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— Vyrai, nesiskųskite!
— Piliečiai, nesiniaudykite 

Vanioje!
— Taupykite vandenį!
— Penktadienis — Niujorko 

mieste taupymo vandens diena!
Tokie obalsiai taikomi 

mums, didmiesčio gyyvento- 
jams, — taikomi gruodžio 16 
dienai, 
taupyti.

— Tas vyras, kuris penkta
dienį vyks darban apžėlusiu 
veidu, skaitysis geru patrijo- 
tu! — girdžiu radijo komen
tatorių kalbant.

Taip! Niujorkui 
stokos pavojus yra 
Negalima vandens 
reikia jis taupyti
kiekvieną dieną, o 
penktadieniais.

ŽYMUS HITLERINIS 
BANKININKAS SLAPTAI 

į ĮLEISTAS AMERIKON

Vėliausios Žiuios

va nd e n s 
nemažas.

visiems ir 
ne tik

Valdžia Atsisako Paaiškint, 
Kodėl Priėmė Tą Nacių Šulą

jas. Bet Amerikos
;slėpė Abso įsileidimą, 

van-|žinoma, kad jis buvo vic 
dens stokos pavojus mums pa-; nas svarbiausių 
sako ?

Jis pasako, jog mes gyvena
me be jokio plano, be jokio |linvil< UII Ul). 
tikslesnio ateities numatymo. |____ ‘_____________________

Kur tai girdėta, kad moder- r — - '
niškame amžiuje didmiestis tie ' 
retų atsidurti tokiame pavoju- Paremt Naciu Kankinius 
je? 1

Ar Niujorko valstijoje neuž
tenkamai vandens?

Vandens užtenka, bet nėra 
priemonių jam atsigabenti.

Tuomet,. kai miestas gyven
tojais vis auga, “miesto tėvai’’ 
nematė reikalo iš anksto parū
pinti žmonėms užtenkamai 
vandens, — ypatingai, jei at
sitiktų sausra, kokia palietė ši 
rudenį mūsų apylinkę!

Bet .

Atomo bombai gaminti, nau
jam karui ruošti pinigų užten
ka: bilijonai dolerių leidžiama 
per metus ginklavimuisi.

įNa, o būtiniesiems civilinių 
žmonių gyvenimo reikalavi
mams patenkinti, nėra pinigų. 
.'r Nėra pinigų vamzdžiams, 
pro kuriuos vanduo pats ateitų 
iš ežerų į didmiestį!

• Tiesiog skandalas!
Tai gėda !

. Kultūringasis pasaulis juok
sis, kad didžiausio ir turtin
giausio miesto pasaulyj žmonės 
vaikšto neSiskutę dėl to, 
neturi vandens šepetėliui 
šlapinti.

kad
pa-

An-

Roma. — Izraelio valstybės atstovas Italijai, Šlomo 
įGinossar pareiškė, kad Jungt. Tautų seimo nutarimas 
I perimti Jeruzalę į tarptautii 
|elio valdžią nuo atsakomybė 
i saugojimą.’’

šventovių ap-

I ČIANGO KARIUOMENE 
TŪKSTANČIAIS BĖGA
IINDO-KINA

WASHINGTON. —Artimi Trumanui politikai tei
gia, kad prezidentas reikalaus pratęsti rendų kontro
les įstatymą, kuomet šio įstatymo laikotarpis išsibaigs

'[Manoma, kad Prancūzai Naudos 
Juos Karui prieš Vietnamiečius

Prieš porą savaičių Dr. 
tanas Petriką skaitė dvi pa
skaitai Baltimorės lietuviams.

Po to Dirvos ir Vienybės 
smetoniški peckeliai Dr. Petri
ką visaip išbjauripjo.

WASHINGTON. — Vie-| Demokratas senatorius 
nas stambiausių hitlerinių Guy Gillette pareiškė pasi- 
bankininkų, Herman Abs piktinimą, kad Amerika 
jau lapkričio 17 d. buvo slapsto tokių elementų pri- 

; į leistas į Jungtines Valsti- ėmimą.
valdžiai Valstybės di'partmmitas 

nors abejutiškai sako, kad Absą
> su bendrais pasikvietė Fc- 

deralio Rezervo Bankas 
New Yorke, bet matomai,

finansinių 
Hitlerio rėmėjų. Su Absu

1 si lankymo tikslą.

Demonstrantai Išreikalavo I Bulgarija Nuteisė

WIESBADEN, Vokieti
ja. — 2,000 vokiečių de
monstravo, reikalaudami 
sušelpt buvusius nacių kon
centracijos stovyklų kali
nius.

Demonstrantai šturmavo

Išdavikus - Kostova
4 *•

Mirt, 10 Kitu Jkaiint
SOFIJA, Bulgarija. — 

Teismas nusmerkė . pakart • 
premje- 
Traicha

i buvusį Bulgarijos 
ro pavaduotoją 

Hesse’s provincijos valdžios Kostovą.
rūmus ir privertė seimą pa- r

LONDON. — Streikuojantieji Londone elektros da-

ROMA. — įvyko visuotinas civilinių valdžios tar-

500,000 žmonių, reikalaudami daugiau algos.

HONG KONG.—Bent 10 kų priėmimą į Indo-Kiną.
Taipgi suprantama, kad 

tautininkų karinome-1francūzai naudos tuos at- 
bėgėlius karui prieš Vietna
mo respublikiečius Indo- 
Kinoje.

Francūzų valdžia ten 
taipgi sutelkė 70,000 buvu
siųjų nacių smogikų prieš 
v i e t n a m i eč i us, kovoj a nč i u s 
už savo krašto nepriklauso
mybę nuo Francijos impe
rialistų.

tūkstančiu Čiang Kai-šekoį 
kimi
nes perbėgo į francūzų ko
loniją Indo-Kiną.

Francūzų valdžia sako, 
kad , nuginkluosianti tuos 
tautininkus ir intermiosian-

Kinijos Liaudies Respub
lika netiki tais francūzų 
pasižadėjimais ir protestuo-

WASHINGTON. ■— Jungtinės Valstijos pripažino 
naująjį Panamos prezidentą Arnulfą Ariasą, 
prezidentu padarė tildai policijos vadai per savo suki-|^~ ppje^^įVang Kai-šeldnin-

nors jį

ROMA. — Audra Viduržemio Jūroje sudaužė de-j Skerdyklos Sprogimas 
šimtis valčių ir nuskandino 80 žvejų.

Rumunija Numarino Tris 
Kaip Amerikos Šnipus

Francijos Ministrų Kabinetas
Galis Iširti

c

į Užmušė apie 20 ir 
Sužeidė 150 Žmonių

Trumanas gal Nereikalaus 
Pakelti Taksus

BUCHAREST, Rumu
nija. — Rumunų

PARYŽIUS.
teismo

i SIOUX CITY, Iowa. — 
Eina Baisus sprogimas Swifto

KEY WEST, Fla. — 
Pranešama, jog prez. Tru
manas gal jau nereikalaus 
pakelti taksus sekantiems 
metams, nes išsivystė pla-

.Jis mirČia bau- sprendimu, tapo mircia nu- 
džiamas už tai, kad šnipavo bausti trys asmenys kaip,

vaidai francijos premjero skerdykloje užmušė 16, gal bruzdėjimas prieš taksų 
Geo. Bidaulto ministrų ka- iki 20 žmonių, ir sužeidė didinimą ir reikalavimai 
binete. Jį remia Bidaulto daugiau kaip 150. 9 taip pa- juos numušti.

skirti po 125 dolerius kalė- Amerikai, Anglijai ir Jugo- Amerikos šnipai, o tėvynės partijiečiai - klerikalai. Bet vojingai sužeisti, kad grę- 
dinės paramos tiems naciu slavijai ir slaptai planavo'išdavikai, -jų tarpe pulki-vadinamiejiradikalai mi-sia jiems mirtis.
kankiniam ‘ "įsu JT Pagalba nuverst Bul-įninkąs Dan Tatorian, buvęs nistrai priešinami Bidaulto Vieni pranešimai sako,

*_____ ~ garijos Liaudies Respubliką!Rumunijos armijos genera-'siūlymui pakelti taksus, o,kad eksplodavo natūraleš

IC i ek pirmiau Trumanas 
planavo 4 bilionais dolerių 
pakelti taksus 1950 metam.

Izraelis Laikosi. Esą, 
“Prieš Visą Pasaulį”

ir prijungt šalį Jugoslav!- linio štabo narys, 
jai.

Penki kiti to sąmokslo Unijos Derybos su Kietosios 
dalyviai nuteisti visa amžių Ang|ies Kompanijomis

JERUZALĖ. — Iš Tel 
Avivo persikraustė į Jeru
zalę Izraelio premjeras Da
vid Ben-Gurion ir septy
nios ministerijos. Taigi Je
ruzalė tampa Izraelio vals
tybės sostinė.

Ben-Gurion užreiškė, jog 
Izraelis laikysis Jeruzalėje, 
nors ir “prieš visą pasaulį.” |

Jis vėl smerkė Jungtinių 
Tautų seimo nutarimą per
imti Jeruzalę į Jungt. Tau
tų valdybą.

Jeruzalės naujamiestis 
yra užimtas žydų, o sena-

kalėti, trys įkalinti 15 me
tų, vienas 12 metų ir vie
nas 8 metams. Šie visi teis
me prisipažino kaltais.

Kostovas pirm teismo 
raštiškai prisipažino kaltu 
išdavikiškais darbais, bet| 
pačiame teisme mėgino sa
vo nusikaltimus 
bei sušvelninti.

užginčyti

Kodėl Atkuda Naciai 
Vakarų Vokietijoj

Ko gi geresnio būtu galima mieštis, mažesnė miesto da- * 1 • • V 1 t i • Iii *mokslotikėtis iš kultūros ir 
priešų, fašistų?

Dr. Antanas Petriką yra 
,’viėnas geriausiųjų Amerikos 
lietuvių literatų - publicistų; 
be to, jis talentingas prelegen-! , . .....

tas. Tai žino kiekvienas, girdė-|dvlem keleiviais.
■: jęs jo paskaitas.

fr. Dėl to fašistai jį puola, šmei
žia. Jie :bjaurioja viską, kas 
yra liaudžiai naudinga.

