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AMERIKA BAUS JANKIU 
, k ,v LAIVUS UŽ PLAUKIMĄ

Anglai Hong Konge atmeta ISO VIETAI JAU 1940 M. 
jankių ^kontraktą” del SURADO VADINAMUS

keistais tikslais organizacijų T T T A T TT1TI7Q IETIMI T A 
esame matę daug. Jos dygsta, £. I^JLz > t.? JLfJLJLO 1XJLL 1 
pašumija ir išnyksta- 1

Darbo unijų organizacija tu-1 
ri kovoti už darbininkų reika
lus, arba ji neturi reikalo gy
vuoti. O londoniškiam “interna
cionalui” tie reikalai nerūpi.

IJžgyrė Čiango skelbiamų blokadą

New Yorke “lietuvių kongre
se“ ilgą prakalbą pasakė kle
rikalas Pakštas. Jis kalbėjo 
apie tautos potencialą. Tik vie
ną dalyką jis gražiai pamiršo, 
atseit, Lietuvą, tai yra, 
vių tautą.

Lietuvių tauta gi 
tempais kelia savo

Pasiskaitykite: Smetonos Jai-Įsproginių į 

gimnazijos ir 69 gimnazijos.1 
Jose mokėsi 20 tūkstančių iri 
700 moksleivių.

Šiandien. Lietuvoje veikia 129 
gimnazijos ir 2 11 progimnazi
ja^ Jose mokosi 90 tūkstančiu 
moksleivių.

■ štai kur tikrasis lietuvių tau
tos potencialas. Jo nemato Pak
štas.

Čiango lėktuvų pirkimo ATOMU SEKRETUS

WASHINGTON. — Am-’pavojinga amerikiečiam ten l0 Či. Chennaulto 
amerikono 

Amerikos valdžia todėl jiedu,

HONG KONG. — Aukš-Į ištikimybę naujajai respu- 
čiausias anglų teismas blikai. Direktoriai tada su 
'Hong Konge atmetė genero- keliolika lėktuvų perskrido 

» ir kito į Pekiną, Liaudies Respu-

Amerikos valdžia slėpė juos

erikos valstybės departmen- plaukti.
.tas antra kartų ir jau grū
modamas įspėjo amerikines grųsina atimti leidimus tų Kinijos tautininkų oro lini- kūnų ir mechanikų.
Isbrandtsen kompanijos lai-laivų kapitonams, kurie jas. Anglų teismas atrado .
vus, kad nustotų plaukioję dar plauks į šanghajų ar beverčiu ta neva i

_____ _ _ WASHINGTON. — So- ir kaip ja išskirti iš tingio- 
kontraktą, kad blikos sostinę; su jais per- vietų Sąjunga jau 1940 me-sios, nesprogstamos^’aniu- 
, nupirkę dvi lėkė ir būrys gabiausių la-tais atrado

Anglų valdžia Hong Kon- kalingus

► visus pamati- mo nr. 238 medžiagjJŠ.
nius atomų “sekretus,” rei- Amerikonai rinko kpaus- 

; atominei bombai dintus sovietinius raštus 
klausimais ir. . x v „ __ ____  _ ___  pirkimų, ge suturėjo kitus lėktuvus, pagaminti. Tą faktų viešai atominiais

į Kinijos Liaudies Respub- kitus liaudiškosios Kinijos Taigi anglai ir sulaiko 70 kol bus išspręsta, kam jie pripažino valdinė Amei ikos siuntė juos į Washingtona
lietu-!likos uostus. uostus.

Kadangi Čiang Kai-šeko Tokiu būdu 
nematytais i kinai tautininkai pasigarsi- Valstijos užgiri a Čiang Kai-

j lėktuvų, kadaise .priklau-
Jungtinės siusiu Čiango tautininkam.

.......v — | . . . - . <z ■ Buvusieji u. ......  
potencialus, no, kad jie prisodins minų- šėko skelbiama blokada ir oro linijų direktoriai 
■ ‘  2’—:ų į pakrantinius pakartoja, kad negins ame-niai pervedė : 

kais Lietuvoje veikė tik 27 pro-(Kinijos vandenis, tai Wash- rikinių prekybos laivų tei- Kinijos Liaudies VRespubli-

Buvusieji tų tautininkų 
i nese- 

savo1 lėktuvus

ingtono valdžia sako, būtų šių Kinijos vandenyse.

karo fabrikus
Kodėl Amerika 
ragina atmest 
Naujųjų Kini jų

kai. Šimtai jų lakūnų ir 
mechanikų taipgi pareiškė

ANGLIJA PERTRAUKE 
'DERYBAS SU 
VENGRIJA

Išgirdo ir Juozas Tysliava, 
mūsų senas kaimynas, kadaise 
vaidinęs liberalą- Jis išgirdo, 
kad gruodžio 16 d. vakare Chi- 
cagoje chuliganai užpuolė lietu
vių mitingą ir išdaužė dienraš
čio Vilnies langus.

Ir sušuko Juozas:

WASHINGTON. — Val
džia pardavė Reynoldso 
kompanijai už 50 milionų 
dolerių keturis aliumino fa
brikus Illinojuj ir kitose J4 ir Francijų vis
valstijose. Tiems fabrikams ti Kinų Liaudies Respubli- 

ir įrengti karo kos pripažinimų.
Amerika bijo, kad jeigu

Washington. — Jungti
nės Valstijos ragina Angli- 

atidėlio-

pastatyti
metu valdžia išleido dau-Į
giau kaip 150 milionų dole- naujoji
riu. jbllS pi i Įycvfj 111 uca,

Bravo!“ j Kompanija pasižada vai- ti pašalinti Čiang Kai-šeko

LONDON.

“sekretai” ir buvo- 
išversti anglų kalbom

Bet Amerikos valdžia iki

turi priklausyti. Atomų Jėgos Komisija tik- kur tie
Kuomet liaudininkai-ko- praeitų penktadienį, 

ihunistai paėmė beveik vi-l Sovietų žurnaluose ir 
sas lėktuvų aikštes Kinijoje, knygose 1940 metais buvo šiol laikė slaptybėje tas So- 
tad tautininkai persiuntė aprašyta, kaip galima būtų 
savo lėktuvus į anglų kolo- padaryti atominį uraniumo 
nija Hong Kongu, bet Čia nr- ^35 medžiagos sprogimą 
jie ir liko “prisvilinti.”

turi priklausyti.
Kuomet

ANGLAI RŪPINASI, 
KAIP ŠNIPINĖT NAU
JĄJĄ KINIJĄ

LONDON. — Anglijos

Kunigai prisieks 
ištikimybę 
Vengrijai

per trauke prekybos derybas politikieriai sako, jeigu ne
su Vengrija todėl, kad ven- pripažinsime Kinų Liaudies 
grų valdžia suėmė anglų Respublikos, tai negalėsime 
Saundersų kaip šnipų ir dar laikyti ten savo atstovų; to- 
ineleido Anglijos atstovui su dėl nebus kaip šnipinėti Ki- 
Saundersu pasikalbėti. Inijos dalykus iš vidaus.

Aš gi sakau: Valio Tysliavai, džiai mokėti po 2 milijonu kinų tautininkai iš Jungti- 
ivusiam žmogui! dolerių kasmet per 25 me- nių Tautų Saugumo Tary-buvusiam žmogui!

Vaitukaitis pasiskelbė Brook- 
lyno kriaučių lokalo pirminin
ku, o Montvila — sekretorium. 
Trūko tik vieno dalyko: unijos 
pripažinimo. To pripažinimo 
vyrai nesulaukė. Vyrai turi ka
rūnas, bet neturi sosto.

tus.
(Jei tuo tarpu kiltų nau-'jos 

jas karas, kompanija išsi- kaip
suktų nuo tolesnių mOkeji 
mų.)

O dabar mano patarimas iš 
gilumos širdies. Broliai, jei me
luojate, tai meluokite susitarę.

Valdžia išleido
47 bilionus dol.

ripažinta, tai ablb£! ALDLI) CENTRO KOMITETAS 
1950-1951 METAMS

BUDAPEST. — Vengrų 
katalikų vyskupai paskelbė, 
kad leista kunigams prisiek
ti ištikimybę Vengrijos 
Liaudies Respublikai. Į

Bet patys vyskupai ne-' 
prisieks jai ištikimybės, jei
gu popiežius neduos jiems 
leidimo prisiekti.

Protestantų bažnyčių va
dai jau pirmiau įgalino su

Į bos, ir jų vietų užims Kini- 
L i audios R-esp u bl ika
nuolatinis Saugumo 

Tarybos narys. Tokiame at
sitikime Sovietų Sąjungą 
antra tiek sustiprėtų Sau
gumo Taryboje.

Amerika taip pat bijo, 
kad jei Anglija bei Franci- 
ja pripažintų naujųjų Kini-

WASHINGTON. —Skai-jų, tad ir vestų prekybų su
Be tokio susitarimo štai kas čiuojama, kad prez. Trumą- ja, o tatai patarnautų liau- 

išėjo: Vaitukaitis ir Montvila no valdžia šiemet išleido 47 diškosios Kinijos stiprėji- 
Vieny bėję, pasigyrė, kad jie bal- bilionus dolerių, tai yra, 5 m u i.
sų gavo sekamai: Vaitukaitis bilionais 
175, o Montvila 178.

Bet gruodžio 21 dienos Chi- 
cagos Naujienose jų kolega A 
Žilinskas giriasi, kad tuodu vy 
rai buvo išrinkti “vienbalsiai,’ 
kad balsai buvo neskaityti!

Kai šitaip melas išlenda iš

daugiau, negu 
Kongresas buvo paskyręs.

Daugiau kaip pusė tų pi-. 
* nigų išeikvota pasiruoši- 

mams naujam karui, mokė
jimams praeitų karų išlai
dų ir dabartiniam šaltajam

Čiangas laukia 
75 milionų dol.

FORMOZA. — Čiango
____________ _____ . kinų tautininkų valdžia 

maišo, garbės nepadaro niekam, karui prieš Sovietų Sųjun- Formozos saloje prašo iš
* . IJungtinių valstijų dar 75

Skaitau poeto Santvarų ilgą Dar esu nežinia, ar prez. niįiionu doleriu. Tai pinigai, 
ir liūdną atsišaukimą į savo Trumanas siūlys " pakelti vin.;lin" nmoitnii Tuno/
"mielus kolegas.” šaukiasi jis iš taksus sekantiems metams, yalX £aa£Z0 “"fia
to paties nelaimingo ponios La- kafl nereikėtu šalies iždui i- i • • - . •nipnpS ?a. nC!/1MU1 skyrė kovai prieš komumz-pienės poetų rezervato.

I savo kolegas poetas šaukia
si karštai, labai susijaudinęs. 
Vienoje vietoje net ir man aša
ra ištryško. Tai buvo vieta, kur 
Santvaras pasakė:

“Visada ir visur tegul mus 
lydi troškulys, nepavargstantis 
ir neįveikiamas — kurti origi- 
nalinę lietuvių grožinę literatū
rų, jų puoselėti ir ja rūpintis, 
nelyginant, rūtų keru, pasodin
tu svetimos žemės palangėje.“

Pasakyta gražiai ir teisingai- 
Ir čia reikėjo padėti didelį, juo
dų taškų.

