
i

Neleido Vaidinti “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdų.” 

Kas Kaltas?
Elizabetho 'Lietuviams.
Salių Klausimas.

Rašo R. MIZARA

s■
Darbo Žmonių 

Dienraštis 
Kaina $7.00 Metam* 

Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

No. 270Elizabeth (N. J.) savišal
pos Aušros Draugija buvo už- i 

£ “E ”' AUKŠČIAUSIAS TEISMAS UŽGYRE
.. [RENDŲ KONTROLES ĮSTATYMĄ

ėjusį sekmadienį Liberty Salė-J ------- :-------------------
ieD , , , \tiel Valdinis Direktorius Nuėmė

Rengėjai padare lapelius,-
garsino spaudoje ir kvietė Eli- J(_QnĮrOlį> HU() MUioHU NUmU 
zabeth visuomenę suvykti spėk-; *- 4-

taklio pamatyti. ' ~“
Tačiau paskutinę dieną, sek-1 W ashington.— Atlkščiau- 

madienį, rengėjai skambina sias Teismas vienbalsiai pa- 
aktoriams, pranešdami, kad tvirtino įstatymą dėl rendų 
pastarieji nevyktu į Elizabeth, kontrolės gyvenamiems na- 
nes vaidinimas neįvyks. imams iki 1950 m.

Kodėl ne? Aukščiausias
Dėl to, kad salės manadže-1 

mentas paskutinėmis dienomis 
atsisakė isnuomuoti salę, o kitos 
salės ant greitųjų rengėjai ne
galėjo gauti!

manadžerius ren

išduoti salę, kam ne.
salės direktoriai, atrodo, 
tiek yra bejėgiai, kad jie 
ir pasiduoda klerikalui dik-

Kodėl salės
gėjams atsakė

Dėl to, kad vietos kunigas 
užpuolė salės direktorius ir 
reikalavo nenuomuoti!

Kunigas Simonaitis ar kuris 
jo leitenantas, mat, rįžtasi būti 
diktatoriumi, — diktuoti Liber
ty salės direktoriams, kam jie 
gali

O
ant
ima
tatūrai.

Kunigai skundė policijai 
kalą ir jo aktorius: “Mūsų 
venimo žaizdas,” kurios nelie
čia politikos, kunigai padarė 
“subversyviu veikalu!”

Kunigai melavo, I ' 
kad ant savo pastačius, ir 
jiems, deja, šiuo kartu, pavyko i 
savo judošišką politiką praves
ti!...
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LAISVE-LIBERTi’
• 'tie Only Lithuanian Dailx 

• n the Eastern Htafe*

m l.orhner Street 
Brooklyn 6. N. V.

Telephone: Stairu

Teismas 
panaikino . čikagiškio fede
ral™ apskrities teisėjo EI.

gą” šalies Konstitucijai.
Įstatymas leidžia vieti

nėms miestų ir valstijų val
dyboms nuimti rendų kont
rolę.

Valdinis namų direkto
rius Tighe Woods pats yra 
atšaukęs rendų kontrolę

R. Shaw’o pirmesnį spren- bent dviem milionam gyve- 
dimą, kuris atmetė tą įsta-' namųjų butų įvairiose vals- 
tymą, girdi, kaipo “priešin- tijose.

Dienraščio XXXI.

Vėliausios Žinios I SENATORIUS ŠAUKIA JANKIUS GINT 
'FORMOZĄ NUO KINĮ) LIAUDININKUWashington. — Per savaitę 89,000 pakilo skaičius rei- rviMUOLą nuo i\iny Liauominiię 

kalavimų mokėti valdines nedarbo pensijas bedarbiams. I _____________
Naujų aplikacijų dėl nedarbo pensijų dabar yra 417,900,' • r • I • J •• ”7
tai antra tiek daugiau, kaip pernai tą patį mėnesį. Kinų Liaudies Armija Atėmė dar,

Nedarbo pensijas gauna 2,331,000, o daugiau kaip mi- TVf* . rji j
lionas bedarbių jau išbaigė pensijas pusmečiui; taigi per.*^^*f iri lestų IS 1 dill IHIR KU
6 mėnesius jie negaus pensijų. | 

generolu MacArthuru apie 
Formozos gynimą nuo kinų 
Liaudies Armijos.

(Manila. — Jungtinės 
Valstijos pastaruoju laiku 
siunčia vis daugiau ginklų 
ir amunicijos kinam tauti
ninkam Formozos saloje.)

Senatorius Fergusonas 
laiko Formozą faktinąja

iš karine Amerikos baze, kur 
>u Čiang Kai-šeko tautininkai 
— I priimti tiktai kai]) “buidin-

London. — Sustreikavo 850 darbininkų trijose Londo- konas senatorius Horner 
no elektros gamyklose. Reikalauja daugiau algos. 'Ferguson reikalavo pasiųs-

Darbo ministras George Isaacs pasiuntė kariuomenę ti Jungtinių Vasltijų armi- 
streikui* laužyti. !ją į Formozos salą, kad at-

Į muštų Kinijos liaudinin
kus - komunistus nuo tos 
salos, paskutinės Čiang 
Kai-šeko tautininkų “tvir
tovės.”

Fergusonas sugrįžo

Lake Success, N. Y. — Sovietinės Ukrainos atstovas 
Jungt. Tautų Saugumo Taryboje Andrius Galaganas siū
lė atmesti Holandijos sutartį su dešiniaisiais Indonezijos 
vadais ir įsakyti holandų armijai pasitraukti iš to kraš
to.

i Galaganas parodė, kad Holandija pagal tą sutartį vis
'Francijos Komunistai Sautų v“d“ms indone^ vais-ITALIJOS PRAMONĖ 

NUSMUKO 13 PROC.
Roma. ■

ku fabrikinė Italijos gamy
ba nupuolė 13 nuošimčių. 
Yra bent pustrečio miliono 
bedarbiu.

Europinių Fašistų
Pekin, Kinija. — Azijinių ir australinių kraštų darbo RaęLnJję 

j unijų konferencija atsišaukė į Europos ir kitų vakarinių 1 J J
Paryžius. — Francijos šalių darbo unijas sulaikyti imperialistų pasiruošimus' ------ -

Komunistų Partijos komi- naujam užpuolimo karui. | Geneva.-— Vakarines
tetas šaukė pasmarkinti ko-1-------- , ropos nacių - fašistų

I va dėl taikos išlaikymo. Ko-1 Washington.—, Pusšešto miliono amerikinių šeimų ne-kaukia tarptautinį sa-
1 4- 4- T\ < X UZM ClLl « X Iz l • 1 4" "I ' 4- i t •» »■» «> L •<<X/-X v ▼ U . J 77 1 4. •Z.'. L. a

— Pastaruoju lai- i Didina Kovą už Taiką

51’0-

Hong Kong. — Kinų ko
munistų radijas pranešė, 
kad tautininkų valdžia pa
čioje vakarinėje Tsinghai 
provincijoje pervedė liaudi
ninkams ir tą provinciją.

Kinų Liaudies Armija 
, Čengto, 

ir eilę kitų 
miestu, t

vo suvažiavimą, kuris ne
užilgo įvyks Moran mieste

lakSai Dliryja Virs JŲ miteto pareiškimas kriti-' turi galimybės del jokių lįplaukų, apart mizernos “social 
i— - - - - - security” pensijų, neskaitant tų, kurie galėtų dirbti, bet

negauna darbo, kaip pripažino Social Security valdyba. 
O bedarbių yra apie 5,000,000, nors valdžia savo ra

portuose mažina tikrąjį jų skaičių.

jau užėmė Yušu, 
Nanghcien i 
Tsinghai

kuoja įvairių parti jinių ap
skričių vadovus, kad neiš- 

I vystė masinio judėjimo 
Buvęs IPrieš pasiruošimus karui;

, už per silpną 
veris parode, jog taksai ša-l veikimą l>rieš «inkh* Sami: 

..............- ----- ■“ gabenimą karui

Procentą Pajamų
Washington. — __ .

prezident. Herbertas Hoo-,yPa^t peikia
. .XX JZXV.XXX.XZ, JVZį-, X-XV.-XXV. * ’X-X | . ;

Jies valdžiai ir vietinėms [mmiI _lr 
valstijų valdyboms u T_

kiek drūti, daugiau kaip 30 procentų 
visų amerikiečių pajamų.

Kalbėdamas 1

vai

Elizabeth miesto lietuviai, 
ypatingai katalikai, dabar pri
valo padaryti iš to atitinkamas 
išvadas.

Tik pagalvokite, broliai 
katalikai : kas būtų, jei tokie 
klerikalai, kurie atliko šį 
bjaurų darbą, valdytų kraštą!

Tik pagalvokite: klerikalai 
šiandien sakosi kovoja už “lais
vą Lietuvą;” ar dabar jums aiš
ku, kokia Lietuva būtų laisva,

Hong Kong. — Yunnan provincijos gubernatorius lei
do penkiems Čiang Kai-šeko generolams išlėkti į Hong

atima prieš Vietnamo respubliką.!Kongą po to, kai ta provincija perėjo į Kinijos liaudinin- 
Partijos centras smerkia kų pusę.

manačius, būk karas neiš-
nacionalėje vengiamas; kartu reikalau-Kdkjcudnids imciunaicjc į ’ —-------- - --------- ---------------- , London. — Jungtinės Valstijos padarė naują spaudi-

konferencijoje dėl išsluot iš partijos troc- įmą Anglijai, kad nesiskubintų pripažinti Kinijos Liau- 
valdžios pertvarkymo, I kištus ir titistus ir išravėt dies Respubliką.
— ‘ -■ kad jeigu įsiskverbusius slaptosios -Hooveris įspėjo, 
taksai ištraukia
kaip 25 nuošimčius žmonių

daugiau policijos agentus 230; Reikalauja Atlygint
įplaukų, tai gręsia pavojum ŽUVO SU LėktUVaiS 
pačiai valstybei. ’
Hooveris tvirtino, kad jei- rer 46 Dienas 

gu valdžia susitvarkytų, 1 
tai per metus galėtų šutau- • 

! pyti 2 bilionus dolerių, ku- i 
rie dabar bergždžiai išeik- 
vojami.

pačiai valstybei

*. — i tokie elementai ko-i PaVyJj AlgŲ
birt iii7/-h»n n rln inmci mnUrL i A , *

Civiliniams Samdiniamskie uždraudė jums matyti iš
Amerikos lietuvių gyvenimo 
dramą!

Jiems rūpi ne laisva Lietu
va, bet tokia, kurioje jie ga- j Amerikos vadai sako, 
lėtų atgaivinti inkviziciją!

Washington. — Kariniai 
, kad 

[valdžia per daug pinigų iš
leidžia civiliniams darbi

ne patys aktoriai, kuriems nfnkams - tarnautojams, 
kunigai neleido ■ pastatyt, Tokįų gamdo 865,000, kaip 

Mūsų Gyvenimo ^1ZjV padėjėjus ginkluotoms 
E izabethe, gruodžio 18 die- * J 
ną vaidins ta pačią dramą , ° 
Lietuvių Kultūros Centro Au-. Aukštieji karininkai 
ditorijoje, Richmond Hill, N. pavydu skaičiuoja, 
Y. i tiems

Čia ši drama bus suvaidinta1 niams 
šiemet antru kartu.

Visas pelnas i 
eis Lietuvių Kultūriniam Cen
trui.

Įėjimas vienam asmeniui la
bai pigus: tik 75 centai.

Elizabetho lietuviai, kuriems 
leidžia 'sąlygos, kurie, dėl kle
rikalų akiplėšiškumo, negalėjo šalinti dar 125,000 civilinių 
matyti 
mieste, kviečiami atvykti čion.

