bandė užginčyti, kad 
jie planuoja atgaivinti vo
kiečių armiją savo kontro
liuojamoje vakarinės 
kietijos “valstybėje.”

Vokiečių laikraščiai 
čiai smerkia planus,
kiančius atsteigti vokiečių 
armiją, kaipo patrankų pa
šarą karui prieš Sovietų Są
jungą.

Vo-

kar- 
sie-

l no reiKaiu Vilnies re
dakcijos štabas išleido pa
reiškimą, kuriame sakoma: i 

— [vykęs suareštavimas ; 
Vinco Andrulio, “T...........

redakcinio štabo nario, yra 
Imigracijos Department© 
pasinio jimas s u v a r ž yti 
spaudos laisvę. Andrulio 
suareštavimą kitaip negali
ma suprasti, kaip tik pa
baudą už “Vilnies” neprita
rimą šaltajam karui ir kai
po ženklą vis didėjančių at

griebęs! akų ant civilių teisių demo-

lyginiai ir be menkiausių 
rezervacijų stojo už ryž
tingiausias pastangas nu
galėti fašizmą. “Vilnis’’ uo
liausiai rėmė F. D. Roose
velt© politiką. Trys .“Vil
nies” štabo nariai aktyviai v 
dalyvavo karo frontuose. 
V. Andrulis, kaipo civilis, 
taip pat atliko visas savo 
pareigas. Kame gi teisingu
mas, kad V. Andrulis dabar 
persekiojamas, o daugelis“* 
|tų dipukų, kurie karo metu 
(aktyviai bendradarbiavo su 

Vilnies” [naciais, įsileidžiami Amerk 
kon.

Vinca< Andrulis yra pat.’ 
vėliausia auka tos isterijos, 
kuria norima išgąsdinti mi- iKai-šekas šiandien ar rytoj 

lėks iš laikinosios savo so-

Washington.— Buvęs ar
mijos lakūnų majoras Ge
orge R. Jordan i ' 
naujos pasakos, kad Sovie-, kratinių amerikiečių, 
tų Sąjungai karo metu, gir-j “Vilnis”, per 30 metų sa- 
di, “slaptai” buvę siunčiami vo gyvavimo, buvo ir tebė- 
radarai, būk tai pagal bu-į ra nepriklausomas progre- 
vusiojo vice - prezidento'syvus laikraštis, tarnaująs 
'Henrio Wallace’o pasidar-' lietuviškai kalbantiems a- 
bavimą ir per 'prez. Roose-imerikiečiams. Sakyti, kad 

IV. Andrulis ar “Vilnis” ra- 
įgino ar kurstė nuversti šios Iv,. 1 -1 V .
varta, yra įžūli falsifikaci
ja, melas.

Karo metu “Vilnis” besa-

pastangas. i
Jordanas gyrėsi, būk pats (šalies valdžią jėga ir prie- 

išplėšęs radarus iš keturių 
sovietinių lėktuvų Great 
Falls’e, Montanoj, o penk
tas, esą, pasprukęs.

(Jordanas nežino, jog So-

lionus sveturgimių, norin
čių , palaikyti draugingus 
santykius su savo gimtojom 
šalim. Andrulis gyvena šioj 
šaly nuo 1912 metų'. Jis yra 
tėvas dviejų čia gimusių 
dukterų. Su pagalba viso
kių skundų jam pastojo ke
lią naturalizuotis, kaipo pi
liečiui.

Nuo pat “Vilnies” įsistei- 
gimo, beveik per 30 metų, 
Vincas Andrulis savo raš
tais ir gyvu žodžiu įgijo 
pasitikėjimą labai plačiuose 
mūsų išeivijos sluoksniuose. 
Demokratinė lietuvių visuo
menė jam padės laimėti tei
singumą.

Bus Pakeltos Pensijos
vietai pradėjo naudoti savo Amalgameitam Siuvėjam 
išrastus radarus pirmiau, s J

į J. Tautos Užgyrė Palšą 
Rezoliuciją dėl Kinijos

Hong Kong.—Kinų Liau- stinės Čengtu į Hainaną. 
dies Armija užėmė Kvangsi Bet liaudiški partizanai jau 
provincijos sostinę Nannin- užvaldė daugumą tos salos, 
gą ir šluoja krinkančią tau
tininkų kariuomene į pietų 
vakarus, link francūzu ko
lonijos Indo-Kinos.

Tautininkų Kvangsi ar
mijos likučiai bando laivais 
pabėgti į Hainan saki, 15 
mylių nuo sausumos. Jau 
perlėkė į Hainaną ir jų ko- 
mandierius gen. čung-hsi. 
Jis atsišaukė į Indo-Kinos 
francūzų valdžią, kad pri
imtų kitus jo armijos palai
kus, kurie nepaspės pa
sprukti į Hainan salą.

Pranešama, kad ir tauti
ninkų prezidentas Čiang

Andrius Višinskis 
Išplaukė Namo

apart stambesnių miestų.
: Szečvano provincijoj liau
dininkai - komunistai užė
mė Neikiang miestą, 90 my
lių j pietus nuo Čengtu.

Čiang© valdininkai urmu 
bėga iš Čengtu — vieni į 
angių koloniją Hong Kon
gą, kiti į Kunmingą, Yun- 
inano provincijos sostamies^ 
tį. Yunnan yra pačiame pie
tiniai vakariniame Kinijos 
kampe.

Jie tikėjosi paskelbt Kun
mingą naująja savo “sosti
ne.”

Bet kinų liaudies parti
zanai perkerta tautininkam 
kelius į Kunmingą. O Asso
ciated ir United Press pra
nešimai teigė, kad partiza- 
Inai jau užėmę ir patį Kun- 
j minga.

i Generolai Reikalauja 
ministras | Šniukštinėt Unijistus

Washington. — Jungtim

New York.— Sovietų 
sienio reikalų 
Andrius Višinskis antradie
ni išplaukė namo garlaiviui ... .. _ .
Amerika. Jis buvo soviet!- i Ya armijos vadai gęi- 
nes delegacijos vadovas jĮauja Įstatymo^ kuris jga- 
Jungtinių Tautų seime. | . . .v .

Apleisdamas Jungtines sniPm^ti ištikimybę
Įtintų slaptąją FBI policiją 

y---- —2 • i _ • —1_ visu
Valstijas, ^Višinskis”* pahn- unW Pareigūnų _ pramonė- 
kėjo Amerikos žmonėms i^e» gaunančiose bet kokius 
geros kloties ir laimingų ( ka™iU darbU užsakymus is 
naujuįu metu. Į valdžios.

e v , Kongresmanų Neamen-
Nepatenkintas Jungtinių Į kinės Veiklos Komitetas 

Tautų Seimo Veikla 'stengiasi praskinti kelią to- 
Korespondentų užklaus- 1 kiam įstatymui. Todėl jis 

tas apie Jungt. Tautų seimo pasišaukė kvosti Jungtinės 
veiklą, Višinskis atsakę: - Elektrininkų Unijos virši- 

— Sovietų delegatai ne- niūkūs — pirmininką Jame- 
pasitenkinę šia seimo sesi- są Albertą Fitzgeraldą, sek- 
ja. Nes seimas atsisakė pa-1 retorių - iždininką Julių 
remti Sovietų siūlymą pas- ’Emspaką ir organizacinį di- 
merkt pasiruošimus nau- rektorių Jamesą Matlesą.. 
jam karui ir atmetė sovie- Neamerikinis Komitetas 
tinį atsišaukimą taikai stip-1 klausinėjo Emspaką, ar jis 
rinti. Seimas, be to, padarė komunistas, ir reikalavo iš- 
tūlus tarimus, kurie laužo ■ duoti vardus kitų kairiųjų 
Jungtinių Tautų konstituci-1 unijos veikėjų. Emspakas 
ją. atsisakė duoti atsakymus.

Kas liečia Sovietų Sąjun-. šį naują progresyvių 
gą, jinai ir toliau visomis unijistų persekiojimą kurs- 
galimybėmis kovos už tai- to ir pats CIO unijų cent-

negu amerikonai paskelbė
tokį išradimą, kaip rašė So- igameitų Siuvėjų Unija ir. 

Drabužių Fabrikantų Są
junga susitarė, kad po nau
jų metų bus $20 par mėne
sį pakelta senatvės pensija 
tos unijos nariams, sulau
kusiems 65 metų amžiaus.

Taigi nusenę amalgamei-

vietų spauda.)
Haroldas Urey ir kiti a- 

tominiai mokslininkai pa
neigė Jordano pasaką apie 
“sprogstamosios atominės 
medžiagos” siuntimą Sovie
tams 1943 m. Nes Amerika 
tada turėjo tik mažiausią 
žiupsnelį tokios medžiagos.

Plinta Atominės
Statybos Streikas

Oak Ridge, Tenn. — Su
streikavo jau 2,000 darbi
ninkų, Darbo Federacijos 
nariai, projekte, kur stato
ma nauja sprogstamosios i 
atominės medžiagos daryk-į kontraktoriai pradėjo sam-

Y •- j
drew J. May pradėjo atlikti 
savo bausmę — Įėjo kalejin 
man.

Jis, kaip žinia, buvo nu- 
smerktas kalėti už suktybes, 
atliktas karo metu.

Bet šis sukčius, eikvojęs vi
suomenės pinigus tuomet, kai 
milijonai Amerikos jaunų vy
rų buvo karo fronte, gauna 
pensiją — $280 per mėnesį, 
pensiją iš valdžios iždo, kaip 
kongresmanas!

Ir May gaus šią pensiją, 
kol jis bus gyvas!

Kongresmanas Parnell Tho
mas, kuris taipgi prisipažino 
prie žulikystės ir laukia baus
mės, tiesa, pensijos dar ne
gaus, — tik po 8 metų jis te
galės ją imti.

Bet ką gi visa tai rodo?
Kriminalistai gauna pensi

jas, o daug biednų, bet 
singų žmonių, sulaukusių 
natvės, negauna nieko!

tei-
se-

Mūsų korespondentams: da
bar, kai Laisve laikinai suma
žinta, draugai korespondentai 

t

New York. — CIO Amal- Flushing Meadow, N. Y.
— Politinis Jungt. Tautų 
seimo komitetas priėmė a- 
merikinį pasiūlymą dėl tau
tinės laisvės Azijos kraš
tams. Šis pasiūlymas, ta- 
čiaus, nereikalauja atsisa
kyt pripažinti Kinijos Liau-

la už 66 milionus . dolerių.1 dyti nelinijinius darbinin- 
Tal eilinių darbininkų strei- kus. Numatoma, jog ir kitų 
kas, neužgirtas unijos va-,atominių darbą darbininkai 
dų. ‘įgali sustreikuoti.

