
Jiems čisi nekalti.
Švenčių, proga.
Klaidingu keliu.
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Teisėjai, ar diktatoriai?
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Traicho Kostov, Bulgarijos 
išdavikas, neprisipažino .prie 
kaltės. Todėl, šaukia komercinė 
spauda, jis nekaltas.

Bet kiti jo kolegos, kartu 
teisti, prisipažino prie kaltės.) 

. Todėl jie, sako ta pati spauda, 
dar nekalbesni už Kostov!

► Visi jie nekalti avinėliai. Kas 
. nors sumanė su jais

ir apsidirbo.-
Bet juk tai absurdas. Kosto- 

vo klika dirbo svetimiems die
vams ir už tai skaudžiai užmo
kėjo. Jie, aišku, nekalti tiems, 
kuriems jie tarnavo. Bet jie kal
ti Bulgarijos darbo žmonėms, 
kurie yra pasirinkę apsieiti be 
ponų.
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Jungtinių Tautų taryba
* prašo Izraelį iškraustyt
jo valdžių iš Jeruzalės

18 apsnhrbt! jzraeno raidžios persikėlimas
Jeruzalėn daro naujus keblumus

— Jungtinių Tautų taryba 
nesavistoviems kraštams 
globoti nutarė kreiptis į Iz
raelį, kad' jis iškraustytų 
savo valdžių iš Jeruzalės.

Už ta pasiūlymų balsavo 
5 tarybos nariai; nuo bal
savimo susilaikė atstovai 

Tai bus geriausia Amerikos, Sovietų Sųjungos, 
dovaną, savo spėkomis įsigyta. Anglijos, Australijos, Kini-| 

Pradėkime 1950 metus išmin- jOs, Naujosios Zelandijos ir

Kreipiuosi j Lietuvių Litera
tūros Draugijos narius. Labai 
svarbu švenčių proga kiekvie
nam pasidaryti garbingą pasi
žadėjimą.

tingai: pačioje jų pradžioje 
pasimokėkime narines duokles. 
Nevilkinkime, neatidėliokime.

Iš to didelė ‘ nauda bus vi
siems. Mums nebereikės rūpin
tis. O mūsų Draugijos Centra- 
linis Komitetas galės geriau su
planuoti savo visų metų veiklą.

LAKE SUCCESS, N. Y. pintų iš Jeruzalės. Nutari- 
mas gako, jog tos valdžios 
persikraustymas iš Tel Avi
vo į Jeruzalę labai apsun
kina įvykdymų Jungtinių 
Tautų seimo priimtos rezo
liucijos.

Seimo rezoliucija lemia, 
kad Jeruzalė su apylinke tu
ri būti pervesta į tarptauti
nę Jungtinių Tautų valdy
bų.

Izraelio vyriausybė ir 
arabiškoji Jordano karalija 
pareiškė, jog atmes ta nuta
rimų.

Izraelis ryžtasi pasilaiky
ti sau Jeruzalės nUujaniies-

Dominican respublikos.
Globojamoji taiyba susi

deda iš 12 na£ių.
Taryba Įpareigojo savo 

pirmininkų /Rogerį Garreau, 
Franci jos atstovų, prašyti, *tį, o Jordanas — seriamies- 
kad Izraelio valdžia pasiša-ltį, kaip ir iki šiol.

Grupelė fašistinių chuliganų
Chiėagoje užpuolė ramų Hetu-ipRjEg NAUJOSIOS 
vių susirinkimą. Paskui, tem 
nieko nepešę, jie išgūrino dien
raščio Vilnies namo langus, 
.Būtų didelė klaida už tai kal

tinti visus “dipukus.” Aišku, 
jog tą žygį sugalvojo, suplana-

ČIANG VIS ŠNEKA Nuteistas dar
KINIJOS PRIPAŽINIMĄ J Anie likos '

Taipei, Formoza.— Ciang e
Kai-šeko kinų tautininkų išdavikas 
valdžia atsišaukė į “pašau- . . ___
lį,” kad nepripažintų Kini- ) .Washingten> Federa-

vo ir pravedė kriminalinis ele- Jos 5jlaUCįeS, ResPu.Nlkos,! ]is apskrities, teismas nu- 
_____  pasakojo, kad naujosios Ki- T,- 6 ... „„ ..

Tie sutvėrimai pamiršo yie-nijos pripažinimas, ^r^’i]inti amerikoną Herbertą J. 
• sytrb!* daly^:,,ka?. ,tuoLbh>" Ju gtinių Taut(J Biirgmaną kaip Jungtinių

Valstijų išdavikų. Tai jau

mentas.

gu, klaidingu keliu toli nenu- dėsnius, 
eis. Kas buvo galima Smetonos '

Vėliausios Žinios
WASHINGTON. — Pranešama, kad Amerikos vai-, 

džia planuoja uždaryti Vengrijos konsulatus New Yor-I 
ke ir 
areštuotų amerikonų.

Vienas areštuotas kaip šnipas, o kitas kaip žydų 
šmuge.liuotojas iš Vengrijos į Izraelio valstybę.

Paskirta 100,000 tubliiį^ 
stalinine dovana ko volo j

nanuoja uždaryti Vengrijos Konsulatus New ior-i s/ « •!
Glevelande, jeigu Vengrija dar nepaleis dviejų HZ !)3S£IUilIię ScllltcllKlJ 

inin n rnavilzA-nii B-

DETROIT. -— CIO Automobilių Darbininkų Unijos 
raštinėje rasta dinamito, kuris, tačiau, nesprogo.

Dovana bus duodama, nežiūrint 
tautybės, politikos ar tikybos

MASKVA. — Sovietų vy-iriausios 
riausybė įsteigė tarp tau ti-paskyrė 
nę metinę 100,000 rublių Ordenų, 

, taikos darbuoto- ženklų

Sovietų Tarybos ’
Stalinui Lenino 

aukščiausia garbės 
Sovietų I Sųjungoj.

TOKIO. — Jungtinių Valstijų atstovas William Se- 
.bald, kalbėdamas Keturių Talkininkiškų Valstybių c 
Taryboje Japonijai, pakartojo savo generolo MacAr- dovana 
thuro pasakojimų, kad Sovietų Sąjunga per ketverius jams; \uomi specialiai pa-Ši garbė Stalinuksųte^ ’ 
metus, girdi, numarinus 374,040 japonų karinių belais- gerbė premjero Stalino 70 už nepaprastus jo nųopel- 

metų sukaktį. nūs dėl sovietinės valstybės
Ta dovana — 20 tūkstan- stiprinimo, jos ųūkio ir pra- 

čių dolerių, skaitant amerį- monės išvystymo) ir už va-

vių verstinuose darbuose.
Sovietų atstovas generolas Kuzma Derevianko pa

smerkė tokius pasakojimus, kaip melus, šmeižtus. ir

metų sukaktį.

provokacijas; pareiškė, jog amerikonai ruošia Japoni- kiniais -pinigais bus kas dovybę sumušime mačių įsi
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jos fašistus naujam karui, ir protestuodamas apleido 
tarybos susirinkimų.

SOFIJA, Bulgarija. — Bulgarų valdžia, pagerbda
ma Stalino 70 metų amžiaus sukaktį, pakeitė savo uos
to Varna vardų į “Stalin.”

FRANKFURT, Vokietiją. — Amerikonų kontroliuo
jama vakarų Vokietijos valdžia stato klausimų, kas 
atsitiktų vakarinei vokiečių valstybei, jeigu kiltų nau
jas karas. •

Vokiečiai vakarinės1 Vokietijos valdininkai peršasi į 
Atlanto kraštų paktų prieš Sovietų Sąjungą.

Vakarinės Vokietijos premjeras Adenauer kartojo 
savo pageidavimų rekrutuoti vokiečių armijų.

metai suteikiama . penkiems veržėlių ir Japonijos impe- 
iki dešimties žmonių, ge
riausiai pasidarbavusių pa
saulinei taikai išlaikyti. Do
vanos bus duodamos, neda
rant skirtumo tarp jų tau
tybės, politinės krypties ar 
religijos.

Kartu su šios dovanos pa
skelbimu, prezidiumas vy-

rialistų.
Amerikiniai koresponden

tai pranešu, jogUStalino 70 
metų sukakčiai pagerbti su- 
siųsta bent milionas. visokių 
dovanų iš įvairių pasaulio, 
kampų.

Sovietų vyriausybė, mi
nint šią sukaktį, surūošė di
plomatinį pokylį. Visų šalių 
atstovams Maskvoje.
SVEIKINIMAI I• 

įžymiausias Anglijos ra
ižytojas George Bernard 
Shaw atsiuntė Stalinui svei- 

~~ kinimą, kuriame
I “Linkiu jums dar daug 

pirmininkas, siūlė padalyti daugiau metų gyventų tųr- 
‘ ‘ J; pažangiajai žnio-

Romulo siūlo 
atomines 

į paliaubas
KOMA. — šeštadienį įvyks didžiulis. mažažemių ir

bežemių Italijos valstiečių susirinkimas prie “istorinioLake, Success^ N. \ 
Coloseumo tuo pačiu laiku, kai popiežius darys “šven- 
tųjų metų” atidarymo ceremonijas.

Filipinų generolas Carlos
Romulo, Jungtinių Tautu1

atomines paliaubas — už- nauJantSovietai reikalauja panaikint
eis W DUV0 ganma omeumos| viaig nu tint Amerikos pilietis V
laikais Lietuvoje, arba Hitlerio sigandę pranešimų, kad An-| f . n? f«r 0X1(1 pTieS F* LrUUlCeVa
laikais Vokietijoje, tas negali- glija planuoja pripažinti £™as _________—
ma čia, Amerikoje. Kinu Liaudies Respublika. naciams tas stams .

Amerikos žmonės mvli Jais- ų Ii karo jpetų pries Jungtihes New York.—Sovietų vy- tas praeit;

Čiang Kai-šekininkai nu-
drausti per tam tikrų laikų nijai. 
gaminti atomų bombas ir 
užginti jas karui naudoti.

Amerikos žmonės myli lais
vę. Jie nori išgirsti visas nuo
mones. Jie atmes ir pasmerks 
tuos, kurie, gyvendami demok
ratinėje Amerikoje, elgsis fa
šistiškai.

“SKURDŽIUS” PALIKO
, $80,000.

Jersey City, N. J.—Par
ke ant suolo mirė* Frederick 
Suppan, 74 metų, kuris bu
vo laikomas tik apšepusiuNew Yorko žmonės laukiame vo laikomas tik apšepusiu 

dar vienos dovanos nuo naujai pavargėliu. Bet jo kamba- 
apsivedusio ir algą sau pasikė- ryje rasta $80,000 turto — 
lūšio majoro pono O’Dwyer, valdžios bonai, kompanijų 
Jau kalbama, kad jis dar kartą gerai, bankų knygutės ir k t. 
mums kels fėrą. Jokiu būdu, gir-g n , metų gy- 
di, nebegalima issiversti su de- - .
šimtuku. Reikėsią mokėti try
lika centų.

žmonėms, kuriems į darbą ir 
iš darbo reikia važinėti trauki
niais, kėlimas fėro yra finansi
nė našta. Tą visi pajuto, kai 
nuo penktuko buvo pereita prie 
dešimtuko^Jeigu dar uždės tris 
centus, mažiau liks dėl duonos 
ir aprėdalų.

