
Vincas Andrulis.
Už Ką?
Remti Komitetą, Kuris Gina.
Nei Vienos Lietuviu

Organizacijos!...
Rašo R. MIZARA

Andrulis išgyveno 
apie 40 metu.

Vincas
Amerikoje

Per tą visą laiką jis dirbo ir 
dirbo, dėdamas pastangų, kad 
darbo žmonių gyvenimas bū
tų lengvesnis, šviesesnis, gra
žesnis.

Karo metu jis, kaip ir visi 
anti-fašistai, ištikimai ir uo
liai dirbo tam. kad mūsų 
kraštas ir visas demokratinis 
pasaulis karą laimėtų, kad 
fašistinė ašis būtų sudaužyta, 
kad laisvoji žmonija gyvuotų!

Vincas Andrulis yra šeimos 
galva: .jo dvi dukrelės,—Bet
ty ir Beverly, — jau baigė j 
mokslus: viena jau susižadė
jo ir neužilgo žada ištekėti.
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7 Bulgarai Prisipažino Vėliausios Žinios Tautininkai Baigiami Šluot
Kaip Jankių - Anglų Šnipai

— Bulgarijos pramonę.
Vienas tiktai Tr. Kosto-

SOFIJA, Bulgarija.
Septyni iš vienuolikos tei

giamųjų bulgarų jau gyvu vas, buvęs premjero pava- 
žodžiu prisipažino, kad šni
pinėjo Amerikai, Anglijai 

Tito vald-II UCUAllgU lovvlvUUl, • T 1 • •

Pats V. Andrulis daug kar- i lr Jugoslavijos
betįziai pries Bulgarijos Liau-

-'duotojas, mėgino atšaukti 
raštišką savo prisipažini
mą.

tų siekėsi 
kiekvieną 
pilietybės 
sakytos.

įsi pi 1 ietinti 
kaitą, kažin kodėl, 
teisės jam buvo at-

Bet štai, praėjusį pirmadie
nį Vincas Andrulis areštuoja
mas, kaip nepilietis; areštuo
jamas deportacijai: areštuoja
mas, kaip buvo areštuota apie 
150 kitų tautybių žmonių.

Jis areštuojamas tuomet, 
kai jo žmonai, Uršulei An- 
drulienei. buvo padaryta rim
ta operacija.

Jis areštuojamas ir pade
damas po $10.000 bėla: vė
liau išleidžiamas po $5,000 
bėla.

Na, ir vidutinis Amerikos 
pilietis negali suprasti: kam 
visa tai daroma ? Ką tuo no
rima pasiekti ?

Jeigu per 40 metų asmuo 
išgyvenęs Amerikoje, niekad 
nieko nebuvo nusikaltęs, — 
kam ji dabar areštuoti, per
sekioti ?

dies Respubliką.
Teisme jie patvirtino pa

sirašytas pirmiau savo iš
pažintis, jog planavo su an- 
glų-amerikonų pagalba ir 
Tito kariuomenės talka nu
versti liaudiškąją bulgarų 
valdžią ir 
riją Jugoslavijai.

Kaltinamieji, l 
valdininkai ir Komunistų 
Partijos nariai, taipgi pri-j 
sipažino, kad varė šabo ta- i v zo -

Tai “nachališkas” Rosto
vo bandymas, sakė Mask
vos radijas.

Kostovas raštu prisipaži
no tiktai po to, kai buvo su
sekti ir iš anksto jam pa
rodyti visi jo nusikaltimai.

11 . * . a Italijos Valstiečiai
V 1 I rll. ”

±3 Vis Ima Dvarų Žemes
ROMA. — Bežemiai ir

- ardymo darbą' prieš ' mažažemiai valstiečiai per

Mikčioja apie Vakaru 
i Vokietijos Armiją

6 pastarąsias dienas užimi
nėjo nedirbamas dvarų že
mes Romos apygardoje. Jie 
raudonomis vėliavukėmis su 
užrašais pažymėjo, kuriam 
priklausys tas ar kitas že
mės sklypas.BONN, Vokietija. — A- 

merikos, Anglijos ir Fran-1 Valdžios pasiųsta policija 
cijos komisionieriai subarė ir raita kariuomenė bando 
vakarinės Vokietijos “vals- nuvyti valstiečius nuo už- 
ztybės” premjerą (kanclerį) imtų žemių ir areštavo apie 
[Adenauerį, kam jis viešai 300 tų žmonių vien Romos 

Tik dėl to, kad jis nepilie- pasakė, kad sutiktų rekru- apygardoj "
tis. — o nepilietis ne dėl jo tuot vokiečių armiją karui 
kaltės?!... - įprieš Sovietus.

★ ★ ★ j Jungtinių ,Valstijų kari-
Visa tai rodo, jog ne viskas'nių štabų galva generolas 

pas mus gerai. ‘Omar Bradley ir Anglijos
Visa tai rodo, jog mūsų-'Vy—feldmaršalaS Montgomery

riausybė. tęsdama šahoio ka- pageidavo vokiečių armijos 
ro politika, ryžtasi užčiaupti atgaivinimo. Bet Amerikos

e. Suėmė ir vado- 
komunistą Mario

LONDON. — Pranešama, kad Anglijos ministrų 
kabinetas nutarė pripažinti Kinijos Liaudies Respu
bliką po naujųjų metų.

Indija, savivaldinė Anglijos imperijos dalis, ketino 
dar pirm kalėdų pripažinti naująją Kinijos Respubliką.

Nuo Kinijos Sausžemio

BELGRAD, Jugoslavija. —$ Jugoslavijos Tito teis 
mas nusprendė įkalinti dešimtį rusų trejiems iki 20 ' 
metų neva už tai, kad jie “šnipinėję” Sovietų Sąjun
gai prieš Jugoslaviją.

(Net New Yorko Herald Tribune radijas penktadie
nį sakė, kad teismas prieš juos suokalbiškai sudary
tas.)

Tie rusai, buvusieji caristai pabėgėliai, andai pa
reiškė ištikimybę' Sovietų Sąjungai. Tad Sovietų vy
riausybė pripažino juos savo piliečiais, atleisdama 
jiems senąsias kaltes.

LONDON. — Papildomuose rinkimuose South Brad
ford apskrityje tapo išrinktas į Anglijos seimą dar- 
bietis prieš konservatųTatžagareivių kandidatą.

HONG KONG. — Kinų tautininkų komanda iš Čen- 
tautininkų “prezidentas” gtu persikraustė, į Sičangą, 
Čiang Kai-šekas, jo prem- tolyn į pietų vakarus, 
jeras gen. Yen Hsi-šan ir I 

; kiti ministrai perskrido iš nano 
Čengtu į Formozos salą ir pasiduot” komunistam. Tad 
paskelbė, kad naujoji jų tautininkai netektų pasku

bus Tapei miestas tinės papėdės Kinijos saus- 
žemyje. Pietinė Yunnan

Pranešama, kad ir Yun- 
provincija “linksta

sostinė
toje saloje.

Kinijos liaudininkų - ko- provincija rubežiuojasi su 
munistų armija jau apgulė Burma ir francūzų kolonija 
Čengtu, buvusią pastarąją 
tautininkų sostinę. Karinė

Kinija Mechanizuoja 
Angliakasyklas

ro politika, i 
burna kiekvienam, kuris tą 
politiką pakritikuoja!

Vinco Andrulio nusikalti
mas. kaip matome, ir yra tik 
lame, kad jis nesutinka su šal
tojo karo politika, kad jis 
stoja už tai, kad mūsų kraš
tas ir visas pasaulis gyventų 
laikoje!

ir Anglijos komisionieriai 
stengiasi tatai paslėpt;, ypač 
todėl, kad Franci ja bijo vo
kiečių armijos atkūrimo.

Kanada Nekelia Lemo dėl 
Uraniumo Pardavimo

vau j antį 
Puchetti.

Darbo 
grūmoja 
žemės 
streiką, jeigu valdžia nepa
leis Puchetti’o.

Valstiečiai, tarp kitko, 
reikalauja negaišuojant iš
leisti įstatymą, kuris įsaky

mų padalinti dvarų žemes 
i rendauninkam valstiečiam.

Pusantro procento stam
besniųjų savininkų dabar 
turi 36 procentus visos Ita
lijos žemės.

Rūmai Romoje 
iššaukti visuotiną 
ūkio darbininkų

OTTAWA, Kanada.—Ka
nados prekybos ministras 
C. D. Howe sakė, jog 1943 
metais buvo parduota So
vietų Sąjungai tam tikri 
kiekiai mišraus kanadinio 
uraniumo, cheminio jungi
nio su oksigenu.

Toks uraniumas ir pir
miau buvo laisvai pardavi- 

Inėjamas įvairiems kraš
tams, kaipo tūlose pramo- 

smerkė neniliečių areštus ir naudojama medžiaga, 
deportacijas.

Konferencija išrinko. Komi
teto garbės pirmininkais: ra
šytoją Thomas Mann ir vys
kupą Arthur W. Moulton.

Konferencija pasiryžo smar
kiai darbuotis — girti perse
kiojamuosius, puolamuosius 
žmones nepiliečius .

American Committee for 
Protection of Fo-eign Born— 
Amerikines Komitetas Svetur- 
gimiams Ginti, — prieš savai
tę laiko Detroite atlaikė savo 
konferenciją.

Ten buvo visapusiai ir pla
čiai aptarta, k&ip kovoti prieš 
šią isteriją, siaubiančią mūsų 
kraštą, prieš tą žiaurią kam
paniją, kuri yra vedama, tarp 
kitko, ir prieš nepiliečius.

Konferencija griežtai pa-

Tai nesprogstamoji atomi
nė medžiaga, ir Kanados 
valdžia nemato svarbos ta
me, kad Sovietai pirko to
kio uraniumo iš Kanados, 
pridūrė ministras Howe.

Sudužo 3 Jankių Lėktuvai

Komunistas Išrinktas į 
Pietų Afrikos Seimą

Bet...
štai, suskamba telefonas. 

Kalba Abner Green, Komite
to sekretorius.

—Ar jūs žinote,—sako jis, 
— jog konferencijoj nebuvo 
atstovauta nei viena lietuvių 
organizacija.

Nustebau I
Mes tiek apie ją rašėme ir 

raginome žmones dalyvauti.
Tai didelis apsileidimas, ir 

privalome žiūrėti, kad jis nie
kad nepasikartotų.

Atsiminkime, jog reakcinin
kų kirčiai kris ir ant lietuvių 
darbo žmonių nepiliečių: Dei-

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Per dieną nukrito ir 
sudužo bei sudegė trys ka
riniai amerikonų lėktuvai 
vakarinėje Vokietijoje. Vie
nas lakūnas užmuštas, keli 
sužeisti, o kiti parašiutais 
išsigelbėjo.

ORAS. — Lietus ar sniegas.

Indo-Kina.
Liaudies Armija jau pa

siekė Indo-Kinos sieną ties 
Tunghing miestu.

