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Labai gerai daro Brooklyno 

Liaudies Teatras, kad pakarto
ja perstatymą Mizaros pjesės 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos.” Ne
galėjau dalyvauti, kai pjesė bu
vo pirmu kartu vaidinama. To
kių yra daug. Daug taipgi no
rės antru kartu pamatyti ir į 
veikalą geriau įsigilinti.

Todėl pasimatysime Kultūri
nio Centro Auditorijoje šį sek
madienį po pietų.

Gerai ir tas, kad visas pel
nas skiriamas Kultūrinio Cent
ro reikalams. Tikslas 
vertas parėmimo.

peras,

Ir vėl ta vargšė kiaulė be ra
gų smarkiai užkriuksėjo. Pa- į 
laukite, ateis laikai, ji sako,' 
kuomet mes vėl valdysime Lie
tuvą. Tada jums bus iš ko pa
sijuokti. Bus teismai ir kartu
vės.

Pasiklausykite:
“Ateina eilė

, nams, Berijoms 
čiams... .bet 
G e d v i 1 o m s, 
(Draugas, gruodžio 10 d.).

Saugokitės, Lietuvos vadai: 
Net iš Amerikos pribus kleri
kalinė kiaulė be ragų ir jus vi
sus iškars!

ne tik Stali- 
ir Kaganovi- 

ir Sniečkams, 
Paleckiams!”

Argi mes nesakėme, kad at
eis paikai, kai darbo žmogus bus 
gerbiamas, aukštinamas, šlovi
namas. Prie socializmo taip ir 
yra. •

Taip dabar dedasi mūsų se
nojoje tėvynėje., Tai labai ne
patinka mūsų broliams menše
vikams. Su pasityčiojimu ir pa
šaipa Cbicagos menševikų ga- 
zieta paduoda Vilniaus radijo 
pranešimą, kad Raudonosios 
Vėliavos ordinus, gavo “Radvi-

Jonas
Kaselis, 

kaimietis

apskri-

liškio geležinkeliečiai 
Martinaitis ir . Jonas 
ir Trakų valsčiaus 
Jurgis Andriulionis.”

Arba štai, “Šiaulių
ties komunistė, kiaulių šėrėją 
Vitkienė, per metus užaugino 
po 20 paršelių nuo vienos kiau
lės” ir todėl “ji yra nufilmuo
ta.”

Taip ir reikia, taip ir gerai!

Auditorijoje sekmadienį. 
“Nuteis ir pakars.” 
Argi ne taip reikia?
Nemiegodamas sapnuoja!
Ieško kvailių.
Tiesiai iš Vatikano.
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Izraelio Valdžia Persikels 
Jeruzalėn, Nepaisydama 
Jungtinių Tautų Seimo

ATMETA JUNGTINIŲ TAUTŲ VALDYBĄ JERUZALEI

žadėjo apsaugot krikščio
nių ir mahometonų švento
ves izraeliškoje Jeruzalės 
dalyje.

Izraelis yra užėmęs nau
jamiestį, didesniąją miesto 
dalį, kur žydai — daugu
mas gyventojų.

Jeruzalės senmiestis su 
daugumu arabų gyventojų 
yra užimtas arabiškos Jor-

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio premjeras Davidas 

|Ben - Gurion pareiškė sei
mui, kad Izraelio valdžia 
jau pradėjo kraustytis į Je
ruzalę, kaipo “amžinąją žy- 

i'dų tautos sostinę.” Rengia
masi ir Izraelio seimą ten 
perkelti gruodžio 23 d.

Ben-Gurion smerkė 
Jungtinių Tautų nutarimą 
perimti Jeruzalę į Jungt. 
Tautii valdybą. Kartu jis dano valstybės.

Bando Uždraust Viešbučiu 
Sales Progresyviams

New York. — Gene ralis 
Jungtinių Valstijų proku
roras atsiuntė Waldorf-As- 
torijos viešbučiui ir kitiems 
hoteliams sąrašą vadinamų 
“neištikimų” valdžiai orga
nizacijų. Ragina neparsam- 
dyti viešbučių svetainių to
kioms organizacijoms.

Prie tariamu “neištiki
mųjų” generalis prokuro
ras priskaito ir Nacionalę

Anglijos 
Pašaukė 
Streikui

Valdžia 
Armiją 
Laužyti

“Socialistinė”London.
Anglijos valdžia sutelkė bū
rius kareivių ir jūreivių, 
kad laužytų elektros stočių 
darbininkų streiką.

Iš pradžios sustreikavo 
800 elektrininkų keliose sto
tyse, reikalaudami algos 
pakėlimo. Bet kai valdžia

Vėliausios Žinios
Washington. — Vadinamas Piliečių Komitetas skai

čiuoja, kad jeigu prez. Trumano programa būtų ir toliau 
vykdoma, tai šalies valdžia dar per kelis metus išleistų 
po 20 bilionų dolerių kariniams tikslams namie ir sveti
mų kraštų ginklavimui.

Miami, Fla. — Susprogo prekinis holandų laivas už 
300 mylių nuo kranto. 8 žmonės išgelbėti, o 16 žuvę.

■Darbo Sekretorius Tobin
Ragina Antra Tiek Pakelt o
Senatvės Pensijas

NURODO KOMPANISKŲ PENSIJŲ BLOGUMUS

Washington.
departmento sekretorius

New York. — Indianos valstijos miestas Bloomington Maurice J. Tobin siūle pa
sako, dvigubint senatvės pensijąatsiuntė New Yorko majorui 5 galionus vandens, 

barzdai nusiskusti.

New Yorko valdyba skelbia šį penktadienį kaip “be
vandenę” dieną. Ragina nesiskųsti barzdų ir nesimaudy
ti tą diedą, kad daugiau vandens sutaupytų.

-London. — Plinta Londono elektrininkų streikas, ne
paisant, kad unijos vadai liepia dirbti. Streikas gręsia 
visai užtemdyti miestą naktimis, nors valdžia atsiuntė 
kareivius elektros srovei .palaikyti.

San Francisco. — Valdžia pastatė dar vieną profesio- 
nalį šnipą, Manningą R. Johnsona liudyti prieš Ląiva- 

, krovių Unijos vadovą Harry Bridgesą.
Šnipas “sviečija”, kad Bridges, girdi, buvęs Komunis

tų Partijos nariu, kada ėmė amerikinės pilietybės popie
rius, bet po priesaika užsigynė, jog priklausąs tai parti
jai. i

_________ i-

Arkansas valstijos slaugių (norsių) sąjunga nutarė ir 
negres priimti į jos nares.

Francūzų Unijų Sąjunga
Amerikiečių-Sovietų Drau^Pradėjo naudoti kariškius SjlLlklfl StrClk.ll.Otl pi*]CS
giškumo Tarybų.

Kritikuoja Valdžią 
Už Lęšy Eikvojimą

kaip streiklaužius,' protes
tui dėl to sustreikavo dar 
1,500 darbininku, z e v

Jei valdžia neatšauks ka
riuomenės, rengiasi strei- 
kan ir 10,000 kitu elektri- z v
ninku. I

Washington. — Piliečių 
Komitetas ^u atstovais iš 
įvairių valstijų kritikavo 
valdžią, kad ji bergždžiai 
išeikvoja bent 2 bilionus do
lerių per metus.

Komiteto susirinkime
kalbėtojai tvirtino, kad vai-1 reikalų ministras, staptelė- 
džia savo sandėliuose laiko jo Paryžiuje, grįždamas na- ! OA V.11 -v-... T.o Rtiva

Višinskis Pasipiktinęs 
J. Tautu Seimo Darbu

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, Sovietu užsienio

Z . C-

O štai politinės nesąmonės džia savo sandėliuose laiko jo 1 aryziuje, grįždamas na- 
žemčiūgas: “bet politinėje, eko-j29 bilionų dolerių visokių mo. Jis buvo sovietinių de- 
nominėje ir socialinėje srityse. medžiagų ir produktų be 

tinkamos apyskaitos.
Kuomet pasibaigė pasta

rasis karas, buvo pranešta, 
kad armija turi 26,000 tan
kų; bet kai suskaityta, pa
sirodė, jog 9,000 tankų ne-

(katalikių) bažnyčia nesisavina 
galios diktuoti tikintiesiems — 
bent tose šalyse, kur viešpatau
ja demokratija.”

Kas gi kitas galėtų tokį me
lą iškepti po to, kai popiežius 
paskelbė ekskomunikaciją prieš' 
tuos katalikus, kurie balsuos žinia kur dingo, 
už komunistus arba juos kaip 
nors rems, jeigu ne Naujienų armijos stovykla, 
redaktorius?

Taip jau begėdiškai gerintis g0S pergabentos laivais į 
ir pataikauti klerikalams vargu Seattle, Wash. Paskui val
kas tikėjosi ir iš Grigaičio. džia paėmė tas medžiagas

* ir persiuntė atgal Alaskon

Alaskoje buvo sugriauta 
v / lėšąvusi 

16 mil. dolerių, ir medžią-

legatų vadovas Jungtinių 
Tautų seime Amerikoje. 
Tad korespondentai užklau
sė Višinskį, ką gero tas sei
mas nuveikė.

Višinskis su apmaudu at
sakė, jog anglai - ameriko
nai po Jungtinių Tautų 
priedanga tame seime varė 
pirmyn karinius savo pla
nus. Kartu Višinskis įtarė, 
kad Amerika ir Anglija pla
nuoja atgaivint vokiečių 
armiją vakarinėj Vokietijo
je.

žmonėms, sulaukusiems 65 
metų amžiaus.

Kalbėdamas kongresma- 
nų - senatorių komitetui, 
Tobinas . nurodė ubagišką 
dabartinės pensijos menku
mą nusenusiems. Jis primi
nė, jog nuo senatvės pensi
jų įstatymo išleidimo 1937

Liaudies Sukilimai 
Smarkėja Visuose 
Azijos Kraštuose

Ginklų - Amunicijos Gamybą E
Paryžius. — Benoit Fra- gabent 

chon, pirmininkas Genera- 
lės Darbo Konfederacijos 
(unijų sąjungos), atsišaukė'ir važiuotos darbininkai tu- 
į Francijos darbininkus, ge-| rėt gaminti ir gabenti ka- 
ležinkeliečius, laivakrovius vines medžiagas, kurios ski- 
ir jūrininkus, kad atsisaky-' riamos viskam naikinti, 
tų gaminti ir gabenti gink- kad mūsų* klasės priešai ga
lus ir amuniciją. Sykiu jis lėtų iš to pasipelnyti? — 
šaukia neiškraut ir nepai-,klausia Frachon.

atsiunčiamu iš A- 
merikos ginklų.