Bet poetas nesusiprato ir į 
bačkų medaus įmetė didelį

toliau į skolas bristi.
(New Yorko World-Tele- 

■gram atranda, jog visi ame- 
’ rikiečiai, bendrai imant, 

dabar sumoka valdžiai dau
giau taksų, negu maistui 
praperka.)

vietų viešai paskelbtas ato
mines žinias.

Jungtinės Valstijos 1940 
m. pradėjo bandymus linkui 
atominės bombos ir pirmą
ja savo bandomąją bombą 
išsprogdino 1945 metais.

Paskui . tais pačiais me-. į 
tais buvo išleistas oficialus 
Amerikos raportas (paga
mintas profesoriaus Smy- 
tho), ir tame raporte pa
kartoti įvairūs atominiai 
Sovietų atradimai, bet ne- 

I minint Sovietų vardo.
! United Press korespon
dentas, kuriam praeitą sa
vaitę buvo parodyti ameri
kiniame vertime Soviftų 
raštai iš 1940 metų apie 
vietinius atradimus at< 
nėję srityje, sako:

— Kai kuriuose jų 
tuose yra tokių dalykų, iv 
Jungtinės Valstijos ir šian
dien, tur būt, pavadintų d 
džiausiais kariniais sekre 
tais ir uždraustų juos vie 
ša i skelbti.

Iš to suprantama, kad A

L i tėra t ūros | Buvo referendumas rei-vo kunigus prisiekti ištiki- 
kale pakelti duokles iki $2 
tiems nariams, kurie ima 
literatūrų, ar palikti senas, 
o mažinti literatūros leidi
mų.

Nariai 1,120 balsų prieš 
210 nubalsavo pakelti duok
les iki $2. Reiškia, nusita
rėme pasikelti duokles po. , ...
50 centų per metus. Nariai, Ū dėl jo 70 metų sukakties dien užgniaužia tūlus ati 
kurie mokėjo po $1.50 į dalyvavo Sovietų ministrai, minius faktus, kuriuos S( 
metus, tai jau už 1950 me- aukštieji karinių jėgų vado-!vietų mokslininkai jau 194 

’ “ * ( ’ vai, sovietiniai moksliniu-metais atidengė.
___ ___ " artistai, rašytojai ir*---------------

1 * • D 1 i ’ * i iš MacArthur giri; sienių. . Pokylis įvyko Bal- ~

Lietuvių
Draugijos nariai referen-
durno būdu išsirinko Cent-
ro Komiteto narius ir alter-
natus sekamam terminui.
Išrinkti yra:

balsais
A. Bimba . . . . 1,275
J. J. Kaškiaučius . . 1,269
D. M. Šolomskas . . 1,266
S. Sasna . . . 1,153'
Eva Mizara . . . 902
Ona Stelmokaite . . . 834
Povilas Bečys . . . . 786

Į alternatus išrinkti: J. 
Bimba, L. Kavaliauskaitė,
J. J. Mockaitis ir 
Venta.

Povilas

mybę liaudies valdžiai.

Žymūs svečiai
Stalino pokilyj

MASKVA. — Bankiete 
premjerui Stalinui pagerb- merikos valdžia dar ir šiar

tus mokėsime po $2. ’ vai, sovietiniai moksliniu--metais atidengė,
apie balsavimų kai,

pasekmes vėliau r
misijos raporte.

D. M. Šolomsktis
LLD CK sekretorius

Plačiau

Maskva įkaitino j Už atsisakymą 
12 j a ponų už šnipaut įkalino 
karo bakterij as komunistę

tajame Rūme — didžiausio- įapOIlU blZIlį 
je Kremliaus salėje. U 1

Tarp sveikinusių Staliną; 
dalyvių buvo:

Mao
Liaudies Respublikos pre
zidentas ;

!premjero pavaduotojas Vi- 
iem Siroski; Demokratinės

HOUSTON, Texas. - Vokiečiu Respublikos vice- 
Federalis apskrities teisė- Paperas Walter Ulbnght;

m Italuos komunistų vadovas iTexas’ ^alsSs ta Ispani^ I(^P°nij°V- kapltalisįU
lexas valstijos Komunistų komunistu vadovė Basi- valdžia su džiaugsmu vyk- 
Paitijos sekretorių Jamesų įnarįa (Doloį.es ibarruri), do MacArthuro patvarky-

TOKIO. — Amerikos
„ x TZ. .. ’mandierius Japonijai, ge, 
Tse-tung, Kinijos rolas MacArthur vėl jn 

v, . . ... japonus fabrikantus ir i
Čechoslovakijos į.us biznierįUS; sako,/‘Jap 

nija sparčiai artėja prie vi* 
sų demokratinių tautų auk
ščiausio tikslo — laisvojo 
verslo.”

MASKVA. — Čionaitinis 
teismas įkaitino Japonijos 
generolus Isii Siro, Kvaši- 
ma Kiosi ir 10 kitų aukš
tųjų karininkų, už tai, kad 
jie pirm Antrojo Pasaulinio 
karo suokalbiavo naudoti 
pavojingų apkrečiamųjų li
gų perus, kaip busimojo ka
ro įnagius.

Jie tam tikrose iaborato-|
• ga

mino kimbamų, j mirtingųjų 
ligų bakterijas. \

Nepaskelbta, kurie bakte
riniai suokalbininkai suim
ti ir kurie už akių įkaitinti.

ma Tolimuose Rytuose.
Kongresas pavedė prezi

dento Trumano valiai taip 
išleisti tuos $75,000,000, 
kaip jam atrodys geriausia. 
Taigi amerikiniai Marshal- 
lo plano atstovai dabar ir 
paskyrė Čiang Kai-šekui 10 
•milionų dolerių iš tos sumos.

Iš Hong Kongo atvyko
Formozon. Robertas Strong, rijose Mandžuripoje ir

HOUSTON, Texas 
Federalis ;

Tiesa neišeis
sausio I d.

’ Kadangi Laisvės spaustu- 'Amerikos atstovas Čiango 
ve, kurioje spausdinama valdžiai. Č i a n g i n i n kai 
LDS organas Tiesa; keliasi džiaugiasi, kad Strong pa- 
naujon vieton ir dėl to ne- dės jiems gauti daugiau pi- 
gali suspėti Tiesą atspaus- nigų ir ginklų iš Jungtinių 

šaukštą deguto.^ Jis pasakė, kad yj/inti iki sausio pirmos d., Valstijų.
tai Tiesa neišeis sausio pir-\ 
mą d. Sekanti Tiesos laida 
is e is sausio penkioliktą d.

Tiesos Redakcija.

mūsų senoji tėvynė (Lietuva) I 
yra “kalėjimas be langų ir du-
rų.

Ar tai tokia literatūra bus 
“mūsų mielų kolegų“ puoselė
jama? Užtikrinu, jog iš to “rū
tų kero“ išaugs ne graži žalia 
lietuviška rūta toje svetimojo 
palangėje, bet visų niekinama 
ir ujama dilgėlė.

t

HOUSTON, Tex. — Per 
gaisrų priemiesčio farmoje 
sudegė Claudia Holcomb ir 
4 jos vaikai.

(Nuo karo pabaigos Ame
rika davė Čiango tautinin
kams apie 4 bilionus 
rių.)

dole-

IsaacPARYŽIUS. Mirė 
Naiditch, 81 metų amžiaus, 
žymus fabrikantas ir žydų 
sionistų vadas.

Gelžkeliai gali 
užgrobt auglį

WASHINGTON. — Vai- 
džia leido geležinkelių kom
panijoms užgrobti siunčia
mų traukiniais anglį. Sako, 
anglis geležinkeliams reika- 

I

T * 4. • i i n onana (Dolores inarruri),^ AuavmmuivJ. Greeniį uz tai kadIGiee- v įjos premjeras Maty-mus: įsakė mėtyti iš darbe 
nas atsisakė liudyti, ką vei- ag RakOsi, aukštieji Bulga- progresyvius umjistus; už- 
w h k! kada bUV° KU1 taSIrijos, Rumunijos ir Lenki-gynė valdinių darbimnki. 
Wittenbeįgas ir jo žmona vakiininkai> Suomijos ir unijoms derybas su valdžia
'Stefi Regina.

Wittenbergai suimti de
portavimui atgal į Vokieti
ja už tai, kad jiedu, nebū
dami Amerikos piliečiais, 
priklausę Komunistų Parti
jai, kaip sako valdžia.

Teisėjas nusprendė laiky
ti Greenų kalėjime, kol 
Greenas nesutiks šnipauti 
prieš tuodu ateivius.

tingesnė, negu kam kitam.
Pranešama, kad valdžia 

planuoja sumažint keleivi
nių traukinių skaičių, kol 
angliakasiai tedirbs tiktai 
po 3 dienas per savaitę.

Austrijos liaudiškųjų parti- dėl algos, pakėlimo ir nu- 
jų vadai ir kt.

Lenkija nuteisė 
lęšis šnipus

Įkirto darbininkams bonus- 
primokė jimus, kurie būdavo 
duodami metų pabaigoje.)

KARINĖS AMERIKONŲ 
BAZĖS ISPANIJOJ

MASKVA. — Praneša
ma, kad Ispanijos Franko 
fašistų valdžia yra davus

i 140 stovyklų - bazių kari- 
Vokietijos pilietį^ nian.'. .Ą^rikos laivynui, 

armijai ir oro jėgoms.

VROCLAV. — Karinis 
lenkų teismas nuteisė iki 9 
metų kalėti kaip šnipus ke 
turis Franci jos nilipčius 
viena 
vienų lenkų.

Teismas atrado, kad jie žinias anglam - ameriko- 
šnipavo Francijos ambasa- nam. Teisiamieji prisipaži- 
.dai ir konsulatams, o Fran- no kaltais ir prašė pasigai- 
Icija perleidinėjo šnipiškas Įėjimo.

Dolo%25c4%25af.es
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sužino, jog jis pralaimi, tai' 
smarkiai nusigąsta ir gal
vatrūkčiais bėga ant balto 
arklio su baltu šunim, bal
tu paukščiu, su druska ir 
kitokiais baltais priesko
niais, kas jam buvo gatavai

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:

j Tarptautinė Apžvalga
! Rašo D. M. Š. \!
I Po Naujų Metų preziden-| Iš Washingtono skelbia, 
j tas Trumanas sakys kalbą kad prezidentas Trumanas 
naujam Kongresui. Aišku, turi “labai gerą naujų pla- 
kad jis padarys pasiūlymą, na 1 
kiek valstybei reikia ir kaip sudarius daugiau valstybei to.j 
reikia sukelti metinių įplau- įplaukų. Nesvarbu, . . 
kų, ir kokiems reikalams iš- prezidentas jį pavadins, vis tas — pusė balta, pušė juo- 

i. Aiški jo dabartine po- vien liaudis bus apsunkina- da. Visa susirinkusi minia 
so.ooJitika — daugiau ginkluoti ma. |vejasi jį, pajuokiančiai šau-

balsais
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Adams, Grand Rapids .......  216
Bernai, Los Angeles ........... 196
Gudzin, Scotia .................... 180

Žilinskas, Lewiston ................  168
Slokiono, Gardner ................  168
Wall, Wilkes-Barre .........  144
Grybas, Norwood ................  144
Sauka, Brockton ..................  140

LLD 75 Kp.. Miami ................ 140
LLD 77 kp., Cliffside ............... 112

84 
Ą. J. Navickas, Haverhill ............ 84

, Detroit. .................. 78
H. Žukienė, Binghamton .............. 72

56 
St. Louis ........... 56

Milton .................... 28
...... 28

19.50 
18.00 
15.00 
15.00 
12.00

taksų pakėlimui,” kad valdžios prirengta iš anks- Elizabetho Vajininkai . . .
* 1 ■ |K. Žukauskiene, Newark . .

kaip Jo veidas tebėra nudazy- Syinkūnienė, Waterbury . .
* _ _ . TJ t \ J o -i i i va l-r-»

|K. Žukauskienė, Newark.................... .....