Liaudininkai užėmė jau 
visus pietinės Kinijos uos
tus, apart mažos Pakšos 
prieplaukos; tikisi greitai 
užimti ir Pakšą. Tuomet 
tautininkų kariuomenei ne
liktų jokio ištrūkimo laibais 
į Hainan salą. Tai būtų 
spąstai 150,000 tautininkų 
armijai tame Kinijos kam
pe.

PEKING, Kinija. — Ki
nų Liaudies Respublika 
įvedinėja mechaninius įren
gimus šiaurinėse savo ang
liakasyklose. Planuoja gau- 

(ti 12 milionų tonų anglies iš 
tiį kasyklų 1950 metais.

... ... .... Valdžia taip pat gerina
^į<sl^0ZBa sunaikino žibalo sveįkatos įr gyvybės apsau-

KEY WEST, Florida. — Prez. Trumanas lėmė, kad 
generolas Eisenhower, Columbia Universiteto pirmi
ninkas, ruošiasi į republikonų kandidatus busimiem 
prezidento rinkimam. Todėl Eisenhoweris dabartinia
me savo prakalbų maršrute taip smerkia Trumano 
“teisingosios dalybos” sumanymus.

WEST TULSA, Okla. ■ “ 
sandelius; padarė milioną dolerių nuostolių.

WASHINGTON. — Kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetas atidėjo iki gruodžio 19 d. tyrinėji
mus dėl uraniumo siuntinio Sovietams karo metu.

SOFIJA, Bulgarija. — Vienas fabrikantas prisipa
žino teisme, kad jis įstojo į bulgarų Komunistų Parti
ją tik tani kad geriau galėtų šnipinėti Amerikai ir 
Anglijai pipes Bulgarijos Liaudies Respubliką.

GENEROLAS GROVES PATS 
SAU PRIEŠTARAUJA

WASHINGTON. — Ge
nerolas Leslie Groves, bu
vęs vyriausias atominių 
projektų vadas, pradėjo 
pats sau prieštarauti.

Trečiadienį jis užginčijo 
buvusiojo lakūnų majoro 
Geo. R. Jordano pasakas, 
būk Harry Hopkins, arti
masis prezidento Roosevel-

siuntimo Sovietams. Tre-> 
čiadienį gen. Groves sakė 
tam komitetui, kad tiktai 
su jo paties užgyrimu ir 
valdžios leidimu buvo pa
siųsta Sovietų Sąjungai 
žiupsnis (small pinch) miš
raus, nesprogstamojo ura
niumo.

Ketvirtadienį gen. Gro- 
to patarėjas, ir Henry Wal- "es P!'adgj° atvirkščiai 
lace, kaipo Jungt. Valstijų savo.hudijimą ir gy- 

AP.., . . . .vice -prezidentas, girdi,ires1’ .kad jis nepasitikėjęs
Afrikos seimą lSpyrę gen Grovesą siųsti 

Sovietams sprogstamąją 
atominę medžiagą uraniu- 
mą.

Tada Groves, liudydamas 
Kongresmanų Neameriki
nės Veiklos Komitetui, už- 
reiškė, kad nei Hopkins nei 
Wallace nedarė jam jokio 
spaudimo dėl uraniumo

PIETŲ AFRIKA.
Pietinės 
(kongresą) tapo išrinktas 
komunistas Fred Carneson 
prieš dešiniųjų tautininkų 
kandidatą. Tai antras ko
munistas seimo narys to 
krašto istorijoje.

Pietų Afrika yra savival
dinė Anglijos imperijos da-

Sovietai Užginčija Paskalas 
apie Uraniumo Kasyklų 

Sprogimą
Berlin. — Anglai - ame

rikonai kartoja paskalas, 
būk įvykęs didžiulis spro
gimas sovietinėse uraniumo 
kasyklose rytinėje Vokieti
joje ir žuvę apie 3,000 vo
kiečių mainierių.

Sovietų vyriausybė už
ginčija tuos gandus; sako, 
tai tik pikti priešsovietiniai 
išmislai.

Uranium yra sprogstama 
atominė medžiaga.

kienė, Andrulis, vienas asmuo 
Clevelande,—jau pajuto tuos 
smūgius.

Mums tenka veikti išvien
su visais ir gintis išvien su vi- > prieš 
sais

ATHENAI, Graikija. — 
Plinta civilinių valdžios 
tarnautojų, mokytojų ir 
bankų raštininkų streikas 

monarcho - fašistų 
valdžią.

gas angliakasyklose. Sovie
tiniai inžinieriai į 
naujovinti tas kasyklas.

Anglija Nepašalins
svkia? su‘ Komunistų Mokytojų

Cechų Komunistų Partija 
Griežčiau Tikrina Narius

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos Komunistų Partija įsa
kė visiems nariams po nau
jų metų sunešti partines 
savo knygeles. Nariai tik
rinami, ar ištikimi darbi
ninkų klasei, ir tiktai to
kiems duodama naujos na-

Komunistų Partija aky
lai žiūri, kad po jos prie
danga neliktų jokio kapita
listų agento.

LONDON. — Anglijos 
darbiečių valdžia atmetė 
raginimus pašalinti komu
nistus mokytojus iš valsty
bei priklausančių mokyklų. 
Šiuo laiku tose mokyklose 
esą 2,000 komunistų moky
tojų.

Lordas Lucas, atstovaU; 
damas valdžios politikų 
“aukštajame” seimo rūme, 
pareiškė:

— Politinės mokytojų 
nuomonės yra privatus jų 
dalykas, ir tik reikalauja
ma, kad jie klasėse neskleis
tų savo propagandos.

Sukčius Kongresmanas
Lengvai Pabaustas

Daktarai Aptaksuoti Kovai
Prieš Sveikatos Apdraudą

Fe-1 WASHINGTON. — Ame-WASHINGTON.
derails apskrities teismas rikiečių Gydytojų Susivie- 
nuteisė sukčių republikoną nijimo suvažiavimas (Aniė- 
kongresmaną J. Parnell rican Medical Association) 
Thomasą tiktai 6 iki 18 mė- nutarė aptaksuoti 142,000 
nėšių kalėti ir $10,000 pini- savo narių po $25 kiekvie- 
ginės baudos sumokėti. In4- Taip vadai siekia sU-

Thomas valdžios lėšomis . pusketvirto mihotto 
samdydavo nebuvėles neva fondą kovai pnes 
raštininkes, būk reikalin-1 i u!nan<! valdžios sumany* 
gas oficialiam jo darbui 
kaipo kongresmano, ir pasi
savindavo jų algų čekius.

.kad jis nepasitikėjęs 
Wallace’u ir slėpęs- nuo jo 
95 procentus atominių “se
kretų.” Kartu Groves ragi
no Neamerįkinį Kongres
manų Komitetą toliau tyri
nėti paskalus apie atominės 
medžiagos siuntimą Sovie
tams karo metu. Tokie tyri
nėjimai, mat, reikalingi ka
rinės isterijos kėlimui prieš 
Sovietų Sąjungą.

WT •• <0 • H n • • TAPONIT VALDŽIA NORI Tuo būdu jis išsuko bent SlI LektllVU ŽUVO 9 ŽmonėsNauji Svietkai Šnipai įSraror " . . . . . . . . . . . . . .
POLITIKIERIUS

mą įvesti privalomą sveika
tos apdraudą visiems.

Prieš Bridges?
$9,000 iš valdžios. Už tai, 
pagal įstatymus, galima

TOKIO.— Japonijos vai- b“v<> ųiromtisą nubausti kalnus 
SAN FRANCISCO, Cal. džia siūlė taip pakeisti rin-’j~'

— Valdžia pašąukė dar ke
lis šnipukus liudyti, kad 
Harry Bridges, kovingasis 
Laivakrovių Unijos vadas, 
jau buvęs Komunistų Parti
jos narys, 
amerikinės 
pierius.

Bridges 
tai, kad tada prisiekė, 
nepriklausė K o m u n i stų 
Partijai.

Visi iki šiol “svietkai” 
prieš Bridgesą — tiktai 
samdyti valdžioj šnipukai. 
Jie painiojasi ir patys sau 
prieštarauja, “sviečydami.”

kuomet jis ėmė 
pilietybės

kįmų įstatymą, kad laikraš
čiams būtų uždrausta kriti- 
kuot kandidatuojančius po
litikierius; sako, laikraščiai 
turėtų tiktai pranešti rinki
mų pasekmes, be kritikos.

kaltinamas

po-

uz 
jog

TEL AVIV. — Visos val
gyklos Izraelyje užsidarė 
24-ms valandoms. Protes
tuoja, kad valdžia reikalau
ja racionavimo kortelių iš 
kostumerių.

BERLIN. — Angliškai- 
amerikinėje Berlyno dalyje 
sunkiai džiova serga 82,- 
000. vokiečių.

132 metų kalėjimo ir .$40,000 
piniginės baudos.

Bet teismas pasigailėjo 
to raudonbaubio, kuris pir
miau buvo Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto pirmininkas, o pir
mininkaudamas įžūliausiai 
kvotė, persekiojo komunis
tus ir progresyvius darbo 
unijų vadovus.

Kol Thomas bus kalėji
me, jam eis valdinė pensija, 
po $280 per mėnesį, kaipo 
buvusiam Kongreso nariui.

VALLEJO, Calif. — Į 
; nukrito keleivinis 

Cal. A r ro w Airways lėktu
vas. žuvo visi 9 buvusieji 
jame žmonės, tame skaičiu
je 3 kūdikiai.

šaukiama Jankių Diploma
tų Sueiga Azijoje

BANGKOK, Siam. — 
Jungtinės Valstijos šaukia 
čia savo diplomatų sueigą 
iš visų Tolimųjų Rytų kraš
tų. Jie svarstys politiką 

.prieš komunizmą.

FORMOZA. — čia sugu- 
---------įžėjo jau pusantro miliono 

BRAZILIJOS valdžia už- kinų čiang Kai-šeko taųti- ' 
draudė bet kokius susirin- ninku; pabėgo nuo Kinijos 
kimus be policijos leidimo, komunistų - liaudininkų, s
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Tebesiskaldo
Italijos dešinieji socialistai yra pasidalinę į dvi gru

pes. Vienai, pačiai dešiniausiai, grupei vadovauja Sara- 
gat, tik neseniai buvęs de Gasperi valdžioje. O kitai gru
pei vadovauja Silone ir Romita. • Abi grupės vienodai 
griežtai nusistačiusios prieš komunistus ir kairiuosius 
socialistus, kuriems vadovauja Nenni. Jos negali susi
taikyti tik vienu klausimu: Saragat nori, kad socialistai 
dalyvauti! klerikalo de Gasperi kabinete, o Silone ir Ro
mita stovi prieš dalyvavimą.

Silone ir Romita šaukia savo pasekėjų konvenciją su
organizavimui naujos Socialdemokratų Partijos. Kai 
nauja partija įsikurs, Italijoje bus net trys socialistų 
partijos.

o !