— Kodėl mūsų metalistai
C

New York. — Parker La 
Moore išgąstingai rašo čio
nai tiniame dienr a š t y j e 
'World Telegram, kai]) liau
diški - komunistiniai sukili- 
imai plinta ir smarkėja 
prieš dešin. buržuazines 
valdžias Burmoj; pietinėje 
Korėjoj, Filipinuose ir fran- 

. cūzų kolonijoje Indo-Kino- 
je, nekalbant apie komunis- 

i - liaudininku laimėtą 
pergalę Kinijoje.

Kapitalistinės valdžios 
vos pajėgia atsilaikyti Bur- 
moje ir kituose minimuose 
kraštuose,.sako La Moore.

Darbo 'metais pragyvenimas pa
brango 70 nuošimčių, o pen
sija iki šiol pasilieka ta pa
ti — tiktai po $25 per mė
nesį, vidutiniai skaitant per 
visą šalį.

Tobinas kartu priminė 
blogumą kompaniškų ' se
natvės pensijų, kurių rei
kalauja darbininkai — tos • 
pensijos pririša, pavergia 
darbininką dirbti tai pačiai 
kompanijai 20 iki 25 metų. 
Bijodamas prarasti pensi
ją, todėl, darbininkas jau
čiasi priverstas tiem patiem 
samdytojam dirbti, nors jis 
būtų nepasitenkinęs alga 
bei kitomis darbo sąlygo
mis.

Tobinas užtikrino, kad 
senatvės pensijų padvigubi- 
nimas nepadidintų valdinių 
išlaidų, nes būtų pakelti 
taksai į senatvės fondą.

Kongreso atstovų rūipas 
praeitoje sesijoje nutarė 70 
nuošimčių pakelti senatvės 
pensiją. Senatas tą reikalą 
atidėjo 1950 metams.

Streikuoja ir prieš 
Popiežiaus Dvarą

Čiango Tautininkai
Prašosi Indo-Kinon

1,148 įžymūs Piliečiai Ragina 
Užgini Atom-Bombų Naudojimą

Mūsų šalies konsulas Ward 
sugrįžta iš Kinijos. Jis sako, 
kad jis buvo apkaltintas sumu
šime kiniečio be jokios priežas
ties. Tas kinietis, girdi, pats į 
sieną savo galvą susidaužė ir 
paskui visą bėdą suvertęs ant 
manęs. -

Kam ieškoti kvailių, kad to-j 
kia nesąmone tikėtų? Jeigu 
jau nėra geresnių argumentų 
prieš Kinijos komunistus, tai 
su tokiais nereikėtų rodytis.

naujai stovyklai statyti tik
tai už 10 mylių nuo nu
griautos senosios stovyklos.

Buvo nurodyta ir skait
lingi kiti šalies iždo eikvo
jimai veltui.

Maskva Įspėja Suomijos
Valdžią Nekurstyt Karo

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos laikraštis 
Pravda įspėjo Suomijos 
premjero Karlo Fagerhol- i

Roma. — Italijos Darbo < 
Konfederacija paskelbė Vi
suotinus streikus prieš 100 
dvarinių miestų-pilių. Tarp 
tų pilių yra ir popiežiaus 
dvaras - miestelis Gandol- 
fo.

Streikieriai protestuoja, 
kad valdžios užsiundyta po
licija ir kariuomenė užpul
dinėja ir areštuoja beže
mius ir mažažemius vals
tiečius, kurie užiminėja ne
dirbamas dvarų žemes. 
Vien Romos apygardoje a- 
jreštuota daugiau kaip 400 
tokių valstiečių.

Vargingieji valstiečiai, 
į komunistams vadovaujant, 
i Romos provincijoj užėmė 
i jau 30,000 akrų dvarinių 
žemių, kurios buvo bergž
džiai laikomos.

Hong Kong. — Kinų tau
tininkų komandierius gen. 
Pai Čung-hsi kreipėsi į 
francūzų kolonijos Indo- 
Kinos valdžia, kad laikinai 
priimtų 30,000 tautininkų 
kariuomenės.

Gen. Pai nori ta kariuo
menę pabėgdinti į Hainan 
salą. Bet Kinijos Liaudies 
Armija jau užkirto tauti- 
pinkams visas pabėgimo 
prieplaukas.

Technologijos Instituto pro
fesorius Linus Pauling, 
Chicagos Universiteto prof. 
Kermit Eby,*Yale Univer
siteto Teologijos kolegijos 
prof. Halford E. Luccbck, 
buvęs Connecticut valstijos 
leitenantas - gubernatorius 
Odell Shepard, tarptautinės 
Nobelio dovanos laimėtojas, 
ir ilga eilė kitų pasižymėju-'las, Angus Ward, plaukda- 
sių veikėjų demokratinia- mas iš Kinijos į Japoniją, 
me judėjime, apšvietoje ir pasakojo, kad kinas konsu- 
visuomenėje. llato tarnas pats sau galvą

Jie sudarė ir tam tikrą 'susidaužęs į geležines laip- 
komitetą, kuris vadinasi grotas. Tas kinas, esą, 
Committee for Peaceful AL desperatiškai . . * . •• . • lz-1 1 ZA 4- \ A T o ■ternatives

j Pact, tai

New York. — 1,148 pro
fesoriai, rašytojai, kunigai, 
darbo unijų vadovai, 7 pro
testantų vyskupai ir kiti į- 
žymūs amerikiečiai pasira
šė ir pasiuntė prezidentui 
Trumanui atsišaukimą, ku
ris ragina prezidentą:

Pasiūlyti Jungtim Tau
tom sutartį, uždraudžiančią 
atomines bombas naudoti 
karui;

Tartis su Sovietų Sąjun
ga, Anglija ir Franci j a, kad 
ramiai išsprendus ginčija
mus klausimus ir apsaugo
jus pasaulinę taika.

Tarp pasirašusių tą pra
šymą yra San Francisco e-, 
piskopalų vyskupas Edward Taikiems Veikimo Būdams ,8^*

Pasak Ward’o, Jo Tarnas 
Pats Sudaužęs Sau Galvą...

Buvęs Amerikos konsu- Prekyba su Sovietais Duotu 
Darbo Milionam Amerikiečiu

to the Atlantic ku°met Wardas atsisakė 
yra, Komitetas sumokėti reikalaujamą ai-

New York.— Daily Wor- 
kerio rašytojas Henry Ray
mond skaičiuoja, kad jeigu 
Amerika atidarytų laisvą 
prekybą su Sovietų Sąjun
ga, tiek padaugėtų darbai 
Jungtinėse Valstijose, kad 
3 milionai bedarbių gautų 
alginį užsiėmimą.

Hong Kong.—Kinų Liau-1 mo valdžią, kad liautųsi 
varius priešsovietinę, kari
nę politiką. Sako, tokia po
litika gręsia pragaištim pa
čiai suomių valdžiai. Prav
da primena, jog panašūs 
politikieriai įvėlė Suomiją 
jau į du karus.

Fagerholm siūlė 
mui minėti kaipo 
nepriklausomybės 
tą dieną, kada 11939 m. pra
sidėjo karas tarp Suomijos 
ir Sovietų Sąjungos. Iki šiol 
buvo minima nepriklauso
mybės sukaktis nuo gruo
džio 6 d., 1917 m., kuomet 
Sbvietai pripažino Suomi
ją kaip savistoyią valstybę.

dies Armija daro apsupimo 
žygius prieš tautininkus 
vakarinėje Sičang provinci
joje.

rijos) kūnas nužengė į dangų 
ir ten susivienijo su jos dūšia!

Taip nutarę vyskupai. Taip 
bus paskelbta ir tuo šventai tu
rės tikėti visi katalikai.

Per ištisus du tūkstančius 
metų nei vyskūpai, nei popie
žiai to nežiinojo ir tuo netikėjo! 
Tik dabar gavo “įkvėpimą” 
Marijos kūnų, nukelti į dangų 
ir suvienyti jį su jos dūšia!

Kur tas jos kūnas buvo iki

Parsons, Californijos vieton Atlanto Pakto.

Einstein Smerkia Vakariniu 
Valstybių “Beprotystę”

Sovietai Smerkia Rolandus 
Kaip Indonezų Pavergėjus

Jei kada kas parodo iš istori
jos, kad Kalėdos buvo paskelb
tos Jėzaus gimimo diena tik po 
kelių šimtų metų po krikščio
nybės pradžios, tikintieji bro
liai nenori tikėti. Sako, jūs nie
kinate mūsų tikėjimą, žemina
te mūsų bažnyčią, arba, tiesiog, 
“meluojate.”

Bet štai dabar tiesiai iš Va
tikano praneša, kad ti/c dabar 
popiežius nutarė įdėti punktą į
katalikų bažnyčios dogmą, jog šiol? Kur ta jos dūšia buvo be 
Švenčiausiausios Panelės (Ma- kūno?

savo sei- 
Suomijos 

sukaktį

Lake Success, N. Y. — 
Anglai - amerikonai Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
boje piršo užgirti Holandi-

Washington. — Komerci
nių laikraščių kolumnistas 
Drew Pearson užklausė pa
sauliniai garsų mokslininką 
Albertą Einšteiną, kaip jam jos užkartą sutartį Indone- 
atrodo č 
amerikonų politika, 
teinąs atsakė:

— Tai yra karinė vakar L. 
nių valstybių beprotystė.

(Išeina panašiai, kaip to
je rusų apysakoje — fet- 
febelio žmona, girdi, “pati 
save nuplakė.”

Kinų liaudies teismas 
nuteisė k a 1 ė j i m a n 
Wardą ir 4 jo padėjėjus už 
tarno sumušimą, bet su
spendavo bausmę ir tik lie
pė išsikraustyti iš Kinijos.

