
Bačkos ir degtinė.
Vis tie k galva skaudės.
Popiežiųus “maidu."
Reikia iš rad into- 
Gražiausias paprotys.
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Lai pasiskaito tie, kurie
smarkiai geria, o ant rytojaus
dar smarkiau serga. Jie yra 
žmonės, pilni burtų. Pavyzdžiui, 
jie tiki, kad galva skauda nuo 
nepasenusius degtinės. Juo se
nesnė, tuo smagesnė, geresnė 
ir sveikesnė!

Dar vienas za balionas. (Ii rd i,
sveika ir gera degtinė tik ta, 
kuri daug metų išgulėjusi nau
jose medinėse bačkose..

★

Tuo labai susirūpino Dėde

No. 280 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

UK I LEIDŽIA SAVO
LĖKTUVU AIKŠTES
JANKIAM NAUDOTI
Anglija pasirašė $616,000,000 
prekybos sutartį, su Jugoslavija

Įvairios Žinios
BERLIN. — Naciai karo metu tyčia paskelbė milio- 

ną užmuštų frontuose vokiečių — neva be žinios dingu
siais, kaip praneša vokiečių spauda rytiniame Berly
no ruožte. Į

Dabar gi fašistiniai vokiečiai išvien su anglais-ame- 
rikonais pasakoja, būk tas milionas vokiečių žuvę be
laisvių stovyklose Sovietų Sąjungoje.

NEW YORK. — Atplaukia dar 2,583 dipukai.

12 JAPONŲ OFICIERIŲ 
PRISIPAŽINO NAUDOJU 
LIGŲ BAKTERIJAS
Bakterijų bandymais numarino 
bent 3,000 kinų ir rusų

Šamas. Aną dieną jis pasikvie
tė Washingtonan bravarų gal-'vu Tito 
vas ir leido joms išsivanoti kai
lius.

Tie, kurie gamina bačkas, nautjoLi Jugoslavijos lekiu-1 ANGLAI TAIP PAT 
prakeikė degtinę, kuri sendina- vų aik§tes. Amerika už tai STIPRINA TITO 
ma senose bačkose. Jie reikalą-t|uoda Jugoslavijos lėktų-1 LONDON. — l 
vo ,kad valdžia tokius bravorus vams vartoti jankių lėktuvų pasirašė 5 metų sutartu dėl 
uždarytų. Jie tik nuodiją Ame- aipštes amerikiniuose Vo- prekybos su Jugoslavija, 

ir Austrijos ruož- Anglai žadėjo pristatyti Ju- 
!goslavijai $308,000,000 ver- 

(Pirm trejeto metų jugo- tės mašinų, įrankių ir įvai- 
. Jie juode, kad naujos siavaį šaudydavo skrendam rių fabrikinių dirbinių. Ju- 
. i gryna nesąmonė, £įus per jy žemę civilinius goslavijos valdžia už tai į 

degtinė pasilieka amerikonų lėktuvus kaip duos Anglijai tiek pat ver- [VT Ą T Į Ifl 117 VTFTO IF 
: jei per daug, prigersi, žvaigaujančius karinius šni- tės metalų rūdos ir žemės ▼ IIjIVJLj

ūkio produktų. Daugelis tų

kurie

BELGRAD. — Jugosla-'milionų dolerių paskolos, 
valdžia pasirašė stiprinant Tito valdžią prieš 

sutartį, kuri leidžia “civili- Sovietų Sąjungą.
IniamsT Amerikos lėktuvams------

a

JERUZALĖ. — Atsidarė Izraelio seimas Jeruzalės 
naujamiestyje. Nepaiso, kad Jungtinės Tautos nutarė 
perimti Jeruzalę į savo globą.

WASHINGTON.!— Tvirtinama, kad prez. Truma- 
nas reikalaus pakelti taksus ateinantiems metams.

rikos gerus žmones. kieti jos
Bet užpultieji pristatė visą

armiją garsių chemikų ir moks
lo vyrų.
bačkos yra
kad vargšė
degtine:
ant rytojaus galvos nebepakelsi • pus.)

Jungtinės Valstijos nese- metalų reikalingi kariniams 
niai davė Jugoslavijai 20

Nauja vokiečių 
žandarmerija

BONN, Vokietija. — Va-

Dar daugiau: tuo pačiu moks
lu jie įrodė, kad sendinimasi 
degtinės yra kita nesąmonė- 
Kiekvienoje degtinėje yra labai 
nuodingo “fusel” aliejaus. To 
aliejaus lygiai tiek senoje ir 
jaunoje degtinėje.

Dėdė Šamas užtarė užpultuo
sius ir užgyrė senas bačkas ir karų Vokietijos valdžia at- 
pripažino jauną degtinę lygiai steigia slaptąją policiją - 
garbinga, kaip ir seną. Viskas, žandarmeriją, panašią į na-Į 
ko jis iš bra vara inkų reikalau
ja, tai kad jie taksus mokėtų-

Nesvietiškos kantrybės žmo
gui reikia perskaityti popie
žiaus pareiškimus. Ir juo dides
nė proga, tuo tie pareiškimai 
ilgesni ir sunkesni, žmogus 
galvoji: kokiems galams popie
žiai panaudoja visus gabumus 
išleidimui tokių enciklikų, ku
rias mažiausia žmonių skaitytų, 
o dar mažiau jas suprastų-

Tai pačiai kategorijai pri
klauso ir “šventųjų metų” ati
darymo proga prieš Kalėdas po
piežiaus Pijaus XII išleistoji 
enciklika.

Ko dabar popiežius reikalau
ja? Visų pirma, jis nori, kad 
ištikimieji iš visų pasaulio 
kampų aplankytų Romą. Iš to 
bus gražaus biznio ne tik Vati
kanui, bet visai Italijai.

Antrašo tezė, tai tie bedie
viai ir 
skundžiasi, kad jau visą pasau
lį baigia užplūsti ateizmas. Išti
sų dviejų tūkstančių metų

Anglijos pasiruošimams.
Anglija, be to, skolina Ti

to valdžiai I

HYNDMAN, Pa. — Per gaisrą nuo kalėdinės eg
laitės išdegė visas šio miestelio vidurys: sudegė 1 mo
teris. Medžiaginiai r’"stoliai siekia $750,000.