Mao Tse-tung Sako, Liaudies 
Armija Padės Atkurt Kiniją

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Respublikos preziden
tas Mao Tse-tung pareiškė, 
jog kar^s prieš Čiang Kai- 
šeko tautininkus faktinai 
jau užbaigiamas, ir 4 milio- 
nai liaudies laisvinimo ka
reivių bus raginami grįžti 
prie ramaus darbo, pramo
nei ir žemdirbystei atkurti.

Mao Tse-tungas, kalbėda
mas per sostinės Pekino ra
diją, sakė:

— Ilgasis karas atnešė 
žmonėms didelių nelaimių 
ir suardė šalies ūkį ir pra
monę. Mes turime užgydyti 
tas žaizdas ir imtis ryžtin
go atkūrimo ir kultūros

prašomi rašyti trumpiau — 
dažnai, bet trumpai.

darbo, kartu aprūpinant ir 
šalies apgynimą.

Liaudies Armijos koman- 
dieriai pradės planuoti tai? 
kingo atstatymo darbo pro
gramą šiai žiemai.

Sugrįžusi iš tarnybos ka
riuomenė dirbs žemės ūky
je, augins gyvulius,- žvejjos, 
statys trobesius, įrengimus 
laukams drėkinti ir kt..

Valstybė įsteigs gaminto
jų kooperatyvus iš buvusių
jų'armijos narių. 40 nuo
šimčių kooperatyvų pajamų 
eis jų nariams,’ o 60 nuo
šimčių valstybei.

Šalies iždo pajamų dabar 
neužtenka valstybės lėšoms 
apmokėti. O tatai sudaro 
milžiniška keblumą, pai
ko Mao Tse-tung.

tai gaus $100 per mėnesį, 
priskaitant ir valdinę (So
cial Security) senatvės pen
siją.

Priešiisgriški Namų Bizniai 
Tikisi Valdžios Paramos

Taigi apeitas kinų Čiang 
Kai-šeko tautininkų atsto
vo Tsiango šauksmas “nie
kuomet nepripažinti komu
nistų valdžios / Kinijoje.”

Šiaurinė Korėja Sutinka ' 
Paliuosuot 2 Amerikonus

New York. — Namų sta- 
'tymo kontraktorius Wm. J. 
Levitt tvirtino, kad 
gaus valdžios paskolų 
kiem namam, kur bus 
ginta priimt negrus 
mins.

Levitt ir kiti statybos --—# ------------- - -
kontraktoriai mokėsią apeit sulaikyti, kada andai sukilę 
prez. Trumano patvarky- pietinės Korėjos laivo jū- 
mą, žadėjusi neduot (valdi- |i'eiviai perplukde tą laivą

Washington. — Šiaurinės
Korėjos Liaudies Respubli- 

to- ka pranešė per radiją, kad 
už- !ji sutinka paleisti du ame- 
įna-,rikonus Marshall© plano 

pareigūnus.
Tiedu amerikonai buvo

vis

nes paramos išskiriaįntiems 
negrus namų statė jams.

BERLIN. — Sovietinė 
spauda rytiniame Berly
ne nurodinėja, kaip Angli
jos feldmaršalas darbuoja
si vokiečių armijos rekruta- 
vimui vakarinėje Vokietijo-

su žmonėmis jame į siauri
nę Korėją.

(Pietinėje Korėjoje yra 
dešiniųjų valdžia, kurią a- 
merikonai kontroliuoja.)

BUENOS AIRES, 
gentina. — Karščiai 
pakilo iki 102 laipsnių, 
žmonių dėl to apalpo.

Ar
čia 
40

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Šiuo metu pridavė paskolas sekami musu rėmėjai:
M. S. .............................................................. $500.00..
Anna Philipsie, Stamford, Conn........................100.00
Motiejus Klimas, Richmond Hill, N. Y............100.00

Įsirašė į garbės narių skyrių sekamos draugės: 
Marijona Misevičienė, Brooklyn, N. Y.......... 100.00
Marijona Ražanskienė, Union, N. J.............. 100.00
V. Krasnitskas pridavė sekamų rėmėjų su sveikini
mais aukas:
A. Degimas, Waterbury, Conn........
B. Marcinonis, Waterbury, Conn. .
K. Danisevičius, Waterbury, Conn.
P. Alenskas, Waterbury, Conn........

v Dabar namo pertaisymo reikalai stovi sekamai:
Iki šiol viso sukelta $26,252. Dar reikia sukelti $8,748.
Namo pertaisymo reikalams iki šiol išleista $26,323. 

Dabar namo pertaisymo fonde pasidaro trūkumas $71.
Šio mėnesio 15 d. reikės mokėti $5,000. Todėl reikia 

pasirūpinti, kad iki to laiko sukelti reikiamą pinigų su
mą.

Namo Bendrovės reikalais rašydami adresuokite seka
mai :

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Ine. 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

5.00
5.00
3.00
2.00

LONDON. — Jugoslavi
jos'Tito valdžia prašė iš 
Anglijos 50 milionų dole
rių paskolos. Anglija suti- 

eiš- ko jam paskolinti 22 milio
nus, 400 tūkstančių dolerių.

irROMA. — Bežemiai 
mažažemiai Italijos valstie
čiai jau ir Romos apygar
doje užiminėja dvarų žemes.

ORAS. — Apsiniaukę 
vėjuota, šalta.
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Trys Prieš Vieną
Washingtonas knibždėte knibžda stambiojo kapitalo 

agentais. Tie agentaį vadinasi “lobistais”. Jie gauna 
aukštas algas iš firmų, kurios juos laiko Washingtone 
ginti jų interesus. Tų lobistų užduotis daryti spaudimą 
ant atskirų valdininkų ir valstybės įstaigų.

Kiek tokių lobistų yra? Niekas tikrai nežino. Bet vie
nas korespondentas rašo, kad ant kiekvieno kongresma- 
no išpuola net trys lobistai. Tai daug didesnis aparatas, 
negu valstybės aparatas. Paveikimui kongresmanų jie 
išleidžia milijonus dolerių.

Ko Jie Siekia?
Londone įvyko konferencija. Joje dalyvavo skaitlinga 

delegacija iš Jungtinių Valstijų. Ją pasiuntė Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO. Taip pat konferencijoje buvo 
atstovaujamas Anglijos Darbo Unijų Kongresas. Dele
gatus turėjo ir visos eilės kitų kraštų dešiniosios darbo 
unijos.

Rezultatas: Gimė “Tarptautinė Laisvųjų Darbo Unijų 
Konfederacija.” Konferencijos dalyviai giriasi, kad jie 
atstovavę ne mažiau kaip penkiasdešimt milijonų orga
nizuotu darbininku.

Koks tos naujosios organizacijos tikslas? Trumpas ir 
drūtas: Kovoti Pasaulinę Darbo Unijų Federaciją, visur 
skaldyti darbo unijų judėjimą. >

Aišku, keno interesus naujoji organizacija gins ir 
atstovaus. Ją karštai sveikina visa komercinė spauda.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
-■ ............ I

KĄ REIŠKIA DARBO 
UNIJŲ SKALDYMAS?

Komunistų Partijos dar
bo skyriaus sekretorius 
John Williamson patiekia 
eilę straipsnių Daily Wor- 
keryje apie padėtį CIO po 
paskutinės konvencijos. Jis 
teigia, kad mėtymas laukan 
kairiųjų unijų iš CIO yra 
reikalas viso darbininkų ju
dėjimo, visos darbininkų 
klasės, nes susilpninimas 
bei sudaužymas kairiųjų li
nijų skaudžiai atsilieps į 
darbininkus visose pramo
nėse.

Williamsonas daro išvadą, 
kad mėtymas laukan ir'versti visą beaugančios kri- 
skaldymas CIO unijų nėra zės naštą ant darbo, žmo- 
tik (laikinas dalykas, kurį jnių ir pavaryti į požeminį 
lengva išspręsti. Neigi Mu- gyvenimą Komunistų Par- 
rray pradėjo terorą prieš tiją pagalba begėdiško Fo-1 Trumano administracijos, 
kairiuosius unijistus tik to- ley Square suokalbinio teis- Tos unijos, kurios šiais 

klausimais nesutinka 
Murray, turi prasišalinti iš 

vosi dėl dirbo unijų judėji- CIO. Kaip tik tais klausi
mo suskaldymo, kad galėtų'mais 
pravesti' desperatišką prisi
ruošimui prie karo politiką, 
nusispiaunant ant mūsų ša
lies ir viso pasaulio darbo 
žmonijos troškimo taikos.” 

Štai kokį darbą atlieka ir 
kam tarnauja Murray ir

mūsų šalies darbo žmonių Carey su savo teroru prieš 
gyvenimo lygį ir demokra
tines teises.

“Trustai ir prokarinės ir 
profašistinės politikos jė
gos seniai yra sudarę suo
kalbį susilpninti, paėsti pa
matus ir suskaldyti darbo 

| unijų judėjimą su tuo tiks
lu, kad samdytojams būtų 
lengviau pravesti kampani
ją prieš darbininkų pragy
venimo lygį ir jų civilines 
laisves.