Konsulato narys Franco

Daugybė Kiaušinių Genda 
Valdžios Sandėliuose

Washington. — Valdžia 
laiko savo sandėliuose apie 
200 milionų tuzinų kiauši- - 
nių, kurie sudžiovinti ir 
milteliais paversti, kad

dabartinč anglų- 
. Eins-

ORAS.—Apsiniaukę, šal
ta, sniegas.

zijai; pasakojo, būk ta su
tartis suteikia Indonezijai 
nepriklausomybę.

Sovietų atstovas Saugu
mo Taryboje atmetė - veta
vo tą sutartį, parodydamas, 
kaip Holandija vis dar ver
gia Indoneziją.

•---------------------------------------------- ----------- <7 — --------------------- A •

Cicogna pasirašė liudijimą greitai nesugestų. Bet kiąu- 
teismui prieš Wardą, bet, šinių medžiaga vis tiek pa- 
išplaukus iš Kinijos, atšau
kė tą liudijimą.

Washington. — Jungtim 
Valstijų iždas dabar turi 
260 bilionų dolerių skolos.

Tai valdžios supirkti iš 
laipsniui genda, 
farmerių kiaušiniai už va
dinamą “lygybinę” kainą, i- 
dant kiaušiniai “per daug 
neatpigtų.” į, gj ;
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J. Parnell Thomas ir Teisėjas Holtzoff
“Varnas varnui į akį nekerta,” sako geri žmonės. Kal

bant apie žmones, tai reiškia, jog to paties plauko arba 
tos pačios klasės žmonės vienas kito neskriaudžia.

Tai geriausia įrodo atsitikimas su kongresmanu J. 
Parnell Thomas iš New Jersey valstijos. Jis buvo sugau
tas skandalingoje .suktybėje: apgaudinėjo valdžią, eikvo
jo visuomenės pinigus. Įstatymai už tokią suktybę nu
mato labai sunkiai bausmę, net iki trijų dešimtų metų 
kalėjimą. Thomas prisipažino kaltu, nesigynė, atsidavė 
teismo malonei. Ir neapsiriko. Teisėjas Holtzoff nubau
dė Thomasą tik šešių mėnesių kalėjimu. Tai bausmė tik 
dėl svieto akių, tik dėl “išpildymo” įstatymo.

Dar daugiau. Teisėjas Holtzoff baudė Thomasą tik iš 
prievartos, nes negalėjo įstatymo apeiti. Už tai jis Tho
masą nubausdamas išgyrė, tiesiog į padanges iškėlė, kaip 
daug gero, girdi, jis padarė, būdamas kongresmanu! 
Thomas esąs taurus patriotas. Mat, Thomas buvo Kon
greso Neamerikinės Veiklos Komiteto pirmininku. Jis 
puikiai atsižymėjo nekaltų žmonių šmeižime ir teršime. 
Daugelį nekaltų žmonių išėdė iš valdiškos tarnybos. Dau
gelis žmonių jį keiks visą amžių. O teisėjui Holtzoff šis 
sukčius yra puikiai pasidarbavęs dėl Amerikos!

SVEIKINA SAVUOSIUS
Brooklyno klerikalinė 

Amerika nudžiugusiai ra
šo:

Kanadoje, nuo to laiko kai 
mūsų kairieji savotišku būdu 
monopolizavo vadovavimą lie
tuviams, kai nuo “Nepriklau
somos Lietuvos” buvo visai 

: nustumti katalikai, prasidėjo 
didoktas trynimasis lietuvių 
tarpe. Kairiųjų, p. J. Karde
lio vadovaujamų, akcija buvo 
nepaprastai stipri ir, atrodė, 
buvo norima “užglušinti” ka
talikai, kad šie ... nurimtų. 
Visada akcija iššaukia reakci
ją, arba, kaip sako, kontra ak
ciją. Kanados lietuviai katali
kai per tą laiką ne tik stip
riai susiorganizavo, bet ir savo 
stiprų savaitraštį įsisteigė. 
Sveikiname, ir linkime žengti 
tiesiu savuoju keliu.
Bet tas savaitraštis tar

naus tiktai /juodojo klerika
lizmo reikalams.

Kanados lietuviai gali pa
sidžiaugti, turėdami didelį, 
gražų, liaudišką savaitraš
tį — Liaudies Balsą. Kas 
nori mokytis ir šviestis, tas 
skaitys tą apšvietos nešėją.

Teismai Prieš Valdžią
Šimtai nekaltai sužeistų žmonių pereitą rudenį chuli

ganų užpuolime ant Robesono koncerto traukia New 
Yorko valstijos ir Westchester pavieto valdininkus į teis
mą. R.eikalauja atlyginimo už jiems padarytą skriaudą. 
Tokių žmonių iki šiol atsiliepė jau 230 ir dar žada dau
giau prisidėti.

Ar bus galima kas nors laimėti iš. gubernatoriaus De
wey ir valstijos prokuroro Fanelli? Sunku pasakyti. Abe
jotina. Bet didelė svarba šių bylų bus tame, kad jose bus 
išvilkta aikštėn valdininkų vaidmud tame terore prieš 
ramiai susirinkusius koncerto pasiklausyti žmones. Bus 
liudininkai, bus žmonės, kurie ir savo akimis matė ir 
E nukentėjo tame užpuolime. Šios bylos neduos gu-

,toriui Dewey tą visą incidentą greitai pamiršti ir 
numazgoti kaltuosius valdininkus nuo atsakomybės.

tddėl reikia karštai pasveikinti tuos, kurie nesigaili 
kastą ir užv.edė šias bylas. Tai dalis Amerikos žmonių 
kovos už civilines laisves ir demokratines teises.

- Ar Pasitvirtins?
Iš Filippinų sostinės Manilos pranešta, kad Amerika 

siunčianti didelius kiekius ginklų į Formosa gelbėti 
Čiangą ir jo režimą. Ar ta žinia pasitvirtins, pamatysi
me. Bet faktas yra visiems žinomas, kad Amerikos re
akciniai rateliai seniai ir atvirai reikalauja užimti For
mosa Amerikos ginklais. Nei prezidentas Trumanas, nei 
valstybės sekretorius Acheson nėra pasakę savo politikos 
linkui Formosos.

Jam įsakė Tylėt, Bet Jis Netyli <
Vakarinės Vokietijos premjeras Dr. Adenauer nenori 

klausyti savo globotojų. Jam buvo aiškiai įsakyta tylėti 
ir nieko nesakyti apie prikėlimą militarizmo Vokietijoje, 
bet jis netyli. Jis išėjo ir viešai pareikalavo, kad Vokie
tijai biįtų leista iš naujo apsiginkluoti.

Žinoma, jis reikalauja apsiginklavimo apsigynimui 
nuo bolševizmo iš rytų. Jis žino, kad jis gaus pritarimo 
Amerikos ir Anglijos reakciniuose rateliuose.\ Juk Chur- 
ęhill seniai siūlo Vakarinę Vokietiją įtraukti į Šiaurinio 
Atlanto Paktą ir į Europos Uniją. O neginkluotos Vokie
tijos įtraukimas į vakarinį bloką būtų kvailas dalykas. 
Todėl Adenauer tikisi laimėti.

BARA “ATŠALUSIUS”
Kunigas Vytautas Pik

turna nepatenkintas tais 
“Amerikos Lietuvių Visuo
tinio Kongreso” dalyviais, 
kurie nebenori melstis ir 
kunigus užlaikyti. Matyt, 
taikydamas Grigaičiui ir 
jo kolegoms tam “kongre
se”, Pikturna rašo:

Amerikos Lietuvių Visuoti
no Kongreso metu New Yorko 
vyskupas per pamaldas už

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Huml>ol<lt 2-7984

Pręzidentas Trumanas linksmai susitinka savo bičiulį 
JoJin B. Hynes, naujai išrinktą Bostono majoru vieton 
'buvusiojo James M. Curley. Su juomi vizitui pas 
Trumaną atėjo ir darbo sekretorius Maurice J. Tobin, 

taipgi buvęs Bostono majoru.

Nuovargio ir Nedavalgymo 
Klausimai

Drauge gydytojau. Vis lau
kiau — gal koks jūsų pata
rimas pritiks man, bet, nesu
laukdama, rašau ir prašau pa
tarimo. 

t
Esu vedusi moteris, 38 m. 

amžiaus. Turiu vieną vaiką, 
jau 13 metų. Dirbu ir namų 
darbus ir dirbtuvėj. Jau ku
ris laikas, kaip man užeidinė- 
ja koks keistas traukimas ko
jos nakčia. Traukia kartais 
vieną, kartais kitą koją. Taip 
pasidaro, kad kojos negaliu 
ištiest. Ir, rodos, kad ją kas 
suka, laužia kaulą? Ir tuo
met skauda, taip kad vos tik 
istrivoju nerėkus.

Bet ilgai tas nebūna: ko
kia pora minučių, ir paskui 
pereina. Pasikartoja tas kar
tais į dvi savaites, kartais į 
mėnesį sykį. Bijau, kad tas 
nepradėtų kankinti tankiau.

Ar tai nebus reumatizmo 
požymiai? Nes man kartais 
kaip tik prieš lietų tai skau
da rankas, kojas ir bendrai 
visą organizmą. Jaučiuos ta
da, kaip sudaužyta.

Kitas klausimas. Tai jau 
prieš kokį metą, aš buvau pa
gavus didelį šaltį. Kai už
sikosėdavau, tai mane uždu
sindavo, kad negalėdavau 
kvapo atgaut. Turėdavo kas 
į kuprą mušt, kad atkrėst tą 
uždusimą.

Taip man tęsėsi kelias sa
vaites. Vietinis daktaras sa
kė, kad blogas šaltis sugulė 
ant plaučių ir, kad aš taip il
gai nepasveikstu, tai kad nu
silpęs mano organizmas. Nors 
aš dabar neturiu šalčio, bet 
man vis rodos — kas ant ger
klės pristrigę stovi, vis, ro
dos, negaliu gerai atsikosėt. 
Daktaras man liepė vartot mi
neralus ir vitaminus.

Atsakymas
Jums daktaras gerai pata

rė — vartot mineralus ir vi
taminus. Ir, jeigu Jūs jo pa

kenčiančią Lietuvą savame pa
moksle pasakė, kad pasaulyje 
niekas nėra taip aktualiai ir 
didvyriškai kovojęs už tikėji
mą, kaip lietuvių tauta. Tie 
vyskupo žodžiai mums garbės 
suteikia, tačiau tai dar nereiš
kia, kad visi lietuviai būtų pa
kankamai savo pareigas atlikę: 
daug yra mūsų tarpe nuo ti
kėjimo atšalusių, daug yra ne
sąmoningų ir savo pareigose 
apsileidusių tikinčiųjų.
Bet ko daugiau bereikia? 