"Dypukams” Pasiskaityti
(paukščių. Visi gyvuliai bu-'rys plačiau, jie pradės orien- iltAy„,„U£la ultyugu _
Ivo veisliniai, kaip tai: avys tuotis. Ir iš mūsų nebuvo kos 45 metų uteratinio darbo 
iš Austrijos, karvės iš Bei- nė vieno, kad nebūtume bu- jubiliejus, gruodžio 4 d. 
gijos, arkliai iš Danijos ir vę nublokštais į kovos lau-

SĖKMINGAS PROSEIKOS BANK1ETAS
I

(Pabaiga)

“Darbas” rugpjūčio 3 d., 
1937 m. rašė:

— Prie Alytaus tilto sta
tybos darbų dirba apie 30 
moterų darbininkių. Jos 
dirba per dieną 11-12 va
landų ir gauna tik du ir pu
sę lito. Ukmergėj tilto sta
tybos moterys už 8 vai. dar
bo dieną gauna vieną ir pu-|V0> pes ------ - ---------- . .
sę lito. Kaune prie statybų valdinį darbą, kaipo agri- m - . IV . - 
dirba daug moterų. Dažnai kultūros patarėjas, gauda- minkštas nėsutas perkąsti, 
jos atlieka tuos pačius, 1—-- ----~ t----.----
kaip ir vyrai, darbus, bet jų atlaikymą. Jis kasdieną va- 
darbo mokestis valandai pa- žinodavo į miestą, tik neva-

Jau ankstyvame popietyje 
1.1. Laikė du bernus ir dvi ką su bosais, neapsieis ii* būriai draugiu ir draugų pra- 
mergas, o vasaros laiku prie jie. Reikia atminti, jog jie t dėjo rinktis į Lietuvių Audi- 
auginimo cukrinių runke- taip išauklėti buvo, kad ne- toriją. Rinkosi, ateidinejo 
lių, dirbdavo per virš 30 turėjo mažiausio supratimo'kiekvienas vienu ir tuo pačiu 
moterų. Jis pats ant tėvo apie darbininkų istoriją. Ki- tikslu —

Gražiai ir įspūdingai tapoije. Kalbėjo viso “Vilnies” 
atžymėtas draugo L. Prūsei- personalo vardu ir užbaigė, 

linkėdamas dar daug metų 
dirbti taip pat, su ta pačia 
energija ir ištverme.

Visų kalbos turėjo savyje 
panašų sentimentą, ir kada 
kalbėtojai tik paminėdavo 
Prūseikos vardą, kiekvienu 
sykiu pasipylė griausmingi 
aplodismentai jubiliantui už 
jo prakilnų ir aukštai vertin
gą darbą.

Padaliau prąbilo ir pats ju- 
biliantas Prūseiką. Jam at
sistojus. pasipvlė audringi ap
lodismentai ir tesėsi gana il
gai, ir kiek aptilus, jubilian- 
tas savo trumpoj kalboj šir
dingai padėkojo visiems už 
suteikta jam pagarbą. Dėko- 
io visiems: ir rengimo komi
sijai. ir dahwiams. ir gasna- 
dinėms. paruoš'isioms valgius.

Dėkojo taipgi už gausią' fi
nansine paramą, kuri eis į 
“Vilnius” valaus fondą. Be 
to, pareiškė džiaugsmą, kad 
tiek daucc draugu ir draugių 
darbuoiasi tam pačiam tiks
lui. kaip ir jis.

Pertraukose, tarne kalbu, 
Jokubka ir Savukaitė ska;tė 
prisiųstas telegramas su svei
kinimais ir prancšinėio, kiek 
ir kas aukoio. Auku su svei
kinimais ir buvo no 5. 10. 25 
ir 50 do’erių. Suplaukė ne
maža suma. j

Be viso to. dalyviai ir kai 
kurios organizacijos Įteikė 
draugui Prfismka ir dovanas. 
Dovanu priduota anie desėt- 
ką. Jūsų reporteriui nepavy
ko viską pastebėti bei nu
girsti. Anie dovanas ir finan
sus, manau, rengimo kom’siiir 
šiomis dienomis paskelbs “Vii- 
nvje,” paduos smulkmenišką 
raportą. Taipgi atžymės ir 
ta, jei kas šiame rašte apleis
ta, nepasakyta.

Beie, Misevičius su savuoju 
nnaratu už^ekordavo visa ban
kieto procedūrą, kiekvieną 
kaib.a ir dainas.

Viską paėmus anlamaį, ban- 
kietą galima nriskaityti nrie 
gerai pavykusiu visais atžvil
giais. Manau, retas iš mūsų 
vadu, švietėju, literatu turi 
tiek daug itekos darbminkuo- 
se, kaip Prūseiką; anot Bace
vičiaus—“mes gerbiame Prū
seiką todėl, kad jis visą laiką 
ėio su darbininkais, dirbo 
jiems...”

Bankietui užsibaigus, sekė 
šokiai ir asmeniniai pasivaiši- 
nimai visose trijose salėse iki 
gilios vėlumos.

“Vilnies” Rep.

pagerbti mūsų visų
• draugą 

Prūseiką, kuris visą savo gy
venimą pašventė kovai už 
darbo žmonių reikalus.

Kur tik neisi, visur būre
liai stovinėja, šnekučiuojasi. 
Pas visus matosi šventiška 
nuotaika. Pačioje bankieto 
salėje ilgos eilės stalų, pa
puoštų gėlėmis, grupė mergi
nų ir moterų daro pasiruoši
mus priimti svečius, kurių 
nuolat dauginasi ir pagaliau 
prisipildė pilna svetainė, 
darant

Dar 
svečiai 
stalų, 
bes stalo

ūkio taip, kaip ir nedirbda- tais žodžiais tariant, jie nei gerbiamą žmogų —
1 __ _ - - . z • i • Dvii 00 i Ir n IrllTMo vion cnes Lazdijuose, turėjo nesapnavo; apie marksizmą 

klasių kovą, o tai ne

mas 25 litus už susirinkimo Atminkime, kad šį riešutą 
bekandant, ne vienas socia- 

. listas atšipo dantis arba už- 
prastai 95 centais mažiau,'žinodavo tuomet, kuomet la- springo jo nepeikandęs.,Ne 
kaip vyrams.

“Lietuvos Žinios” rugsė
jo 4 d., 1937 m., rašė:

V. Andrulio Suareštavimas
Prieš keletą dienų Chicagoje Fili agentai suareštavo 

Vincą- Andrulį, seną veikėją, dienraščio Vilnies štabo 
narį. Šiuos žodžius rašant, kaltinimų smulkmenos mums 
nežinomos. Gerai, kad Civilinių Teisių Kongresas ir Na
cionalinis Komitetas Sveturgimiams Ginti pasidarbavo 
ir Andrulį išėmė iš kalėjimo. Tas tik dar kartą puikiai 
įrodo, kaip svarbios yra tos organizacijos ir kaip svarbu 
lietuviams jas paremti.

Atvejų atvejais Andrulis stengėsi tapti piliečiu, bet 
nepajėgė, nes kiekvienu sykiu Chicagos reakcijonieriai 
jam kelią pastodavo. Šis jo suareštavimas, aišku, yra 
dalimi reakcinės isterijos ir naujų persekiojimų bangos. 
Sveturgimiams tenka daugiausia nukentėti. Bet mums 
atrodo, kad persekiojimais veikėjų reakcija progreso ne
sulaikys ir neišgąsdins tų, kurie tiki progresu ir geresne 
ateitimi. Visa pažangioji visuomenė gins tuos, kurie yra 
pirmutinėmis aukomis pasikėsinimo ant Amerikos žmo
nių demokratinių teisių ir civilinių laisvių.

Teisingas Pasmerkimas
Amerikos Civilinių Laisvių Unija susirūpinusiai ty

rinėjo Peekskill įvykius pereitą rudenį. Ji dabar paskel
bė savo raportą. Raportas sako, kad net keturi žmonės 
vedė tyrinėjimą per keletą savaičių. Apklausinėj o beveik 
šimtą tos apylinkės gyventojų.

Kas kaltas už tas “riaušes?” Kalta pavieto policija
. ir vietos reakcijonieriai. I----o-----  _-------x ------

Civilinių Laisvių Unija savo raporte patiekia planą, sakė: Norėjau su šiais ne-

►

bai ’galvą skaudėdavo. Sve- kitaip bus ir su vėliausiais 
čias pasisakė, kad jis, bū-i imigrantais. Kurie greičiau
damas Lietuvoje, niekaip stversis mūšy. spaudos, tan- 

suprasti, kodėl 7™^ lankys mūsų parengi
mus, tie greičiau supras 
klasių kovą ir greičiau iš
eis ant kelio, kuris viso pd\ 
šaulio proletariatą veda i 
naują, gyvenimą!

— Socialinio draudimo negalėjo
praktikoj pasitaiko tiesiog zm(>nes,. ateJe 1 teatrą,'•ne
netikėtų kurijozų, kurie yra Per^a PaGes brangiausio bi
ne kas kitas, kaip pasityčio- prasčiausią,
jimas iš darbininku. Chaze- J1? ę dabai, čia atvazia-| 
no ir Sūnaus linųfepdirbi- v?s’ suPrato’ jam i ka-, 
mo įmonėj sunkiai sužeidė iauomen§ nereikejo eiti, nes ** 4- w v xx’xm * i vm r-»-i v r/x *1 rv i-x -x I r 4-1
viena darbininkę. Ji nuo ne-,. u .v_ „ .
Inimino-n ateitikirrm šolnimn!11* metus surname. Jis vi- chavičius ir jam panašūs? kasai padavė >aš?mą, kad neži«°j0-. j°g 7™ tokk/ Ar jie. jau ant tiek sugedę, 
paskirtu pensiją. Kasa ne- zmnnių, kūne pinigų netun kad nebūtų galima iš jų 
laimingąją apžiūrėjo, iš- n.’ ^2 nor1’ _ padaryti dorus žmones?
kvietė į Kąuną ir paskyrė 2 
litus 71 centą mėnesiui pen
sijos. Šiai pensininkei į 
Kauna kelionė kainavo 40 
litų...

“XX Amžius” kovo 31 d., 
1937 m., rašė:

— Vilkaviškyje 
gatvėj vienas namų savinin-! 
kas su teismo antstoliu ir 
policija išmetė į gatvę be- i 
darbio P. inventorių. Vaka
re esant temperatūrai že
miau nolio, gatvėje stovėjo 
lopšys, kuriame gulėjo 8 
mėnesių vaikutis ir kitame

naujoj

SU- 
apie 700 skaitlinę., 
prieš penktą valandą 
buvo pakviesti prie 

Už taip vadinamo gar- 
r engimo komisija 

; artimiausius 
Prūseikos draugus bei atva
žiavusius iš toliau svečius. Pa
čiame viduryje prie didelės 
puokštės gėlių sėdėjo jubili- 
antas su prisegta gėle kostiu
mo atlapoje.