Jei leidžia sąlygos, 
nizuokite busą ir juo 
te!

minėtos

j ė-

su 
kad 

civiliniams samdi- 
išmokama $3,500,- 

1000,000" algų per metus, o 
nuo pastatymo 1,508,000 oficierių, kareivių, 

'Jūreivių ir karinių lakūnų 
viso gauna “tiktai” 7 bilio- 
nus dolerių per metus.

Apsigynimo sekretorius 
Louis Johnsonas įsakė pa-

skaičiuoja,

dramos saVo padėjėjų kariškiams.

Suvažiuos europinių At- j 
lanto pakto kraštų fašistai, i it • 
Vokietijos nacių vadai, Is MUViliaS LiaiIgO 
pTStų Brolįa 'siekia ka- j Teroras Formozoje
riniai suvienyti vakari) Pu-

r

i Jungt. Valstijos Planuoja
Už Užpuolimus Peekskille į Atkurt Vokiečių Armiją 

White Plains, N.Y. —150 j Praga. — Čechoslovaki- j 
. , žmonių kreipėsi į New Yor- jos premjero pavaduotojas

Washington. .— Į Poto
mac upę čia nukrito dar 

i vienas keleivinis lėktuvas 
!su 23 žmonėmis. 19 išgelbė
ta, o 4 užmušti. Šis lėktuvas 

Įsutiško beveik toj pat vie
toj, kur lapkričio 1 d. žuvo 
didelis keleivinis lėktuvas 
su visais 55 žmonėmis.

Lėktuvų nelaimėse per 
pastarąsias 46 dienas už
mušta 187 žmonės Jungti
nėse Valstijose.

Hong Kong.—čiang Kai- 
šeko tautininkai Formozoje 
nužudė 11 tariamų komuni
stų ir areštavo daugiau 
kaip 100 kitų;’ visus juos 
apšaukė komunistų bei So
vietų “agentais”.

tijų vadovybėje ir atkurti 
vokiečių armiją karui prieš 
Sovietų Sąjungą ir naują
sias rytinės Europos de
mokratijas.

Telepress žinių agentūra 
teigia, kad jėzuitai romia Į

I Amerika Grasina Sulraukyt
I Ryšius su Bulgarija

—
Washington. — Ameri- 

ikos valstybės sekretoriaus 
i pavaduotojas James Webb

tuos fašistų planus.

,xv. . Reikalauja Pakarti
s ko valstijos valdžią, -reika- Zdenek Fierlinger pareiškė, « iv 1 *1
liaudami atlyginimo už su-:kad Jungtinės Valstijos tik-■ DlllgSniS* iŠuSVlKUS
žeidimus bei nuostolius, ku-1 rai planuoja atgaivint vo- į . ______

....... ...... .čių armiją vakarinėje j , Sofija> Bulgarija. -Vai- |pasišaukė 'čionaitinį Bulga- 
Vokietijoje. ,^ios prokuroras reikalavo Įrjjos atstovą P. Vutovą ir

Jis nurodė, kaip karinių pakart buvusį premjero pa-1 aštriai užprotestavo, kad 
Amerikos štabų galva ge- vaduotoją Traichą Kostovą į Bulgarijos valdžia, girdi, į- 
nerolas Omar Bradley Wa- ir 5 kitus bulgarus kai]) de- žeidė Jungtinių Valstijų at-

riuos jiems padarė fašisti
niai padaužos Peekskille. 
Kiti 80 nukentėjusiųjų rei
kalauja už tai atlyginimo iš 
Westchester apskrities val
dybos.

Amerikonų Legionieriai/ 
ir kiti fašistukai dviem at-l 
vėjais budeliškai užpuolė 
dalyvius garsiojo negro 
dainininkė Paulo Robesono 
koncertų Peekskill apylin
kėj pereitą rugsėjo menesį.

Vietinė ir valstijos poli
cija davė padaužoms valią.

shingtone ir Anglijos feld- mokratinės'tėvynės išdavi- 
maršalas Montgomery, at
silankęs New Yorkan, pa
geidavo vokiečių armijos 
atkūrimo karui prieš Sovie
tų Sąjungą.

stovą Bulgarijai, Donaldą
kus; dar kitus 5 ragino tin- r Heathą. 

i karnai nubaust kalėjimu, i
Visi, apart Rostovo, pri- i 

sipažino kaltais. Kostovas, - TT i .
pirm teismo taip pat buvo atstovas Heath suokalbiavo 
pasirašęs prisipažinimu, bet su Ja^s nuversti demokrati- 

užsiginti. n9 Bulgarijos respubliką ir 1 ’ 
&visi prijungti ją Jugoslavijai.

Webb’as pareiškė, jog' 
; bulgarų vyriausybė tuomi 
! įžeidė amerikinį atstovą. 
Kartu jis įspėjo, kad jeigu 
Bulgarija “nepasitaisys”, 

į tai Amerika gal sutraukys 
tovas suokalbiavo su Jugo- dh^oniarijos ryšius su ja. 
slavijos Tito valdžia nužu- ... . v IJV.
dyti velionį komunistą Bui- Nauja Australijos Valdžia
garijos- premjerą Georgą’Žada Už^lht Kom. Partiją 
Dimitrovą, su Jugoslavijos 
kariuomenės pagalba nu
versti liaudiškąją bulgarų 
valdžią ir prijung 

ii’iją Jugoslavijai.
Buvusioji fašistinė Bul

garijos valdžia 1942 m. į- 
ii 10- įerpg Komunistu Partijon 

1 Pietų Amerika r7 \ ■ 1 N •1 c v i Kostovą kaip slaptosios po
licijos agentą.

Bulgarų vajdžia teisme 
I prieš Traichą Rostovą ir 10 
kitų tvirtino, kad Amerikos

Kongresmanas Pataria Tirt teisme bandė u.
[Prieš Kostovą liudijo 
kiti kaltinamieji. Tapo įro
dyti šitokie Rostovo nusi
kaltimai :

Kostovas šnipą vo Ameri
kos ir Anglijos atstovams. 
Pagal jų nurodymus, Kos-i

VALDŽIOS LIGONINIŲ 
PERVIRŠIAI

* Washington, —r Valdžia 
palaiko ligonines su 225,000 
lovų ir tiktai 155,000 tų lo
vų užimta. Bet Kongresas, 
pagal valdžios • reikalavimą, 
paskyrė dar $1,300,000,000 
paplatinti tokias ligonines 
ir įtaisyti 50,000 naujų lo
vų.

Valdinėsi ligoninės ski-'Tito vadovaujamas judėji-! tų dokumentų, 
buvu- mas išduoda darbininkų, -- ------------------

karei- klasę anglo - amerikiniam [ šimtai Vogtų Automobilių
Į imperializmui. Išsiųsta Užsienin

New York. — Vagių šai- 
ka šiemet Didžiajame New 
Yorke pavogė apie 400 nau
jausių automobilių ir iš-' 
siuntė juos į 
ir Europą.

Policija suėmė 7 vagis; 
sako, ta šaika gavo pusę 
miliono dolerių už vogtus 
automobilius.

Valdininkų Smegenis
Francijos Komunistai Ra
gina Kovon prieš Titizmą

Paryžius. — Francijos'bert Rich patarė ištirt val- 
Komunistų Partijos komi- 'dininkų protus. Sako, jų ra- 
tetas pastarajame susirin- šyti planai ir raportai taip 
kime nutarė ryžtingai ko- apdumti miglotais žodžiais, 
voti prieš titizmą; pareiškė, !16?cl nė vienas dešimtadalis 
kad Jugoslavijos valdovo Kongreso narių nesupranta ^0 1 4- Trr-* z'l ZXTT/Xll 1 XX .A r. T 1 1 z"X "1 1 ‘I  __  __ J 

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ro-

riamos 
siems 
viams.

daugiausiai 
ir esamiems

suorga- tas, nuomuokime jų sales ir ten
parengimus- tliniuose Namu Projektuoseatvyki-

Su šiuo visu reikalu 
sijęs ir kitas: kas daryti, jei 
klerikalai ar fašistai atsisako 
isnuomuoti salę kai kuriems 
darbi ninkiškiems parengi
mams?

Reikia ieškotis kitų salių. 
Žinome gerai, jog sales turi 
ukrainiečiai, rusai, lenkai, žy
dai ir kitų tautinių grupių 
žmones.

Kur negalima gauti lietuviš
kos salės, eikime pas kitas įau

yra su

ruošikime savo 
pramogas.

Tai turėtų būti padaryta ir 
Elizabethe.

Tegu šis judošiškas klerikalų 
“žygis” išjudina uolesnin dar
ban kiekvieną progresyvį 
tuvį, nežiūrint, ar jis yra 
bininkas, profesionalas ar 
nierius. Tegu jis atidaro
kiekvienam padoriam katalikui.

Neprivalo būti nusileista lais
vės ir mūsų tautos priešams, I reikalaus, ] „
kurie bando kaišoti kuolus į mū- būtų pastatyta proporcio- 
sų kultūrinių darbų Jnžino ra- nalis, atitinkamas 
tus!

i Negrai Bus Išskirti Vai- >^d,RBeJAS
... wv • i . AKJLS 1 U1/ 1 Ao

lie- 
dar- 
biz- 
akis

New York. — Areštuo
tas klastingų diplomų pa- 

Washington. — Valdžios 'dirbėjas William de Jėzus, 
pareigūnai dėl gyvenamųjų Jis už dolerį kitą pardavi- 
namų statymo padarė tokį nėdavo diplomus su įvairių 
tarimą: / >

Patiems miestams bus 
palikta teisė spręsti, ar pri
imt negrus kartu su baltai
siais į statomus su valdžios 
pagalba namus. Valdžia tik 

kad ir negrams

Laimėję rinkimus dešinieji 
ti Bulga- _ liberalai ir tautininkai— 

_ . ketina uždraust ir uždaryt 
Australijos Komunistų Par-

skaičius.
narnu

“mokslų daktarų laips
niais.” Tuo tarpu per 8 me
tus jis ėmė miestines pašal
pas pragyvenimui, viso gau
damas $10,711 kaip bedar
bis pavargėlis.

lowa City, Iowa. — Stu
dentas R. E. Bedsanek pri
sipažino pasmaugęs savo 

Beirut, Syrija. — Deši- mylėtąją studentę Marga
me ji laimėjo Syrijos seimo retą Jacksoų. Abudu buvo 
rinkimus. pasigėrę jo kambaryje.

Victorville, Calif. — Kris
dama nuo kalno, didžiulė 
uola užmušė 17 žmonių pik
nike.

Washington, r— Senato
rius Ed. Johnson reikalau
ja nerodyt Anglijai jokių 
atominių Amerikos “sekre- 4.., »

Kom. Partijos vadai pa
reiškė, kad komunistai tuo
met persiorganizuotų po- 

: grindiniam darbui ir slaptai 
veiktų.

Darbiečiai - “socialistai” 
tikisi laimėti senato rinki
mus. Bet dešiniųjų seimas 
— atstovų rūmas — suda
rys valdžią. Jos premjeras 
bus Robertas G. Menzies, į- 
žūlus reakcininkas.

ORAS.—Giedra, šalčiau.

>
i « į
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Tarptautinė Apžvalga
Mūsų šalyje viena isteri- žemes. Pirmiau tas buvo tik 

ja nepasibaigė, jau kita pietinėje 
prasidėjo. Vėlesniu laiku jau ir arti Romos] Gana il- 
šūkauta, būk velionis Har- gai jie ir taip laukė. Mili- 
ry Hopkins, ir buvęs vice- jonai valtiečių neturi žemės 
prezidentas Henry Wallace 

•'“perdavę Sovietams atom'i- 
Įnių bombų slaptybes.” Tiks- 

Canada and Brazil, per year $8.00 las — 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 p-py] 
L'.... — ......- ....... $9.00' v

countries,’ 6 months $4.50-

dalyje, o dabar

Tel. BTagg 2-3878

SUBSCRIPTll KA I’Eb
United States, per year
United Slates, per 6 months $3.75
Brooklyn, N. Y., per year
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00

$7.00
7 

$8.00 Foreign countries, per year 
Foreign

Entered as second class matter March II,- 1924, ;
Brooklyn, N. Y.. unde; the Act of March 3, 1879.