Hartfordo Vajininkai ....... 
Philadelphijos Vajininkai ....................

Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston 
Brooklyno Vajininkai . .
S. Penkauskas, Lawrence . 
J. Bakšys, Worcester . .
ALDLD 20 kp. Moterų Skyr
P. Bečis-F. KlKston, Great Neck 1270 J. Didjun,
P. Anderson-L. Bekis, Rochester 1238 
A. Žemaitis, Baltimore ............

Sąjungos ir lamentariniai rinkimai, ku- mas septynioms dienoms, s. Kuzmickas, Shenandoah .......
Albani jos. Gi riuose dalyvavo 97.66 proc.įtalpinamas Samyas klioš- Bridgeporto vajininkai ... .......

iššaukia galinčiu balsuoti piliečių, toriaus kalėjimo kamoroje, £ ^sna^
’■......šalies sostinėj, pa-kur kalinami visokie prasi-c. ==
irmijos ko- statytas mauzoliejus, kuria- kalteliai. Kasparie’nė, Wilkes-Barre ....

! Tas klioštoriaus kalėji- Geo. Shimaitis, Brockton .......
Tvarijonas, Detroit ..............

J. Matachun, Paterson .............
įvairių gyvūnų odų iškam- s. Sharkey, Easton ................

- --- ortrvnnm J- G^bas - A. Zaruba, Norwood 
J v/’ P- Šlekaitis, Scranton ................

i ir karinių laivų gamintojų jungos generolas K. M. De- krokodilų, įvairių šliaužiu j. Simutis, Nashua ..................
įpasakos apie “naujus Tai-y-revenko išėjo iš Talkininkų ir draskančių žvėrių. Na, o 
bu Sąjungos šarvuočius, Tarybos posėdžio,

ig kruzerius, 1,000 povandeni- Jungtinių Valstijų ątstovas ninku 
generolas norėtų pasukti progreso ratą atgal, sugrąžinti n]ll Ja,v}į- 
mums senuosius socialinio raisto laikus. (

Prieš daug kalbantį generolą išstojo dar viena žmonių'.a]vį7u surįko: “ 
grupė. Su juo jau nebe pakeliui ir CIO komandai. Mur- k 
ray, Carey, Reuther, Rieve Eisenhoweri vadina 
priešų žmogumi.”

Visa ši istorija labai idomi. Ji parodo, kaip tūli žmo- L 
nės lengvai užmiršta praeitį. Pamiršo “liberalai” iš Ame-1

• rieans for Democratic Action ir CIO vadai, ką jie giedo- desnįs> negu visų kitų šalių amžiaus sukaktis.

United States, per year $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00

SUBSCRIPTION RATES
Canada
Canada
Foreign
Foreign

and Brazil, per year $8.00finu uiciz.ii, pei yvur ipo.uui. . •
and Brazil, (> months $4.00 ]‘ClStl.
countries, per year
countries. 6 months $4.50 I

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office al. 
Brooklyn, N. Y.. under the Act of March 3, 1879.

pitalistiin pasauli. Po pasaulį pasivažinėjęs kia, rėkia visokiais
Todėl jau dabar prasidė- republikonas senatorius ir šaudo vilyčiomis.
komercinėje spaudoje ir William E. Jenner, iš In- 

per radijų paruošimas, kad diana, sako, kad “Stalinas 
daugiau skirti pinigų gink- laimi šaltąjį karų prieš Tru- 

amunicijos gamybai, maną.” 
apie baisias karines BULGARIJOJ įvyko par-

PABAISOS IR
PAVOJAI

Taip jis yra išvejamas iš
miesto ii tuojau aiestuoja- ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh

Nudegusiais nagais “liberalai”
Generolas Eisenhower, Columbia Universiteto prezi- Rašo 

dentas, nepraleidžia nė vienos progos, nepareiškęs savo jėgas Sovietų 
politinės filosofijos. Jis gieda lygiai taip, kaip aukštoji net mažytės 
republikonų komanda. Visų jų vėliausia tema: kovokime apsiginklavimas 
prieš “gerovės valstybės” idėją. Trumanas vaizduojamas varžytines tarpe karo laivy- Sofijoj 
beveik socialistu. Valstybė per daug ‘plačiai pasimojusi no, oria i vyno ir e 
visus visomis gerovėmis aprūpinti. Tie socialiniai Įsta- mandierių ir tų ginklų ga- me įtalpintas Dimitrovo kū-l 
tymai, kurie buvo priimti dar Roosevelto laikais, turi eiti mintojų. nas. Bulgarija atmetė Jun- ynas apsuptas ir apstatytas j-

Juokingiausias dalykas gtinių Valstijų protestą. j 
yra karo laivyno viršininkų JAPONIJOJ Tarybų Są- šomis — žalčių,

1064 
846 
862 
735 
572 
560 
532 
504 
490 
488 
476 
4621 Helen Jacobs, Oakland 
434! V - -- - - 
569 Janulis, 
37^ 
340 j. žebrys, Cleveland

S. Kirslis, Bridgewater ............. 308 j. Daujotas, E
. S. Puidokas, Rumford .......... 3011 a Taraška,kada tarpe JU yra ir pačių zoko- v. Padgalskas, Mexico ...............  260 H Thomas, So. Boston ........

P. Pilėnas, Philadelphia, San Francisco, Calif.
Easton, Pa...............
Hillside, N. J...........
Kearny, N. J...........
Great Neck, N. Y.
New Kensington, Pa. 11.00 
Bridgewater, Mass. 11.00 
Paterson, N. J. — 
Grand Rapids, Mich

„ , , . . Girardville, Pa. . ..
S. Penkauskui į pagalbą Haverhill Mass

jo prieš metus ir puse, šis pats Eisenhoweris jiems tada -^aikta smlė’iu? Ponafr^ rištTsu kova"už“taika" Din- ™Ki. UrVą “? Kovodamas su atgj0 j0 geras draug- Tbuvo tikruoju išeanvtoiu Jie reikalavo kad generolas !> H •l- i • - nsta su Kova už taiką, uip zverlmis <]e| malst0 palai- Blažonis, iš Lowell,ouvo tiKiuoju išganytoju, jie leiKaiavo, Kati geruioias fiaĮ;tor]ai dumia piliečiams tematiniu džentelmonisku-v H <saVo o-wvbe m.loV^o vi=uc
būtų draftuotas demokratų partijos kandidatu į pre- i : v.->d Rusiios “karo lai-mu” ir Jungtiniu Valstiiu t1 •SaV°-®yVy - • pnduodamas visuszidentus. Jie ieškojo žmogus, kuriuo būtu ealima išvers- ak?S’ ^2°Jeigu jis numiršta pirm punktus. . _______ ( __

F. Klaston, Great Neck, gardner Mass.
ko, kad įvyko palaimintas N. Y., prisiuntė-atnaujini- Milwaukee Wis 

■ * Pittston Pa
Taipgi gavome pluoštą Hudson,’ Mass.’ 

Rumford, Me . 
Shenandoah, Pa 
Nashua, N. H.
Haverhill, Mass.

į šiukšlyną. Vėl turi iš naujo suklestėti senasis hū vėrinis 
individualizmas.

Tokios reakcinės filosofijos, beveik kasdien garuojančios 
iš Columbia Universiteto prezidento burnos, jau per daug; 
ir mūsų “liberalam” iš Americans for Democratic Action. 
Jie išleido pareiškimą prieš generolą. Jis sako, kad šis

bu Sąjungos šarvuočius, Tarybos posėdžio,
padalytų visokių! - - ----  - - --

;ėmė skaityti generolo Mac- velnių paveikslų ir stovy- pa, prisiuntė atnaujinimų.
Gruodžio 22 cl. New York Arthuro pareiškimų. Gene-lų; sudaryta baisiausia, Tilcimės gauti daugiau ži- 

!Daily News net dideliu ant- rolas Derevenko vėliau raš- kiek jie pajėgia, gąsdinau- nįų Philadelphijos.
Russia. Has tiškai apkaltino generolų ti regykla.

Three Ships To Our One!” MacArthurų naikinime Ja-| 
musų ^jekam ngra paslaptįs, kad ponijos liaudies. demokrati- nefaimingųj’į 

j Jungtinių Valstijų karinis jos.
yra ne vien di-l TARYBŲ

Gražiai pasidarbavo ir 
Po septynių dienų išvaro Aug. ir Marcella Dambrau- 

_ naujų metų skai, So. Boston, Mass., pri- 
n karalių — atleidimo ožį j siųsdami pluošta atnaujini- 

, . v v „a Četeng kalnus, kuriuose jis mų.džiausiąs pasaulyje, bet di- atžymėta Stalino 70 metų įurį
. Tas su- susirasti gyvenimui 

kokį urvų ir, kovodamas su atėjo jo geras draugas J. 
Mass., 

i savo

J.
M.

zidentus. Jie ieškojo žmogaus, kuriuo būtų galima išvers
ti Trumaną iš demokratų vadovybės. Ir surado tiktai Ei-i 
senhoweri. Tik Eisenhoweris galėjo apsidirbti ir su ru
sais. Jie sakė ir rašė:

“Generolas Eisenhower tari Amerikos žmonių pasiti
kėjimo (langiau 'negu koks kitas visuomenininkas. Pati] 
jo asmenybė apjungia į daiktą tas kantrybės ir stiprumo' 
vvrtybcs, kurias Americans for Democratic Action laiko' 

tomis mūsą santykiuose su rusais.”
’tais žodžiais: tada Eisenhoweris buvo Maižiešius. 
r jis tapo Judošiumi!
v visa nelaimė su tais “liberalais,” o ne su Eisenhow-

,u. Eisenhower pasiliko tokiu, koks buvo. Pažangioji 
M>auda tada sakė, kad po generolo palietais slypi dide-

i vai randasi veikime,” o atstovas, varde mūsų šalies 
Amerikos sudėti į “nuo kan-vyriausybės, sveikino Stab
džių taupas.” ną ir “linkėjo ilgų metų.”

metų laiko, tai žmones sa-i

Norwood, Mass 
Portland, Me. . 
Miami, Fla. __ 
Lewiston, Me.