O’

Amerika susilaukė dar ir to
kio teisėjo, kaip Charles Hut
chinson, iš Trenton, N, J. Jis 
sukirto ic teisėją Mediną. Jis 
be jokių ceremonijų atstatė nu
teistų šešių negrų tris advoka
tus, o ketvirtam pagrūmojo ka
lėjimu.

Nuteistieji neturi teisės pa
sirinkti savo . advokatus. Teisė
jas, kuris juos nuteisė, patvar
ko, kas gali juos ginti, o kas 
negali!

Tai jau nebe teisėjas, bet 
diktatorius. Jei tokiam sauva
liavimui nebus pastotas kelias, 
tai teisėjai taps viešpačiais, 
prieš kuriuos paprastieji žmo-

karo metų prieš Jungtihes 
Valstijas.

Burgmanas laike

PARYŽIUS. — Fi 
zai intelektualui pag; 

Romulo pasiūlymas įteik- vadinamų auksinę /

riausybė per savo ambasa- 
s karo dorių Aleksandrų Paniuški- 

skleide’ nacių propagandų nų įteikė reikalavimų fede- 
per Berlyno radijų prieš raliam apskrities teismui 
Amerikų ir kitus talkinin- New Yorke, kad panaikintų 
kus. Iki karo jis buvę Jung- bylų prieš inžinierių Va
tinių Valstijų ambasados lehtinų Gubičevų, sovietinį 
raštininkas Berlyne.

tas praeitą pavasarį New ^as komisij^u susidedančiai knygą, kuri ir įnikta 
Yorke sykiu su brooklynie- penkių didžiųjų valsty- 
te Juditha Coplonaite, bu- įr Kanados atstovų. Šo
vusia Washingtono teisin- vjetų, Anglijos ir keturių

nui 70-me jo gimtadienyje. 
Knygoje Stalinas yp&č pa- 

vavvka, ix iivulaxxgerbiamas kaipo tautų vą-
gumo departmento raštinin- gajįų atstovai a.tsiklaus dovas kovoje prieš faŠistitiį 

barbarizmų.ke. Jis teisiamas už. tai, kad savo valdžių, kaip atsakyti 
Coplonaite norėjus perduo- į ta pasiūlymą.

veno kaip “pūstelninkas” 
kambarėlyje už $4 savaitei. 

Ir Mito pasenusia, pigesne 
duona ir maisto liekano- 
mis-“išėdomis,” kurias pi
giai pirkdavo iš valgyklų. 
Kol galėjo, Suppan dirbo 
Koppers Coke kompanijoj.

, •
Covington, Tex. — Vidu

rinės mokyklos studentas 
George ^Clements 
buvusių savo. ] 
Marilynų Fdrston,17 metų, 
ir pats persišovė.

pilietį.
9 Sovietų valdžia tvirtina, J. V. protestuoja kad Amerika neturėjo tei- 

x . sės suimti ir teisman staty
ti Gubičeva, nes jis buvo ir 
tebėra sovietinės ambasa- 

sekre torius,

Vengrijai
Washington. — Jungtinės dos trečiasis sekretorius, 

Valstijos aštriai užprotes-'taigi turi diplomatinę nelie- 
tavo Vengrijai, kad ji areš- eiamybę nuo amerikinių 
tavo Amerikos pilietį Ro- teismų, 
bertų Vogelerį, vice-pirmi- 
ninku Tarptautinės Telefo- atsisakė

ti Gubičevui vadinamus 
“sekretnus” valdžios popie
rius.. Bet valdžios agentai 
nerado jokių panašių popie
rių pas Gubičeva.^

Gubičevas buvo Jungti
nių Tautų pasamdytas kaip 
statybos inžinierius, bet jis 
niekuomet neatsisakė nuo 
sekretorystės ‘ Šovietų am
basadoje Washingtone, sa- 

■ ko soyietinis pareiškimas.
Teisėjas Sylvester J. Ryan Ta

. . ______ i panaikint byla perskaitė pirmasis
nų ir Telegrafo korporaci-prieš Gubičeva. t________
jos. . p v. v rGubičevas buvo areštuo- vas Tolkonnikovas.

Vogeleris kaltinamas kaip ------------- ---------- ---------------------------- -----------

Kongrese sėdį 
daug žulikų

WASHINGTON. — Re- 
publikonas kongresmanas 
Usher L. Burdick reikala
vo
narius.

Stalinui pasveikinti atvy
ko Maskvoų darbiniųkų de
legacijos iš^Aųstrįjos, Bul
garijos, Vokietijos, Kohejos, 
Mongolijos ir daugelio kitų 
kraštų.

Izraelio valstybės premje
ras Davidas Ben-Gurion 
savo atsiųstame sveikinime

ištirti visus Kongreso linki Stalinui “ilgo amžiaus, 
Nes yra įtarimų, geros sveikatos, ir pasiseku 

ir mo visuose jūsų darbuose.

nusove.snipas ir sabotažninkas ¥7 » T i i aigas, ,ki

mylimąją: prieš Vengrų Liaudies Res- V (UUZia padeda CIU Vadam ardyt valdžios.
17 metu yvitKIIVa \ -W * - - -» — TTV .

Mizara sveiksta
Antradienio rytą, g^uod. 

20 d., buvo padaryta Rojui 
Mizarai, Laisvės redakto
riui, operacija, pašalinant 
skaudulį nuo krūtinės., 0- 
peravo daktarai Rudolf 
Nissen ir Rudolph Ehr
mann.

Mizara dabar Le Roy li- 
nės turės ant pįlvų šliaužioti, gobinėje, 40 East 61st St., 

New Yorke.
IXaktarai sako, kad ope

racija gerai pavyko. Jie ne- 
... L pavojingų 

planus, tarp kitko, buvo pa- komplikacijų; ir Mizara ti- 
statyta garsioji Carnegie kiši grįžt hamo šios savai- 
Hall New Yorke« |tės pabaigoje.

Utica, N. Y. — Mirė žy
mus architektas William 
W. Ames, 83 metų. Pagal jo surado jokių

sabotažninkas

publikų.
Amerika reikalauja pa- 

liuosuoti Vogelerį ir tuo 
tarpu uždraudžia savo pi- M * 1 • "V V . • *

pareiškimų teismui J<a(^ daugelis senatorių i . . v
Sovietų kongresmanų zuhkauja, ne-,del ūkinio ir kultunnio pro- ( 

ambasados sekretorius Le- va samdydami būk reikalin-gieso jūsų šalyje ir dėLtaQh^ 
gus jiems raštininkus - ras- tautinio bendradarbiavimo 
tininkes ir. pasisavindami jų 
algas,. kurios traukiamos iš

taikai išlaikyti pasaulyje.

progresyvę Elektrininkų Uniją
Washington. — Dešinie- 

liečiam keliauti Vengrijon. ji CIO vadai yra įsteigę sa- 
Kartu ‘ protestuoja, kad vo nauja Tarptautinę Elek- 
Vengrija suėmė kitų Ame- trininkų Unijų, su . kurios 
rikos pilietį, Izraelį Jacobso-pagalba mojasi suardyt se
nų, viršininkų pašalpinio nųjų pažangių Jungtinių 
žydų komiteto Vengrijoj? jElektrininkų Unijų. Ir val- 

Jacobsdnas areštuotas už dinė Darbo Santykių Ko
tai, kad šmugęliškai bandė 
gabenti žydus iš Vengrijos 
į Palestinų.

Tirana.—Albanijos prem
jeras Enver Hoxha nese
niai lankėsi Maskvoj.

PITTSBURGH. — Tebe- 
streikuoja 4,000 plieno dar
bininkų.

misija talkauja ardytojams.
CIO- kreipėsi į federalį 

teisėjų Ch. McLaughliną, 
kad ’ įsakytų suruošt val
džios prižiūrimus balsavi
mus visuose elektrinių dir
binių fabrikuose, kad dar
bininkai galėtų pasirinkti 
atskalūniškųjųTarptautinę 
Unijų ar Jungtinę Elektri
ninkų Unijų. V

Už tokia apgavystę nese
niai tapo įkalintas kongres- 
manas j. Parnell Thomas. 
Pirmiau gi pasiųstas kaleji-

REIKALAUJA PRIESAI
KŲ Iš DARBININKŲ 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Valdinės komisijos ądvo- Pirmiau gi pasiųstas kalėji- 
katas Robertas Denham man demokratas kongres- 
tam pritarė ir piršo sureng-1 manas Andrew May. Bū
ti tokius balsavimus net to- damas Kongreso karinių 
se kompanijose, kurios pa-'reikalų komiteto pirminin- 
sirašė sutartis su Jungtine ku, May už kyšius išgauda- 
Unija.

. Denhamas iš karto už 
draudė Jungtinei Elektri 
ninku Unijai faktus rodyti 
teisme, kodėl turi būti pri
pažinta ši unija tokiose dar
bavietėse. Bet Jungtinės 
Unijos advokatai privertė 
Denhamą tų uždraudimų 
atšaukti. Taigi Jungtinė 
Unija jau galės savų paro
dymus teismui duoti.

vo kontraktoriams valdžios 
_ darbų užsakymus karo me

tu.
Kongresmanas Burdick- 

sakė, kad visose valstijose, 
kur tik jis lankėsi, žmonės 
kalba, jog Kongresas pilnas 
sukčių ir žulikų.

CHICAGO*. * — Stewart- 
Warner korporacija įsakė ’• 
visiems pustrečio tūkstančio i 
savo darbininkų prisiekti, 
kad jie ne komunistai ir nie-f 
ko bendra neturi su “raudo-( 
naisiais.” \

Buenos Aires, Argentina. 
—Karščiai čia pakilo iki 96 
laipsnių. ’ .

2 VALDŽIOS “SVIET- 
KAI” MELAVO X"

SAN FRANCISCO. — 
Laivakrovių vado Harrio 
Bridgeso .advokatas teisme 
pareiškė, jog jis įrodys, kaip 
du valdžios “svietkai” - šni
pai melavo prieš Bridgesų.

. ORAS, 
nešalta.

Apsiniaukę,
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KO KLERIKALŲ DRAU- Argi tas nesupliekia Drau- 
GAS NEPASAKO . go filosofijos?

Chicagos kunigų Drau- IR PAqaL JUOS 
gas labai patenkintas, kad galIMA SPRĘSTI 
“Šventasis Miestas” (Jeru
zalė) tapo Jungtinių Tautų Smetoninė 
Asamblėjos sutarptautin- klerikaline .Amerika negali 
tas.. Ten dabar visi krikš- apsidžiaugti tuo faktu, kad 
čionys galėsią prieiti'ir sa
vo šventąsias vietas0 aplan
kyti. Jeigu būtų Jeruzalė 
patekusi į vienų žydų, ar
ba vienų arabų rankas, tai . - . . . -
krikščionims durys į Jeru- užtartų darbininkus,

go filosofijos?