“Jie taipogi siekia su
skaldyti darbo unijų judėji
mą tam, kad galėtų sutriuš
kinti bekylantį negrų judė
jimą už išsilaisvinimą, su-

Naujais Skaitytojais 
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:

del, kad pastarieji j| ap
šmeižė”, kaip tūli bando 
svietui įkalbėti. Jis rašo:

“CIO mėtymų ir skaldy
mų politika yra neatskiria
ma dalimi Amerikos impe
rialistinio siekimo užviešpa
tauti visam pasaulyje. Tai, 
ką daro dešinieji vadai 
CIO, yra būtina didžiųjų 
korporacijų ofensyvui prieš

mo.
“Ir, pagaliau, jie darba-

kairiąsias unijas CIO.
Murray ir Carey, teigia 

Williamson, neišdrįsta stoti 
kovon prieš kairiąsias uni
jas po obalsiais, kuriuos 
gerai supranta Amerikos 
darbininkai. Jie nekaltina 
tų unijų paneigime Ameri
kos darbininkų ekonominių 
reikalavimų. Murray tie
siog konvencijoje prisipaži
no, kad tokių primetimų 
tonįs unijoms jis negali da-

Tai kuo dešinieji remia 
savo politiką? Jie ją grin
džia užsienin, klausimais 
ir šios šalies politiniais rei
kalais. Jie sako, kad neleis
tina unijoms kovoti Mar
shall Planą, arba neremti

Čiango Valdžia ant Sparnų
Kaip svietas svietu gyvena, niekad nebuvo tokios val

džios, kokia yra buvusio Kinijos diktatoriaus Čiango 
valdžia. Ją tikrai galima vadinti “valdžia ant sparnų”. 
Jau ji lėksianti ir iš Chengtu, į kur tik prieš keletą dienų 
lėktuvais atskrido. Traukiniais pabėgti nebespėja. Dabar 
skrisianti į Formozą. Iš ten Čiangas diriguos savo karą 
prieš Kinijos liaudį.

Čiang dar tikisi daugiau paramos iš Amerikos. Jis no
ri, kad Amerika užimtų Formozą ir jo valdžiai suteiktų 
ginkluotą apsaugą.

Washingtone atsiranda aukštų valdininkų, ypač kong- 
resmanų, kurie kaip tik ir norėtų, kad mūsų valdžia su
teiktų Čiangui tokią protekciją.

CIO Skaldymas
Cio viduriuose verda civilinis karas. Tas karas yra de

šiniųjų vadų padaras. O darbininkams nuostoliai milži
niški. Išmestoji didžiulė United Electrical Workers uni
ja draskoma iš visų pusių. Murray ir Carey pasišaukė 
talkon ir prezidentą Trumaną ir darbo sekretorių Tobi- 
ną. Jie palaimino atskilėlius ir ragina tos pramonės dar
bininkus sekti paskui Carey į naują uniją.

Murray pareiškė, kad neužilgo važiuos laukan ir kitos 
unijos, net dešimt jų, su šimtais tūkstančių narių.

Šis skaldymas neturi jokio pateisinimo. Tai darbinin
kų nelaimė, atnešta dešiniųjų vadų, kuriems gaires nu
stato stambusis kapitalas.

LAISVES SPAUSTUVEI PERKRAUSTYTI 
PARAMA NUO WILKES-BARRE LIETUVIU

Brooklyniečių Lietuvių 
Liaudies Teatrui nuvykus 
suvaidinti dramą “Gieda 
Gaideliai”, 

v
gruodžio 3-čią, 

Workmen’s Circle salėje, 
brooklyniečiui Jonui Juškai 
atsikreipus paramos dien
raščio Laisvės spaustuvei 
perkraustyti į naujas patal
pas, dalyviai (wilkesbarrie- 
čiai ir iš apylinkių) prisidė
jo sekamai:

E. Cibulskienė $5.
P. Mankauskas $4.
Po $2: S. Rauduvė, L. 

Rauduvienė, P. Jozokas, A.
Berženskai, 
Elinskienė, 

P. šlekaitie- 
R. Chankus,

Mr. ir Mrs. P. Urbonas. E. 
Zinkevičienė $1.50.

Po $1: J. Jarvis, Januške
vičius, E. Jovaišienė, Ra
manauskienė, K. Novašins- 
kas, K. Genys, E. Čereškie- 
ne, Kupronas, A. Ruseckis, 
B. Radzevičius, A. Valin- 
chus, J. Kriščiūnas, P. Mu
rauskas, M. Gluoksnienė.

Po $1: St. Kuržinskas, F. 
Kuklis, Cl. Matulonis, J.

Kaluzevičius, 
Geležinskienė, 
U. Sukenčienė, 
nė, Andrulis,

Miškauskas, M. Vaškūnie- 
nė, M. Pacenkienė, V. Kaz
lauskienė, O. Krutulienė, J. 
Navakauskas, J. Vaicikaus- 
kas, B. Sabalonis, J. Dau- 
gertas, Mr. Lee (per Več- 
kį).

Viso per Aldoną Grigai
tienę įteikta Jonui Juškai 
$65.35, per S. Večkį —i$l. 
Gruodžio 5-tą, anksti rytą, 
d. Jonas Juška pristatė 
wilkesbarrieciu d o v a nas 
raštinėn.

Laisviečiai nuoširdžiai dė
kingi pasidarbavusiems te
atrininkams ir visiems pri- 
sidėjusiems su parama.

LIETUVOS KAIME
ŠAKIAI, sp. 12 d.-—140.7% 

metinio traktorinių darbų pla
no įvykdė šakių MTS. Šios 
MTS traktorininkas Jonas 
Šalnaitis sutaupė 1,100 kilo
gramų degalų. P. Vijoklis.

Pilnutinai įvykdė metinį pie
no paruošų planą “Bitaičių“ 
kolūkis Šiaulių apskr. Lygu
mui valsčiuje.

VI. Pagarauskas.
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Punktą 
.. 3122 
.. 3038 
.. 2515 
. 2502 
.. 2425 
.. 2313 
.. 1310 
.. 1210 
.. 1134 
.. 1046

236 
216 
196 
186 
168 
168 
144 
144 
140 
140 
112 
1)2 
104 
84 

. 84 
A. J. Navickas, Haverhill ........... 84
H. Žukicnė, Binghamton ............. 72
J. Žebrys, Cleveland ................ 56
J. Daujotas, E. St. Louis ........... 56
A. Taraška, Milton .................... 28
H. Thomas, So. Boston ..............  28

St. Louis, Ill., A. Kupronis, 
Phila., Pa.

Po $2: K. Valent, Stough
ton, Mass., Anna Raszcik, 
Alliance, Ohio, P. Šatkaus
kas, Brooklyn, N. Y., Joe 
Borisas, Detroit, Mich., A. 
Dočkus, Cicero, Ill., J. Za- 
leckas, Naugatuck, Conn., 
J. Putrius, Lynn, Mass.

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 

$350.00 
194.00 
188.79 

. 177.00 
176.10 
151.56 

. 101.00 

.. 95.33

K. Žukauskienė, Newark, .. ...............................
Elizabetho Vajininkai .................... .......
M. Svinkūniene, Waterbury ....••............ ; • •..
Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston ;. 
Hartfordo Vajininkai .................... . ....... .  •
Philadelphijos Vajininkai ......... ......... .<..
ALDLD 20 kp. Motery Skyr., Binghamton .. • • 
P. Anderson — L. Bekešiene, Rochester ...........
Brooklyn© Vajininkai...............• •..........
P. Beeis — F. Klaston, Great Neck....... . •.

867 A. P. Dambrauskas, Haverhill 
790 J. Adams, Grand Rapids .......
5561 A. Valinčius, Pittston ..............
491 
468 
46' 
434 
392: A. 
392 
392 
378 
366

v. 
s.
р.
с.
J.

E

S.

Amerikos darbinin
kams stoka supratimo arba 
susirūpinimo. Kaip tik tais 
klausimais dešiniesiems va
dams lengviausia apgauti 
organizuotus darbininkus ir 
nukreipti juos prieš kovin
gąsias darbo unijas.

Sena Pana ir Ponas Minister is
Sena pana buvo nepatenkin

ta savo nosies išvaizda. Ypač I 
.jai nepatiko nosies galas, ku- 
»is priminė bulvės apvalumą, 
ši pana, pakviesta kartą ba
liui], susirūpino savo nosies 
formomis, kkiriis, kaip jau 
aukščiau prisakyta, nesudarė 
nei taisyklingų bruožų veidui, 
nei aristokratijos požymio. 
Kaž koks “Cigaro“ patarė tai 
damai nakčiai nosies galą 
įsprausti į. žnyples, tokias pa
čias, kur palaiko ant virvės 
vėjo supamus baltinius. Pa
na, nesuprasdama juoko, pa
klausė. Kantriai praleidusi 
naktį, rytą, pamačiusi savo 
nosį veidrodyje — pana vos 
neapalpo. Nosies galas buvo 
nors ir suplotas, bet dar sto
resnis ir. . . raudonas. Tą 
paną mums primena ir vadi
namas ministeris Povilas ža
deikis Washingtone. Jis į se- 
natvęt norėdamas vaidinti ir 
minister} ir veikėją, kad savo 
duondaviams parodžius vei- .. v._ t-v. 
kitimą ir “politikoje“ taisyk- 4 JI ZlUJTncias. 
lingus bruožus, bei diploma- I 
t' T ---X- _
—savo skaitlingų “figaro” pa- tas “dvasiškis.” — “Vagys- 
tariamas, rašo ir memoranda-,tė, tai grobimas L.-C1A" 
mus ir skundus, 
lapkričio mėn.
Jungtinėms Tautoms Tarybi
nių Respublikų Sąjungą. Nau
ja šiame skunde tai, kad 
VLIKas paruoštuose doku
mentuose turi ir tikslų skai
čių išžudytų ir Sibiran išsiųs
tų lietuvių ir jų vardus, čia 
tai jau melo fabrikai dirbo 
išsijuosę. Mes atsimename, 
kaip dipukų stovyklose buvo 
gautos įvairios anketos ir ap
klausinio lapai. Komitetai ir 
komendantai ragino, kad 
kiekvienas dipukas kiek gali
ma daugiau tuose lapuose 
prirašytų, gi 
savo giminių 
būk tai nužudytų ar Sibiran 
išvežtų, pavardes. Po tokio
mis anketomis pasirašyti ne
reikėjo. Tai reiškia, — jų 
tikrumą savo parašu patvir
tinti nereikėjo. Rašyk, kas 
galvon atėjo. Na, dipukai ir 
rašė, rašė kuodaugiausiai, 
kad komitetams pasirodžius 
daug nukentėjusiais ir dide
liais patriotais, kurie 
savo gimines paliko ir spruko, 
kad iš vokiečių barakų-ldndi- 
nių lojus. Povilas žadeikis 
prie savo skundo pridėjo net 
kai kurių, viešai paskelbtų 
įsakymų ištraukas. Viena jų 
skamba: “Komandoj autieji
karininkai turi teisę pašalinti 
civilinius gyventojus, depor
tuojant juos, jei prięŠas suda
ro pavojų, gręsia maištas, sa-

JONAS MOLIS

botažas, arba jei yra pavojus 
ginkluotų jėgų saugumui.