’ jog pats fa- 
melu, klastomis

Jordano arabų.

Vietnam. — Vietnamo 
respublikiečiai suėmė ame
rikinį lėktuvą su lakūnu ir

FRANKFURT, 
ja. — Atkunta fašizmas, 
hitlerizmas vakarinėje Vo
kietijoje, užimtoje anglų, 
amerikonų ir francūzų, — 
rašo New Yorko Times ko-

NEW YORK. — Mainie- 
rių Unijos vadai tęsia dery- 

Ibas su kietosios anglies 
kompanijų atstovais. Prane
šama, jog kompanijos dail
inai priėmė kai kuriuos 
I mainierių reikalavimus.

Unija reikalauja pakelti 
algą 95 centais dienai ir 
mokėti į mainierių senat
vės apdra.udos -, sveikatos 
fondą po 40 centų nuo kiek
vieno iškasamo tono ang
lies. Kompanijos pagal se
nąją sutartį moka po 20

Vokieti- centų mtf\anglies tono j tą

Atsiminkime, 
-šizmas remiasi 
• ir teroru.

Del to: kai 
Įpuola, jis gali 
. lieka naudingą

fašistai žmogų 
jaustis, jog at 
visuomenei (lar

“Klaipėdoj atstatyta bei pa
statyta tūkstančiai namų, ir pa
statų. Atstatyta galinga elek
trinė teikia energiją gyvento
jams, pramonės įmonėms, 
valstiečiams. Uostas aprūpintas 
m o d e r n i š kiaušiais įrengi
mais .•..”

• Taip rašo “Tėvynės Balsas“ 
apie tą miestą, kuris karo me
tu vokiškųjų nacių buvo visiš
kai sugriautas.

Berlin.— Sovietų vyriau
sybė ketina iki kalėdų su
grąžint. visus vokiečius ka
rinius belaisvius.

Pakistan. — Nukrito lėk
tuvas; užmušta 2 Pakista
no generolai ir 23 kiti žmo
nės.

Cliffside, N. J
Vera Ambrozaitienė, 

.venusi 430 Chapman St 
staiga mirė nuo širdies ata
kos gruodžio 14-tos vakarą. 
Pašarvota graboriaus Bu- 
jausko šermeninėje, 426 La
fayette St., Newarke. Lai
dos šeštadienį, gruodžio 17- 
tą, 2 vai. po piet, Evergreen 
kapinėse, Hillside.

Velionė paliko liūdesyje 
dukterį Marion ir sūnų Jo
seph. Buvo Laisvės skaity
toja ir dalyvė pažangiųjų 
lietuvių susirinkimuose, 
pramogose.

Šeimai reiškiame užuo-

gy-

ton.
: Nacizmas atgyja todėl, 

kad anglai - Amerikonai nu
kreipia visas kurstymų pa
stangas prieš Sovietų Są
jungą ir 1 Demokratinę Vo
kiečių Respubliką (rytinė
je Vokietijoje), bet pro pir
štus žiūri į nacizmo atgiji
mą, sako tas koresponden
tas.

| socialistai reikalauja nu
mušti valstybės išlaidas.

Manoma, jog dėl tų ir ki- dykliniame amonijos 
tų ginčų gali sugriūti sūdė- riuje. 
tinis Bidaulto ministrų ka-' 
binetas.

įžibinamosios dujos, o kiti, 
į kad sprogimas Įvyko sker- A. Višinskis Berlyne, 

Smerkia Bonn Valdžia

_ _ _ _ _ Anglija, Sako, Taip Pat 
Dar Vienas Amerikos Laivas ^ll1' Atomu Bombą 
Pietinei Korėjai 

NEW YORK.
lai- 

skelbia, kad Angli
nės Valstijos “pardavė” ja jau taipgi pasigamino 
pietinei Korėjai dar vieną bent vieną atomų bombą ir| 
nedidelį karinį laiva, tiktai apdirbinėja medžiaga dviem 
už $18,000.

Pietinės Korėjos jūreiviai 
neperseniai sukilo kitame' 
jai duotame amerikiniame 
laive ir pcrplukdė jį į šiau
rinės Korėjos Liaudies Res-

LONDON.
— Jungti- kraščiai 
“pardavė” ja jau

Pirktas kazionas
Manning Johnson, 
“svietkas” prieš

pusių.

Kavos Spekuliantai 
Sugrobė $650,000,000

WASHINGTON. — De
mokratas senatorius Guy 
M. Gillette pranešė, jog ka
vos spekuliantai, suokalbiš- 
kai brangindami kavą pa
staruoju laiku, susigrobė 
650 mįlionų dolerių ekstra 
pelnų.

Valdiniai tyrimai rodo, 
jog meklioriai sandėliuose 
laiko pabranginimui bilio- valtis

Kolombijos Riaušėse Nukau
ta Dar 82 Asmenys

BOGOTA, Kolumbija. — 
Per susikirtimą '■ tarp vai- 
diškų atžagareivių - kon- 
servatų ir liberalų - demo
kratų tapo užmušta 82 as
menys iš
Konservą tai pasakoja, kad 
“banditai” užpuolę jų susi
rinkimą.

Pastarųjų Kolombijos 
prezidento rinkimų vajuje 
atžagareiviai nužudė bent 
400 liberalų. Tad liberalai, 
protestuodami prieš tą žmo
gžudišką terorą, visai pa
sitraukė iš rinkimų. Tokiu 
būdu liko tiktai atžagarei
vių kandidatas Luareano 
Gomez, kuris ir “išrinktas” 
prezidentu.

Kolombijos valdžia vis 
dar palaiko karinį stovį 
prieš nesutinkančius su ja.

Taip Nusišnekėjo Šnipas 
Teisine prieš Bridgesą

SAN FRANCISCO. — 
šnipas 

valdžios 
Harry

Bridgesą, sakė, jog jis pats 
kadaise priklausė Komunis
tų Partijai. Paskui, girdi, 
aš “gavau įkvėpimą, kad 
Stalinas esąs kaip Belzebu
bas (velnių bosas), o Ame
rika kaip Dievas; todėl aš 
ir apleidau.Komunistų Par-

Visa teismo publika kva
tojo iš tokio sviečijimo.

Bridges, kovingas vaka
rinės' Laivakrovių Unijos

Hong Kong. — Praneša
ma, kad Kinijos liaudinin
kai stato ir perka laivus ir 

žygiui į Formozos

BERLIN. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis, grįžda
mas iš Amerikoj įvykusio 
Jungtinių Tautų seimo, 
staptelėjo Berlyne.

i Višinskį sveikino Demo- 
i kratinės Vokiečių Respub
likos ministrai. Atsiliepda
mas, Višinskis pareiškė pa- 

jgarbą tos respublikos pa
žangai ir smerkė anglų - 

I amerikonų ir francūzų su- 
idarytą atskirą vakarų Vo- 
I kieti jos “valstybę.” Višins- . 
!kis tvirtino, kad ta neva 
į valstybė su sostine Bonn’e, 

vėl tarnauja anglams - ameri- 
beže-i kinams kaip jų karo įnagis 

• mažažemių valstie- prieš Sqvietus ir prieš nau- 
užiminčjančių bergž- jąsias rytines demokrati- 
laikomas dvarų že- jas.

| Višinskis aplankė Demo- 
i kratinės Vokiečių Respubli
kos premjerą Ottoną Grote-

kitom bombom.

patvirtino to skelbimo.

Italijos Policija 
Šaudo Valstiečius

ROMA. — Policija 
puolė tūkstančius

ne-

miu 
čiu, 
džiai 
mes Romos apygardoje.

Susidūrimuose tarp poli
cijos ir valstiečių sužeista 
dar pustuzinis asmenų. Šio
je srityje areštuota daugiau 
kaip 500 tokių valstiečių.

Įvyko visuotinas 24 va
landų streikas prieš 100 di
džiųjų dvarų - pilių, tame 
skaičiuje ir prieš popiežiaus 
pilį Gandolfo.

Čiangas Šaudo Savo
vadas, teisiamas dėl to, kad KgfglVlUS FoTRIOZOJ
"klastingai” išgavęs Ame
rikos pilietybės popierius, 
užsigindamas, jog priklau
sęs Komunistų Partijai.

Pirktinis valdžios sviet- 
kas Johnsonas pasakoja, 
kad Bridges tuomet* buvęs 
net kojnunistų viršininku.

Johnjsonas jau keliose 
pirmesnėse bylose prieš pro
gresyvius nusimelavo nuo

rytines demokrati-

Subliūško išmislai, būk 
Grotewohl nesutinkąs su 

I sovietine politika, todėl, gir
di, apsimetęs liga ar ban
dęs nusižudyti.

Schenectady Elektrininkai 
Remia Senąją Uniją

SCHENECTADY, N. Y. 
— Didžiulis Jungtinės El- 
lektrininkų Unijos skyrius 
General Electric fabrike iš
rinko progresyvius savo 
pirmininku, sekretorium, 
iždininku ir delegatu.

to pasipriešinimai tautinin-’ Susirinkime dalyvavo 
kams. virš 4,000 narių ir 85 pro-

Už tai Čiango oficieriai centais balsų užgyrė savo 
jau sušaudė tam tikrą skai- uniją prieš dešiniųjų CIO 
čių savo kareivių.

FORMOZA. — Čiang 
Kai-šeko tautininkų kariuo
menėje, sugabentoje į For
mozos salą, taip pat išsivys-

vadų steigiamą naują, at
skalūnišką Tarptautinę El-

jautą. nuš svarų kavos. salą. . i koto. * ORAS. — Šalta giedra ektrininkų Uniją
1 j Į Į •r* 1 N Į
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Minčių Kibirkštys
Tie, kurie yra kada nors;manas išrinktas prezidentu, 

gyvenę New Yorke, Chica
go je, Philadelphijoj ar ki
tuose didmiesčiuose, ne kar
tą yra sutikę tokių žmonių, 
kurie sekančiai užkalbinda
vo: “Say, bud, can you 
spare five cents for a cup 
of coffee?”