Komercines Spaudos Planas del Azijos
New Yorko kapitalistinė spauda nepasitenkinus padė

timi Azijoje. Ji esanti blogesnė už blogą. The New York 
Times tvirtina, kad visa Azija einanti prie “katastro
fos". Kinijos jau, girdi, visiškai netekome. Dar gerai, 
kad pats Ciangas išnešė kailį į Formozą. Dabar reikėtų 
jį ten priglausti ir gelbėti.

Tačaiu tai tik viena beda. Yra ir kita. Kinijos komu
nistinės armijos jau prie pat sienos Indo-Kinijos, Pran
cūzijos kolonijos. Tiesa, sako Times, prancūzai ten turi 
gerai ginkluotą 150,000 vyrų, tf 
reikalinga palaikymui šalyje “

maistui, o dešimtys tūks
tančių didėlių dvarponių 
milijonus akrų žemės laiko 
sau medžioklei.

Mongolijos Liaudies Res
publikoj įvesta rusų rūšies 
raidynas. Mongolija — di
delis kraštas, retai apgy- 
vehtas.

Panamoje į savąitę laiko 
buvo dvi “revoliucijos.” Po
licijos, viršininkaį atstatė

"žiūrėkite, kokie ne- 
velionio prezidento 

iRoosevelto drau- 
!gai.” Taipgi norėta pasaky- 

w7<V°st ollice at ti, kad ne sovietiniai moks- 
ilininkai atidengė atominių 
'spėkų sekretus, bet būk 
:kas nors jiem tuos sekretus 

■‘išdavė.” Vienok ponai 'pa
miršo, kad 1943 metais ir 
jie patys dar tų sekretų ne-[ton padėjo kitą 

žinojo. I'
Buvo sukeltas didelis | 

triukšmas dėl j

Trfla spauda pripažino, kad plst^ 
tas triukšmas reikalingas lllb KltaiP ateln’!Sa hnkui

fVeliau ir
i tą atstatė ir pakvietė A. 

s didelis i A 1 Prezidento vietą, 
įkalinimo ! Washmgtonas tuojau pr>- 
K’niinin !Pazin© policijos viršininko

gerai ginkluotą 150,000 vyrų, ale kas iš jos, kad ji visa tam, kad atgrasinus ^tvarkosi ' 
reikalinga palaikymui šalyje “ramybės” prieš Indo-Ki-' ją nuo pripažinimo Kinijoj j 
nijos komunistus. Ji negali kariauti su entuziazmu pa- į komunistų valdžios.
gautais kiniečiais. Tas laikraštis ir klausia: O ką daro 
musų vyriausybė? Ji sėdi ant vulkano ir tyli!

Times ir visa komercinė spauda labai norėtų, kad mū
sų šalis tuojau pradėtų ginkluotą veiklą Azijos išgelbėji
mui dėl imperializmo. Dabar jau nebeužtektų kelių šim
tų tūkstančių vyrų armijos Formozai išlaikyti dėl Čian- 
go, bet dar didesnės armijos reikėtų išgelbėjimui Indo- 
Kinijos dėl Prancūzijos imperializmo. >

Bet Amerikos žmonių interesai reikalauja ko kito. 
Geriausia ir sveikiausia bus, sako blaivus protas, jeigu 
musų šalis liausis palaikius Čiangus ir kitus plėšikus. 
Lai Azijos žmonės patys lemia savo likimą. Lai jie ran
kų pakėlimu arba ginklais išsirenka tokią valdžią, kokia 
jiems geriausia patiks. Jokio biznio nei mūsų šalis, nei 
kuri kita valstybė neturi jiems diktuoti. Naujosios, išsi
laisvinusios Kinijos pripažinimas, yra pirmas ir neatidė
liotinas reikalas.

Ją “Socializmo” Prietema
Tik prieš keletą dienų Naujosios Zelandijos darbiečiai 

prakišo rinkimus ir neteko valstybės lovio. Per keturio
lika metų jie ten šalį valdė ir praktikavo “socializmą.” O 
tas jų socializmas tiek paveikė žmones, jog jie nutarė 
nuo jo atsikratyti.

Miami, Fla
LLD 75 K p. Susirinkimas 
Buvo Gana Skaitlingas

Gruodžio 4 d. įvyko aukš
čiau minėtos kuopos susirin
kimas. Narių. atsilankė gana 
daug.

Pirmininkas pranešė, kad 
šis susirinkimas yra svarbus 
tuomi, kad, apart kitų rei
kalų, kurie paliečia organi
zacijos reikalus, turėsime iš
sirinkti naują kuopos valdy
ba sekantiems metams.

Po valdybos raporto sekė 
rengimų komisijos raportas. 
Parengimas įvyko 27 d. lap
kričio. Komisija pranešė, kad 
parengimas - piknikas pavy
ko gerai visais atžvilgiais. 
Ačiavo publikai už atsilanky- 
tną ir draugiškumą. Kuopos 
nariai, kurie dalyvavo susi
rinkime, gavo jau šių metų 
LI T) išleistą knygą — leidi- 
dinys No. 56, Petro Cvirkos

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:
PunktV 

. • 3122 
3038 

... 2525 
. 2515

K. Žukauskienė, Newark, • ..
Elizabeth© Vajininkai ...
Philadelphijos Vajininkai ....
M. Svinkūnienė, Waterbury ..

i. i Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston .... 2502
j rv u .-kHartfordo Vajininkai..................... . ..........

ALDLD 20 kp. Moterų Skyr., Binghamton .. 
P. Anderson — L. Bekešienė, Rochester.........
Brooklyn© Vajininkai .......... .......................
J. Ęakšys, Worcester ...........
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 1046'A. P. Dambrauskas, Haverhill 
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 
A. Žemaitis, Baltimore ... .....
Bridgeport o Vajininkai ......
V. 
S. 
P.

• 2425
... 1310 
... 1210 

1162 
... 1091

23G 
21G 
196 
186 
168 
168 
141 
144 
140 
140 
112 
112 
.104 

81 
84 
84 
72 
56 
56 
28 
28

So. Boston, Mass. ... 44.50 
Binghamton, N. Y. .. 42.25 
Bayonne, N. J.............36.50
New Britain, Conn. ..33.20 
Scranton, Pa.............. 30.50
Stamford, Conn......... 27.00
Cliffside Park, N. J 
Los Angeles, Calif. . 
Lawrence, Mass. ...
Seattle, Wash...........
Easton, Pa...............
Shenandoah, Pa. ... 
Hillside, N. J...........
Kearny, N. J...........
Great Neck, N. Y.
San Francisco, Calif. 11.50 
New Kensington, Pa. 11.0(1 
Bridge water, Mass. . 11.00 
Grand Rapids, Mich. 10.00 
Norwood, Mass...........
Portland, Me...............
Girardville, Pa.............
Miami, Fla....................
Paterson, N. J.............
Gardner, Mass.............
Milwaukee, Wis...........
Pittston, Pa.................
Shenandoah, Pa..........
Haverhill, Mass...........
Minersville, Pa............

846 J. Adams, Grand Rapids . 
556 A. Valinčius, Pittston .......
491; Vera Smalsi is, Detroit ......

J. Didjun, Now Haven .....
J. Žilinskas, Lewision ........

Wall, Wilkes-Barre ......
Grybas, Norwood .........
Sauka, Brockion ..........
Gudzin, Scolia .............

. 468 
. 46' 
. 434 
. 392 
. 392
. 392 
. 378

377 
. 366

434 
. 308 
. 308 
. 28' 
. 280 
. 278 
. 260

. 236 H. Thomas, So. Bos!on

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

Šlajus, Eddystone ................
K. Urban, Hudson ......v.......
Matachun, Paterson ............

i Pruseika, Chicago ..............
Kasparicne, Wilkes-Barre ..

Grybas-A. Zaruba, Norwood 
hlažionis, Lowell .................
Sharkey, Easton ................
Kirslis, Bridgewater ............

S. Tvari jonas, Detroit.................
i P. Šlekaitis, Scranton ..............
Geo. Shimaitis, Brockton .........
S. Penkauskas, Lawrence ........
V. Padgalskas, Mexico ..............
J. Simutis, Nashua ...................

Philadelphiečiai žengia 
aukštyn punktais. R. Mer
kis prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Brooklyniečiams vėl pa
sidarbavo A. Mureika. Ga
vome ir daugiau rezultatų 

'nuo brooklyniečių, patal-

j
L

j.

s.1ILG JLXlbCVip dlolllwd 11I11YU.1 v . t O.

tų šalių, kur darbo liaudis Pasakos ir aut°rifUs bl0gra" s.

Filippinų salose valstie- y,lnies 
crąi veda karą už laisvę ir j 
žemę. Prieš “banditus,” 
kaip juos vadina ko.merci-

Anglijos politikai sako, 
kad netrukus jie pripažins 
Kinijoje komunistų vyriau- n§ spauda, valdžią naudoja 
sybę. Angliją paseks ir jos net karo lėktuvus ir tankus, 
d o m i n i j o s (kolonijos). 
Mat, britai nori gauti ten 
prekybos pirmenybę prieš 
Amerikos kapitalistus.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija laimi vieną po 
kitos pergalės. Kada užėmė 
Ghungkingą, tai reakcinin
kai persikraustė su savo no akro 
valdžia 200 mylių toliau į 
Chengtu miestą. Bet seka
mą dieną jie turėjo jau ir iš 
ten bėgti.

Italijoj valstiečiai ima 
patys į savo rankas dvarų

Reiškia, valstiečių jėgos ne
mažos.

Tarybų Sąjungoj, gruod
žio 21 dieną sukanka 70 me
tų. Stalinui. Naujos rūšies 
kviečiai, kurie turi po pen
kias varpas jau duoda po 
120 bušelių grūdų nuo vie- 

žemės. i Amerikoj 
nuo akro gauna biskį ma
žiau, kaip 18 bušelių.

Jungtinių Tautų Asamb
lėjos sesija eina prie pabai-

| finiai bruožai. Nutarta parsi-. 
i Kalendoriaus 

11950 metams 25 kopijas.
Nutarta pasiųsti pasveikini

mą L. Prūseikai.jo sukaktuvių 
45-kių motų pradėto literatū
rinio darbo darbininkiškoje 
spaudoje. Pasveikinimas pa
siųstas ir su maža finansine 
auka $10. Paaukota iš LLD 
75 kuopos iždo ir draugai, 
i verti n darni drg. Leono litera
tūrinį darbą, suaukojo asme
niniai. Gyvuok, drg. L. Prū-1
seika, ilgiausius metus ir savo pinsime prie progos.

plunksna priešus, 
teisybės žodžio, 
tamsai ir reakci-

v 
j.
A.
LLD 77 kp., Cliffside ......
LLD 75 Kp., Miami .........
S. Puidokas, Rumford .....
Helen Jacobs, Oakland .... 
A. Bernot, Los Angeles ...
A. J. Navickas, Haverhill . 
H. Žukienė, Binghamton ... 
J. Žebrys, Cleveland .......
J. Daujotas, E. St. Louis . 
A. Taraška, Milton

25.0C 
25.00 
21.00 
21.00 
18.00 
17,00 
15.0C 
15.00 
12.00

Šeimininkėms [
Šį Skyrių Veda E. V, 

i LAIKE ŽIEMOS ŠVENČIŲ | Turėk prirengta kepama blė- 
Panašiai atsitiko pereitą sekmadienį kitoje Anglijos reikia BOTI ATSARGIEMS tą (apie 8x8 —- po tiek colių 11- 

kolonijoje. Australijoje darbiečiai irgi prakišo rinkimus. SU UGNIMI 
Laimėjo suvienytas frontas liberalų ir valstiečių. Dar
biečiai kaltina Australijos šeimininkes. Joms atsibodę 
visokios socialistų kontrolės ir jos jas išbaldavo laukan 
Iš tiesų 
draudimų ir kontrolių — prieš darbo žmones. Kapitalas 
gi darbavosi nepažebotas. Pelnus kapitalistai pasiliko 
daryti po senovei.