Kiek mes prisimename, ir 
Povilas žadeikis vienu tarpu 
buržuazinėje Lietuvoje*’ rašė 
Įsakymus. Gera būtų, jei ža
deikis prisimintų anų laikų 
“Ypatingus Krašto Apsaugos 
įstatymus.“ Ar ten nebuvo 
duodama jo komandoj antiems

(komendantams), karininkams 
teisė kiekvieną žmogų, kuris 
nepaklus jo įsakymams/ iš
tremti iš Lietuvos, padėti ka
lėjimai], nubausti pinigais ar 
mirtimi. Ir tai už tokius 
menkniekius, kaip, pav.: ne- 
parašymą krautuvės iškabos 
lietuvių kalboje, vaikščiojimą 
po 12 vai. nakties, ir tt. Gi 

valdiško turto naikini- 
turėjo atsakomybę nešti 
gyventojai kolektyviai. 

Tokio įsakymo ištraukėlė: 
“Už valdiškojo turto naikini
mą atsako visi artimiausių 
apylinkių gyventojai — iš jų 
bus išieškoma sunaikintojo 
turto vertė ir jie bus bau
džiami visu “Ypatingų Įstaty
mu“ smarkumu. Reiškia, ir 

■mirtimi. Su savo skundu Po-

mą 
visi

Šypsenos
Dievobaiminga Asmenybe
Nuskurėlis vagyšius vie

ną naktį baigia sudėti savo 
grobį į maišą ir jau skubiai 
i engiąs! paspiukti nuo janų vilas žadeikis balansuoja, lyg

Vera Smalstis, Detroit 
J. Didjun, New Haven 
J. Žilinskas, Lewiston . 
V. Wall, Wilkes-Barre 
J. Grybas, Norwood ..

Sauka, Brockton ... 
Gudzin, Scotia ......A.

LLD 77 kp., Cliffside . 
LLD 75 Kp., Miami   
S. Puidokas, Rumford

434 Helen Jacobs, Oakland 
308 I A. Bernot, Los Angeles 
308 * ’ tt-------------..

285 
280 
278 
260 
236

J. J. Bakšys, Worcester ...........
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh
A. Žemaitis, Baltimore .......,....
Bridgeport Vajininkai .......... .

Ramanauskas, Minersville.... 
Kuzmickas, Shenandoah .....

Šlajus, Eddystone ................
K. Urban, Hudson ..............
Matačhun, Paterson ............
Pruseika, Chicago ..............
Kaspariene, Wilkes-Barre .. 

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

S. Kirslis, Bridgewater ............
S. Tvarijonas, Detroit ..............
P. Šlekaitis, Scranton ..............

SU | Geo. Shimaitis, Brockton .........
S. Penkauskas, Lawrence ........

V. Padgalskas, Mexico ............ 
J. Simutis, Nashua ..................

M. Svinkūniene, Waterbu
ry, Conn., pralenkė . Hart
fordą. Ji prisiuntė pluoštą 
atnaujinimų.

Augustas ir Marcella 
Dambrauskai, So. Boston, 
Mass., iš tikrųjų rūpestin
gai darbuojasi vajuje. Jie 
vėl prisiuntė tris naujas 
prenumeratas. Matyt, jiems 
sekasi Bostone gauti naujų 
skaitytojų. Gavome ir at
naujinimų nuo jų. Brooklyn NY..

Philadelphiečiai • taipgi phjiadeylp’hia; Pa, . 
bendrai veikia. J. Sapia-i grQCĮ.;ton, Mass. . 
nauskienė prisiuntė naują ;WaterbUrv Conn 
skaitytoją, o A. J. Smith ir Hartford, Conn. ’. 
P. Walantiene prisiuntė at- Worcester, Mass.

" jnaujinimų. Laukiame dau- New Haven, Conn 
į giau gerų rezultatų iš Phi-, Elizabeth, N. J. ..

ladelphijos. I Wilkes-Barre, Pa.
L. Žemaitienė, Hartford, j Bridgeport, Conn. 

Conn., prisiuntė pluoštą at- Newark, N. J. ... 
naujinimų ir taipgi prisiun- Chicago, Ill ...... 
tė atnaujinimų J. Kazlaus- Rochester, N. Y. . 
kas iš Wethersfield, Conn. |Baltimore, Md. ...

Nuo brooklyniečių šį sykį Detroit, Mich. ... 
gavome atnaujinimų nuo: i Pittsburgh, Pa. .. 
A. Balčiūno, E. Mizarienės So. B'oston, Mass_._ 
(ji parvežė iš Cleveland©) 
ir A. Mureikos. Brooklynas 
turėtų gauti daugiau talkos. 
Vien tik Balčiūnui darbuo
tis yra biskutį per sunku.

P. Beeis, Great Neck, N.
Y., pridavė atnaujinimų. 
Great Neckas stipriai laiko
si laimėtojų skyriuje.

J. K. Navalinskienė, Bin
ghamton, N. Y., prisiuntė 
naują prenumeratą. 20-tos 
kuopos moterys darbuojasi, 
kad išlaikyti Literatūros 
kuopą laimėtojų skyriuje.

E. Mizarienė parvežė at
naujinimų nuo S. K. Mazan, 
iš Cleveland©, ir jis įsakė, 
kad punktus priskaityt savo 
geram draugui S. Kuzmic-

84.75
71.00
63.50
61.00
60.25
60.00
56.00

jau nepatogios vietos, 
staiga pajuto jis švelnų pe 
ties palytėjimą ir, pasukęs, atrodžius Washingtono Vals- 
galvą, pamatė dievobaimin- tybes Departįnente, gal ža- 
gos žmogystės akis, liūdnai d ei k is parašytų skundą ir del 

varšaviečio —l lenko, maršalo 
Rokosovskio, Lenkijos krašto 

tinės aristokratijos požymius, ’jo Šis aukštos godonės ver-1 apsaugos mimsteriu paskyri- 
• .... •• 1 “i1 ---- _ ni0 pei eia virve, ant ku-

svetimu r’os žadeikis kraiposi, pradė
tų virpėti, — kariškoji tarny
ba ir jo prasidėjo toje pa
čioje armijoje, kur ir Roko
sovskio. Tik vienas nuėjo ka
pitalui tarnauti, kitas—liau
džiai, proletariatui. Jei mar
šalas Rokosovskis negali bū
ti Lenkijos ministeriu, tai ža
deikis negalėjo būti Lietuvos. |kui, Shenandoah, Pa. Mano- 
Bet už tai Povilas žadeikis me> kacĮ Stasys apie tai SU-

’ ta sena pana, išėmusi nosį iš 
žnyplių. Kad dar juokingiau

“Oh, mano broli,” suvaito-

štai ir š. m. turtų, yra didžiausia nuo- 
jis apskundė dėmė. Tu turi žinoti, mano

įrašyti reikėjo 
ir pažįstamų,

patys 1 Cc.

mielas, kad žmonės ir ne
mato, bet Dievas aukštumo
je viską mato. Liaukis, 
žmogau, užsiiminėti tokiais 
blogais darbais, gailėkis už 
visus savo nedorai padary
tus darbus, ir kuoveikiau- 
siai prasišalink iš šios vie
tos!”

Vagis, patekęs keblion 
pade tin ir bijodamas, kad 
neužkluptų juos čia besikal
bančius policija, kuo vei
kiausiai prasišalino, palik
damas visą savo grobį. Ta
da “pabažnasis dvasiškis” 
apžiūrėjo maišą, surado , ja
me brangios vertybės gro
bį, pasidairė žvalgiai; visur 
tyku, ramu aplink, niekas 
negirdi jo ir nemato. Įtem
pęs visas savo jėgas, užsi
metė jis sunkių krovinių 
maišą sau ant pečių ir leng
vais žingsniais, kad nepa
žadinus miegančiųjų, nu
žingsniavo tolyn ir dingo 
nakties glūdumoje.

Ne Tas Kostumeris
Barberis: — “Ar aš tam

stą skutau kada nors pir
miau?”

Kostumeris:— “Ne, aš tą 
randą ant. Veido gavau 
Francijoj.”

1 U.

42.25
36.50
33.20
30.50
25.00
25.00

gali drąsiai rašyti skundus 
del “nepriklausomos Latvijos“ 
ministerio paskyrimo, kurį 
paskyrė Washingtono Valsty
bės Departmentas, ir dėl 
maršalo' Montgomery, Prancū
zijos ir kitų vakarų Europos 
buržuazinių valstybių, vy
riausiuoju vadu paskyrimo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
M. S., Worcester, Mass.— 

Knygai prenumerata gau
tai, Ačiū! Čekis perduotos 
teį, kur prašėte.

Draugui, Baltimore, Md. 
Apysaka “Kelias į Laimę” 
knygoje bus atspausta se
kamų metų pradžioje.

Korespondentui Tas Pats ir 
J. Progresas, Philadelphia. 
Ačiū už parašymą apie ‘/Gie
da Gaideliai“ suvaidinimą. 
Bet jau dviejų korespondentų 
tilpo, tai jūsų, šį kartą, ne
galėsime sunaudoti. Ypatin
gai, kada persikraustant dien
raštis išeina tik 4-rių pusla
pių.

žinos iš šio skyriaus.
Šie va j minkai pakilo 

punktais su atnaujinimais:
St. Tvari jonas, Detroit, 

Mich. Matyt, jis beveik vie
nas - darbuojasi Detroite, o 
ten dirva plati.; P. Šlekai
tis, Scranton, Pa. ir J. Dau
jotas, E. St. Louis, Ill.

Aukų persikėlimui gavo
me sekamai:

Nuo “M. G. Ž.” parengi
mo, Waterbury, Conn., $84. 
(M. Svinkūnas).

Nuo “M. G. Ž.” parengi
mo, Hartford, Conn. $26.92 
(per V. Kazlau).