LAISVĖS SPAUSTUVE

Dienraščio Laisvės spaus-'gus. 
tuvės visa mašinerijai Iki šiol gavome f.... ..
jau iškraustyta į Kultūrinio pagalbos persikraustymui,

CHABAROVSK, Sibiras, besiruošiant bakteriniam 
— Sovietų teismas įkaitino karui prieš Sovietų Sąjun- 
japonų generolus Ryjujį gą.
Kajituską, O. Yamadą ir 10 Bandomiems rusams ir 
kitų aukštųjų karininkų, kinams buvo kartotinai 
kad jie Mandžurijoj gamino pumpuojamos į kraują bak- 
mirtingų apkrečiamųjų ligų terijos tifo, juodojo maro, 
perus nuo 1936 iki 1942 me- choleros ir kitų pavojingų 
tų ir tais perais išžudė ligų. Kurie dar nemirdavo, 
tūkstančius žmonių. tuos japonai pririšdavo prie 

Visi teisiamieji prisipaži- stulpų ir iš oro mėtydavo 
no kaltais. Generolas Kaji- bakterijomis u ž ta i s y tas 
tuska liudijo, kad jis su sa- bombas į juos. Išlikusius gy
vo v bendradarbiais, beda- va i s, pagaliaus, nužudydavo 
rant ligų bakterijų bandy- ir jų kūnus sudegindavo, 
mus, numarino 3,000 kinų Tokius ligų perus japonai 
ir rusų. Bandymai buvo da- kai kur vartojo ir karo 
romi pagal Japonijos impe-fronte prieš Kinijos patrijo- 

gražios ratoriaus Hirohito įsakymą, tus.

$22 400 000. O ^en^ro Patalpas ir jau bai-už kurią širdingai dėkoja- 
Tito pasižada atsiteisti ang- sustatyti. Kada pil- me visiems, k.uiie suteikėte 
lų kapitalistams, kurių nuo- ^us užbaigtas mašineri- tą neapsakomai svarbią pa-| 
savybės buvo perimtos į Ju- jos sustatymo dalbas, sun- galbą. Pasitikime, jog ne-
goslavijos valdžios rankas.

Kalėdų šventėse
andarmeriją, panašia į na-1^ vcių Gestapo Daugelis buvu- SUVO 5oU ZmOll.

šių slaptosios Hitlerio poli
cijos vadų jau vėl lavina 
naujus žandarus, '

Associated Press suskai-

Indonezija tik paskelbta 
neva savistovia valstybe

turėti savo atstovus užsie- 
aiškesnio susitvarkymo. rainą savo dienraščiui, iki Holandų karalė Juliana an- ninėse valstybėse.
' Ši yra paskutinė laida iš persikraustymas bus pilnai tradienį paskelbė tariamą Holandai, tarp kitko, uz- 
senosios vietos. Peil kelias užbaigtas. Jndonezijos “nepriklauso- dėjo Indonezijaiii bihonų,
dienas dienraštis neišeis. O Įsirengę naujoje, daug mybę- Skelbimas sako, kad 57 milionus dolenų skolą, 
kada pradės eiti, tai jau bus p,' „ogesnėje vietoje, geriau Indonezija, praminta Jung- Taigi lndonezija_ turės Ho- 
spausdinamas naujoje vieto-galėsime visuomenei patar- tinėmis Indonezijos Valsty-landijai atmokėti u lesąs, 

nrod?;a nunii cnnnrlna darhflis Tad bėmis, bus “savistovi” res- kurias holandai išleido ka-

ku pasakyti. Tačiau su kiek- pertrauksite teikę tą gyvy- 
viena diena vis einame prie biniai svarbią finansinę pa- 
aiškesnio susitvarkymo. :

HAGA, Indonezija.

---- ,— ------------ , kaip pra- čiavo jau apie 550 žmonių, je. Manome, kad su pradžia nauti spaudos darbais. Tad bėmis, bus ----------- ______
neša Telepress žinių agentu-žuvusių nelaiminguose atsi- 1950 metų - pradėsime leisti norime priminti organizaci- publika, kuri neva lygiomis rui pries indonezų respubli-

tikimuose, besilinksminant dienraštį iš naujosios vietos.'joms ir bizniams, jog grei- teisėmis ^susijungus su Ho-kiečius, 
kalėdinėse šventėse.

Automobiliai užmušė 387 Jais prašome kreiptis nauju 
asmenis, gaisruose sudegė antrašu: 
65, lėktuvams krintant žu
vo 5 žmonės, o apie 100 pra
rado gyvybę įvairiose kito-

ra.
Vakarinių vokiečių vald

žia neduoda jokių atskaitų 
apie išleidžiamus slaptajai 
policijai pinigus.

Naujo ji žandarmerija 
veikia tik prieš komunistus:
ir kitus kairiuosius, bet ne- s’e nelaimėse, 
kliudo atkuntančio nacizmo.

Anglų - amerikonų globo
jama, vakarinė Vokietijos 
valdžia laužo pokarinį talki
ninkų nutarimą. Tas nuta
rimas uždraudė laikyti slap
tą ar politinę vokiečių poli
ciją.

Sukčiai Čikagos 
politikieriai

t

Amerika siunčia 
patarėjus del 

bedievybė. Popiežius' <rįnklu Europai 
asti kad iau visa nasau- O c I.

WASHINGTON. — Jun- 
krikščionybčs pastangos svietąValstijos siunčia 200 
atversti prie savo vieros pasi- ^av.° oficielių ii kalinių in- 
baigė susiskaldymu į šimtus ka- Žiniei ių į vakarinę ElllOpą. 
valkų pačių krikščionių. Ji?. ten duos patarimus An- 

Popiežius nori susigrąžinti L Fiancijai ii kitiems I 
prie Vatikano visus protestai!-.Atlanto pakto kraštams, 
tus. Nepalieka ir žydų- šį sykį ^^P naudoti amerikinius , 
jis kviečia talkon prieš ateizmą g»Jlus. JkaHu DCre jo j
ir tuos, kurie dabartiniu Kris-| Ameiika po talijų metų J
turn netiki, bet dar laukia Kris 
taus ateinant.