Vienybė ir

Londone konferencijoje ta
po suorganizuota “Tarp
tautinė Laisvų Darbo Uni
jų konferencija.” Ne todėl, 
žinoma, kad ta organizacija

su džiaugsmo ašaromis Vietinią fašistą
Lietuvos žmones pasitikę ir būrys “dipuką 
sveikinę vokiškuosius plėši-i pažangiėėią lietuvią mitingą 
kus, kaip “Lietuvos išlais*-’ 

• a"* *99 ' ivintojus.
Tai buvo baisus Lietuvos 

žmonių įžeidimas ir panie
kinimas. . Tai buvo Šnekta 
Lietuvos ir visos žmonijos 
priešų.

reikštų fašizmas Amerikoj
* *• 

sukurstytas nės gynybos direktoriaūs, nuo 
bandė išardyti Raudonojo Kryžiaus preziden

to ir net nuo paties Jungtinių 
Valstijų prezidento F. D. Roct 
sevelto sekretorės. Laiškuose 
«ie aukšti pareigūnai išreiškia

Vilniai”

Išmušę “Vilnies” raštinės 
langą ir sužeidė sargą

Kas iš mus lig Šiol laikėmės padėką. Andruliui ir 
teorijos, ’ jog Amerikoje fašiz- už gausų pasidarbavimą įvai
rias bus “švelnesnis, ir džentęl- riuose vajuose sunkiausiu mū- 

negu itališkasis; sų šalies istorijoje laiku, karo 
prieš fašistinę ašį metu.

Gerą pamoką apie ameriko- 
nizmo principus Miss Hart da- 

’ ve “dipukams” ir jų vietiniams 
kurstytojams.

Svarbią ir išsamią kalbą apie

9

meniškesnis” 
vokiškasis, ispaniškasis ar

Dabar istorija vėl pasi- vengriškasis fašizmas, penkta- Į 
rtoja. Dabar toji pati dienio vakare turėjome persi-'nĮkartoja.

spauda vėl šmeižia ir įžei- 
, arba dinėja Lietuvos žmones, 

gintų jų interesus. |“ ‘
“Tos federacijos statute tuvos žmonės esą ištroškę

Dienraščio perkraustymo 
reikalais

Nors mes numanėme, kad Laisvės perkėlimas į naują
sias patalpas bus didelis ir sunkus darbas, bet negalėjo
me įmatyti visus sunkumus. Pasirodo, kad persi krausty-' tinimą, sako Draugas, “bal--visumoje, bet ir atskirose pirmo • puslapio dideliu ant
inas nusitęs ilgiau, negu tikėjomės. Tiesa, dalis mašinų savo visos tos valstybės, profesinėse sąjungose, ku-galviu : 

x_x__x , . ’j dauguma rias komunistai yra užvieš- laukia karo”
Bet kodėl patavę”,- rašo . .. . t . __  r___

; . savo Kaip tik tas vienas ir su- duokite: • taip baisiai nu- naudoti naujai atvykusius iš
kad už tą žavėjo tų laikraščių redak-kentėję nuo karo,' dar. neuž-, Vokieti jos “dipukus” ir mitin- 

sigydę pereito karo padary-gą išardyti.
iš to • galima tų žaizdų, Lietuvos, žmonės

1 naujas Vėl laukia karo!
tapo su- Ir iš kur Tysliava suži-' t< .visi"7ą slaptf planai’.'Mes 

jis nojo 
a

žalę butų buvusios uždary
tos.

mas nusitęs ilgiau, negu tikėjomės. Tiesa, dalis mašinų savo visos 1 
jau išvežta į naująją vietą, bet ims laiko jas sustatyti ir kurių gyventojų 
padėti į joms-skiriamas vietas. ' lyra katalikai.

Beveik jau tikrai dabar matosi, ‘kad dienraščio redak- Draugas nepasakė 
cija ir administracija galės persikelti tiktai po švenčių, skaitytojams, J 
Labai galima daiktas, kad dieną kitą laikraštis negalės Jeruzalės sutarptautinimo torius, 
pasirodyti, nors dedamos visos pastangos, kad nereikė-'rezoliuciją Asamblėjoj taip! 
'tų sulaikyti nei vienai dienai. Aišku,' jog sumažintas, tik pat ^balsavo ir Tarybų Są- 

negu junga?
Draugo redaktorius bijo- 

| t 1 JI »<Z A AW/V KZ A VZ * j

mėjus. [moko, kad jokiam atsitiki-
Nereikia nė aiškinti, jog susidūrus su nenumatytais me ir jokiais klausimais 

sunkumais perkėlimo kaštai irgi padidės. Reikės dau- katalikams negalima susi- 
giau aukų. Todėl karštai raginame visus mūsų prietelius kalbėti su komunistais, ne-

tikrinti, kaip klaidinga yra ši 
teorija. .

[Dabar ji rašo, kad būk Lie- Chuliganą planai buvo žinomi
paskelbta*, civics teises ir jį patį liečiantįKada “Vilnyjeįsakmiai yra pabrėžta: ko-naujo karo! Štai, Brooklyno . a a . V1 nyje J? S <G-4.- • incidentą nusakė V Andrulis ...voti prieš komunizmą netik fašist. Vienybe ta net ant ™ L^tis

šankia nra ditoriJoj užprotestavjmui prieš'
baUKld.- LjtetUVd. o ei.

n

keturjų puslapių, dienraštis pasiliks kiek ilgiau,
• buvo planuota. .

Už visa tai atsiprašome dienraščio skaitytojus ir rė-'si išvados. Juk jis kasdien

v_.areštavhną Vinco Andrulio, su- 
, i \ iud° visi “amerikiniai” fašiz-

Amerika. gruodžio 16 d.). v Įšivaiz- mo palaikytojai. Jie šokosi pa

Tik vien 
spręsti, kam tas 
“internacionalas” 1 
organizuotas ir kam ’ 
tarnaus.

Ant rytojaus po jų “planari- 
nio” mitingo komitetui praneš-

ir

LIETUVOS ŽMONIŲ
ĮŽEipiMAS •

Mes dar nepamiršome tų
i. kai Lietuvonpasiskubinti su parama. Nenorime, kad dėl stokos lė- galima išvien ir uz tą patį baisių laikų, kai Lietuvon 

šoms padengti pinigų Laisvės perkraustymas susitruk- dalyką balsuoti. Bet čia pa- įsiveržė.hitlerinės gaujos ir
dytų.

Po ilgų vakacijų
Prezidentas Harry S. Trumanas grįžta atP’al į Wa

shington ą. Gal jąu bus sugrįžęs, kai šie žodžiai pasieks 
skaitytoią. Floridoje, saulėje ir prie vandenų, preziden
tas turėjo trijų savaičių vakacijas. Neęakvsime, kad jis 

• nebuvo šių atostogų užsitarnavęs. Bet norėtume palinkė-

sirodė, kad tokiu svarbiu visą kraštą nusiaubė. Atsi- deriniu banditu Vienybės 
klausimu už tą pačią rezo- menama taipgi, kaip čia A-(redaktorius tiki ir jo bur- 
liuciją balsavo katalikiškos merikos fašistinė ir kleri- nojimą persą savo skaityto- 
šalys ir komunistinės šal^š. kalinė spauda rašė, kad būk jams.

PASTABOS
Iš Washington© praneša^ Dabar / “N. Y. Times”, vandens! trūkumo pavojus

St. Vėšys.
Aukų Andrulio gynimui ant 

vietos surinkta 
Čiaų parkalbom 
Ii dar aukavo 
mas.
Kokia išvada?

Kokią išvadą 
ti iš šio incidento?

Viena svarbiausia bus ta, 
kad fašistinis elementas nau
jųjų imigrantų, “dipukų” tar
pe sudaro nežymią mažumą. 
Toji mažuma yra naudojama 
įrankiu vietinių reakcininkų ir 
galima tikėtis, jog šis užpuo
limas ant progresyvių mitingo 
nebus paskutinis.

Kaip tas atšilieps ant pačių 
imigrantų ir dar žadančių imi-

$219, bet ma- 
užsibaigus ke- 
stambias su-

galima padary-

apie tokį Lietuvos paskelbėme "Vilnyje” ir vieti- 
laukimą”? O gi koks ten niams chuliganų pravadyriams 

vokietis karo belaisvis, 'ku-: nepasisekė sumobilizuoti tokią’ 
ris Lietuvoje buvęs susidė- gaują, kokios tikėjosi. Bet sa-1 
jęs ir kariavęs išvien su fa- v° PlanM Jie vis vien neatsisa- 
šistiniais “partizanais”, su- sumobilizavo apie šimtą pa
grįžęs Vokietijon ir pasako- ?a<yUgnil* .1S 

’ jęs tokį dalyką. Ir šiuo hit- “ksta"č,!ų . Ch.cagoje esančių 
V . . * i i*: XT- 1 dipukų” ir... disciplinuotai: Vinį kniA/L 4-11 \ Z x *

naciška “žąsele” atmaršavo su
ardyti mitingą.

Apie tuzinas “drąsiausių” pi- gruoti? Mitinge mačiau kelias 
kietavo svetainę nešdami iška- šeimas, kurios rengiasi pasiųs- 

“visus ti garantijas savo giminėm ar 
iškarti”, pažįstariiem • “dipukam”. Ką 

“Vii- jie darys, pamatę savo akim 
esanti tik ‘scrap pa- tūlų “dipukų” elgėsį, tai jau jų 

per’ ir pan. Kiti, gal apie šim- reikalas. Bet ©su tikras—rimtai 
tas ar’kiek mažiaus susiveržė pagalvos • pirm pasirašydami 
į svetainę.

' kyti tol* kol nepradės lyti 
ir nepripildys pilnus rezer
vuarus vandens. Tuomet ir

iš virš dviejų

bas, skelbiančias, kad 
komunistus reikia 
“Andrulį deportuoti,” 
nis” esanti tik ‘scrap

ti, kad po šio ilgo poilsio jis geriau susirūpintų Amerikos kaci Sirijos valdžia uždrau- editdriale 5 d. gruodžio, de- bus prašalintai
žmonių reikalais. • ’. . . savo šalies piliečiams juoja, kad labai bus sunku ‘ ‘ ' 7? ;

0 tų reikalų yra gyva galybė. Svarbiausias jų bus vesti bile kokią prekybą su surasti žmogų, kuris galėtų ; Marshallo plano galva
didėjantis naujo karo pavojus. Tas kelia nerimą kiekvie- Izraelio valstybe, arba jos užimti Lilienthalio vietą. Hoffmanas pareiškė, L„„
no amerikiečio krūtinėje. Pranešimas, kad Amerika, An- piliečiais. Už peržengimą Tuo pačiu sykiu išlieja ke- Kinijos komunistai
glija ir- Kanada Susitarė suvienodinti ginklus^ ir jų ga- šio įstatymo kaltininkams lėtą krokodylinių ašarų, būsią sumušti.

kad jį ragangaudžiai išėdė.
1 tai

i “Times” nematė reikalo ė 
dikus pasmerkti.

Kas liečia kandidatą į čia jie išsimokino amenko- mitingą ir perstatė jo tiks-* 
spėjo iššaukti 
kalbėtoją Tex 

“parinktieji” 
iy reikalauti

lųybą, idant būtų lengviau prisiruošti naujam karui,. yra gręsia mirties bausmė, 
pavojinga naujiena. Tai parodo, jog karo kurstytojai ne
snaudžia.

Kitas greitas reikalas, tai-pripažinimas naujosios Ki
nijos vyriausybės. To reikalauja geriausi Amerikos žmo
nių interesai. Delsimas su pripažinimu tik sunkina tarp
tautine padėtį ir didina karo pavojų.

Trečias reikalas, tai .ėjimas prie užbaigimo šaltojo ka
ro. Mums atrodo, kad jį galima užbaigti. Susikalbėjimas 
su socialistiniais kraštais ne tik galimas, bet ir būtinas.