M. Žukaitis, Spencerport,

Binghamton, N. Y. .. 
Bayonne, N. J............
New Britain, Conn. . 
Scranton, Pa.............
Cliffside Park, N. J. 
Los Angeles, Calif. .. 
Stamford, Conn.........
Lawrencę, Mass.........
Seattle, Wash.............
Easton, Pa................
Shenandoah, Pa.........
Hillside, N. J.............
Kearny, N. J.............
Great Neck, N. Y. 
San Francisco, Calif. 
New Kensington, Pa. 
Bridgewater, Mass. . 
Grand Rapids, Mich. 
Portland, Me.............
Girardville, Pa...........
Miami, Fla........
Paterson, N. J. 
Gardner, Mass. . 
Milwaukee, Wis. 
Pittston, Pa. ... 
Shenandoah, Pa. 
Haverhill, Mass. 
Minersville, Pa. 
Norwood, Mass.

Aukos gražiai plaukia. 
Šią savaitę pas mus beveik 
viskas užversta, nes jau 
kraustomos į naują vietą. 
Tad darbo daug. Laukiame 
daugiau gražios paramos 
persikėlimui į naują vietą.

Viršminėtiem prieteliam 
dėkojame už gražią finansi
nę paramą, taipgi vajinin- 
kams už prisiuntimą prenu
meratų ir aukų.

Laisves Administracija.
J. Shukis, So. Boston, 

Mass.j $5.
J. Sinkevičius, So. Bos

ton, Mass*, $4. '!
Po $3: Charles Stasis, 

Perkasie, Pa., Magdalena 
Raulinaitiene, Cleveland, 
Ohio, Victoria Puchin, St. 
Louisį Mo., W. Gudaitis, E.

21.00 
18.00 
18.00 
17.00 
15.00 
15.00 
12.00 
11.50, 
1LOO 
11.00 
10.00 
6.00 
5.00 
5.00

... 4.00 

... 3.00 

... 3.00 

... 3.00 
... 2.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00

MAŽEIKIAI, sp. 12 d.— 
Julijos žemaitės vardo kolū
kio valstiečiai jau užbaigė 
žiemkenčių sėją. Sėjos pla
tins viršytas 10%. Taip pat 
užbaigė rudens sėją ir Puš
kino vardo kolūkis, sėjos pla
ną įvykdęs 108%. ;

H. Smilgą



ROJUS MIZARA

Kelias j Laimę
11-3-49 APYSAKA -25-

Waterbury, Conn.

— Kodėl man nesakei, jog taip bus?
— Nežinojau, — pagaliau ji atsakė. — Nežino

jau, kad mano motina tavęs nemylės, bet aš ... aš, 
dėlto dar labiau tave, Maikuti, myliu. Ir ji glaudė
si prie manęs visu kūnu.

— Kuo aš tavo,motinai nusidėjau?
— Perbiednas, ir, sako, tu socialistas...
— Šitaip!
— Sako: jis — tik mūsų tarnas, tik darbininkas, 

o tu (į mane) — garsių biznierių duktė... Žinai, 
seni žmonės!... Ar tu, Maiki, esi socialistas?

— Taip! Esu ir tuo didžiuojuosi!
— Keista! Kam dar didžiuotis? Mes... katali

kai, betgi tuo nesididžiuojame.
— Tai jūsų biznis! — Ir aš bandžiau lipti iš au

tomobilio laukan.
— Nepyk, Maiki, nepyk! Palauk. Aš tave myliu, 

nepaisant, kad tu esi socialistas ir biednas. Aš...
Dora pradėjo verkšlenti, guostis, skųstis savo mo

tina, reikšti nepasitenkinimo savo likimu.
Mudu apsikabinome, dar karta pasibučiavome. Ji 

žadėjo niekad manęs nepalikti, o aš — joši
Iki motina “atsileis/’ pripažins man teisę atvirai 

ir laisvai su Dora susitikti ir išeidinėt į pramogas, 
mudu sutarėnfe susitikti slaptai. Kai kada ji man 
parašys laiškutį, kai kada — aš jai. Tik aš jai laiš
kus turiu siųsti į paštą, pažymint “general delive
ry” 1 ji paštan dažnai užeidinės ir mano laiškelių 
lauks, kaip didžiausios laimės, kaip ištroškęs žmo
gus vandens.

IV.
Po to aš galvojau: kuo mano priklausymas socia

listiniam judėjimui kenkia Palšienei? Nejaugi, jei 
aš iš jo pasitraukčiau, būčiau kitokis žmogus?

Socialistinis judėjimas tuomet dar buvo neskilęs 
ir apie komunistinės partijos kūrimą Amerikoje 
niekas nei nesvajojo. Apie patį Leniną tuomet net 
ir patys kairiausieji, vadinamieji tarptautiečiai so
cialistai Amerikoje dar mažai težinojo. Socialistinė 
veikla, palyginti su šių dienų komunistiniu judėji
mu, tuomet tebuvo tik vystyklinėje stadijoje.

Mūsų kuopos nariai dažnai ruošdavo spektaklius, 
koncertus, statydavo dramas, — aš pats ėmiau ak
tyvų dalyvumą draminiame mene ir man tai labai 
patiko. Surengdavome vasarą piknikus, žiemą šo
kių vakarus, na, ir prakalbas — masinius mitingus, 
— kuriems kalbėtojus kviesdavome iš Chicagos, 
Brooklyno arba net iš Bostono.

Buvome suorganizavę savišvietos ratelį, kurio 
nariai, susirinkę sekmadienių rytmečiais, studijavo 
visokius visuomeninius, svarbesnius reiškinius: 
marksistinius dėsnius bendrai; Didžiąją Francūzi-

Iš Gertrude Ulinskaitės 
Koncerto

Lapkričio 27 dienos vakare, 
Women’s Club, įvyko puikus 
koncertas. Programos išpil
dyme, apart mūsų Vilijos 
Choro mokytojos Gertrude 
Ulinskaitės, dalyvavo Daniel 
Sweeney, tenorhs.

Abu dainininkai dainavo la
bai gerai. Pirmoj dalyj kon
certo Daniel Sweeney padai
navo penkias dainas, o Ger- 
trudukė—šešias dainas. Pas
kui sudainavo porą duetų, ku
rie puikiai išėjo.

Po trumpos pertraukos mū
sų Gertrud ūkė išeina su dai
na Ballatella iš operos Pagli- 
acci. Sudainuoja ją vykusiai. 
Antroj dalyj koncerto Ger
trude Ulinskaitė dainavo pen
kias dainas, o Daniel Swee
ney — keturias. Ant pabai
gos dar porą duetų. Už tai 
publika juos palydėjo gau
siais aplodismentais.

Gertrude Ulinskaitė^ kaipo 
žvaigždutė mūsų Connecticut 
valstijoj, gavo net keturius 
bukietus gražių gėlių. Tą die
ną, kada buvo koncertas, tai 
oras buvo blogas. Taigi, ir 
publikos buvo neperdaugiau- 
sia. Ten buvęs. .

jos Revoliuciją, Paryžiaus Komuną, 1905 metų re
voliuciją Rusijoje, na, ir kitokius klausimus, susi
jusius su revoliucinio darbininkų judėjimo praeiti
mi ir ateitimi. Prie teoretinių diskusijų pagilinimo 
negalėjau aš prisidėti, nes pats, prisipažinsiu, nie
kad nebuvau jais įsigilinęs, įsisąmoninęs; tie klau
simai man nėjo plotam

Tai ir visas tuomet buvo mūsų visuomeninis dar
bas, — nekaltas darbas, niekam skriaudos nenešąs.

Doros pareiškimas, jog jos motina didžiai nepa
sitenkinusi manimi tik dėl to, kad aš socialistas, 
mane stebino. Maniau: kada nors, pasitaikius ge
rai progai, aš susitiksiu senę ir jai mandagiai, gra
žiai išdėstysiu savo pažiūras; ji bus priversta su 
manim sutikti! O jeigu jau matysiu, jog mano pri
klausymas socialistiniam judėjimui yra jai nenu
ryjama piliulė, tai aš bent laikinai iš jo pasitrauk
siu, kol gausiu dukterį.

Man dabar rūpėjo daryti visą, kad iš mano glė
bio neišspruktų Dora. Apart to, kad ji buvo man 
graži mergina, — turtinga, turtingiausia lietuvai
tė Vandenmiestyj! Koks žabalius gali lengvai tokį 
giliukį pro savo pirštus praleisti!

Gavau vieną ir kitą Doros laišką — jie kupini 
man meilės ir lūkesčio: kada mudu susituoksime, 
kada mudviem nereikės slapstytis nuo jos tėvų, ka
da pilnai prasibrėkš mudviem laimingo gyvenimo 
aušra.

Bet gyvenimas ėjo savo keliu...

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Lapkričio 8’ d. mirė Ella 
Greer - Liaudanskaitė, 54 me
tų. Palaidota Šv. Kryžiaus 
kapinėse, lapkričio 12 d.

Lapkričio 9 d. mirė Zig- 
montas Bruskevičius, 52 me
tų, 309 Tree St. Palaidotas 
Oakland kapinėse. Liūdinti 
lieka žmona Ona ir 2 sūnai.

Lapkričio 11 d. mirė Pra
nas Olseikis, 48 metų, gy
venęs 1032 Haddon Ave., 
Camden, N. J. Palaidotas šv. 
Marijos kapinėse. Liūdėsyj 
lieka žmona Ona ir 1 sūnus.

Lapkričio mėn. mirė Myko
las Malinauskas, 79 metų, 
229 Taylor St. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse, lapkričio 
16 d.

Lapkričio 14 d. mirė Juo
zas Radžius, 31 metų, 212
Stamper St. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse. Liūdinti 
lieka motina Ona.

Lapkričio 15 d. mirė Jonas 
Janulis, 57 metų, 2103 S. 65th 
St. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse, lapkričio 18 d.

Laidotuvių direktorius Juo
zas Kavaliauskas. S. R.

Washington, D.' C.

Užsiprenumeravo:

Mykolas Leipus, Petras Grabauskas, Frances Glenbart, 
Klemensas Deapsas, Antanas Mu veika, Kazys Devečko, Mo
nika Ivanauskienė, Justina Petraitienė, Marta Kavaliūnas, 
Kazys Daukšas, Petras Kapickas; per montrealietę E. Mor- 
kevičienę: A. Janužis, K; Kiela, J. Telakauskas, J. Kutelis.

“KELIAS J LAIMĘ” 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.

Neprenumeifitorlams knyga bus brangesnė ir, abejojame, ar ją jš 
anksto neprenumeruoją begaus.

Kurie noritę knygą užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti sekamą 
biankutę ir prisiųsti drauge su pinigais:

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

Gatvė................................................................................. •........................

