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Skaičiau Lietuvių Literatū
ros Draugi jos Septintosios Ap
skrities konferencijos proto
kolą. Atrodo, kad konferen
cija buvo gera. konstrukty- 
viška.

Man patiko konferencijos 
susirūpinimas Draugijos 1950 
metu vajumi. Bostonas ii 
apylinkė vajų pradės su p ra 
džia metų. žinau, kad va
jus bus daug pasekmingesnis, 
kai patys draugai juomi rū
pinsis, nelaukdami iš centro 
instrukcijų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

. Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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Aliumino Darbininkai Qen. Groves Užginčija Išmistą apie
Laimėjo Streiką 

I Dėlei Pensiją
PITTSBURGH. — Alu

minum Company of Ameri
ca pasirašė sutartį su 17,- 
000 savo darbininkų, strei
kavusių 52 dienas. Jie yra 
nariai CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos. Sutartis ža- 

■ da :
Įvesti samdytojų lėšomis 

senatvės pensiją iki $100 
per mėnesį darbininkams, 
sulaukusiems 65 metų am- 

ižiaus ir dirbusiems kompa
nijai bent 25 metus. Į tą' 
$100 įskaitoma ir valdinė 

i senatvės (social security) 
i apdrauda.

15 metų išdirbusieji ir 65 
metų sulaukusieji darbinin- 

i patiekti gerą planą gaus $(j() jkį $100 per 
'mėnesį, taipgi įskaitant val
dinę pensiją. I

Bus 
sveikatos apdrauda, į ku
rios fondą lygiai po pustre- 

įčio cento mokės darbininkai • 
į ir samdytojai nuo kiekvie
nos darbo valandos. Gyvy- 

ibės apdraudos suma — $2,- 
i 000.

Mums visur seikia eilinių 
žmonių iniciatyvos. Kur lau
kiama iš “aukštybių,” pelno
ma labai mažai. Apskritys ir 
kuopos turi imtis už darbo, 
koks joms atrodo greitas ir 
reikalingas.

Todėl reikia Septintosios 
Apskrities draugus karštai 
pasveikinti, kad jie vajumi 
susirūpino ir pasiskyrė laiką. 
Tik dabar apskrities komite-

vajaus pravedimui. Lauksime; 
to plano. Gal ir kitos apylin 
kės galės juomi pasinaudoti.

Kalbėjaus su centro sekre
toriumi apie referendumo ei
gą. Jis sako, kad milžiniška 
nariu dauguma balsuoja už 
pakėlimą narinės duoklės iki 
dviejų dolerių. Mažai kas 
tebalsuoja už sumažinimą li
teratūros leidimo. Nariai no
ri knygos ir žurnalo Šviesos.

Gerai. Posakis yra, kad 
“žmonių valia yra dievo va
lia.” Kaip nariai patvarkė, 
taip ir bus. Jų balsas bus vi
sos organizacijos balsu.

Vienoje kitoje vietoje nariai 
•jau mokasi duokles už 1950 
metus. Džiugu, kad anksti 
pradeda. Bet nors oficiališkai 
referendumo rezultatai nepa
skelbti, tačiau reikėtų mokė
ti po du doleriu, vietoj dole
rio ir pusės. Kuopų valdybos 
tai įsitėmykite.
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Slaptą Uraniumo Siuntimą Sovietams tTvIA"81'- - - a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  lamų vaiayoą
WASHINGTON. — Ge- 

nerolas Leslie R. Groves, 
buvęs atominių darbų gal
va, griežtai užginčijo mela
gingus paskalas, kuriuos 
paskleidė George Racey 
Jordan, — būk 1943 metais 
buvę slaptai siunčiama So
vietams u ramumas, sprogs
tamoji atominių bombų me
džiaga.

Gen. Groves, buvęs ato-

Sumušti Jordano Melai ir Apie s^tam^nė^eno^ada"^Į . kJV V lULCUUO 11U V1L11U I clkAclI U. Į

“Sekretnus” Radarus Sovietams !— Specialus politinis Jun- 
kas taipgi užginčijo, būk jisj'gtinių Tautų seimo komite- 
davęs Jordanui įsakymą iš-i tas nutarė perimti Jeruza- 
plėšti pasakiškuosius rada- ' les miestą su apylinke į 
rus.

Keli kongresmanų komi
teto nariai todėl užreiškė, 
kad Jordano pasakos visai 
nepatikimos ir jokiais fak
tais neparemtos.

minių projektų galva nuo 
1943 iki 1947 metų, liudijo 
Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetui, kad 
nei buvęs Jungt. Valstijų 
vice - prezidentas Henry 
Wallace nei prezidento Roo
se vėl to asmeninis patarėjas 
Harry Hopkins nedarė jo
kio spaudimo generolui

“žiupsnis” uraniumo; o kiti 
leidimai neįvykdyti.

Apvalyt uraniumą nuo 
tų chemikalų yra keblus 
darbas, o išskirt sprogsta
mąją atominę uraniumo 
235 medžiagą — tai jau bai
siai painus ir lėtas darbas.

Pranešama, kad Sovietai 
tada prašė uraniumo kaip

įjungt. Tautų kontrolę. Už 
tai balsavo atstovai Aust
ralijos, Sovietų ir 33 kitų 
kraštų. Prieš tą pasiūlymą 
padavė balsus delegatai 
Amerikos, Anglijos ir 12 ki
tų šalių. Nuo balsavimo su- 

■silaikė 11.
Tvirtinama, kad ir pats 

(seimas nutars pervesti Je
ruzalę,’ Bethlehemą ir ap
linkines vietoves į Jungti
nių Tautų žinybą. Tuomet 
visą tą sritį tvarkytų Jung
tinių Tautų globos taryba, 
kurioje yra ir Sovietų dele
gatas.

Izraelio ir Jordano atsto
vai priešinosi tam planui. 
Jie geidavo, kad Jeruzalės 
senmiestis būtų paliktas 
arabiškojo Jordano žinybo
je, o naujamiestis pripažin
tas Izraeliui.

Vadai Liepia Atominiams
Streikieriams Taikytis
oak :

Federacines Statėjų Uni
jos vadai ragino taikytis 3,- 
000 streikuojančių darbi
ninkų prieš kompaniją, sta
tančią du naujus fabrikus, 
kur bus apdirbinėjama 

atominė me-

! Groves, kad užgirtų atomi- metalo patrankų gerklėms----- U1UVCI5, i aivim
RIDGE,, Tenn. —Įnių medžiagų siuntimą So-

įsteigta gyvybes ir sprogstamoji

Streikas kilo dėl to, kad 
kompanija samdė ir nelini
jinius darbininkus.

Washingtono valdžia at
siuntė savo tarpininkus.

pagerinti.
V a 1 s t y bės sekretorius 

vai- Dean Acheson užginčijo 
da- Jordano, buvusio lakūnų 
So- majoro, pagyrą, būk Jorda- 

vietams šiek tiek uraniumo,mas išplėšęs “sekretnus” 
medžiagos. Bet tai buvo ne I amerikinius radarus iš ke- 
sprogstamoji medžiaga, o'turiu sovietinių lėktuvų, 
tik uraniumo numerių 238 pagal savo pulkininko įsa- 
ir 235 junginiai su įvairiais, kymą. 
kitais chemikalais.
tuos leidimus tik kartą bu- gresmanų 
vo suteikta Sovietams, dokumentai rodo, kad Jun-

vietų Sąjungai.
Groves pareiškė, jog 

džia be jokių slaptybių 
vė kelis leidimus siųsti

Achesonas pareiškė kon- 
komitetui,' jog

įkurta Tarptautinė Dešiniųjų 
Unijų Sąjunga

LONDON. — Suvažiavę 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų dešinieji vadai, išvien 
su Anglijos ir kitų kraštų 
dešiniaisiais unijų viršinin
kais įkūrė vadinamą “Lais
vą” Pasaulinę Darbininkų

Pakeistas Prancūzu 
Armijos Komandierius

SYNGMAN RHEE KURS
TO AMERIKĄ PRIEŠ

I NAUJĄJĄ KINIJĄ
SEOUL, Korėja. — Deši

nysis pietinės Korėjos pre
zidentas Syngman Rhee 
šaukė Ameriką neleisti ko
munistams - liaudininkams 
užvaldyti visą Kiniją. Sako, 
komunistinė valdžia Kini
joj kenktų visų kapitalistit 
nių šalių bizniui.

įvairios Žinios

Jų suvažiavimo pareiški
mas sako, jog vyriausias 
tos organizacijos tikslas 
yra kovoti prieš komunistų 
judėjimą visuose pasaulio 
kraštuose.

PRAGA. — Čechoslovakijos seimas išleido įstatymą, 
įvedantį privalomas civilines vedybas. Bažnytiniai šliū- 
bai be civilinių vedybų bus laikomi neteisėtais.

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia paskyrė generolą 
elementą Blanc’ą vyriausiu 
armijos vadu vieton gen. 
Geo. Revers’o.

Naujasis s armijos vadas 
žadK pertvarkyti Francijos 
armiją, kad tiktų kariniam 
Atlanto paktui.

Amerika, Anglija ir 10 
kitų Atlanto pakto kraštų 
nutarė, jog Francijos armi
ja bus vadovaujanti karinė 
vakarų Europos jėga prieš'jjs bus paleistas

Neapsakoma Meilė Niekšui

ROMA. — Italijos ministrų kabinetas gamina planą, 
pagal kurį būtų pervestos bežemiams ir mažažemiams mas, 
valstiečiam dvarų žemės, bergždžiai laikomos medžiok
lei bei ganykloms. Stengiasi nuraminti tuos žmones.

Tūkstančiai valstiečių ima dvarų žemes jau ir Ro
mos apygardoje.

Valdžia pasiuntė raitos kariuomenės būrius prieš 
valstiečius.

APVOGTAS “DIEVIŠ
KASIS” KARALIUS

TOKIO. — Japonai pirm 
Antrojo pasaulinio karo lai
kydavo savo karalių “die
višku” asmeniu. Dabar gi, 

'jo “dievybės” nesidrovėda- 
vagis pačiupo 4,116 

dolerių karaliaus Hirohito 
pinigų iš palociaus.