Po 
deda

Tibetas ~ Keisti, Žiaurūs 
Religiniai Jo Papročiai

Rašo J. U.
(Pabaiga) latmaršuoja prie katedros ir

24 d. jie iš naujo pra- Sudaro eiles.. Naujų metų 
savarankiška,

pranašavimas, o jeigu jis mų. 
išlaiko tokį žiaurų, kanki-'

. 10.79
10.00

, 10.00 
_ 8.00 
,. 7.00

. 6.00
_ 6.00
. 5.00
.. 3.00

. 3.00 
r. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00

. 2.00 
_ 2.00 
.. 1.00

nantį gyvenimų iki sekan-atnaujinimų ir nuo A. Že- 
čių metų; tai jis ir vėl , bū- mųičio, iš Baltimore,

* ■ ‘ - --- • M. Svinkūnienei pagelbė
jo pakilti punktais J. Čepu- 
kaitis, iš Forestville, Ct..

Nuo pavienių skaitytojų 
po vienų naujų prenumera
tų gavome nuo: Jonas Eitu
tis (savo broliui Kalėdoms 
dovana), Cleveland, Ohio ir 
P. Griciūnas, Philadelphia,

j Aukų persikėlimui gavo- 
Žmogus — tom ceremo- me sekamai:

Po $5: M. Puckus, Phi-

na paimtas kaip atleidimo 
ožys ir turi pereiti visas 
tas ceremonijas arba pabū
ti naujų metų karalium per 
9 dienas.

Taip tai atliekamos meti- 
despo-i karalių išveda iš katedros, nes ceremonijos tame atsb 
tęsiasi Susirinkusieji apdovanoja skyrusiame Tibeto kalnų

iš Baltimore,

Ačiū visiems vajininkams 
ir pavieniams už gražių pa
ramų dienraščiui. Kituose 
numeriuose bus daugiau 
pranešta.

Laisv ės A (lininis tvatija. reakcionierius. Tik duokite jam progą parodyti savo tinį veikimą, kuris ___ - . __
antis. [per 10 dienų. Pirmąją die-j ji menkos vertės dovanėlė-mieste Lhasoj, arba Azijos Pa.
Dabar kiekvienas gali matyti, kad mūsų buvo tiesa, ną, kiek tik jų telpa, zoko-,mis. Po to jis pajuokiančiai buddistų Romoje. [

• • 1 • 1 • t • n • V t • •T’ . — . « I — . I I ■« « « a ^7 <

patiriama nijom tipas, per 9 dienas- . 
jautimais,;vadinamas naujų metų ka- ladelphia. Pa., J. Orlen, Rio 

nuo visokio pikto, te tada tai ką tu sakai ir mokini, raljum, būna nustumtas į ^a^eRjaįkl^n 
kaipo taikos 
dievams būna aukojamas! iywho vuv r-.-,—
Ivienas vyras ne tiesioginei laiku atstovauja Didįjį La-Vvarką.

Vakarinėje Vokietijoje, amerikiečiu, anglu ir prancū- mirčiai, bet nelabai toli nuo mą, užginčija tok. eretikis-;ppQQpggQ STABDŽIAI Milusevičius, 
vlobojami, jau visiškai gerai atgijo seni ii Vokietijos to. Jis nėra tiksliai žudo- kus jam primetimus ;

apačiai, Hitlerio maitintojai ir pastumdėliai. Ji-e jau mas> bet kol jis pereina vi-yerda aštrūs nnhndna -LT-LC*°O,>
zalėio visose gyvenimo srityse. Ju rankose valdžia, no- sas tas ceremonijas, var- Trumpą laikų, o po to jiedu rr. .._ So. Boston, JMass., K._Zam-

siais kauliukais issprendi-, užsieninių imperialistų po ęi; Adolph Adamonis, 
ir savųjų išnaudotojų, ir Maynard, Mass., Anna 
jau artinasi išlaisvinimo Strolis, Philadelphia, Pa., 
jėgos prie Tibeto, to relL B. Losnok, Lowell, Mass, 
ginio buddistų centro, ku-1 Po 50c: P. Swede, C 
ris perpildytas visokių la- Boston, Mass., Z. Yaruth, 
mų, zokoninkų ir kitokių So. Boston, 
maldininkų - dykaduonių, 
kurie, lyg kokie šarančiai, . . v. . ---- ------------------e..
užplūsta derlingus laukus, J?U1 šiol gauta sekamai 
naikindami viską, kas tik ®^yn N. Y - $383.75 
tiems nanuola ir nrie ko iio Philadelphia,. Pa. — 335.50 J P a P R J Hartford, Conn. — 212.60

Waterbury, Conn. - 202.00 cil pranešimų,
Brockton, Mass.i__ 191.29 dirbtuvėje uniijstai narinių

Worcester, Mass. __ 156.46 duoklių sumokėdavo už 5,300 
New Haven, Conn. _ 147.25 narių. Dabar nupuolė iki 3,100.

102.33 Nattingham šapoje, kur pirma 
dirba tik

'isenhower pasilieka ištikimas savo pašaukimui. Jo va- ninkai susirenka į katedrų sako Jalnui: 
ar dienos kolegos iš Americans for Democratic Action ir meldžiasi dievams už; “Kaip yra

CIO vadovybės pasilieka nudegusiais pirštais politikie- žmonių sveikatų ir apsaugų penkiais kūno 
ais.

Japonai mokosi iš vokiečių
pasiūlymas tai viskas netiesa.” 

Tada Jalnas, kuris
Kovas, Brooklyn, N. Y.

Po $3: A. Purvėnas, Phi
ladelphia, Pa., J. Gružaus
kas, Philadelphia, Pa., A.

, Cam bridge, 
u^"l m,.- i,, i ji • m-u 4. • Mass., R. Paulekes, Cam- ginčai T^te^r bridge, Mass., B. Traupys,

pačių gyvenimo padugnę, 
tuo Imagai netikusia to krašto

Cleveland, Ohio

zalėjo visose gyvenimo srityse. Jų rankose valdžia, po- sas tas ceremonijas, 
ja, mokyklos ir teismai. giai kuris ]
tekių dalykų nepaslėpsi nuo svieto akiu. Ypatingai to laiko gyvybę.
co nepaslėpsi nuo tų japonų, kurie spiečiasi aplinkui “NAUJŲ METŲ 
oratorių Mikado ir generolą MacArthur. Kas galima KARALIUS” 

aečiams, tas turi būti galima ir japonams!
Ne tik taip galvoja, bet taip ir elgiasi Pearl Harbor 

...ekcystės “didvyriai.” Be niekur nieko, veikiausia neat- 
siklaušę nei mūsų generolo, okupacijos galvos, jie pareiš
kė, kad Jaltos sutartis jų neapeina, jų nepaliečia, dėl jų 
neveikia. Jie tebeturi teisę į Sachaliną, į Pietines Kurilo 
salas, Į Bonins, Okinawa, Two ir visas kitas salas, kuriose 
prieš karų Japonijos imperialistai viešpatavo. Jie gieda 
taip, tartum jie būtų karų laimėję.

giai kuris nelaimingųjų iš-sutinka persiimti lošiamai- Kinijos liaudis atsikrato vi- busevičius, Reading, Pa.

Pirmiausiai jam beria

mui klausimo, katras sako 
tiesų.

Jalnas duoda pasiūlymų:
— Jeigu aš pralaimėsiu,

Industrialists Henry J. Kaiser su United Auto Work
ers viršininku Walter P. Reuther pasirašant kontrak

tą be pakėlimo algos tik su pažadu pensijų fondo*

ryžių grūdus į veidą, kuris tada užimsiu vietų atleidi- 
būna nudažytas viena pusė mo ožio — naujų metų ka- 
baltai, kita juodai. Atrodo raliaus.
jis keistai ir šlykščiai; vil-i 
kėja odinį ploščių. Tų “at
leidimo ožį” (žmogų) pava
dina naujų metų karalium. 
Sėdi jis kasdien per visas 
9 dienas turgavietėje. Tuo 
laikotarpiu jis gali valgyti, 
kų tiktai nori.

Jisai gi, vaikščiodamas 
tarp žmonių, nešiojasi ran-' 
ko j e juodo jaučio uodegų ir . 
purto ja ant žmonių. Pagal nilJ grieky« 
jų supratimų ir buddistų UŽTIKRINTAS 
zokoninkų mokymų, per tų JALNUI LAIMĖJIMAS 
juoda jaučio uodegų turi Lošime Jalnas turi dide- 
pereiti į atleidimo ožį ir į-ijį pasisekimų. Kiek tik sy- 
,sikūnyti jame visos žmonių kių jis meta kaulelį, visa- 
padarytos blogybės, prasi-i(jos viršuj būna, šeškės, o jo 
įkaitimai, griekai, ligos, mo- oponentas išmeta tiktai vie- 
terų nevaisingumas ir vis-inuteSt Taip atsitinka todėl, 
kas, kas tik negera bei ne-;kad Jalno kaulelis turi šeš- 
dora; o tas žmogus, kaipo kes ant visų pusių, b ant jo 
atleidimo ožys, dabar vadi- priešininko kaulelio ■ tiktai 
namas naujų metų kara- vįenutes ant visų pusių* 
hum turi kentėti uz visų; Kada naujų metų kara- 
kitų kaltes. dįus, (įį yr^ atĮęiįįlmb ožys

Dešimtoj dienoj visa so-pamato, kad jis < neišfaeta 
stinės Lhasos kariuomenė t daugiau, kaip tik vienutes,

Bet jeigu atleidimo ožys— 
dabartinis naujų metų ka
ralius — laimėtų, tai pra
našaujama žmonėms daug 
blogybių; o jei Jalnas lai
mi, tada didžiausias 
džiaugsmas ir linksmybė, 
nes pasitvirtino jo užginči- 
jimas ir jis tapo dievų už
kirtas, o jo priešininkas lie
ka auka visų Lhasos žmo-

Lošime Jalnas turi dide

prieina.

ŽINIOS IS LIETUVOS
10,000 Rublių Pelno 
Iš Visuomeninio Sodo

JURBARKAS, spalio 7 d.-— 
Jurbarko valsčiaus “Pažan
gos” kolūkis i......................
praplečia savo visuomeninį so
dą. Tai padaryti jį, įgalino 
gaunamos iš sočių ūkio geros 
pajamos, šį rudenį visuome
ninis sodas davė kolūkiui 10,- 
000 rublių pelno.

Aukų biudžeto sustiprini

Ragina, remti savo priešą.
Jurgis Sokolskis, prieš-darbi- 

ninkiškas kolumnistas, ragina 
National Metal Trade Asso
ciation 300-nio Tokai o narius į- 
dėti visas pastangas balsavimo 
kampanijoj! už J. V. senatorių 
Taftą, kad jis taptų iš naujo 
išbalsuotas į senatą 1950 me
tais. Jau tik šiuomi raginimu 
unijistų pasiųsti atgal į senatą 
tą žmogų, kuris yra autoriumi 
įstatymo sulaužymui unijų, po- 
!nas Sokolskis save nusimas- 
kuoją esąs darbininkų nriešu.-

Kadaise La Folleto Komite
tas iškėlė aikštėn, kad Sokols
kis, nuduodamas esąs nuošalus 
kolumnų rašytojas, gaunąs nuo-

Mažinusi darbai pas White!
Sulyg Cleveland Auto Coun- 

White Motors 
s uniijstai

Worcester, Mass. __ 156.46 duoklių sumokėdavo

Elizabeth, N. J
Lawrence, Mass. — 92.50 dirbo 1,000, dabar 
Wilkes-Barre, Pa. __ 91.14 75.