Visiems susėdus, kurie gavo 
progą sėstis pirmu atveju, 
veiterkos bematant apkrovė 
stalus skoningai 
paruoštu valgiu, 
vyriausią vietą 
kutiena. Ir be 
liškumo prasidėjo 
iškilmė.

Kaip minėta, asmeniniai da
lyvavo apie 700 svečių. Bet 
tai ne viskas. Kiti šimtai ir 
tūkstančiai iš visos plačiosios 
Amerikos čia taip pat daly
vavo mintimis “dvasiniai.” .

Besi vaišinant, prasidėjo ir 
oficiali 
Ją atidarė 
direktorių pirmininkas d. Ma-

Na, o kaip mes turėtume susodino pačius J • • J 1 • 1 * TY1 1 . _tėvas nuvažiavo į apskritį'reaguoti į tokius, kaip Ple-

i dorus žmones? 
iti. Tai ve, drauge, Laisvė Kaip visi karaliai turi savo 
tokius ūkininkus vadina vaiską, taip ir ponas Dievas 
buožėmis. Tik jiems, dvari- turi savo. Skirtumas yra 
ninkams ir valdininkams, tame, kad karaliai turi pa
buvo gerai smetoninėje Lie- prastus kareivius, o ponas 
tuvoje gyventi! Dievas angelus. Kartą an-tuvoje gyventi!

Laisvė ir keletas draugų gėlų divizijoje vienas ange- 
jau išsireiškė, kaip mes tu- las pavirto į velnią ir sū
rime atsinešti linkui ^“dy- buntavojo visą diviziją prieš 
pūkų.” Todėl ir aš norėčiau poną Dievą. To jam neuž- 
kelis žodžius tarti šiuo klau-teko, jis pradėjo visokias 

išimu. kiaulystes krėsti, o ponas
Visų pirmiausia, mes ne- Dievas jį bausti. Kartą po- 

gerai darome, kad juos va- nas-Dievas taip perpyko, 
diname dypukais. Jie jau- kad iš piktumo velnią pavo- 
Čįasi, kad tai yra neigiamas žė po puodu ir išlaikė sep- 
žodis. Tai kam mes turime j tynias dienas. Na, ir kas iš

~ j O T7" j i • 1 •

kiaulystes krėsti, o ponas

pagamintu- 
tarpe kurio 

užėmė kala- 
jokio oficia- 

bankietas-

b an kieto programa.
Vilnies” board>U£i sekti’fašistus ir juos neigti?)to? Kuomet po septynių die-

atvožė ziliauskas, paaiškinęs trumpai 
j švelnesnio žo- puodą, vietoj velnio, ogi žiū- šios iškilmės tikslą, pakvietė 

Juk jau kas praėjo, ri, kad kunigas gaspadinę i šios iškilmės toastmaster^ d. 
tas negrįš. Didžiuma iu yra spaviedoja. Ponas Dievas Į Joniką 
jaunimas ir, kiek man žino- mostelėjo su ranka ir tarė: 
ma, jie, būdami Lietuvoje, “nepadariau tavęs žmogumi 
nei mažiausio supratimo ne-ir nei nebandysiu, jei pada- 
turėjo apie politiką. Jie va

tas j skudurus, miegojo ki- . - v ~ y.™™
tas kokiu noroš metu vai-1 Nejaugl mes ne«alime su’ nų ,onas 
i x -r v.^ . \. rasti jiems :kas. Lopšį supo ir verkiam 
tį mąžytį tildė, basomis ko- i 
jomis kokių septynių metų 
mergaitė. Korespondentas

kaip ateityje būtų galima išvengti panašių susikirtimų. į laimingais pakalbėti.1 Bet į
Pasiūlymai susideda iš keturių punktų, ši organizacija mergaitė, supanti baigianti davosi,ūpu ir buvo suklai. 
reikalauja, kad niekur niekam nebūtų trukdoma laisvai įšalti į purvą lopšį, tuojau žinoma čia nekalbu
susirinkti, arba viešoje vietoje, ar ant privatiškos nuo- pradėjo verkti, ištarus, kad 
savybės. Tam nereikia reikalauti jokių leidimų. Antra, (tėvai ieško buto ...

O kaip su važiuote? Gal ?
laisvai galėjoj.

jei rengiamos dvi demonstracijos, viena kitai priešingos, 
neturi būti leista joms įvykti tuo pačiu laiku ir toje pa- darbininkas 
čioje vietoje. Trečia, kad policija suteiktų pilnutinę pro-1 važinėti autobusais? Bet ar 
tekciją susirinkusiems, kai sužino, kad prieš juos yra ; 
keno nors kėsinamasi. Ketvirta, jeigu kas padaro užpuo
limą, arba vartoja spėką prieš susirinkusius, policija tu
ri suareštuoti užpuolikus. '/ ,

Ir tik dėl to, kad Peekskill valdžia ir jos policija ne
prisilaikė šių pamatinių taisyklių apsaugojimui ramaus 
susirinkimo, kuriame turėjo dainuoti žymusis daininin
kas-Paul Robeson, įvyko reakcijonierių užpuolimas.

Gerai, kad Amerikos Civilinių Laisvių Unija pridėjo 
savo balsą prie pasmerkimo reakcinių chuliganų.

asmenį už prasižengimą jobypsenos✓ 17 i Teisėjas keletą momentų
NEBUVO SUSIPYKĘ 'pasvarstė tą argumentą ir 
Sakoma, kad kai Henry tarė:

Thoreau gulėjo ant mirties

jūs atmenate šį įstatymą:
— Uždrausta darbinin

kams Važiuoti autobusais 
nuo 7:3(j iki 9:00 vai. ryto 
ir nuo 13:30 iki 15 vai. va
kare.

Iš ko smetoninis Seimas 
susidėjo? Smetoninis Sei
mas susidėjo iš 49 atstovų; 
21 dvarininko, 7 agronomų, palikdamas liūdesyje 
6 valdininkų, 4 advokatų, 3 žmoną, dukras/ sūnus, taipgi 
kunigų, 3 gydytojų, 1 inži-i seserį, brolius ir kitus gimi- 
nieriaus, 1 miškininko ir 1 nes. Prie jo karsto daugybė 
veterinaro gydytojo. Ūki- gyvų gėlių buvo sudėta nuo 
ninku — nei vieno. 42 iš jų žmonos; dukrų, sūnų, giminių 
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Thoreau gulėjo ant mirties “Tas argumentas yra ge- j Pagulėjo tautininkų sąjun- 
patalo, pas jį atėjb teta ir rai apgalvotas; sekant lo-lq.v

~ gišką supratimą, aš todėl: Manau, kad is to, kas
apkaltinu tik jojo ranką ir aukščiau pasakyta, nėra 
pasiunčiu ją vieniems me-1 sunku susidaryti vaizdas, 
tams į kalėjimą. Pagal jo jog prie Smetonos nebuvo 
pasirinkimą^ jis ją gali pa-! patenkinta didžiuomenė. 

Tie streikai, tos demonstra
cijos, vis daugiau ir dau- 
gaiu žadino liaudį į kovą 
prieš smetoninį režimą.
Kaingi Buvo Gerai Gyventi 

Smetonine j e Lietuvoje?
Neseniai viena draugė 

manęs klausė: Laisvė tan
kiai rašo apie Lietuvos buo
žes, tai kas jie yra toki per 
vieni?

Spalių mėnesį pas mane 
svečiavosi ką tik atvažiavęs 
iš Vokietijos mano brolio 
sūnus ir jis, nors atsargiai, 
bet pusėtinai nušvietė šį 
klausimą.

Jo tėvas Suvalkijoj turė
jo šimto margų ūkį. Laikė

užklausė:
“Henry, ar jau susitai

kei su Dievu?”
Thoreau jai atsakė:
“Aš nežinojau, kad kada 

nors mudu buvome susipy
kę.”

Bausmė Vagies Rankai
Advokatas, ----->>

vieną vyrą, kuris buvo kai
tinamas už įsilaužimą į so
tinius namus, teisme pareiš
kė: u

“Jūsų garbė, aš supran
tu, kad mano klijentas vi
sai neįsilaužė į namus. Jis 
rado verandos langą atida
rytą ir jis tik įkišo dešinę 
ranką pro langą ir pasiėmė 
keletą menkos vertės daly
kėlių. Tačiaus, mano klijen- 
to ranka tai ne jis visas. 
Aš niekaip negaliu supras- būna, 
ti, kaip galima bausti visą |

jcj gan pa 

lydėti į kalėjimą, arbe ne.” 
Kaltinamasis nusišypsojo, 

su pagalba advokato at- 
šriūbavo savo medinę ran- 

gindamasuką, padėjo*jų ant suolo ir 
• abu išėjo laukan.

To Niekad Nebūna
— Mes vedę jau virš me

tai laiko ir niekados nesi-' 
barėm. Jei kada kokių skir-i 

■ tumų tarpe mūs įvyksta, o 
aš esu teisinga, tai Feliksas 
greitai sutinka ir kuovei- 
kiausiai pasiduoda.

— Bet jeigu jis būna tei
singas?

— Oh, taip niekados ne-.

Dievas

rys tave žmogumi, tai tik 
komunistai!”

Manau, kad mes iš jų 
naudos neturėsime, nes jie 
gyvena iš žmonių mulkini
mo ir jie mulkins žmones 
net ant paskutinės salos,

----- -------- ., via nbnaiuu 
apie jų vadus, kurie žinojo, 
ką daro. Negerai darytume, 
jeigu su išskėstomis ranko- 
|juos siektume. Tegu jie pa
gyvena, paragauna boso j kaip generolas Čiang Kai- 
mėilės ir Amerikos demok- šėkas, 
ratijos. Kuomet jie apsidai- Jaunutis.

New Britain. Conn.
Sunkiai ligos prispaustas 

Jurgis Mickevičia užbaigė gy
vybės dienas savo namuose, 
35 Thornily St., 20 d? lapkri- 

palikdamas liūdesyje

ir jo prietelių. Palaidotas su 
bažnytinėmis ceremonijomis 
šv. Marijos kapinėse.

Jurgis Mickevičia buvo 
linksmo, draugiško būdo žmo
gus, su visais sugyvendavo 
gražioje santaikoje, taipgi 
buvo ir pažangus žmogus, 
skaitė dienraštį Laisvę. Jis 
neapleisdaYo bė'voik nė vieno 
pažangiųjų organizacijų pa
rengimo, neretai išmesdavo 
doleriuką kitą kultūros reika
lams, vis tai a t jausdamas sun
kaus darbo žmonių apšvietos 
organizacijas, nes ir 
sunkiai dirbdavo, visados 
foundrėje.

Išgirsdavome jį ne kart^ 
pokalbiuose 'sakant: darbinin
kai privalėtų susiprasti, orga
nizuotis į unijas, su unijos pa
galba lengviau būtų galima 
įgyti lengvesnes darbo sąly
gas, didesnę užmokestį, ne
reikėtų bijoti ir boso, sykiu ir 
man būtų geriau.