Bulgarija Teisia 11 
Kaip Išdavikus

Iš tos pačios Bostono apy
linkės skaitau draugų susirū
pinimą mūsų gero, nenuilstan
čio seno veikėio ėfg. Jono 
Karsono kojomis. Jam reikia 
nauju medinių kojų. Senosios 
atsisako tinkamai patarnauti.

Naujos kojos kaštuosią pen
kis šimtus dolerių. Savo kaš
tais Jonas kojų įsigyti nepa
jėgia. Jam pagalbon ateisime 
visuomenė. Jo pažįstami ir
draugai sudėsime po dolerį .S. Conner, vadintas “pavyz- 
kitą ir kojas nupirksime. Lai 
tik jis darbuojasi, nepailsta, 
kaip iki šiol darbavosi.

Sovietų Sąjungą. Prancūzų 
armija turi 406,000 karei
vių ir oficierių.

Vadinamas “Pavyzdingas”
Tėvas Nužudė 3 Kūdikius

ALEXANDRIA, Virginia. 
—Civilinis inžinierius John

COLOGNE, Vokietija. — 
Jauna vokiečio ūkininko 
duktė sakė, jog lauks susi
tuokti su savo vaikinu, iki 

; iš kalėji
mo, nepaisant, kad jis pa
darė jai tokias niekšystes:

Jis ją išžagino; mušė ge
ležiniu brūkliu, kada ji pa
sisakė, jog nėščia; bandė 
perpjauti jai gerklę; priri
šo prie geležinkelio bėgių, 
kad traukinys ją suvažinė
tų, bet kiti ją išgelbėjo.

ROMĄ. — Popiežius laukia 3 milionų pilgrimų iš 
svetimų kraštų ateinančiais 1950 m., kuriuos jis pa
skelbė “šventaisiais metais.”

LONDON. — Pranešama, kad Anglija, Amerika ir 
Francija pavasarį tarsis apie karo stovio panaikini
mą savo kontroliuojamo j vakarinėj Vokietijoj.

B'ERLIN. — Demokratinės Vokiečių ’Respublikos 
teismai, rytinėje Vokietijoje, tapo pervesti į Liaudies 
Seimo kontrolę.

valstybėsMūsų naujasis 
prokuroras, buvęs senatorius 
iš Rhode Island,
Grath moko svietą, kaip ko
voti marksistus. Jis sako:

“Kava prieš komunizmą ne
gali būti negatyviška kova. 
Šalis, apylinkė, universitetas 
nėra tobuli įrankiai. Jie turi 
trūkumų, kurie suteikia komu
nistams argumentus. Dirbki
te tų trūkumų prašalinimui. 
Tuo būdu marksistai neteks 
argumentų.”

ponas Mc-

dingu” tėvu, nušovė tris sa
vo kūdikius, nuo 5 iki 11 

tų amžiaus. Areštuotas, 
jis^i sako: “Nenorėjau, kad 
įrč užaugtų toki blogi, kaip 
aš.”

Conner mokslą įgijo kari
nėje West Point Akademi
joje.

BUENOS AIRES. — Ar
gentinos valdžia atėmė pul- 
kininkystę iš Attilio Catta- 
neo todėl, kad jis kaltino 
Argentinos prezidentą Pe
roną kaip sukčių.

Kinijos Liaudininkai 
Jau Arti Čergtu

SOFIJA, Bulgarija. — 
Bulgarų teismas pradėjo 
tardyti Traichą Kostovą, 
Ivaną Stefanovą ir 9 kitus, 
kaip Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Jugoslavijos 
šnipus. Jie kaltinami, kad 
suokalbiavo su tų kraštų 
agentais ir su Jugoslavijos 

I kariuomenės pagalba nuver- 
Isti Bulgarijos Liaudies Res-

HONG KONG. — Kinų'publiką, nužudyti buvusį 
Liaudies Armija trečiadienį premjerą Dimitvovą ir ki- 
užėmė vietas tiktai už 40 tus valdžios vadovus, 
mylių Inuo --- ------ ’ _
Čiang Kai-šeko tautininkų'buvęs premjero pavaduoto- 
sostinės Čengtu. Teigiama, jaS) prisipažino kaltu kaip 
jog už dienos kitos čengtu svetimųjų šnipas ir tėvynės 
bus jau liaudininkų ranko-į išdavikas. Bet pačiame teis

ime jis mėgina užsiginti.
Stefanovas, buvęs finan

sų ministras, ir teisme pri- 
visais tais.

irm teismo Kostovas,

Bet kaip tik tie taip ujami 
komunistai 
kovoja už tų trūkumų pra- 
šalinimą. Visi tai mato ir ži
no. Ir pats prokuroras yra 
apšaukęs raudonuoju ne vie
ną, kuris sako, kad reikia iš 
mūsų šaliės vyti laukan trū
kumus ir negerumus.

Negerai, kad prokuroras 
nesilaiko savo filosofijos. Jis 
laikosi kunigiškos demagogi
jos: “Nežiūrėk, ką aš darau, 
bet klausyk, ką aš sakau.”

smarkiausiai ir

Jau matote, kad Laisvė išei
na tik keturių puslapių. Tai

yra ženklas, kad spaustuvė 
kraustosi į naujas patalpas. 
Darbas jau pradėtas, mašinos 
jau ardomos ir dedamos į 
sunkvežimius.

Visjcas būtų gerai, jeigu 
dienraščio iždas būtų su kau
pu, kurį būtų galima panau
doti kraustymo kaštų paden
gimui. Bet taip nėra. O per- 
kraustymas kaštuos daug.

Todėl, draugai, pasiskubin
kite su talka — iš arti ir iš 
toli. Paaukokite Laisvės per- 
kraustymui. Jūsų doleris ar 
penkinė bus jūsų greitoji tal
ka tam darbe, kuris reikia 
atlikti he jokio delsimo.

Kietosios Anglies Mainie
riai Dirbs Tik 3 Dienas 
Savaitėj iki Sutarties

NEW YORK. — Mainie
rių Unijos pirmininkas 
John L. Loewis atmetė kie
tųjų angliakasyklų kompa
nijų reikalavimą, kad jų 
mainieriai dirbtų 5 dienas 
savaitėje, kol tęsis derybos 
dėl naujos sutarties.

Lewis pareiškė, kad jie 
dirbs tiktai 3 dienas per sa
vaitę, iki kompanijos pasi
rašys naują sutartį.

DEŠINIŲJŲ VALDŽIA 
NAUJ. ZELANDIJOJ

AUCKLAND, N. Zelan
dija. — Dešiniesiems tauti
ninkams laimėjus seimo 
rinkimus prieš “socialis
tus” - d‘arbiečius, Naujojoj 
Zelandijoj tapo sudarytas 
dešiniųjų ministrų kabine
tas.

Naujoji Zelandija yra sa- 
vivaldinė anglų imperijos 
dalis. i

HONG KONG. — Kinų Liaudies Armija maršuoja 
jau per Yunnano provinciją linkui jos sostines Yunna- 
no. Ta provincija daikoma paskutine Čiang Kai-šeko 
tautininkų papėde Kinijos sausžemyje.

WASHINGTON. — Republikonas senatorius Al. 
Smith ir armijos vadai .ragina Amerikos valdžią už
imti ir pasilaikyt Formozos salą.

O kinų tautininkai vadino Formozą savo tvirtove.

Dar Kelios Kompanijos Pasirašė 
Sutartj su Angliakasių Unija

se.
Liaudies Respublikos ra

dijas iš Pekino pranešė, jog 
liaudininkai kirto triuški- sfpažino kaltu 
nantį, pragaištingą smūgį Į nusižengimais, 
tautininkų generolo Pai' 
Čunghsio armijai, bandan
čiai laivais 'pabėgti į Hai
nan salą.

United Press rašo, kad 
liaudiški partizanai šiomis 
dienomis galės užimt Knun- 
mingą, sostinę Yunnano, 
pačios pietinės Kinijos pro
vincijos. Yunnan rubežiuo- 
jasi su Burma ir francūzų 
kolonija Indo-Kina.

Nusižudė Rex Beach, Žymus 
Amerikiečiu Rašytojas

OAKLAND, Calif. — Nu
krito keleivinis lėktuvas su 
7 žmonėrpis. Ieškoma 
žeistų bei užmuštų.

su-

WASHINGTON. — Dar 
keletas minkštosios anglies 
kompanijų Kentucky, Illi- 
nojuj, Indianoj ir Ohio pa
sirašė nauj^ sutartį su 
Mainierių Unija.

Pagal šią sutartį, prade
dant nuo 1950 ’ m. sausio 1 
d., bus pakelta angliaka
siams alga po 90 centų per 
dieną. Samdytojai, be to, 
mokės į mainierių senatvės 
pensijų ir sveikatos fondą 
po 35 cent, nuo kiekvieno 
tono iškastos anglies. Prie 
senosios sutarties jie mokė
jo po 20 centų nuo tono į tą 
fondą.

Po sutarties pasirašvmo 
angliakasiai grįžta dirbti 51 klų atstovų.

dienas per savaitę, po 8 va
landas kasdien.

Čia minimos kompanijos 
pagamina 7,340,000 tonų 
anglies per metus. Ištisoje 
šalyje gi iškasama 500,000,- 
000 tonų per metus, kuomet 
mainieriai pilnai dirba.

Šiuo tarpu apie 480,000 
mainierių minkštosiose ir 
kietosiose kasyklose dirba 
tik 3 dienas savaitėje, iki 
kitos minkštųjų angliaka- 
syklų kompanijos pasirašys 
sutartį su unija.

Didžiosios kompanijos vis 
dar nepasiduoda unijos rei
kalavimams.

New Yorke eina derybos 
tarp unijos ir ' III,

Kalinys Tik Gyrėsi Esąs 
Penkiukų Tėvas

BOGOTA, Kolumbija. - 
Už žmogžudystę sėdįs kalė
jime, Louis Arroyave mela
gingai pasigyrė, kad jo 
žmona pagimdžius 5 ber
niukus vienu pradėjimu. Ti- 

| kėjosi, kad už tą “pasižy- 
Jmėjimą” bus paleistas iš 
kalėjimo. Bet laikraštinin
kai greit susekė ir paskel
bė kalinio melą.

SEBRING, Florida.
Nusišovė Rex Beach, pla
čiai žinomas amerikiečių 
rašytojas, 72 metų amžiaus. 
Sirgo nepagydoma vėžio li
ga. Dėl to ir nusižudė.