Dabar statomas klausimas, kas atsitiks su Anglijos 
darbieęiais? Ar ir jų laukia toks pat likimas, koks ištiko 
jų kolegas Australijoje ir N. Zelandijoje?

J. J. Bakšys, Worcester, 
smarkiai darbuojasi. Jis 
prisiuntė naują prenume
ratą ir atnaujinimų. Jis 

įjau laimėtojų skyriuje,
j susirinkimą dd.' Greatneckiečiai turės pa- 

dirbėti, kad atgauti savo 
vietą’ laimėtojų lentelėje.

Alex Sherbin pasidarba
vo pittsburghiečiams. Jis 
ir kiti darbuojasi ALDLD 
4-tos apskrities vardu.

Grybas, Norwood, 
gražiai darbuojasi.

Rengiant eglaites, apkabinė- 
jant jas visokiais žibučiais — 

t v. . v - . -j-. .v v (žvakelėmis ir kitokiais pagra-tas darbiecių socializmas ir susidėjo tik is uz-,^ neužmirškite, kad tie 
visi pagražinimai labai dega. O 
ir pati eglaitė, pabuvus stubo- 
je, smarkiai degs, jei kas bus 
neatsargus.
• Kas metai kalėdinių švenčiu 
laikotarpiu būna daugiausia už- 

Isidegimų, sudega stubos arba ir 
i žmonės4 žūsta.
į Jei jau jūs neapsieinate be Į 

Jie atvirai eglaičių, tai panaudokite prie 
jų čia žemiau paduotą mišinį:

19 uncijų borax
4 uncijas boric acid.

Anglies Baronams Nepatinka
Minkštosios anglies savininkai nepasitenkinę mainie-1 

rių unijos įvesta trijų dienų darbo savaite. JA 
kalba apie sudarymą tokių sąlygų, kad mainieriai būtų 
priversti sausio 1 dieną išeiti į streiką. Jie galvoja apie 
atsisakymą mokėti į mainierių gerovės fondą. Unija 
rėš prieš tokį jų žygį protestuoti arba streikuoti.

jgio ir pločio). Blėtoje ištirpyk 
sviestą, vienodai per visą supilk 
rudąjį cukrų. Išdėstyk ananaso 
riekelėmis, tarpus išklok su rie
šutais. Ant viršau užpilk tą teš
lą. Kepk ne labai karštame pe
čiuje (375 F) apie 40 miliutų. 
Atvėdinus kelias minutes, iš
versk ant tinkamos lėkštės, kad 
vaisiai būtų viršuje.

Tinka valgyti i"" 
ir atšalęs). Kas mėgsta riebiai, 

, gali užsidėti paplaktos smeto- 
Į nos.

plunksna ir gyvu žodžiu 
skleisk apšvietą tarpe mūsų! 
Kirsk savo 
kurie bijosi 
o tarnauja 
jai!

Atsilankė
Masių Šeima, kurie atvažiavo 
iš- Detroito, Mich., porai sa
vaičių praleisti laiką Florido
je. Drg. Masys sveikino su
sirinkusius kuopos narius, 
taip pat ir jo dukra advokatė 
Masytė sveikino miamiečius iri
džiaugėsi, matydama skaitliu-1 J. 
gą lietuvių grupę. Toliau Mass.,

, Masys nurodė, kaip sunkiai Prisiuntė naują prenume- 
serga drg. Vilkelis, kuris d a- ratą ir atnaujinimų. Jo tal- 
bar randasi Orlando ligonine- kininkas yra A. Zarūba. 
je be sveikatos. Masys ragu Abiems dirbant bendrai, tu
no miamiečius siųsti draugui 'retų būti gerų rezultatų.

| ligos pakirstam nors surami
nimo laiškus, taip^ pat, kas 
galite, ir finansiniai pagelbė
ti. Kaip žinoma, drg. Vii- prašymo gauti po vieną 
kelis buvo veiklus mūsų drau-;naują skaitytoją — ir tai

Pavieniai skaitytojai ne
snaudžia. Išklausė mūsų

šiltas (skanu gas darbininkiškOse organiza- padarė sekanti: E. Morke- 
spaudai vičienė, Montreal, Canada 

(ir atsinaujinimų), Anna 
Shenandoah,

Ta Pati Alkinimo Istorija
tu- Ateina žinios iš Danijos,

Pamatuota Baimė
Iš Vakarinės Vokietijos Drew Middleton rašo, kadIš Vakarinės Vokietijos Drew Middleton rašo, kad ten 

anglai labai susirūpinę dešiniųjų vokiečių sustiprėjimu. 
Iš naujo fašizmas kelia galvą. Fašistinį frontą sudaro 
trys partijos: Vokiečių Saiunga, Vokiečių Dešinioji Par
tija ir Nepriklausomų Vokiečių Asociacija.

Už Vokietijos hitlerizmo atgijimą atsaku angliški, 
prancūziški ir amerikoniški okupantai.

Šypsenos : — Dvi pavienės vietos 
sėstis, — pareiškė maršal
ka, prieš jį stovintiems.

— Bet tu juk neatskirsi 
duktės nuo motinos, ar neVyras—ne Knyga

— Aš galiu skaityti savo taip? — mandagiai prašo 
vyrą taip, kaip kokią kny-genesnioji iš dviejų mote- 
ga. ' '

«— Tiktai būk atsargi, moj ejlęj. 
mano brangioji, išlaikyk jį į 
savo knygyne.

riškių, kurios stovėjo pir-

— Tiesą sakote, madam, 
i aš neskirsiu,— atsakė mar
šalka. — Sykį perskyriau, 
tai ir po' šiai dienai gailiuo- 

Jis.—Aš stebiuosi, kodėl si.
mes nepajėgiame nei kiek 
sutaupyti.

Ji.— Tai kaimynų kaltė, 
jie viską 
džiai, kad 
pajėgiame 
ginti.

Kaimynų Kalte

žinomas Kelias
— Kaip tik Pilkutis 

našle Širmoniene pradėjo 
eiti taku prie altoriaus, tuo
jau visi žiburiai bažnyčioje

i užgeso.
—O ką jie tada dapė?

Pamoka iš Praeities • — Ėjo be pertraukos pir-

daro taip įšlai- 
mes niekaip ne

su jais susily-

su

7.00 
6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00

Aukos gražiai plaukia, 
taip ir nauji skaitytojai. 
Turime daug laiškų, kaip 
tik bus galima juos peržiū
rėti, pranešime rezultatus. 
Žinote, kad viskas dabar 
apkrauta pas mus. Pereitų 
savaitę pradėjo ardyt pre
sus ir kitas mašinas, darbo

cijose ir rašinėdavo
straipsnelių ir rašydavo eiles.

Persikėlė į 75-tą kuopą šie K. Smetana, Shenandoah, 
draugai: Stasys ir Marijona Pa., užrašė kaipo kalėdinę 
Meison, buvę waterburieciai; dovaną; Ch. Pampalas, Ha-j 
taip pat Kazimieras Degutis, milton, Canada ir K. J. To-.dang. Tad prašome turėti 
buvęs brooklvnietis, Brookly- shalis, St. Petersburg, Fla. kiškutį kantrybės, jūsų pri- 
no visuomenei žinomas kaipo' ’ - 1 ■ '

i up-to-date,”
siųsti laiškai bus sutvarky- 

. ti.
Dėkojame už aukas ge

riems prieteliams ir vaji- 
.ninkams už gražų pasidar
bavimą.

Laisvės Administracija

Aukų,persikėlimui gavom 
sekamai:

Po $5: Moterų Klubas, 
Philadelphia, Pa., (per R. 

mėsos stoviai apsigyventi MiarnėjeįMm kį), J* U P. Petrukai- 
150 ir darbuotis pas mus. Mūsų |C1^’ aSS’ \

| kuopa auga ir yra prospektų 
jai augti. Beje, K. Degutis 
jau ir Miamėje pradėjo savo 
amate dirbti.

Likosi išrinkta koįnisija dėl 
parengimų suruošimo. Į ko
misiją įeina šie draugai: F. 
Drake, Paul Johns, Joe 
Paukštaitis ir K. Degutis. K. 
Degutis bus valgių gaminto
jas, o kiti trys prie kitų dary
bų. Išrinkta kuopos valdy
ba sekantiems metams. S. 
Meison — pirmininkas, Paul 
Johns — fin. sekretorius, L. 
Pultin — susisiekimų sekre
torius. Korespondentas V. J. 
Stankus jau neatsilankė į 3 
kuopos susirinkimus dėl nie
kam nežinomos priežasties, 
tai jo vieton' likosi išrinktas 
kitas kuępos korespondentu, 
A. Mason.

M. Antanuk.

Išmaišykite tą viską galione jog ten šeimininkės paskel- “Charles up-to-date,” kuris 
vandens, tuo skiediniu gerai ap-[be vartotojų streiką prieš užlaikė plauku kirpyklą ant 
laistykite eglaitę ir viską kitą, • aukštas mėsos kainas. Po Union Avė. Dabar miamiečiai į 
kas arti eglaitės. Galima ir lan- p a n a i k i n i in o k-a i -; turime Charlį, kuris žada pa- 
gų užtiesalus apipurkšti su tamjn ų kontrolės mėsos stoviai apsigyventi Miamėje ; 
taikoma mašinėle (galima pa-;kainos ten pakilusios 
naudoti daržui nuo vabalų ap- „

• i << | IiLlOolIIlv/1saugai purkšti sprayer į ). |
žinoma, aplaistymas tuo mi-[ Bėgiu pirmosios savaitės 

šiniu dar nereiškia, kad prie kainos biskelį nuleistos že- 
eglaitės jau galima, švaistytis Įmyn, tačiau šeimininkės žą
sų ugnimi. Dar ne.. Tas aplais- įęSįį streiką iki mėsa lik- 
tymas gelbsti tik tiek, kad ap- sįs įperkama visoms. Dabar 
laistytieji daiktai t---------
liepsnos. Jeigu kas kitas arti 
aplaistytųjų degtų, tai ir aplais
tytieji įsidegtų, nors 
smarkiai.

Po $3: M. Nechunskas, 
M'aspeth, N. Y., Ralph 
Kirk, Seattle, Wash., A. 
Petrikonis, Stamford, Ct., 
F. Kudro, Lockport, N. Y., 
K. Pivor, LeRoy, Mich., St. 
Petronis, Athol, Mass.

Kazys Lapikaitis, Brook-

Cleveland, Ohio
Lapkričio 26-27 dd. Cleve- 

lande įvyko Lietuvių Meno 
Sąjungos Suvažiavimas. Gra- 

buvo rheniškų spėkų. Gė- 
mums, kad seniau turėję 
chorus, o dabar neturime 
vieno, ir negalėjome da-

nepagaus turtuoliai išgali mėsos 
pirkti.