Ar protestantai ir žydai pa

Jie ten duos patarimus An-

landi jos karalija. ---------
Iš tikrųjų gi holandai ir Dešinysis Indonezijos pre- 

toliau liekasi Indonezijos zidentas Sukamo, susitaręs 
valdovais. su Holandija, kalbėdamas

Holandai per 300 metų savo sostinėje Jogjakartojc, 
su viršum laikė Indoneziją Javos saloje, taip pat gyrė- 

Dėl Laisvės kraustymosi į kaip visiškai pavergtą savo si neva laimėta “savistovy- 
naująją vietą, turės keletu koloniją ir plėšriai ją išnau- be,” nepriklausomybe. Bet 
dienų sugaišti mūsų korės-do j o. . _ |PS įspėjo, kad dar tebever-

Nuo dabar visais reika-!tu laiku mes jums atliksime 
visokius spausdinius, kokių 
tik jums reikės.

Laisvė, 
110-12 Atlantic Avė.

\ I V

Persikraustymas lėsuoja 
pasakiškai daug. Iždas išsi
sėmė iki dugno; pagalba la
bai reikalinga.

Nors
jau žymiai persi vertę į ge-

CHICAGO. — Čionaiti- 
niai demokratų politikieriai 
įsivėlė į miliono dolerių 
skandalą. Jie naudojosi tuo- 
mi, kad miesto valdyba nu 
|tarė pravesti Congress > 
ve greitąjį automobiliams 
vieškelį. Del to turės būti 
nugriauta daug naniir

Sukti demokratų vadai 
todėl susimetė į saiką ir su
pirko eilę namų, kad gale-lįrų valdžia suėmė 13 jaunų 
tų kur kas daugiau išlupti 
iš miesto iždo kaipo atlygi
nimą už tuos namus.

REDAKCIJOS PASTABA 
BENDRADARBIAM

Ipondentų pranešimai ir ki-Į Partizanų 'karas del tau- da komunistų vadovaujama 
persikraustymas tų bendradarbių raštai. |tinės laisvės per 4 pasta-partizaniška kova įvairiose 

___  \ Tuos raštus ir korespon-Tuosius^ metus, 7~ ' 
rąją pusę ,tačiau dar reikia dencijas spausdinsime, kai privertė . Holandiją pripa- ros 
daug pinigų, nes stambiau-:tik Laisvės mašinerija pra- žinti šiokią tokią^savivaldy- Hcdandijo, 
šią sumą turėsime sumokėti dės veikti Kultūros Centre. Indonezijai 
kontraktoriams darbą bai- ' 4 . . ..g.,,.

pagaliaus,.Indonezijos dalyse dėl tik- 
; nepriklausomybės nuo

Laisvės Administracija.

nu- k - • • l • •
gat- Austrijos naciai
«J IV1 C! '|planavo

žudynes
VIENA

30,000 Čiango

Austrija.—Aus

Japonų kariai 
taikau j a kinų 
ta utininkams

i, 77 milionų Pernai Sukamo valdžia 
gyventojų kraštui. i išvien su holandais kariavo

Bet Holandija ir dabar prieš kairiuosius Indonezi- 
neduoda Indonezijai teisės jos partizanus.

HONG KONG. — Kini
jos Liaudies Respublikos ra-1 
dijas kaltino amerikonų ge- 
nerolą MacArthurą Japoni- ’

Policinis teroras Indžioiikšiiias 
prieš Cleveland© 
konduktorius

Indijoje
KALKUTTA, Indija. — 

(Policija žiauriai užpuolė ko
munistų sušauktą darbinin- 

j susirinkimą atvirame 
ore; daužė susirinkusius di-

■ areš-

CLEVELAND, Ohio. — 
Miestinis teisėjas Joseph A. 
Arti išleido indžionkšiną - 
drausmę, liepdamas strei
kuojantiems gatvekarių ir 
auto-busų konduktoriams ir 
motormanąms tuojaus grįž
ti darban.

Jau 6 dienos kai streikuo
ja 5,000 Clcvelando važiuo- 
tės darbininkų, reikalauda
mi 96 valandų pilnai apmo
kamų atostogų per metus.

nacių amerikiniame Austri
jos ruožte.

Suimtieji prisipažino, kad joj Rad jis leidžia tūkstan- ^bil5nd«\nnžėn\ 
jie planavo išžudyti įidųri- - • ’ - ‘- dziulemis buožėmis u
nius ir “kairiuosius” .
trijos valdininkus if įatkm- talką 
ti nacių valdžią. r" 
mokslui vadovavo buvę rin- liaudininkus, 
ktinės Hitlerio 
oficieriai

čiams japonų kareivių ir 
Aus- oficierių plaukti ir lėkti į 

. kinų tautininkams, 
Tam są- karui prieš komunistus-

• 4- — • i biliono dole- Randies DUSC
rių vertes ginklų Vakarines c

_ Europos šalims ginkluoti 
klausys popiežiaus ir sutiks Va- P1 Sovietų Sąjungą.

Anglijos1 provincijoje 
ministras 30 tūkstančių Čiango tau- amunicijos, 

tininkų kariuomenės prisi
dėjo prie kinų Liaudies Ar
mijos.

Liaudininkai galutinai 
paėmė Čengtu, pastarąją 
tautininkų sostinę. Čengtu Komunistai 
apylinkėje taipgi daug tau- kai ruošiasi užpulti Čiango 
tininkų kariuomenės su 12 tautininkus Hainan saloje, 
generolų perėjo į Liaudies 12 mylių į pietus nuo Kini- 
Armijos pusę.

tikanui duokles mokėti ir aukas 
rinkti ?

Labai abejotina.

LONDON. - 
užsienio reikalų 
Bevinas rengiasi į Ceilono 
salą. Ten 1950 m. sausyje 
,įvyks anglų imperijos dalių

HONG KONG. — Pieti
niai - vakarinėje Kinijos

gvardijos 4,000 japonų lakūnų ir

tavo 33.
Policininkai sužeidė kelis 

susirinkimo dalyvius. Daly- 
iviai gindamiesi apkūlė kelis 
1 policiniu kus.

“ Pas užkluptus nacius bu-.C.iang 
vo rasta kulkosvaidžių, Kaif^ .tautl1’?1^.