Republikonams juk nebeli
ko jokių prižadų, — visus 
prižadus Trumanas pasi
skubino pasiimti. Ir jis vi
siems viską prižadėjo ir dar 
žada. O šios šalies žmonės 
juk įpratę prižadais tenkin- 

Kas daugiau žada, už

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:

kas, pastarieji trys iš Gi- 
rardsville, Pa., Frances 
Glambert, Kearny, N. J., 
M. Paplauskienė; Hudson, 
Mass.

Politika Prieš Savuosius Interesus
Amtorg Trading Corporation kraustosi į naujas, daug 

mažesnes patalpas. Priežastis: prekyba tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos taip sumažėjo, jog tai įstai
gai mažai beliko darbo. Ji galės apseiti su daug mažesniu 
stabu ir mažesnėmis patalpomis.

Tos prekybos nykimas yra mūsų valdžios politikos pa
daras. Keisti tie politikai, kurie mano, kad tuomi ji nu
vers Sovietus. Juk tai kvailiausia mintis.

Kiekvienas, kuris supranta tikrąją padėtį ir vadovau
jasi sveiku protu, o ne fašistinės propagandos sutverta 
iliuzija, žino, jog tokia politika iš mūsų pusės yra kenki
mas saviems interesams. Amerikos pramonės dirbiniams 
reikia rinkos. Tarybų šalis yra didelė rinka. Tos rinkos 
netekimas tik pagreitins namie ekonominę krizę.

Meksikiečiai “Pasimokė”
Niekas negali sakyti, kad Meksikos reakcionieriai per 

daug toli atsilieka nuo mūsų reakcionierių. Jie irgi sura
do ir paskelbė, kad ir pas juos tie nelabieji komunistai 
esą sudarę suokalbį spėką, nuversti valdžią. Bus areštų 
ir teismų. Pas juos irgi atsiras Medina ir nuteis “raudo
nuosius.”

Komunistai esą kalti už streikus. Komunistai turį su
darę planą 1950 metais apsidirbti su valdžia, įkalbant 
Meksikos žmonėms, kad pragyvenimas per brangūs. Taip 
aiškina Meksikos prokuroras Carlos Franco Sodi.

Argi ne aišku, kad čionai bus Meksikos vyriausybės 
planas išgąsdinti Meksikos žmones, kad jie nekovotų 
prieš pragyvenimo brangumą? O jeigu jie raudonojo 
baubo neissigąs ir protestuos prieš aukštas kainas, val
džia ginklais juos pamaitins kaipo sukilėlius.

__ ____ Atrodo, neims tis.
daug laiko, kada tie žmonės tą ir balsuoja, o po balsa- 
užkalbins šitaip: “Say, bud, yimų keikia ir dejuoja. To- 
can you spare A DOLLAR 
for a cup of coffee.” Prie 
to juk veda: 1) nepažebo- 
tas kainų kilimas, 2) val
džios nepaisymas paprastų 
žmonių ir 3) (kas svar
biausia) pačių žmonių le
targiškas miegas.

kia jau paprasto ameriko
no tipiška psichologija.

Jei dar netingite, tai že
miau pasiskaitykite žmo
nių tamsumo išreikštas ne
sąmones jų maldose, štai 
jos: \

“ ( Zalkariau (veidrodi— 
S. P.) Teisybės, melskis už 

Stalyčia Išmintybės, 
už mus; Bokštas

Karaliaus Dovydo, melskis 
už mus; Namai Aukso, 
melskis už mus; Skrynia

Mainierių kruvinu pra
kaitu uždirbtų ir sudėtų mus. 
milijoną ir keturis šimtus1 ii- 
dvidešimts tūkstančių do
lerių, 15 d. lapkričio, vai-1 
džia pasiėmė. Tai teismo 
bausme mainienams uz jų Pakaja melskis už mįs 
buvusį vieną streiką praei-1 
tą metą. I

Puiki, “demokratija”, nėr I 
ko sakyt. Trumaniškis teis
mas, bausdamas mainie
rius,, vadovavosi senato
riaus Tafto priimtu prieš- 
unijiniu įstatymu (Taft- 
Hartley law). Bet tą pačią 
15 dieną, tas pats Taftas 
kaltino Trumaną, kad tru- 
maniškė programa ateinan
čiais metais vistiek pada
rys dar $16,000,000,000 šiai 
šaliai skolų. Puodas vanoja 
katilą...

( “Visi žino, 
j namai ir skrynios melstis 
negali, o tačiau žmonės 
bamba tuos bereikšmius žo
džius ir dar tikisi aplaikyti 
300 dienų atlaidų. — A. M.

i Metelionis.” Vilnies No. 
258, š. m.

Tai labai vykusiai, gry
nais faktais apibūdintas 
žmonių tamsumas.

Elizabetho Vajininkai........................................
K. Žukauskienė, Newark,...................................
M. Svinkūnienė, Waterbury..............................
Aug. ir Marcella Dambrauskai, So Boston . . 
Hartfordo Vajininkai........................................
Philadelphijos Vajininkai...................................
Brooklyno zVajininkai.............................  . .
ALDLD 20 kp. Moterų Skyr., Binghamton . .
J. Bakšys, Worcester........................................
P. Anderson — L. Bekešienė, Rochester . . .
P. Bcčis-F. Klaston, Great Neck 1046 i A. P. Dambrauskas, Haverhill 
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh °'*'’ ' ’ * J---- J
A. 
S.
P.
C.

Žemaitis, Baltimore ..........
Penkauskas, Lawrence .....
Šlajus, Eddystone ................
K. Urban, Hudson ..............
Pruseika, Chicago ................

Bridgeport© Vajininkai ............
E. Kaspariene, Wilkes-Barre .... 
Geo. Shimaitis, Brockton .......
V. Ramanauskas, Minersville.... 
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 
S 
J.

Sharkey, Easton ................
Giybas - A. Zaruba, Norwood
Matachun, Paterson ..........
Blažionis, Lowell ..................
Tvarijonas, Detroit ..............

Balsas už Taiką Į
Reikia karštai pasveikinti 1,146 dvasininkus, profeso

rius, rašytojus, mokslininkus ir visuomenininkus, kurie 
nepamiršta taikos reikalo. Raštu jie kreipėsi į mūsų ša
lies delegaciją Jungtinių Tautų Asamblėjoje ir į prezi
dentą Trumaną su reikalavimu, kad tuojau būtų einama 
prie uždraudimo atominės energijos vartojimo karo rei
kalams. Jie reikalauja, kad mūsų šalis prisidėtų prie tų, 
kurie stoja už sumažinimą apsiginklavimo. Jie siūlo tuo
jau susirinkti Jungtinių Valstijų, Britanijos, Prancūzi
jos ir Tarybų Sąjungos atstovams ir rimtai pasitarti dėl 
taikos išlaikymo.

Nėra ir negali būti svarbesnio reikalo už taikos iš
laikymą. Kiekvienas žmogus, eilinis ar vadas, kuris žo
džiu ar darbu prisideda prie taikos išlaikymo, vertas 
kiekvieno padėkos ir pagarbos.

Kur Link Republikonai?
Chicagoje susirinks republikonų partijos Strateginis 

Komitetas. Jo pirmininkas Summerfield pareiškė, kad 
republikonai toliau nebesivilks demokratų uodegoje, bet 
patys užims aiškią poziciją visais klausimais. Šis pasisu
kimas būsiąs aiškus ir griežtas. Pasisukimas, žinoma, ne 
į kairę, bet toliau į dešinę. Summerfield sako, kad de
mokratai yra pasimoję šią garbingą šalį paskandinti “so
cializmo” tvane. Republikonai turi eiti ir ją išgelbėti.

Summerfield pasakė: “Skirtumas tarpe Roosevelto ir 
Trumano atdministracijų yra tame, kad su Rooseveltu 
buvo tik slenkama į socializmą, o su Trumanu risčia bė
gama...”

Niekur kitur nėra taip 
reikalinga revoliucija, kaip 
šioje mūsų šalyje. Ir ji turi 
įvykti ne kur kitur, o žmo
nių galvose, — jų protavi
mo' sistemoje. Tai revoliu
cijai geriausi ginklai, tai 
tyro mokslo knygos ir dar
bininkiška spauda. Mokslo 
ir apšvietos kardas galin
gesnis už atombombą!... 
Todėl aš žemai lenkiu savo 
galvą visiems darbininkiš
kos spaudęs vajininkams. 
Didžiausia pagarba jums, 
idėjos draugai ir draugės, 
už apšvietos platinimą! 

Ado- Žmogaus proto ir sąžinės 
mas Gružinskas, Jurgis ir! išlaisvinimas, — tai esmi- 
* • - • 'nįs darbas mūsų visų ir jis

turėtų būt pirmoj vietoje 
statomas.

Kada aš pamatau kokią 
nors žinią apie mainierius, 
tai visuomet šiurpas nu
krečia mane. Ir ne vien dėl 
to, kad ne kartą vos per 
plauką išlikau gyvas, mai- 
nose dirbdamas ir dabar 
turiu suardytą sveikatą. 
Svarbiausia dėl to, kad iš 
mano atminties niekad ne
gali išdilti šie užmušti ma
no buvę ypatiški ir idėjos 
draugai: Simonas Raudė- 
liūnas, Juozas Bilą, 
1 -- v--------- ' ~ —Jonas Beliauskai ir Jurgis 
Surdokas. Čia suminėjau 
tik tuos tragiškai ir be lai
ko’žuvusius mainų gelmėse 
draugus, su kuriais tekda
vo kartu LSS 28 kp. ir, vė
liau, kitose organizacijose 
veikti.

Jau perskaičiau ALDLD 
vėliausiai išleistą 56-tą kny
gą, — Petro Cvirkos Apy
sakos.

Nors knygoje apysakai-

Šypsenos
Netikėtina

Teisėjas. — Tai tu sulau
žei lietsargį į savo vyro gal
vą, bemušdama jį. Ką turi 
ant to pasakyti?

Kaltinamoji. — Tai buvo ; 
nesitikėtas įvykis, ponas į 
teisėjau.

Teisėjas. — Kaip tai ga
lėjo būti nesitikėtinas įvy
kis?