Danijos pelnagrobiai, pa
sirodo, nėra geresni nei blo
gesni už mūsiškius, ameri
kiečius. Pas mus po panai
kinimo kainų kontrolės kai
nos daugeliui maisto pro- 

i dūktų, ypačiai jautienos, 
puoduko! pakilo kita -tiek, o tūli ga-

ne taip

ANANASO “UPSIDE 
DOWN” PYRAGAS

1 ir trečdalis vieno 
miltų

trys ketvirtadaliai
cukraus

pusė puoduko pieno
šaukštelis vanilla
3 šaukštai daržovinių

Po $1: J. A. Jerome, Bar
re Plains, Mass., P. Vasi
liauskas, Phila., Pa., Lais
vės Patriotas, Norwood, 
Mass, ir G. Draugas, Phila., 
Pa.

puoduko

1 kiaušinis 
riekelėmis i 

naso (pineapple)
3 šaukštai sviesto
pusė puoduko rudo cukraus 
-•riešutų.
Gerai išmaišyk riebalus su '

balai ir daugiau. Biednuo- 
menės šeimos steiko skonį 
jau seniai, užmiršo. Susiedi- 

rieba- jų eilinės valgyklos ne vie
na išmetė steiką iš patieka
lų sąrašų, nes tų valgyklų 

.ictuxvj steikai per
brangūs. Juos suvalgo 
viešbučių svečiai ir puošnių
jų naktinių klubų lankyto-

supjaustyto .fina- lankytojams

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. ... $352.00 
Philadelphia, Pa. .. 201.00 
Brockton, Mass. ... 188.79 
Waterbury, Conn. .. 177.00 
Hartford, Conn. ... 176.10 
Worcester, Mass. .. 151.56 
New Haven, Conn. . 101.00 
Elizabeth, N. J. ..... 95.33 

$85.14

Palaikymui rakąndų ge
roje tvarkoje - sveikatoje 
ekspertai įsako: reguliariai Wilkes-Barre, Pa. 
nuvalvti, kad stori klodai i Bridgeport, Conn 
suodžių negadintų pavir- Newark, N. J. .. 
,šiauš; pritaikyti atitinkamą(Chicago, Ill . -

j- Jungtin. [kožnai rūšiai valymą; ne-L
I. Ų, sudėjus, gerai pąplak porą mi-, Valstijų iždas šiemet turė- delsiant, 
.......... nutų. Įdėk kiaušinį ir vėl plak jo jau $5,000,000,000 nepri- .priemonėmis 

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč. Gruod. 14, 1949 ,minutę. tekiltus. I

Teatrnamyj galerija pri-Įmyn tamsoje, nes našlė jau baltuoju cukrum, maišant, pilk j
; laukia,;žinojo taką. Ipo biskį miltus 'ir pieną, visus' Washingtonsikimšus žmonių; laukia,'žinojo taką, 

kad gauti kur atsisėsti.

71.00
63.50

Rochester, N. Y.........61.00
atitinkamomis Baltimore, Md...........60.25

Detroit, Mich............. 60.00
;...........56.00

žiu 
d a 
du 
nei
lyvauti programos pildyme. 
Gal būt šis suvažiavimas mus 
paakstins ir atgaivinsime cho
rą.

Atgaivinimui choro yra no
rinčių moterų ir vyrų. Mo
kytojas Krasnickas visada 
nuoširdžiai mokina ir sutiks 
patarnauti. Mes dirbame įvai
riose kitose organizacijose, 
bet reikia dirbti ir choro at
gaivinimui ir jo palaikymui.

Yra žpionių, kurie išmetinė
ja, kad vieni perseni, kiti “ne
tinka.” Nereikia į tai kreipti 
atydos, Teisingai suvažiavime 
vienas delegatas pasakė, kad 
tokiam darbui persenų negali 
būtį, kad tik reikia noro, pa
siaukojimo, kad suglausti visų 
spėkas vienam tikslui.

Eva Simans.

I

t >•

, yiivmvuvimū, medžiagomis Detroit, M^ich.
I atitaisyti pagadintas vietas. I Pittsburgh, Pa
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(Tąsa)
Man gaila, kad tamsta ir jums tolygūs eikvojate 

laiką tokiems reikalams, kokius, jūs sakote, studi
juojate savo mokykloj. Kam iš to nauda? Nei jums 
patiems, neigi lietuvių tautai! Kuriam čia svarbu 
žinoti, katras pirmiau atsidūrė giljotinon — Dante
nas ar Robespieras?... Kam įdomu, kad Maratas, 
padugnių organizatorius ir govėdų kurstytojas, bu
vo nudurtas vienos didvyrės drąsuolės tuomet, kai 
jis vonioje maudėsi?... Kokia nauda kam bus, jei 
tamsta žinosi, kodėl Paryžiaus vadinamieji komu- 
narai brutališkai elgėsi juodžiausiomis francūzų 
tautos dienomis ir vėliau už tai gavo atitinkamą pa
baudą?... Pats marksizmas,—jo dėsniai, jo mena
mas mokslas, nesutinka nei su žmogaus prigimtimi, 
nei su priimtu istorijos aiškinimu universitetuose, 
nei su ekonominiais plėtojimosi vingiais, neigi su 
dorove, — su tikybos dėsniais! Marksas buvo žydas 
ir didžiausias bedievis... O kas toliau? Kam čia 
svarbu, kad rusai social-demokratai tarp savęs pe
šasi, kad Leninas paėmė viršų prieš Plechanovą, 
kad vieni pasivadino bolševikais, o kiti — menševi
kais?... Rusai bendrai linkę prie nihilizmo, kurio 
Amerika nekenčia. Tą patį galima pasakyti ir dėl 
Amerikos socialistų. Kuo skiriasi Debsas nuo De 
Leono? Ar, tai sužinojęs, žmogus būsi turtinges
nis? . .. Visą amžių asmuo gali braidžioti po mark
sistinę balą, bet dėl to niekam, nei pačiam braidžio- 
tojui, nebus jokios naudos.

Jauni vyrai, tokie, kaip tamsta, turėtumėt siektis 
verslo, prekybos, biznio! Sugabiems biznio srityje 
— progos neišmatuojamos! Tegu jums kiti dirba, 
tegu pas jus, galvą nulenkę, darbo prašo, kaip jūs 
priverstas prašyti pas kitus. Gabiems, toliau numa- 
tantiems žmonėms Amerikoje dirbti iš viso mažai 
tereikia — jiems kiti darbus atlieka! Pažvelgkite, 
štai, į poną Palšį, Vandenmiesčio lietuvių vadovą ir 
patrijarchą: kur jis šiandien būtų, jei savo jaunat
vėje būtų mokęsis kokio ten bedieviško, materijalis- 
tinio marksizmo?...

Palšiui patiko klebono kyštelėtas komplimentas. 
Senis pasitenkinančiai nusišypsojo ir išdidžiai palei
do ekstra cigaro dūmą.

Palšienė permetė savo akimis mane ir savo duk
terį, it matuodama, argi aš esu jai lygus! Dora 
raudo, nuduodama, būk nemato nei manęs nei mo
tinos nei kurio kito, esančio kambaryje.

Kunigo Kibiro pamokslas mane netikėtai aštriai 
pritrenkė. Vykdamas čia, maniau, su juo kaip lygus 
su lygiu susiremsiu, į kiekvieną jo man padarytą 
kritikos pastabą drąsiai atšausiu. Dabar aš galvo
jau ir išvidiniai sielojausi, kad tiek mažai teišma
nau. Jei būčiau giliau mokęsis, nereikėtų dabar 
rausti. Ką aš žinau apie Robespierą, Dantoną, Ma- 
ratą? Ką aš žinau apie Leniną bei Plechanovą? 
Apie šiuodu vyru girdėjau, tiesa, savišvietos rate
lio pamokose, bet neįsidėjau į galvą, kas juodu ski
ria. Debsą beveik galėjau ginti, nes jį kartą girdė
jau prakalbą sakant, — puikus oratorius, — bet 
apie De Leoną — nič nieko nežinojau!

Pasijutau bejėgis, nes nenumačiau kunigo Kibi
ro strategijos, neatspėjau^ kokiu ginklu jis mane 
puls. “Jei čia būtų vaistininkas Žemaitis arba Pet
ras Balandis,” galvojau, “bent kuris juodviejų jam 
parodytų!” Deja, jų čia nei vieno nebuvo. Vistik aš 
bandžiau atsigriebti.

—Jokia apšvieta žmogui žalos nedaro, — tariau 
aš, patylėjęs. .

— Daro, tamsta! — pikčiau atšovė kunigas. — 
Bloga, bedieviška apšvieta, jei tai galima tą žodį 
čia taikyti, yra nuodas. Jūsų skelbiamas marksiz
mas yra nuodas, nes jis yra prieš Dievą. Kas prie
šinasi Dievui, tas priešinasi žmonėms, — tas jiems 
kenkia, tai reikia šalinti.

— Marksizmas priešinasi tik kapitalizmui, ne 
žmonėms!

— Kapitalizmas atitinka Dievo dėsnius...
Kunigas pradėjo nerimauti ir pykti, nervintis. Iš

gėrė dar vieną konjako stiklelį ir ruošėsi eiti. Tuo 
kartu Palšis įsimaišė:

— Aš jokios knygos savo gyvenime nesu skaitęs, 
apart maldaknygės, ir, dėkui Dievui, gyvenu!

Palšis sakė tiesą: jis nieko niekad padoraus ne
skaitė ir vos savo vardą ir pavardę galėjo suraiz
gyti: tai buvo turtingiausias ir bene tamsiausias 
lietuvis Vandenmiestyje.

Klebonas pakilo. Sustojome ir mes visi.
— Turiu dar begales darbų šį vakarą atlikti, — 

skubėsiu namo.
Jis atsargiai, šaltai paspaudė man ranką ir išdi

džiai ėjo pro duris. Abu Palšiai kunigą išlydėjo ir 
visi trys, nuėję nuo gonkų, tamsoje kažin ką pakuž
domis kalbėjosi.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio, Lapkričio 26 
ir 27 Dienoim, Sachsenheim 
Svetainėje, 1406 E. 55th St.

Suvažiavimą atidarė vietinės 
komisijos pirmininkas Jurgis 
Žebrys 1:30 valandą po piet, 
lapkričio 26.

Perėmęs pirmininkystę Cen
tro prezidentas Juozas Nedva- 
ras trumpai raportavo apie 
LMS stovį ir išvardinęs pasta
raisiais metais mirusius JAIS 
narius ir bendradarbius papra
šė delegatu atsistojimu pagerbti 
jų atmintį. Sekė suvažiavimo 
prezidiumo rinkimas.

Pirmininku išrinkta Ieva Mi- 
zarienė, pagel’bininku Jonas Jo
kubka.

Sekretorium Kazys Genys, 
pagelbininku Leonas Jonikas.

Mandatų komisijon išrinkti: 
Harry Mitkus, Joseph Thomas 
ir Olga Martin.

Rezoliucijų, rekomendacijų ir 
nominacijų komisijon išrinkti: 
V. Bovinas, M. Stensler, A. Li- 
minska’itė, V. Andrulis ir V. 
Žukas.
Raportai

Centro sekretorius L. Jonikas 
išdavė platų raportą iš pasta
rųjų 3 metų LMS veiklos: LMS 
leidiniai, narystės stovis, finan
sinė atskaita ir t.t.. Nutarta iš
klausyti visus raportus ir vėliau 
disk usuoti.

Už muzikos komisiją rapor-

balsą: Bovinas, Jeskevičiūtė, 
Misevick (abu jaunieji), Miza- 
rienė, Jonikas, Stensler, Mit
kus, Judzentavičięnė, Jokubka, 
Palevičienė, Jurgeliūtė, Beliū- 
nienė, Liminska'itė, Misevičius 
(senasis).