Yunnane dar bombų, šautuvų ir visokios

' Enciklikoje užtikau vieną di
delį prieštaravimą. Vienoje vie-j(^sieninių ministrų konfe- 

- - - . . 1 karštai ragina rencjja; svarstys planus dėl 
> ir dėl kovos

toje popiežius
visus atleisti savo priešams, bet anglų biznio 
kitoje vietoje visus viernuosius'prįe§ komunizmą.
šaukia į šventąjį karą prieš be- Ceilonas taipgi savivaldi- 
dievius-Kodėl pats popiežius sa- Anglijos imperijos dalis.

ORAS.

šaukia j šventąjį karą prieš be

vo priešams neatleidžia?
(Tąsa S-člame pusią Nešalta, lietus.

daugiau jų plaukia į For 
mozos salą pas kinų

_________ ___ 71 Pa. — ninkus.
Dujų sprogimas plieno fab-l ------------------
rike čia užmušė 2 darbiniu- DETROITE 300,000 
kus'. (BEDARBIŲ

JOH'NSTOWN^

jos sausžemio.

tauti-

- liaudinin- DETROIT. — Viena 
dėlė departmentinė krautu
vė Detroite apskaičiavo; jog 
čia yra apie 300,000 bedar
bių.

di-

Žemes drebėji
me žuvo 8
japonai

k

TOKIO. — Pasikartojan-
WASHINGTON. — CIO 

vadai neketina daryti Kon-
tis žemės drebėjimas pražu- gipsui spaudimo, kad 1950 
dė bent 8 japonus Imaiči getais panaikintų priešuni- 
mieste, 85 mylios į šiaurę jini Ta f to -Hartley’o įstaty- 
nuo sostinės Tokio; sugrio- nl9- 
vė 85 namus ir geležinkelio,
stotį. |Aso, Kyušu saloje, 500 my-

Kartu išsiveržė didžiau- lių į pietus nuo Tokio, bet 
sias ugniakalnis (vulkanas) i nuostolių nepadarė.
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Kai-šeko pavaduotojas Karinė Amerikos valdy- 
generolas Li atvyko Ameri- ba, vakarinėje Vokietijoje, 
kon “gydytis.” Jeigu jam pavedė patiems vokiečiams 
pavyks iš Trumano išgauti spręsti, kokias naujai besi- 
$75,000,000, kuriuos kong- kuriančias . . organizacijas 
resas paskyrė Kinijos rei- galima užgirti.
kalams, tai jau galės Ame-I Bavarijoje naciai susi
riko j užbaigti savo gyveni- Spįetė į nauju vardu pava-
ro ą “besigydydamas.

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

laivai, 
dabar 

lapšaūdo Amerikos preki- 
inius laivus, plaukiojančius 
|tarpe Kinijos liaudies val
domu miestu ir kitų šalių. 
Išsyk valstybės sekretorius 
Achesonas žadėjo protes
tuoti, bet dabar pareiškė,

Kai-šeko kariniai 
liti iš Amerikos,

Pasikėlė algas, dabar pakels f erą
New Yorko Miesto Taryba pasikėlė algas sau ir pakė

lė majorui ir jo pagalbininkams. Tas miestui kaštuos a- 
pie du šimtu tūkstančių dolerių. Pakėlimas algų įeis ga
llon su Naujaisiais Metais.

Komercinė spauda vis garsiau šneka apie pakėlimą 
fėro. Nebeužtenka dešimties centų. Neužteksią ir tryli
kos centų. Reikėsią pereiti tiesiai prie penkiolikos centų 
fėro.

Kas traukiniais ir busais važinėja į darbą ir iš darbo? gali j jus šaudyti. Kas lie- lietuviškieji laikraščiai. 
Ne tie aukšti valdininkai. Fėro pakėlimas gula tiesiai ant 
darbo žmonių pečių. Kai paimsi visus metus, darbininko 
šeimai aukštesnis fėras reiškia mažiau maisto ir rūbu.

Kas blogiausia, tai fėro kėlimas pridengiamas darbi
ninkišku reikalu. Unija reikalauja algų pakėlimo. Val
džia pareiškia, kad algų pakėlimas galimas tik fėro pa
kėlimu. Transporto darbininkų unijos vadai vienon dū- 
don pučia su valdininkais. Jie pritaria valdininkų dema
gogijai. Daugelis kitų unijų nedrįsta kovoti prieš fėro 
pakėlimą, nesigirdi, būtų pasipriešinimas geležinkelių ir 
busų darbininkų algų pakėlimui. Todėl taip mažai tepa
sireiškia protestų prieš fėro kėlimą.

Valdininkai ir komercinė spauda apgaudinėja New j0 eksportuoti ir plėšikus
sykiu su Marshall© planu?Yorko žmones.

Pamiršta tema
Jau kelintas mėnuo mažai kas bekalbama apie aukštas 

kainas ir kovą su jomis. Atrodo, kad tarpe valdžios ir 
spaudos yra suokalbis. Visa ta tema yra pamiršta.

Tuo tarpu kainos ne tik neina mažyn, bet dar žada pa
šokti aukštyn. Pradžią padarė United States Steel 
korporacija. Tuojau ją pasekė kitos plieno kompanijos. 
Iš Washington© buvo pranešta, kad Trumanas paskirs 
komisiją ir tyrinės plieno trusto pakėlimą plieno kainos. 
Bet ir apie tai užviešpatavo kapinė tyla.

Pradžioje metų vėl susirinks Kongresas. Prezidentas 
Harry S. Trumanas padarys Kongresui pranešimą. Ge
ležinkeliečių organas “Labor” spėja, kad prezidentas vėl 
patieks visą “Teisingosios Dalybos” programą. Jis te
besąs nepamiršęs demokratų pasižadėjimų pereitais rin
kimais. Dabar, po\ilgų ir gerų vakacijų, prezidentas esąs 
pasimojęs Kongresą pašokinti!

Vienas dalykas aiškus: Trumanas nepasigailės gražių 
frazių. Jis pabars savo kolegas republikonus ir pakartos 
savo pažadus. Bet taip pat aišku, kad jis nekovos už tai, 
kas reikalinga Amerikos žmonėms. Tai rodo visa praei
tis.

Neseniai skaitėme įdomių davinių apie Amerikos žmo-

SKIRTUMAI TARPE DEMOKRATIJŲ
Dažnai tenka girdėti įvai- dėtį. Fergusonienė giliai 

riose sueigose, tarpe maišy
to luomo žmonių tokius po
sakius :

|— Čia Amerika, o ne Ru
sija. Čia demokratija, o ne 
komunizmas.