Kaltinamoji. — Taigi, aš 
neturėjau intencijos lietsar
gį sulaužyti.

Kalba su Pinigais
Žmona. — Jonai, ar tiesa, 

kad pinigai kalba?
Jonas. — Taip jau sako

ma, mano brangioji.
Žmona. — Aš linkėčiau, 

kad tu paliktum kiek jų na
mie su manim pasikalbėti, 
kai man pasidaro vienai la
bai nuobodu.

Kandidatas į Teisėjus 
“A r tu žinai ką nors api

šią bylą?” — buvo užklaus
tas kandidatas į prisiekdin
tuosius teisėjus.

“Ne!”
“Ar tu girdėjai ką nors 

apie tai?”
“Ne.”
“O gal skaitei apie tai?”
“Ne, .aš nemoku skaity

ti.”
“Ar esi sudaręs kokią 

nuomonę apie šią bylą?”
“Kas tai yra byla?” 
“Priimtas!”
“Mamyte, kiek žmonės 

moka už svarą beibių - kū
dikių?”

“Kūdikius neparduoda 
svarais, mano brangi.”

“Tai kodėl juos tuojau 
pasveria, kaip tik užgims
ta?”

Kitos Rūšies Dūmai
“Ką tik aš suplanuoju* 

viskas išeina į dūmus.”
“O aš maniau, kad tu esi 

sumanus biznierius.”
“Taip tikrai. Aš, mat, 

gaminu dirbtinę ugnį.”
I. U.

Žinokite ir nepamirškite, 
kad mūsų šalies preziden
tas yra nuo valdžios dabar 
paskyręs mainų apsaugos 
“inspektorių”, tokį žmogų, 
kuris savo gyvenime nėra 
buvęs mainose. Na, ir kas- 
gi galėtų geresnį mainie- 
riams pasityčiojimą sugal
voti? Bet tokia prezidento 
išmintis pasireiškė ir ki
tuose klausimuose. Pav., 
kolumnistą Drew Pearson 
jis išvadino SOB (kalės 
vaiku) už tai, kam šis kri
tikavo prezidento paskirtą 
generolą, Harry Vaughąn, 
už priimtą fašistinį meda
lį nuo svetimos valstybės.

Keli mėnesiai tam atgal, 
“Tampa Morning Tribune” 
buvo šitaip parašyta: “I 
wonder if Harry has used 
that bar of soap the school 
teacher sent him to wash 
out his mouth.” Aš irgi ne
žinau, ar prezidentas išsi
plovė burną su tuo jam pri
siųstu muilu. Veikiausia, 
kad neišsiplovė, nes vėliaus 
jis komunistų vadus išvadi
no “traitors” (išdavikais).

Mūsų šalies prezidentas 
gerai moka ne tik iš žmo
nių surinktus bilijonus do
lerių švaistyti, bet jis moka 
ir gatviniais žodžiais gerai 
koliotis.

Jei aš turėčiau pinigų, 
tai vistiek “beeičiau” su bi
le kuo, kad ateinančiais 
rinkimais bus tas pats Tru-

Punktv
. 3766
. 3122
. 2990
. 2762
. 2560
. 2549

. 1446
. 1362
. 1259
. 1210

236
216
196
196
186
180
168
168
168
144
144
140
112
112

84
84
78
72

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. . 
Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn. . 
Brockton, Mass. . 
Waterbury, Conn. 
Worcester, Mass. 
New Haven, Conn 
Elizabeth, N. J. 

I Wilkes-Barre, Pa. 
Bridgeport, Conn. 
Newark, N. J. . 
Chicago, Ill.........
Rochester, N. Y.........
Detroit, Mich............
Baltimore, Md............
Pittsburgh, Pa...........
Binghamton, N. Y. . 
So. Boston, Mass. ... 
Bayonne, N. J............
New Britain, Conn. . 
Stamford, Conn. ... 
Scranton, Pa.............

™1 Cliffside Park, N. J.

$366.00 
303.00 
198.10 
188.79 
180.00 
154.56 

. 137.25 
. 99.33 
. 91.14

846 ' J. Adams, Grand Rapids 
824‘A. Valinčius, Pittston .....
586 A. Bemat, Los Angeles 
5321 Vera Smalstis, Detroit .... 
532 A. Gudzin, Scotia ..........
504'J. Didjun, New Haven ... 
4911 J. Žilinskas, Lewiston .....
490 M. Slekienė, Gardner .....
488( V. Wall, Wilkes-Barre .... 
468 j J. Grybas, Norwood ......
4671 A. Sauka, Brockton .......

LLD 77 kp., Cliffside .... 
LLD 75 Kp., Miami .......
Helen Jacobs, Oakland . 
A. J. Navickas, Haverhill 
M. Janulis, Detroit ......
H. Zukiene, Binghamton 
J. Žebrys, Cleveland ....
J. Daujotas, E. St. Louis ..
A. Taraška, Milton .................... 28
H. Thomas, So. Boston ..............  28

Aukų persikėlimui gavo
me sekamai:

Philadelphia, Pa., (per 
J. Bekampį), $100.

LDS 7 kpv Wilkes-Barre, 
Pa., $65.35.

New Haven, Conn 
J. Jušką), $36.25.

jS.
j S. KirsJis, Bridgewater . 

kad bokštai, S. Puidokas, Rumford 
P. Šlekaitis, Scranton . 
,V. Padgalskas, Mexico ... 
I. Simutis, Nashua .... .

Elizabethas pralenkė Ne- 
jwarka — jau pirmoj vietoj. 
Antanas ir Jurgis neblogai 
darbuojasi. Prisiuntė ketu
rias naujas prenumeratas 
ir atnaujinimų.

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., taipgi pakilo 
punktais su atnaujinimais.

Augustus ’ Dambrauskas 
ir jo žmona 
Boston, Mass 
naują prenumeratą ir at
naujinimų.

F. J. Repšys, Hartford, 
Conn., prisiuntė atnaujini
mų.

Wm. Patten, vajininkas, 
darbuojantis Philadelphijos 
labui, prisiuntė atnaujini
mų. Jis sako, kad iš tiek 
daug vajininkų jų mieste, 
Philadelphia turėtų būti 
aukščiau pakilus punktais.

Brooklynui šį sykį pasi
darbavo J. Kairys, A. Bal-' 
čiūnas ir P. Babarskas.

J. K. Navalinskienė, Bin
ghamton, N. Y., prisiuntė 
atnaujinimų. O kaip su ki
tom draugėm vajininkėm? 
Seniai jau gavome rezulta
tu.

J. Bakšys, Worcester, 
Mass., laikosi laimėtojų sky-

434 
425 
392 
366
336
308

.. 301
. 285 
.. 260 
. 236.

(per

72.00 
68.50 
61.00 
61.00
60.25 
§6.00

46.50
36.50
33.20
32.00
30.50

25.00 
21.00 
21.00 
19.50 
18.00 
17.00 
15.00 
15.00 
12.00

Los Angeles, Calif. . 
Lawrence, Mass. ... 
Seattle, Wash...........
San Francisco, Calif. 
Easton, Pa.........:..
Shenandoah, Pa. ... 
Hillside, N. J..........
Kearny, N. J...........
Great Neck, N. Y. 
New Kensington, Pa. 11.06 
Bridgewater, Mass

LLD 3-čia Apskr. (per paterson, N. J.
Anna Giraitis), Conn., $20. i Qran(j Rapi<js Mich 

; Girardville, Pa. ... 
Binghamton, Norwood, Mass. ...

Marcella, So. I Po $8: Povilas ir Ona 
prisiuntė Mikolajūnai,

tės bei vaizdeliai labai geri|riuje. Jis prisiuntė atnauji- 
pasiskaitymui, tačiau, mano nimų.
supratimu, ypač šiuo lai
ku, būtų buvę daug geriau, Md., prisiuntė dvi naujas 
jei Centro Komitetas (kiek prenumeratas ir atnaujini- 
dapildęs) būtų išleidęs ant- mų. Ką sako baltimoriečiai 
rą laidą pirmosios knygos apie stojimą pagalbon savo 
— “Kare — Ko Delei”. Juk vajininkui gavime daugiau 
pavojus žmonių skerdimui naujų skaitytojų?
gręsia ir gręs, pakol kapi- S. Penkauskas, Lawrence, 
talizmo sistema egzistuos. Mas$., prisiuntė naują skai- 
O “Karė — Ko Dėlei” kaip tytoją ir atnaujinimų. Jam

gręsia ir gręs, pakol kapi-

tik ir aiškina nuodugniai 
karų priežastis. . . •

Jei ne virš minėta knyga, 
veikiausia ir šių žodžių ra
šė j as būtų seniai jau sutru- 
nyjęs po Verdunu...

Svieto Pereiga

Windsor, Conn
Paaukavo

W. Kriaučiūnas užsimokėjo 
už dienraštį Laisvę $7 ir dar 
duodamas $3 sako:

— Ta'i bus už jūsų triūsų
— iškolektuojate prenumeratą 
ir pasiunčiate.

— Ačiū! — atsakiau jaįn.-
— Mums už?tai nereikia mokė
ti. — Tada paklausiau jo, kam 
jis norėtų skirti auką. Susitar
ta, kad $2 eis dienraščio per- 
kraustymui ir $1 gynimui civi
lių teisių. Ačiū drg; Kraučiū- 
nui! J. M ar g uitis.

London. —Ministras Geo. 
Strauss nedavė atsakymo į 
klausimą seime, ar Anglija 
jau moka pasidaryt atomų 
bombą. ‘

A. Žemaitis, Baltimore,

taipgi turėtų iš apylinkės 
draugai pagelbėti.

Naujai į vajų įstojo M. 
Slekienė, Gardner,. Mass., 
prisiųsdama atnaujinimų. 
Taip pat ir M. Janulis iš 
Detroit, Mich.