Vietinė komisija pranešė, 
kad konferencijos salė tuoj bus 
užimta kitos organizacijos su
sirinkimui i)* pasiūlė persikelti 
kiton. Nubirta padaryti 15 min
čių pertrauką ir tęsti sesiją ki
toje salėje.
Vienetų Raportai

Tęsiant sesiją kitoje salėje 
pirmiausiai raportavo Mildred 
Stensler nuo 3-čios apskrities. 
Svarbiausia raporto dalis-: va
sarinė menininkų mokykla, pa
sekmingai pravesta pastarais 
dviem metais Worcesteryj.

Po to sekė 1-mos apskrities, 
chorų, dramos grupių ir kitų 
vienetų raportai. Iš jų delegatai 
gavo aiškų vaizdą, kaip vei
kia įvairios LMS grupės kolo
nijose. Daugelio vienetų rapor-Į 
tai, ypatingai įbrooklyniškės 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės de
legato J. Dagio, iššaukė gar
sius aplodismentus.

Išklausius raportus, pirmoji 
sesija baigta 8:20 valandą va
karo, nutarus susirinkti 10-tą 
valandą ryto.
Antra Sesija

Prisiminus Jūrei Parčeauska
Ne taip seniai, š.-m. spalio 

8 d., iš gyvųjų tarpo išsisky
rė Jurgis Parčeauskas, kuris 
gyveno suvirs 40 metų Pitts- 
burghe ir buvo labai gerai ži-
nomas vietiniams iri toliau gy
venantiems. lietuviams. Buvo 
amatininkas — namų staty
mo biznierius, ir sykiu daug 
veikė tarpe lietuvių pirmei
viškų organizacijų, yra daug 
paaukojęs savo darbo ir dole
rių pirmeiviškam judėjimui.

Rodos, kad pirmą sykį susi
tikau Jurgį pradžioje 1909 
metų, Laisvės draugijos susi
rinkime. Per 40 metų laiko
tarpį man teko šimtus kartų 
jį susitikti įvairiuose. draugijų 
susirinkimuose, daug prisiėjo

dirbti įvairiose komisijose tar
pe visų Pittsburgho draugijų.

Užsiprenumeravo “Kelias i Laimę”
J. Lhstauskas (ir $1 aukoja), A. Butrimas (ir $2 au

koja), Wm. Guzevich (’ir $1 aukoja), Petras Butkiavi- 
čius (Ona Butkiavičienė $1 aukoja), U. Kazlaučiūnienė, 
J.' Akramovich, Terese Čėpla, J. Sabanskis, Joe Lucky, J. 
Margaitis, M. Jageliavičia, John Baker, V. Paltanavičius, 
■Jurgis Micknaitis; riehmondhilietis Mot. Klimas pirmiau 
užsisakė dvi knygas, o dabar, antruoju kartu — tris; Al
dona Aleknienė, Adelė Rainienė,

tavo D. Judzentavičienė.
Dramos komisijos raportą iš

davė V. Andrulis, atžymėdamas, 
jog Centre gaunama nemažai!jos 
teatrališkų veikalų, bet ne visi 
tinkami išleidimui. Pageidauti
na daugiaus veikalų ameriki
nėm temom. • •
Atstovybė

Mandatų komisija iššaukė 
delegatus vardais ir prisegė 
ženklelius. Užsiregistravo seka
mų organizacijų delegatai:

Brooklyno Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės Joe Dagis.

LMS 3-čios apskr. V. Bovi
nas, Harry Mitkus, V. Žukas ir 
M. Stensler.

Sietyno Choro, Newark, Nel- 
la Mitkus..

Laisvės Choro, Hartford, J. 
Thomas.

Eks-Mainierių Choro, Chica
go, Nancy Roman.

Clevelando Menininkų Gru
pės, P. Nemura, P. Rodgers, 
M. Karsokienė, Bertha Butkus.

Vilijos Choras, Waterbury, 
Klement’ina Jankeliūnienė.

LLD 22 kp., Cleveland, J. 
Stripeika.

LDS “Builders,” Brooklyn, 
A. Jeskevičiūtė-You'ng.

Liaudies Teatras, Chicago, J. 
Misevičius, J. Jokubka (K. Abe- 
kienė dėl ligos negalėjo daly
vauti sesijose).

Aido Choras, Brooklyn, H. 
Jeskevičiūtė.

Liaudies Teatras, Brooklyn, 
I. M’izarienė.

LKM Choras, Chicago, Ann 
Kane, Ruth Juodaitytė, Fran
ces Jurgeliūtė, Adolfas Kaukas.

Moterų .Klubas, Cleveland, | 
O. Rodgers, E. Simans, Rumbu- 
tienė, Kirvelaitienė, K. Salen.

LMS 1-mos apskr. J. D. Ben- 
dokaitis.

Moterų Choro, Cicero, K. Sta
nevičienė, A.. Dočkienė.

Aido Choras, Detroit, Aida 
Liminskaitė.

Liaudies Teatras, Detroit, U. 
Palevičienė.

Moterų Choras, Detroit, 
Smalstienė, N. Beliūnienė.

LLD 38 ir LDS 82 kp., Scran
ton, K, Genys.

Aido Choras, Roseland, Ilk, 
Helen Misevick, Richard Mise
vick. X

Dalyvauja 21 organizacija su 
39 delegatais. Mandatų komisi
ja rekomenduoja užgirti visus 
delegatus ir suteikti, sprendžia
mą balsą dalyvaujantiems Cen
tro komiteto nariams: Nedva- 
rui, Judzentavičienei, Andru
liui, Martin ir Jonikui. Rapor
tas priimtas.
Referatas Apie Meną Abelnai 1. Stiprinti

V. Andrulis referatą ją abelnai;

Antra suvažiavimo sesija 
prasidėjo 10:30 ryto, sekmadie
nį, lapkr. 27 d. Tęsėsi diskusi- 

ant raportų. Veik visi dele
gatai ėmė balsą ir padarė gerų 
pasiūlymų busimajam Centro 
komitetui.

Harry Mitkus skaitė pa
sveikinimus suvažiavimui.. Su 
pasveikinimais organizacijos ir 
pavieniai pridavė sekamas su
mas aukų:

Jonas Kaškaitis . . $100.00 
LMS 3-čia apskritis . 25.00 
Moterų Klubas,

Clevelande .... 20.00
LDS 3-čia apskritis 15.00 
Pirmyn Choras,

Great Neck . .- . 15.00 
LMS 2-ra apskritis,

Worcester . . . .15.00 
Clevelando pavienių gr. 12.00 
Meno ir Kult. Klubas,

Chicago................... , 10.00
S. K. Mazan .... 10.00 
LKM Choras, Chicago, 10.00 
Aido Choras,

Roselande .. .. 10.00 
Eks-Mainierių Choras,

Chicago......................10.00
Vilijos Choras,

Waterbury .... 10:00 
Sietyno Choras, -j

Newark . .■ . . . 10.00
S. Sasna ir J. Gužas,

Brooklyn......................6.00
LDS 24 kuopa,

Great Neck .... 5.75 
LLD Moterų Klubas,

Hartford . . . . .5.00 
Aido Choras, Worcester 5.00 
Aido Choras, Detroit 5.00 
Liaudies Teatras Detroit 5.00 
Moterų Klubas, Detroit 5.00 
Laisvės Choras,

Hartford..................... 5.00
Moterų Choras, Cicero 5.00 
LLD 153 kp.,

San Francisco . . .3.00
J. . Stripeika, Cleveland 2.00
K. Jankeliūnienė, .»

Waterbury .... 2.00
Eva Simans, Cleveland 1.00

Rezoliucijos ir Tarimai
Rezoliucijų ir įnešimų komi

sija perskaitė ir pasiūlė priim
ti sekamas rezoliucijas: Padėką 
Worcesterio progresyvėm or
ganizacijom už jų kooperavimą 
3-čios apskrities šefuojamuose 
vasariniuose menininkų kur
suose ; pasveikinimas Tarybų 
Lietuvos Rašytojų ir Meninin
kų Sąjungai; civilių teisių gy
nimo klausimai ir bendra me
nininkų veikimo rezoliucija.

Po išsamių diskusijų visos 
rezoliucijos priimtos vienbal
siai ir padaryti sekami tarimai, 
inkorporuoti bendroje rezoliu
cijoje r

liaudies šokių, c) rašytojų, d) 
dailininkų, e) sporto.

3. Organizavimui meninės sa
viveiklos grupių Centras priva
lo kartas nuo karto pasiųsti or
ganizatorius į lietuvių ^koloni
jas.

4., Pakėlimui menininkų idė
jinio ir teoretinio supratimo 
ant aukštesnio laipsnio ruošti 
paskaitas ir diskusijas įvairio
se kolonijose.

5. Pakėlimui meno veiklos ly
gio kaip ir pralavinimui dau
giaus chorvedžių, režisierių ir 
aktorių, steigti vakarines mo
kyklas ir šefuoti vasarinius kur
sus pavyzdžiu 3-čios apskrities.

6. Išleisti daugiau mažesnių 
veikalų, komedijų, operečių, tin
kamų forma ir turiniu.

7. Traukti daugiaus jaunimo 
į meno grupes ir daugiaus do
mės kreipti į organizavimą vai
kučių mokyklėlių.

8. Teikti stipendijas jau
niems talentams, kurie siekiasi 
aukštesnio mokslo meno srity
se.

9. Skelbti konkursus ir skirti 
premijas teatralių veikalų ra
šytojams ir kompozitoriams.

10. Leisti periodinį biuletenį, 
nušviečiantį visų LMS' vienetų 
ir Centro komiteto vėildą.,

Apart šių tarimų,"’suvažiavi
me pareikštas pageidavimas, se
kantį suvažiavimą šaukti kiek 
anksčiau sezone, ir skirti dau
giaus laiko, šiame suvažiavime 
pasirodė dvi dieni pertrumpa 
nuodugniai apdiskusuoti viską. 
Antra, ir oras jau ne per ge
riausias, nes daugelyj vietų 
buvo pusėtinai pr.isnigta.
Centro Būstine ir
Veikiantysis Komitetas

Dvi vietos pasiūlytos Centro 
būstinei iki kito suvažiavimo: 
Brooklynas ir Chicaga. Po 
trumpų diskusijų didžiuma bal
sų pasisakyta už Chicaga.

Į Veikiantįjį Komitetą nomi
nuoti sekami kandidatai:

Ona Petrutienė, Daratėlė Ju
dzentavičienė, A. Dočkienė, C. 
Stanevičienė, C. Abekienė, Ruth 
Juodaitytė, Roger Žilis, Vincas 
Kriščiūnas, J. Nedvaras, V. An
drulis, J. Jokubka, Justas Mi
sevičius," ir L. Jonikas. Visi iš
rinkti vienbalsiai.

Alternatais nominuoti ir 
vienbalsiai išrinkti: Helen ir 
Richard Misevick, Olga Martin 
ir J.. D. Bendokaitis.

Pirm. Ieva Mizeriene, 
Sekret. K. Genys.

Todėl, nors trumpais ruožais 
noriu prisiminti Jurgio Par
čeausko svarbesnius veikimo 
darbus.