Pagaliau naminės politikos reikalai. Kainos ne tik nei
na žemyn, bet dar grūmoja nauju pakilimu. Arogantiš
kas United States Steel korporacijos pareiškimas, kad 
ji plieno kainą pakels keturiais doleriais ant tonos, rei
kalauja iš vyriausybės pusės griežtų žygių, kad toli
mesniam gyvenimo’pabrangimui būtų pastotas kelias.

Kažin ar toks Sirijos vai- „et kuoiųet jį ėdė, 
dzios patvarkymas parem
tas demokratiniais princi
pais, jeigu prieš jį 
testuoja 'vakarinių 
biu blokas?

Sveikinimas ir prašymas
Tuojau įžengsime į 1950 metus. Širdingai sveikindami 

Lietuvių Literatūros Draugijos narius proga švenčių, 
įforime rimtai prisiminti mūsų orgaifizacijos reikalus. 

. Ateinantieji metai bus mūsų Draugijai nepaprasti metai. 
Ji jau bus trisdešimt penkių metų amžiaus. Tai labai 
svarbi organizacijos gyvenime sukaktis. Ją turėsime tin
kamai atžymėti. O geriausias atžym.ėjimas bus, jeigu 
Naujuosius metus pradėsime entuziastiškai ir veikliai.

Kaip visuomet, taip dabar svarbiausias organizacinis 
reikalas yra narinių duoklių užsimokėjimas anksti, dar 
pradžioje metų. Tai nulemiamas klausimas. Visi kiti or
ganizacijos reikalai pasitaiso, kai nariai duokles užsimo
ka laiku. k

Todėl karštai raginame narius nedelsti su duoklių

garantijas. /
Pažįstu ir tokių, kurie jau. Kad jie atvyko “disciplinuo- buvo 'bepatikį fa^tų melaį,skad . . ... . ..... . ti ir ką tik po repeticijų, hu-

1 ra] dijo ir tas faktas, jog ir “pir
mininką”

apie “šaudymus” Lietuvoje, 
nes tą viską “dipukai matę

jau turėjo paslskyrę, patys savo akim”. Veikiausiai

nepro
valsty- Lilienthalio vietą, kuriuomi niškai kumščiuotis, ’ tai 

pasitenkintų visi ragangau- Hoffmanas ir mano, kad Vi
džiai, tai turėtų paskirti sus komunistus ištaškys, 

neturi spangą, kurčią ir nebilį.,kaip lepšes. •

Bet įspėkite, kas juos su- tūlą Budginą.
muš? Ogi Kinijos studen

tai, kurie mokinosi Ameri-
Ikos - universitetuose. Mat, teranak . Vytautas Jotka, atida-susiveda prie to, jog, norėdami

ir jie po šio incidento mažiau
Lygiai aštuntą valanda ko- i betikės,, ką pasakoja “matę sa- 

miteto pirmininkas, jaunas ve--vo akim”- Tas nedviprasmiai

Nei viena šalis neturi spangą, ‘ 
tiek bėdų su ministerijomis, Tuomet tikrai jis neišduos 
kiek Francija. ~~ 
vargais-negalais Bidaultui 
pavyko sulipdyti ministrų 
kabinetą, kaip molinį puo
dą,. bet dabar vėl jau du 
ministrai rezignavo. •

Kada laivas skęsta, tai 
visos žiurkės nuo jo bėga. 
O kada šalyje nėra 1 
kos, tai ministrai rezignuo-nutarimų. Kaip tik Angli
ja.

Sakoma, ką dievas bau
Neseniai Sovietų Sąjungai jokių ato- džia, tam pirmiausiai pro

rainių sekretų. tą atima. O gal Hoffmanas 
jo ir neturėjo? Juk turin- 

Anglijos, Kanados ir A- tis kad ir menką protą taip 
atominės jėgos' nekalbės.merikos atominės

“galvos” turėjo konferen
ciją, žinoma, užsileidę plie
ninę uždangą, kad Sovietų 

tvar- j “šnipai” nepatirtų slaptų

jos atominės jėgos “galva”, 
Sir John Crockroft, sugrį- 

Great Neck, N. Y., savo žo iš konferencijos, Juojaus 
laikais buvo vien tik turčių Anglijoj visi atomines jė- 
didelės rezidencijos, kuriose gos srityje darbai tapo su- 
nemažai dirbo ir lietuvių laikyti. Spėjama, kad Ame- 
darbininkų. Pastaraisiais ” ’’ 11” "
laikais priviso ir smulkio 
sios buržuazijos. Kadangi produktais aprūpinti, 
randasi nemažai lietuvių, 
tai privažiavo ir dipukų, jų 
irgi* randasi apie pora šim-| 

vis didžiumoje diplo-

rika sutiko viską atlikti if 
paskui Angliją gatavais

lūs.. Pirm negu 
pirmąjį vakaro 
žebrai tį, kaip 
pradėjo baubti 
“savo pirmininko užimti vie
tą.” Mitingas būsiąs jų, ir jie 
atvykę išreikšti pageidavimą, 
kad Andrulis turėtų būti de
portuotas. Kada tamsusis ele
mentas triukšmavo, rimtesnieji 
“dipukai” juos nuolatos drau
dė.

Tokia suirute tęsėsi virš va
landą laiko. Pagaliaus 
kų” pirmininkas Budginas už
kariaudavo giedoti Lietuvos 
himną, o tą. pabaigus “Marija, 
Marija.”
Išmušė langą ir sužeidė sargą

Apie devintą valandą komi
sijai . pranešta, kad chuliganai 
išmušė “Vilnies” raštinės lan
gą ir sužeidė ten buvusį sar
gą J. Stulgį. Raštin

dpi tų, '
mokėjimu. Visi pasimokėkite pradžioje metų. Nelauki te.1 muoti. ' ...
Negalintieji dalyvauti pirmame 1950 metų savo kuopos Bet štai dabar jau Great ^PruPina* 
susirinkime, duokles priduokite kuopos valdybai. ......šusirinkime, duokles priduokite kuopos valdybai. Neckas susilaukė ir “gene-1

Ilgų metų prityrimas mums įrodė, kad” kaip visuose rolo” — tai Pundzevičius, 
organizacijos reikaluose, taip duoklių kolektavime (išrin- Af jis mokės .kapitalistų 
kime) svarbiausias vaidmuo priklauso kuopų valdyboms, rezidencijose žiemą sniegą 
ypač finansų sekretoriams. Imkitės, draugai,’ už darbo, nuo takų ir kelių atkasinė-

♦ Pradėkite naujuosius metus su ryžtu ir entuziazmu. Nėr ti, o vasarą iš kvietkynų žo-

Ir kokiems paibeliams 
Anglijai eikvoti savo jėgas 
ir iškaščius, kuomet turi 
gerą “dėdę”, kuris viskuo
/ ’ , Anglija dabar 

taip gyvena, kaip tie dievo 
paukšteliai, kurie “nei sėjar 
nei piauna, o živnastį tu
ri.”

Lapkričio 20 d. Norvegi
joj sudužo orlaivis, ir žuvo 
27 kūdikiai ir 7 suaugę. Or
laivis atsimušė į kalną. Ty
rinėjant pasirodė, kad tas 
kalnas plane pažymėtas 
537 pėdų aukščio, o išmata
vus pasirodė, kad turi 1,- 
125 pėdas. Pagal planą or- 
laivininkas skrido žemiau 
ir atsimušė.

Dabar tyrinėtojai turės 
ištirti ar kalnas “išaugo” apmušti *7r 
iki 1,125 pėdų, ar Maskvos ?200 vienas. Ka 

i “įsakymu” jis buvo iki to
kio aukščio supiltas?

Marijonų organas “D’faų- 
gas” praneša:

“Gen. Pr. Tamašauskas, 
gyvenantis Vokietijoj, dar! 
neturi darbo ir būto ga- . . ,
rantijos atvažiavimui j naujieniėčių, saridafiečių
Jungtinės ’ Valštybe$. Būtą, PasiliM if kėli

J bet triukšmo daugiau•Sausas ruduo. New Yof-|-— y- •.—r^^imikai1 
kui trūksta vandens. Laik- gf&žu,. kad kašhorš šį ii u- nek§ič

pakenkti progresyviam, chuli
ganai- dauginus' pakenks visai 
nekaltiems “dipukams”. Matę, 
kas įvyko penktadienio mitingę 
ir mažiau analizuojantys da
lyką iš esmės, gali palaikyti vi
sus naujai atvykusius ir dar 
•norinčius atvykti lietuvius fa
šistais. O tas, žinoma, būtų to
li nuo tikrovės ir niekam ne 
naudinga.

Pagaliau iš anksto organi
zuotas bandymas išardyti ra
mų Amerikos piliečių mitingą, 
nedaro garbės nei Lietuvių 

Mitinge mačiau 
maišėsi bent keli Auditorijos 
direkcijos nariai,- bet nei vienas 
neparodė jokių pastangų su
drausti triukšmadarius.

Reikia pagirti progresyvius 
vilniečius už korektingą užsi
laikymą ir nesidavimą išpro
vokuoti. Tokiame atsitikime 
prakalbos būt buvusios suar
dytos, nes, kilus muštynėms, 
policija, būtų uždariusi salę. 
Tiesa, mitinge buvo gausi po
licijos “apsauga”, bet triukš
madarių nedraudė, nors pirmi
ninkas 
išvesti 
čius.

■t | Kas liečia policijos
” rengėjai jos nei nesitikė

jo. Geriausia apsauga nuo chu- 

ir vių amerikiečių darbininkų ir

dipu- Auditorijai.

langai y- 
apiie 
' ko- 

ažįstamūs
įų vardai 
apdraudos 

idžiuma jų

uoj
itin

mitetaš perspėjo 
triukšmadarius, I jog 
gali būti ‘priduoti 
firmai, fil^ tada 
apleido salę.

Kada mitingas priėjo prie g0S. 
tvarkos, iš triukšmadarių sa- ■ 
įėję bebuvo tik keliolika vieti- yganjzmo. yi»a rnąsės progresy-

----- 7-----x .  v ' y1" didelė didžiuma naujakurių..

atkartotrnai reikalavo 
garsiausiai bliaujan-

apsau-

nekėlė;
L. JONIKAS

patingėkite aplankyti narius jų namuose ir išrinkti iš les ravėti, tai ateitis paro- * . . \ J/sipelftiusį asmenį atsiktfės-'“
jų duokles. ' Idys. Juk čia kitokių darbų P®r yaai® ?aEKia:W” ' Sargiausią kalbą pasakė ad- jmon5 Ruošiasi Gaminti

Buvusio referendumo daviniai bus paskelbti už dienos nėra. Priseis pasimokinti JėteU kam reikalimras Girdyklas
šėjus ant Prbgresyvių Partijos! VILNIUS, spalio 7 d.—“ža- 
tikieto. Ji plačiai aiškino apfe ^s° fabrike Vilniuje vyksta 
Andriulio' bylą ir delnai reak- pasirengimas naujai gamybai, 
•eijos pūofimą aht ateivių ir vi- Stakles ii*^ kjti įrengimai pri- 
sų progresyvių, LaButi* gražiai taikomi gaminti automatinėms 
Misd Ifart fitipW AhdrulM gydykloms. • Ateinančiais me- 
“subVersVyę akcitą” petskaity- tris įrionė pateiks mūsų res- 
daria kelioliką pądėkos laiškų Publikos gyvulininkystės fėr- 
Andruliūf nUo būvurib Chiėa- >uioms daug tūkstančių aūto- 
,gps majoro. Kelly,- nuo civili- Matinių girdyklų.

kitęs. Bet narių balsavimo rezultatai jau aiškūs. Didele “botanikos”, kad atskyrūs 
dauguma nubalsavo 'narinę duoklę pasikelti iki dviejų usnį nuo rūtos, dagilį nuo 
dolerių metams. • • lelijos ir gauti nuo’darži-

Todėl prašome mokėti po du doleriu. Taip vadinama ninko “diplomą.” 
šeimyninė duoklė pasiliko tokia pat, kokia buvo — tik ★

' 25 centai. * ‘ ’ Ragangaudžiai

wwpjvi loiu- - .. . vęRatė Pearl Hart,
do, kad visas tas fermas' . kam reiKalingas grikiniais kaądidatavųsi. į tei-'
teelkalingas, nes vandėns ^herolas pge
galima gaūti labai' lengvai.1^ gklitė len^V<f_ gSu-

^N. Y. Times” tilpo Uni- nepraleiskite' pfogą.

senato-
Tikimės, kad tiek eiliniai nariai, tiek kuopų valdybos ’riai ir kdngresmanaį visą 

atkreipsite savo tinkamą dėmesį į šį mūsų atsikreipimą laiką nedavė ramybes ato- 
ir pradėsite 1950 metus taip, kaip pridera susipratu- minės jėgos pirmininkui 
siems apsišvietusiems lietuviams. . I David LilienthaL Jis, nepa>

LIETUVIŲ 'LJTERATUROS DRAUGIJOS kęsdamas tų visų “pričep- 
CENTRALINIS KOMITETAS kų”, rezignavo.