Sekanti vajininkai pakilo 
Ipunktais su, atnaujinimais: 
P. Šlajus, Eddystone, Pa.; 
C. K. Urban, Hudson, 
Mass.; L. Pruseika, Chica-

Kasparienė, 
Pa.;

go, Ill.; E.
Wilkes-Barre, Pa.; Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.; 
J. Grybas, Norwood, Mass.; 
St. Tvarijonas, Detroit, 
Mich.; S. Puidokas, Rum
ford, Me.; A. Bemat, Los 
Angeles, Calif.; A. Gudzin, 
Scotia, N. Y. šie vajininkai 
sunkiai dirba vajuje, vie
niems sunku , apeiti visus 
žmones, tad mes raginame 
jų miestų pavienius skaity
tojus gauti po vieną naują 
skaitytoją ir priduoti vaji- 
ninkui, kuris atstovauja jų 
miestą — tai bus didėlis 
pagelbėjimas jiems' ir'pliu
sas dienraščiui;

....... < ■ į • i. ■ 11 '■ • t'v

11.00 
10.29 
10.00 
10.00 

7.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00

. 3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00

N. Y., John ir Margaret | 
Alvinai, San Francisco, Ca
lif. .

Po $5j Mrs. Augutis, 
Haledon,' N. J., C. Anskis, 
Brooklyn, N. Y., Vincas 
Deksnys, Stamford, Conn., 
A. J. Laučius, Lewiston, 
Me.

Po $3: Katherine Yenke- 
lun, Waterbury, Conn., A. 
Deikus, Maspeth, N. Y., M. 
Žukienė, Worcester, Mass., 
K. Pečkienė, Edwardsville, 
'Pa., D. Derkintis, Wilkes- 
Barre, Pa., P. Žalys, Lin
den, N. J., St. Smith, La- 
Porte, Indiana, John Ka- 
zuk, Rumford, Me.

Po $2: M. Kazlauskas,
So. Boston, Mass.; M. Shar- naujina
kus, Brooklyn, N. Y., J. aš nors prisidėsiu su penki- 
Bartašius, Brooklyn, N. Y.,'ne prie persikėlimo lėšų...” 
Wm. , Guzevich, 
phia, Pa 
Barre Plains,

Portland, Me...............
Miami, Fla...................
Lewiston, Me.............
Gardner, Mass............
Milwaukee, Wis..........
Pittston, Pa........ .........
Hudson, Mass.............
Rumford, Me ...........
Shenandoah, Pa.........
Haverhill, Mass..........
Minersville, Pa...........

Aukų gavome gražų 
pluoštą. J. Bimba iš Pater
son, N. J., praneša, kad P. 
Augutis, iš Haledon, N. J., 
užsimokėjo už prenumeratą 
ir balansą pinigų paskyrė 
persikėlimui. Jo žmona pa
reiškė: “mano vyras atsi- 

prenumeratą, tai

Philadel-.Tai iš tikrųjų gražus pa- 
Geo. Micknaitis,'vyzdys, kurį galėtų pasekti 

Mass., M. ir kiti. Jeigu vienas šeimy- 
Yakštienė, Woodhaven, N. nos narys atsinaujina pre- 
Y., V. Kriaučiūnas, Wind
sor, Conn., J. Churinski, 
Girardsville, Pa., J. Sa- 
banskas, Hudson, Mass.

P. Augutis, Haledon, N. 
J., $1.29.

Po $1: John Vaičekaus
kas, Binghamton, N. Y., 
Joe Waitonis, Munhall, Pa., 
A. Pečkis, Edwardsville, 
Pa., Albina Daugėlienė, 
Richmond Hill, N. Y., W. 
Swietlikas, Linden, N. J., 
Frank Minalgo, Bicknell, 
Ind., S. Vaičiulionis, Chica
go, Ilk, Geo. Lubiamirskis, 
E. Windsor Hills, Conn., 
Marcei Styga, Brockville, 
Canada, St. Tvarijonas, De
troit, Mich., J. Mardosa, P. 
Križinauskas ir A. Kuzmic-

numeratą,.kitas galėtų pri
sidėti su finansine parama.

Širdingai dėkojame už 
aukas, vajininkams už pa
sidarbavimą ir dar sykį 
primename, turėkite kant
rybės, jūsų laiškai bus per
žiūrėti ir rezultatai patal
pinti. Žinokite, kad persikė
limo reikalas trukdo dirbti.

Laisvės Administracija.

PAŠTO INSPEKTORIUS 
VOGĖ ŠTAMPAS

Cleveland, Ohio. —Areš
tuotas pašto inspektorius 
Julius B. Jacobs prisipaži
no, kad jis išvogė $171 ver
tės paštaženklių iš kito paš
tininko ir pardavė juos sa
vo naudai.

Del Spaudos Darbų
Laisvės spaustuvė dabar yra kraustoma, mašinos suardytos ir 

spaudos darbais šiuom kartu negalime visuomenei patarnauti. 
Mašinų sustatymas naujoje vietoje eina punktuališkai, tačiau 
kiek laiko užims darbą užbaigti, sunku pasakyti, nes yra didelis 
darbas ir sunku permatyti, kokios komplikacijos gali dienai-kitai 
darbą sutrukdyti. \

Prašome dabar nesiųsti jokių spaudos darbų, kol nepranešime. 
dienraštyje, kad jau galime atlikti juos. Manome, kad už poros 
savaičių jau būsime vidutiniai susitvarkę dalykus spaustuvėje 
ir vėl galėsime darbus atlikti.

Dėkuojame organizacijoms ir biznieriams, kurie spaudos dar
bus duodate Laisvės spaustuvei ir užtikriname visus, kad nau
joje vietoje dar geriau galėsime jums patarnauti..

LAISVĖS ADMINISTRACIJA. •
......................     . «■ " ■ ■' 1 . ................................ "■ » ....... .. l».
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
n-3-49 APYSAKA -3i-

San Francisco, Cal

(Tąsa)
— Aš maniau, kad tu, brangusis, jau tą vakarą 

žinojai klebono nuomonę apie save.
— Nujaučiau, bet galutinai nežinojau.
— Jis priešingas mudviejų. ..
Neužbaigusi sakinio, Dora ir vėl pradėjo verkš

lenti.
— Viskas nuėjo niekais, brangusis! — tyliai ji 

prakošė.
— “Niekais?”
— Tėvai griežtai nusistatė prieš tave, vadinasi, 

prieš mudviejų...
— Tu sakaisi, mane myli, ar ne?
— Myliu ir mylėsiu, ir man niekas negalės to 

uždrausti!
— O Kašėtą? ....
— Nemyliu!... Jo neapkenčiu!...
— Tai kaip gi, Dorute, čia bus: mane myli, o už 

Kašėtos tekėsi?
Aš pradėjau pykti. Dora, tylėdama, braukė savo 

apsiniaukusias akis. Paskui prisispaudė prie manęs, 
pabučiavo man petin, paskui rankon.

— Dorute! — aš jai gražiai: — jeigu tu mane 
myli, tai griežtai atsisakyk tekėti už Kašėtos.

— Kaip tai padaryti?
— Kaip? Kur nors išvažiuokime! Bėkime iš Van- 

denmiesčio, kaip-iš nelaisvės miesto.
— Kur?
— Į Chicagą ar New Yorką, — du miestai, į ku

riuos tokioje padėtyje esą jauni žmonės dažniausiai 
bėga.

— Be tėvų žinios?
— Aišku! Slapta. Kelionei pinigų aš turiu abiem.
Iš karto atrodė, kad ji mano patarimo klausys, 

bet, pagalvojusi, mergina atsakė:
— Maiki, brangusis Maiki! Motina numirtų, jei 

taip padaryčiau. Niekad o niekad nesutiksiu! Ką 
žmonės pasakytų? Tau, nieko neturinčiam, lengva, 
bet man... Dieve!. . .

Viskas baigta! Dora atvyko tik pranešti, kad jau 
ruošiamos vestuvės, sutuoktuvių puota. Už Kašėtos- 
Cash ji tikrai teka ir vestuvėms diena nuskirta, sve
čiai užprašyti, užkviesti. Mergina dabar gyveno, 
kaip miglose, pati nežinodama, ko ji laukia ir kas 
J>us.

Dviem' dienom prieš vestuves, Dora parašė man 
laiškelį, prašant mane sutikti ją iš vakaro prieš jos 
šliūbą. Man dingtelėjo galvon skaidri mintis, ar tik 
neskils nelemtoji jų sūtuoka?

Paskirtu laiku ir vietoje aš jos laukiau nekan
traudamas. Staiga sustojo automobilis ir Dora, pra
dariusi duris, maloniai, bet tyliai ištarė:

— Sveikas, brangusis!
— Kas darosi, Dorute? — stebėjausi.
— Aš nuvogiau pusvalandį laiko ir noriu juo pa

saldinti savo naujo gyvenimo išvakares. O tai galiu 
padalyti tik būdama su tavimi, prie tavęs. Sėskis!

Aš įlipau automobilin, sėdausi greta jos, — Do
ros, gražiosios, tačiau bevalės Doros, kurią rytoj 
šiuo kartu gal glamonės Jonas Kašėta.

— Kaip čia viskas įvyko? — klausinėjau. — Kaip 
čia mudu?...

— Nebūk toks nekaltas, brangusis. Nevaidink 
aniolėlį. Namiškiams sumelavau, sakydama, jog 
turiu čia ir ten į krautuves būtinai važiuoti Šio to 
pasipirkti. Na, ir išvažiavau. Štai, pirksiu iš Maikio 
vieną kitą bučkį, tokį saldų!... Paskutinė mano 
laisva dienelė!...

Atrodė, lyg Dora būtų serganti. Aš nusigandau.
— Teks greit sugrįžti, ar ne? Kitaip... tavęs 

ieškos.
— Nebijok, Maikiuk! Važiuokime į miškelį, pae

žerėn, pašlaitėn, po tais stebuklingai žavingais ąžuo
lais ... Atsimeni, kur mudu ne vieną brangią va
landą praleidome? . .. Tai mano mylimiausia ir 
brangiausia vietelė. Prisiekiu tau: aš ten nuolat nu
vyksiu, pasėdėsiu, pasižvalgysiu ir visuomet pabu
čiuosiu tą vietelę, kur mudu sėdėdavome.