Beach, 
rašydavo 
veiklius, 
mesniųjų gentkarčių ameri
konus. Buvo išpirkta milio- 
nai egzempliorių jo knygų. '

Z L
(
K— Ą -

farmerio sūnus, 
apysakas apie 

energingus pir-

eina derybos rasi 
kietųjų kasy- mųį 

šioji

Šiaudinių Stogų Gaisras 
Brazilijos Sostineie

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija. *— Susidūrus dviem 
gazolino trokams, kilo gais
ra^ kuris sudegino eilę na

šu šiaudiniais stogais 
e Brazilijos sostinėje.

Atlėkė Čiang Kai-šeko 
Pavaduotojas Gen. Li 

į NEW YORK. — Atlėkė 
kinų generolas Li Tsung- 
jen, buvęs Kinijos tautinin
kų prezidento Čiang Kai- 
šeko pavaduotojas. Sako, 
eis ligoninėn “gydytis pil
vą.” Bet suprantama, jog 
svarbiausias jo atlėkimo . 
tikslas — dar milionų dole
rių prašyti iš Jungtinių 
Valstijų karui prieš Kinijos 
komunistus. :

ORAS. — šaltis. 4
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Anglai Protingesni
Anglijos valdonams reikia atiduoti kreditas už vieną 

dalyką. Jie, pasirodo, bus protingesniais savo atsineši me 
linkui naujosios Kinijos už mūsų valdonus. Iš Londono 
praneša, kad jie už desėtko dienų paskelbs pripažinimą 
komunistinės Kinijos. Jie nebegalį ilgiau laukti Ameri
kos. Paskui Angliją, aišku, seks jos kolonijos su pripaži
nimu.

Ko delsia mūsų valdžia? Ko dar laukia prezidentas 
Trumanas ir sekretorius Acheson? Nejaugi dar. jie tikisi 
išgelbėti Čiango kailį? Sunku tuo tikėti. Baisi klaida bu
vo padaryta, kad bilijonais dolerių Čiango režimas buvo 
šeriamas per keletą metų. Tas tik prailgino civilinį karą, 
padidino Kinijos žmonių kančias ir pažemino Amerikos 
vardą jų akyse. Ir dabar daroma kita klaida, delsiant su 
pripažinimu. . . . v. buvo nuteista 576 žmones.

Kur protas bandyti nesiskaityti su keturiais gimtais 907 m
milijonų žmonių? Juk tie žmones jau nubalsavo, ko jie • f c • Įš tn 4 buvo

• * . , • . • . jie nubalsavo prieš Čiango rėži-.^„“'ir's nuteisti “ki
mą ir pries viską, ką tas režimas atstovavo. ,gyvos ka]gjk

ko tūli jų neprikalba apie 
Lietuvą! Jie taip ištroškę 
Lietuvos, kaip žuvis van
dens. O prie Smetonos taip 
buvę “visiems” gerai gy
venti, kad, rodos, nebuvo 
kitos šalies pasaulyje, kur 
taip būtų gerai. Tik, ot, ve. 
užėjo bolševikai ir 
viską i nieką. C L V

Čia noriu atk 
naujai atvykusiu ______
atydą, kad jie nors dabar jnorgskirstytis, pradėjo 
pagalvotų apie smetonizmo 
viešpatavimą. Žemiau per- 
skaičiusiems nereikės saky
ti, jog mes ten negyvenome 
ir nieko nežinome. Veikiau
sia mes daugiau žinome, 
negu jūs. Meldžiu:

DARBININKŲ SVEIKATA
.1. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. HumlKildt 2-79R4Kada žinia pasiekė Kau

ną apie Presmaųo mirtį,tu.
Vienas draugas 1936 m. daugiau kaip 300 darbini n- 

savo laiške man rašė, ve M susirinko laidotuvėse.
|Buvo keliami įvairūs obal-
'siai. Demonstraciją polici-

J

— Inkaro fabrikas pa
skelbė, kad reikalinga dar- j°s būriai išvaikė. Presma- 
bininkiu. Kita dieną susi- no lavoną slapta naktį pa

laidojo kapinėse. Darbinin-• nuvertė rinko prie fabriko keli šim- , . .
tai darbininkių,’ bet užvaiz- ka* surado jo kapą ir užde- 

eipti tų c^a Paėmė tik kelias, o kitom J° vainiką.
lietuviu ^eP^ eiti namo. Būrys ne-l

NEGERA DEDERVINĖ
Gorb. daktare, prieš 2 me

tus laiko, ant sėdimos vietos 
man atsirado nedidelė deder
vine. Tarpais labai niežtė
jo. o tarpais ne. Nudrasky
davau iki kraujo, bet tuomet 
nekreipiau dėmesio. Paskiau 
man atsirado dar dvi tokios 
pat: viena ant pilvo, prie kur 
.prasideda koja, o kita ant že
mutinės kaklo dalies. Ant ka
klo pirmiausia pamačiau lopą 
odos, rausvą. Atrodė, lyg 
kaip ir būtų nuplikyta, o po 
kelių dienų pradėjo niežėt. 
Ir, jei nekasau, tai pasišiau
šia oda ir byra lyg pleiska
nos. Niežti nevisuomet, 
tarpais.

, Patarkite, kuom galima 
antifašistinę kalbą. Kariųo-įtų tai nugydyt. O gal eit 

gydytoją ir pas kokį?
ATSAKYMAS

Kiek galima spręsti iš 
aprašymo, 
šia ir yra 
tech niškai 
randa dėl 
mo trūkumų,' dėl 
apykaitos sutrikimų./ Riebali
nės medžiagos nesusinaudoja 
ii* neįsisavina atitinkamai, dėl 
tūlu liaukų neveiklumo, ir tos 
medžiagos lyg ir iškyla vir
šun, padaro odos įdegimą ir Re valgymo, 
pleiskanas. Tai nėra limpa
ma, nėra užkrečiama odos li
ga. Nors, žinoma, bet kokie 
parazitai bei grybeliai (fun
gus) gali įsimesti į apsilpusią 
odą — ir tuo pailginti jos

1937 
mirė

— Gegužės mėnesį 
m. Kauno kalėjime 
nuo džiovos antras politinis 
kalinys, d. Borotinskis. Jis 
buvo areštuotas 1936 m. 
birželio mėn. visuotino Kau
no darbininkų streiko me
tu. Jį kaltino, kad jis dar
bininko Krasausko laidotu
vių metu kapinėse pasakė

prašyti darbo, tuomet už
vaizdą su keliais samdiniais 
išsinešė po viedrą vandens 
ir pylė stovinčioms ant gal-1 
vų. Kadangi kovo mėnesį 
buvo šalta, tai apšalę ledais 

j turėjo skubėt namo. ..
“Darbininke” 15 d; spa- 

nių buvo nuteista 291. Jie lių, 1936 m., viena katali- 
turėjo kalėjime 
371 metą ir 4 ... 
tų 89 nuteisti iki gyvos gal- tarnaites kiti luomai laiko 
vos arba sušaudyti. 1936 m.! nešvaraus gyvulio vietoje, 

.už politinius prasižengimus skaito žemesnės prigimties 
žmonėmis, vengia žmoniškai 
prabilti į mus,- įžeidinėja 
skaudžiais žodžiais ir elgia
si su mumis susidūrę, nie
ko nebodami ir nieko nesi
varžydami. Juk kas tik no
ri, tas drįsta mėginti mus 

Jungtinių Tautų Asamblėjos sesija eina prie užsidary-im' Ld (L !ase; J išnaudoti, kas tik įsigeidžia,
,< i - i ---- t | — tačiau ne visi fortai tas mus '1 nuskriaudžia zo-l

Ji neatliko'yra tušti. Tamsiose galeri- ūžiu ir darbais. O mūsų 
jose yra įsirengę guolius darbo ar išeiginis drabužis, 
žmones, daugiausiai tie pa- už sunkiai Butaupintus cen- 
tys dar iš paskutiniųjų tus ir alkavimų įgytas, yra 
stengėsi gyventi. Drėgmė, tarsi mums Dievo duotas 
pelėsiai, tamsa, šaltis ėda ženklas už kažkokias mūsų 
šių nelaimingų įnamių svei- tėvų arba bočių nuodėmes, 
katą, bet jie džiaugiasi, at- kad kiti žmonės mus skriau- 
radę čia pastogę nuo vėjo ir stų, 
lietaus, 
ne vien 
kai...

Tame pačiame numeryje: kelias yra laisvas,______ ; v. .. . v._ .
— Kauno turgavietėse to!.. . Ar paslaptis, kad - trečdaliu, bet nežiūrint to, 

nuošaliuose užkampiuose įmonių darbininkes bando ka(* zm°gy8 arkliu per 
stovi ne vienas apdriskęs kai kada suvilioti visokį* d^JJa teuždirba tik 10 litų, 
žmogus su keliais siūlų ka- kontorčikai darbdaviai jr miško medžiagą vežti pri- 
muoliukais ______ , __ ________ o__ ___ . v.
liomis papirosų dėžutėmis, vai gatvėje vakarais po taiP^ kad vieną birzią miško 
su citrinų kašele arba piešf darbo pavaikštinėti viena ir j8veza Per dieną. Dėl kai 
tukais ir i____ 7 .... ... r______ „x________  ____ . v
kas nupirktų iš jų. Parda- ninkė? Ar gali valgyklos ir muštynės, 
vęs tris citrinas arba dvi įvairių kavinių 
papirosų dėžutes, : 
uždirba kelis centus ir yra užkabinta į net 
laimingas, nes už uždarbį kilmės ir ihteli 

įgali nuspirkti pusę kilogra- kytojų? Taip, r
To ir užteko, kad pakiltų nauja isterijos banga. Tą sen- mo duonos. i

saciją pasigavo “Joint Congressional Committee on Ato

Paskutinės Dienos

bet

Gaukite Lipan, 180

ki egimą ir gedimą.
Išgydyt šitokią dedervinę 

nelengva. Daugiausia padės 
vidun imamieji preparatai ir 
maistas. Tepalai bei mostys— 
tai jau antraeilis dalykas.