Atvykus jam iš Lietuvos, 
1908 m., jis jau buvo daug 
prisidėjęs prie pirmeiviško ju
dėjimo Lietuvoje. Čia atvykęs 
prisidėjo prie Lietuvių Socia
listų Sąjungos ir veikė. Kiek 
vėliau prisirašė prie Laisvės 
Draugijos, kuri buvo susitvė
rus 1907 m., bet neturėjo čar- 
terio. 1910 metais buvo nu
tarta išimti čarterį, tai per 
Parčeauska, Warašį, Urlakį ir 
kitus buvo sumanyta išimti 
čarterį, kad būtų galima tver
ti kuopas ne tik Pittsburgh e. 
bet ir toliau. Taip buvo čar- 
teris gautas kovo 27 d., 1911 
m., po vardu Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameri
koje. Jau 1910 metais Par
čeauskas su kitais Mc Kees 
Rocks’o veikėjais buvo suor
ganizavęs APLA 2-rą kuopą, 
kuri visados buvo viena iš di
džiausių APLA kuopų. Nie
kados nepamiršiu pirmosios 
APLA komisijos pagaminimui 
konstitucijos, kuri susidėjo iš 
Parčeausko, Karolio Varašio, 
Stasio Špoko ir manęs. Man 
su Špoku tik prisėjo klausytis 
ir mokytis, nes mūsų buvo tik 
pradžia veikimo draugijose. 
Parčeauskas ir Varašįus buvo 
jau seni veikėjai ir jie kiek
vieną eilutę rašė ir perrašė.

Parčeauskas dirbo daug ir 
per ilgus metus dėl APLA. 
Parčeauskas daug prisidėjo 
prie įsteigimo Lietuvių Tau
tiškų Kapinių, vedė kelius, 
state namą dėl kapinių pri
žiūrėtojo ir buvo kapinių rė
mėjas iki pat mirties.

Parčeauskas buvo nariu Lie
tuvių Mokslo Draugijos ir te
nai daug prisidėjo prie palai
kymo ir auginimo draugijos. 
Buvo nariu Lietuvių Pašaipū
nės Draugijos, prigulėjo prie 
LDLA.

Gal būt Parčeausko buvo
paskutinis susirinkimas, kur 
jis dalyvavo, tai ALDLD 87 
kuopos, 1949 m. kovo mėnesį. 
Po to netrukus buvo nuvežtas 
į ligoninę ir iš ten negrįžo!

Jurgis Parčeauskas buvo la
bai gero būdo, draugiškas, 
linksmas, nors draugijų susi
rinkimuose daug kalbėdavo, 
bet niekados neįžeisdavo jam 
priešingos pusės. Labai bu
vo retas toksai parengimas ar 
susirinkimas, kur nedalyvautų 
Parčeauskas.

Senieji Pittsburgho veikėjai, 
kurie per daug metų sykiu 
veikė tarpe pažangiųjų drau
gijų, pasiges jo ir visus jo ge
rtas darbus dėl pirmeiviško 
veikimo visados įvertins!

Drauge Parčeauskai, po ilgų 
ir sunkių darbų ilsėkis ramiai!

J. K. Mažukna.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas jvyks gruodžio (Dec.) 18 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Draugės visos daly
vaukite, nes bus renkama nauja 
valdyba. — ‘ Sekr. (27Q-271)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 ku. priešmetinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 18 d., 11 vai. ryto, 3014 
Yemans. Visi nariai būkite laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti ir turėsime išrinkti kuopos val
dybą 1950 m. Yra atėjus knyga 
“Petro Cvirkos Apysakos,'’ kurie 
dar nepasiėmėt, galėsit gauti. Atsi- 
veskit naujų narių. — Sekr.

(270-271)

LMS organizaci-

apie meną, po ko pravesta pla- 2. Organizuoti naujas meno 
čios diskusijos^ Diskusijose ėmė veiklos grupes: a) draiųps, b)

JAUNO DRAMATURGO 
PJESĖ

PANEVĖŽYS, spalio 7 d.— 
Pradedantis dramaturgas Ro
mualdas Klasčius parašė pje
sę kolūkių kūrimo tema “De
besys nuslinko”. Pjesėje vaiz-

4.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
. ŠIAULIŲ STATYBOS
ŠIAULIAI, spalio 8 d. — 

Spalio lenktyniavimo dienomis 
Šiaulių statybose vyrauja dide
lis darbo pakilimas. Dviračių 
gamyklos statyboje mūrinin
kų, betonuotojo, a’rmatūrinin- 
kų ir dailidžių brigados ko
voja dėl naujų cechų ir objek
tų atidavimo eksploatuoti 
prieš laiką. Pirmauja daili
džių brigada, vadovaujama 
Meilūno. Ji kasdien įvykdo po 
dvi normas. Nedaug teatsilie
ka nuo jos ir Kriščiūno arma- 
tūrininkų brigada. Grafiką 
viršija ir kiti statybininkai.

Miesto centre statomas tri
jų aukštų gyvenamasis namas 
būsimiems dviračių gamyklos 
darbuotojams. Jis bus pastaty
tas trumpu laiku — per 4 mė
nesius. čia didelis nuopelnas 
tenka Jankausko mūrininkų 
brigadai. Apsilankęs Maskvos 
naujose statybose, Jankaus
kas įdiegia sostinės mūrininkų 
spartaus plytų mūrijimo paty
rimą. Jankausko brigados 
dienos išdirbis siekia 150 — 
180 procentų.

Paspartintais tempais ats
tatomi miesto tarybos ir ber- 
niukų gimnazijos trijų aukštų 
pastatai.

VIRŠUM PLANO
KĖDAINIAI, spal. 8 d. — 

Kolūkio valdyba mums, kolū
kiečių brigadai, iškėlė garbin
gą uždavinį — paleisti į dar
bą plytinę. O darbo buvo ga
na daug.

Aš su Antanu Rusilu ėmiau
si plytų preso. Padarėme 
naują kubilą, apkaustymą. 
Turėjome preso ašį, o varo
muosius straigus reikėjo pa
daryti. Ilgai sukome galvą, 
bet ir čią radome išeitį. Varo
mieji sraigtai buvo padaryti 
nauji. Iš įvairių dalių surinko
me naują plytų piovimo įren
gimą, atremontavome karu
čius, plytų vežiojimo takus.

Tuo tarpu Olga Jakelytė 
su Janina Juškevičiene ir An
tanu Staniūnu atstatė dvi su
griautas džiovyklas, sutvarkė 
plytinės kiemą.

Kolūkio plytinė buvo paleis
ta į darbą pirma nustatyto’ 
laiko. Kolūkio valdyba nusta
tė dieninę normą — 2.500 
plytų. O mes iš pačių pirmų 
dienų pradėjome gaminti po 
3.000 ir daugiau plytų.

Bfigada dirba darniai. Mes 
tarpusavyje lenktyniaujame. 
O visa brigada lenktyniauja 
su Petrusavičiaus vadovauja
ma laukininkjrstės brigada.

Kurą turėjome paruoštą ir 
suvežtą vietoje, prie plytinės. 
O ateinančių metų sezonui 
kurą ruošime žiemą.

Ateinančiais metais paleisi
me į darbą antrą plytų presą’. 
Tada žymiai pakils darbo na
šumas, ir kolūkis gaus dar 
daugiau plytų.

Dėsime visas pastangas ko
lūkio statybą pilnutinai aprū
pinti vietoje išdegtomis ply
tomis ir čerpėmis.

Jonas Juškevičius

d uo j amas mokytojos komjau
nuolės darbas organizuojant 
ir stiprinant kolūkius.

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.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Jau Pradedame

Skersai-Išilgai !Atsii)™!i
Vieneri Metai Be 
Jurgio Kuraičio

šių metu gruodžio <

-XSUb SS

Juoko ir Susigraudini
mo Bus iki Ašarų!

Devynios Dienos
Maskvoje

I

Zubavičienė, brookly 
advokato Stanley Zu 

žmona, 
vakarą lėktuvu 

atostogų.
De Las A 
ir bus ten

Jauniausia mūsų organizaci
ja LKM jau pradeda atsižymėti, kako lygiai vieneri metai, 
■ ne vien Brooklyne, bet ir apy- tragiškai mirė Jurgis Kuraitis. 
Jinkėje; ypatingai pradeda atsi-

su-
kaiViola 

aiškio 
bavičiaus 
nio
Meksiką 
Meksikos sostinės 
mericas viešbuty i 
savaite laiko.

U. Bagdoniene, 
brooklynietė, dabar

denis laisvieciams 
linksmų žiemos šve 
mingų naujų metų.

Prašo Aukoti Politinių 
Kalinių Šeimoms

Prie Civil Rights Congress 
(Civilinėms Teisėms Ginti Ko
miteto) yra suorganizuotas Pri
soners’ Relief Fondas, kuris 
šiuo metu veda kampaniją už 
aukas, iš kurių būtų šelpiamos 
šeimos tų asmenų, kurie dėl po
litinių ar rasinių reikalų tapo 
įkalinti. Minėto fondo pirminin
ku yra kongresmanas Vito Mar- 
cantonio.

Atsišaukime į visuomenę sa
koma, jog šiuo metu yra 35 
šeimos, kurių duonos pelnytojai 
yra sukišti į kalėjimus dėl dar
bo žmonių reikalų. Tom šeimom 
šiuo metu reikia teikti pagalbos, 
dėl to ir vedamas šis kalėdinis 
vajus už sukėlimą $20,000.

Yraz kalinių, kurie sukišti į 
nelaisvę ne dėl politinių nusi
žengimų, bet dėl to, kad jie, 
kaip negrai, gynė savo reika
lus. šitų kalinių šeimų buitis 
yra juo sunkesnė ir varginges
nė; jiems kaip tik reikalinga 
pagalba.

Atsišaukimas ragina siųsti 
aukas sekamu adresu; Chair
man of The Prisoners Relief 
Fund, Civil Rights Congress, 
23 West 26th St., New York 
io, n; y.

Maskvoje jų daug ir visi nepa
prastai švarūs, gražiai užlaiko
mi. Niekur nepamatysi numes
tos net cigareto nuorūkos.

Mrs. Lawes buvo nuvykusi į 
vieną kolektyvinį ūkį, esantį ne
toli Maskvos. Ji buvo sovietinės %
armijos klubo; ji buvo dauge
lyje visuomeninių vietų ir visur 
jai sudarė nepaprastai gilų įspū
dį.

žinoma, per devynias dienas, 
kurios buvo kupinos įvykių, 
viešnia negalėjo visko apeiti ir 
viską pamatyti, bet kiek ji ma
tė, paliko joje neišdildomą įspū
dį.

Mrs Lawes, beje, pasakė, jog 
ji kalbėjosi su daugeliu mask
viečių ir nei vienas nepareiškė 
mažiausios neapykantos ameri
kiečiams. Bet visi maskviečiai 
ir kolektyviečiai , su kuriais ji 
kalbėjosi, reiškė noro, kad tik 
juo ilgiau pasilaikytų taika, nes 
Tarybų Sąjungos gyventojai 
nenori karo, — jie nori skubiai 
ir pasekmingai kurti savo nau
ją gyvenimą.

šiomis dienomis grįžo iš Mas
kvos niujorkietė moteris, Pearl * '
Lawes, brangiųjų kailių išdirbė
jo unijos veikėja. Ji buvo nu
vykusi Maskvon drauge su ki
tomis amerikietėmis dalyvauti 
tarptautinėje moterų konferen
cijoje, neseniai baigusioje savo 
sesiją.

Grįžusi, Mrs. Lawes pasakojo 
spaudos korespondentams savo 
įspūdžius, įgytus T. Sąjungoje.

— Kur tik aš ėjau Maskvoje, 
visur mačiau naujus gražius 
apartmentinius namus, bekylan
čius į viršų. Man patiko jų ar
chitektūra: ji nėra vienoda, 
standardizuota; kiekvienas ap- 
artmentnamis savotiško grožio, 
originalus, 
džio.

Lai kiekvienas padorus lie
tuvis ateina šį sekmadienį į 
Liberty Auditoriją pasižiūrėt 
R. Mizaros sukurtos, o Jono 
Valcnčio surežisuotos dramos 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos.“

Po eilės vaidinimų aktoriai 
taip ištreiniriuoti, kad stebė
tojai bus prijuokinti ir sugrau
dinti iki ašarą.