“Vietelė” buvo pusės mylios atstume nuo Palšių 
sodybos. Siauras šunkelėlis, kaip tik vienam auto
mobiliui įvažiuoti, tarp aukštų medžių, krūmokš
nių, aukščiau ežero, ant krantelio. *

Mudu sėdime ant pasenėjusio kelmo ir dairomės, 
kuždėdamiesi. Medžiai, kaip negyvi. Visur tyla, tik 
nuo ežero girdisi irkluotojų, smagiai besidžiaugian
čių valtelėse, neiškūs kalbos atgarsiai.

— Mielasis, ar tu mane atsiminsi?
— Kur gi ne...
— Aš tavęs niekad nepamiršiu. Aš tavęs!...
— Pamirši, — šaltai atsakiau jai. — Jau pamir

šai!
(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Jurgis Murnikas (ir $1 aukoja), Mr. F. Deltuva (ir $1 

aukoja), braddockietis Geo. Urbonas, Stasys' Urbon, J. 
Laskauskas, Apolonija Bėčienė, M. Stanys, Walter Zmetra, 
J. N. Simans, Albina Daugėlienė; per waukeganietį J. A.

4 r . Paulauską: B. Aleksander (50c aukoja), J. A. Paulauskas 
(50c aukoja), T. Lasdauskas (50c aukoja), C. Rogers 
(50c aukoja), F. Krisūnas (50c aukoja), M. Pauraz (25c 
aukoja), St. Smolskis (25c aukoja).

LLD 153 Kp. Reikalai

Gruodžio mėnesį įvyko prieš- 
metinis susirinkimas LLD 153 
kuopos. Verta pažymėti, kad ir 
lapkričio mėnesio susirinkime 
dalyvavo pagirtinas narių skai
čius. Todėl, buvo proga apkal
bėti daug pakeltų klausimų ir 
išrinkta kuopos valdyba dėl 
1950 metų.

Renkant valdybą pasikeitė 
pora urėdų, todėl matau reika
lo pažymėti, kas bus atsakomi n- 
gi kuopos valdyboj. Išrinkti se
kami nariai ir narės: pirm. — 
M. Alvinienė^ fin. sekr. — d. 
B. Sutkus atsisakė, tai jo vie
ton išrinkta d. V. Sutkienė, už
rašų sekr. — J.. Alvinas ir iž
dininkas — J. Koblinas.

Nutarta turėti linksmą pa
rengimą pradžioj ateinančių 
metų. Į komisiją 'išrinktos trys 
darbščios draugės. Galima ti
kėtis, kad turėsime šaunų pa
rengimą.

Nariai, kurie dar negavote 
LLD knygą už 1949 metus, tai 
galite gauti pas kp. sekr., ar 
ateinančiame susirinkime.

Visi nariai turi įsitemyti, 
kad nutarta laikyti kuopos su
sirinkimai 1950 m. kas antrą 
penktadienį kiekvieno mėnesio. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 13 d., toj pačioj 
Jugoslavų Svetainėje, 580 Ed
dy St.-

Kali f. Gubernatorius 
Susirūpinęs

Kalifornijos gubernatorius 
Earl Warren didžiai susirūpi
nęs Kalifornijos valstijos fi
nansine padėtimi. Todėl mėne
sio pradžioj turėjo sušaukęs 
spec'ialę sesiją seimelio ir svar
stė kaip išeiti iš finansinio kri- 
zio. Buvo priminta, kad jau 
bedarbių skaičius siekia arti 
400,000, o tas daug palies vals
tijos iždą. Daug kalbėta apie 
senatvės pensiją ir kitus pana
šius klausimus. Pagaliau įga
liota skirtingos komisijos, kad 
prirengtų finansinius raportus- 
dėl seimelio sesijos. Į valstiją 
pribūna daug naujų gyventojų, 
tai turi būti aprūpinami su 
darbais ir t.t. šiuo sykiu, ma
tyt, “pamiršo,” kad gyvento
jams reikalinga daugiau namų, 
jeigu dauginasi gyventojų skai
čius. Jiems tas mažai apeina.

Sovietų Filmos
Rio Teatre, ant Union ir 

Fillmore St., per kiek laiko bu
vo pakartoti keli senesni sovie
tų filmų veikalai. Dabartiniu 
laiku buvo-rodoma nauji veika
lai “Traukinys nuo Maskvos į 
Vladivostoką,” “Mozart Story” 
ir eilė kitų veikalų. Nuo gruo
džio 15 iki 21 bus rodomas la
bai gražus muzikalis veikalas 
“Spring” (Pavasaris). Apart 
to, bus trumpesnių mokslinio, 
turinio filmų.-

Nuo gruodžio 22 iki 28 dd. 
bus rodoma iš žydų gyvenimo 
ir muzikalis veikalas. Abu vei
kalai verti pamatyti.

Rita Teatre sekmadieniais ir 
šeštadieniais yra rodoma daug 
gražių tarptautinių veikalų — 
Sovietų, vokiečių ir Britanijos 
gyvenimo. Vieta randasi ant 28 
ir Church St.

Kiniečių Laikraštis
Rodos, ^augiausia kiniečių 

randasi Kalifornijos valstijoj 
ir didelis jų skaičius San Fran
cisco. Per kiek laiko kiniečiai 
turčiai čia leidžia didelį dien
raštį kinų kalboj “Chung Sai 
Yat Po.” Dienraštis garbino re
akcijos valdžią.

Vėlesniu laiku, kada Kiniją 
pradėjo valdyti liaudis, tad ki
niečiai tą laikraštį pradėjo ne
apkęsti ir sustojo skaityti. Lai
kraščio leidėjas pasijuto, kad 
eina prie bankroto.

Dabar tą laikraštį pardavė 
kitam savininkui ir išleido at
sišaukimą į kiniečius, kad nuo 
dabar laikraštis bus neutralus. 
Tas laikraštis turėjo virš 30,- 
000- skaitytojų. Įstaiga liko 
parduota už $79,000, nes savi
ninkas bijojo visai netekti jos. 
Tai gera pamoka tokiems, ku
rie garbina reakciją.-

Dabar, kada eina teismas 
prieš nekaltą kovotoją Harry 
Bridges, tai Hearsto laikraštis

JONAS LAZAUSKAS

Jurgio šilko rolėje

Lietuvių Namo Bendrove
Stato scenon paskilbusią

R. MIZAROS
Keturių Veiksmų Dramą

GYV1MIMO
ŽAIZDOS"

Rež. Jonas Valentis PRANAS YAKŠTIS 
Antano šilko rolėje

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 18 DECEMBER, 1949
Durys bus atdaros 3 vai. po pietų 

Vaidinimas — lygiai 4 vai.
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

Liaudies

.t - - &

ALDONA ALEKNIENĖ
Alenos ir Miežienės rolėse

Teatro aktoriai-mėgejai

LIBERTY AUDITORIUM

JONAS VALENTIS 
Taino Gulbio rolėje

LILUA KAVALIAUSKAITĖ
Luces šllkienės rolėje

Kamp. Atlantic Avė. ir UOth Street 
Richmond Hill, N. Y.

šis veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku. Kviečiame pamatyti, 
kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvyku
siomis tragedijomis. Pelnas skiriamas Auditorijos scenerijoms. Įžanga tik 75c.

•b

* 
j

Norwood, Mass.
Visai Bostono apylinkei

Norwoodo Vyrų Ensemblis 
rengia “Cabaret” mados kon
certą 'ir šokius. Koncerte daly
vaus: Vyrų Ensemblis, per du 
išstojimus su dainomis, solis
tai : Onutė Mineikytė, lyriškas 
sopranas iš? Brocktono; Bob 
Niaura iš Dedham, žavingas 
tenoras; duetistai Richard Bar
ris lir Edward Taniosioms; 
akordionistai; taipgi Onute Mi
neikytė ir Jonas Grybas dai
nuos duetą. Piano akompaniste 
bus Geraldine Stenlytė iš 
Brocktono. šokiams grieš Tri
jų Karalių orkestrą. Tikieto 
kaina 75c:

Gerb. lietuvių visuomenė, jau 
yra žinoma, kad Norwoodo Vy- 
rai yra visai Bostono apylinkei 
nepavaduojamas parengimų 
pagražintojas ir organizacijoms 
patarnautojas.- Bet išlaikyti to
kią gražią dainos grupę pasi
daro nemažai finansinių išlai
dų. \

Todėl Norwoodo Vyrai ir pra
šo lietuvių visuomenės para
mos, tai yra, atsilankyti į šį 
gražų dainų, muzikos ir šokių 
parengimą.

Įvyks šeštadienį, gruodžio 
(Dec.) 17 d.,- Lietuvių svetai
nėje, Norwoode. Durys svetai
nės atsidarys 7-tą valandą va
kare. Programa prasidės 8-tą 
valandą vakare. Lauksime lie
tuvių visuomenės skaitlingai 
atsilankant!

Vyrą Dainą Mylėtojas.

Statybininkų Laimėjimas

MAŽEIKIAI, spalio 26 d.— 
Daug darbo turi Medemrodės 
tarybinio ūkio statybininkai. 
Baigiama didelio dviaukščio 
mūrinio namo statyba. čia 
gyvens vienuolika šeimų. Pir
mame aukšte įrengiama val
gykla.

Statoma taip pat didele fer
ma, kurioje tilps 100 galvijų. 
Fermoje bus automatinės gir
dyklos ir melžimo aparatai.

A. Ercupas

Detroit, Mich.

Manila. — Filipinų kong
resas paskelbė Elpidio Qui- 
rino teisėtai išrinktu prezi
dentu.

kiekvieną melagingą žodį, pasa
kytą prieš Bridgės, atspausdina 
ir deda didelius antgalvius.

Tai laikai ir demokratija! 
žmogus, kuris užsitarnavo auk
što laipsnio pagarbos už savo 
darbštumą, tai Hearsto spau
doj spjaudomas, Alvinas..