Vienu tarpu, gerokai prieš 
metus, Jurgis draugam nusi-

patsai

apie 18 arklių, Įg karvių, skundė, fed esą feūndrėje 
30 avių ir, žinonia, įvairių sąlygos nepakenčiamos, iteik-

šią kas nors daryti. Reikia 
gyventi, be darbo nebūsi, bet 
iš boso pusės priespauda jau 
nebeatlaikoma. Po to netru
kus ten, kur jisai dirbo, su 
keliais savo patikimais san- 
draugais ėmė foundrės darbi
ninkus ir suorganizavo į uni
ją. Apie tai gal nė savo šei
mai nėra pasisakęs, kad tokį 
darbą atliko, nes buvo gero
kai pakantrus. Bet kita bė-

užimti vietą. Drg. 
Jonikas, taręs kelis įžangos 
žodžius, pakvietė rengimo 
komisijos pirmininką d. Jo- 
kubką, kuris pareiškė, kad 
draugą Prūseiką sveikina ne 
tik vietiniai bei šiaurinės A- 
merikos pažangieji lietuviai, 
bet taipgi visos pietinės Ame
rikos lietuviai darbininkai ir 
jų organizacijos.

Po šių oficialių paaiškinimų 
sekė meninė dalis programos. 
Sudainavo labai žavingai He
len ir Richard: Misevick due
tas ir po jų A./Dočkienė ir C. 
Stanevičienė, avėtas. Daini
ninkės ir dainininkas skyrė 
savo dailias draugui Prūsei- 
kai. Dainos buvo liaudiškos ir 
labai jausmingos. Duetams 
akompanavo taipgi meistriš
kai D. Yuden. Svečiai progra
mos pildyto jams atsimokėjo 
gausiais aplodismentais.’

Po šio gražąus pamargini-, 
mo, gražių dain^, pirminin
kas perstatinėjo’ eilę draugų 
ii’ draugių pakalbėti. Tapo 
iššaukti sekami: Juris, S. Vė
žys, K. Yakus, Dr. Šimkus,

Pittsburgh, Pa.

An- 
am- 
per 

Vėliau turėjo
išvežioiimo biznį. Pri-

Povilaitis, 58 metų 
Buvo angliakasys 

metus.

X . • ■ | «' ’ .w. A. • r^*****wv<*»^y

da: stoka žinojimo, kaip uni-.; Gussie Senet, V. Andrulis, M. 
ją palaikyti čielybėje, kad " 
nepakriktų, o tuo tarpu uni
jos kompanija nepripažįsta! 
Pagaliau visgi kompanija, pa
būgus tos unijos, nors vienam 
skyriui tebesančios, foundrės 
darbininkam- suteikė šiokį to
kį pagerinimą. Tuomet Jur
gis buvo nudžiugęs tuo lai
mėjimu.

Laikas slinko ir senatvė ar
tėjo, jėgoš mažėjo, prisiėjo 
ąpleisti foundrės darbą. Bet 
kas veikti be užsiėmimo? Su 
šeima nusitarę, įsigijo ūkį su 
minčia, kad visados jame bus 
sveikas oras, šviežias ipais- 
tas ir kiti senesniam žmogui 
patogumai, tai dar bus gali
ma pagyventi. Tačiau neil
gai ūkyje pagyvenęs Jurgis 
drūčiai susirgo, / vęį grįžo 
miestan, mat, mieste galimy
bės yra prie greitesnės medi
kais pagalbos pataisymui 
sveikatos.

Bacevičius, Daukus (Detroit), 
J. K. Budris, Dr. Butko, A. 
Jakienė, D. Yuden, B. Gelgo- 
ta, Smith (La Porte), F. Jur- 
geliūtė. Sveikino, bet nekal
bėjo: Daukiūtė (Detroit).

Visi kalbėjusieji atidavė di
džią pagarbą drg. Prūseikai 
įvertindami jojo nuveiktus 
darbus ir linkėjo dar daug 
metų darbuotis, šviesti darbo 
žmones kaip ir iki šiol. Drg. 
Andrulis apsistojo kiek pla
čiau. ir savo kalboje išsamiau 
apibūdino Prūseikos 45 metų 
nuo veikius ir kaipo literato, iiz 
kaipo žurnalisto, ir kaipo or
ganizatoriaus pažangaus lie
tuviško judėjimo Lietuvoje 
jaunystėje, o vėliau Ameriko-

VISOKIOS ŽINIOS
Gruodžio 2 d. pasimirė 

tanas 
žiaus.
ilgus 
alaus
klausė prie LDS 105 kuopos, 
New Eagle, Pa.

Paliko nuliūdime žmoną, sū
nų. dukrą ir 3 anukus, taipgi 
brolį. Iš Lietuvos paėjo iš 
Kauni jos, nuo Girdžių baž- 
nytkiemio. Pirmiau skaitė 
Laisvę, o vėliau dienrašti Vil
nį. Ramybėje jam ilsėtis, >o 
giminėms užuojauta.

Mirė Antanas Petraitis, 72 
metų. Palaidotas 3 d. 
!žio.

Lapkričio 30 d. mirė 
Adomaitis iš Esplen, 
Parson. ;

Lapkričio 26 d. rado už
muštą Jenne Brasco, tai sesuo 
graboriaus Brasėo Brothers 
nuo 5th* Avė. Užmušėjas ar 
užminėjai dar nesusekti.

Mūsų mieste šiais laikais 
ivyksta daug piktadarysčių ir 
vagysčim Daug užpuolimų yra 
anu.sallūnų ir gazolino stočių. 
Yra užpuolimų ir ant moterų 
dienos laiku — atima jų pi
nigines.

D. P. Lekavičius.

Gruo-

Jonas 
West

A

I
>

Nors Mickevičia nebuvo pa
žangiųjų organizacijų nariu, 
bet jis .buvo mintyse su jų 
draugais, su tomis idėjomis, 
gerini gyvenimą visiem, kad 

' Pagaliau, drūčiai ligos pri- būtų lėhgvesnis, šviesesnis ry-......
.sį)ąustas,c;neišiaikž, . - tojus. .’\ ,sius,

LONDON. — Anglija 
per metus išleido daugiau 
kaip 9 milionus dolerių pro- 
pągandaį už ®avę prieš ko
munistus bei- kitus kairiuo- 

..

1 5- t

2 pusi.—Laisve (Liberty, U th. Daily)—Šešt., Gruod. 10, 1949
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LMS News and Views

(Tąsa)
Kašėtą aš gerai asmeniniai pažinojau, nes per

* tūlą laiką jis priklausė tai pačiai socialistų kuopai, 
kaip ir aš. Vėliau iš jos viešai, per spaudą, pasitrau
kė, socializmą pasmerkdamas, — išvadindamas

4 Marksą ir Engelsą žydais, o Debsą — nemokytu, 
tamsiu airiu.

Ten pat viešai per spaudą jis paskelbė, jog per 
suklydimą ir neapdairumą buvo išsižadėjęs katali
kų tikybos, dėl to apgailestaująs ir dabar vėl nusi
žeminęs grįžtąs atgal ir jau niekad nuo jos dau
giau nesiskirsiąs.

* Tai buvo nedidelio ūgio, — už mane kur kas že
mesnis, — vyrukas, sudžiūvęs, užsigrūdinęs senber
nis, pagal savo amžių lengvai galėjęs būti Doros tė
vu. Ant jo galvos mažai tebuvo likę plaukų — ir tie 
jau baltavo. Tačiau, mano oponentas mokėjo dailiai 
apsirengti, visuomet atrodė poniškai ir žinojo, kaip 
tai išnaudoti savo interesams.

— Kas visa tai sugalvojo? — žiauriai nustebin
tas, šaltu prakaitu išpiltas, aš užklausiau.

— Kas?! Neklausk manęs ir dėl to nepyk ant 
manęs. Žinok, brangusis, jog ne aš.

Kašėta jau senokai, tęsė Dora, “turėjo ant josios 
akį.” Ne kartą jis netiesiogiai jai piršosi, bet Dora 
ir tėvai jį ignoravo, jo nepaisė, — ji dar buvo per 
jauna. Palšiai laukė, ar neatsiras kur nors geresnis 
kavalierius už Kašėtą, — gal profesionalas, gal di
desnis biznierius, gal šiaip koks nors pakeltesne gal
va vyras. Jei atsiras — Kašėta bus paliktas amži
nai senberniauti, o jei ne — bus geras ir jis. Juk 
jis daugiau nenusens, kiek jų duktė: senės jis, se
nės ir ji! Kai Palšiai pamatė, kad į jų šeimą sie
kias! įsiskverbti jų darbininkas, ekonominiai men
kutis ir dar socialistas, kuomet jie pajuto, jog Dora 
rimtai apie mane galvoja, dėl manęs net sielojasi, 
naktimis nemiega, jie nusitarė dukters išleidimą už 
vyro reikalą paskubinti! .

Viskas buvo aišku! Dabar gerai įsitikinau, jog 
Amilija Lyšienė yra pirmos rūšies informacijų šal
tinis! - ...

— Ar tu myli Kašėtą?-— akylai stebėdamas, 
klausiau Dorą.

Mergina, nusibraukusi nosine akis, sriūbtelėjusi 
kavos, šaltai, nuleidusi akis, atsakė:

— Koks naivus klausimas! Niekad iš tavęs to ne
sitikėjau! Jeigu jį mylėčiau, tai šį vakarą čia su ta
vimi nebūčiau. Šį vakarą Kašėta, puikiai žinau, sė- 

/ di pas mus, geria su tėvu konjaką ir nekantrauda
mas laukia manęs. Ir jis lauks, kol aš namo grįšiu.

< Tuomet jis ir tėvai klausinės, kur aš buvau. Aš at
sakysiu: buvau su drauge teatre. Tuomet jie klau
sinės: su kokia drauge? Tuomet aš atsakysiu: su 
Amilija Lyšiene. Tuomet... jie žinos, kad aš buvau 
su tavim, bet nieko nesakys, nuduodami, jog pri- 
imą mano pasakojimą teisingu... Tuomet Kašėta 
kaip nors dės pastangų patirti, ar iš tikrųjų Ami
lija buvo su manim teatre... ir viskas aiškiausiai 
bus žinoma ... Tuomet motina pradės zurzėti, mane

• barti ir verkti... Tuomet tėvas jai padės...
Mergina liovėsi kalbėjusi ir vėl pradėjo kukčioti;

Aš ją raminau:
* — Liaukis, Dorute! Sakyk man: ką tu siūlai šiai 

problemai išspręsti? Ką mudu darysime? Ar tu iš 
tikrųjų tekėtum už Kašėtos, jei tėvai verstų?

< TTžuot atsakiusi į klausimą, mergina naują da
lyką įterpė:

— Turiu viltį, jog mano tėvai savo nuomonę at- 
keis ir leis man tekėti už tavęs, mielasis.

— Aš jos nematau.
— Vakar buvau pas kleboną, mūsų šeimos gerą 

draugą ir prietelių, kurio žodis mano tėvams — 
įstatymas. Visą reikalą pastačiau jam pilnoje švie
soje, ir jis žadėjo man padėti. Jis rimtas ir moky
tas. Bet jis nori...