I Kalbant apie demokrati- 
dintą organizaciją^ ir dabar ją, reikia žinoti faktą, kad 
jau valdo tą sritį. Amerikos kapitalistų paveldėta (temo
ka rinei valdybai ths patin- kratija yra kapitalistams 
ka, tai ir paveda patiems laisvė, o komunistų demok- 
vokiečiams organizuoti na- pati ja yra dėl darbininkų 
cines organizacijas, tik, ži- laisvė.
noma, kitais vardais, ir su j j Kapitalistai, naudodamie- 
Amerikos blagoslavenst- 1 
va.”

pra-
pra-

atsiduso ir sako:
— Mūsų gyvenimo padė

ties vargus nepajėgsiu pa
pasakoti. Kiek jau vargo 
esame iškentėję, tai tik šių 
kambarių sienos žino. Dau
gelį kaktų skūpiai šiek tiek 
pavalgydinę vaikučius, abu 
su tėvu verkdami sėdėjome 
šioje šėtroje be maisto ir 
šilumos. Vargstame ir lau
kiame, bet patys nežinome, 

iko laukiame. "Tų vargų 
i priespauda kasdien darosi 
sunkesnė ir skaudesnė.

— Kodėl nesikreipiate į 
miesto valdžią dėl pašal
pos?— pastebėjo mokytoja.

— Kreipėmės jau dauge
lį sykių, — paaiškino Fer
gusonienė. — Buvo ir ins
pektorius atsilankęs. Kaip 
tik pasakėm, kad tėvas kol 
__„j dirba, tai pašalpos

• I Dabar Bulgarijoj suaręs- tumas klasinėje demokrati- bai g Jis ir k]ausyti ne- 
„„ tuoti ir teisiami suokalbi- joje._ ... klausė mūsų nusiskundimo,

Dėl pavyzdžio prisimin- bad pusę tėvo mažo uždar-

tuoti, bet dabar pareiškė, | Kada Bulgarijos premje- 
had Plaukianti J ras Dimitrovas numirė, tai

visa kapitalistinė spauda iš
sireiškė, kad jis ne savo 

Kitaip sakant, jūs galite mirčia numirė. Stalinas jį 
plaukioti, o Kai-šeko laivai nužudė. Tą tvirtino ir musų

liaudiškąją Kiniją, visą ri
zika ima ant savęs, v v

čia protestų, tai kaip r'- 
protestuosi, kuomet nežinia 
kur randasi Kai-šekas 
visa savo valdžia.

si jų paveldėta demokrati
ja, pasivėlina sau laisvę iš
naudoti darbininką iki gry
no kaulo ir darbininko liki
mas jiems nerūpi. Komu
nistinė demokratų ja yra 
darbo žmonių laišvė ir li
goje ar senatvėje darbiniu- ‘ 
kų valdžia jų likimu rūpi- 

!nasi. Tai labai didelis skir-

vai

gelbėti darbe, o tuomet už 
maista skola nedidės.

Jis sutiko su mano 
šymu ir rytoj vakare 
dėsiu ten dirbti.

Motina, žiūrėdama i 7 i

kutį, sakoi
— Vaikeli, ar pajėgsi? 

Juk tau ir taip per mažai 
poilsio. Kasdien parėjęs iš 
mokyklos stubą apvalo — 
iš krautuvės parneša ir va
karienę pagamina. Dabar 
dar ir krautuvėj turėsi dir
bti. Oi, varge, varge, ko su
laukėm !

Mokytoja, Miss Brady, • 
per visą tą laiką klausiusi 
ir tėmijusi tą darbininko 
šeimos gyvenimo vaizdą, 
atsisveikindama sergančią 
Fergusonienę ir vaikučius,

SL1 n inkai, kurie, pagelba Tito,

— Puiki demokratija. 
Bagočiai didžiausiuose per- 
tekliuose, o vargšai darbo 
žmonės, patekę nelaimėn, 
gali pasinaudoti kapitalisti
ne demokratija tik tiek, 
kad gali laisvai badauti ir 
iš bado ir skurdo numirti. 
Tokiais nelaimingais, nie
kas nesirūpina.

Pasakius tai, Miss Brady 
apleido tą suklypusią ir ne- 
apšildytą šėtrą.

Tarybų Sąjungoje, kurio
je darbininkai naudojasi 
demokratija, darbininko li
kimas ligoje ir senatvėje 
valdžios lėšomis aprūpina
mas. Ten nėra to vargo ir 
ašarų.

Kazys Darbininkas.

Amerikos ir Anglijos šnipų, siu tikra darbininko šeimos b;o atiduodam e-vdvtoiui Parv^inin keturi einkl.m renS6si nuversti dabartinę gyvenimo vaizdų kapitalis- auau0Qdm •
liaudies valdžią. Suokalbi- gnėje demokratijoje.

- - • ■ ’ -- - ninku tarpe randasi buvęs i pOrt Lee miestelyj, New
•- - . ...iDimitrovo pagelbininkas !jersey valstijoj, ant Lin-

pažino kad pirmiausiai jie ni“£ š"in^ Charles ir Liį 
, Charles,

— 38 metų amžiaus, o jo 
moteris — Lillian 35. Jie 
augina du savo sūnelius, 
Charles 12 metų amžiaus, 
o Allen — 4.

Tėvas, kol kas, dirba, bet 
jau 6 metai gydytojo prie
žiūroje. Jo nesveikatos 
priepuolis — cukrinė liga. 
Bet yra sakoma, kad viena 
bėda, tai dar ne bėda.

Prieš du metus laiko su
sirgo reumatizmu (arthri
tis) j moteris Lillian. Jau 

Kokie patys, taip ir apie, metai ir pusė, kai be kitų 
pagalbos negali nė iš lovos 
pasikelti — invalidė. Jos il
gų ir nuobodžių valandų 
prižiūrėtojas, tai tas mažu
liukas jos sūnus Allen.

Gyvena suklypusioj šėt
roj, be jokių moderniškų 
parankumų. Laimė, kad ge
raširdis tos šėtros savinin
kas neišmeta į gatvę, nes 
ne visada išgalima laiku 
pasimokėti nuoma.