SANDĖLIS KNYGŲ 
Aukso Altoriukas, maldų kny

ga, Tilžės spaudos, gražiais 
ccluloido viršais . . . $1.75

Vainikėlis, mažesnė, jaunimo 
knygutė.............................. 75

Maldų Didysis Šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir mažai 
matantiems, elegantiški 
gražūs viršai, su kryžium 4.00 

Gyvenimai Šventųjų, visų metų 4.00 
Francijos Lourdės stebuklų 

knyga...............................3.75
Evangelijų ir lekcijų knyga 3.00
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 

knyga.............................1.75
Raktas į Laimingesnį Gyveni

mą, atidaryk duris, nuo ta
vęs užslėptas .... 1.00

Biblija, tai yra pilnas švent
raštis, apie 1,100 puslapių, ' 
apdaryta...........................2.50

Biblija, kritikos, su apie 375 
paveikslų.......................... 2.00

tNaujas Didysis Sapnininkas 1.75 
Naujas Savizrolas, su paveiks. .50 
Vaidelotka, apyska iš lietuvių 

papročių, su paveikslais 
aukūro-pilies . . . . . .75

Lengvas būdas išmokti anglų 
kalbos be kito pagalbos .35 

Dainų rinkinys, apie 120 gra- 
žiij dainų........................... .75

Planetų nuspėjimas rašant pai
kutes ................................... 25

Nebijok mirties, nes nuo jos 
neišbėgsi, su paveikslais, 
kaip ji visur ieško . . . .60

Karvės, nauda iš jų, ir sūrių 
darymas , . ... . .25

Kaip gali laimingai einikį lošti .25 
Juokų Vežimas ir daug funių .35 

Jeigu jūs norite kokių kitokių 
knygų gauti, atsiųskite 10c štampą, 
gausite knygų katalogą.

M. ŽUKAITIS, 
.334; Dean St., 

Spencerport, N. Y.

Detroito Draugijų Sąryšis 
labai gerai pasielgė, kad nuta
rė užbaigai savo metų tarny
bos paruošti bankietą ir pavai
šinti visus darbuotojus veltui. 
Suprantama, ne vienas ir ne 
viena daug pasidarbavo per me
tus laiko, kaip laike parengi
mų, taip literatūros platinime, 
laikraščių vajuose ir 1.1.

Bankietas įvyks šeštadienį, 
17 d. gruodžio, 7 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St. Gaspadinės ruošia ska
nių valgių.. Visi veikėjai ii’ vei
kėjos kviečiami atsilankyti.

Sąryšio Delegatas.

SANDĖLIS ŽOLIŲ
£

Visokios žolės yra sutaisytos ir su
dėtos pakeliuose su užvardinimtt Ir 
paaiškinimu, nuo ko jos tinkamos ir 

kaip naudoti.
Nervų stiprintojas ir geras to- , (

nikas . . . . . $1.00
Nuo cukrinės ligos (diabeto) 1.Q0 
Nuo sutukimo, eik kūdyn . . .85
Nuo kosulio, dusulio (asthmos) .75 
Vyriškumo pataisymui . . . 1.&5
Sunkioms mėnesinėms

. palengvinti ... . .75
Nuo inkstų ir strėnų

skaudėjimo............................... 75
šaknys arielkos trejankai . . .75
Plaukams tonikas, gerai

augina plaukus . . . . .<5
Aukšto kraujo milteliai,

5 uncijos............................. 1.00
Pailių arbata 85c, mosties

2 uncijos .... . $2.00
Nuo neuralgijos, artraičio, .

reumatiško sąnarių
sukimo, ir 1.1. . . . . 1.75

Nuo vandeninės ir širdies ligų .75

t
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| J. J. Kaškiaučius, M. D. į 
Į 530 Summer Ave. į 
Į NEWARK 4, N. J. 1 
I . HUmboldt 2-796 ’ . 1l j - -:ų

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kuopos susirinkimas 
įvyks šį antradienį, gruodžio 20 d., 
7:30 vai. vakaro, 3 W. 22nd St. Bū
tinai visi nariai dalyvaukite, nes 
jau laikas užsimokėti draugystės 
mokestis už sekančius, 1950, metus, 
ir atsiimt šių metų knygą. — Sekr. 
P. Janiūnas. (271-272)

ŽOLĖS GAUNAMOS SVARAIS 
jPelunas (metėlės) 75c Valeri

jono šaknys $2.50. Apyniai 
$1.75. Trūkžolės $3.00. Ra
munėlės $1.75.

Jeigu jūs norite ir kitokių žo
lių gauti, atsiųskite 10c, 
gausite katalogą, kuriame 
sužymėta apie 300 skirtin
gų žolių.

M. ŽUKAITIS 
334 Dean Stų 
Spencerport, N., Y,

|« CHARLES J. ROMAN;
LAIDOTUVIŲ : 
DIREKTORIUS i

I

! I
Liūdesio valandoj kreipki* ; 
tės prie manęs dieną ar Į 
naktį, greit suteiksime J 
modernišką patarnavimą. ! 
Patogiai ir gražiai mo- !! 
derniškai įruošta mūsų ■ 
šermeninė. Mūsų patarna- - 
vimu ir kainomis būsite• 
patenkinti. •;

S :: • • 
1113 Mt. Vernon J; 

Philadelphia, Pa. G 
| Tel. Poplar 4110 |

T—
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| NaujŲ Metu Vakaras
i Bus Šaunus s (a

Niujorkas — 
Skersai-Išilffai

! Kalbant Apie Skrybėles Du Suimti
Seniau žmonės nešiojo - mū

vėjo skrybėles tam, kad apsau
goti savo galvą nuo šalčio arba 
vasarą nuo karštos saules 
spindulių.

Skrybėles buvo kadaise liau
ti* tam, kad parodyti

Gruodžio 24 d. Stanley Te
atre prasidės rodymas naujo
sios tarybinės filmos “Young 
Guard.“ Filmai turinys paim- dujamos i 
tas iš I* adiejevo novelės, muzi- žmogaus kilmę. Amerikos indi- 
ką parašė Dmitri šostakovič.

mis įvykdyti po 250 procen
tų. Geriausių rezultatų ru
dens arimo darbuose pasiekė 
traktorininkai dd. Semeliovas, 
Zavackas, Navickas ir kiti, 
kurie kasdien įvykdo po l1/*** 

| 2 dienos išdirbio normas.
Visas Zarasų MTS traktori

ninkų kolektyvas yra pasiry
žęs šiemet metinį darbo planą 
’vykdyti no mažiau kaip 150 
procentų.

Tai atsakymas i 
MTS
Ploščinsko raginimą 
dėl našaus darbo 

j traktoriumi.

A. Navickas yra jau Įvykdęs 
pustrečios metinės normos, 
A. Zaveckas ir Semeliovas— 
po dvi normas. Traktorinin- 
kai-pirmūnai yra pasiryžę šie
met įvykdyti po tris ir dau
giau metinių normų ir sutau
pyti po kelis tūkstančius 
gramų skysto kuro. Jų 
bo kokybe yra gera.

Dabai* visas traktorių
kas kolūkių laukuose atlieka 
rudens arimo darbus. Ru
dens arimo darbuose trakto
rininkai taip pat pasiekia ge
rų rodiklių. Traktorininkai 
davė žodį rudens arimo pla-

Planuokite jau dabai* atvykti 
sutikti Naujuosius Metus šau
niuose šokiuose Liberty Audi
torijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.-, šeštadie
nio vakarą, gruodžio 31-mą. šo
kiai prasidės 8:30, grojant 
George Kazakevičiaus orkest
rui.
- šokius rengia Lietuvių Namo 
Bendrovė, rengime kooperuo
jant Aido Chorui ir Brooklyno 
LDS Builders. įžanga $1.20 
(taksai įskaityti). Už tą pačia 
įžangos mokestį gausite barš
kučius, kepures ir confetti.

Susitikime 1950 metus aud
ringai Liberty Auditorijoje!

Laikas Menininkams 
Pagalvoti Dėl Ateities

kilo- 
dar-Du asmenys tapo suimti ir 

kaltinami skleidime falšyvų 
American Express Kompanijos 
keliautojų čekių.

George G. Gillette, 39 metų 
amžiaus, tapo padėtas po $75,- 
000 belą, gi Thomas Martin Po
lo, 40 metų amžiaus, padėtas po 
$20,000 belą.

Kiti tos pačios “gengės” na
riai buvo suimti anksčiau. Sa
koma, visi jie varė nemažą fal- 
šyvą biznį ir rengėsi varyti 
dar didesnį.

par-Su dramos “Mūsų Gyvenimo 
žaizdų” pastatymu — sekma
dienį, gruodžio 18 dieną, Li
berty Auditorijoje, — rodosi, 
mūsų menininkų veikla šiemet 
ir baigsis.

žinoma nedaug šių metų 'ir 
beliks..

Bet ką gi mūsų menininkai 
žada daryti sekamų, metų pra
džioje?

Kol kas Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro aktoriai nesi
moko jokio veikalo. Berods, 
kada tai buvo nusitarę statyti 
Dauguviečio “Uždavinį,” bet jis 
tebestovi nutarime: jokių 
veiksmų nedaroma, nesimoko
mas.

Man rodosi, dar šiemet Liau
dies Teatro nariai turėtų susi
eiti 'ir padaryti galutiną tari 

j mą.
' Reikia priminti, jog šiemet 
mūsų menininkai tikrai gražiai 
pasirodė: jie ne tik state vei
kalus Brooklyno visuomenei — 
jie gastroliavo ir kituose mies
tuose.

Jei sekami metai bus tokie 
pat darbais gausūs, kaip šie, 
tai bus labai gerai. O jie gali 
būti, jei tuojau bus pradėta 
rimtai veikti. N.

Vytėnų 
traktorininko Vytauto 

kovoti 
kiekvienu

jonai taipgi nešiojo kaž ką pa
našaus į skrybėles, bet viršylos 

; “skrybėles” su 
plunksnomis, —

Gregory Filactos, bronksie- turėjo speciales
30 aukštomistapo nubaustas teismo

dienu kalėti ir $250 pasimokė-j kad jie'būtu greičiau atpažinti
t i už tai, kad jis praėjusią žie
mą nedavė savo namo nuomi
ninkams - gyventojams šilumos,

Niujorko m>esto trafiko 
šviesos ilgainiui bus “pagerin- 

), kad žmonės galės 
pravažiuoti gatvėmis.; 

tai bus “pataisyta,” 
turės užtenkamai var
is tirštėjančiu trafiku.

greičiau 
Bet iki 
žmonės 
go su ’

jog tai yra
šiandien

mos ir dėl komforto ir dėl gro
žio. Geriausios skrybėlės — 
ADAM skrybėlės. Jų kainos ne
didelės, .jos teikia nešiotojui 
komforto, na, ir grožio.