V. Paukštys
■ Ii ■ » — m i, ■z

•KLAUSIMAS
Kodėl “kbhsulas” Bbtfrys-

ted Press žinia 4 d. gruo
džio iš New Brunswick, >N. 
J.; kunigai 31\įe bažnyČio- 
je, ryte meldėsi, kad dievas paiavįnskas išmainė ’vištų far- 
duotų lietaus, o jau vakare ąnt paiociuko? 
pradėjo lyti.’ • • <

Reikėtų Visus kuhigūs augo nuo viltų" veiždljuųot 
suvaryti į bažnyčias ir Isti- ........ ___ A.ft

gruo-

mfrs ąnt palociuko?
dąm mazoliaiant pirštų už-
- • . • • ■ ,-T,. .•<' \ - ■- 5 r.- ________ ____ .. j,

2 puti.—Lahv4 fiitBri», Uti'.D«ily)-Keivir., Gruod. 22, 1S49
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ROJUS MIZARA

Kelias | Stalinę
11-3-49 —35-

(Tąsa)

• Skambutis sučirzgė —- mudu.sėdėjome užpakali
niame kambarėlyje, jo laboratorijoje, kur jis vais
aus sutaiso — ir jis minutei pakilo kostumieriui . 
patarnauti. Aš dairiausi ankštame narvelyje, kurio 
pasieniais stovėjo aukštos lentynos, kimštinai nu
krautos buteliais ir buteliukais visokiausių chemi
kalų bei vaistų. Iš tikrųjų, atrodė man, Žemaičio gy
venimas nėra pavydėtinas: nuolat čia būti ir uos
tyti tvankų orų! “Kuo čia geriau, kaip saliūnė?!” 
galvojau. “Ir jis mokytas žmogus!” .. .*

•

— Nesupraskit manęs klaidingai, Mykolai, —' 
tęsė jis, sugrįžęs. —Aš jus neraginu stoti saliūno • 
biznin, o tik pasakau tai, ką iš tikrųjų manau. 
Vaistinę įsikūręs, žmogus gali greit badu stipti, gi 
saliūną atsidaręs — e, brolau!... • .

— Jei aš galėčiau tamsta būti.! — atsidūsėjau. 
— Jei turėčiau jūsų žinias, jūsų profesiją, jūsų pri
tyrimą !...

Žemaitis prisikišo nedidelę pypkę tabako, užsirū
kė, it galvodamas, ką man toliau sakyti ir ar verta 
sakyti. Tuomet: -

— Kas čia, brolau, paiso tų žinių, tų prityrimų ! 
Tik mažytė, veik neįmatoma visuomenės dalis, tik 
progresyviškai nusiteikę žmonės. Kiti visi pasken
dę materializme, klaupia prieš dolerį, mušasi dėl 
dolerio, žudo kitus dėl dolerio, vagia dolerį, slepia 
dolerį, — žodžiu, tarnauja doleriui ištikimiausiai, 
kol galą gauna. Ir taip ar panašiai daro visi dole
rio vergai, pradedant su klebonu Kibiru ir bai
giant su tokiu nemokša, kaip tavo buvusis samdyto-* 
tojas Palšis! Ir jiems sekasi, nes žmonės tamsūs! 
O mūsųzžmoneliai tamsūs, nes šių dienų visuomėni- . 
nė santvarka remiasi ne šviesa, bet tamsa. Juo dau
giau durnių, juo geriau! Tamsus žmogus greičiau 
stveriasi už nuodų, kaip už vaistų... Aišku, taip 
ilgai nebus, — ateis tam galas, o mes privalome 
daugiau ’dirbti, geriau dirbti, kad priartinus tam 
galą. Dėl to man keistai atrodo, kad pats, Mykolai, 
jaunas, apygabis žmogus, jau kentėjęs dėl bendrų 
reikalų, — atsimeni kalėjimo duonelę! — dabar ry- 
žiesi... Šis kelias tavęs nenuves į laimę!

To iš Žemaičio ir tikėjausi! Jaučiau, kad jis pra
dės man pamokslą sakytų — dėl to jį greit per
traukiau :

■ — Kas gi kita man belieka daryti: amato jokio 
nemoku,- jau suaugęs, — mokytis per vėlu...

— Mokytis niekad nėra per vėlu, mano mielasis! 
Išmesk tą senovišką klaidingą mintį iš savo galvos. 
Jei tik norėtum, galėtum dar daug ko pasiekti. Biz
nis, tu žinai, ypač saliūnas, jau sunaikino daug.ge
rų žmonių: jis padarė juos alkoholikais, pakirto 
jiems sveikatą, ištraukė juos iŠ visuomeninių daiv 
bų, — neretai net ir darbininkų priešais padarė. 
Tačiau, yra išimčių, sutiksime! Yra tokių, kurie 
nepasiduoda Bachui ir tiek! Yra tokių, kurie pare
mia darbininkų judėjimą ir nuo jo neatsilieka: skai- • 
to, galvoja, seka gyvenimą. Jei pats žadi būtį, tokiu, . 
jei atsilaikysi nuo piktų pagundų, gerai, stok į sa
liūno biznį. Kai užsidirbsi daug piriigų, galėsi iš jo . 
pasitraukti ir kitaip gyventi.

— Aš noriu parodyti Palšiams, — sakiau, žemai
čiui, — kad jie buvo kvaili, .atsisakydami savo duk
terį leisti už manęs, dėl to, kad biednaš! Aš parody
siu, jog gali būti ir kitaip!...

— Vadinasi, tavyje verda lyg ir kerštas?
— Taip!
— Vadovaudamasis kerštu, netoli važiuosi, My

kolai. Kvaili, tamsūs žmonės daug ką padaro iš
mintingiems, bet keršyti pastarieji niekad neban
do! Pats gyvenimas, pati lemtis tamsuolius užten
kamai pabaudžia. Jei eini į biznį, eik savaisiais iš
skaičiavimais, savo ąsmeniniiTIabu besivadovauda
mas.

Mudvejų pokalbis nukrypo į kitą kelią, — pra
dėjome kalbėti apie tik ką prasidėjusį karą Euro
poje, apie Lietuvos nelaimes, apie netikrą, neįmato
mą Europos ir pasaulio ateitį.

— Dešinieji social-demokratai susmuko! — pik
tai pareiškė Žemaitis. —- Negarbingai susmuko. Tik 
Rusijos bolševikai, vadovaujami Lenino, tebelaiko 
aukštai iškėlę tarptautinio socializmof vėluk'ą. Tik 
juose glūdi mūsų Viltys ir lūkesčiai. Mūsų nelaimei, 
kiek mažai amerikiečių apie bolševikus težino! 
Mums teks daug darbuotis, jėi norėsime, kad Wall 
strytas neįtrauktų ir šio krašto į karą. Daug dar
buotis !...

Vaistininkas matė ir jautė, jog ši kalba šiuo me
tu manęs nesužavėjo, net nesuįdomino, nes man rū
pėjo, taip sakant, Savi, asmeniniai reikalai, dėl kurių 
pas jį ir užkliuvau. •

(Bus daugiau)
■ 1 • *

Priseis Diržus Susiverži i

pil
ni e-

LMS VEIKLA Portland, Oregon Shenandoah, Pa

Gyvenanti 
ty relief) ftirės 
diržus suveržti. 
•15 d. prasidės ■

iš. pašalpos (Coūn- 
dar daugiau 

. Nuo gruodžio 
apklausinėjimai 

tų pašalpgavių ir visi turės iš
pildyti afidavitus. Bus klausta,

iš viso susidaro 
sužinojus, ar tik

su -trimis vąikai 
mizernos pasa i po 
metus ir jeig-u 
šio vyro del vai 
gauna po $1 I .-‘>5

pajamų, kad 
negauna per

valsčiuje, Sargines kaime, 
merikon atvyko dar prieš 
mąjį pasaulinį karą. Ilgus 
tus gyveno Clevelande.

Jis paliko nuliūdimo žnmiią 
ir brolį Jurgį ir jo šeimą.

Stasys buvo pažangus žmo
gus, pritarė darbininkų Judūji- 
m u i.

Jo laidotuvėse dalyvavo daug 
ir progresyvių, nors pastarais 
metais velionis mažai kur pa
sirodydavo. žinodami ji kaipo 
gerą žmogų, jie susirinko

•LMS BIULETENIS
Nacionaljs suvažiavimas, į- 

vykęs praeitą mėnesį Clevelan
de, instruktavo Centro komite
tą leisti periodinį informacijų

Kaip v i šose valstijose, taip! 
ir Oregono valstijoj siaučia di-| 
dėlė bedarbė. No taip 
Amerikos Darbo 
biuras paskelbė,

Jau ga 
seniai kia pran< 

Federacijos, kitkas m i 
kad. Oregon laidotas

gaudavo tos'

nuo atsiskyru- 
kii užlaikymo 

i savaite, tai Saulėtos Padanges, i 
negre. 
jeigu

delei pa
gyvento- 

vadinamą 
kad 
šei-

ILIūUl I AMkllllĮ. 111 J. UJ?J 1 J (Ivl J v< j .

naudingų pasiskaitymų lei- valsti,i°.i yra užsiregistravusiu
į — - mėnesinį biuletenį. bedarbių 90,000. Tai geras ini- 

Pirmame po suvažiavimo relis. Ir kaip atrodo, tai tiems 
ContPo .komiteto posėdyje dele-.bedarbiams nebus linksmos žie- 
gatų įpareigojimas rimtai ap-'mos šventės; atrodo, kad į bo- 
svarstytas ir nutarta pradėti 

•|0 leisti biuletenį su sausio mėne- 
^l>-|Siu, I960 m.

i Bet, kad leidinys būtų visa
pusiškai patenkinantis, vienas 
Centro komitetas nepajėgs to 

[atsiekti, čia būtinai reikia tai-i 
įkos ne tik iš LMS priklausan
čių vienetų darbuotojų 
pavien i ų menininkų, 
raštais ir patarimais.

bedarbių 90,000. Tai geras 1iū-

darbius niekas nekreipia, aty- 
dos, niekas jais nesirūpina.- Iš 
bedarbių tarpo atsiranda jr 
vagių; laikraščiai pilni žinių
apie vagišius.- žinoma, mies- bet paauka\ o • Laisves 
tas to nemato, mato tik “rau
donuosius.

pavėluotai,' bet rei- 
ti. kad Jurgis Ar- 
ė 5 d. lapkričio. Pa- 
; d.- lapk. Velionis 
.aisvę skaitė per 10

metų. Buvo nuoširdus ir lais
vas religiniai. Paliko nuliūdime 
broli —’ A. Ardicką, kuris gy- . 
vena Lost Creek.