— Kad aš stočiau į parapiją, kad padaryčiau vie
šą išpažintį, kokią kadaise atliko Kašėta? —- rūs
čiau pertraukiau ją. — Nesulauks!

— Ne, ne! Jis tik nori tave sutikti ir pasikalbėti. 
Jis geras žmogus, plačiai dalykus mato. Klebonas 
man šitaip sakė: “Aklai sprendimo nedarysiu. Po
ną Kašėtą aš pažįstu puikiai — išmintingas, pa
mokytas, turtingas ir rimtas vyras. Na, o Mykolo 
Kilpos nesu sutikęs. Net ir geriausiais norais besi
vadovaudamas negalėčiau apie jį, jo nematęs ir su 
juo nepasikalbėjęs, patiekti savo nuomonės.”

— Tu sutikai?!...
— Taip, Maiki, sutikau! Tai vienintelė išeitis — 

vienintelis kelias man į laimę. Prašiau kleboną ūž
ėti pas mus pasikalbėti su tėvais ir tavim — vi
siems kartu. Klebonas mielai sutiko tai atlikti. Da
bar, brangusis, viskas remsis susitikimu su klebo
nu. *

Šis Doros atidengimas mane žiauriai nukrėtė. 
Tai parodė, jog mergina ne pati savo ateitį spren
džia, bet atiduoda tėvams ir klebonui, kuris, gerai 
nujaučiau, mano pusės nepalaikys. Tačiau man ne
beliko nieko kita daryti, kaip eiti tuo kreivu taku, 
kurį rodo Dora.

A t Kunigas Kibiras klebonavo Vandenmiestyje jau 
per kelerius metus. Jis Čia atvyko tiesiog iš Švei
carijos su teologijos daktaro laipsniu ir del to pa- 

’rapijiėČių buVč s^aitbiiias inokytif žmogumi. 'Jo

By Mildred Stensler
LOOKING FORWARD-—THE 

NATIONAL LMS CONVENTION
Article 1 of the constitution of the 

Lithuanian Fine Arts League states: 
“The League has as its aims: To unite 
Lithuanians actively participating in any 
branch of the fine arts with the purpose 
of co-operative activity in the field of 
the fine arts, ? literature, drama, music, 
song etc.” And further in Article 3: 
“the convention of the League is the sup
reme body of the organization.”

Such a biennial convention was just 
held in Cleveland. A spirited group of 
delegates, among them many of the 
youth leaders in the league, laid the 
groundwork for a stronger Lithuanian 
Fine Arts movement. It was immedia
tely evident that the time allotted for 
this meeting was too short to take each 
individual problem through a complete 
analysis as it was originally intended. 
But that certain changes must come to 
pass was evident, even in brief discus
sion. The following are a few of the ex
cellent recommendations that came from 
the delegates.

1. The LMS Center should make a 
greater effort to organize new cultural 
activity groups. This, it was decided, 
could best be done by sending out com
petent organizers on tours.

2. The LMS Center should keep in
closer and constant touch with its mem
bers. This could be done by publishing a 
monthly periodical. , •

3. The LMS Center should publish a 
greater variety of songs and plays writ
ten by Lith-American writers for the 
enjoyment of Lith-American audiences. 
A contest or some other form of com-

petition should be initiated to stimulate 
more writfers and composers to submit 
their material to I the LMS publishing 
center. Writing in English should be en
couraged if that medium is the better 
for the writers’ own expression.

4., The LMS Center should put its 
publishing office on a more efficient 
business basis. This to be done by paying 
for the material used and advertising as 
a publishing house. A new catalogue is 
essential and it should be widely dis
tributed.

5. The LMS Center should sponsor 
evening schools and summer schools, 
taking necessary technical knowledge 
from accredited American as well as 
Lithuanian teachers.

6. The Choruses and other cultural 
groups belonging to the LMS should co
operate with the LMS Center by buying 
and using the material published by the 
Center, and in turn passing on anything 
new originated in their group for mass 
publication.

From these few recommendations it 
can be apparent that the delegates were 
very much interested in the welfare of 
their central league. What pleased me 
particularly was that the majority of 
/the criticism and constructive sugges
tions came from the American-born de
legates. Each one was eager and anxious 
for the LMS to serve his organization to 
the greatest advantage. Whęn the dis 
cussions had to be limited to 5 minutes 
almost every speaker found that he had 
a lot more to say than 5 minutes worth 
and kept begging for more time.

The convention voted to keep the cen
ter in Chicago. With such a group of en
thusiastic young people and experienced 
adults there, we feel that the National 
Committee will endeavor to carry out 
the wishes of its governing body, the 
LMS Convention. **

Binghamton, N. Y.
Brooklyn© menininkų su

vaidinti Wilkes-Barreje “Gie
da Gaideliai” man labai pa
tiko. Nesigailime nuvykę juos 
pamatyti. Buvo juokų ir su. 
sigraudinimo. Gaila, kad ne
įmanoma visiems 
juos pamatyti.

Mes susitarėme 
rai: Navalinskas, 
P. Balčiūnas, B. Bukšas ir aš 
ir nuvykome. Kelionė buvo 
gera.

Garbė drg. Buknienei, kad 
taip ilgą ir sunkią rolę 
gražiai atliko. Puikiai 
dinb ir kiti aktoriai. Bei k etų, 
kad ir Binghamtono lietuviai 
pamatytų tą veikalą. O tą 
mes galime padaryti, jeigu 
p a g e i d aušime ir veiksimo. 
Brooklyniškiai galėtų ir pas 
mus atvykti ir suvaidinti tą 
pujkų veikalą.

J. Vaičekauskas.

j tis Komitetas paskyrė tam
I reikalui $27, tai bendrai susi
darė $100. z

Visiems ir visoms aukoju
siems širdingai ačiū!

A. J. Bekampis.

lietuviams

penki
J. Stroli

taip 
vai-

Philadelphia, Pa

LMS VEIKLA
Tai Jau ir Po Suvažiavimui I

■ Vienuoliktasis LMS suvažia
vimas, įvykęs dvi dieni Cleve- 
lande, keliais atžvilgiais buvo 
vienas geriausių. Raportai, 
kaip centro komiteto narių, 
taip ir vienetų atstovų, buvo 
geri ir “į tašką.” Taip jau ir 
diskusijos’Jt-nt'japortų praves
tos sklandžiai/

Iš vienetų raportų paaiškė
jo, jog kolonijose meno mėgė
jai veikia gerai. Jei vienur 
kiek susilpnėjp, tai kitur ge
rokai pakilo. Ypatingai daug 
veiklos parodė III-ji Apskritis, 
kuri jungia lietuvių meno j 
gas net keturiose rytinėse vals
tijose.

Naujas reiškinys, ir džiugi
nantis, pasireiškė po paskuti
niojo suvažiavimo, tai organi
zavimas vaikų ir jaunuolių 
grupių, panašių ką pora de- 
sėtkų metų atgal vadinome 
Ateities žiedo Draugijėlėm. 
Kolei kas tokių draugijėlių 
teturime tik tris, bet numato
mos galimybės tą skaitlių pa
dvigubinti trumpoje ateityje.

mininko raporto eita prie rin
kimo prezidiumo.

Pirmininkių išrinkta brook- 
lynietė Ieva Mizarienė, pagel- 
bininku chicagietis Jonas Jo- 
kubka; sekretorium seranto- 
nietis Kazys Genys, pagelbi- 
ninku chicagietis L. Jonikas.

’ Į mandatų komisiją išrinkti: 
newarkietis Harry Mitkus, 
hartfordietis Joseph Thomas 
ir chicagiete Olga Martin.

J rezoliucijų, nominacijų ir 
rekomendacijų komisiją iš
rinkti: brooklynietis Vincas 
Bovinas, newarkiete Mildred 
Stensler, elizabetietis Vladas 
Žukas, chicagietis Vincas And
rulis ir detroitietė Aida 
Liminskaitė.

Suvažiavime dalyvavo 21 
organizacija. Jas atstovavo 41 
delegatas. Gaila, kad neturė- 

I jome delegatų iš Massachu
setts, Kanados ir tolimųjų 
vakarų — Kalifornijos, Wa- 
chingtono ir tt.

Su pasveikinimais — nuo 
organizacijų ir pavienių — 
įteikta $316.75.
Centro Buveine ir Naujas 
Komitetas

Delegatų sudėtis šiame su
važiavime irgi skyrėsi nuo pir
mesnių jų. Didžiuma delegatų 
jauni vaikinai, merginos it' 
moterys. Jie čia gimę, bet in
teresuojasi lietuvių liaudies 
menu. Daugelis jų gerai kalba

Centro buveinė didžiuma 
balsų nutarta palikti, kur da
bar yra — Chicago j e.

Nominacijų ir rekomenda
cijų komisija pasiūlė sekamus 
kandidatus į centro komitetą, 
kurie suvažiavimo vienbalsiai

Shenandoah. Pa
Mirė Paul K Valkauskas, 

Laisvės skaitytojas, gyvenęs 
Z i on Grove, Pa. Mirė gruo- 

Pašarvotas 
pirmadieni.

džio 8-tos rytą, 
namie. Laidos 
gruodžio 12-tą.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną, 2 dukteris ir 3 sūnus. 
Liūdinčiai šeimai reiškiame 
užuojautą.

Aukos Laisvės Perkraustymui
Philadelphijos lietuviai nuo- i 

latos širdingai remia darbi
ninkišką judėjimą, štai, jie 
vėl suaukojo $100 perkraus
tymui 
naują 
mai:

dienraščio Laisves į 
vietą. Aukojo seka-

ir E. Bekampiai $10., 
aukojo: Plietai, Lipčiai ’

lietuviškai. Suvažiavime ta- 
Čiaus nebuvo “diskriminuota” 
nei angliška kalba. Kuriem
delegatam buvo patogiau išsi
reikšti mintis angliškai, tie
kalbėjo angliškai.
Prezidiumas ir Atstovybė

Suvažiavimą atidayė vietinės 
komisijos pirmininkas Jurgis
žebrys ir pasveikinęs delega
tus pervedė vadovybę Centro 
Komiteto pirmininkui J. Ned- 
varui. Po trumpo centro pir-

FAIRFIELD, CONN.
Mirė Anna 

raščio Laisvės 
venusi 554 
Mirė anksti 
rytą, 
tu ves bus pranešta vėliau, 
šeimai reiškiame užuojautą.

Velionės šeima žinią prane
šė laisviečio Jono Grubio 
žmonai Elzbietai, velionės 
pusseserei, prašant skubiai at
vykti šeimai pagalbon. Drg. 
Grubienė tos pat dienos po
pietį išvyko į Fairfield .

’pranešimai
ELIZABETH, N. J.

j Liet. Darb. Susivienijimo 33 kp. 
j susirinkimas įvyks trečiadienį, 14 d. 
■ gruodžio (Dec.), 8 v. v., 408 Court 

> St. Nariai dalyvaukite, turėsime 
M. svarbių reikalų aptarti. Valdyba.