Su maistu — nevartokite 
jokių riebalų, lajų, taukų, 
alyvų. Jokio riebiai kepto ar 
spirginto valgio. Liesa.mėsa 
yra gerai, ypač truputį (1 ar
2 mindtes) vandeny virtos 
kepenyk. (liver). Ir šiaip sau 
natūralus, negadintas valais, 
visokis.
capsules, Spirt & Co., Water
bury, Conn. Imkite tas kap
sules porą mėnesių : po 2, po
3 kapsules po valgio. Jei po 
to laiko pasidarė goriau, tai 
ir toliau taip darykite, kol 
tos dėmės visiškai išnyks.

Tas dėmes galite vilgyt su 
Riasol, porą 
dieną.
,galite jas tepti ir su iędinu 
(tincture of iodine).

To pačio iodino imkite po 
1 lašą kas dieną, visą gyve
nimą, su vandeniu 
pienu.

Vitaminų būtinai! 
kių mišrių, visokių 
kapsulių — multiple vitamin 
tablets or capsules, po 2-3 lai-

b li
pas

menės teismas jį nuteisė 3 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimam Tačiau atsėdėti tos 
bausmės d. Borotinskiui 
neteko, jis mirė kalėjime. 
Bijodama demonstracijos, 
policija ir šį sykį lavoną 
palaidojo slaptai nežinomo
je vietoje. Po laidotuvių ka
pinėse buvo susirinkę daug 
darbininkų, kurie norėjo 
surasti Borotinskio kapą, 
tačiau veltui.

— Kas buvo Šakiuose, va
sario 10 d., 1937 m., per 
miško pardavimą, tai matė, 
kaip žmonės nuo ankstyvo 
ryto iki vakaro išstovėjo 
lauke ir taip grūdosi prie 
pardavimo vietos, kad net 
kitas ir alpo. Kitose vieto
se varžytinės pasibaigė muš- 

, “Lietuvos Žinios” 
kovo 12 d., 1937 m., rašė: 
Pasitaisius rogių keliui, už 

tis visiems, jog prie mūsų,mj^? . medžiagos vežimą 
■ be bilie- 'Pirkkai numuse kainas visu

L-j atsėdėti ke rašė:
•1 menesius. Iš' — Mus darbininkes ir

me.. .
“Lietuvos Aidas” 1936 

m. gruodžio 18 d. rašė:
mo. Manoma, kad ji savo darbus baigs dar šią savaite.

Niekas nesidžiaugia šios sesijos darbais. <_ _ ____
tai. ką turėjo atlikti. Ji nepasisakė už sumažinimą apsi- į 
ginklavimo. Ji nepriėmė rezoliucijos, pasmerkiančios ato
minės bombos vartojimą. Ji nesušvelnino tarptautinių 
santykių. Ji nė per vieną colį nepastūmėjo taikos reikalo 
pirmyn.

Tos pačios jėgos, kurios viešpatavo anoje sesijoje, kon
troliavo šią sesiją. Tas pats anglų-amerkiečių blokas nu
statė visą sesijos eigą.

Tačiau būtų klaida sakyti, kad ši sesija nieko gero ne
davė. Tose ilgose diskusijose, kurios iškilo įvairiais klau
simais, dar labiau paaiškėjo spėkų susiglostymas, paryš
kėjo įvairių valstybių pozicijos. Žmonės galės blaiviau 
galvoti. Jie geriau supras, kur kas stovi, kas už ką ko
voja.

Nauja Isterijos Banga
Per keletą paskutinių savaičių buvo geras isterijos at

slūgimas.. Atrodė, kad gal bus pradėta skaitytis su svęiku 
protu. Bet tai būta tik iliuzijos. Staiga komercinė spau
da vėl prapliupo apie “šnipus” ir Rusiją. Koks ten oro 
jėgų buvęs kapitonas Jordan paplepėjo, kad pačiam karo 
įkaitime 1943 metais jis buvęs inspektoriumi ir matęs, 
kaip keletas svarų uranium buvę išsiųsta Rusijon. O tą 
išsiuntimą užkomandavojęs ne kas kitas, kaip prezidento 
Roosevelto artumas bičiulis Harry Hopkins.

VA AAA kJAKA J VV VI M •

niekintų ir išjuoktų;pynėmis.
Gyvena fortuose ženklas išskiriantis mus iš 

suaugę, bet ir vai- žmonių minios ir skelbian-

J ūsų 
tai Jums veikiau- 

negeroji dedervinė, 
psoriasis. Ji atsi- 
tam tikrų organiz- 

, medžiagų

», trejetą kartu per 
Bent dukart savaitėje

arba su

Bet ko- 
vitaminu

laukite d ažniau saulėj : vi
taminas D (iš saulės spindulių 
arba iš ultravioletinės lem
pos), taipgi iš ■ vitaminu mi
šinio — padeda gydyt šią li
gą.

Lewiston-Auburn, Me
ir Šokiai

J
Amerikos
Draugijos

Turkių Vakarienė

Lapkričio 12 d.
ietuvių Literatūros

31 kuopa surengė Šv. Baltra
miejaus svetainėje šaunią va
karienę su šokiais.
į vakarienę
dviejų šimtų.
karienės sekė

Redakcijos pastaba.
Labai atsiprašome, kad ko

respondenciją žymiai sutrum
pinome. Kadangi persikraus
tymo metu dienraštis išeina 
tik keturių puslapių, tai vi
sus raštus turime trumpinti ir 
vietą taupyti.-Publikos 

atsilankė virš 
Po gardžios va- 
šokiai. Nuotai- 

i buvo 
draugiška ir maloni. Visų vei
duose matėsi pasitenkinimo

s rankose, su ke- jųjų sūneliai. 0 argali lais- Važiuoja daugybė . žmonių, ]<a publikoje pagirtinai

laukia, kad bet prasčiau apsirengusi darbi- kurio medžio kartais .kyla išraiška.
, nes kiekvienas

"tarnaitė n0.rį vežti, o medžių pri- 
žmogus būti šlykščiausiems tikslams fraksta...

mic Energy.” Pareiškimas po pareiškimo, liudininkas po matyti apsijuisusius piūk- ne paslaptis.

ir aukštos! “Lietuvos Aidas” sausio 
ntijos lan- d., 1937 m.^rašė: 
tik galima

i jas vilioti ir 1.1., bet taip ir
— Kauno gatvėse galima yra šiandien tikrai, ir čia 2 T. . . ....- - - - - q kam dar tę. Ji atgabenta į policijos

paslaptis, tegul pats pasi

— Vakar Kaune vienoj 
gatvėj praeiviai pamatė ver
kiančią 12-13 metų mergai-

■ nuovadą. Pasisakė esanti
jStašaitė, neturinti tėvų ir 
'kurį laiką tarnavusi pas 
vieną Lapių valsčiaus ūki- 

' sergančią 
mergaitę suaugę žmonės at
vežė į Kauną gydyti. 1 Ta- 

bet tikra čiau užuot Paliko 13 
gatvėje ir pasislėpė ...

“Darbininkas” vasario 27 
d., 1937 m. rašė:

— Kaune viena moteris, 
neturtingai gyvenanti, kar
tą atėjo su akmeniu į vi- 

lėtomis, sukerpėjusiomis liais pranešimais demons- daHs reikalU ministerijos 
apsirengę tuo, Gracijų metu buvo vienas ?0CiaIes, fPsau«os. , insPekcP 

šimtis kilometrų, jei tik žeisti ir 340 areštuotų, ig inspekcijos sekreto- 
kas pažadėtų, kad šiandien tikrųjų gi, kaip ąpskait-'ruJ-/Gudaiti ar- kltą kuri 
jie patys ir jų vaikai ne- " 
bus alkani...

— 1937 m. sausio mėnesį areštuota apie 1,200 žmo-! 
iš varžytinių buvo atimta nių, susirėmimuose gatvėse' 

' darbininkai buvo 
užmušti (neskaitant dingu
sių be žinios), apie 80 su
žeistų. Areštuoti buvo mu
šami policijos daboklėje.

— 1936 m. kalėjime mi
rė Presmanas Girsa. Jis bu
vo areštuotas ir nuteistas 3 
metams sunkių darbų kalė
jimo. Jis prašėsi, kad jį iš- 
i leistų keliems mėnesiams 

\ kaip 
rašė: v '' |kad išleidžiami kiti kali-

— Prasidėjus žiemai, niai. Tačiau vadinamoji ka- 
; daugelis nuteistųjų patys Įėjimo palengvinimo adtni- 

z (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 9, .1949 savo valia eina-atlikti baus-i nistracija prašymą atmetė,
■wfr ii »■ . i

lais malkų skaldytojus, ku-liudininko, eina ir ema, kaip ta muzika iš■ šeina-katarin- _ _ , _ . _
kos. Iš naujo drabstomi purvais žmonės, žeminami ir dis- rie metrą malkų susmulki- kalbės su. pačiomis darbi- 
kredituojami buvę Roosevelto sandarbininkai ir pagelbi- 
ninkai. Ir galo nesimato. O komercinei spaudai tikra ru- 
giapiūtė. Iš sensacijų ir blofi ji daro didelius pelnus.

na už litą. Galima rasti 
moterų, kurios išskalbia 
skalbinius už duonos kąsnį, vaikščioti 
nors be pertraukos dirba arba miesto sodan, ir pats 

j dvi dienas. Ateina motinos įsitikins, kad čia ne melas 
lį namus plauti grindų, jei ir ne šmeižtas,

už- gauna per mėnesį kelis Ii- tiesa... •

ninkėmis ir tarnaitėmis, ir 
tegul išeina vakare pasi- . . .

“Laisves alėja” nink^-.; Vakar

St. Petersburg, Fla

Piktoji Sukaktis
Gruodžio 7 dieną suėjo aštuoni metai nuo japonų 

puolimo ant Pearl Harbor. Vietoje tą piktąją sukaktį tus. Daugelis jų neklausia, 
panaudoti taikos reikalo gynimui

“Tiesa” 1936 m. birželio 
poiiCTwtivu gjiilxxxvtl, mūsų valdovai kalba kiek bus mokama, bet klau- mėnesį rašė:
apie naujus pavojus ir reikalą didesnio apsiginklavimo J šia, ar yra darbo. Jos žino’,-| U___  L L„

Apsigynimo sekretorius Johnson pareiškė, kad naujas jei bus darbo, i
Pearl Harbor incidentas gali bile valandą įvykti. Japoni- duonos, nors tai dienai. Pūs- suotinas streikas.
jos “nebėra,” girdi, bet Rusija gali mus užpulti!