Miestas..........Į............................................................................................

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

Pasekmingi Pietūs
Vietine L W. O. Columbia 

Lodge No. 528, lapkričio 20 
dieną, surengė pietus. Jie įvy
ko China Doll Restorane, 627 
H. St., N. W. Įžanga buvo 
$1.75 asmeniui. Dalyvavo apie 
80 svečių ir viešnių. Buvo ska
naus maisto ir stalai gražiai 
papuošti gėlėmis. Dalyviai bu
vo linksmi, šnekučiavosi ir 
grupelėmis dainavo.

Pirmininkas Columbia Lodge 
paaiškino publikai sueigos tiks

lą ir padėkavojo atsilankiu
siems už dalyvavimą. Jis pak
vietė A. Sachar pakalbėti, ku
ris aiškino svarbą priklausymo 
prįe I. W. O. organizacijos.

fo to pirtnininkas padarė 
publikai didelio įspūdžio, ka
da pakvietė kalbėti žymų ra
šytoją Howardą Fast. Publi
ka jį pasitiko atsistojimu ir 
apie 5 mihučių ovacijomis. 
Jis kalbėjo apie siaučiančią 
reakciją ir susirinkusius ragi
no remti civilių teisių kovą.

Po to buVo paprašyta aukų. 
Dalyviai sukukavo virš $800. 
Kada pirmininkas dalyvių už
klausė, ar visi sutinka, kad 
aukos butų skiriamos kovai 
už civilių- laisves, tai visi, kaip 
vienas stojo už tai.

Po to dar dalyviai gražiai 
pasilinksmino, padainavo ir 
smagūs vyko namo. Tai mato
te, kaip mūsų šalies sostinėje 
progresyviai žmonės atsiliepia 
į tokius svarbius klausimus, 
kaip civilių teisių gynimas.

Steponas Joniškietis

NEW HAVEN, CONN.

Tik ką parašyta Jono Juškos l-rių veiksmui komedija

‘TRILYPE PORA'
vaidinama Gruodžio 11 December, .1949 Slopiem
L. B. Svetainėje, 243 Front Street, New Haven, Conn.

Rengia L.D.S. 16 kuopa, vaidina Liaudies Teatro aktoriai iš Brooklyno
PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI Įžanga 75c (taksai Įskaityti).

Worcester, Mass. Miami, Fla. PRAŠO PARAMOS J. M. KARSONUI
Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo

Lapkričio 20 d. čia buvo 
nubalsuota LLD Centro Val
dyba 1950 ir 1951 metams, 
šis susirinkimas buvo specia- 
aliu laiku ir sušauktas per 
“Gintarų žemes” radiją, už
tat ir susirinkimas buvo skait
lingas.

Taipgi buvo balsavimas 
LLD referendumo. Didžioji 
didžiuma pasisakė, kad kny
gos būtų leidžiamos kas me
tai, kaip ir lig šiolai, už tą 
pačią narinę duoklę $1.50 
metams, o sulaikyti “šviesą.”

Delegatai iš “Gintarų že
mės Radijo” konferencijos iš
davė gerą raportą, ypač pri
imtinas konferencijos tarimas, 
kad visos kolonijos dalyvau
tų radijo pusvalandžio pro
gramos pildyme. Labai gra
žiai atsiliepė Norwoodo ir 
Worcester!© menininkai. Jei
gu visos kolonijos pasistengtų 
tik po vieną kartą ant mėne
sio, tai išaugtų gražus meno 
lenktyniavimas. Tada jau 
pusvalandžio neužtektų - rei
kėtų užimti visa valandą. O 
mūsų apskrityje yra gražių 
meniškų spėkų. Laukiam, 
kaip kitos kolonijos priims 
šios konferencijos tarimą; 
laukiam, kad po vieną koloni
ją dalyvautų vieną kartą kast 
mėnesis. Taipgi delegatai iš
davė raportą iš LLD 7-tos 
apskrities dietinės konferen
cijos. Tarp visų gerų tarimų 
nutarė ir paliko naujam ap
skrities komitetui surengti 
prakalbų maršrutą su pradžia 
1950 metų, ir apskričio nau
dai piknikas turi būti su
rengtas Lawrence, Mass. Kai]) 
matom, tai mūsų 7-toji ap
skritis pasiruošė naujiems 
darbams su pradžia naujų 
metų.

čia noriu atkreipti dėmesį 
11 kp. narių, kad mūsų atei
nantis- susirinkimas įvyks 11 
d. gruodžio, 10:30 ryte, 29 
Endicott St. Knyga jau par
ėjo už šiuos metus, galėsim 
visi gauti. Ir, tarp kitų 'svar
bių dalykų, bus renkama kuo
pos valdyba dėl kitų metų. 
Prašome visų dalyvauti.

Drg. B. Mizara, mūsų kuo
pos kasierius,'. serga. Linkiu 
jum, drauge, greit pasveikti.

J. M. L.

Montello, Mass.
Liuosybės Choro koncertas 

ir šokiai, įvykę 26 d. lapkri
čio, gerai pavyko. Vakaro 
pirmininkė buvo S. Abišalie- 
nė, vakaro pianistė — Olga 
Falcon (Kreivytė). Pirmiau
siai patsai choras, vadovystė
je Alberto Pdįsiaus sudainavo 
tris dainas, f^ip pat ir kon
certo pabaigoje tris.

Norwoodo Vyrų Grupe, va
dovaujant R. Barris ir S. Pau- 
rąi, sudainavo kelias daineles 
labai vykusiais Duetas Rožės 
Stripinis ir W. Yuodeikis la
bai gerai išėjo. Gerai daina
vo solo Rožė Stripinis, Aldo
na Wallen, Veronika Balkie- 
nė, gražiai pagrojo armonis- 
tas R. Barris it* pianu paskam
bino Albertas Potsius.

žmonių buvo apie du gimtai. 
Choras dėkingas visiems, ku
rie prisidėjo prie parengimo

Įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos 75 kuopos piknikas, 
žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, bet ūpas geras, visi sma
gūs, linksmi. Na, sutikau Ka
ži Degutį, seniau turėjusį 
Brooklyne skutyklą. Jis ir 
čia su gabiai atlieka tą darbą, 
progai pasitaikius.

Laukiame iš Brooklyno at
vykstant Joną Valecką, dau
gelį metų vadovavusį cho
rams. Kaip tik jis atvyks, tai 
statysime pas mus vadovauti 
ir organizuoti chorą. Pas mus 
yra daug senų patyrusių cho
ristų, kurie kitur choruose 
dainavo. S. Puta.

Elizabeth, N. J.
Labai nesmagu, kad ligšio- 

liai niekas iš korespondentų 
nepranešė spaudai apie susir
gimą mūsų gero draugo P. 
Kardoko, kuris gyvena 503 
Richford Ter., Linden, N. J.

Draugas P. Kardokas yra 
ilgametis Laisvės skaitytojas, 
Aušros draugijos ir LDD 54 
kp. narys. Visi draugai turė
tume nepamiršti aplankyti šį 
draugą.

Taipgi sužinojau, kad su
sirgo mūsų gera draugė O. 
Slančauskienė, kuri gyvena 
2224 Price St., Rahway, N. J.

Linkiu abiems ligoniams 
greitai pasveikti.

Laisves Reporteris.

New Britain, Conn.
AR PASTEBĖJOTE?

Būnant LLD Hl-čios Apskri
ties konferencijoje Hartforde, 
girdėta New Haveno draugų 
malonus prašymas, kad nu
vyktum© pas juos popietyje 
11 d. gruodžio į Lietuvių Sve
taine, 243 Front St., pasigro
žėti brooklyniečiais, vaidinant 
vėliausiai d. J. Juškos para
šytą komediją “Trilypė Po
ra.’’

Grupė iš New Britaino vyk
sime, vyks iš Kensingtono, 
gal ir iš Berlino; be abejonės, 
ir iš kitų miestų suvyks žmo
nės pamatyt juokingą kome
diją. Dabar tik melskime 
gamtą, kad keliai nebūtų tą 
dieną leduoti, o esam tikri, 
jog ten jų svetainė žmonėmis 
bus perpildyta. Vikutis-

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Lapkričio 26 d. mirė Ka
rolina Zižienė, 57' metų, 614 
Spring Garden St. Palaidota 
šv. Kryžiaus kapinėse, lap
kričio 29 d. Liūdinti lieka 
vvras Mykolas, 1 sūnus ir 1 
duktė.

Lapkričio 26 d. mirė Pra
eito karo veteranas Kazys 
Virbickas, 37 mėtų, 1741 N. 
26th St. Palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse, gruodžio 1 d. 
Liūdėsyj lieka seserys Adelė 
ir Marijona.

Laidotuvių direktorius 
Charles J. Roman (Ramanaus
kas). * S. V. Ramutis.

surengimo, dalyviams ir pu
blikai už atsilankymą.

..Žolynas. ,

Naujosios Anglijos darbi
ninkiškas veikėjas J. M. Kar- 
sonas neturi abiejų kojų. Jis 
jų neteko traukinio nelaimė
je. Draugas vaikšto ant me
dinių kojų, kurias daugel me
tų atgal įsitaisė su pagalba 
draugų aukų.

Kur tik kokia konferencija, 
parengimas, svarbus reikalas, 
tai visada rasime J. M. Kar
šoną, nors jam su medinėmis 
kojomis yra sunku vaikščioti. 
Ir štai, tos medinės kojos jau 
paseno, susidėvėjo, kad Kar- 
sonas negali su jomis tinka
mai vaikščioti.

Todėl, Lietuvių Literatūros 
Draugijos Septintoji Apskri
tis nutarė atsišaukti į Ame
rikos progresyvius ir gera
širdžius lietuvius, kad sukė
lus apie $500 aukomis, idant 
J. M. Karsonas galėtų įsigy
ti naujas medines kojas.

Tam svarbiam reikalui pra
šome apskritis, kuopas, įvai
rias lietuvių • organizacijas ii* 
pavienius asmenis paaukoti 
pagal išgalę. Kai]) bus su
kelta reikalinga pinigų suma,

New Haven, Conn, t
Matykit “Trilypę Porą”
Šitą sekmadienį, gruodžio 

11-tą dieną, mes, brooklyme- 
čiai vaidintojai, nuvažiuosime 
net šešiais automobiliais į 
New Haveną ir 3:30 po pietų, 
L. B. svetainėje, 243 Front 
St., vaidinsime komediją “Tri
lypę Porą.”