Velionį palydėti į kapus su- 
jo drau- 
daug gė- 
brolis A. 
bedarbis, 
perkrau-

draugiu, buvo 
nikų. Velionio

Lai būna Jurgiui lengva že
melė ilsėtis, o jo broliui ir gi- 

, minėms širdinga užuojauta!
•Žinia. Rinkėjas J. P.

bet ir 
Talkos

Iš Lietuvių Veikimo
Neseniai turėjome LDS* 106 

kuppos susirinkimą pas drau
gus Jonikaičius. Pasirodė, kad 
kuopa dar turi 30 narių ir visi, 
yra gerame stovyje.

žinoma, išpildžius tuos afi
davitus, jeigu bus surasta, kad 
neteisingai išpildyta, arba, kam 
šnipinėjant, bus surasta, kad 
gauna kur per šąli pinigu, tai 
jau visiems aišku, k 

Dabar prieš Kalei 
čiuose ’atsišaukiama 
šalpos, prašoma, k a 
jai aukautų į taip
“Helping Hand” fondą, 
sušelpus tų nelaimingųjų 
mų narius. Kad 'bent per Kalė
dų šventos tie Liūdnieji būtų 
aprėdyti, nes nekuriu jau su . |Ave., 

’ Grove, 
1 ko turfo r) . .tūkstančiu doleriu. Ji pragv- s įveno tris vyrus, buvo nepapra- 
Isto

•-.vo pati 
i vertėsi 
gindavo daržoves, operavo vai- [ gomųjų 

ižio sahoną, belinę, pirkdavo ir 
parduodavo namus, žodžiu sa
kant, varė biznį • tarpe savo 
rasės žmonių.. Mirdama kuone 
visą savo kapitalą paliko sū
nui ir anūkui. Kitą dalį auka
vo 
gų metų nuomininkams, 
žmonių palydėjo ją, į kafms.

tūkstančiai.
jau

suteikus.
Na,, o čia dar ir tą mizerną 

pašalpą kapoja. Dar prieš Ka
lėdas apdovanos iš »m iela.ši rd in
gę žmonių suaukautų pinigų, 
bet po Kalėdų ir vėl jie sau lai 
badauja.

Kada čia Clevelande buvo 
Jaunųjų progresyvių Konven- 

įoje dalyvavo HoUywoodo 
rašėjas Lester Cole. Jis 
užkviestas kalbėti “City 
Prosenis” radijo progra- 
Jis pradėjo kalbėti apie 

laisvę, bet einant prie
pabaigos ir prieš klausimų pe
riodą WGAR nukirto jam kai-

filmų 
buvo 
Club 
moj.

KAIP IŠVADINSIME 
NAUJĄ LEIDINĮ?

Centro, komitete buvo įvairių v
| pasiūlymų, kaip užvadinti nau-| Kuopa pasipirko 
ijąjį leidinį. Pagaliau prieita iš
vados. paskelbti kaip ir konkur
są i-r kreiptis į meno mėgėjus, 
kad parinktų tinkamą pavadi
nimą. Laimėjusiam konkurse, 
kurio pavadinimas taps Centro 
priimtas, veikiausia ir premija 
bus įteikta. Tad, menininkai 
pasidarbuokite. Pas iūlymąi 
privalo pasiekti centrą prieš 
pirmą sausio.

namo vieną šėrą ir' paaukavo 
$10 ‘-‘Vilnies” spaudos fondui.

Ačiū draugams Jonikaičiams 
už pavaišinimą visų narių.

Prieš porą savaičių turėjome 
LLD 4 kuopos susirinkimą, 
kuris įvyko pas. draugus Mur- 
fius. Susirinkime 40 narių ‘už
simokėjo duokles jau už 1950 
metus. Tai gera pradžia .dėl 
1950 metų. Iš kuopos iždo ta
po paaukota $5 dėl “Vilnies” 
Kalendoriaus.

Po susirinkimo draugai Mur
fiai gardžiai pavaišino narius. 
Nariai taria ačiū draugams 
Murfiams už jų vaišes.

Nutarta, pasitikti ‘ Naujus; 
Metus pas draugus Raškaus
kus, surengus vakarėlį.

Kįek laiko atgal Portlando ir

Vlado
Mr.

Mr. ir 
Jonui su 

. artimiė-

• abumo moteris, vairuoda- 
auto mašiną ir treką, 
visokiais bizniais, au-

daiktų krautuvę, gro-

Po mano vyro Vlado Sirgė- 
dos staigios ir netikėtos mir
ties, širdingai dėkoju 
seserims ir švpgeriams: 
ir Mrs. Kvartūnams, 
Mrs. Liepus; broliui 

I žmona ir visiems
|siems bei draugams,, prisidėjo-, 
įsiems prie mano vyro laidotu- 
i viii, užplukusiems šv. Mišias, 
1 atsiuntusiems gėlos, palydėju- 
siems į kapines ir padėjusioms, 
man sunkioji* valandoje. Vlado 
seserims ir broliui esu dėkin
ga už prisidūjiihą, prie gedu

lingų pietų. Taip pat dėkoju 
i visiems, kurie man pareiškė
užuojauta.

Xellte Sirgedas 
ir sūnus J-erome,

Philadelphia, Pa.

Mirė 92 metu, t ar linga
Nėra jokia naujiena, 

■ numiršta koks baltasis 
jus - magnatas, testamente ]>a-' 
likdamas dalį katinui arba nu
mylėtam šuniui, vieton dris
kiams - našlaičiams.

Bet kas link negrų, tai re
tas atsitikimas, kurje čionais y- 
ra pusėtinai užguiti-, ’tačiau la
bai daug negrų yra gabių 
žmonių profesijonalų ir šiaip 
biznierių.

Pasimirė 92 metų negre —■ 
•t Lizzie Thompson, 225 Grand 

de milijoniėrių Coconut 
negrų- sekcijoj’. Ji pali-

daugiau, kaip šimtą LEIDINIO PLATINIMAS 
Visi chorai, dramos rateliai 

ir kitos kultūrinės- organizaci
jos bei pavieniai LMS- nariai 
gaus po vieną egzempliorį 
kiekvieno leidinio dykai.- Bet 
organizacijai vieno egzemplio- 
ųio, žinoma, nepakaks. Dėlto 
jau dabar pasitarkite ir išrink-, 
darni ar paskirdami oficialų 
korespondentą, išrinkite ir- lei
dinio platintoją. Tuojaus pra- Oregon City lietuviai turėjome 
neškite, kiek egzempliorių siųs- gerą, vakarienę
Ii jūsų chorui, dramos rateliui. Murfius, nes tą vakarą 
ir t.t., ir kas išrinktas korės-’ 
pondęntu?

Rinkdami korespondentus 
1 turėkite mintyje,. kad leidinys 
i bus spausdinamas dviem kai- 

Mūsu kirpykloje dirba neg-l^01TI lietuviškai ir, angliškai.
ras Imtu vaivtojas. .Dangiškas! Choruose randasi didžiuma čia- 
v ‘ i.. ' . . . . igimio jaunimo, kuriem lietuviužmogus. Man patinka su juo- p ,, V .. , įkalba išreikšti mintis sunkiaumi tankiai pasikalbėti. Jis j ... .v. . , .• ' . . Inegu prigimtoj angliškoj kai
man duoda pasiskaityti negiųij(-. q niekas neabejos, kad 

geidžiamą laikraštį. Mudu la'|j}i tarpe randasi turinčių ne- 
bai aukštiname tokius pasauliu rnažai.žurnalistinių gabumų.

savo patarnautojams ir il- 
Minia!

Stau
ramų
Press”
džio, kad jis gavęs labai daug
laiškų, išreiškiančių nepasiten-

dėlei nukirtimo Cole
Daugelis klausia, ar

užrekorduota jo kalba.! , [x.*-i.v nivtus. ucimuoiiu pau<xiy-
........ . ... , . į algos nemoka. Uz nuvalymą sjke —. jr palengvinsite Centro
aisuai paioco, <aiP paprastų batų 15 centų. Už tai . sekretoriui darbą, — jei kartu

musų spauda ir radijas slepia reikia valyti kirpyklą, — už[ užsimokėsite už abu metu. O
• .Ra'ipživelinimą vietos.’ Iš tos prie- dar bus geriaus,

manęs kožną prisiusite iki pabaigai šių me-j

k in imą 
kalbos., 
nebuvo

Tas

Anderson, radijo prog- 
ved ė j a s, “ C1 e ve 1 a n d

rašo antra diena gruo-i . . . . ,*• niai garsius vyrus, kaip Joe 
ir velionį DUOKLES 
Skundėsi 

kad, esą, 
gy ven i m as. Bosas j

Louis, Paul Robeson 
šokiką Robinsoną, 
tas mano draugas, 
sunkūs jo 
algos nemoka.

i Dar vis tebėra keliolika or
ganizacijų ir pavienių nepasi- 

j mokėjusių narinių duoklių už 
1949 metus. Geriausiai padary-

pas draugus,

-gams Murfiams suėjo. 37 me
tai kaip jie vedę. Tai ilgas ku

lkas. Visi sveteliai ir draugai 
sveikino draugus Murfjus, lin
kėdami dar^tiek metų gražiai 
karfu gyventi. Šią parę suren- žmona 
gė vienas pats draugas Murfis, 
.kaipo surprizą savo 
Tai buvo graži parė.

Ačiū jums, draugai 
už jūsų geras vaišes 
jums, draugai, ilgo ir linksmų, 
gyvenimo, ir dirbkite dėl žmo 
nijos labo.’ Kalakutas

Mirė
Gruodžio 13 d. mirė Ipolitas 

’Akstinas, 61 metų, gyvenęs i 
2761 Bridge St. Palaidotas Our 
Lady of Gyace kapinėse gruo

džio 16 d. Buvo pašarvotas D.
J. Ęaramino šermeninėj, 23391 
E. Allegheny Ave.

žmonai.

Murfiai, ‘

su

• Monika; randasi 
\Iedical ligoninėj, 
ilas ir duktė — 
'lion is Akstinas

serganti
Wo- 

sūnus 
Beat
buvo

Pagalbinio

Gruodžio 16 d. -mirė Juozas 
Šimkevičius, 70

! 1221 Salmon St.
. i Grabo kapinėse

Liūdesyje * lieka 
lava ii- dukterys

Įbieta ir Juozapina. *
Laidotuvių direktorius Domi

ninkas J. Earaminas.
Kaimynas

metu, gyvenęs 
Palaidotas šv. 
gruod.. 20 d.