Juk, kiek mums žinoma, 
keleiviniai ir naujieniniai 
bedieviai ir klūpojo ir kar
štai meldėsi. Jeigu vienas 
kitąs pamiršo iš viso gyve
nimo išpažintį atlikti, tai 
jau kitas dalykas.

KAPITALIZMO 
“GRYNUMAS” 
IR KELEIVIS

“Šiandien kapitalistinė 
Amerika nebėra grynai ka
pitalistinė”, skaitome Ke
leivyje. Kodėl? Ogi todėl, 
kad “žingsnis po žingsnio 
vyriausybė ir Amerikoj tu
rėjo įsitraukti į ūkio gyve
nimą ir net turėjo varžytis 
su privačiais gamintojais 
įvairiose ūkio gyvenimo 
srityse.”

Štai kodėl mūsų kapita
lizmas jau nebėra “grynas 
kapitalizmas”. Pagal Kelei
vį, jis jau randasi kelyje į 
socializmą, — keleivinį, ži
noma.

Menševikų laikraščio re
daktorius pamiršo tik vieną 
dalyką, atseit, kad Ameri
kos ir vyriausybė yra kapi
talistinė, grynai kapitalisti
nė.

tarimą1 pildot, daug Jums tai 
padės.

Jūsų daktaro nuomonė apie 
tą įsisenėjusį “šaltį”, ypač 
apie organizmo apsilpimą — 
irgi teisi. Kai organizmas ap- 
silpęs, kroniškai varginamas 
ilgais darbais, nuovargiais 
ir mitybiniais trūkumais, viso
kių susidaro skausmų, dieglių, 

“ramatų,” “nervų.”
Jūs, Drauge, nešate sunkią 

nūdienio gyvenimo naštą, 
sunkiai dirbate ir dirbykloj ir 
namų apyvokoj, o pasilsėt ir 
atitinkamai pasistiprint, pa
valgyt nedaug ką tegaunate, 
tai susidaro organizme sky
lių. Toms skylėms užlipdyt 
ir užcementuot, reikia gero 
cemento — lengvo, negadinto 
maisto ir poilsio, ramumo, 
malonios namų atmosferos ir 
nuotaikos.

Geras receptas, bet išpildyt 
nelengvas. Vis dėlto, kiek 
kada galėdama, bandykite 
dažniau pasilsėt, suliaunėt, 
tai greičiau apstos tie skaus
mai, tie kaulų laužymai ir tas 
“šaltis.”

Būtinai pagulėkite pogulio, 
tuoj po darbo ir šiaip bet ka
da.

Vitaminų būtinai, būtinai 
reikia, gero preparato ir gau
siomis dozėmis. Tai bus ce
mento į kraują plyšiams, trū
kumams užpildyt. Multiple 
vitamin pills, sakysim, kaip 
Multovals—V. C. A., Daya- 
min, Abdec, Vi-penta perles. 
Imkite po 2, po 3 piliules per 
vidurį valgymo, visą gyveni
mą.

Imkite ir lodino (Tincture 
of iodine), po 1 lašą kas die
na, irgi visą gyvenimą, į pie? 
ną arba į vandenį. Arba jū
ros žolių — kelp kelp tab
lets — gautumėt vaistinėj ar
ba “sveikatos” parduotuvėj 
(“health store”). Po keletą 
kas dieną.

Iš pradžių, kol nervai per
daug įerzinti ir raumenys iš
tampyti, .pravartu imti ir bro-

Per pastarųjų porą sa
vaičių Amerikos spauda, 
Washingtono pareigūnai ir 
visokį ura-patriotai kėlė 
lermą dėl suareštavimo A- 
merikos generalio konsulo 
Kinijoj. Mat, kada kai-šeki- 
niai nešdinosi, tai Ameri
kos konsulas, su keliais sa
vo pareigūnais, pasiliko 
liaudininkų užimtoje srity
je. Ten tarpe jo ir kinų dar
bininkų, dirbusių jo žinybo
je, kilo ginčas dėl algų iš
mokėjimo. Konsulas, su sa
vo pareigūnais, sumušė vie
ną darbininką ir liaudies 
valdžia juos areštavo. Tuo
met tartum širšių lizdas ta
po pajudintas.

Washingtono administra
cija siuntė protestus vieną 
po kito, bet Kinijos liau
dies valdžia nieko neatsakė. 
Valstybės sekretorius A- 
chesonas atsišaukė į Tautų 
Sąjungą, kad kitos šalys 
protestuotų. Kome rcjnė 
spauda puslapius užpildė 
smerkdama Kinijos liau
dies valdžios tokį elgesį. 
“N. Y. Herald-Tribune” 
stačiai pareiškė, kad areš
tas Amerikos konsulo Kini
joj esąs barbariškas pasiel
gimas. Penki kongresmanai 
reikalauja kad valstybės 
sekretorius Achesonas būtų 
prašalintas, nes jis, nepa
vartojo griežtų priemonių 
prieš Kinijos liaudie^ val
džią. Legionierių galva rei
kalavo, kad Jungtinės Val
stijos jėgą pavartotų ir 
konsulą išvaduotų. Jeigu 
dar keletą dienų būtų tas 
dalykas užsitęsęs, tai gal 
būtų šaukę, kad ir atomi
nes bombas vartoti. '

Bet štai, Kinijos liaudies 
teismas mušeiką konsulą 
nuteisia metams kalėjimo,’o 
jo pagelbininkus po šešius 
mėnesius, paskui bausmę 
suspenduoja ir įsako išsi- 
kraustyt iš liaudininkų val
domos Kinijos. Tuomi gal 
Kinijos liaudies valdžia 
“išsigelbėjo” nuo atominių 
bombų.

Ar tai ne • keistas val
džios ir visų ura-patriotų 
elgėsis? Juk JAV nepripa
žįsta Kinijos liaudies val
džios, tai kokią teisę-ji turi 
reikalauti, kad Kinijos 
liaudies valdžia pripažintų 
jos konsulą ir suteiktų jam 
diplomatinės nepaliečiamy- 
bės teises? Juk jis tarnavo 
Kai-šeko valdžiau su juomi 
turėjo ryšius ir logiškai iš
eina, kad toks pat priešas, 
kaip ir Kai-šekas bei jo pa
reigūnai. Pagalios dar ir 
mušeika.

Bet kaip Amerikos val
džia elgėsi Palmęrio laikais 

,su Sovietų Sąjunga? New 
Yorke buvo įsisteigęs So
vietų Sąjungos biuras, po 
vadovybe L. Martenso. Jis 
buvo oficialis Sovietų Są-1, 
jungos atstovas. Ir štai 
Washingtono valdžios' a- 
gentai užpuola Martenso į- 
staigą, viską iš vartalioja, 
konfiskuoja dokumentus, o 
Martensą su visu štabu de
portuoja iš Jungtinių Vals
tijų. Vienok komercinė 
spauda ir ura-patriotai nei 
puse lūpų neprasižiojo,, kad 
toks Washingtono valdžios 
elgėsis priešingas tarptau- 
syldėms, kad tai įžeidimas 
tinėms diplomatinėms tai- 
Sovietų Sąjungos.

Na, bet gal kaip kas pa
sakys, kad tuomet tarpe

.....   ....................................... .............■..............................J—— J ■■ 

mo: triple bromides, 15 gr. 
tablets. Po vieną ištirpinkite 
pusėj stiklo šilto vandens ir 
išgerkite, geriau vakare, prieš 
gulimą. Galima ir dažniau. 
Paskui nebereikės. ' > •

Beje, tam Jūsų gerklės ne-, 
smagumui 'gal^s padėt Tyto- 
zets, S. & D. Laikykite bur
noj ant liežuvio po Vičną *ta-| 
blėtę, karts ntio kaito/ ■’

Sovietų Sąjungos ir J.A.V. 
nebuvo diplomatinių ryšių, 
tai galima pateisinti tokį 
žygį. Bet juk ir tarpe Kini
jos liaudies valdžios ir J.A. 
V. nėra diplomatinių ryšių.

Pagaliaus, kaip Washing
tono valdžios agentai dabar 
pasielgė su Amtorgo parei
gūnais, kuriuos suareštavo 
ir laikė kalėjime pakol už
statą nepadėjo, tik už tai, 
kad jie nebuvo užsiregistra
vę? O juk jie naudojosi di
plomatinėmis teisėmis. Vie
nok Washingtono valdžia 
nekreipė į tai jokios do
mės, pasielgė, kaip jai pati
ko.

Amerikos valdžia ir visi 
tokie rėksniai galvoja pana
šiai, kaip tūlas kareivis, 
šaukiamas karan:

— Nueisiu, kelis užmu
šiu ir namo!

— O jeigu tave užmuš?
— Na, o uz ką mane?
Taip ir mūsų valdžia el

giasi: Mes visogaliai! Ga
lime viską daryti ir prieš 
mus niekas neprivalo ne 
tik ranką pakelti, bet ir 
burną praverti. Visi prieš 
mus ir mūsų dolerius turi 
žemai galvas lenkti.

V. Paukštys

Rockford, III.
Miestas daug pagražėjo, 

kuomet baigtas tiltas statyti 
spalio 20 d. Per tris dienas vy
ko apeigos vakarais.

Visi gyventojai su atyda lau
kė, kada bus baigtas tiltas, nes 
buvo svarbiausias. Oras pasi
taikė geras, per 18 mėnesių 
baigtas laimingai, nes nei 
vienas darbininkas nebuvo su
žeistas. Kainavo $600,000.

Rock upė miestą dalina pu
siau. State gatvė driekiasi 
skersai upę, skirdama miestą į 
žiemius ir pietus. Yra dabar 
viso penki tiltai, ir visi, gali
ma sakyti, nauji. Miestas turi 
rūpesčio, kad seniau budavoti 
tiltai nėra ganėtinai tvirti; 

‘sako, nesulauks 50 metų. Da
bartinis, naujai pabudavotas, 
sako, išlaikys 100 metų.