Taigi kviečiame visus ii* vi
sas New Haveno i]’ apylinkės 
lietuvius ateiti ir matyti vai
dinant komediją “Trilypę Po
rą.” Komedija juokinga ir, 
be abejonės, saldžiai prisi- 
juoksit.

Taigi, Cheerio! Pasimaty
sim sekmadienį.

Jonas Juška. 

j J. J. Kaškiaučius, M. D. į 
| 530 Summer Ave. Į
Į NEWARK 4, N. J. Į
| HUmboldt 2-796 ' Į
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tai ji bus perduota J. M. Kar- 
sonui. Aukavusių vardai bus 
paskelbta spaudoje.

Money orderius ir čekius 
išrašykite ir siųskite LLD 7- 
tos Apskrities iždininko var
du: S. Pcnkauskas, 33 Chest
nut St., Lawrence, Mass.

LLD 7-tos Apskr.
Komitetas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 155 kuopos susirinkimas įvyks 
12 d. gruodžio, 7:30 v. v., Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti ir nau
jų narių atsivesti. Turime daug 
svarbių reikalų šiuos metus užbai
giant ir naujus pradedant. — A. W.

(266-267)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Pašalpos Draugija stato 

scenon R. Mizaros 4 veiksmų dra
mą “Mūsų Gyvenimo Žaizdos,” re
žisuojant Jonui Valenčiui. Vaidins 
Lietuvių Liaudies Teatro aktoriai- 
nėgėjai iš Brooklyn, N. Y. Jvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 11-tą, Lietu
vių Laisvės svetainėje, 269 Second 
St. Durys atdaros 3 vai. Vaidinimas 
lygiai 4 vai. įžanga $1 (taksai 
įskaityti). (266)

MONTELLO, MASS., IR 
APYLINKEI

Naujosios Anglijos Moterų Sąry- 
j šio metinis koncertas ir šokiai 
1 įvyks gruodžio (Dec.) 10.d., 7:30 V. 
, vakaro, Montcllojc, Liet. Tautiška- 
' me Name, kampas No. Main ir Vine 
i Sis. Dalyvaus grupė iš geriausiųjų 
Naujosios Anglijos artistų. Po kon
certo šokiai tęsis iki vėlumui. Mon- 
tčiliečiai ir iš kitų kolonijų svečiai, 
visi, kaip vienas, atvykite j sąryšio 
koncertą. Kviečia Komisija.

(266-267)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-tos kuopos susirinkimas

Į įvyks gruodžio (Dec.) 11 d. (sekma
dienį), pradžia 2 va], po pietų, Liau- 

i dies Name, 735 Fairmount Ave. Šis 
| susirinkimas bus labai svarbus, nes 
'bus rinkimas kuopos valdybos 1950 
melams. Taipgi, nors melams bai- 

j giantis, pasirūpinkite gauti kuopai 
naujų narių. P. Valant ienė, LDS 
5 kp. rast. (265-266)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-ros kp. moterų susirinki- 

1 mas jvyks penktadienį, gruodžio 9. 
8 vai. vakaro. 318 Broadway. Ture- 

I sime išsirinkti naują valdybą ir ap- 
i tarti daug kitų svarbių dalykų. To- 
į dėl visos draugės dalyvaukite. — 
j Valdyba. (265-266)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp., susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 10:30 
ryto, 29 Endicott St. Čia visi gau
sit knygą už šiuos motus ir bus rin
kimas valdybos 1950 metams, -r- 
Sekr. J. M. Lukas. (265-266)

J. ROMAN;;
• !• «•

LAIDOTUVIŲ !: 
direktorius :: 

•' į»
‘ < . 

• >
Liūdesio valandoj kreipki- B 
tės prie manęs dieną ar " 
naktį, greit suteiksime E 
modernišką patarnavimą. L 
Patogiai ir gražiai mo- L 
dern’iškai įruošta mūsų / 
šermeninė. Mūsų pataraa- / 
vimu ir kainomis būsite •• 
patenkinti. o

. į. 
£©5 ’ *«» 

• •

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa. I*

Tel. Poplar 4110 ’’
• • 4



i Rochester, N. Y.

jorkas- SĄRAŠAS AUKOJUSIŲJŲ LAISVES 
rsai-Išilgai i SPAUSTUVEI PERKELTI

‘Gaideliai’ Dar Gali ‘Giedot,’ 
Žaizdiečiai—‘Žeist’

>itiškiai Masiai — Mi-, 
duktė advokatė M ašy-' 
iunčia laisviečiams go-, 
linkėjimu iš Miami.'

L Jie ten leidžia ato-

¥
(. Metelionis, detroitiš- 
pgi leidžia atostogas 1 
i, Orlando mieste, ii
ižsisakvdamas “Kelią j 

siunčia laisviečiams:
ni.

¥
s W»resonas, brook ly- 
nors pavėluotai, Įsigijo 
eikai pagerbti bankie- 
etn. pasimokėdamas

I. **ti’.is Pranaitis, grįžęs 
inės, dar vis tebeserga

Jis progresyvis dar- 
š ir geras žmogus. G y-, 
i num. 10-01—155th : 
shing. L. I.. N. V.

*s Alekna buvo rimtai 
. bot jau pradėjo iš- 
ir jis galės vaidint:
Gyvenimo žaizdose,” 
bus statomos sekma-

Gruodžio I dieną central- 
brooklyniečiu s u r u o štame 
“Trilypės Poros“ pastatyme, 
atsikreipus i publiką, prašant 
paaukoti Laisvės spaustuvei 
perkelti naujon vieton, buvo 
suaukota $1 15.85. Dienraš
tis taria visiems aukotojams 
nuoširdžią padėką

Stambesnėmis sumomis au
kojo sekami •

Per Amiliją Burbaitę ir 
F. Semen:

J. Patašius ................ $5.00
K. Levanai ...................... 5.00
J. žemaitis ................. 3.00
J. Sėmimas ................. 2.00
Penis Kerše lis ............ 2.00
.1. Reinhardt ................. 1.00
J. Zayan ....................... 1.00
K. Joneliūnas . ............ 1.00
J. Kazakevičius ......... 1.00
Kreivėnienė ................  1.00
J. Bimbai ................... 1.00
A. Bučienė ................ 1.00
J. Krumin ................... 1.00
K. Ivanauskas ............ 1.00
P. Varaška ................ 1.00
A friend ....................... 1.00
J. Podzevich .............. 1.00
.1. Pash .................. : . . . 1.00

j A. Bartašiai
V. ir O. Kazlauskai 
Vaitkus
O. Gaškauskienė 

Viso 15.75Į
į Per Oną Čepulienę ir 
į Joną Siurbą: 
Charles Dzevečko

i Vera Bunk i e n ė
•Po $1.00:

I .aukaitienū 
Lamaitienė

i Lisajus 
čepinskas - 
A. Jasulaitis 
Anna Gustaitis 
J. ir K.
Mik u lėni one 
Chas. J.
J.. Stankevičius 
Stupuriai 
Vyšniauskas 
Sungailienė 
Geo. Warreson 
V. Zaruba 
Bepirštis 
Lucky Man 
Petrauskas

50c

$2.00
2.00

. i

I

[LAISVĖS SPAUSTUVEI
i PERKRAUSTYTI PARAMA

gruodžio 11 d. Eliza-

★
*stės Niujorke skait-

Diena iš dienos po- 
lima vagišių, dažniau- i 
nu vyruku, bevagiant 
u vagystes atlikusius.

★
iora Rooseveltienė sa- ■ 
ps kalbos apie velionio | 
L’o “šalies išdavystę” ! 
aurus prasimanymas, i 
nia, tūlas Jordan pa- i 
būk Hopkinsas išda- į 

/aidžios leidimo T. Są- j 
f‘atomo bombos sek re- i 
Šmeižiku tikslas: ap-i 
Rooseveltą ir Hop- , 

kuriuodu jau mirė) ir ; 
Emones prieš T. Sa jų n- 1 
I

I ★ i
«as Klein, kalbėdamas 
sinagogoje Niujorke, j 

nį reiškė vilties, jogį 
nti nedemokratinė his-Į 
raudonbaubizmas, bū-Į 
aldytas Rabinas savo j 
ėmė tuo faktu, kad 1 
mestas, pripažintas ne

ik Beeis ......................
T. Repšys ...................
M. Janulevičienė . . . .
11. Yuška ....................
-L K rungi is ...............
J. Vinikaičiai .............
J, Harris ......................
A. G uogienė ...............
V. Guogas .....................

Per Meškėniene ir
J. W. Thomscną:

Po $1.00:
J. ir S. Thomsonai
Skuodis
P. Meškėniene
F. Kazokienė
A. Gerševičius
O. Dobinis
B. Litvius
Vilkas
Jesiph
O. Šiaulienė
Venskūnai
Mr. ir Mrs. Reinhardt
Tautoraitis
B.
Plioraitienė
G risk uis
Nežinoma

Viso $18.11.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
.50 
.50

Suteikę giliui įspūdžių phi- 
ladelphiečiams ir wilkesbarie- 
čiarns, dramos “Gieda Gaide
liai” aktoriai, Įsismaginę, mie
lai sutiktui dar kurioj nors 
“pasiekiamoj” kolonijoj ją 
suvaidįnt. Jei kuri tokių ko
lonijų to norėtų, turėtų susi
siekti su Brooklyno Liaudies 
Teatru tuojau, kol aktoriai 
dar turi viską tvarkoj. Sąly
gos bus labai prieinamos, nes 
lie ne tik nieko sau nelaukia, 
bet ir žymią dali kelionės lė
šų pasidengtų, jeigu pastaty
mas būtų surengtas ilgai ne
laukus.

Rašyt reikia Liaudies Tea
trui, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, L. L, N. Y.

★

Pakartotinai kreipėsi prie 
ga idol iečių Binghamtonas. Bet 
jiems paaiškinta, kad sausio 
menes) gaideliečiam pas juos 
važiuoti būtų labai rizikinga 
dėl kalnų ir snieguotų bei sli
džių kelių. Jiem patarta 
pasitarti apie “Mūsų Gyve
nimo žaizdas.” žaizdiečiai 
sutinka ten nuvažiuot regulia- 
liariu busu, kas kainuotų tik 
apie pusę gelžkelio kainos— 
gal apie $75. S. V.