Kiekvienas jūs šią dramą 
pamatę išeisite su giliu pasi
tenkinimu ir panieka jai grū
mojusiems Elizabetho atža
gareiviams.

Įžanga tik 75c.
Pradžia 4 vai. popiet.
Rengia Lietuvių Namo B- 

vė. Pelnas skiriamas Audi
torijos scenerijoms. V—s

pirmadie 
išlėkė į'žymėti LKM tautiniu šokiu šo- ... . xr . , n „

Apsistos ki k ų grupe: jau bent kelios or-1 a|aj(|ofį
ganizacijos yra kvietę ar kvie- 
čia mūsų šokikus pagelbėti i 
jiems išpildyti programą.. Kur 
ir kada jie šoko ar šoks, čia 

. .. nerašysiu, nes apie tai aprašo 
uvusioji, paįVS rengėjai ar koresponden- 

gyvenanti Į ^aj ■\ĮaiU) tikslas yra atkreipti 
siunčia \ i- ■ vjsuolnenės domę į pačią LKM 
linkėjimų., jr |<ai.|,a j)rašyti visuome- 

I nes talkos. O tą talką jūs gali
te suteikti štai kaip: ateinantį 
šeštadienį, gruodžio 17 d., Li- 

; berty Auditorijoj, LKM šaukia 
i platų susirinkimą. Susirinkime 
!dalyvaus patys LKM mokiniai, 
jų tėvai ir rėmėjai, kaip ir visi 

j tie, kurie galytų ai- norėtų kuo
mi nors prisidėti prie LKM au
klėjimo ir jos palaikymo.

Susi rink imę spręsime dauge- 
, lį dalykų, susijusių su mūsų 
i veikla praeityje ir ateityje. Vie
na iš tokių šiame susirinkime 
svarstomų problemų bus ta, 
kad po kiekvieno reguliarioj 

i mėnesinio LKM susirinkimo1 
intertypai ir kitos. |)atll jvesta pasilinksminimai, j 

publikos kartu su LKM nariais J 
* . • Mokiniai publiką mokins to, ko

jie patys yra išmokę. Sakysime, 
j jie publiką pamokins tautinių 
! šokių ir publika galės kartu su 
mokiniais šokti; arba mokiniai 
dainuos liaudies dainas, o pub
lika jiems pritars, ir taip visi 
bendrai galėsime linksmintis.

Taigi, kaip matome, šis su
sirinkimas bus ne vien svarbus, 
bet ir įdomus. Dėl to tikimės, 
kad jin susirinks daugelis jau- 

, nuolių kaip ir suaugusių, ir visi 
i bendrai rišime problemas, o po 
i to pasilinksminsime.

Beje, mūsų visa 
mokos) vyksta 
nuo 2-ros valandos 
berty Auditorijoj.

Liet.
Moterų Klubo pirmininkė, pra- 

susirinkti

Katrina Pctrikienė

šo visas 
gruodžio 15 d., lygiai 6 
vakare, 
Centrą
patiekta tik

į Lietuvių 
va karionei.

Klubo i

Kultūros

Jau du didieji mūsų spaus
tuvės presai yra nugabenti į 
naują vietą, Richmond Hill. 
Greit jie ten bus sustatyti. Vė
liau bus vežami mažesnieji pre
sai, taipgi 
mašinos.

Pucc»ni, žymusGiacomo
italas muzikas ir kompozitorius, 
buvo pagerbtas praėjusį sekma
dienį Metr. Opera House kon
certe; šiemet, mat, sukako 25- 
ri metai nuo jo mirties. Kon
certinė programa buvo sudary
ta iš Puccini’o kompozicijų.

MIRĖ
mėty, 
Ave.,2591 Driggs

Y., mirė gruodžio 
House of Calvary Hos- 
Pašarvotas šermeninėje, 
St. ir Webster Ave., 

Laidos gruodžio 16-tą,

šeštadieniais 
po pietų Li- 
Tos pamo-

Jo palaikai tuojau buvo iš-

Jurgis Kuraitis buvo (ilgame
tis darbininkų judėjime veikė
jas. Jis priklausė visoms lietu
vių darbininkų organizacijoms, 
priklausė Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijai, ir buvo 
veiklus jos narys; taipgi buvo 
ALDLD Centro Komiteto narys.

Majoras O’Dwyer
Išvyko j Floridą

Niujorko miesto majoras, 
William O’Dwyer, tapo išleis
tas iš Bellevue ligoninės — jis 
buvo susirgęs plaučių įdegimu.

Jis išvyko traukiniu poilsiui į. 
Ft. Lauderdale. Ten išbus apie 
trejetą savaičių.

Su majoru Floridoje bus ir 
jo asmeninis gydytojas.

Tai daro gilaus įspū

krautuves ? i
tik buvau, krautuvės)

kare bus susirinkimas. Bet čia 
dar noriu pranešti, kad šešta
dienį prieš Kalėdas, gruodžio 
2 1 ir šeštadienį prieš Naujus

Isidore Winowsky, 58 
gyvenęs 
Bronx, 
13-tą, 
pital. 
188th
Bronxe; 
St. Raymond kapinėse. Laido 
tuves prižiūri graborrus Sha 
lins (šalinskas), woodhaven ie 
tis.

Velionis paliko dvi dukteris, Metus, gruodžio 31, pamokų ne- 
Mary ir Anną, du sūnus Frank L>us- J(,s bus šį šeštadienį gruo- 
ir John. I džio 17, o kitos po to bus jau

Anna Matulis, 75 metų, gy
venusi 64-11 56th Avė., Mas- 
pethe, mirė namie.- Laidos 
gruodžio 11 d., St. Charles ka
pinėse, Pinelawn, L. I.

džio 17, o kitos po to bus jau 
kitais metais, šeštadienį, sau
sio 7-tą.

Iki malonaus pasimatymo šį 
šeštadienį pamokose ir susirin
kime, LKM Valdyba.

gero lietaus! — 
Niujorke taip ir nėra. Vandens 

Joseph Stelmokas, 75 metu, pavojus didmiesčio gy-
gyvenęs o4 Scholes St, Brook-.vel^ojams dar vis aktualus; pi- 
lyn, N. Y., mirė gruodžio U-tą,I jje^jaj raginami taupyti vande-

• Kings County ligoninėje. Pa-|nj 
šarvotas graboriaus Garšvos

• koplyčioje, 
Brooklyne. 
14.-tą, St. Charles kapinėse.

Abiejų laidotuves prižiūri di- čia statytas 
rektorius Juozas Garšva.

graboriaus
231 Bedford Ave.,) Opera “Faustas“ grįžta į 

Laidos gruodžio Metropolitan Operą House; per 
Id ve j is metus “Faustas” nebuvo 

, bet šiemet nusitar
ta jį ir vėl įdėti repertuaran.

Tačiau kitur pasaulyje 
kurie savo žemių niekam 

armijos viršininkas generolas 
viršininkas admirolas Forrest 
Omar Bradley ir generolas

Karinių jėgų viršininkai dabar nuolat posėdžiauja 
spaudai fotografijose pirštai: 
kuriame jie norėtu atsisėsti, 
taip pat gyvena žmonės, 
neatiduos. Paveikslas: 
Lawton Collins, laivyno

P. Sherman, generolas 
Hoyt S.

Velionis Jurgis Kuraitis

/Velionis daugiausiai savo vi
suomeniniais darbais pasižymė
jo Brooklyne; čia jis veikė or
ganizacijose; čia jis daugiau
siai dirbo eilinio veikėjo dar
bą.

Mažai buvo svarbesnių mi
tingų, kuriuose nebūtų buvęs 
Jurgis Kuraitis; mažai buvo 
konferencijų, kuriose jis nebū
tų buvęs nuo tos ar kitos orga
nizacijos delegatu.

žodžiu, tai buvo darbštus ir 
savo įsitikinimuose pastovus 
darbininkas.' .

Kadaise jis yra gyvenęs Nau- 
gatucke, Waterburyj, Chicago j, 
Kalifornijoj ir, paakinusiuoju 
laiku, ' Brooklyne, kur- jis per 
metų eilę dirbo dienraščio Lais
vės ekspeditorium.

Taigi, tragiška mirtis, išplė
šusi iš mūsų .tarpo Jurgį Ku
raitį, paliko pas mus didžiulę 
spragą.

Neįvyko nei vienas svarbes
nis Brooklyne mitingas, kuria
me nebūtų buvęs draugų prisi
mintas Jurgis Kuraitis.

Na, ilsėkis, Jurgi, Dėdės Ša
mo žemėje! O mes, pasilikusie
ji, tęsėme ir tęsime tąjį svarbų 
ir būtiną darbininkų klasės iš
silaisvinimo darbą, kurį tu, 
damas gyvu, dirbai!

— Kur 
pilnos maisto ir pirkėju. Lukšu-1 

įsinių produktą kainos didesnės,1 
nes ją dar mažiau yra, bet kas- 

[dienišką produktu kainos vidų-j 
tinęs, 
taipgi 
riems 
dienomis, galėtų pasipirkti to, 
ko reikia.

Žmonių apranga?

Maskviečiai švaria i,

Sekmadieniais krautuvės 
atdaros, kad žmonės, ku- į 
tenka dirbti šiokiomis!

Rusu Balalaikos Muzikinė
Draugija, vadovaujama Aleks
andro Kutin’o, pateikė įdomų 
koncertą (praėjusį šeštadienį) 
Carnegie Hali. žmonių buvo 
daug ir jie didžiai įvertino kon
certą. Buvo ir choro dainų, 
taipgi solistė pianistė.

bū-
N.

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

Kovoja ir Laimi
'Negrai ir baltieji pradėjo 

kovoti už tai, kad A & P krau
tuvės, 'kurių Niujorke yra tiek 
daug, samdytų negrus patar- 
nautojus.L'i i \ ' .

Ligi šiol ši milžiniška korpo
racija- tesamdė tik baltveidžius 
patarnautojais. Bet dėka tam, 

j kad buvo smarkiai kovota, tū
los A & P krautuvės jau pra- 

i dėjo samdyti ir negrus — ypa
tingai negru apgyventuose ra
jonuose.

Manoma, kad su sekamų me
tų pradžia A & P bus privers
ta samdyti daugiau negrų.

Niujorko žydai zijonistai 
nutarė smarkiai kovoti prieš 
sutarptautinimą Jeruzolimo; su- 
tarptautinti tam miestui tari
mų, kaip žinia, padarė Jungti
nių Tautų asamblėja praėjusią 
savaitę. i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel, EVergreen 7-6868

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

g
g

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

BROOKLYN, N/Y.
kosmetikai, kūdi- 

fvairūs daikto 
ligonių kambariui reikme-’ 

-- už griežtai žemas kainas.

Visokį vaistai, 
kiam reikmenys, 
liai, 
nys

gra- 
j žiai apsitaisę, žinoma, darbinė
mis dienomis, vidutinis pilietis 
apsitaisęs darbiniais rūbais, 
kaip ir kitur. O vakarais, nu
ėjus į teatrą, matai tuos pačius 
darbininkus šauniai pasipuošu
sius. Teatrai pilni publikos.

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

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists i

394-398 BROADWAY 
' BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Pli, G., 

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

e-a6'3 •'□G'’

RES. TEL.

UY. 7-3631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

• (Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

VigillMHMMIMMIIIMIM
I JOSEPH BALTAITIS I
į BAR & GRILL I

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

SSX TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNJON AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1 2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

- --------------------------------------------- 4------------------—-----------------------------------------------

• • 
• •IzUPP’S BAR 

f Joseph Zeidat Jr., prop 
4

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
4
❖ EVergreen 4-7729 
ą. Telefonas

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

, —pi • | ’ ’j

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, 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 dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree. Gruod. 14, 1949