Republikonai. bijosi 
plano

J. V. senatoriaus 
Brickerio pasiūlymas suvienyti 
republikonus su dixiekratais ir 
iš jų sutverti naują šalies par
tiją, sukėlė stipraus pasiprieši
nimo iš žemesniųjų republikonų 
partijos viršininkų, kurie stovi 
arčiau prie eilinių narių.

| Ypatingai Cuyahoga apskri
ties republikonų pirmininkas 
_ B e n d e r ’ i s , bu- 
v ę s kongresmanu at-largef 

l priešinasi.

Bridgeport, Conn 
Newark, N. J.

Brikerio
s. _  _____85.00

i Chicago; Ill........... .  68.50
noM/'Ųar'.’n,.a°" Rochester, N. Y. — 64.00 

Baltimore, Md._____ 61.25
Detroit, Mich.............61.00
Pittsburgh, Pa.----- 58.00
So. Boston, Mass. — 56.50 
Binghamton, N. Y. . 51.25 
Los Angeles, Calif. _ 38.00 
Bayonne, N. J. ...... 36.50 
New Britain, Conn. ..33.20 
Stamford, Conn. ... 32.00 g.~h. 

Architektūros paminklą ap- Scranton, Pa.---- — 31.50 v ę s
saugos, valdybos darbuoteją. Seattle, Wash. — 28.00 daugiausiai tam ---------- -
Jie susipažins, au. senoviniais Cliffside Park, N* J. 25,00 tenderis mano, kad republiko* 
rūmais ir kitais architektūros Shenandoah, Pa. 
paminklais, tirs jų apsaugos 
bei restauravimo galimybes.

Ąrchitektūrimų
Paminklų Tyrimas

TELŠIAI, spalio 9 d.—Tel
šiuose pradėjo darbų grupė

__ 20,001

John W«

(Tąsa 3-čiame pusi.)
2 pusi.—Laiįvč (Liberty, Li th. Daily)—Antr., Gruod. 27, 1^49
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(Tąsa)
— Toks likimas! — aiškinausi.
— Aš dažnai pagalvoju apie aną metą, apie tai, 

kai tu .mane siekeisi ginti ties miesto rotuše, kai ta
ve policija sužalojo, sumušė... Po to tu man atro
dei toks didelis, toks patvarus, kietas, kaip granitas, 
toks niekaip neatitraukiamas nuo idėjos, nuo prin
cipo žmogus!... Kaip čia dabar galėjo atsitikti? 
Aš dar vis netikiu, kad tu nori iš mūsų judėjimo 
pasitraukti...

Moteriškė beveik ėmė kukčioti. Ji smarkiai susi
jaudino.

— Kiekvienas žmogus, bendrai kalbant, yra są
lygų, aplinkybių išdavas, — nukrėtęs nuo cigareto 
pelenus, ramiai kalbėjo Balandis. — Nelaimė buvo 
su tavimi, Maiki, kad susidėjai su Palšių šeima. Ko 
tau reikėjo šlietis prie Palšytės? Ar nebuvo kitų 
merginų? Bet tai mažmožis! Nelaimė, kad tu nie
kad nedirbai fabrike ir darbininkų judėjimo iš tik
rųjų nepažįsti. Dar didesnė nelaimė, kad tu nestu
dijavai, nesigilinai į marksizmą. Viską ėmei pa
viršutiniškai; tau nebuvo galima įskelti kibirkštė
lės to žinojimo, kuris žmogų užkrečia ir verčia siek- 
tis, — mokytis toliau ir daugiau. Na, ką gi, gyve
name tokioje sistemoje, kurioje “kiekvienas berniu
kas kada nors gali būti krašto prezidentas” ir “kiek
vienam yra progų būti milijonierium.” Visa tai, ži
nau, gadina darbininkus politiniai ir moraliai. Tai
gi: pasirinkai naują kelią, — eik juo! Mes tau pa
dėti niekuo negalime, o kenkti — nei nebandysime.

— Tokiame biznyje būdamas, — kalbėjo motiniš
kai Balandienė, — lengvai gali patapti alkoholiz
mo auka. Saugokis, Maiki’ Tu ligi šiol buvai toks 
pavyzdingas! Tave tūli žmonės šventuoju laike.

Pažadėjau, jog klausysiu jų draugišku patari
mų.

Balandžiai prašė užeiti, kai tik pasitaikys proga, 
ir atsiminti, jog man visuomet pas juos bus “dū
lys atviros.” Bet jaučiau, jog tai buvo tik formalu
mas, tik žodžiai be sielos, be šilumos.

Ėjau iš Balandžių it nesavas, gerai, žinodamas, 
kad mūsų ryšiai, taip ilgai mus jungę, sutruko, kad 
jie eis vienu keliu, kuriuo ėjo, o aš — kitu, nauju, 
nežinomu. Ilga su jais \draugystė, bendra veikla, 
idėjinis darbas, kurį išvien dirbome, dabar pasili
ko tik mano atmintyje.

V.
Mano partnerys pradėjo pernelyg daug gerti. Ne

retai pasitaikydavo taip, kad reikėdavo nešte jį iš 
karčiamos išnešti ir įkelti į gatvekarį.

Kodėl Lyšis taip darė, aš negalėjau išsiaiškinti. 
Biznis vis kilo, pinigus jis krovė į bankus didesnė
mis sumomis nei kada nors pirmiau. Žmoną jis my
lėjo ir ja nuolatos didžiuodavosi, kartodamas: “Kai 
tik karas Europoje baigsis, aš važiuosiu su žmonele 
Lietuvon ir parodysiu mužikams, kokią smarkią, 
mokytą ir gražią pačią aš turiu! Parodysiu!...”

Kai kada man atrodė, jog jis taip kalba ironiškai, 
savo žmoną pajuokdamas. Bet jei kas nors kitas 
prieš ją prasižiodavo, Lyšis, kaip liūtas, šokdavo 
prieš jį, visaip grąsindamas! Ir aš niekaip negalė
jau surasti Lyšio vidujinio nepasitenkinimo prie
žasties !

Gi Amilija visur ir prie kiekvienos progos aiškiai 
rodydavo savo vyro nepaisymą. Neretai prie žmonių 
jinai jam akysna drėbdavo: “Tu, Jonai, esi kvailas, 
kaip avinas,” arba “Netikęs, kaip nusenęs šuo.” Jis 
teisindavosi mandagiai, ją vadindamas “Amiliu- 
te,” niekad nedrįsdamas jai atgal drebtelti neman
dagesniu žodžiu.

Mano padėtis dėl to nukentėdavo. Amilija nuolat 
sekmadieniais pagamindavo pietų trims ir mane 
būtinai kviesdavosi, — kviesdavo ne ji, bet jis, Ly
šis. O jeigu atsisakydavau eiti, pykdavo abu!

— Šitaip dalydamas, tu, Maiki, žemini mano 
žmoną! — Žemini ir šventus mano namus.

Neretai prieš savo norą aš turėdavau sekmadie
niais vykti pas Lyšius, klausytis jų šeimyninių ki- 
virčių, dažnai atmieštų aštriais Amilijos žodžiais.

Vieną kartą, kai Lyšis buvo labai girtas ir užmi
go kėdėje, prie valgomojo stalo, mudu nuėjome į 
svečių kambarį ir Amilija pradėjo man atvirai iš
metinėti, mane barti.

— Vadinasi, tu manęs vengi, Maikiuk, ar ne?
— Nesakyčiau.
— Matau, kad tu vengi; nedrįsti susitikti. Daž

nai saugoji savo akis, kad jos nesusidurtų su maniš
kėmis. Matau!... O aš tau tiek gero linkiu!

— Suprantu.
— Juk tu žinai, kad, jei ne aš, tu nebūtum įėjęs 

šin biznin? Ar atmeni?!
— Puikiai!
— O jei aš, tau keršydama, kad tu toks, esi ven-’

gūnas, imčiau ir pasakyčiau savo vyrui apie tai, 
kas buvo?! w

— Padarytumėt didžiulę klaidą ir sau žalos, — 
drąsiai atkirtau.

— Žinoma, aš nesakysiu.
— Gerai padarysit.
— Jis man, ėda sveikatą, mane naikina. Ar. tu 

tai žinai? Ar matai, Maiki?
(Bus daugiau)

ALDLD reikalai apskrities valdybai užklausti
Vilnies administracijos, kur tie

Detroitas buvo įrankiu atlai- 
kymui svarbaus suvažiavimo 
Komiteto Apgynimui Svetur- 
gimių.

Nors reakcija siaučia Detroi
te ir Michigano valstijoj smar
kiau, negu kokioj kitoj valsti
joj bei mieste, bet suvažiavi
mas atsibuvo toj vietoj, kur 
didesnis persekiojimas.

Per dvi dienas buvo posė
džiauta. Dalyvavo keli šimtai
delegatų, net iš tokių tolimų kreipkitės tiesiog į 
apylinkių, kaip San Francisco, 
Calif.,

Gana
dalyvavo 
jos, taip 
valstijų, 
tijos taipogi turėjo skaitlingas 
delegacijas.* - f

Svarbiausia — tai raportas 
Abner Green. Tame raporte li
kosi nušviestas visas padėji
mas šiame momente. Iš raporto 
pasirodė, kad randasi suimti 
140 sveturgimių. Bet tai dar ne 
viskas, nes jeigu reakcijai pa
siseks sulaužyti žmoniškumo

klausimus, išskiriant- padavimo 
savo vardo ir antrašo, Ir ne
pasirašyti po bile suteikiamu

ir Seattle, Wash.
skaitlinga delegacija 
iš New Yorko valsti- 
lygiai ir kitų rytinių 
Vidurvakarinės vals

LLD S-tos Apslcrities Metinė
Koriferencija A tsibu.ro

Kenosha, 1I7?>.
Konferenciją atidarė orga

nizatorius J. Markevičia 11:30
popierių be savo advokato pa- vai. ryto. Paskyrė mandatų ko- 
tarimo.

Tą teisę turi kiekvienas sve-1 
tuygimis -• nepilietis. Kreipki-, 
tės į vietinį Apgynimui Svetur-1 
girnių Komitetą ir jų advoka
tus. Kuriuose miestuose nėra 
jų, tai sutverkite.

Neturint vietinių komitetų,
American

Committee for Protection of 
Foreign Born, 23 West 26th 
St., New York 10, N. Y.

Reikalaukite taipogi per tą 
patį antrašą, pasiųsdami $3,- 
50c, tos brošiūraitės dėl plati
nimo.