žmona Stanis- 
— Lilija, Elz-

teisybės žodį nuo piliečių, 
dijo programas užpildo
football žiniomis ir kitokiais
žaislais, kad užpovyti klausyto-; 
jus. O teisybes žodžiui - užleido! 
geležinę uždangą. Ir vis dar 

spaudos ir

i sostinę

sako, kad turime 
žodžio laisvę.

Mokytojai išvyko
Gruodžio 7 d. mokytojų or-'

ganizacijos: Ohio . Education 
Assn., ^Cleveland Teachers 
Assn, ir AFL Teachers Union 
išsiuntė delegatus į dhio sosti
nę Columbus ir ten statė savo 
reikalavimus aukštesnių algų ir 
geresnių mokymo sąlygų.. Jie 
reikalauja algas pakelti nuo 
$2,400 iki $$,600 į metus, se
natvės pen s į, jų po $10.0 į mėne
sį. Jie įteikė peticiją, reikalau
jančią padėti Mokyklų Tarybos 
klausimą balsuotojams spręsti 
lapkričio mėn., 1950 metais.
• Demokratai' honferavo

Clevelande konferavo demo
kratų politiniai tūzai. Susirin
ko. iš apylinkės ii’ iš toliau. 
Jiems rūpi gauti tinkamą kan
didatą, kuris galėtų sėkmingai 
konkuruoti su republikonų se
natorium Taft. Jie galop pasi
rinko Joe Ferguson; dabartinį 
valstijos auditorių.* V.M.D.

su žasties jis nuo i
savaitę pasiskolina po $2.00 iki tų.’ 
šeštadienio, nes turi didelę šei-.
mą, tai iš savo uždarbio kaip: FyOTlPlCPA
tik centą su centu suduria. I Mdifl £ I dllvIdUV^ VC1I 

Vieną kartą aš jairi juokais;
sakau: “Susibrokinau”, • ar ne; 
galėtum $20 man paskolinti? 
Ant rytojaus jis man duoda | 
$20. Sako, nuo kito negro pa-1 
siskolinau, gal tau labai reika-Į 
linga. Sakau, man nereikia. Tu-! 
rėjau atsiprašyti. Jis labai juo
kėsi iš manęs. .0 už dienos ir 
vėl pasiskolino $2. Tai pavy’z- 
dis, kokių gerų žmonių yra iš 
negrų tarpo.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kuopos priošmetinis
sirinkimas įvyks gruodžio (Dec.) 

(28 d., trečiadienį, 8 vai. vakaro, pa- 
jei duokles (prastoje vietoje. Tai buš svarbus 

[susirinkimas dėl to, kad yra alsius-* 
Itos knygos už 1949 m. Nariai atei
kite ir gaukite knygą. Taipgi bus 
renkamas kuopos komitetas. įsilč- 
mykif- gerai laiką ir nepamirškite 
ateiti. * Komitetas.

(277-279)

L. Jonikas

Bedarbe .didėja
Pagal San Francisco užlają 

- 'randasi mažas pussalis, pava
idintas Hunters Point. Ten yra 
didelė vieta dėl būdavojimo lai-

. j vų.’ Laike antro karo ten dirbo 
18,300 ........
darbai 
dabar 
ninku.

Dabar
kad nuo -pradžios vasario mė
nesio ta laivų įstaiga visai už- Į 
sidarys ir visi darbininkai ir 
patarnautojai bus atleisti. Tai 
bedarbių padaugės mūsų

džių sodne.* Suvažiavo koks 20(l°L 
mašinų.- Diena buvo gi*aži, sau
lėta, šilta,- kaip vasara. Tačiau, 
žmonių buvo permažai, palygi
nus su pernykščiais metais. Vi
si draugiškai laiką praleido 
Prie užkandžių ir 
buvo ir armonikos 
Griežė pilietis Benis. Neapseita metų liko motina, 
ir be dainų. Piknikas baigėsi 
vėlai su draugiška nuofaiJ<a.

Gruodžio 11 d. Lietuvių Pi
liečių Klubas buvo surengęs 

į pikniką pono F. Moc*kaus orin-

Jau geras laikas kaip mirė 
Stasys Paltanavičius, brolis ži
nomo čion’ai Jurgio*". Paltanavi-

EJžsiprenumęravo 
“Kelia^į Laimę”

Alex Shatro, Helen Kaitiėne ($2 aykų); Frank Imbras, 
Peter Thompson, Charles Aimontas, Juozas Karpavičius,
Jonas Stasiūnas, MarS Razenta, Anthony Navikauskas čiaus..

aukų) ; Thbmaa Prosser (2); Vincent Michelson ($1 
aukų); A? Yuris, John Blaškis ir G. K. Butlris,

L <

Stasys gimėt Lietuvoje, Mari
jampolės apskrityje, Mikališkio

darbininkų, po karo 
laipsniškai mažėjo, ir 

dirba tik 6,000 darbi-

Jau viešai paskelbė,

Laikę 20 Metų
Apart daugelio kitų 

rių Hollywodde randasi

valsti

ROCHESTER, N. Y.
Gedimino Draugystė rengia 

pasitikimo balių 31-mą 
šeštadienio vakarą, savo 

575 Joseph Ave. Visi 
nariai turi dalyvauti, nes

Nau-

PAJIEŠKOJIMAI
Ieškau gyvenimo draugės. Esu * 

statybos inžinierius, 46 * metų am
žiaus, aukštas, blaivus, evangelikas. 
Dirbu dabar Centralinėj Amerikoj. 
Rašykite inžinieriui šio laikraščio 
ądresu. • - (274-276)jų Metų 

gruodžio, 
svetainėje, 
draugystės 
yra metinis parengimas. Ir visi Ro-
chesterio lietuviai prašomi atvyki i. 
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
saldžių gėrimų. Širdingai visus kvio- ■ 
čia komisija. L. B. ■

(276-277)

į J. J. Kaškiaučius, M. D. |
! ’ 530 Summer Ave. t*
Į NEWARK 4,* N. J.
Į HUmboldt 2-796 '

t
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CHARLES J. ROMAN

akto- 
jauria 

aktorė Shirley Temple. .Ji pa-| 
stojo judžių aktore nuo 5 me-d 

* tų amžiaus, p būdama 10 metų 
išsigėrimų jau turėjo $5,000,000. Būdama 

muzika. 17 metų ištekėjo ir po dviejų
Dabar 21 j 

metų ir jau gavo persiskyrimą 
nuo savo vyro.
Rusiški Koncertai ir Operos
Nuo sausio 5 d. San ‘ Fran

cisco Opera House bus suvai
dinta keliatas veikalų rusų 
kalboj, operų ir koncertinių 
programų.

Kas rtįngia, neteko sužinoti
- . ...... -—.bet minėtini veikalai tęsis- pen

K J. | visą sausio menesp Alvinas

t Draugas J. Paukšt aitįis pra
nešė, kad. toje Mockaus vietoje 
bus surengtas LLD 75 kuopos 
naujų metų, lauktuvių bankie-i 
tas, gruodžio 31 vakare. Visa: 
plačioji publika kviečiama da
lyvauti puotoj , ir sulaukti 1950 
metų.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

SgS ••<M>*

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį,
modernišką

greit suteiksime 
patarnavimą.

* gražiąi mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

_____________ —— ...............■■■■•■........j ■—
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New Yorto^^zfeTZinii >i
Niujorkas — Baigiant senus metus ir 
Skersai-Išilgai pradedant naujus

Henry Marks, Howard d ra- ---------------------
bužių kompanijos prezidentas 
ir įkūrėjas mirė sulaukęs 70j 
metų.

Padūkusiu smarkumu lėkęs' 
sunkvežimis ant 176th St., i 
Bronx, užmušė D. Sohmer, 45 
metų moterį ir kitą sužeidė.

Jeigu nakties laiku trenks
mas pabudins — neišsigąskite. 
Tai jūsų “apsaugai“ bus daro
mi kamuolių bandymai Fort' 
Totten tvirtumoj. Ten apart į- 
gulos dar pristatyta 250 na- 
jokų. •

metai mūsų LDS trečioje aps
krityje nebuvo toki dideli dar
bais, bet nėra mažesni už ki
tų mūsų apskričių. Apskrities 
komitetas dirbo, planavo ir sa
vo ribose LDS kuopas ragino 
prie smarkesnio veikimo.- Vie
nos kuopos priėmė apskrities 
komiteto planus, kitos ne taip 
rūpestingai dirbo. Tačiau, ma
žesnių kolonijų LDS kuopos yra 
veiklesnės — jų iždai yra ge
rame stovyje.. Didžiųjų kuopų 
veikimas nėra pagirtinas, ir jų 
iždai ne visai gerame stovyje.

Tęko susitikti ir draugiškaiLiaudies Teatro
nariams

Metinis Liaudies Teatro na
rių susirinkimas yra šaukia
mas trečiadienį po Kalėdų, 
gruodžio 28 d., 7:30 vai. vaka
re, Kultūriniame Centre.

Pirmininkė.

Alger Hiss sako, 
kad jis nekaltas

! pasikalbėti su LDS 5-tos aps
krities komiteto narių J. Moc- 
kaičiu. Mockaitis išdidžiai ir 
su pasitikėjimo vilčia užreiškė, 
kad jų apskritis, kurioje ran
dasi tik 9-nios kuopos, stoja į' 
lenktynes prieš mūsų apskritį, 
kur yra 18-ka kuopų. šiose 

'lenktynėse jisai tikisi lengvai 
laimėti mūsų skiriamą $10. 
Jisai davė garbės žodį, kad ne 
tik nugalės mūsų apskritį, bet 
laimės visos organizacijos ski
riama dovana — vėliava. Tai

Alger Hiss vėl atsisėdo į 
teismo krėslą ir griežtai užgin
čijo daromus jam priekaištus. 
Hiss sako, kad jis jokių valdiš
kų dokumentų nėra perdavęs 
Chambers’ui, kad • pastarasis 
perduotų “Sovietų agentams.”

Kaip žinome, Mr. W. Cham- 
• bers jau patsai prisipažino, 
kad kelis kartus jis po priesai
ka melavo. Bet jis laikomas 
“žvaigžde” liudininku ir teis
mas išklauso jo visokių pasa
kų.

lol mos--Tea t ra i
Šventėms pasiruošiant, pradė

tos naujos programos sekamuo
se teatruose:

New Yorko Paramount ir Ri
voli teatruose pradėjo rodyti 
“Samspn and Delilah.” žvaigž
dėse Hedy Lamarr, Victor Ma
ture, George Sanders, Angela 
Lan^bury, Henry Wilcoxon.

Priedams, į Paramount atvy
ko asmeniškai Russ Case, su sa
vo orkestrą ir choru.

Rialto teatras, prie Times 
Square, pradėjo rodyti įspūdin
gą ir tikrai gyvenimišką fil
mą “Give Us This Day,” iš 
sveturgimių gyvenimo ir kelio 
“į laimę.” žvaigždėse Sam Wa- 
namaker. Lea Padovani, Kath
leen >Ryan ir Charles Gildner.

Ro\y teatras, 50th St. ir 7th 
Avė.-, rodo “Prince of Foxes.” 
žvaigždėse Tyrone Power, Or
son Welles, Wanda Hendrix. 
Vilma buvo amerikiečių firmų 
gaminta Italijoje, su tūlomis 
originalėmis ir naturalėmis Ita
lijos scenomis.