Tėvas nuo ryto iki vaka
ro fabrike, o Charles lanko 
mokyklą. Charles yra ir vy
riausiu stuboje gaspado- joierjų

i Ir ai ii f-i Ir L

ti plėšikai užpuolė Hotel 
Plaza kasierių ir pagrobė 5
milionus frankų, prirengtų Traico n k•darbininkų algų išmokėji- So
'"Ar tik Amerika neprade- 

kui paimti valdžią į savo 
rankas.

Išrodo, kad komercinė 
spauda žinojo apie suokal
bius ant Dimitrovo ir kitų 
pareigūnų gyvasčių ir kuo
met jis numirė, tai manė, 
kad ir Stalinas tokiais 
bjauriais darbais užsiima, 
kaip ir Tito su savo bičiu
liais, todėl ir pradėjo šauk
ti, kad Dimitrovas ne savo 
mirčia numirė.

Pagarsėjęs tarpe negrų 
“Father Divine” neperse
niausiai nupirko, Newark, 
N. J.,j viešbutį su 270 kam
barių ir užmokėjo pusę 
miliono dolerių grynais 
(cash). Dabar vėl veda de
rybas su rabinu Levitsky 
ir nori nupirkti žydų sina
gogą už $250,000.

būti “dieviš-| 
kuoju tėvu” apsimoka, jei-l 

i” sukrauna to-

Tuom sykiu parbėgo iš 
krautuvės Charles, nešinas 
bunduliuku, vakarienei val
gomų daiktų. Priėjęs prie 
motinos lovos, sako:

— Krautuvininkas, Mr. 
Sachs, šiandien peržiūrėjo 
knygelę, pasakė, kad ką 
nors turime daryti in užsi
mokėti už tavorą. Aš jo pa
prašiau, kad duotų man va
karais jam krautuvėje pa-

Truputis žinių iš Angliakasių 
Unijos kovų 
teko kasti giau dirbti.

Vėliau į uniją pradėjo ra-
Pasirodo,

gu “vaikai 
kias sumas pinigų.

nių ekonominę būklę. Tie daviniai baisus. Astuoni mili- tojų susirinkimas, kuriame bu-
jonai žmonių neturi nė po tūkstantį dolerių metinių į-, 
plaukų, šešiolika milijonų žmonių užsidirba mažiau, kaip 
po du tūkstančiu dolerių. Tuo tarpu šiek tiek žmoniškes- 
niam vidutinės šeimos pragyvenimui per metus reikia 
mažiausia trijų tūkstančių dolerių!

Nei prezidentas, nei Kongresas tokiais klausimais ne- 
galvoja.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel HiimbnMf 2-79ft4

NERVAI, LIŪDNA, 
NERAMU

Gerb. daktare. Aš jau pu
sę gyvenimo perleidau ir visus 
blogumus pergyvenau. Mano 
nervai labai prasti. Dėl ma
žiausio rūpesčio, ar nemalo
numo, ar liūdesio man labai 
užeina nervai. Pasidarau ne
rami, silpna, širdis lyg dreba, 
dirbti tada negaliu, — tikras 
Ifgonis. Ir naktį negaliu mie
got, meta iš miego — ir vis 
ta pati mintis puola į galvą.

Tai, kai kitoms nuvytu- 
sioms moterims patariate ko
kių tai hormonų, dėl lytinio 
apetito, tai aš nenoriu to ape
tito beturėti, nes aš jo, ir jau
na būdama, neišmaniau ir ne
įvertinau — ir po šiai dienai 
nežinau to vertės. Užauginau 
trejetą vaikų be jokių apeti- 

\ tų ir norų, tai aš jų ir nebe- 
i ' ieškosiu.

Bet gal tie patys hormonai

■ ATSAKYMAS
štai jums vidinis moters 

i gyvenimo vaizdas, paprastais, 
kasdieniniais žodžiais išreikš
tas . Ne jos tik vienos. Tūks
tančiai tokių nabagučių mote- 

; relių . . . Panašiose aplinkybė
se nuvysta dar ir nepražydę 
geismai, troškimai, gamtos 
įdiegti polėkiai. Markatnas, 

•bespalvis gyvenimas...
Jūsų, Drauge, nusiteikimą, 

Jūsų požiūrius sudarkė ir su
jaukė tas sunkus, slopus gy
venimėlis. Vis dėl to ir Jūsų 
nuotaiką ir savijautą galima 
žymiai pataisyti. Jūs teisi— 
moteriškieji lytiniai hormonai, 
kartu su vitaminais ir minera
lais ir gamtiniu maistu, pa
dės daug ką atgaivinti Jūsų 
organizme ir padarys Jūsų 
gyvenimą malonesnį ir links
mesnį.

Hormonų, deja, be recepto 
gaut negalima: toks jau čia 
patvarkymas. Tegul Jūsų gy-

būtų geri mano nervams pa-jdytojas išrašo Jums receptą, 
L’ - ]<acĮ gautumėt pritinkamą

Jums moteriškąjį hormoną— 
karščiagamį hormoną estroge
nic hormone. Imkite po 1 
gramą kas diena per trejetą 

aplenkite neėmusi 
ketvirtą savaitę ir vėl imkite

taisyti. Mano protas nepa
žeistas, bet tie pergyventi rū
pesčiai, ir bėdos, ir širdgėlos, 
ir labai sunkūs darbai — la
bai paveikė mano nervus. Ar
gi aš jau taip ir turėsiu pa-, savaičių, 
baigt savo gyvenimą?

Man pačiam 
anglį 1900 metais, Monon
gahela River Coal Corp, ka-'šytis ir jankiai. Unija pra- 
syklose. Pradėjau dirbti dėjo gauti šiokių tokių pa- 
prie lietuvio Masočio. Išdir- gerinimų — bosai nebegalė- 
bau kelias savaites. Po to — jo nuvogti anglies svorio, 

1 prie Adomaičio. Porą savai- angliakasiai pradėjo gauti 
čių išdirbau, jis mane įrašė mokestį ir už neproduktyvų 
į uniją, kuri jau buvo suor- darbą 
ganizuota kasykloje.