Taigi, kurie nedalyvavo ce
remonijose naujo tilto, nema
tys kito būdavo j ant ant State 
gatvės.

Kitos 'miesto bėdos

Reikia naujų mokyklų ir se
nas reikia taisyti.- Kiekvienais 
metais balsavimas ėjo su už
klausimu piliečių, ar jie nori 
mokyklų. Balsuodavo, kad ne. 
Jeigu taip, tai mokyklų užveiz- 
da kirto šposą. Du mėnesiu 
vaikai neturėjo mokyklų ir kai 
kada nepilną laiką, nes visi ne
tilpdavo. Darydavo pakaitas. 
Tėvams įkyrėjo ir pradėjo bal
suoti, kad budavoti ir taisyti 
senas. Reiškia, apsiėmė kelti 
taksus. Po išbalsavimo tuoj vi
si vaikai gavo gana vietos, ir 
pilną laiką lanko mokyklas. Tai 
buvo tik kėli mėtai atgal, šie
met buvo vėl balsavimas spa
lio 25 d., ir reikalauta dviejų 
naujų mokyklų ir kitas padi
dinti. Piliečiai daug šnekėjo, 
bet didžiuma balsavo už moky
klas. Sako: “Jeigu mes turime 
pinigų dėl karo reikmenų, bū
tų gėda, jeigu skūpėtume pini
gų dėl mokslo įstaigų.” Nors 
Vienas geras ženklas!

Apie kultūrą
Abelnai kalbant apie kultū

rą, štai koks vaizdas rodosi: 
buvusios gražios, patogios sve
tainės su puošniomis estrado
mis, kur buvo galima be vargo 
vaidinti scenos veikalus, naiki
nama arba perdirbama į kam
barius ir užvadinama klubrū- 
miais;- Parengimus galima lai
kyti tik dėl išsigėnimo, nes nė
ra estrados. Taigi dabar, kuo
met kalbame apie parengimus, 
tai nekalbame apie lošimą ko
kio scepos ’ veikalo, bet “kaip 
nusisekė parengimas, ar daug 
bačkų, ir taip toliau . *.”

2 pU8L~~L*’*v£ (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Gniod. 15, 1949

žodis “kultūra” labai prakil
nus. Lietuviai susiorganizavo 
klubą ir užvardino Lietuvių 
Kultūros Klubas, žada daug j 
kultūriškumo. Kai prasigyvens, j 
kalba apie įsteigimą erdvios 
svetainės su tinkama estradai 
dėl scenos veikalų vaidinimo. 
Kol kas dabar dar klubas yra 
tik gera užeiga išsigerti ir 
“kultūriškai” pasikalbėti.

Kol kas sunki problema
Lietuvių Kultūros Klubas su

organizuotas iš buvusių pro- 
gresyviškų lietuvių, jokio ben
dro su bažnyčios prietarais ne
turinčių. Po karo, kuomet Lie
tuvą užvaldė darbininkai ir 
nutarė susijungti su Rusijos 
Sov. Sąjunga, prasidėjo nauja 
problema rištis. Klubiečiai vieni 
sakė, kad gerai, kiti, kad blo
gai. Bet klubui tas nekenkia, 
gyvuoja gerai.

Kai kam dar neaišku
Kai kada net ir pinigų au

koja “atimti Lietuvą iš bolše
vikų.” Jiems išrodo, kad Ame
rikos suorganizuotas Atlanto 
Paktas yra geresnis. Net su 
kunigais susibendravo ir veda 
propagandą, būk dabar darbi
ninkams negerai po sovietiška 
sistema ir reikalinga išliuosuo- 
ti. Jeigu tarp klubiečių tokių 

* ginčų nebūtų, būtų klubui svei
kiau.

Turėtų būti aišku
Kada kovojama, kad Euro

pos darbininkus “išlaisvinti iš 
bolševikų nelaisvės,” tuo pat 
kartu tie kovotojai neduoda 
tinkamų sąlygų Amerikoj gy
venantiems darbininkams. Tu
rime čia ant vietos skaudų 
vaizdą. Drop Forge Co. darbi
ninkai streikuoja nuo rugsėjo 
(Sept.) 6, ir dar galo nėra. No
ri geresnių sąlygų.

Gydytojo vargai
Gerai žinomą per daug metų 

Dr. S. valdžia užpuolė su kal
tinimu, būk jis gelbsti kontro
liuoti šeimyną. Buvo teisiamas.
Rugsėjo mėnesį, 1916 m., pri- 
saikintieji teisėjai išnešė nuo
sprendį, kad Dr. S. nekaltas. 
Džiūrėj buvo ir moterų, viena 
lietuvė.

Supykęs Dr. S. apleido rock- 
fordiečius. Lapkričio 18 d. žiū
riu vietinėj spaudoj, kad Dr. S. 
persekiojamas chicagiečių už 
tokį pat dalyką.

Ateis valanda, kada bus ger
biami tokie daktarai, kurie mo
ka duoti patarimus šeimynos 
reikaluose.

Darbininkas.

Philadelphia, Pa.
Mirė

Gruodžio 2 d. mirė Rozalija 
Stakevičienė, gyvenus 3371 
Edgemont St. Buvo pašarvota 
Lietuvių Republikonų Pagalbi
nio Klubo patalpoj. Mat, velio
nė buvo minėto klubo gaspado- 
riaus J. Jakelevičiaus uošvė. 
Palaidota šv. Grabo kapinėse 
gruodžio 7 d.

Liūdesyje liko dukterys: Ste
fanija, Stasė, Ona, Florence ir 
žentai.

Laidotuvių direktorius — 
Frank A. Balin.

Buvo klaida

Paskelbime vardų ^aukotojų 
dėl perkraustymo Laisvės, per 
“Gieda Gaideliai” perstatymą, 
likosi nesuminėti šie stambūs 
aukotojai: Julius Maskūnas, J. 
Meškauskas, po penkinę, ir 
Kaunienė du doleriai. Galimas 
dalykas, kad ir kitų aukotojų 
paskelbime yra netikslumų. Tas 
įvyko ne dėl rengėjų “apsileidi
mo,” bet, kad ten pat įduota 
viskas nuvežti kuo skubiausia. 
Aukų surinktų suma teisinga 
-- $83.50.

Labai atsiprašome aukotojų. 
“Gaidelių” Komisija.

Cleveland, Ohio
Amerikos Lietuvių Moterų 

Klubo susirinkimas įvyks 15 d. 
gruodžio, 7 vai. vakare, toje 
pat svetainėje, ant 55th St. Vi
sos narės dalyvaukite ir naujų 
narių atsiveskite.

Eva Sinians.
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LIAUDIES ŪKIO LAIMĖJIMAI 
RYTINĖJE VOKIETIJOJE

Rašo A. F.

(Tąsa) .
* Sėdęs atgal kėdėn, pasijutau, jog man žodžių 

trūksta. Gi Dora vis sau tebesėdėjo, nieko netarda
ma, liūdėdama, matyt, jautė, jog visas mudviejų rei
kalas nukrypo ne į pageidaujamą, — net į labai pa- 

* vojingą — pusę.
Kai seniai sugrįžo, Palšienė pratarė:
— Puikų kleboną turime! Jo kiekvienas žodis — 

išminties perlas!
— Ar neperdrąsiai tu, Maiki, klebonui atsišiepei?

•— klausė senis. — Man rodos, per aštriai kirtai.
Dora įsiterpė:
—Papa, Maikis turėjo ką nors atsakyti.

Palšienė nusižiovavo.
— Jis kunigas, — pagaliau aš ištariau, — jis 

turi taip kalbėti, o aš darbininkas!
Dabar man šis susitikimas su Palšiais ir kunigu 

priminė Lietuvos turgų, kur valstiečiai arklius per
ka. Nepažįstąs gerai perkamojo arklio, valstietis 
pasikviečia kitą, ekspertą, kad ans jo pirkinį apžiū
rėtų, patikrintų. Arklio vietoje dabar aš sėdėjau, 

* • tylėdamas. Ekspertas - klebonas pažiūrėjo man į 
dantis, na, ir baigta... “Ir koks velnias mane čia 
atnešė!” pagalvojau.

Bet jau buvo pervėlu.
Norėjau, kad Dora sakytų vieną - kitą žodį: vie

naip ar kitaip, atvirai, tėvų akyse. Bet ji vis tylėjo.
Pagaliau senė išstenėjo:
— Tai matai, Maiki... Aš seniai sakiau Dorutei, 

kad judu — ne pora! Ji kitaip išauklėta, užauginta. 
Ji lengvai gyvena ir lengvai norės gyventi. Jai vy
ras reikalingas ne toks, kaip pats, — beveik nuo
gas.

Tuomet Dora ėmė verkti.
— Mama, aš pati eisiu fabrikan dirbti, kaip kitos 

moterys. Aš darbo nesibijau, tik jūs manęs prie jo 
neprileidžiate.

— Eik, jau eik! — įsikišo Palšis. Kur tu dirbsi? 
Ar mes tave auginome fabriko darbui? Mūsų noras 
visuomet buvo, kad tu gautum biznierių ar profe
sionalą.

— Jono Kašėtos aš nemyliu! Nemyliu ir niekad 
negalėsiu mylėti!

Dora pradėjo su ašaromis verkti. Šis jos pasisa
kymas buvo drąsus žygis!

Motina ramino ją:
— Meilė atsiras. Atsiras, kai ištekėsi. Kašėta — 

retas vyras. Dieve! Kuri mergina jo nenorėtų!...
< Abu seniai pradėjo ginčytis. Palšienė stojo už tai, 

kad juo greičiau šliūbas įvyktų, kad mano su Dora 
romansas būtų užbaigtas tuojau, gi senis dar vis 
svyravo, abejojo, siūlė sutuoktuves atidėti mėnesiui 
kitam. Viskas rodė, jog laimės senė.

Pagaliau Dora ištraukė dar vieną kazyrę:
— Maikis sutiks imti bažnyčioje šliūbą ...
Bet niekas į tai dėmesio nekreipė.
— Ak, kaip norisi miego! — buvo senės atsaky

mas. — Man galvą sopa.
Senis nusiėmė nuo savo pariestos nosies akinius 

ir padėjo juos ant piano. Jie rengėsi eiti gulti.
Aš pakilau. Atidžiai apsidairiau erdviame svečių 

kambaryje, jausdamas, jog čia paskutinį kartą savo 
* gyvenime esu.