.4.' Bekampis, iš Merchant
ville, N. J., Laisvės perkrausty- 
mo reikalams dovanojo $10 at
vykęs Laisvės koncertai!, Brook-; 
lynan, bet jo vardas buvo ne
užrašytas. Dėkojam už paramą 
ir atsiprašome už klaidą.

Binghamton, N. Y.

ciniu Feinbergo įsta- 
nukreiptas prieš pro- 
is Niujorko valstijos 
jus.

★
io D’Angelo, 50 metų 

; statybos darbininkas, 
įmuštas (5-ojo jo j gat- 
•pe 4-tosios ir 5-tosios 
Brooklyn e.

IDOS PATAISYMAS

Per E. Vitartienę ir
B. Makutėnienę:
Dr. ir Mrs. Kaškiaučiai
Mr. ir Mrs. Verkučiai' 

į Po $1.00:
J. Babarskas
M. Lazauskas, Hillside

i VV. Baltrušaičiai
I A. Misevičius

L Sadauskienė
L Litvinskas

; P. Januša
adienio Laisvėje, ra- 
LDS 1 kuopos susirin- 
•uvo pasakyta, jog “J. 

buvo įteikta dovana 
sna; turėjo būti J.

MIRĖ
; Yanko, 10 metų, gy- 
■62 Myrtle Ave.. Brook- 
įnirė gruodžio 2-rą, 
pint ligoninėje. Pa- 
l buvo Bieliausko ko-

660 Grand Street, 
ne. Palaidotas gruo-

Rose Hill kapinėse, 
*. Paliko tėvą Adol-

Link, 21 m., gyvenu- 
Brooklyne, 
d., Kings 
Pašarvota

Zilson Avė., 
juodžio 4 
ligoninėje.
Bieliausko koplyčioje.
ta gruodžio
rinity kapinėse.
liūdėsyje brolis Kaži-

7-tą, Most

3 seserys ir tolimesni Ricabb
[Eva Gailiūnas

Prašome!
I I —

Prašome visus gerus žmones 
dalyvauti mūsų pramogėlėje, 
kuri Įvyks gruodžio 10 d. Lie
tuvai Centre, 110-06 Atlantic 

I Ave., Richmond Hill, N. Y.
Pokylėlis - pramogėlė pra

sidės 7 v. vakaro. Jis bus 
Įdomus ir naudingam tikslui.

Bus programa, bus Įvairu
mų.

Pasitikime, kad visi geros 
valios lietuviai dalyvaus šioje 
sueigoje.

Lietuvių Kultūros Klubas

Auditorijai Stokuoja 
Sceneri jii

i’

! O. Petkienė
i O. Verteiienė
I S. Prūsokas
I D. Maželis
M. Kasinevičius
Po 50c:
VV. Brazauskas

i Per Yakštienę ir Kulikienę
. Draugas $3.00
D. M. Sholl 2.00
Po $1.00:
Milinkevičius
M. Klimas
V. Chapels
Tytenis
Šolomskienė
A. Sholl
Luputis
Gaitienė
V. šebega
Zalasky

I P. Zubra
Viso $17.75

Per Nataliją Nagulevičiūtę 
ir Oną Vincent:
T. Danis $5.00

i Žilinskas $3.00
i Po $1.00:

Šiam Reikalui Pakartojamos 
“Mūsų Gyvenimo Žaizdos”

Liberty Auditorijoj statomų 
spektakliui lankytojai esaJc 
pastebėję, kad ten stokuoja 
sconerijn; kad kambario sie
nos yra skylėtos, sulopytos. 
Iki šiol Brooklyno Lietuviui 
Liaudies Teatras yra savo 
kaštais ten rastas suplyšti 
sias scenerijas sutaisęs ir vie
ną naują kambarį — lietuviš
ką bakūžę — padaręs. Bet 
su turima estrados įranga ap
segti labai sunku. Ir kitatau
čiai spektaklių statytojai ja 
nepasitenkina. .O Namo Ben
drovė tam išteklių neturi.

Kad sukelt fondą estrados 
paturtinimui. kitą . sekmadie
nį, gruodžio 18-tą/,. bus pa
kartota paskelbusioji R. Mi- 
zaros sukurta, o Jono Valen- 
čio surežisuota drama “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos.” (Jei bū
tų publikos pageidavimo, bū
tų galima pakartot šiam rei
kalui ir kitą dramą—“Gieda 
Gaideliai.”)-

Kad padaryt šį žingsnį .sėk
mingu, Liaudies Teatras ir 
Namo Bendrovė prašo spek
taklių lankytojui štai ko:

Kurie sueinate ar dirbate 
su lietuviais, ar turėsite pro
gos dalyvauti savo organiza
cijos susirinkime, pasiimkite 
po pluoštą plakatų paskleist. 
Jų galite gauti Laisvės rašti
nėj. Gerai būtų, kad ir bilie-

as laidotuves prižiūrė- 
,thew P. Ballas Fune- 
me.

O. Tytenis
V. G.
O. Rugenienė

tus iš anksto pardavinėt pa- 
gelbėtumėt. > Kaina—tik 75c.

Padarykime Auditorijos es
tradą rnurns-patiems malones
ne! S. V.

Draugas Augustas Zmitra 
sugrįžo iš ligoninės po didelės 
operacijos. Nors iš lėto, bet 
eina sveikyn. Dabar ilsėsis 
savo namuose. 56 Brown St., 
Johnson City.

Linkime drg. A. Zmitrai 
greit pasveikti ir vėl daly- 
v a nti p a re n g i m u os e.

A. J. K. Navalinskai.

Gruodžio 2-rą įvyko Gcde- 
mino Draugystės metinis su
sirinkimas. Kadangi draugas 
George švedas nesijaučia! ge
rai, tai susirinkimą vedė vi- 
ce-pirmininkas F. Manelis.

Buvo išduota, raportas pra
mogos, įvykusios 5-tą lapkri
čio, suruoštos paminėti drau
gystės 45 metų sukaktį. Pa
rengimas pavyko labai gerai: 
svečių ir viešnių turėjom 500. 
I draugystę prisirašė 38 nau
ji nariai, didžiumoje, jaunuo
liai. Labai pagirtina, kad mūs 
jaunuoliai pradeda organi
zuotis ir veikti.

Gedemino Draugystė yra 
viena iš geriausių, progresyvė. 
Joje gali būti nariais tikintie
ji ir laisvuj pažiūrų žmonės, 
nieko nedraudžia — gali eiti į 
bažnytinius parengimus, ar į 
laisvus parengimus, nepadės 
ant juodo listo ii* nedepor- 
tuos atgal į Vokietijos kem
pes, kaip nekurie tūlų srovių 
vadai kad baugina ir drau
džia be jų/ valios kur nors 
eiti. I

Labai negražiai elgiasi tie, 
kurie kursto lietuvius prieš 
lietuvius. Jie giriasi ištraukę 
pabėgėlius iš nelaisvės, tačiau 
ęia, Amerikoje, laisvoje šaly
je, juos varžo, draudžia jiems 
eiti, kur jie nori. Įsako jiems 
eiti tik ten, kur jų vadas pa
sakys eiti, o kad neklausys, 
baugina atgal išdeportuoti, 
arba į juoduosius sąrašus įdė
ti, kad niekur negautų darbo. 
Tie diktatoriai’ tomis gręsmė- 
mis kala retežius tiems lietu
viams, kurie pradeda laisviau 
mąstyti ir žengti Į apšvietą ir 
susipratimą, kad visi darbo 
žmonės lygūs ir kad visi, kaip 
vienas, turime kovoti už ge
resnę ateitį.

Rinkta draugystės nauja 
valdyba. Pirmininku išrink
tas W. Lekavičius, vice-pirmi-

ninku F. Manelis, iždininku 
P. žirgulis, užrašų raštininku 
J. Evans, finansui raštininku 
Karl Anderson, pro-finansui 
raštininku O. Vilimaitienė, di
rektoriais J. Gužauskas ir Do
micėlė Valtienė, trustistais G. 
Vaitas ir A. Manelis, maršal
ką P. Bugailiškis, korespon- i 
dente L. Bekis, knygių peržiū
rėt A. Lekavičienė, O. Ba- 
ganskione, E. Manelis.

★
Serga

M. Severinas jau seniai ser
ga,

G. švedas jau randasi na

mie, gali biskį pavaikščioti.
P. Baltakis dar vis nepijan

čia gerai.
Visiems ligoniams linkime 

greit pasveikti ii; • vėl daly
vauti su mumis.

Korespondentė.

Michael Quill praneša iš 
Londono, Anglijos, kad Niu
jorko važiuotos darbininkai, 
Švenčiui proga, sulėtins trauki
nius, jei jiems nebus duota 
40 vai. darbo savaitės. Bet 
žmonės sako: “Quill dažnai 
plepa iš rankovės.”

RES. TEL

II Y. 7-3631

TELEPHONE
STAGQ 2-5043

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
«60 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

į Telefonas TFT F V T S I O N H 
Į EVergreen 4-9407 A ▼ 1 □ 1 V H

SHUFFLE BOARD
hllllllHIIIIIIIlllllllllIllIIIIWIIllllI

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 8-tos 
vakarą, 7:30, Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes įvyks perrinkimas valdybos. At- 
siimkite šių melų knygą. — J. W. 
Thomson.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1-2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

14* 4* *2*4* 4*4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4*4* 4* 4* 4**1,4* 4*4*4* 4* 4* *1*4* 4*4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4*4*^,al* 4*4* 4* 4* 4* 4**1* 4* 4*1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

i

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. Hevves 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. Gą.
Tel. EVer^reen 7-6238

Dr. A. Petriką |
DANTŲ GYDYTOJAS g 

221 South 4th Street
g BROOKLYN, N. Y. g 
« Tel. EVergreen 7-6868 8
8 ’
8 Valandos: g
8 9—12 ryte; i—8 vakare 8 g Penktadieniais uždaryta g

■ . I..........  —.................................................. .............. ................. ..................

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Doniikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

I • _
Kvepiančiai koptos 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
.............................. .. I

TT TDWC D A D 411 GRAND STREET £ Ui 1 0 O All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS |

, ==■ TELEVISION |
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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.
I

Tel. EVergreen 4-9612

>
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