Išgalvotu pavojum gąsdinami žmonės. Viskas daroma, rankomis, 
kad paskandinti kraštą militarizmo tvane. Kiekvienas is- kuo turėdami, visi eitų de- žmogus nušautas, keli su- 
torinis įvykis panaudojamas propagandai už pasiruošimą 
naujam karui.

A ko tu nori; tą pačią minu-Šypsenos tę liepi suktis į abi puses.”

Naujo Kalėjimo Statyba
Missouri apskrities teis- 

teisėjai

Perdaug Sukinę j imosi
Kariuomenėje saržentas 

.mokina liuosnorius rekru- me prisaikintieji 
tus:— “Sukitės į dešinę, perleido sekančią rezoliuci- 
sulcitės į kairę, į.dešinę, j ją: — “Nutarta, kad esa- 
kairę, į dešinę, į kairę.” |masis kalėjimas nėra tinka-

Vienas neklaužada pasi- mas, reikia naują budavoti. 
traukė iš eilės ir eina sau į 
barakus.

“Ei, tu!” šaukia jį sar
žentas, “kur tu dabar ei
ni

*4Man jau užteko to viso”, 
su piktumu pareiškė naujas sis.

^rekrutas. “Tu pats nežinai, I

Nutarta, kad senojo kalėji
mo medžiaga būtų vartoja
ma statyboje naujojo. l.„ 
tarta, kad senasis kalėji
mas nebūtų sugriautas pa
kol bus pastatytas nauja-1 

v

i — Kaune ir kai kuriose 
tai bus ir provincijos vietose buvo vi- 

Oficia-

239 ^nuosavybės, iš tų 175 septyni 
ūkiai. Vasario mėnesį i

— Kovo 11 d. 1937 m. 
Pagirų miestelyje iš Barbo
ros Sadzavičienės per var
žytines atėmė paskutinę te
lyčią, kuri tuoj būtų davus 
pieno. Užsistojus kaimy
nams, keturi areštuoti, o 
kiti'policijos apmušti...

“XX Amžius” 1935 m. sveikatai pataisyti,

ūmųjų gi, naip iždininką. Bet juo iš žmo-
huojamą vietos draugų bir-l nieko n J 

Iželio įvykių metu tavoji . Tirja’nt
ką, minimoji pilietė aiškino
si, kad taip dariusi, esą, no
rėdama patekti į kalėjimą...

£ Jaunutis.
XDaugiau bus) /

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 27 d. ALDLD 141 

kp. laikė men. susirinkimą, 
šiame susirinkime užėmė savo 
vietą naujas užrašų sekreto
rius — J. Kazlauskas. To
dėl visi susirašinėjimai ALD
LD reikalais turi būti siunčia
mi naujam sekretoriui: J. 
Kazlauskas, 1915 S. Bouvier 
St, Philadelphia 45, Pa.

ALDLD 31 kuopa minėtą 
vakarienę surengė, tikslu at
žymėti savo ilgų mętų gyva
vimą. Ir tąja proga širdingai 
ačiuojame visiems ir visoms 
už atsilankymą. Taipgi dide
lis ačiū gaspadinėms, aukoto
jams ir abelnai 
mo komitetui.

visam rengi-

Susirinkimas

d. atsibuvo 
kuopos susirinkimas. Po vi
sų aptarimų buvo balsavimai 
ALDLD Centro Komiteto 
1950-1951 artėtam s. Taipgi 
balsuota prieš pakėlimą duo
klių nariams. Vienbalsiai pa
sisakyta prieš pirmą Centro 
Komiteto pasiūlymą, t. y., 
kad nario duoklė būtų pakel
ta iki $2 metams. (2) Palik
ti tą pačią narių duoklę ir 
leisti knygą, o žurnalą “Švie
są” leisti, kada pinigų turė
site, arba “šviesos” visai ne
reikia. Tai taip vienbalsiai 
nusibalsavo mūsų

Civilių 
paaukota

ALDLD 31 Kp.

Teisių 
$25.00.

Juozas

kuopa.
-Kongresui

Beleckis 
d. Central

šio sezono piknikas 
dieną lapkričio pas 
Bernotus, Tampa,

Pirmas 
ivvko 20 
draugus 
Fla. Svečių ne per daugiau
siai turėjome, tik apie 30. Iš 
tolimesnių miestų nedaug te- 
pribuvo. Vakarienė buvo 
puiki, maistas skaniai pa 
ruoštas, 
dinėms.

Gerus 
si geroje 
dome, dainuodami liaudiškas 
dainas iki vėlyvo vakaro. Tik 
vienas dalykas buvo negeras, 
tai kad neturėjo jokios muzi
kos, tuo būdu negalėjome pa
sišokti.

Ateinantis piknikas įvyks 
pirmą dieną Naujų Metų, tai 
yra, sausio 1 d., toje pačioje 
vietoje, šio pikniko pelnas 
gal bus skiriamas Laisvės per- 
kraustymur į naujas patalpas. 
Visi lietuviai širdingai kvie- 

dalyvauti.
K. J. Toshalis.

Vakarienė 
maistas skaniai

Ačiū geroms gaspa-

pietus pasi valgė, vi- 
nuotaikoje laiką lei-

čiami

Tvarkoma Biblioteka

Mire
Lapkričio 23

Maine General ligoninėje pa
simirė Juozas Beleckis, 64 
metų amžiaus. Šioje šalyje iš
gyvenęs 49, metus. Velionis 
buvo, vedęs. Jo moteris mirė 
sausio 6 d., ą948 m. Paliko 
nuliūdime 2 sūnus ir dukterį, 
taipgi 2 anūkus.

Palaidotas Mount Hope 
pinėse, lapkričio 25 d.

Ilsėkis ramiai šaltoje 
melėje.. .

m.

ka-

velionies 
reiškiame

ze- 
sū- 
gi-nams ir d rai 

lią užuojautą.

Veliohis buvo 
kuopo 
netekoftie šiais metais: Vero
nikos (Kaulakienės, kuri mi
rė gegužės 4 d.„ o dabar Juo-

nariu LLD 31 
Tai jau dviejų narių

Gerai

VILNIUS, spalio 12 d. —
Teisingai supranta savo už

davinius Vilniaus miesto I-sios 
bibliotekos darbuotojai. Gerai 
sutvarkytas knygų išdavimas 
skaitytojams, gražiai x papuoš
ta skaitykla. Skaitykloje yra 
speciali vitrina žemės ūkio li
teratūros naujienoms. Kelios 
foto vitrinos vaizduoja Tary
bų Sąjungos ekonominį bei 
politinį išsivystymą, leidžia
mas specialus sieninis laikraš
tėlis. N. Ostrovskio gimimo 
45-tosioms metinėms pažymė
ti surengta speciali paroda, 
kurios eksponatai vaizduoja 
šio įžymaus rašytojo gyveni
mą bei kūrybą. Yra sudarytas 
rekomenduojamų perskaityti 
knygų sąrašas, į kurį įtraukti 
geriausi politinės, grožinės 
bei mokslinės literatūros vei
kalai. Biblioteka gausiai lan

koma. J. PilypakU
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(Tąsa) 
SKYRIUS PENKTAS 

T.
Dažnesni, bet slapti susiėjimai su Dora prigavo 

ne josios tėvus, o tik mudu pačius, kuriuodu manė
me, jog be Palšių žinojimo susitinkame. Jos tėvai 
žinojo kiekvieną mudviejų praleistą vakarą. Jų lai
mė glūdėjo tame, kad mane daug žmonių pažinojo, 
dėl to daug akių matė. 0 kai akys matė, liežuviai 
turėio darbo: jie plakė lygiai mudu abu!

“Maikis Kilpa užsinėrė ant Dor^s Balsytės kak
lo,” arba; “Kilna užsirioglins ant Palšių turto ir jį 
pasigrobs ...” Šitaip ir panašiai žmonės ėmė pletka- 
voti, pavvdėdami vieni man, kiti Dorai, o treti — 
plepėjo tik tam, kad plepėti!

Dora aiškindavosi tėvams, būk ji su manim nieko 
5x?ndra neturinti, bet ji persilpna buvo užtvenkti 
kalbų srovę: užtvenksi čia, tai ji prasimuša kitur! 
Buvo specialistų, ištikimai Palšiams tarnavusių.

Amilija Lyšienė taipgi vaidino čia nemenką ro
lę; ši pilna energijos ir aistros moteriškė buvo ne 
tik perpildyta pavydo, o ir didžiai uoslinga. Retas 
svarbesnis, atsiduodąs skandalu įvykis buvo jos
neužčiuoptas arba nesuuostas.

Kai pradėjau draugauti su Palšyte, aš laikiau
si nuo Lyšienės kuo toliausiai, bet ji veikė atžaga
riai. Vieną rytą, kai nuvežiau jai duoną. Amilija, 
pasitikusi mane kieme, kvatojosi:

— Ar aš tau, Maiki, kadaise nesakiau, a?!
— Ko? — tarytum nieko nežinodamas, nekaltai 

ją klausiau.
— Kad tu kibsi prie Doros?
— Kol kas nieko panašaus, poniute, nėra.
— Tu man nepasakysi! Beje, išmesk savo didžios 

išminties sugalvotą ^poniutę,” — aš tau tik Amili
ja ir tai esu tau kadaise sakiusi... Taip, kiekvienas 
žino, o pats dar nežinai! Bet neilgam, Maikuti, ne
ilgam !...

Nežinojau, ką jai atsakyti, bet žodis “neilgam” 
vistik mane suįdomino, — jaučiau, jog Amilija ir 
vėl žino, ko aš nežinau. Valandėlę pastebėjęs šią, 
neištikimą savo vyrui, bet lipšnią man moteriškę, 
nuolatos besišypsojančią, aš užklausiau:

— Ką jūs turite galvoje, sakydama “neilgam”?
— Aa, domiesi, o nuduodi nekaltą avinėlį! Reiš

kia tai, Mikuti: Palšiai jau turi Dorutei parinktą 
vyrą ir ją už jo neužilgo išleis, patį našliu palikda
mi. Jie skubi, skubi!. ..

— Turi jai vyrą?!. ..
Ji, tylėdama, egzaminavo mane savo aštriomis 

akimis, matyt, t irdama, kaip didelį pašiną įsmei
gė mano širdin.