(268-269^)

Markert, dien- 
skaitytoja, gy- 
Grasmere Avė. 
gruodžio 8-tos

Apie šermenis ir laido- 
pranešta

Po $5 
ir Vasiliauskas $4.50. Lyroj 
Choras—$3. Po $2 aukojo 
P. Šlajus, Jukna, šapranaus 
kas, A. Pranaitis, Grinienė 
A. Atgalainis, Degutis, 
Walski ir Geras Draugas.

To $1 aukojo: P. Poodis, 
P. Valantienė, M. Balukevi- 
čienė, K. Brazis, Kovalčiuk, 
Vinelis, Mulokaitė, Senas Vin
cas, Juknienė, K. Žilinskas, 
Pusvaškienė, Povilaitis, V. 
Paukštys, II. Kušleikienė, R. 
Merkys, F. Paukštienė, J. Ra- 
gažinskas ir Plietukė. Po 50c 
M. Ramanauskienė ir Kaz
lauskas. Smulkesnių surink
ta 50c. Dalyvavę baltimorie-

E. Stan- 
Deltuvienė po

Po $1 aukojo baltimorie- 
čiai: A. žemaitis, P. Pasers- 

akordionistą . kis jr Juškauskas. Philadel
phijos Organizacijų Veikian- g”'kr“ v/k.

Koncertas
Po sesijų, sekmadienio ,va

kare, toje pat svetainėje įvy
ko koncertas. Programą pildė 
didžiumoj delegatai ir delega
tės : /Amilia Jeskevičiutė- 
Young, Helen ii’ Richard Mi- 
sevick, A. Dočkienė ir C. Sta- i čiai aukojo sekamai 
nevičienė, Uršulė Palevičienė kevičienė ir F 
ir Nellie Beliunienė. Svečių $2 
artistų turėjome solistę Aldo “* 
ną DeVetsko, 
Frank Valchar ir jo jauną se
sutę šokikę Virginia Valchar. 
Visais programos dalyviais 
publika buvo pilnai patenkin
ta.
Rezoliucijos ir Tarimai

Suvažiavime priimta bend
ra LMS veiklos rezoliucija, 
kuri bus kaipo kelrodis nau
jajam komitetui. Rezoliucija 
prieš varžymą civilių teisių ir 
pasveikinimas Tarybų Lietuvos 
menininkams.

Naujoji valdyba instruktuo
ta parinkti patogesnį laiką se
kamam suvažiavimui, pagei
dautina anksčiaus, nes šio su
važiavimo delegatai kaikur ir 
per sniegą turėjo pabraidyti. 
Taipgi duoti daugiaus laiko 
svarstymui menininkų reikalų, 
šiame suvažiavime dvi dienos

A.

pasirodė per trumpa. Daugiau 
kreipti atydos į organizavimą 
naujų meno grupių ir plėtimą 
esamų. Leisti periodinį biule
tenį, skelbti konkursus ir skirti 
dovanas dramos ir dainų kū
rėjams.

išrinkti:
Ona Petrutienė, DaratėlėJu- 

dzentavičienė, A. Dočkienė, 
Konstancija Stanevičienė,. 
Konstancija Abekienė, Ruth 
Juodaitytė, Roger 'Zįlis^ J. 
Kriščiūnas, Juozas Neęjvaras, 
Vincas Andrulis, Jonas Jokub- 
ka, Justas Misevičius ir Leo
nas Jonikas.

Alternatais (taip jau vien
balsiai) išrinkti: Helen Mise- 
vick, Richard Misevick, Olga 
Martin ir Juozas Bendokaitis.

Naujasis komitetas, apsigin
damas tas pareigas, įvertina 
delegatų išreikštus pageidavi
mus. Su vienetų veikėjų ir pa
vienių liaudies meno mėgėjų 
kooperacija, stengtis pateisinti 
pareikštą suvažiavime pasiti
kėjimą. L. Jonikas.

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

NEWARK 4, N. J. 
Humboldt 2-796 ’

straipsnių pasirodydavo katalikiškoje spaudoje ir 
po jais visuomet, greta jo pavardės, buvo prikerg
tas “Dr.” titulas. Klebonauti jį čią vyskupas pa
skyrė po didžiojo parapijiečių streiko, paskelbto 
prieš klebono (Dr.) Kibiro pirmtakūną, ne visai ko
rektiškai pasielgusį su parapijiečių pinigais, sudė
tais naujai bažnyčiai statyti.

Parapijiečiai Kibirą gyrė, sakydami^ jog tai vie
nas šviesiausių ir jų dvasinius ir net ekonominius 
reikalus suprantančiausių kunigų. Jo pamokslai bu
vo turiningeshi nei kitų kunigų ir taikomi daugiau? 
klausytojų galvoms, q ne jausmams.

/(Bus daugiau)

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHiS
(REP&YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio 14-tą, 8 vai. 
vak., Liet. Pįl. Kliubo svetainėje. 
103 Green St., balių kambaryje. 
Kviečiu visus narius atsilankyti, nes 
knygos už šiuos metus jau atėjo, 
tad ateikite atsiimti. Kiti, kurio dar 
nesate užsimokėję duokles, ateikite 
ir užsimokėkite, gausite po gražią, 
naują knygą. Draugiškai, raštinin
kas K. Krašnitskas. (268-269)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 19 d. gruodžio, 7 v. v.. 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti, nes pirm Ka
lėdų, kaip paprastai, draugės susi- 
neša maišią, o klubas fundina gė
rimą. Taigi, dalyvaukime skaitlin- 

i gai ir savo draugus atsiveskime.
(267-268)

X.
11 į

•T

GIRTAUSI fl DUONA z

^OCHOLES BAKING
Grand St., Brooklyn \

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes pei’kame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, 
Į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir i kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS . Tel. EVergreen 4-8802

M CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

s
<

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Niujorkas — Paskutinis Pakvietimas
Skersa i-Išilgai

Poetas Walt Whitman buvo ■ 
pagerbtas New York o Univer-1 
siteto studentu praėjusi ket
virtadienį.

★
Senatorius Pat McCarran, 

grįžęs iš Europos, pareiškė' 
spaudos korespondentams, jog i 
dipukai, gyveną Vokietijoje ir 
kitur, turi geresnes sąlygas 
už daugelį vidutiniu Ameri
kos piliečiu Jungtinėse Valsti- į 
jose.

★
Policija užpuolė butą (217 

E. 107th St.. New Yorke) ir 
suėmė keturis asmenis, kalti
namus 1 ioteriios tikietu par
davinėjime; sakoma, iie darę 
per metus $250.000 biznio.

★
Miesto valdžia uždraudt 

garadžianis plauti bent kieno 
automobilius; tai daroma iš
einant iš to. kad miestui grū- I 
moja nedateklius vandens.

★
Kataliku vyskupija Brook- , 

lyne, Queens ir Long Islande į 
pradėjo vaju už sukėlimą 
$400,000 sumos pastatymui j 
prie vyskupo Moloy palociausĮ 
dar vieno pastato.

★
Dantų gydytojai New Yor

ke pasižadėjo sutaupyti kiek
vieną dieną mažiausiai 6,000.- 
000 galionu vandens; tai pa
daryta Greater New York 
Dental nariu mitinge, įvyku
siam praėjusį trečiadienį Stat
ler viešbuty j.

★
Dėl to, kad valdžia uždrau

dė garadžiams plauti žmonių 
automobilius. pasilieka be 
darbo nemažai darbininkų. 
Jie didžiai nepasitenkinę šiuo Į 
miesto administracijos spren- i 
d imu.

★
Metropolitan Life Insurance j 

kompanija skelbia, kad su i 
naujais metais ji pradės duo
ti žmonėms paskolas mažesnė
mis sumomis, ši kompanija 
yra pati stambiausia inšiū- 
rince kompanija Amerikoje.

Radio City Music Hall ro
doma technispalvinė muziki
nė filmą, taipgi įdomi gyvųjų 
programa, tai kalėdoms pri
taikytas spektaklis.

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją!

PAGARBA IZRAELIO PREZI
DENTUI * SUDŪŽTA LĖKTU
VAS FRANCIJOJ * KANADA 
IEŠKO DINGUSIO KUNIGO * 
SUS IKIRTIM AI RIN KIM UOS E

BOGOTOJ. 

EMBASSY
ftOth St. ir Rockefeller Plaza, 

Broadway ir 72n<l St.

į Istorija Drąsios Moteries
Kuri nepaisė teroro, 

I gindama nekaltą merginą!

m-u-m presents

WALTER PIDGEON 
ETHEL BARRYMORE 

PETER LAWFORD 
JANET LEIGH 

ANGELA LANSRURY

.LOUIS CALHERN- FRANCIS I. SULLIVAN lt
S flĮvįT Directed by GEORGE SIDNEY ,V

Produced by CAREY WILSONTHE M G-M 
■RECORDING STAR

SHEP FIELDS
YVETTE . I
JOEY ADAMS

MARK PLANT•TONY CANZONERI

Extra 
Addtd Attroctron

iiHUaiiite:... liiurf.

now 
PLAYINGB’way & 

5ht St.

Gražus ir Linksmas Pokylis
Rengia Lietuvių Kultūros 

Klubas. Programa, girdėjau, 
bus labai įdomi, šeštadienio 
vakaras vra liuesas nuo kas
dieninio darbo, kur svečiai su
sirinkę galės skaniai paval
gyti, išsigerti ir tuo pačiu Sy
kiu pasiklausyti: muzikos, 
dailiu, pamatyti lietuviškų šo-

Jau Tik Viena Savaitė! 
Pagelbėkit Garsinti

Jau keletą kartų buvo pra
nešta, kad kitą sekmadienį, 
gruodžio 18-tą, Lietuvių Kul- 
»ariniame Centre bus pastaty
ta (pakartota) R. Mizaros su
kurt;'.. Jono Valenčio sureži- 
ojota d runa “Mūsų Gyveni
mo žaizdos.“ Stato Namo 
Bmidrove. Visas uždarbis ski
riamas Auditorijos sceneri- 
joms

prašom-' visų Centro rėmėjų 
talkos per šia paskutinę sa
vaitę — lengviausios talkos: 
pageločt pusk leist plakatų. 
Kas tik turite kokią progą su
sitikt su lietuviais — darbe 
ir susirinkimuose, pasiimkite 
po pluoštelį plakatų ir pa
skleiskite. Lai visas Brookly- 
nas apie tai sužino! Plakatų 
galima gauti Laisvės raštinėje 
ir Kultūriniame Centre. V.

200,000 Asmeny i 
Saugosią Eikvotojus

Miesto administracija įsakė 
savo 200,000 tarnautojų, kad 
i ir- saugotų vandens naudoji
mą. Kuris iš jų pamatys ki
tus eikvojant vandenį, priva
lo apie juos pranešti ir jiems 
būsią pabauda uždėta.