Stanley Teatras, 7th Avė. ir 
42nd St., gruodžio 24-tą pradės 
rodyti naujausią Tarybų Sąjun
gos filmą ’ “Young Guard.” 

• Vaizduoja^ tos šalies jaunimo 
gyvenimą ir veiksmus. Prie
dams — trumpos filmos.

Streikai kainavo 
tris bilionus 
dolerių

Nacionalė Industrialistų Kon
ferencija paskelbė, kad nuo 
1927 metų, tai yra, į 21 metus 
laiko, vien fabrikantai iš prie
žasties streikų turėjo $3,000,- 
000,000 nuostolių.

Suprantama, tai vis pirštu 
rodo į darbininke: “žiūrėkite, 
kiek j ie su savo unijomis žalos 
padarė!“ Bet kas kaltas, kad 
fabrikantų godumas taip dide
lis, kad jie tik sau pelnus nori 
krautis, o darbininkams neno
ri algas pakelti, kad jie ir jų 
šeimos žmoniškai galėtų gy
venti.- Vienatinė darbininkų 
priemonė iškovotį geresnes 
darbo sąlygas ir algas, tai ko
va — streikai ir organizacija.

Majoras - 
Jaunavedys

Antradienį, Stuart, Floridoj, 
St. Joseph katalikų bažnyčioje 
apsivedė New Yorko miesto 
majoras — našlys O’Dwyer’is 
su divorsuota Sloan Simpsonie-

Na, ką ir kalbėti — mieste 

didelis sujudimas. Tik, žinoma, 
kai kurie aukšti viršininkai ne
patenkinti, kad vedybos atsi
buvo Floridoj. Reiškia, New 
Yorko miestą majoras “nu
skriaudė.”

Kitą’ reikia pastebėti, kad 
dabartinė jo žmona jau buvusi 
vedusi ir paėmus perskyras su 
pirmesnių vyru. Majorui, kai
po katalikui, su “divorsuota” 
moteriške katalikų bažnyčioje 
neleistina vestis, bet kaipo tur
tingų reikalas, • tai ponios 
Simpson‘ienės pirmesnės vedy-

1949 metai eina i prie pabai-! drąsus Mockaičio pareiškimas
gos. 1950 metai čia pat. 1949 'ir galima’tikėtis, kad jisai tai 

Į įvykins gyveniman, jeigu tiktai 
mūsų apskrityje kuopos ramiai 
laiką praleis. Mūsų apskrityje 
iki šiol gauta 25-ki nauji na
riai. Penktoje apskrityje 26-ši.

Įvykusiame apskrities komi
teto posėdyje. 4-tą dieną gruo
džio perrinkta valdyba. Valdy
boje nėra jokių pasikeitimų, — 
visi pasiliko savose vietoje ir 
eis tas pačias pareigas, Iprias 
ėjo iki šiolei. Pildydami hneti- 
nės konferencijos tarimą iv 
prisilaikant apskrities taisyk
lių — nusitarta kreiptis prie 
LDS Centro, kad jis paskirtų 
vieną Centro komiteto narį, ku
ris aplankytų LDS kuopų susi
rinkimus sausio ir vasarių mė
nesiais. Jeigu gausime tokį 
žmogų iš centro, tai bus kuo
poms* pranešta, kad sekretoriai 
sušauktų skaitlingus kuopų su
sirinkimus, kur dalyvaus cent
ro komiteto narys ir padarys 
platų pranešimą apie organiza
cijos eigą. Kuopos, kitais me
tais gausite iš apskrities ko
miteto svarbaus darbo.. Prašo
me visų nuoširdžios talkos!

Apskr. -pirm. A. Matulis.

Ar pakels 
važiuotes ferą 
iki 15 centų?

Dar taip neseniai buvo vir
šininkų rinkimai.. Tada Pro
gresyvių Partijos kandidatas į 
New Yorko majoro vietą V. 
Marcantonio sakė, kad, jeigu 
liks O’Dwyeris majoru, tai va- 
žiuotės f eras bus pakeltas iki 
15 centų. Daugelis tam netikė
joj Sakė,, kad .tai “rinkiminė 
propaganda.”.

Na, o dabar, jau New Yorko 
Važiuotes Bordas (The Board 
of Transportation) . paskelbė, 
kad jeigu darbininkams bus pa
kelta algos, pagerintos darbo 
sąlygos, tai ir važiuotes viršu
tiniais ir požeminiais trauki
niais bus, pakelta kaina nuo 10 
centų iki 13 centų, o busti,.taip
gi fėras bus keliamas.

Dar taip neseniai New Yor- 
kas didžiavosi, kad patsai mies
tas valdo transportaciją ir va
žiuotos kaina tik 5 centai. Virš 
metai atgal važiuoto pakelta 
nuo 5c iki 10, tai yra dubelta- 
vai. Prižadėjo, kad duos užtek-, 
tinai traukinių, visi “poniškai 
—• sėdėdami važinėsime.” Bet 
mokame 10 centų “fėrą,” o va
žinėjame stati, susigrūdę, kad 
net kaulai braška, kaip ir pir
ma. Dabar jAu ponai planuoja 
kelti dar daugiau važiuotes. fė
rą. Na, piliečiai, pagalvokime 
apie tai! Laikas pakelti balsą. 
Laikas suprasti, už ką turime 
atiduoti' savo balotą laiko rin
kimų.

bos yra per aukštesnius kata
likų dvasiškius panaikintos.

Išeina,, kad turtingiems > ir 
religijoj, ir prie Dievo alto
riaus yra kiti įstatymai, negu 
biedhiems piliečiams. Laimingo 
“medaus menesio“, majore!

Visos' Trys 
Drąuge

Taip. Visos trys organizaci
jos drauge šiemet rengia Nau
jų Motų pasitikimą.

Kokios organizacijos ?
Na gi LDS 200 kp., Kultū

rinis Centras ir Aido Choras.
Kur?
Km’ gi kitur, jei ne Liberty 

Auditorium patalpose 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
L. L

Ar bus ten linksma ?
Kaip gi nebus linksma, jei 

net trys organizacijos drauge 
rengia šį parengimą; pirmiau
sia tikimasi daug publikos, o 
regis, bus ir kepuraičių atsi
lankiusiems pasipuošti, ir žais
lelių patriukšmavimui - serpen- 
tinai, confetti ir visa kita.

Na, o kaip su orkestrą?
Jau dėl muzikos'■nereikia vi

sai abejoti. J.. Kazakevičiaus 
orkestrą, bra, visokius šokius 
puikiai išpildo; ar . tai būtų 
•triukšminga polkute, ar ban
guojantis valsas, ar svajingas 
tango bei aistringa rumba.

O kiek Įėjimas kainuoja?
Pigiai — tiktai $1.20.
Atrodo, kad viskas bus labai 

puikiai sutvarkyta ir Liberty 
Auditorium yra vienintele viej 
ta Naujus Metus sutikti.

žinoma, kad taip. Ir abejoti 
nereikia. H. F.

Mall hew A.
.BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArkęt 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

V

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Al
Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

ukojo perkėli
mui Laisves

Atvykęs su philadelphiečiais

. Ten 
Juozas 
tikslui

Merkiais pamatyti dramos 
“Mūsų Gyvenimo žaizdų”

j (praėjusį sekmadieni) Juozas 
\ Gi -uzau s Ica s, . a p ž i ū r ė j ęs Kultu- 
jri.nį Centrą, paaukojo $10.00 
Laisves spaustuvės perkėlimui 
naujon vieton.

pat gerasis -brooklynietis 
Gailiūnas tam pačiam 

dovanojo $2.00. N.

Lyja, bet van
dens dar vis 
stoka

New Yorko m i Ji o na i gyven
tojų vis su baime’naudoja van
denį, nes radijas ir spauda tei
kia pranešimų, kad jo kiekis 
mažėja tarti tikruose ežeruose- 
prūduose. Jau kelintu. kartu ir 
lietus palijo, jau vieną penkta
dienį turėjome “sausą“ — vy
rai nesiskuta- barzdų, o mote-i 
rys neėmė vanos. .Bet vanduo! 
mažėja ir tiek.

Jau net New Yorko valstijos 
gubernatorius Mr. Dewey, tas 
afnžinas republikonų kandida- ! 
tas į prezidentus, ketina paro
dyti savo, galią. Gal būti ta 
proga jis stukters New Yorko 
miesto demokratams, priešakyj 
su majoru 0Dwyer‘iu, kad re- 
publikonams padarius politinio 
kapitalo būsimuose rinkimuose. 
Bet nuo to New Yorko pilie
čiams skirtumo nebus.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

(at Forest Parkway Station)- 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
. Tel. Virginia 7-4499

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

LaisVSs Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOJAME AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 
’ Tol. ST. 2-8343

Scena iš Tarybų Sąjungos. naujausios filmos 
“Young Guard,” gruodžio 24-tą pradėsimos rodyti 
Stanley Teatre, New Yorke.

K. Flanagan, 53 metų’ amž 
sudegė ant 158th St. 

, kada namas užsidegė.’

R. 0‘Connor, 33 metų, The į
News darbininkas skaudžiai moteris, 
subadytas, nuvežtas į ligoninę:Bronx 
tuojau mirė. Areštuota jo žmo-
na Alice, kuri kaltinama, kad!g A •!
ji peiliu vyrą subadžiusi. ii l)r. A. retnka B

DANTŲ GYDYTOJAS . 8
221 South 4th Street | 

BROOKLYN, N. Y. ž
Tol. EVcrgreen 7-6868 K

Pranešimas
s

BROOKLYN, N, Y. i g
Lietuvių Kultūros Klubo priešmt?-1 b 

tinis svarbus susirinkimas jvyks g 
gruodžio 27-tos vakaro 8 vai., pa- § 
prastoje vietoje. Visi nariai atvyki- g 
te, yra būtinai atliktinų reikalų. 
Valdyba. (276-278)1F

Valandos: X
9 12 ryto; 1—8 vakare a
Penktadieniais uždaryta o

JOSEPH BALTA l t IS 
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Klim TELEVISION
SHUFFLE POAKI) I

—— im —— mi—mm —— nr —1>—— m> — ■ — ■ —— ■ 1 111 ’■ Tf

h S. S. Lockett, M. D. į
I| GYDYTOJAS
Ii • I

1 223 Soul h 4 th Street i 
i ’ BROOKLYN, N. Y. !
I I

Valandos: ?
1 2 dienom; 6—8 vakarais »

u Ir Pagal Pasitarimais |

Į Telcfunas EX crgreen 4-0203 ’
b—w——n-—m;——w—■ ■ M—

i • *

*

❖

r/TTDT^Q D AP 411 GRĄND STREET Z U r r S B AK BROOKLYN, n. y.
Joseph Zeidat Jr., pro]).
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

• DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
kv:=. 4-„29 • . tele v I SIGN

• Norintieji apdovanoti saviškius šventėmis, dar gali tai pada
ryti dabar, padovanojant Adam skrybėlę. ADAM HAT krautuvės 
randasi miesto įvairiose dalyse, ‘o antrašai — telefonų knygoje. 
Krautuvėje jūs išperkate dovanos čertifikatą už pageidaujamą 
kainą, o apdovanotasis patsai pasirenka skrybėlę. •

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuot’as Balsam uoto j as)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

4< •I’ i 
* ❖

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA. LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
• 9

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Avė,, • Brooklyn, N. Y.
Tol. EVcrgreen 4-9612

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvir., Gruod, 22, 1949