— Ne mano biznis kištis į kitų reikalus, bet ži
nau, jog turi. Na, o kur pats tuomet dėsies?

— Kur nors!. .. — pusiau sąmoningai atsakiau. 
— Kur nors!

Ir aš grįžau savais keliais, ieškodamas atsakymo 
į kilusį klausimą: kas dedasi už mano ir Doros nu
garos?

Rytdienos vakarą sutikau Dorą ir mudu nuėjo
me į kino teatrą, o paskui į restoraną. Aš, tarytum 
nieko nežinodamas, ką sakė Lyšienė, atvirai stačiau 
merginai klausimą: kada mudu tuoksimos? Užuot 
atsakius, Dora pradėjo ten pat viešai kukčioti, verk
ti. Kai aš prisispyręs reikalavau pasakyti, kas, iš 
tikrųjų dedasi, ko ji verkia, tuomet mergina atiden
gė prieš mano akis savo tėvų kortas.

Visas reikalas dabar stovėjo tokioj padėtyj: Pal
šiai nusitarė Dorą išleisti už seno vietos biznieriaus, 
Jono Kašėtos, pasivadinusio Cash — John Cash. 
Jis buvo real-estate biznyje, — namų, farmų par
davimo biznyje, taipgi inšiurinso biznyje. Kašėta 
palaikė savo ištaigingą, gražų ofisą veik pačiame 
miesto centre, netoli didžiulio pašto pastato. Žmo
nės kalbėjo, jog tai pasiturįs biznierius; jis buvo 
plačiai visur žinomas, išsireklamavęs, garsus. Jo 
vardas neretai pasirodydavo vietos angliškoje spau
doje, — dažnai be jokio reikalo jis ten būdavo įki
šamas, matyt, Kašėta turėjo artimų ryšių su spau
dos korespondentais ir juos gražiai patraktuodavo, 
prašydamas, kad jį garsintų.

Philadelphia, Pa. !
Tie Vaišingi Philadelphiečiai

šeštadienį lapkričio 26 die
ną apsilankius pas philadel- 
phiečius su “Gieda Gaide
liai“ veikalu, dar turint apie 
porą valandų laiko prieš vai
dinimą, Petras Grabauskas ir 
aš aplankėme Lietuvių Repub- 
likonu Klubą, 1218-20 Wall- 
ace Street. Klubiečiai—pirm. 
Povilas Plungis, biznio vedė
jas William Staliūnas ir na
riai Andrius Gelgauta, Ani
cetas Meškauskas, Kazimie
ras Montvidas mus gražiai 
pavaišino.

Besi vaišindami plačiai išsi
kalbėjome apie visokius rei
kalus. Papasakojo labai bū
dingą vieną incidentą apie 
diplomuotus dipukus, kuris, 
manau, verta čia suminėti: 
Dipukai buvo atsiuntę du di
pukus, kaipo delegatus—abu 
labai garbingi asmenys bu
vę—turėję labai aukštus ti
tulus.—Jų tikslas buvęs, kau
lyti iš klubiečių pinigų. Pini
gų, žinoma, jie negavo, nes 
klubas yra nusitaręs niekam
neaukoti. Dipukai išėjo iš klu
bo labai nusivylę, bet ne tiek 
dėl to, kad negavo pinigų. 
Labiausiai jie buvo nusivylę 
tuomi, kad... klubiečiai, pama- 
tę įeinant “garbingus“ sve
čius, nepagerbė jų... atsistoji
mu...

Tam aš labai tikiu, nes, 
kiek man teko susitikti / pa
čiam su labai aukštai save ti
tuluojančiais dipukais, tai 
kiekvieno jų arogantiškumas 
aukštai prašoka net ir aukš
čiausią jų titulą.

Prie progos, noriu, vardu 
visų aktorių grupės, padėkoti 
rengimo komisijai ir visai 
publikai už gražų ir svetingą 
mūsų priėmimą. Taipgi, kiek 
man teko kalbėtis su rengimo 
komisijos nariais ir su žmonė
mis iš publikos, kaip su balti- 
moriečiu Stasiukaičiu, rašyto
jais Senu Vincu ir V. Paukš
čiu ir kitais, visiems vaidini
mas patiko. Tik viena jautri 
moteraitė išsireiškė, kad vei
kalas jai atrodė per žiaurus, 
nors ir ji pripažino, kad tokie 
dalykai tikrai dėdavosi smeto- 
nineje Lietuvoje. Beje, V. 
Paukštys sakė, kad šio mėne
sio 12 d. jiedu su žmona iš
vyksta apsigyventi į Miami, 
Floridoj. Linkime jiems ten 
geros kloties, o ypatingai pa
taisyti sveikatą ir ilgo ir lai
mingo gyvenimo. Rep.

Norwood, Mass.

Užsiprenumeravo:
A. M. Metelionis (ir $1 aukoja), Jonas Valentis, J. Bori

sas, St. Tvarijonas, Bronė Bernotienė, Lillian Gajauskienė, 
Petras Šatkauskas, A. Čepulis, Elena Arminienė, Anna 
Raszcik, J. Sinkevičius, K. Valent; per Evą Mizarienę: A. 
Dočkienė, A. L. Panzerienė.

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

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

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

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

Gatvė..................................................................... ............................................

Miestas...............................................................................................................

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

Norwoodo Vyrų Grupė 10 
d. gruodžio dainuos Montel- 
loj Moterų Sąryšio koncerte, 
o ant rytojaus, tai yra, 11 d. 
gruodžio, kaip 9 valanda iš 
ryto, dainuos oro bangomis iš 
stoties WK0X, 1190 kilocy
cles.

17 d. gruodžio duos savo 
metinį koncertą ir šokius Nor- 
woode, Lietuvių Svetainėje. 
Kviečiame lietuvių visuomenę 
iš plačios apylinkės atsilanky
ti į koncertą ir šokius, Nor
woodo vyrams yra labai rei
kalinga parama, kad galėtų ir 
ant toliau tęsti lietuviškos 
dainos dainavimą.

Vyrų Grupė savo koncerte 
išstos per du sykius ir sudai
nuos 8-nias dainas. Bus Onu
tė Mineikytė, lyriškas sopra
nas iš Brocktono, Richard 
Barris, akordionistas, iš Ded
ham.

Onutė Mineikytė ir Jonas 
Grybas dainuos duetą. Ed
ward Tamosionis ir Richard 
Barris, akordionistai, duos du
etą. Piano akompanistė bus 
Geraldine Stanlytė, iš Brock
tono.

Po smagios, žavingos pro
gramos bus šokiai, grojant 
Trijų Karalių Orkestrui.

Tas viskas atsibus Lietuvių 
Svetainėj, 13 St. George Avė., 
Norwoode. Tikietas tik 75c. 
Iš visos Bostono apylinkės 
kviečiam skaitlingai atsilan
kyti.

Jūsų skaitlingas atsilanky
mas priduos dainininkams 
daugiau energijos ir ūpo ant

JONAS LAZAUSKAS

. Jurgio šilko rolėje PRANAS Y AKSTIS
Antano šilko rolėje

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 11 DECEMBER, 1949

šis veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl Elizabetho ir visi 
New Jersey valst. lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje, vi
siems žinomo Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NE VĖLUOKITE 
— PRADŽIA LYGIAI 4 TĄ VAL. PO PIETŲ. — įžanga $1.00 (taksai įskaityti).

Baltimore, Md
Gruodžio 4 d., Lietuviij 

Svetainėje, įvyko paskaita, 
kurią parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, apie moterų ir vyrų 
gyvenimo pakaitą. Paskaitą 
skaitė Dr. A. Petriką. Jis 
skaitė ir savo prelekciją apie 
kunigą Strazdelį, gyvenusį ir 
veikusi baudžiavos laikais.

Dr. A. Petriką labai gražiai 
ir suprantamai aiškino kunigo 
Strazdelio kovas prieš bau
džiavos šalininkus ir jo tų lai
kų rolę.

Publikos atsilankė gan 
skaitlingai. Jos tarpe buvo 
geras būrelis ir naujakurių 
lietuvių, kurie gražiai užsilai
kė iki pat pabaigos. Pabai
goje, kai'bgvo klausimai, tai 
vienas iš D; P. pasiėmė balsą 
ir pradėjo kritikuoti Dr. A. 
Petriką ir Dr. Kask jaučiaus 
paskaitą. Dr. A. Petriką jam 
gražiai ir tinkamai atsakė.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $28.36. Reiškia, pa
skaita pilnai pavyko. Ji bu
vo surengta varde LDS 48 
kuopos. Rengėjai dėkingi pu
blikai už atsilankymą ir au
kas.

Aukavo sekamai: Po $2: 
H. Cwan ir P. Paserskis. Po 
$1 aukavo : J. Straus, I. Del
tuvienė, S. Bartašienė, Skode- 
nienė, Simano Vargšas, M. 
Seimis, P. Petraitis, J. Balsys, 
V. Vitkuvienė, K. Lopato, C. 
Ješkauskas, V. Balčiūnas, X. 
O. Deltuvienė, A. žemaitis ir 
M. Petraitiene 50c.

Paskaitų laiku, prie durų, 
grupelė dipukų dalino nieki
nančio turinio1 lapelius, po ku
riais nėra jokios rimtos įstai
gos parašo. Jie neva kalba 
apie kitų priespaudą, bet pa
tys yra šalininkai smetoniškos 
Lietuvoj tvarkos, kur buvo 

toliau lavintis ir linksminti 
lietuvių visuomenę.

Norwoodo Vyrų 
Grupės Pairi jotas.

ELIZABETH, N. J.

Aušros Pašalpos Draugija
Stato seen on paskilbusią

R. MIZAROS
Keturių Veiksmų Dramą

“MUSŲ
GYVENIMO
ŽAIZDOS“

Rež. Jonas Valentis

fašistinė priespauda. Jie ne
spėjo į Ameriką atvykti, o jau 
savo diktatūrą nori užkarti 
tiems lietuviams, kurie šioj 
šalyj gyvena per kelis desėt- 
kus metų, žinoma, jų pastan
gos nepavyks. Jų pačių gero
vei patarčiau susipažinti su 
Amerikos tvarka ir demokra
tiniais principais.

Tas Pats.