“Šis arkliukas turi prastus dantis, — jiems nepa
tinka”, galvojau, eidamas link gatvekario.

Atrodė, jog aš gyvenu kritišką, didžiai painų sa
vo gyvenime persilaužimą. Man prisiminė mano mo
tina, Marytė Serbentaitė ...

Buvo tamsu, karšta ir trošku ...
III.

Dėl nepasisekimo aš kaltinau Dorą. Jos valios 
silpnumas neleido mudviem sukurti šeimos židinio. 
Jei Dora būtų drąsesnė, agresyvingesnė, nebūtų 
reikėję posėdžiauti su kunigu Kibiru. Jai pačiai 
būtų tekę ryžtingai ir drąsiai įtikinti tėvus, kad ji 
turi teisę ir gali ištekėti už to vyro, už kurio ji nori, 
kuris jai patinka.

Tiesa, Balandis ne kartą nurodė, jog ir mano va
lia perdaug vaškinė, minkšta, duodasi lehgvai pa
kreipiama “į lengvesnę pusę.” “Be tvirtos valios 
nieko gero nepasieksi,” jis man ne kartą yra pasa
kęs: “Ryžtumas, pastangos ir valia, — brangiausis 
klasiniai sąmoningo darbininko turtas.”

Gavau Doros laiškelį, — trumpą, bet jausmingą 
ir gražų. Ji prašė manęs sutikti ją paskirtu laiku ir 
vietoje. Kai mudu susitikome, aš pirmiausiai klau
siau:

— Kokia išvada, Dorute?
—Išvada?!...
— Taip, kokia iš to mūsų su kunigu pokalbio iš

vada? Ką jis ištikrųjų mano? Kai žinosiu, ką jis 
galvoja, tuomet man bus aiškus tavo ir tėvų nusi
teikimai link manęs?

(Bus daugiau)

sesijoje, — negalim.'

kiau negu 
' snaudėj a 
mus.

privačios įmonės 
mašinas ir įrengi-

Suvisuome- 
vadovauja 

darbo žmo-

Užsiprenumeravo “Kėlias Į Laimę”
Per losangelietį M; Pūki užsisakė: M. Pūkis, Ch. 'Mar

cinkus, F. Shaling, J. Babitz, Lucė Jožel, Alina Brent, 
Petronė Matelienė, Ch. Beržinis, J. Šimkienė, W. Pozer, 

I* ’ A. Talandzevičius, Natalie Petrulis, Ą. Jukęlienė, J, Pu- 
į pis, K. J. Urba, Ch. Uečiuiis, P. Repecka, P. Jasinskas,

Į Leo Petęrs ir D. Davis. Drg. Pūkis pastebi: “Manau, kad
| vėliau gausiu ’daugiah.” ~__ J _

i \ >

Vokietijos tarybinė zona 
yra ekonominiame pakilime.' 
Tos zonos darbo žmones su 
entuziazmu vykdo dvimetį 
zonos liaudies ūkiui atkurt’’ 
bei išvystyti planą, sėkminga 
įveikdami sunkumus, susietu.'1 
su žaliavos atsargų nebuvimu 

“Savaime suprantama, — 
kalbėjo Višinskis Paryžiau' 
užsienio reikalų Ministrų Ta 
rybos
pasakyti, kad vokiečm pramo 
nes tarybinės okupacijos zc 
no j e / atkūrimo ir išvystym< 
procesas nesutikdavo savo ke 
lyje sunkumų. Sunkumai bu 
vo, ir jie yra, bet jie sekmir j 
gai nugalimi. Tokių sunkum 
tarpe, pirmoje eilėje, yra t' 
aplinkybė, kad ilgą laiką Ry 
tų Vokietija negauna iš vaka 
rinių Vokietijos zonų nė ak 
mens anglies, nė kokso, n 
metalo, nė valcuotos geležie 
Nežiūrint į tai, jau 1949 met 
kovo mėnesio pramonės pre 
d ūkei j a rytinėje zonoje siel- 
96.8 procento palyginus s 
1936 metais. Rusvosios ang
lies gamyba jau 1948 metais 
prašoko 1936 metij lygį. Elek
tros energijos gamyba, gele
žie^ rūdos išgavimas, stiklo, 
trikotažo gamyba stovi aukš
tesniame lygyje, negu 1936 
metais.”

Transportas ir Susisiekimas
Didelę pagalbą Rytų Vokie

tijos ūkio atstatyme teikia 
Tarybų Sąjunga, aprūpinda
ma grūdais, riebalais, minera
linėmis trąšomis, traktoriais, 
sunkvežimiais, žemės ūkio 
mašinomis, metalu, valcuota 
geležim ir kitos rūšies medžia
ga.

, Rytų Vokietijos atstatyme 
svarbų vaidmenį vaidina 
transportas. Kas mėnuo trans
porto ūkis tvarkosi. Per 1946- 
1948 metus geležinkelių, van
dens ir plentui magistralių ats
tatymui išleista daugiau kaip 
200 milijonų markių. Vien tik 
geležinkelių transportui Ber
lyno tarybinėje zonoje atkur
ti įdėta apie 30 milijonų mar-

Energetika — Vokietijos 
tarybinės zonos taikingos eko
nomikos vystymosi pagrindas. 
Jos išsivystymo lygis tarybinė
je zonoje ne tik neatsilieka 
nuo kitų Europos šalių, bet ir 
daugelį pralenkia. Pagal 1948 
metų davinius, vienam gyven
tojui čia per vienerius metus 
duodama 703 kilovatinių va
landų elektroenergijos, tuo 
laiku kai Prancūzijoje — 609, 
Italijoje — 404, Olandijoje— 
353, Danijoje — 312. Rytų 
Vokietijoje elektros energijos 
vartojimas būtiniems reika
lams žymiai padidėjo. Jeigu 
1937 metais vienam žmogui 
buvo atleidžiama 55 kilovatų 
valandų elektros energijos, 
tai 1948 metais — 80,3 kilo
vatų valandų.

DARBININKAI 
PRAMONĖS VADAI

Svarbiausia liaudies įmonių 
rpatybė glūdi tame, kad jų 
'adovavimą įgyvendina pati 
okiečių liaudis.
'Intai pramonei 
lytų Vokietijos
ių atstovai — buvęs šaltkal- 
is Zelbmanas. Anglies pra- 
lonei vadovauja buvęs anglia- 
asys Sabatka. ;

I Kalniakasio Genekės inicia- 
! wa liaudies įmonėse plečiasi 

'arbininkų lenktynės, pava- 
intos genekininkų judėjimu, 
iuo metu jau nėra nė vienos 
'audies įmonės, kurioje nebū- 

. i kalniakasio Genekės pase- 
ėjų. Magdeburge apie 6 
’’kstančius darbininkų pervir- 

| ja savo normas, čia pasireiš- 
§ naujos genekinio judėjimo 

Į 9rmos. Magdeburgo tekinto- 
J o Vernekes iniciatyva prie 
karuselinio tekinimo staklių 
įrengti du nauji plovikliai. 
Štai davė galimybę perviršyti 
normą 300 procentų. Genekės 
judėjimas duoda daugybę ra- 
cionaliniii pasiūlymų. Jei per 
1946 metus Magdeburgo liau
dies įmonių darbininkai įnešė 
223 rącionaliniuš pašihlymūs, 
tai 1948 metų pabaigoje jų 
buvo jau gauta 1.300. Racio- 
nalinių pasiūlymų įgyvendini
mas < gamyboje davė stambų 
ekonominį efektą.

ŠOCIALIIZACIJA
Įmonių, priklausiusių kari

niams nusikaltėliams ir žy
miems fašistams, perdavimas 
į liaudies rankas — rimtas 
Rytų Vokietijos ekonominio 
gyvenimo demokratizavimo 
žingsnis. Nors liaudies įmo
nės tesudaro dar 8 procentus 
bendro Rytų Vokietijos įmo
nių skaičiaus, bet jau prieš 
tris metus jos davė 40 procen
tų visos tarybinės zonos pra-* 
moninės produkcijos. 1949' 
metais jų produkcijos lygina
masis svoris siekia 60 procen
tų.

Liaudies įmonės veda įtemp
tą kovą dėl suvisuomeninto 
sektoriaus tarybiiiės žohos 
ekonomikoje sustiprihimo. 
šiuo metu jos duoda 100 
procentų gaunamos anglies, 
apie 100 procentų pagamina
mos elektros energijos, dai
giau kaip 4/5 metalo liejinių, 
o taip pat užima pirmaująs 
čią padėtį Rytų Vokietijos 
chemijos ir mašiiių g’amyboje.i

Liaudies įmonės dirba re“ 
miantieš. planu į ir rentabeliš-

UŽDARBIAI
Kylant darbo našumui ne-( 

nukrypstamai auga Vokie
tijos tarybinės zonos darbinin
kų uždarbis. Uždarbis “šėfer 
ir Budenberg” įmonėje pakilo 
palyginant su 1948 metais 11 
nuošimčių, “Falberg —■ List” 
— 8 nuošimčiais, “Palte” •— 
5 nuošimčiais.

VAKARINĖJ VOKIETIJOJ 
KRIZĖ

Tuo metu, kai Tarybinės 
zonos ūkinis gyvenimas eina 
į pakilimą, Vakarinės Vokie
tijos ekonomika priėjo akla
vietės. Tenai kasdien subank
rutuoja vis didesnis firmų 
skaičius. 1948 metų gruodžio 
mėnesį vakarinėse zonose su
bankrutavo tiek pat firmų, 
kiek ir 1929 metų gruodžio 
mėnesį, kai prasidėjo naiki
nanti 1923 - 33 metų ekonomi
ne krize. Pagal oficialius, žy
miai sumažintus amerikiečių 
karinės administracijos Vaka
rų Vokietijoje duomenis šių 
metii gegužės 1 dienai buvo 
priskaitoma jau daugiau kaip 
1 milijonas 220 tūkstančių 
bedarbių. j

Tiek sunkios Vakąrtf Vokie
tijos pramonės būklės svar
biausia priežastis yra dirbti
nas ekonominių ryšių tarp 
Vakarų ir Rytų Vokietijos nu
traukimas, įvykęs dėl anglų- 
amerikiečių okupacinės val
džios seperatyvinės politikos. 
Rytų Vokietija visada buvo 
Vakarų Vokietijos pramonės 
pagrindinė vidaus realizavi
mo rinka ir, be to, ji duodavo 
Vakarų Vokietijai pramonės 
ir žemės ūkio produkciją.