Dėl to ADAM Hat
Į vės patari a k a 1 ėd i n i ų 
j pirkėjams užeiti pas 
.klausti: ADAM skrybėlės.
(Skl.)Thomas Martin Polo, 

metų amžiaus, gyvenąs po nu-) x 
merių 20-60-— 23rd St., Asto-j 
ria, buvo paleistas iš kalėjimo ; 
po $2o,ooo belą; jis kaltinamas1 
falšyvų pinigų dirbime.

“Mūsų Gyvenimo Žaizdų” 
liktoriai šį vakarą, gruodžio 16 
d., repetuos Kultūriniame Cen
tre, o sekmadienį, gruodžio 18 
dieną, tą dramą vaidins Liber
ty Auditorijoje, Richmond 
Hill’yje.

Šeštadienio 
rinio Centro 

Kalbos 
pasitarimas,

dalyvauti 
visi tie,

Lietuvių 
reikalais 
kviečiami 
tėvai, taipgi
rūpi mūsų jaunimo 
ir kultūrinimas.

Kultū-vakarą 
patalpose įvyks 

Mokyklėlės 
kur in 

mokinių 
kuriems

švietimas

Penktadienio vakarą Kultū
rinio Centro patalpose Įvyks 
Laisvės direktorių tarybos na
rių, taipgi Laisvės personalo 
narių svarbus pasitarimas.

viršylos, vadovai.
skrybėlės nešioja-

krautu- 
dovanu 
jas ir

JOHN YUSKA
Pentęriai, Nepasiduokit
Reakcininkų Užgaidom

i Šiandien Vandens 
Taupymo Diena

Amerikos Darbo Federacijos 
Painters District Council pra
dėjo iš naujo puolimus prieš 
keletą žymių tapytojų - veikė
jų, tarp kurių yra: Louis 
Weinstock, Morris Gainor ir 
Morris Davis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Socialistinių Lenktynių Jėga

ZARASAI, spalio 12 d.— 
Zarasų MTS traktorininkai 
lenktyniaudami pasiekė ne
mažų laimėjimų. Pirmauja 
traktorininkų brigada, kuriai 
vadovauja Viktoras Macelis. 
Ji dienines išdirbio - normas 
įvykdo po 200-250 procentų, 
šios brigados traktorininkas

šis penktadienis, gruodžio 
diena, yra Niujorko gyvento
jams vandens taupymo diena.

Miesto valdytojai ragina gy- 
j Ventojus vyrus šiandien nesi- 
Iskusti; taipgi’ raginami visi gy
ventojai nesimaudyti Vanioje.

Šeimininkės raginamos kas
dien taupyti vandenį plaunant 
indus: galima jie suplauti visi 
kartu per dieną
plauti po kiekvieno užkandžio.

žodžiu, miestas 
dens stokos i pavojus didelis, to
dėl visi privalome jį taupyti.

16

nereikia

sako: van-

Kai Kainas Abelį, 
Brolis Užmušė Brolį

John Foster Dulles aną die
ną sakė kalbą — pirmą po pra
ėjusių rinkimų pralaimėjimo 
Jis ragino Ameriką pradėti i 
prieš Tarybų Sąjungą ofensy-' 
vinį karštąjį karą.

FILMOS-TEATRAI

Larry Cirello, 33 m. amžiaus, 
prisipažino, kad jis, gruodžio 

|3 dieną, nužudė savo jaunesnį- 
',jį brolį ir biznio partnerį, Vito 
iCirello, na, ir jo kūną, suvars
tytą kulkų, numetė užkampiu 

į Greenwich Village, Manhatta
ne.

Kam jis jį nužudė?
Larry aiškinasi, jog tam: Vi

to buvęs labai pavydus, visaip 
i Larrį 
spausti

Abu 
roughs
163 Crosby St., New Yorke 

~'Ten ir buvo Vito nužudytas.

Kas prieš juos suokalbiau- 
ja?

Reakcininkai, vadovaujami 
Martin Rarback, trockistų, žy
dų “Forwardo” ir kitų, ku
riems rūpi ne kova už tapyto
jams - penteriams didesnes al
gas, bet kova prieš kairiuosius.

Paminėtieji asmenys, 
yra komunistai, todėl 
pradėta prieš juos 
kad išėsti iš unijos.

Nariai - unijistai 
privalo pasiryžti ir 
reakcininkams
prieš-darbininkiškas užmačias.

mat, 
dabar ir 
batalija,

penteriai 
neprileisti 

vykdyti jų

Našlėms ir Našliams 
Įdomybė

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I Dr. A. Petriką!
B DANTŲ GYDYTOJAS 8
| 221 South 4th Street |
B BROOKLYN, N. Y.
8 Tol. EVergreen 7-6868
B Valandoj:
B 9—12 ryte; 1—p vakare
« Penktadieniais uždaryta

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

Mes laikome didžiausios batų išdirbystes SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus del kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuve tik 3 blokai nuo BMT 111 th Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

JOSEPH BALTAITIS
BAU & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimomsSHALINS

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave., 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriui:

F. W. Shalins-J. B. ShaHns
Tel. Virginia 7-4409

M Telefonas TFT FVT^iTON

■
 EVergreen 4-9407 A T 1 01 V 11

SHUFFLE BOARD

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArkei 2-5172

Walter is Meiliūnas ir Juozas 
Zakarauskas sumanė sukviesti 
visus Brooklyno apylinkės naš
lius, našles, gyvanašles ir gyva
našlius į linksmą . sueigą, kur 
jie galės smagiai pasilinksmin
ti, na, o gal' ir; iš naujo susi
poruoti. Ta linksma sueiga su 
vakariene, ir šokiais įvyks sau
sio 14, 1950 m.; Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klube, .280 Union 
Avė. Bilietai pardavinėjami iš 
anksto. • Bilietus galima gauti 
pas Juozą Zakarauską Piliečių 
Klube, ir pas Wailterį Meiliūną, 
kuris dabar dirba pas Petrą 
Kapicką, 32 Ten Eyck St.-

I šią linksmą sueigą kviečia
mi ne vien našliai ir našlės, o 
taip pat ir visi kiti, kurie tik 
norite pasilinksminti, 
prasidės -7:30 vai. vak.

Kviečia visus.

TONY’S
wRrwwywwwF’*

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

S. S. Lockett, M. D. j
GYDYTOJAS ‘

223 South 4th Street J
BROOKLYN, N. Y. J

Valandos: f
2 dienom; 6—S vakarais ; 
Ir Pagal Pasitarimais Į

Telefonas EVergreen 4-0208 Į

UP-TO-DATE A

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

1-

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

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.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensee! Undertaker

žeminęs ir. norėjęs iš- 
iš biznio.
broliai turėjo Five Bo- 
Paper Stock Co. biznį,

“Dancing in the Dark” 
William Powell, Mark Stevens 
ir Betsy Drake, pasilieka Roxy I 
Teatre dar vienai savaitei, ■ 
vadinasi, jau trečią, savaitę ši 
filmą ten bus rodoma.. Gyvoje r/i i , • • rj « « •
programoje bus: Mindy Car-1 nl0kyt0]31 iFOteStllOja 
son, dainininkas, taipgi Chand
ra Kaly ir jo šokėjai.

SU

Visi didmiesčio organizuoti 
mokytojai — priklausą ADF 
ir CIO unijoms, — protestuoja 

, prieš švietimo tarybos patvar
kymą. Tasai patvarkymas yra 
toks, kad, pradedant su seka
mų metų vasario mėnesio pra
džia, mokytojai turėsią mokyti 
daugiau valandų, nei mokė ligį 
išipl; jiems būsią priskirta

Newsreel Teatruose šią sa
vaitę, pradedant penktadieniu, 
rodomos filmiškos žinios: iš 
Czechoslovak i jos, Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos, Izrae- 
liaus; naminės filmiškos žinios: 
iš Washington©, iš New Jersey, 
iš Now Yorko ir kitur.

Be žinių, 50th Street ir 72nd cialiųi subjektų.
Mokytojai sako, jog ir 

jie yra perdaug užkrauti

spe-

Balius

Rengėjai.

Elliott V. Bell, republiko- 
nas Niujorko valstijos bankų 
superintendentas, pasitraukia 
iš savo vietos su š. m. gruodžio 
31 d. Jis gaudavęs metinės al
gos $16,500.

Street Newsreel Teatruose ro
doma: “Fight fo.r Better 
Schools” įdomi filmą.

taip 
dar-

bais, o jei jiems bus dar pri
dėta ekstravų, jie negalės pa
nešti. ’

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

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street 
. Cor. Mewes St.

BROOKLYN, N. Y.

EGŽAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Ugniagesių Žygiai 
Muziejaus Parodoje

(Fifth Ave. ir 103-čia 
Manhattane) išstatė pa- 
didmiesčio ugniagesių

Museum of the City of New
York 
gatvė, 
rodai 
jruošą.

Tai padaryta ryšium su 114 
metų sukaktimi, kai Niujorke 
buvo iškilęs didžiulis gaisras.

Muziejuje yra rodoma, kaip 
seniau Niujorko žmonės gesino 
kylančius mieste gaisrus ir; 
kaip gesinami gaisrai dabar.

Kadaises ir Niujorke, atsi
minkime, gaisrininkai dirbo tik 
savanoriškai, nieks jiems algų' 
nemokėjo. Tai buvo laikai, kai i 
miestas buvo mažas, — pana
šiai, kaip šiandien mažiukuose 
miesteliuose v kad esama.

Šiandien yra kas kita!

Bizniu Atskaitos Del Taksiu
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile, kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ. ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (RUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049. \ ;

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, j vairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas karnas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y..

Tel. ST. 2-8342

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsniuotus Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

•> Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N» Y,

VITDIPQ DAD 411 GRAND STREET 
/A l i 0 DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION• ■ EVergreen 4-7729
>. Telefonas

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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