J. Darnia, 
Michigan Civil Rights 
Congress.

Los Angeles, Cal
Vienas čia leidžiamas lietu-

tiktai c*na nuo pikniko ar Pa' 
r rengimo, nes nesimatė Vilnyj 

Raportas pagarsinta $141.96 pelno.
Pertrauka vienai valandai

Apskritiem Reikalai pietums
Nutarta apskritiems naudai su-i . . .................. ip Antrą sesiją pirmininkas at- 

/ / idarė 2 vai. po pietų. Delegatai ciaroa i .... .‘ visi buvo antroj sesijoj, kaip ir 
; pirmoj.

nieko negalima nuveikti, 
narių mokesčius iškdlektuoja ii 
pasiunčia j Centra. 1 
tapo priimtas.

misijon d-gus P. Sprindį ir J. 
IŽilių. Kol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, organizato-' 

‘rius J. Markevičia kvietė dele
gatus išsireikšti nuomones. Bu
vo laukta broliško delegato nuo 

|LLD 1-mos Apskrities, bet ne
pribuvo.

Mandatų. Kom. Raportas
Mandatų komisija raportavo, 

kad randasi 9 delegatai.. Nuo 
94 kuopos Kenosha, Wis-, 6 de-Į 

K. Požerienė, W. Po-'legatai:
žėla, C. žilius, P. Sprindis, A.
Rūbelis

ta apskrities valdybai ta 
atlikti-

Nauji Su man amai
Nutarta rinkti apskrities vai-• 

dybą 1950 metams, palikta tie Į 
patys senieji nariai išskiriant ii 
biznio komitetą, kur tapo Į 
išrinktas naujas narys draugas! 
G. žilius vietoj Ch. Yutis.

Alternatais apsiėmė būti

J. Baltutis.

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 2-ro pusi A 

susivienijimas su dixiekra-

teises, ir jeigu visuomenė pra- vių reakcininkų lapelis aprašė 
leis progą vedimui kovos prieš apie Kalifornijos lietuvių or- 

daugelio vi- 
ir tautiškais 

jų, y- 
progresyvių

ameriko- 
sukėlimui 

valdžios
- hitlerinį pasielgimą.

t Pietų išlaidas delegatai pa
dengė ir 35c. liko viršaus.

'.Tapo skaityta rezoliucija 
sutvarkyta knygų .
mas-

Raportas
F. Beržanskas. Nuo 8-tos Aps- Konferencija 
krities 2 nariai- Viso dalyvių 
buvo 11 ypatų. Mandatų komi
sijos raportas tapo priimtas.

Rinkimas Pirniininko ir 
Sekretoriaus

Pirmininku tapo išrinktas F.
Beržanskas, sekretorium J, 
Baltutis.

Skaitytas pereitų metų pro
tokolas ir priimtas, kaip užra-

O. Bubelienė.
Nuo 56 kuopos Milwaukee, 

Wis., 2 delegatai: J. Baltutiis 
ir H. čiulkienė. Nuo 187 kuo-1 
pos Cudahy, W.isv 1 delegatas, tapo priimtas, publikonų išstojo 

užsidarė 1 vai.
po pietų.

Pirmininkas F. Beržanskas 
Sekretorius J. Balt at ir

ganizacijas. Tarpe 
šokiais švęntais n uitu, 
vardais suminėtų draugij 
ra pažymėta ir 
kuopos ibei klubai.

Kada prieina prie Lietuvių 
Laisves ir Piliečių Klubo, sa
ko, kad klubas yra 43 metų 
senumo, progresyvių valdomas 
ir niekuom nėra prisidėjęs prie 
gelbėjimo Lietuvos.

Nežino ką kalba, ar meluo
ja! L. L. ir P. Klubas yra 
aukavęs dėl Vilniaus Vėžio ii' 
Kitų Ligų Tyrimo Instituto. 
Klubo vardas yra įrašytas Vil
niuje (Lietuvoje) sykiu su ki
tų .organizacijų ir pavienių 
vardais, katrie suaukavo apie 
šimtą tūkstančių dolerių, kad 
pagelbėjus supirkti įtaisymus 
Ateis kiti laikai išauš kita ga
dynė ir tie pahorūs lietuviai, 
katrie yra jūsų klaidinami, gė
dysią prisiminti jūsų tą lapelį 
ir tas melagystes,, katras jūs. 
prirašote apie Lietuvą. O kieki...^ar>V apslnntis tun 
jūs, bičiuliai, katrie leidžiat tą 
lapelį, kur paškudinat Lietuvą, 
esate prisidėję, kad pagelbėjus 
Lietuvą?

Jūs remiat ir net apdainuo-

ko-
P.

Į rezoliucijų ir finansų 
misijas apsiėmė draugai 
Sprindis ir A. Rūbelis.

Raportas A pskrilies 
Valdybos

Parengimų turėjo 1 pikniką 
bendrai su LDS 7-ta Apskr. 
dėl “Vilnies” sustiprinimo. Pel
no padaryta $141.96. Dėl LLD 
8-tos Apskrities pikniko nebu
vo galima surengti. Maršruto 
taipgi nebuvo progos surengti*

Aukota iš kasos dėl progre- 
1 šyvi ų j u dėj imo sekančiai:

į knygų leidimo fondą $10.
“Vilnies” šėrininkų suvažia-.kad 7 

vimui su pasveikinimu $5. ICudalr.
Pasiųsta rezoliucija į Wa-lg a t a s 

shingtoną, D. C 
prokurorui dėl paliuosavimo U tai 
komunistų.

nu 
tais, kurie yra negrų didžiausi 
neprieteliai, visai atstumtų 
negrus nuo republikonų parti
jos ir tuomi, žinoma, Benderis

ir nebegalėtų daugiau patekti j 
poržiūrėji- kongresą. Del tos pat priežas

ties ir daugiau Cleveland© re- 
prieš sen.

Brickerio susivienijimo su di-
xiekratais planą ir jau net va' 
i’o agitaciją už išmetimą Bri
ckerio iš republikonų partijos.

Tas rodo, kad žemesnieji re- 
publikonų vadai bijosi užpyk- 

LLD (brti negrus tik tuomet, kada 
metus i,Grn& Yra reikalingi negrų baL 
Cent- sai* Bet kada jie tampa išbal- 

mokestis suotais, jie balsuoja prieš civi- 
$1.50 ir ’es teises negrajns, prieš teisin- 

kad išleistų 1 knygą į grūdos įstatymą, kartu su 
žurnalas dixiekratais jie balsuoja už pa- 
ama re- Rūkymą poll tax.- >L N. S. 

pasida- ■ 
; ir kuopos ne

nesirūpintų surengti jų motų” 
girną, tai sulaikyti 

1 knygą į

RIW)LIUC1.JA
Nutariam kad kožna 

kuopa surengtų syki i. 
parengimą sustiprinimui 
ro iždo . \ paliktų 
Centras 
metus, 
“šviesa’

r kad narinė 
po senovei

aipgi ir 
būt ii išlei<

i rytų tuštumąs 
! pildytų ir

“Šviesą”. o 
metus.

K o mil etas

KUOPŲ RAPORTAI
Milwaukes kuopos ( ir Keno

sha kuopos raportas tapo pri
imtai , 
poi'to 
buvo-

o Sheboygan kuopos ra- 
nebuvo ir delegato ne- 
Buvo p r a n e š t a, 
nariai yra užsimokėję.

k n o p o s d e I e-
• raportavo, kad susi- 

generaliniam rinkimų buvo sušaukta; o tik-

Hobs bilių kongrese, tai pa
gal jį bus atiminėjamos pilie
tinės teisės ne tik sveturgi- 
miams, kurių jau šimtas ir šej 
šiosdešimts randasi sąraše at
ėmimui pilietinių teisių (vie
nas iš jų yra buvęs Michigan 
valstijos seimelio senatorius 
Stanley Nowak, apie kurį spau
da viešai paskelbė), bet ir čia- 
gimiams piliečiams. Bet ka
dangi pastarųjų negalės niekur 
deportuoti, tai bus steigiamos 
hitlerinės koncentracijos kem
pės.

Raportas Abtierio Green bus 
išleistas pavydale brošiūraitės, 
kuri parsiduos tik už kainą po- 
pieros ir spaudos darbą, tai 3 
dol. ir pusė šimtas brošiūrai- i 
čių, kurias turėtų organizacijos 
arba pavienės ypatos užsisakyti 
sau platinimui tarpe 
niškos visuomenės 
protesto prieš mūši] 
reakcinį

Taipgi nutarta, kad vasario 
mėnesis bus paskirtu kaipo 
propagandos mėnesis prieš tą 
deportacijų isteriją. Per tą 
mėnesį visose kolonijose būtų 
surengti masiniais mitingai, 
skleidžiama 
portas.

Suvažiavime dalyvavo keli'tojus, degino jų trobas, 
kunigai, ir gana geras ; ’ ” 
liūs advokatų. Paminėsiu tik L.M.A. Klubo, 
iš advokatų žymiausius — tai draugijos turi 
Carol King ir Pearl Hart. |~

Reikia priminti žodžius Ca- tais vardais. Kokiais vardais, 
rol King — advokatės, kuri nepasako. Ant galo sako, kad 
kuodaugiaušiai praleidžia laiko karo laiku šių draugijų narės 
apgynime sVeturgimių — tai mezgė mezginius Raudonosios 
tą: “Lai nei vienas iš jūsų nė- Armijos kariams, o ne ameri- 
mano, kad mums rūpi apginti kiečiams.
tik pagarsėjusius, tokius, kaip I Tiesa, jos mezgė mezginius, 

tt . • • ,i.v, , bonus,
darė viską, kad laimėti karą ir 
mes laimėjom, sumušdami fa
šizmą ir dėka tam, kad Raudo
noji Armija sumalė Hitlerio (L 
7 milionus geriausios kariuome
nės į dešras, daugeliui mūsų 
jaunuolių nereikėjo žūti, liko 
sutaupytos jų gyvybės. Taigi 
tos draugijos, kurių narės gel-

ta brošiūraitė-ra-; jaį kaipo didvyrius tuos, katrie 
žudė nekaltus Lietuvos gyven-

skait-1 Kada prieina prie L.L.D. ir 
tik L.M.A. Klubo, sako ir šios 

savo skyrius 
j Los Angeles, vadinasi dar ir ki-

Peter Harisiades, ne, mes ve- pardavinėjo valdiškus 
dame kovą ir už tokius, kurie 
didžiajai visuomenei nežinomi, 
kaip ir moteriškė iš Chicagos, 
Deikus. Mums visi lygūs, nes 
užpuolimas ant vieno yra už
puolimu ant visų.”

Kitas sveikas apsireiškimas 
suvažiavimo — tai, kad suva
žiavime dalyvavo apie 35 neg
rai ir negrės.

Viena iš jų, Mrs. Taylor iš 
Youngstown, Ohio, kuri atsto
vavo apie 7-nias baltųjų gru
pių organizacijas, padarė gana 
sveiką nurodymą. Ji pasakė: 
“Mums, negrams, pastoviai 
gręsia lynčas, o jums,’ svetur- 
gimiams — tai deportačija. Ta 
siena, v geležinė siena, turi būti 
galutinai panaikinta tarpe 
mūs, nes, kitaip, mus negrus 
ntilinčiuos, o jumis iš baltųjų 
mažumų bandys išdeportuoti. 
Visos mažumos turi būtinai su
laužyti tą mus skiriančią spal-sykiu remsime ir rusus, ko jūs 
vos geležinę sieną, ir mes turi- baisiai bijojot, ir neprisidėjot 
me bendrai dirbti vedimui ko- Kada mes progresyviai lietu- 
vos prieš reakciją ir neteisybę.1

Vieno svarbaus dalyko, kurio’pardavimą 
neturėtų pamiršti kiekvienas Square Parke

Washin gton. — “šventų- 
atidarymo proga 

prez. Trumanas pasiunti 
popiežiui p a s ve i k i n i m ą.

tis- 
, pe- turi

reitais metais turėjo 79. Mil
waukee, Wis., pasitraukė 2 na
riai, Kenosha, Wis., 2 nariai.