Costs oj running appliances based on typical residential usage

Jūs gaunat 6 valandas 
greito, lengvo elektrinio 

siuvimo tik už 1c.

Mažiau kaip 2c TUZINUI!
Viso tiek telėšuoja elektra krūvai 
blynelių iškepti.

AR ŽINOTE?
Radio City sunau
doja tiek elektros 
srovės, kaip 72,000 
VIDUTINIŲ NA
MŲ.

|II»I1I|||||||| 
im n

TARP PIRMUTINIŲ 
gavusių naujovinius medikalius 
aptarnavimus grupėms buvo Con 
Edison darbininkai. Plati medikalė 
mūsų programa siekia nuo medikalio 
pastojimo ligai kelio iki visiško 
išgijimo.

Con Edison’o palaikymas gera 
darbo vieta padeda jums gauti 
patikimus nebrangius aptarnavimus 

elektra ir g esu.

OUR BEST B U Y - E L E C T R I C I T Y AND G A S j

Detroit, Mich
Spaudos pikniko darbininkam

Visi, kurie dirbote piknike 
rugpj. 28 Beech Nut Grove, iri 
kurie bile kaip prisidėjote au
kodami daiktų, Sąryšio delega
tai ir dabartiniai spaudos va- 
jininkai, būkite Draugijų sve
tainėje, 4097 Poi’ter, šeštadie
nį igruodžio 17, 7 vai. vakare, 
kur bus jūsij priėmimui paga
minta skani vakarienė. Ji bus 
jums ir jūsų šeimynoms.

Bus ir programėlė jūsų pa
linksminimui.. Nelaukite specia
lių pakvietimų, praktikoje pa
tyrėme, kad pasitaiko netyčio
mis gerą veiklią ypatą aplenk
ti. Tada nesmagu ir vieniems 
ir kitiems. Nesakykite, kaip 
kad kartais kiti i'šsireiškia: 
“Tai kiek aš dirbau — neužsi-

tarnavau to visko.” Be jūsų 
kiekvieno nebūtų piknikas taip 
gerai pavykęs. Būkite be pasi
teisini m ų!

Maloniai kviečia,
1) e ti oi t o I) t u u g i j ą 
Sąryšio Valdyba.

tinęs ir iš toliau. Skaniai buvo 
paruošti valgiai, o gėrimo, tai 
iki valios. Gaspadinės buvo O. 
Sakaučienė, K. Paulauskienė, 
M. Ihibnienė ir G. Milmantie- 
nč. Patarnautojos — Olga Po- 
vilauskaitė ir Alena Kalinaus-

Bayonne, N. J
Proga Vladislovo Bartis < 

kiti metų sukakties atsibuvo 
parė. Nuo dabar jau gaus se
natvės pensiją. Jis dirbo Stan
dard Oil Co. Pares sumanyto
jais buvo jo sūnus Juozupas, ir 
Ona Sakaučienė.

Publikos buvo gan daug vie- i

Buvo ir prakalbėlių su linkė
jimais dėl V. Bartis ir dienos 
klausimais. Kalbėjo: K. čiurlis, 

65-,M. Panelis, L. Slančauskas, J. 
Adamavičius ir kiti. Pirminin
kavo labai sugabiai J. Bartis. 
Jubiliejantas V. Bartis yra ge
ras dienraščio Laisvės skaity
tojas.- Linkime jam dar daug 
sukakčių laimingai sulaukti.

'■ K. čiurlis.

M CHARLES J. ROMAN <.

PRANEŠIMAI
CLĖVEĖANi), oiflO 

-vv.---;.-. . ’ .’r"’ ’ -

svarbus,; susirin^imag. įvyks
v-t, < , j - — —.j : - —• r■»—- — ? -— a— *--------

svętąinėjp, 55th į$t. Turėsįme( išsi
rinkti valdybą, kųi’i rūpintųsi gavi
mų nailjh narii), jr Uitais ^pagerini
mai^ mūsų , Reikėtų imtis
rimtesnio < ctąrb’o atgaivinti mūsų 
chorą ų* Įeitų veiksmų, kurie at
neš naudą mųsų klubui ir ijiums pa-( 
čioms. Ųrangips draugas, ,šiandien i 4 
his mūsų gyvehimas reikalauja iš 
mūšų draugiškumo, vienin’gūmo ir 
daugiau dąrbo savų ir visų darbo 
žmonių gerovei, Eva Simans.

Amerikos Lietuvių Moterų Klubo 

džio 15-tą, .7 .vai,, vakaro, toje pat 
svęfąinš'je,, 5Šth ? .Turesjme.. išsi
rinkti valdybą, kuri rūpintųsi gavi-

žmonių gerovei

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas įvyks gruodžio (Dec.) 18 d., 
sekmadienį,- 3 vai, po pietų, 735 
Fairmount Ave. Draugės visos daly
vaukite, nes bus renkama nauja 
valdyba. — Seki”. (270-271) '

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 ku. priešmetfnis susi

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

(270-271)
a ’'/WWWtW—ITT1—

. ... N,,

įvyks šį antradieni, gruodžio, 20 d., 
7:^0 vai. vaįįar6,x3 ^? 22n’d Št. Bū
tinai Viši ’narni ’dalj^Vaukitę, nes 
jau, ‘ laikąs ų^W&ti .< i ;
mokestis už sekančius, 1950, metus, 
ir -Mt Šlii mėtų KiW'AvSOR' 
E?« Janiūnas, (271-272), I

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

NEWARK 4, N. J 
HŲmboldt 2-796 ’

i

❖ 
4*

*

4 4> 4 **

* 
❖
*

•i’
f
•I’ 
❖

LAIDOTUVIŲ
direkto'rius

* 4* * * ❖ * ❖

«•
Liūdesio valandoj kreipki- JI 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, gųeit 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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NewYorko^z^gi^Zinloi
PqvvLdc Aflw CqpLnriiiJ I kaip Medina, bus pamiršti, kuo- ir dvynys Hav.0dLiieiiuiimct tie> kuriuos jis baUde, 

: ■■ Ii’ ■ f 1 ' Ivi’ ii m {’ii/ac? .Pagerbti Vakaras

Niujorkas Dėl Aiškumo Svečiuose

Ketvirtadienio vakarą, 6 :30 
valandą. 
Lietuvių 
nusirinks

Kultūriniame Centre 
Moterų Klubo narės 
vakarienei.

grupių

yra
vykti Į

Gruodžio 9 d. Laisvės vieti
nėse žiniose pranešimėlyje apie 
Brooklyno teatralių 
m a ršrut u s net e i s i n ga i s 
tos grupės Įvardintos.

“Centralbrooklyn iečiai 
pasiruošę sekmadieni
New Haveną (Conn.) suvaidin-

.. .. ~ ti Jono Juškos komedija *Tri-290 nauji policmanai tapo , _..... ... . . j lypė Pora .ipvdkti umfoiTnomis ir prade-1
la savo pareigas eiti, šiuo me-j ši grupė buvo suorganizuota 

lu mūsų didmiestis turės 18,-/Brooklyno Lietuvių Liaudies 
>91 policmaną. Teatro, o no centralbrooklynie-

★ ;čių. Tiesa, trečią d. gruodžio
centralbrooklyn iečių 

nereiškia, 
cen-

James Harry Gray, 62 m. vaidinome
,. ~ XT .. w. parengime, bet tasimžiaus, Daily News dienraščio , ,.... - , . . • , kad mes jau ir patapomolaktims redaktorius, mirė pra- i „ . v. .*v. ,. !tralbrooklynieciais.nuo širdies

žemiau tam pačiam praneši- 
mėlyj:

, j “Lietuvių Liaudies Teatro 
Gyvenimo jaktoriait vadovaujami Jono Va- 
kviečiami j|en£į0, kaip žinia, sekmadieni 

, N. J., kur 
ši drama bus vaidins dramą ‘Mūsų Gyveni-

Pereitą savaitę užėjau į sve
čius pas savo pažįstamą, gyve
nančią Brooklyne. Ji sveikatoje 
jaučiasi silpna, vos tik gali pa
eiti — ir, žinoma, prisideda ir 
nejaunystė. Vis vien, negalint 
ateiti į parengimus, jai rūpi 
dienraščio padėtis. Ji visas ži
nias gauna iš dienraščio Lais
vės, žino, kad dabar eina maši
nų perkėlimas į naują vietą, ži
no, kad tai daug kainuoja per
sikėlimas, tad kiek išgalėdama, 
ji prisidėjo prie persikėlimo. Ji 
Įteikė $10 tam reikalui — 
kojame jums, Mrs. M,

Užgyrė Jacksono 
Išdeportavimą

žmonių praėjusį 
dalyvavo unijistų 

bankiete advokatui

dė

Clarence Jackson, ‘>.r\

Xjusį pirmadienį 
smūgio.

Padėka
Newhavenieciams

metu c 
amžiaus negras, pabėgęs iš Ben 
Hill, Georgia, kalėjimo, kur re
žimas yra baisus, kadaise čia 
buvo suimtas ir paskirtas de
portacijai Į Georgia valstiją.

Jacksonas kreipėsi Į. teismą, 
prašydamas, kad jo nesiųstų 
ten atgal, nes baltieji šovinistai, 
žiauriai besielgia su negrais 
kaliniais, jį ten nukankins. Ta
čiau aukščiausio teismo teisėjas 
Hammer atmetė Jacksono pra
šymą, o Appelate Division teis
mas šiomis dienomis 
Hammerio nutarimą.

Vadinasi, Jacksonas 
portuojamas Į Georgia

Į Arti 800 
' sekmadienį 
: suruoštame 
į Harry Sachcr’iui pagerbti.

Advokatas Sacher’is, kaip ži
nia, ne tik pasižymėjo gerais 
darbais unijistų reikalų gyni
me, bet jis buvo vienas gynėjų 
11-kos komunistu vadovu, 
person i ai nusmerktų 
už ’idėjas.