Kasyklos buvo labai šla
pios, daug nuodingų gasų. 
Mano partnerys pametė 
darbą pri-e Juodojo Deiman
to, išvažiavo kitur dirbti.. 
Palikau vienas dirbti. Ne-| Laikui bėgant daug kas 
mokėjau gerai nušauti ang- pasikeitė. Angliakasiai pra
lies, smulkiai sutrupindavo, dėjo geriau susiorganizuoti, 
tai mažai uždirbdavau, po išgauti senatvės pensiją, 

_ ____ _______ v ______  num i: į pusę mėnesio, sergantiems pagalbą. Pasta- 
Vieną šio rudens miglotą kaiP tik išs™aitinu.

kitus mano.
V. Paukštys

V. Kudirkos 50 metų mirties 
sukaktis Lietuvoje

Vilniuje leidžiamas Litera- šy to ją, kovojusį prieš 
tūra ir Menas praneša, kad
Lietuvos sostinėje įvyko rašy-

vo diskūsuota Vinco Kudirkos 
kūryba. Skaitome:

Besiartinant V. Kudirkos 50 
m. mirtfes sukakčiai, š. m. 
spalio 18 d. LTSR Tarybinių 
rašytojų sąjungos Kritikų sek
cijoje buvo apsvarstytas B. 
Pranskaus pranešimas apie V. 
Kudirkos literatūrinį paliki
mą. Svarstyme dalyvavo akad. 
nrof. J. Žiugžda, rašytojai K. 
Korsakas, J. Šimkus, T. Til
vytis, Alb. Žukauskas, A. 
Vengris, V. Reimeris, J. Bu
tėnas ir kt.

Pranešėjas B. Pranskus nuo
dugniai išnagrinėjo V. Kudir
kos kūrybos progresyviąsias 
d e m o k r atines tendencijas 
ir, iš kitos pusės, parodė 
jo, kaip buržuazinio 
rašytojo, ideologijos ribotumą 
ir prieštaringumą. Referentas 
iškėlė V. Kudirką kaip' ra-

taip mėnesių mėne- 
Bet koks mišrus vita- 
preparatas: Vi-penta

Dayamin, Abdec,

po 1 kas diena, tris savaites 
Imkite 
siais. 
minų 
pearls,
Multovals (G)—V. C. A. Im
kite po 2 ar po 3 piliules per 
vidurį valgymo, visą gyveni
mą. Tincture of iodine—po 
1 lašą kas diena, irgi visą 
gyvenimą, su pienu arba su 
vandeniu.

Kurį laiką imkite ir bromo: 
triple bromides, 15 gr. ta
blets. Po 1 tabletę pusėj sti
klo šilto vandens, gult eida
ma. Būtų gerai ir dažniau. 
Lengvai apramina nervų ar- 
zumą. Būtų gerai ir geležinė 
druska — ferrous sulfate, 4 
or 5 gr. pilis, po 2 per vidurį 
valgymo. Būkite ramutė, pa
silsėkite dažniau, atsiduskite. 
Nebūkite viena: eikite į mi
tingus, į pramogas, į pažmo- 
nius.

c arinę 
biuro-autokratiją ir carinių 

kratų sauvalę, kyšininkavimą 
bei lupikavimą. V. Kudirka 
visu ryškumu parodė katalikų 
dvasininkijos reakcingąją vei
klą, jis negailestingai kritika
vo kai kurių buržuazinės in
teligentijos atstovų savanau-

(prisiruošiamąjį), 
darbą pirm prieinant prie 
anglies. Kiek atsitikdavo 
nelaimių! Sužeisdavo amži
nai ir užmušdavo kas savai
tę. Distrikte nebuvo geros 
priežiūros.

jų bailumą ir pataikavimą ca
rinei valdžiai ir dvarininkijai. . . _ . . . .
V. Kudirka kovojo už tau- dos, eidamas į mokyklą, pa
tinęs lietuvių liaudies teises, 
už jos materialinio ir dvasi
nio gyvenimo pakėlimą. V.
Kudirka buvo vienas tų rašy- į 
tojų, kuris savo kūryba ir kri- viso pasaulio turtus neati- 
tika prisidėjo prie realizmo duočiau. Man baisiai skau- 
ir idėjiškumo įtvirtinimo lietu- 1*~‘ --i-’--- i— j
vių literatūroje. Jis buvo vie
nas žymiųjų kritikinio realiz
mo pirmtakūnų.
I Tačiau V. Kudirka buvo 
buržuazinės demokratijos at
stovas ir vienas v iš jos vadų. 
Dėl to jo kūrybos ideologija į 
buvo ribota i.
Daugelį klausimų jis spren-1 rojusį, o pagaliau patyrus 
dč išeidamas iš siaurų buržu-; priežastį, vakare atėjo at- 
azinių nacionalistinių pozici- lankyti sergančią Ferguso- 
jų. <"...................................
santvarkos nuvertimą,

rytą, Charles, kaip ir visa-

bučiavo motiną. Ji apsipy
lė ašaromis ir vaitojančiai 
sako:

— Aš judu, sūneliai, už

da širdį, kai pamisimu, kad 
neiškentėsiu šių vargų ir 
liksite siratomis.

į Ji, aimanuodama, įsmeigė 
burną į pagalvę, o vaikutis 
ėjo mokyklon, gailiai verk
damas.

,/mvo Mokytoja, Miss Brady,
ir prieštaringa, patėmijusi vaikutį apsiaša-

ruoju laiku, reakcijonie- 
riams aršiau pradėjus siau
sti, kompanijos pradėjo ne
mokėti į mainierių gerovės 
fondą.

I Angliakasiai turi gauti 
tą, už ką jie kovoja. Anglia
kasių darbas yra pavojin
giausias iš visų industrijų. 
Žmogus nueina į kasyklas, 
bet jis nežino, ar pareis va
kare. Reikia dirbti be sau
lės šviesos, prie siurblių

Pamečiau Seiroko kasyk
lą, gavau kitose kasyklose, 
Cincinnati, kur dar nebuvo 
unijos. Tuojau susiorgani
zavo, susirašė apie 100 an
gliakasių, daugiausia atei
viai. Amerikonų priklausė 
tik 5. Kuomet reikėjo iš
rinkti valdybą, neturėjome 
iš ko. Pirmininku išrinko 
slavoką, iždininku airį, pro
tokolų raštininku ir čekma-
nu farmerj, o mane išrinko ventiliuojamo oro. Daugybė 
(finansų raštininku. Kiek angliakasių nuo anglies dul- 
|aš supratau, sutraukiau į kių gauna dusulį, miršta 
knygas vardus ir mitinguo- jauni, mažai kas sulaukia 
se būdavau perkalbėtoju senatvės, 
lenkiškai ir slavenskai tiem, 
kurie nesuprasdavo anglų