Išlaidų turėjo šiais' metais 
$71. Kasoj liko pinigų $23.86.

Apskrities valdybos raportas 
vienbalsiai priimtas.

Po pietų atsilankė 
sekretorius Ch. 1 
va u j anti s 65-tą. 
Wis. Raportavo ; 
pos stovi, kad 
nariai nesilanko,

finansų 
atsto-

Racine,
Kiselis, 
kuopą 
apie savo kuo- 
į susirinkimus 

, tokiu būdu

visu 
imti.

iškolektuoja narių mokės- 
Ir taip pat Racine kuopa 
tą pati sunkumą. Abelnai 
kuopų raportai tapo pri-

Skaitymas Laiškų
Laiškas aplaikytas nuo 

Centro su pasveikinimu 
Apskrities konferencijos, 
kas tapo priimtas.

8-tos
T.aiš-

SANDĖLIS KNYGŲ 
Aukso Altoriukas, maldų kny

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

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

Maldų Didysis šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir ma?ai 
matantiems, elegantišli 
gražūs viršai, su kryžium / 

Gyvenimai šventųjų, visų metu 4 
Franci jos Lourdes stebū 

knyga . . . .
Evangelijų ir lekcijų knyp 
Velnias Kapitonas, 3-jų t 

knyga .... 
Raktas j Laimingesni Gy 

mą, atidaryk duris, nu 
vęs užslėptas .

Biblija, tai yra pilnas švei. 
rastis, apie 1,100 puslapi 
apdaryta ....................

Biblija, kritikos, su apie 37<. 
paveikslų....................

Naujas Didysis Sapnininkas 
Naujas Savizrolas, 
Vaidelotka, a pyška 

papročių, su 
aukūro-pilies .

i Lengvas būdas išmokt i angį 
kalbos be kito pagalbos 

Dainų rinkinys, apie 120 gra 
žiu dainų...................

Planetų nuspėjimas rašant a' 
kūtes . . . ‘ .

Nebijok mirties, nes nuo j 
neišbėgsi, su paveiksią 
kaip ji visur ieško . 

Karvės, nauda iš jų, ir 
darymas ....

Kaip gali laimingai einiki 1< 
Juokų vežimas ii’ daug fun 

Jeigu jūs norite koki 
knygų gauti, atsiųskite 10 
gausite knygų katalogą.

M. BUKAITIS, 
334 Dean SL, 

Spencerport, N. Y.

su paveiks, 
iš lietuvių 
paveikslai'

Klausimas
Centro klausimo, po diskusi

jų apie leidimą knygų, tapo 
pagaminta tame klausime re
voliucija. Spaudos klausime, po

liui iš jų reikės bėgti iš Lie-(apkalbėjimo, nutarta surengti 
tuvos, nes daugelis iš jūsų e- 'pikniką dėl Vilnies labo. Bend

rai su LDS 7 Apskr.* nutartasate daug skriaudos Lietuvai 
padarę žudydami žydus ir pir
meivius, plėsdami jų turtą.

Dabar ir jūs patriotai, išlin
dę iš urvų. Kur jūs buvote pir
miau, kam gelbėjote vokiečiam, 
o ne amerikiečiam? O mes ka
riavome prieš vokiečius, ar jūs 
to dar nežinot?

Senas Losangelietis

su-

SANDĖLIS ŽOLIŲ
Visokios žolės yra sutaisytos ir su- 

bėjo Raudonąją Armiją megs- , dėtos pakeliuose su užvardinimu ir 
damos ir amerikiečiams parda- 
vinėdamos bonus atliko didelį 
patriotišką darbą.

O ką jūs, bičiuliai, veikėte 
karo laiku? Kada mes suorga
nizavome lietuvių skyrių prie 
valdžios Iždo Departmento, kad 
pagelbėjus išparduoti bonus, 
kad būtų pinigų vesti karą 
prieš fašizmą ir kvietėm jus ir 
jūsų draugijas prisidėti, tai jūs 
netik neprisidėjote, bet nekat- 
rie dar išmetinėjote, kad par
duodami Amerikos bonus mes

paaiškinimu, nuo ko jos tinkamos 
kaip naudoti.

Nervų stiprintojas ii’ geras to
nikas . . ...

Nuo cukrinės ligos (diabeto) 
Nuo sutukimo, eik kūdyn . 
Nuo kosulio, dusulio (astlimos) 
Vyriškumo pataisymui . 
Sunkioms mėnesinėms 

palengvinti .
Nyo inkstų ir strėnų 

skaudėjimo .
■Šaknys arielkos trejankai .
Plaukams tonikas, gerai 

augina plaukus .
Aukšto kraujo milteliai,

5 uncijos ....
Bailių arbata 85c, mosties 

2 uncijos . .
Nuo neuralgijos, artraičio, 

reumatiško sąnarių 
sukimo, ir 1.1. .

Nuo vandeninės ir širdies ligų

ir

ai.00 
1.00 

.85 

.75
. 1.25

. .75

.75
. .75

. 1.00

. $2.00

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kuopos priešineiinis
sirinkimas jvyks gruodžio (Dec.) 
28 d., trečiadienj, 8 vai. vakaro, pa
prastojo vietoje. Tai bus svarbus 
susirinkimas dėl 1o, kad yra atsiųs
tos knygos už 1949 m. Nariai atei
kite ir gaukite knygą. Taipgi bus į 
renkamas kuopos komitetas. Jsitė-j • 
myki t. gerai laiką ir nepamirškite T
ateiti. Komitetas. |

(277-279)

viai surengėm pirmą sykį iš- 
bonų fershing 

ir mums gana 
skaitytojas, tai to fakto, kad iŲsekėsi ir šukelėm virš šimtą 
sveturgimiai turi tam tikras'tūkstančių į kelias valandas, tai 
juridines teises. Tą nurodė ad-|tų tautiškų ir šventųjų vardais 
vokatai, kurie kalbėjo su važia/draugijų nariai netik kad ne
viltie — tai kad ir nepiliečiai, pirko, bet nekatrįe vadai sėdė- 
bet tam tikras teises turi* At*-įdaitii po medžiu iš piktumo tie
sinkime arešto deportacijai, siog verkė, kad mums sekasi ir 
neteikia * atsakinėti j jokius i Hitleris kovą prakiš ir dauge-

. 1.75
.75

ŽOLĖS GAUNAMOS SVARAIS
Pelunas (meteles) 75c Valeri

jono šaknys $2.50. Apyniai 
$1.75. Trūkžolčs $3.00. Ra
munėles $1.75.

Jeigu jūs norite ir kitokiu žo
lių gauti, atsiųskite 10c, 
gausite katalogą, kuriame 
sužymėta 
gų žolių.

apie 300 skirtin-

M. ŽUKAITĖS 
384 Dean St., 
Spencerport. N. Y

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’

CHARLES J. ROMAI*
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną a: 
naktį, greit suteiksim 
modernišką patarnavime 
Patogiai ir gražiai m< 
derniškai įruošta mūs 
šermeninė. Mūsų patam 
vimu ir kainomis būs* 
patenkinti.

1113 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Antr., Gruod. 27.
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Aido Choro tra 
dicinė šventė

Liet. Kultūros Centro Rėmėjai i Turčių geri
ŠillO metu prisiuntė paskolas sekami 

Per eilę metų Aido Choras rėmėjai;
Kultūros Centro

rengia Naujų Metų sutiktuves, 
ir kiekvienais metais būna 
daug žmonių ir visi labai links-Į 
mai užbaigia senuosius ir su-1 
laukia naujųjų metų.

Bet šiais metais ypatingai' 
bus dar linksmiau, nes pati, 
vieta, kur Aido Choras rengia 
Naujų Metų sutiktuves, yra la
bai graži ir jauki. Be to, yra 
paimta Jurgio Kazakečiaus or
kestrą. Prie įžangos tikietų bus 
duodama visokie Naujų Metų 
sutikimui reikalingi “instru
mentai,” kaip kepurės, trobelės, 
“confetti” ir t.t.

Moterys, jei kurios nori, ga
li apsirengti formaliai, o kurios 
ne, — gali būti apsirengusios, 
paprastomis suknelėmis.

įžanga visai pigi, tik vienas 
doleriukas ir 20 centelių.

šį sutikimą rengia bendrai 
trys organizacijos: Aido Cho-; 
ras, LDS Builderiai, ir Liet. O’Dwyeris 
Kultūros Centras. Dėl tos prie
žasties šiais metais tikimasi tu
rėt daug publikos. Taipgi tikim, 
kad ir JŪS būsite 
šiais metais.

su mums 
Tmiborius- ■

. .$500.00
. . 500.00

100.00

. 5.00
. 5.00

Naujiems metams artėjant, 
'Įvairios kompanijos daro ap- 
skaitliavimus savo pelnų. Joy 
Manufacturing Co., kuri gami
na kasykloms įrankius, rapor
tavo, kad į metus turėjo <$3,- 
890,813 pelno, arba ant kiek
-vieno Šero paaugo po $4.41.. Pragyvenimas

J. Stanelis, Westfield, N. J. .
J. Vitkūnas, Brooklyn, N. Y. .
Katrina Žemaitienė, Rochester, N.

Aukų prisiuntė:
J. Gecevičienė, Bedford, Mass. .
J. Sabaliauskas, Yonkers, N. Y. .

širdingai ačiū rėmėjams.
Iki šiol viso sukelta namo pertaisymui $27,350.

dar reikia sukelti $7,650.
Draugai ir draugės, kurie išgalite,’ pasiskubinkite su 

paskolomis, kad galėtume greičiau užbaigti šį paskolų 
vajų. L

Čekius ar money orderius siuskite sekamu adresu :
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc.

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

New Yorko viršininkui 
pasikėlė savo algas

Kada New Yorko majoras 
kur nors Floridoj 

leidžia “medaus mėnesį,” tai 
tuo kartu jo pavaduotojas V. 
R. Impellitteri pasirašė virši
ninkų nutarimą pasikelti sau al
gas.

John N. Byergo, 
buvęs karo laiku lakūnas ir ga-l 
vęs medalių už pasižymėjimus, 
užsimušė, kada jo automobilius 
susikūlė i medį.

29 metų, j Pirmiau majoras į metus ga
vo $25,000 algos, o dabar gaus 
$40,000. Reiškia, jam algos pa

skelta į metus ant $15,000.