Teisėjas Medina 
iir paties advokato
jam priteisė šešis mėnesius ka-

triumfuos.-
— Tik keli žmones šiandien 

atsimena vardą teisėjo, nu- 
smerkusio mirti Sacco ir Van
zetti, — nurodė Sacher, — 
tačiau tų, kuriuos jis nusmer- 
kė vardai pasiliko nemirš
ta. . . *

New York.— Tęsiasi de
rybos tarp Mainierių Uni
jos ir minkštosios anglies 
kompanijų.

ne- 
kalėjiman

nepamiršo' 
Sacher’io:

ti ž gyre

bus de- 
valstiją.

SKELBKITĖS LAISVOJE 
________ U--------------------

Sujata ir Asoko, indusai šo
kikai, praėjusį sekmadienį Zieg- 
field Teatro pateikė šokių reči
talį; jie šoko Indijos' ir Tibeto 
tautinius šokius. t

“Mūsų 
aktoriai
repeticijoms penkta- 'į Eii‘zabeth,

Dramos
Žaizdų”
uisirinkti 
lienio vakarą;
mtru kartu pastatyta Lietuvių I rno žaizdos’.
Kultūriniame Centre sekmadie- 
lį ir visas parengimo pelnas eis 
Centrui.

Gruodžio 11-tą dieną, 
L. B. svetainėje, 243 
Street, New Havene,

Penktadienis Vande
niui Taupyti

Greit /Parsiduoda Namas,
Kur Buvo Laisves Spaustuve

Steven Kowalski, brookly- 
lietis, prieš keturis mėnesius 
zedęs, tapo areštuotas ir kalti- 
lamas apiplėšime vienos įstai
gos; jo žmonai tai buvo baisus 
;mūgis.

John M. Murtagh, miesto 
.yri nė jimų komisijonierius, 
raukia teisman dienraštį New 
fork World-Telegram, reika- 
audamas atlyginti jam $1,000,- 
)00 už apšmeižimą.

Rasta $350 vertės karo bo-
New 

gatvės
iu, sukištų j “sūrpaipę’ 
laven Avenue ir 19-tos 
cam pas, Far Rockaway.

Aš manau, kad jau mes visi 
žinome, jog “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos” grupę, po vadovybe 

'Jono Valenčio, suorganizavo ne 
j Lietuvių Liaudies Teatras, bet 
LMS trečios apskrities komite
tas ir žaizdiečiai po tuo vardu 

i maršrutuoja.
Rašant į laikrašti, visuomet 

reikia sužinoti tikrą dalykų sto
vį, kitaip įvyksta nesusiprati
mai.

žinoma, mums būtų labai ma
lonu matyti, kad Jonas Valen
tis atsivestų žaizdiečius i Lie
tuvių Liaudies Teatrą.

Girtuoklis numerio pirmo.
Laisvės Red. Pastaba. Mums 

nesuprantama, kodėl šitų žodžių 
rašėjas pasirinko tokį parašą; 
gali' būti girtuoklis, bet kam 
tuo per laikraštį didžiuotis?!

1949, 
Front 
Conn., 

mes, Brooklyno vaidintojai, vai
dinome koipediją “Trilypė Po
ra.” Po vaidinimo rengėjai, tai 
yra, LDS 16-tos kp. draugai, 
Įteikė vaidintojų grupei gražų 
gyvų gėlių bukietą ir labai ska
niai visus vaidintojus pavaišino 
kugeliu, mėsa ir visokiais kito
kiais valgiais ir gėrimais. Ir 
taipgi jie Laisvės mašinų per- 
kraustymui suaukavo $36.25.

Taigi, varde visų “Trilypės 
Poros” vaidintojų, širdingai dė
koju newhavenieciams už tokį 
malonų priėmimą ir už dova
nas. Ir taipgi prisieina tarti dė
kui draugui J. Končiui, kuris 
viską taip gerai vedė.

Jonas Juška.

Sekamas penktadienis, gruo
džio 16 d., skelbiamas vandens 
taupymo penktadieniu.

Tą dieną visi piliečiai pra- { 
šomi naudoti kuo mažiausiai 
vandens, — tik būtiniausiems 
reikalams naudoti ji.

Vandens, mat, dar vis labai 
mažai tėra rezervuaruose, o lie
taus nedaug tegauname.

Pokylis Įvyko sekmadieni j 
Niujorke.

Svečiai šiltai, entuziastiškai 
pasitiko garbės svečią. Daug 
unijistų veikėjų sakė kalbas. 
Pats adv. Sacher’is taipgi kal
bėjo, pabrėždamas, jog jis ir jo 
kolegos advokatai didžiuojasi 
tuo faktu, kad jiems teko pro
gos ginti Teisių Bilių ^teisme, 
nežiūrint, kad teisėjas Medina 
juos visus nubaudė kalėjimu. 
Kalbėtojas žymėjo, kad teisybė 
paims viršų prieš melą ir tokie,

Niū-Daroma žygiai, kad 
orko valstijos seimelis išleistų 
nisės bilijono dolerių vertės bo- 
ių; visi pinigai, gauti už bonus 
įaskolų formoje,, turėtų būti 
įaudojami mokyklinių pastatų 
itatybai. Sakoma, jog gubema- 
orius Dewey tam priešinsis.

Amtorgas Kelsis į 
Naują Vietą

New York. — Mainierių 
Unija reikalauja, kad kieto
sios anglies kompanijos 
mokėtų į senatvės pensijų 
ir sveikatos fondą po 40 
centų nuo kiekvieno anglies 
tono.

Pradedama tyrinėti duonos 
tainos mūsų didmiestyje; kvie
čiai atpigo, o duonos kainos vis 
(“bėra tokios, kokios buvo prieš 
vienerius metus.

New London, Conn. — 
Mirė žymi pianistė ir advo
cate Mary Munson Sutt6n, 
$3 metų amžiaus.

Tarybų Sąjungos prekybinė 
Įstaiga, žinoma, kaip Amtorg 
Trading Corporation, kelsis iš 
savo dabartinės būstinės j nau
jas, mažesnes patalpas.

Dabartiniai Amtorgo ofisai 
užima devynis aukštus (210 
Madison Avenue, New York), j 
Nuomavimo kontraktas baigiasi į 
su 1950 m. balandžio 30 d., tuo 
būdu apie tą laiką ši Įstaiga 
kelsis į mažesnę vietą.

Kodėl taip?
Todėl, kad Amerika, besilai-

kydąma šaltojo karo politikos, 
atsisako daug dalykų parduoti 
T. Sąjungai; prekyba tarp 
Amerikos ir T. Sąjungos suma
žėjo iki minimumo, tad ir pa
laikymas didelių ir daug ofisų 
Amtorgui nėra reikalingas.

MIRE
am-

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

$ Dr. A. Petriką |
g DANTŲ GYDYTOJAS 3 
| 221 South 4th Street | 
g BROOKLYN, N. Y. 3

Tel. EVergreen 7-6868 3

(
Valandos: 3

9—12 ryte; 1—8 vakare Y 
Penktadieniais uždaryta c

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

Medinis namas, 3 aukščių, galima lengvai padaryti 
2 apartmentus gyvenimui, patalpa krautuvei, kur 
dabar yra restaurantas.

Mūrinis, naujai pastatytas 3 karam, atskirai per
tvertas garadžius.

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

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

Telefonas: STagg 2-3878

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

■

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

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

IŠMINTINGAS BŪDAS TARTI

Linksmų Kalėdų
NUO JŪRŲ LIG JŪRŲ

FKtE miniotui* ta* ond tat 
•» with *ach c.rt'Acat.

Ai odv»rtii«d on the BRfW 
PEARSON Adam Hof Radio 
Program ABC every Sunday 
night.

fADAM HATS
Su»lr«»kite telefono knygoje artimiaunlą Adam krautuvę

Ralph Davanzo, 61 metų 
žiaus, gyvenęs 667 Grand 
Brooklyne, mirę gruodžio 
d., Kings County ligoninėje. 
Pašarvotas Mathew P. Ballas 
koplyčioj, 660 Grand St., Broo
klyne. Laidotuvės įvyks gruo
džio 15 d., 10 vai. ryto, Šv. Jo
no kapinėse. Velionis paliko 
nuliūdime du brolius, tris sese
ris ir daugiau giminių.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

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 
sos valgiai. Taipgi daržovių 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

m3- 
ir

nil

I Telefonas T F T F V 1 S T O NI EVergreen 4-9407 1 Ui ĄJ ▼ J O 1 V 
SHUFFLE BOARD 

hiM

EVergrcen 4-7729 
Telefonas

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

30G UNION AVENUE
i Gerai Patyrę Barberiai

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Valandos:
1-—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

’ZITDD^C! D AD 411 GRAND STREET jLUijL 0 D Alt BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

give an

ADAM HAT

Angelina Zito, 59 metų, gy
venusi 147 Maujer St., Brook- 
lyne, mirė gruod. 1% d., Kings 
County ligoninėje. Pašarvota 
Matthew P. Ballas koplyčioje. 
Laidos gruodžio 16 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Paliko 
nuliūdime vyrą Joseph, sūnus 
George ir John, ir kitus gimi
nes.

Abiejų virš minėtų laidotu
vių apeigomis rūpinasi grabo- 
rius Bieliauskas ir jo įstaigos 
vedėjas Albert Baltrūnas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

retras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

Jūs paskiriate sumą. Jis pasirenka 
jam patinkamiausią ADAM Skrybėlę

Stella Zanes (Zajankauskas), 
69 m.., gyvenusi 1116 70th St., 
Brooklyn, N. Y., mirė gruodžio 
13-tą, St. Clare ligoninėj. Pa
šarvota graboriaus Aromiskio 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Laidos gruo
džio 16 d., šv. Jono kapinėse.

Poliko dukterį Viktoriją ir 
žentą Pearson, sūnų Raymond 
ir anūką Ronald.

o90»c*9Ca

•IM?0

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.

IIY. 7-3631

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
Ptdldal Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

ADAM
hats

Viktorija Zadanavičienė, 80 
m., gyvenusi 56-42 204th St., 
Bayside, L. L, mirė gruodžio 
10 d. Palaidota gruodžio 13-tą, 
Šv. Trejybės kapinėse. Paliko 
duktė Nellie ir sūnus Anthony.

Abiejų- virš minėtų laidotu
vių reikalus prižiūri Steponas 
Aromiskis.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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