BUENOS AIRES, Ar
gentina. — Diktatoriaus Pe
rono valdžia traukia teis
man clu kongreso narius, 
girdi, už jo ir jo pačios 
Evos įžeidimą.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas Įvyks 19 d. gruodžio, 7 v. v„ 
155 Hungerford St. Visos drauges 
kviečiamos dalyvauti, nes pirm Ka
lėdų, kaip paprastai, draugės susi- 
neša maistą, o klubas fundina gė
rimą. Taigi, dalyvaukime skaitlin
gai ir savo draugus atsivesklme. 
Seki’., V. K. (267-268)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kuopos susirinkimas Įvyks 

12 d. gruodžio, 7:30 v. v., Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St. Visos 
nares 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 Jontii Valenčiui. Vaidins 
Lietuvių Liaudies Teatro aktoriai- 
megėjai iš Brooklyn, N. Y. įvyks šj 
sekmadieni, gruodžio 11-tą, Lietu
sių 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
šio t metinis koncertas ir šokiai 
įvyks gruodžio (Dec.) 10 d., 7:30, v. 
vakaro, Montelloje, Liet. Tautiška
me Name, kampas No. Main ir Vine 
Sts. Dalyvaus grupė iš geriausiųjų 
Naujosios Anglijos artistų. Po kon
certo šokiai tęsis iki vėlumui. Mon- 
telliečiai ir iš kitų kolonijų svečiai, 
visi, kaip vienas, atvykite į sąryšio 
koncertą. — Kviečia Komisija.

(266-267)

Detroit, Mich. Lowell, Mass/
Iš LLD 52 KP. VEIKIMO
Gruodžio mėnesis—tai mū

sų kuopos veikliausias mėne
sis. Lapkrityje buvo nutarta, 
kad 52 kuopa turėtų metinį 
parengimą, į kurį visi nariai 
sueitų ir pasilinksmintų. Tai 
gerai, nes reikia dirbti, reikia 
ir pasilinksminti, taipgi pasi
tarti apie svarbius mūsų rei
kalus.

Taigi, tas parengimas įvyks 
sekmadienį, 11 d. gruodžio, 4 
vai. po pietų, Draugijų Svetai
nėje. Įžanga bus tik 35 cen
tai ypatai. Visus ir visas 
kviečiame!

★

Gruodžio 18 d., 2 vai. po 
pietų, bus LLD 52 kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Bus 
renkami kuopos viršininkai. 
Nariai gaus šių metų gerą 
knygą. Visi ir visos prašomi 
dalyvauti. Kuopos Koresp.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

I

1113 Mt. Vernon St. 1 
Philadelphia, Pa. B

| XT'Nx* Tel. Poplar 4110 H

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 9, 1949

LDS 110-tos Kp. Nariams
LDS 110-tos kuopos meti

nis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, gruodžio 11 dieną!, 
4-tą valandą po pietų, 14 Ty
ler St. Minėtas susirinkimas 
negalėjo įvykti pereitą sek
madienį dėl to, kad kiti susi
rinkimai įvyko tą dieną ir lai
ko nebeužteko mūsų kuopos 
susirinkimui.

Komitetas pasitaręs nu
sprendė šaukti susirinkimą 
gruodžio U-tą dieną.

Kaipo metinis, susirinkimas 
! turi įvykti geras ir skaitlin
gas nariais. Reikia visiems 
dalyvauti pareiginiai.

Jon^s M. Karsonas,
Kuopos pirmininkas.

? J. J. Kaškiaučius, M. D.
Į 530 Summer Ave.
Į NEWARK 4, N. J.
i HUmboldt 2-796 ’

« • 
Liūdesio valandoj kreipki- J J 
tės prie manęs dieną ar iI 
naktį, greit suteiksime! i 
modernišką patarnavimą. ! 
Patogiai ir gražiai mo- r<! 
derniškai įruošta mūsų < • 
šermeninė. Mūsų patarna- <• 
vimu ir kainomis būsite • • < » 
patenkinti. < •
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NewYorko^K^ZInloi
am Roslyn, N. Y.

Niujorkas Aido Choro Nariams Kliubiečiy Žinios

Per praėjusius \ ielilioliką į 
mėnesių didmiestyj gimimai 
kur kas viršijo mirimus: gi
mė 1 1 1.095 asmenys, o mirė, i 
—nuo visokiu ligų. — 71,534. |

Visi choristai ir choristės 
i privalote atvykti Į pamokas 
gruodžio (Dec.) 9 d., penkta
dienio vakarą, nes 
paskutinis pratimas prieš fil
mavimą “Pivfihrčio 
Kaip jau žinoma,

tai bus

Žiedo.” 
filmavimas 

14 dieną, 
vyrų choro ir tęsis iki 

> J7 d. — šeštadienio
March of Dimes vajus seka- 

prasidės su sau-' 
ir baigsis su šau
ti. Dešimtukai, Į 

tą vajų, bus nau-,

mais metais 
šio mėn. 10 
šio men. .”>1 
surinkti per 
rlojami va i k 
gai kovoti.

Choro pirmininkė
Amilija Burbaitė.
Mokytojas
Jurgis Kazakevičius.
kilmininkas
Jurgis Klimas.

Paukščiu paroda atsiduri 
Ninth Regiment Armory, 12" 
West I 1th St.. New Yorke 
Išstatyta apie 5.000 visokiai! 
siu paukščiu. 1 ž “geriausius'

Būkite su Liet. Kultūros 
I Klubo Nariais Pokyly)

Gruodžio 2 d. įvyko prieš- 
rnotinis Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo susirinkimas. 
Buvo perrinkimas valdybos 
pašalpinio skyriaus ir biznio. 
Daugumoje pasiliko tie patys, 
išskiriant porą rezignavusių, 
kurių vietosna išrinkti nauji. 
Biznio skyriuje sekretorius 
šušinskas rezignavo — jo vie
ton išrinktas advokatas Zuba- 
vičius. Rezignavo Masiulis iš 
drabužiu čekrūmio, išdirbęs 
12 metų: jo vieton išrinktas 
P. Kapočius. Ant vietos kliu- 
biečiai nutarė nupirkti kokį 
prezentą Masiuliui už tarna
vimą kliubiečiams tokį kaval- 
ką metų. Dovaną nupirks ko
mitetas.

Šeštadieni, 7 v. v., visi ge
ros valios lietuviai darbinin
kai nuoširdžiai yra kviečiami 
būti Kultūros Centre, kur 
Įvyks pokylėlis-pobūvėlis, ruo- 

tas paimtu Į savo rankas Long Į Siamas Lietuvių Kultūros Klu- 
Island geležinkelį, kuris yra bo. 
bankrūte ir nesuteikia žmo
nėms gero patarnavimo. Gu-, 
bernatorius mano, jog gele-1 
žinkelio paėmimas i miesto; 
lankius “tik sutvirtintų politi
kierius.“

ŽUS.

Gubernatorius Dewey 
tai priešinasi tam, kad

gnez 
mies

Nėra jokio Įėjimo mokės* 
ties. Bus idomi programa.

Bus užkandžių ir gėrimų.
Atsiminkit’ šeštadienio va

karą. Vieta: 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Charles E. While yra 
ir kaltinamas apga- 

•Jis, pasak prokuro-
Brooklyniečiai Vyks Į 
New Haven ir Elizabeth

Tūlas 
suimtas 
vystė je. 
ra, neteisėtai išgavo iš kai ku
rių firmų ir asmenų $104,259. 
White sakosi esąs filosofijos 
daktaras ir paleistas po $5,- 
900 belą.

Brooklyno Consumer and 
Tenants Council atsišaukė i 
visuomenę, raginant boikotuo
ti kavą. Boikotuoti reikią dėl 
to, kad kavos magnatai pakė
lė kainas, — pakėlė be jokio 
•reikalo' Jei visuomenė tartų 
“savo žodį” boikotu, — kai
nos bematant nupultu, sako 
ši taryba, kuriai priklauso 
30,999 asmenį].

Central brooklyniečiai yra 
pasiruošę sekmadienį vykti į 
New Ilavoną (Conn.) suvai
dinti Jono Juškos komediją 
“Trilype Pora.” Jie vyks au
tomobiliais, gal trimis, gal 
keturiais.

Lietinių Liaudies Teatro 
aktoriai, vadovaujami Jono 
Valenčio, kaip žinia, sekma
dienį vyks Į Elizabeth (N. J.), 
kur vaidins dramą 
Gyvenimo Žaizdos.”
<tato scenon Elizabetho 
ros Draugija.

Kliubiečiai per ilgą laiką 
neturėjo savo pastovaus “spe- 
šelio,” lietuviškai sakant, 
“zemskio,” įvykusioms paren
gimams, svetainėse prižiūrėti, 
tad likosi išrinktas Pranas 
Bačhis.

Žaltys pranešė apie Dariaus- 
Girėno paminklo statymą Lit
uanikos Skvere: miesto valdy
ba nevelina didelio paminklo 
toje vietoje statyti, tik gali
ma toblyčėlės pavidalo, su jų 
pavardėmis ir paveikslais.

Ligonių lankytojai pranešė, 
jog sergančių kliubiečių padė
tis yra nesunkiausia, bet vie
nas yra ligonis nesuprantamai 
laikomas nesveiko proto ir jo 
šeima nesirūpina jo išėmimu 
iš tos ligoninės, tari kliubie
čiai nutarė ir paliko kliubo 
komitetui pasiteirauti su jo 
šeima ir pačiu ligoniu.

Naujų Metų pasitikimui ko
mitetas raportavo, kad tikie- 
tai jau1 yra gatavi, reikia juos 
platinti. Tikieto kaina $4. 
Tad, kliubiečiai ir nekliubie- 
čiai, malonėkite įsigyti 
anksto tikietus, nes gali 
pritrūkti. J.

iš 
jų 

s.

Paskutinis Pakvietimas
J Sveikatos Klausimu Prakal
bas, kurias rengia Sveikatos 

Kultūros Klubas

Virš minėtose prakalbose 
bus aiškinama šie svarbūs 
klausimai: Kodėl žmonės ser
ga? Kaip gyventi, kad būti 
sveiku? Pirma pagalba susir
gus; Natūralus ir sugadintas 
maistas; Virškinimo organai 
ir Maistas; Vėžio liga ir kaip 
ją pagydyti natūraliu būdu. 
Tuos klausimus aiškins du lie
tuviai vegetarai: P. Baltrėnas 
ir J. Y/. Thomsonas.