DIDŽIOJI
KONFERENCIJA

Lietuvių Ko-operatyvės 
Spaudos B-vės Dalininkų 
Su Suvažiavimas

ir
Dienr. Laisves Bankietas

Sausio ( January) 29-tą dieną, 1950, įvyks 
Lietuvių Ko-operatyvės Bendrovės dalininkų su- 
’■ažiavimas. Jis įvyksta labai svarbiu momentu. 
Tuo momentu, kada persikeliame į naują vietą, 

į Kultūrinį Centrą. Persikeliame į patogesnę 
darbui vietą, į parankesnę apšvietai skleisti vie
tų, į tokią vietą, kokios pageidavome per daugelį 
netų. Tačiau, persikėlimas ir įsigyvenimas nau- 
oje vietoje sudarė dideles išlaidas. Nors jau

’•sisvėrėme į gerąją pusę, tačiau dar daug 
rbo ir daug iškasščių turime panešti pakol 

ską įsirengsime našesniam darbui naujoje vie- 
i e.
Šis Liet. Ko-op. Spaudos bendrovės suvažiavi- 

las turi būti imamas rimtai, jis turi būti mūsų 
cities darbų suplanavimo suvažiavimas. Kiek- 

zien^s dalininkas, kuriam tik nepertoli, kurio 
kiti ^lideli darbai netrukdo, privalo dalyvauti 
šianįę^ suvažiavime. Reikia rengtis iš anksto, rei
kia gurėti skaitlingą ir didelį dalininkais ir 
brandų mintimis suvažiavimą. Nes jis įvyksta 
labai svarbiu momentu.

Šisai suvažiavimas turėtų būti paskutinis va
jus persikraustymo kaštų padengimui. Todėl 
visose kolonijose reikia pasirūpinti finansine 
parama. Prašome iš anksto pranešti, Jtas, iš kur 
atvyksite į suvažiavimą, prašome vienų kitus 
paakstinti vykimui į suvažiavimą. Taipgi pra- 

I šome atvykti su iniciatyva, su gerais sumany- 
( mais ateities darbams.

Suvažiavimas prasidės 11-tą valandą ryto, 
bus Kultūriniame Centre, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, L. L, N. Y. O po suvažiavimo 
bus dienraščio Laisvės bankietas, toje pačioje 
vietoje. Širdingiausia kviečiame visus dalyvau
ti bankiete. Bus gera vakarienė ir bus malonus 
laiko praleidimas skaitlingame būryje svečių iš 
arti ir toli.

Atsižvelgdami į žymiai pasireiškusį nedarbą, 
bankietui įžangą darome žemesnę negu pernai— 
tik $2:50 asmeniui. Duosime gerą indikų vaka
rienę (Turkey Dinner) ir alaus galėsite gerti 
kiek tik kuriam patiks. Prašome nesivėlinti įsi
gyti bilietus iš anksto.

Laisvės Administracija

priedermę pranešti jums, bro-igiau sužinoti, rašykite: Antho- 
hiai ir sesutės saliūnu savinin- ny J. Orlen, Post Box 69, , f —
kai, katrie praleidote daug me
lų saliūnu biznyje. Dirbdami 
jilgas valandas prirūkytuose sa- 
liūnuose praleidote geriausias, 
dienas savo gyvenimo.-. Taip, 
mes ir jūs pasidarėme keletą 
dolerių, išauginom .vaikus. Mes 
ir jūs atidavėme biznius vai
kams, bet patys, sulaukę jau 
žilos senatvės, ne visi turime 
ramią vietelę pabaigti savo se-
Inas dienas ramiai. Užtaigi aš spaudžiami prie sienos, kad jie 

vi n o-him ooi-iQ 'i'' lindau jums pranešti, jog ir jų agentai klausydavosi 
diena kaitina- .vra ūd<ia vieta, kur saulu-slaptai, kaip Judy Coplon kal
ne!) rangus, la-

Jau ketveri metai prabėgo, 
kai aš kiekvieną žiemą gulėda
vau lovoje dėl nesveikatos. Ir 
jau ketvirta žiema, kai aš pra
dėjau atvažiuoti i Rio Grande 

_iValley Texas, ir kai mano li
gos pasibaigė- Dabar jaučiuosi 
gana gerai, nors jau ketveriais 
metais esu senesnis.

Čionai oras 
saulutė kas

te kas dieną šviečia.
iKas gi sakė, kad kapitalistams blausiai mėgstantiems daržoves aš buvau (ir2dar esu) 

ai negerai gyventi, kad jie “neturi
pelnu” ?

Insti-

i Gazolino 
padaugėjo

American Petroleum
tute paskelbė, kad rezerve ga
zolino padaugėjo ant 2,344,000 iniu> 

i bačkų. Taigi, nors gazolino.^.) 
daug sunaudoja automobiliai, 

■lėktuvai ir kiti įrengimai, bet 
'jo pagamina pakankamai.

Pasikėlė algas ir kiti aukšti1 
viršininkai, kaip tai: kontrolie
rius pirma gavo $20,000, o da-I 
bar gaus — $30,000; J 
Tarybos pirmininkas ir penkių'1 
miesto dalių (boroughs) prezi
dentai pirma gavo po $15,000, 
o dabar gaus po $25,000.. Gi | 
Miesto Tarybos nariai pirmiau. 
gavo po $5,000, o dabar gaus' 
po $7,000 į metus laiko.

i Taigi, kaip matome, tai mū
sų miesto aukšti viršininkai 
gražiai pasikėlė savo algas. Jie 
argumentavo, kad viskas pa
brango ir jie turi gauti dides
nes algas.

Bet kaip jie atsineša linkui 
darbininkų, kada darbininkai ■ 
pareikalauja pakelti algas, kad 
jie ir jų šeimos galėtų žmoniš
kiau gyventi? Ar nors kartą 
ponas majoras O’Dwyeris pa
smerkė komercinę spaudą, kuri 
streikuojančius darbininkus 
kaip anais metais 5th Ave. bu
sy draiverius apšaukė “Mask
vos agentais”? O juk darbinin
kų algos, lyginant su šių virši
ninkų algomis, yra visiškai ma
žytės! Na, lauksime ką tie po
nai pasakys, kada darbininkai 
bus priversti skelbti streiką?

Liaudies Teatro
Miesto nariams

Susikūlė trauki 
niai - žuvo du
žmones

Orlen, 
Pharr, Texas. < t

Slaptai klausėsi 
per telefonus 
kalbų

Federalio Tyrinėjimo Biuro 
(slaptos policijos) viršininkai

21 me- 
Ir ma- 
prasta. 

Ruby-Red-Grape- iDaug pinigų gydytojams kai- 
panašlls Visoks nuvo bot nacplba hnvn mnžn

Metinis Liaudies Teatro na
rių susirinkimas 
mas trečiadienį 

i gruodžio 28 d., 7 
Iro, Kultūriniame Centre.

Pirmininke.

Ketvirtadienio vakare susikū
lė Long Island du traukiniai, 
netoli Sunnyside stoties. Nelai
mėje užmušta du geležinkelio 
darbininkai ir keletas žmonių 
sužeista. Iš tos priežasties apib- 

. dvi valandas
iLong Island Co. traukinių ju
dėjimas. Vėliau vėl viskas su
sitvarkė.

buvo sulaikytas

Hudsono van
duo gelbes “sau
sąjį” New Yorką

New Yorko gubernatorius T. 
Dewey ir miesto viršininkai 
tris valandas posėdžiavo. Bu
vo kritikuojami vandens pri
žiūrėjimo viršininkai. Vėliau 
susitarta, kad kasdien iš Hud
son upės, viršutinėje jos daly
je, specialėmis pompomis, 
rys po 
vandens 
gelbejtis 
krizio. .

va-
100,000,000 galionų 

j rezervuarus, kad iš- 
rniestą nuo vandens

N ew Yorke 
“vasara”

Ketvirtadienį New Yorke 
buvo virš 62 laipsniai šilumos. 
Oro rekordai rodo, kad tą pat 
dieną tik 1874 metais buvo 
veik tiek pat šilumos. Pagal ka
lendorių, tai buvo jau antra 
diena žiemos, bet oras buvo 
“vasariškas.”

Matthew A

ir vaisius. Jų yra pilni laukai, tai 
galima prisirinkti visai 
ką.. Oranžiai, 
fruit ir tam panašus 
maistas yra nebrangus.

Kambarius taipgi galima pa- Grande Valley, šiandien 
sirendavoti . nebrangiai, 
turime tris kambarius 
maudyne/ šiltu ir šaltu vande- tą 

šviesa ir šilima (.jei rei- 
viskas už $45 i mėnesį 

Galima pasipirkti ir nuosavus 
namus.

Laikau sau 
paskelbti Laisvės skaitytojams. 
Gal ne vienas iš .jūsų įdomauja, Laisvės skaitytojus ir štab») 
kaip tą šaltą žiemą praleisti, 
nes šaltas oras daug kenkia 
pagyvenusių žmonių sveikatai, i

Kas žiomą vis daugiau žmo-j 
'nių čia privažiuoja. Vieni pra-

saliu no savininku, 
no sveikata buvo visai

navo, bet pagelba buvo maža, 
kol pradėjau atvažiuoti į Rio 

j.au- 
Mes čiuosi gan stiprus. Sunkiai 

su.dirbti negaliu, bet visgi kele- 
valandų karštuose 

spinduliuose . padirbu.
jaučiuosi gerai, kad 
saulės spindulių, geriu 
prinokusių oranžių sunką, val- 

ž priedermę tai gan pomidorus ir visokias .dar
žoves. Sveikinu jus (visus

yj’a šaukia- leidę žiemą grįžta atgal j šai
po Kalėdų,jtesnes valstijas. Kiti, pasiren- 

0 vai. vaka- davoję sklypą žemės ir stubukę, 
liekasi ilgesnį laiką su tikslu 
susirasti sau patinkamą vietą 
ir prieinama kaina Įsigyti nuo
savybę.

Svarbiausia sau u z

BUVUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N, Y.

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewes St.

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

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai :
MAX PEIST, Ph. G., 

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

bejosi telefonu su tarybiniu in
žinieriumi Valentinu Gubiče-
VIL

Toki slapti pasiklausymai y- 
ra laikomi nelegaliais. Bet kas 

Įtų legališkumų paiso, kada po- 
’’licija ką nori padaryti? FBI 

i viršininkai sako, kad jie besi
klausydami užsirašė kalbų tu- 

jrinius, bet vėliau sunaikino.
saules

gaunu Dr. A. Petriką |
j DANTŲ GYDYTOJAS
J 221 South 4th Street |
į BROOKLYN, N. Y. §

prisiųsdamas Laisvės reikalams
$5 iš Rio Grande Valley, Te-

Tel. EVergreen 7-6868 
Valandos: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Jeigu norėtumėt dau-

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 
x 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

t Laisves Name

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

StengerDrs. Stenger &
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N, Y. 

Tel. ST. 2-8842 j

•'□G''*

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.

IIY. 7-363L

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABOR1US 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsaniuotojas)
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.

1 :

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

rv“ 4 0,07 TELEVISIONEVergreen 4-9407
SHUFFLE BOARD

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1-2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

E

I TDD^G DID 411 GRAND STREET
| /jLil 0 D Ali BROOKLYN, N. Y.

| Joseph Zeidat Jr., prop.
I -NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
1 DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONEVergreen 4-7729 
Telefonas

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

L1TUANICA 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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