Gyventojai prašomi taupyti 
vandenį. Jei kuriame apart- 
mentnamyj vanduo eikvoja
mas dėl namų savininkų ap-1 
sileidimo, tai turi būti pra-1 
nešta valdžiai, — savininkai 
būsią patraukti atsakomybėn.

Pavojus, kad miestui van
dens gali pritrūkti, dar vis 
didelis.

Tiesa, rašant šiuos žodžius 
(trečiadienio rytą) yra Jtru- 
putėlį prisnigta ir, sakoma, 
būsią daugiau sniego ąr lie
taus, bet tas padėties nepa
taisys, jei piliečiai nesusipras, 
jog reikia vanduo taupyti.

Valdžia perspėja žmones, 
kad didmiestyj, žiemos šven
čių proga, prasi pi ės netikri 
popieriniai pinigai. Piliečiai 
privalo pasisaugoti ką nors 
perkant ar parduodant; žuli- 
kai ryždamiesi pasipinigauti 
prisidirbo falšyvų “pinigų” ir 
juos bandys žmonėms įkišti.

and hit 
ORCHESTRAL. U U UHlncylnA į __ jį Pi

LATHROP & LEE
AMSwilh i! 

kių, kuriuos šoks Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės šokikų 
grupė, ir taipgi girdėsime gra
žių ir labai svarbių kalbų.

Gerbiamie i i, nepamirškite 
dienos ir laiko, tai bus gruo
džio 10 dieną, 7 v. v., Lietu
viu Kultūros Centre, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Įžanga veltui.

Kviečia L. K. K.

Prašo Drabužių Anti
fašistams Tremtiniams

Amerikoje veikia, kaip jau 
skaitytojas be abejojimo žino, 
Joint Anti-Fascist Refugee 
Committee (Bendrasis Anti
fašistinis Tremtiniams Gelbė
ti Komitetas), kurio tikslas 
yra kuo galima padėti ispa
nams anti-fašistams tremti
niams.

Šito komiteto pirmininko 
pareigas eina Dr. Edward K. 
Bąrsky. Jis, Komiteto vardu, 
atsišaukia į visuomenę: kurie 
turi atliekamų rūbų, paauko
ti juos ispanams anti-fašis
tams tremtiniams, esantiems 
Francūzijoje ir Meksikoje.

Drabužiai reikia priduoti 
arba siųsti šiuo adresu: Joint 
Anti-Fascist Committee, 192 
Lexington Ave., New York 
City, Room 1501.

Connolly Pasitraukė 
Iš Miesto Tarybos

Darbietis niūjorkiškės mies
to tarybos narys Eugene P. 
Connolly įteikė savo rezigna
ciją, — rezignaciją su pro
testu.

Jis protestavo, kam miesto 
tarybos nariai reakcininkai, 
be jokio teismo, be apklausi
nėjimo, išmetė iš tarybos ko
munistų atstovą Benjamin J. 
Davis.

Tame tarybos posėdyje, ku
ris padarė tokį žiaurų ir ne
taktišką sprendimą, Connolly 
negalėjo dalyvauti, nes jis 
buvo išvykęs į savo brolio lai
dotuves. Jei jis būtų ten da
lyvavęs, būtų griežtai užpro
testavęs, būtų kovojęs.

Pasitraukdamas iš miesto 
tarybos, Connolly sako, tai 
padariau parodant, jog yra 
vienas narys taryboje, kuris 
griežtai smerkia nedemokra
tišką tarybos žygį.

šis Connollio žygis—smūgis 
reakcininkams ir raudonbau- 
biams!

FILMOS-TEATRAI
Roxy Teatre rodoma filmą 

“Dancing in the Dark,” nau
ja 20th Century-Fox techni
spalvinė muzikine filmą; da
lyvauja William Powell, Mark 
Stevens ir Betsy Drake; geri 
vodeviliniai aktai.

Elmer Rice parašyta “Street 
Scene” bus suvaidinta per ra
diją sekmadienį; gruodžio 11 
d., dalyvaujant Richard Con
te, Diana Lynn ir Shirley 
Booth. Bus girdima iš NBC 
stoties. Stato The Theatre 
Guild on Air.

The Newsreel Theatres, Inc., 
rodo pasaulines žinias pa- 
veiksluose: iš Izraeliaus, 
Francūzijos, Anglijos, Kana
dos, Colombios; taipgi ame
rikietiškos paveiksluotos ži
nios: iš Kalifornijos, Niujor
ko, Floridos, ir kt. 50th St. 
teatre rodoma “Realm of The 
Redwoods” — mokslinė fil
mą, 72nd St. Teatre: “Realm 
of the Redwoods,” “Spills and 
Chills,” “Knights Must Fall.”

Capitol Teatre rocloma fil
mą “The Red Danube” su 
Walter Pidgeon, Ethel Barry- 

; more, Peter Lawford, Angela 
Lansbury, Janet Leigh ir Lou
is Carburn. ’

Kriaunai! Gerai 
Pagalvokite!

Gruodžio (Dec.) 14 dieną*, 
įvyksta kriaučių priešmetinis 
susirinkimas Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo patalpose, 
kaip 7 :30 vakare.

Kriaučiai ir kriaučkos, ge
rai pagalvokite. Jūs neda
lyvavimas susirinkime pa
tiems būtų vergavimas. Įvyks 
lokalo visos valdybos rinki
mai, o dabartinė mūsų lokalo 
valdyba yra demokratine ir 
mūsų visų yra pareiga apgin
ti lokalą nuo užpuolikų, bui- 
vydinių ir glaveckinių menše- 
vikiškų šiukšlių. Keleivyje 
lapkričio 2 d. J. Buivydas ra
šo ir sako, kad gruodžio mė
nesį rinkimuose turim visą lo
kalo valdybą išrankioti. Tas 
parodo, jog Buivydo apetitas 
yra įsibriauti ir vėl į lokalo 
valdybą, kad galutinai vi
siems “praislisčius” kriau- 
čiams, lietuviškose dirbtuvėse 
dirbantiems, pažeminti, o 
menševikams pagerinti. Toks 
jojo yra nusistatymas.

Dar sykį tariu: kriaučiai ir 
kriaučkos, gerai pagalvokite! 
Ateikite į susirinkimą ir sep
tyniems broliams miegantiems 
parodykite, kad dabartinė lo
kalo valdyba atstovauja gerai 
unijistus lietuvius kriaučius.

J. S.

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garam
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

( ® •

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAN PEIST, Ph. G.,

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

Optometrists
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RES. TEL.

HY. 7-3631

•'06'*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lnispluotas 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.
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Mirė Žymusis Negrų I 
Liaudiškas Dainininkas

Praėjusį antradienį Belle
vue ligoninėje mirė žymus ne
grų liaudies dainų dainininkas 
ir gitaristas, Tluddy Ledbet
ter. Jis buvo 60 metų am
žiaus.

Velionis buvo plačiai Ame
rikoje žinomas dainininkas, 
liaudies draugas ir dėl jos 
darbuotojas. n

Jam pagerbti buvo ruoštas 
pokylis, bet jis mirė, jo nesu
laukęs. Paliko žmoną Mortą 
ir dukrelę Mao Richardson, 
gyvenančią Kansas valstijoj.

Namą Projektas 
Whitestone Rajone

Niujorko valstijos butų ko- 
misijonierius H e r m a n T. 
Stichman užgyrė projektą, 
pagal kurį Whitestone rajone 
būtų pastatyta 2,000 šeimų 
gyvenamųjų namų. Namų 
mėnesinė nuoma būsianti apie 
$14.62 mėnesiui.

šis projektas realizuoti lė-

Dr. A. Petriką |
DANTŲ GYDYTOJAS | 

221 South 4th Street | 
BROOKLYN, N. Y. g 

Tel. EVergreen 7-6868 o

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

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 Pietus!
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

suos apie $20,000,000. Vieta, 
kurioje nauji namai, lyg ir 
paskyras miesčiukas, išdygs, 
bus vadinami Clearview 
Houses.

Statyba prasidės sekamų 
metų pavasarį. Rudenį, sako
ma, jau bus galima kai ku
riems gyventojams kraustytis 
ten gyventi.

šis Whitestone rajonas yra 
netoli Whitestone tilto, už 
Flush ingo.

Aukojo Jonui Karsonui 
Kojoms Nupirkti

'' - i
Laisvės štabo ir LDS centro 

darbininkai patėmijo Naujo
sios Anglijos draugų susirū
pinimą nupirkimu naujų me
dinių kojų mūsų veikėjui ir j 
bendradarbiui Jonui Karšo-, 
nui. Jie sako: Mes irgi turi-’ 
nie prisidėti. Ir sekami drau- į 
gai tam tikslui paaukojo po 
vieną dolerį: Lillian Kava
liauskaitė, S. Susna, R. židžiū- 
nas, S. V., V. Rudaitis, Ona 
Jakštienė, Amelia Burba, Jo
nas Siurba, D. M. šolomskas, 
R. Mizara, A. Bimba, V. Tau
ras ir Pr. Buknys.

Ačiū visiems. A. B.

I
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JOSEPH BALTAITIS
■ BAR & GRILL
■ 518 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
ru- '*

E Geri Valgiai laukia jūsų visada
■it... -■»

IĮ DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbcriai

t TT TDD^C D A D 411 GRAND STREET 
| L U1 I O O Ak BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

SZn TELEVISION
•t

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara diena ir naktį 7 dienas savaitėje

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

Kazimieras Lapikaitiij brooTt- 
lynietis, aną dieną buvo užė
jęs į Laisvės išleistuvę atsi
naujinti dienraščio. Jis skun
dėsi nesveikata, nors fiziškai 
atrodo tvirtas. Nepaisydamas 
nesveikatos, d. Lapikaitis rū
pinasi mūsų judėjimo reika
lais.

11 MILIONŲ SENŲ 
AMERIKIEČIŲ

Washington. — Valdinis 
Statistikų Biuras apskaičia
vo, kad dabar Jungtinėse 
Valstijose yra 11 milionų 
senų žmonių, sulaukusių 65 
metų amžiaus bei daugiau.

SIŲSKITE
Dovanų Pundelius

MAISTĄ-DRABUŽIUS 
VAISTUS

/ Sov. Sąjungą ir kitas 
Pasaulio Dalis

Standard Pundeliai ar Savi 
Jūsų Pundeliai

ČIA APMOKĖTAIS TAKSAIS
Visi Pundeliai Apdrausti Prieš 

Praradimą ar Sugedimą 
Reikalaukite Nemokamo 

Katalogo

WORLD TOURISTS, Inc.
1845 Broadway (60th St.) 

New York 23, N. Y.
Tel. Luxemburg 2-0590

S. S. Lockett, M. D. |
GYDYTOJAS |

223 South 4th Street . j
BROOKLYN, N. Y. Į

Valandos: J
1- 2 dienom; 6—8 vakarais į

Ir Pagal Pasitarimais i

Telefonas EVergreen 4-0203 ■