Prakalbos • įvyks gruodžio 
11 dieną, 2-rą valandą po pie
tų, po numeriu 411 So. 3rd 
St., Brooklynė.

įžang’a veltui.
Kviečia S. K. K.

Prancūzų Mokslininko 
Žodis Niujorkiečiams

“Didžiuliu entuziazmu svei
kiname jus, pasiryžusius už
drausti vartoti karo reika
lams atominę pajėgą, ir besi
darbuojančius taikai užti
krinti ir tam, kad mokslui 
būtų leista atlikti savo žmo
nišką misiją mūsų 
nėję.”

Tokį pasveikinimą 
žymusis Francūzijos
ninkas Frederic Joliet-Curie 
masiniam mitingui, įvykusiam 
š m. gruodžio 5 dieną Madi 
son S(|. Gardene, Niujorke.

visuome-

prisiuntė 
moksli

'DANCING DARK"
TECHNICOLOR SPALVOMIS
William Powell * Betsy Drake 

Mark Stevens
IR PUIKU* ”ATDINIMAS

• SCENOJ
ROXY 7th Ave. ir 50th St.

Lotynų Amerikos 
Poeto Žodis

“Mūsų
Dramą

Auš-

mitin-D id ž i a j a m masiniam 
Įvykusiam gruodžio 
Madison Sq. Gardene, 

Yorke, buvo prisiųsta 
sveikinimų iš kitų kraš- 

žemiau seka ištraukos iš
sveikinimo, prisiųsto Čilės po
eto Pablo Nc**uda, šiuo metu 
gyvenančio Meksikos sostinė-

gui. 
diena 
7 sew

■ aug
tų .

“Man labai nesmagu, kad 
negaliu dalyvauti drauge su 
jumis didžiuliame mitinge, 
sušauktame kovai už taiką it 
pasaulinį bendradarbiavimą.

“Lotynų Amerikos žmonės 
užtenkamai yra nukentėję 
auo imperialistinės agresijos 
ir. tuo būdu, nėra linkę lieti 
savo kraują gynimui karo 
pirklių interesų ir ambicijų.

“Mūsų žmonės nėra atsto
vaujami Jungtinėse Tautose. 
Esą ten delegatai, tokie, kaip 
vienas iš Čilės, yra provoka
toriai ir iš tarptautinių mono
polistų gauną trupinių. Jie 
neatstovauja mūsų žmonių, 
liaudies aspiracijų, siekimosi. 
Jie yra karo viešpačiai, pana
šūs čiang Kai-šekui, ir jie 
neužilgo pabėgs, ir susilauks 
tokio likimo, kaip tas išdavi
kas.

“Vienybė, apie kurią mono- 
”olistai kalba, yra falšyva. 
Tuomet jie sako, .kaip sako 
lenat orius Austinas, jog Tary
bų Sąjunga niekad nėra bu- 
i usi labiau
nandien, jie savo cinizmu ter
šia Stalino ir Stalingrado kraš
tą, — kraštą taikos ir kūry
bos. šiandien labiau nei ka
da nors Tarybų Sąjungą viso 
pasaulio tautos myli ir ši mei
lė negali būti sunaikinta me
lagingomis sironinėmis daino
mis apie ruošimąsi prie ka
ro ...”

izoliuota, kaip

Adv. Harry Sacher, žymus 
unijistų reikalų gynėjas ir 
jiems patarėjas, sekmadienį, 
gruodžio 11 d. bus pagerbtas. 
Jam pagerbti unijistai ruošia 
bankietą Manhattan Towers, 
Broadway ir 76th St., New 
Yorke. Pradžia 8:30 v. v. 
Adv. Sacher buvo vienas ko
munistų vadovų teisme gynė
jų ir teisėjas Medina jį 
“pamylėjo”: nusmerkė 
šiems mėnesiams kalėti!

taip 
še-

pra-Niūjorko valstija jau 
dėjo išdavinėti automobilių 
savininkams laisnių turėjimo 
požymius — “plates” 
metams. Kas nori, gali 
tis.

MIRĖ

1950 
pirk-

74Antanina Dansevičienė, 
metų, gyvenusi 939 — 42nd 
St., Brooklynė, mirė trečiadie
nį, gruodžio 7-tą, Israel Zi
on ligoninėje. Pašarvota gra- 
boriaUs Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklynė. 
Laidos šeštadienį, gruodžio 
10-tą dieną, šv. Jono kapinė
se. Paliko vyrą Martiną.

Magdalena Pakalka, 51 me
tų, gyvenusi 200 So. 2nd St., 
Brooklynė, mire gruodžio 7- 
tą, namie. Pašarvota Garšvos 
koplyčioje. Laidos šeštadienį, 
gruodžio 10-tą, St. Charles 
kapmėse, Farmingdale, L. I. 
Paliko vyrą Joną ir vieną 
dukterį.,

Abiejų laidotuvių apeigas 
prižiūri laidotuvių direktorius 
Juozas Garšva.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-686S

Valandos:
0—12 ryte; 1—8 vakare 

\ JPepktaUieniais uždaryta

Senas Lietuvis Neturi Pinigų 
Advokatui

Jau mūsų dienraštyje buvo 
aprašyta Įvykusi tragedija, 
kurioj senas lietuvis, Aleksas 
Kurselis, 73 metų amžiaus, 
besiginčydamas užmušė “ran- 

Brooklyniečiams, ypatingai į1 dų kolektorių”.
A. Kurselis laikomas Mine

ola apskrities kalėjime ir 
laukia teismo dienos. “Grand /
Jury” Įkaitino jį — neplanuo
toje žmogžudystėje, o teisėjas 
Henry J. A. Collins paskirs 
jam teismo dieną.

Kurselis atvyko į Ameriką 
laimės ieškoti 1997 metais. 
Pastaruosius 12 metų jis gy
veno netoli Roslyn, prie Bar 
Beach, laužynuose (Shanty 
colony), kur apie 60 “palocių” 
pastatyti iš lentgalių, senų 
skardinių. Daugelis “palocių” 
pastatyti ant i žemę sukaltų 
šėtrų.

Kurselis ir dabar tvirtina, 
kad jis užmušė Samuelį Chom- 
nickį, praminta “Jungle Sam” 
vardu, besiginčydamas dėl 
raudos. Sako, kad “Jungle 
Sam” kas mėnesis iš laužynų 
gyventojų kolektavo 
iš Kurselio apie $5.

Bet kada Kurselis 
padarė skylę, kad jo

Įeiti ir išeiti iš 
tai

kad “prapertis paga- 
reikalavo daugiau

Pavykęs L. Prūseikai 
Pagerbti Bankietas

tiems, kurie pirko tikietus Le
onui Prūseikai pagerbti ban- 
kietui (įvykusiam gruodžio 4 
d. Čikagoje) galima tiek pa
sakyti : Bankietas pavyko vi
su šimtu nuošimčių.

Bankieto rengimo komite
to pirmininkas Jonas Jokub- 
ka rašo:

“Pirmą kartą man teko 
matyti Amerikoje mūsų pa
žangiuosius lietuvius tokiame 
ūpo pakilime, kokį mačiau 
vakar. Lietuvių Auditorijos 
visos svetainės ir koridoriai A
buvo pilni žmonių. Visi links
mi, nudžiugę, kad taip gra
žiai gali pasveikinti 
gerbti savo draugą 
Kiekvienas jautėsi 
garbingą pareigą, atsilanky
damas į bankietą, nors dau
geliui nebeteko vietų susėsti 
už stalų...”

Plačiau apie šį pokylį skai
tytojas ras sekamuose Laisvės 
numeriuose korespondencijų 
skyriuje.

vo randas, ir kodėl laužynų 
gyventojai jam mokėjo tas 
randas.

Kad “Jungle Sam” kolekta- 
vo randas, tai, rodosi, nesunku 
suprasti, ,nes jis iš to turėjo 
gražių Įplaukų, bet kodėl lau
žynų gyventojai mokėjo jam 
tas randas? “Jungle Sam” bu
vo G5 metų, sako stiprus, na, 
tai gal todėl jis ir buvo “self
appointed shanty town land
lord.” Jis turi sūnų, kuris gy
vena Port Washingtone.

Kurselis kartą pareiškė, 
kad jis negali anglų kalboj 
gerai susikalbėti ir rėikalavo

vertėjo. Bet kada teisėjas Co. 
Ilins jo -paklausė ;

—- Do you want an attor- 
ney ?

— No, — gražiai anglų 
Kurselis. — 

money. I

išgyvenęs 
neturi pi-

kalboje atsakė 
1 don’t have any 
cant get one.

Reiškia, žmogus 
42 metus Amerikoj
nigų nei save apgynimui pasi
samdyti advokato. 
. Teisėjas patvarkė, 
trilinkas įrašytų, jog 
skelbiasi nekaltas
kad paskirs jo apgynimui val
dišką advokatą. Rep.

kad raš- 
Kurselis 
ir sakė,

c«9Czj o90z»

ir pa- 
Leoną.

“Žaizdos,” kurios pagydys 
iūsu bloga ūpą. 
Kada? Kur?

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANĖ
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

randas,

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

sienoje 
dvi ka- 

pa- 
Jungle Sam”lociaus”, 

pasijuto, 
dinta” ir 
raudos.

Nors tragedija /įvyko 20 d. 
lapkričio, bet policija ir po 
šiai dienai negali vis išaiškinti, 
kodėl “Jungle Sam” kolekta-

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

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

JOHN YUSKĄ
/Swndicdlj

TH f

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

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu.
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokui nuo BMT 111 Ui Street 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.; ,' 

ttspw ' ' ‘ ~~ I. .'t

Taigi pas mus

stoties ir tiek pat.

r

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

lllliuilllillllllllllllllfflllllll

J JOSEPH BALTAITIS
S BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

illIllIllIlIlIlIlIlIBIIIMIIIilIB

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barboriai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dięnom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefoną^ EVergreen 4-0203 i

t 'VT TDD^C DID 411 GRAND STREET 
t ALI1 O O Al V BROOKLYN, N. Y.

| Joseph Zeidat Jr., prop.
j NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
| DEGTINĖS - VYNAI - ALUS,

! 4-ran TELEVISION

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

7 SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

Union Ave., Brooklyn, N. Y
Tol. EVergreen 4-96T2

4 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Gruod. 9, 1949