D. P. Lekavičius.

Jis nekovojo už carinės nienę.
arkos nuvertimą, nesu- Valandžiukę pasikalbėję, 

i prato kylančios darbininkų mokytoja, Miss Brady, pra-' 
i klasės judėjimo ir socialist!-j0 klausinėti apie Fergu-I

Valandžiukę pasikalbėję
■kalbos, nors ir aš pats ne |f|a:Jn<. PoHięvmac 
per geriausiai mokėjau an- 1 auuoyiiiao

nių idėjų reikšmės lietuviu 
liaudies išsilaisvinimo kovoje,

Po pranešimo kalbėjęs akad; 
prof. J. Žiugžda pasveikino B. 
Pranskaus pastangas teisingu, 
marksistiniu požiūriu įvertinti 
V. Kudirkos palikimą. Bui’r 
žuazinės Lietuvos laikais V. 
Kudirka buvo tiesiog apoteoL 

»z uo j amas. Buržuazija jį lai
kė savo ideologu; jį garbin
dama buržuazija siekė patei
sinti savo' viešpatavimą. V. 
Kudirkos idėjos buvo iškrai
pomos, naudojamos šoviniz
mui skiepyti masių tarpe, 
kurstymui prieš rusų ir len
kų tautas. Kudirka visai ne
buvo tų tautų priešas, jis ko
vojo tik prieš carizmą ir prieš

gliškai. Išbuvau 2 metus. 
[Man nieko nemokėjo už dar- P r a ė j u šio šeštadienio 

straipsnyje “Dėl M. Biržiš- 
kos kalbos skurdo” priešpas
kutiniam paragrafe viena 
eilutė apleista. Paskutinis 
Ito paragrafo sakinys ištisai 

Mitingai būdavo kas sa-turi skambėti:
zatoriai. Daug jų būdavo' Bei skaitęs jo iaštą,atsi- 
pasiunčiami į West Virgini- dusau f Paminiau trūni
ją organizuoti uniją, tai su- L1^vos kaimiečio mal- 
grįždavo sužaloti, nepanašūs de ^.: Nuo Pavietres,, bado, 
į žmones. Kompanijų kons- ^Snies ,u vainos n nuo 
tabeliai primušdavo ir pus- taip sujauktos kalbos - iš- 
gyvį išveždavo už rubežiaus, S^lbek mus, yiespa le.

Lviitxj. į kitą valstiją. Mačiau kelis Labai atsiprašome auto-
V. Kudirkos palikimo vert tokius, kurie nuo to primų-ir skaitytojus.- - - - I l. Karėki.

šonų abelną gyvenimo pa-
Būdamas raštininku, už

sidėjau valgomų produktų 
krautuvėlę.

sulenkėjusią d v a r i n i nkiją. 
Prof. J. Žiugžda nurodė eilę 
faktinių ir metodinių prane
šimo netikslumų. _

Kai kuriuos esminius pra- vaite. Atvažiuodavo organi-| 
nešimo trūkumus taip pat iš
kėlė K. Korsakas. Jis pasiūlė 
LTSR Tarybinių rašytojų są
jungai pravesti V. Kudirkos 
sukakties paminėjimą. Taip 
pat iškeltas reikalas jubilie
jaus proga pradėti ruošti 
spaudai V. Kudirkos rinktinių 
raštų tomą

tinimo klausimais dar kalbė- Šimo visai nebegalėjo dau- 
jo J. Šimkus, J. Butėnas, A. |-------
Sprindis ir kiti, 2 pusk— Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Tree, Gruod- 28, 1949
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(Tąsa)

r>A 'i e1 alinas

— Ar aš kaltas?
— Ne, ne! Tavęs nekaltinu. Pati buvau žiopla. 

Nemaniau, kacl jis taip ilgai gyvens.
— Šitaip? ...
Nuogas, sakyčiau, laukiniškas Amilijos atviru

mas mane pakirto. Man dabar pradėjo aiškėti jos ti
krieji siekimai ir pastangos mane padalyti savo vy
ro partneriu. Užsidegiau cigaretą (aš jau pradėjau 
rūkyti), tūlą laiką, nežinodamas, ką moteriškei at
sakyti, stebėjau ją, lyg laukdamas, kad ji man at
sakytų. Na:

Amilija! Žinau, jūs man norite gero padaryti, 
bet aš jums pasakysiu: kas buvo, — pamirškime. 
Aš toliau neisiu ir nekartosiu to, ką padariau. !

— Kas gi man tenka daryti, Maikiuk? Kas?! — 
lyg isteriškai šaukė Lyšienė.

— Nežinau! Reikalas yra grynai asmeninis ir 
jūs pati galite jį išspręsti. Kodėl neatsiskirti, kaip 
daro kitos poros?

— Jis pasiustų. Jis taip mane myli! Jis man vis
ką pasiryžęs atiduoti. Ko gi tu pats dabar sieksies, 
Maikiuk?

— Aš?
— Doros netekai, likai vienas.
— Man dabar ne tai rūpi, — aiškinau. — Man 

dabar rūpi susidėti pinigų. Pinigai — vyriausias 
mano siekimas. Principus, kokius turėjau, vėjais 
paleidau. Bandymas susilaukti šeimyninio židinio 
negarbingai supliuško. Pasilikau vienas, „kaip, vejąs, 
ir rengiuosi taip gyventi. Ką užgyvensiu? Nei aš, 
nei kas kitas šiuo metu negali pasakyti.

Mums bekalbant, pabudo Lyšis ir atėjo kamba
rin, reikalaudamas kur nors vykti. Buvo aišku, kad 
nei Amilija neigi aš negali su juo niekur rodytis, 
nes jis vos ant kojų tegalėjo pastovėti.

Padėkojęs už pietus, aš vykau savais keliais. Sė
dėdamas gatvekaryj, dar ir dar kartą pergalvojau 
sceną, įvykusią Lyšių namuose. Prisiminiau ir savo 
žodžius, pabertus Amilijai, jog man dabar rūpi nie
kas daugiau, kaip pinigai ir tik pinigai! Jų aš ir 
sieksiuosi! • ' .

Pinigų įsigijimas, turtingu tapimas, dabar buvo 
mano principas, — mano vienintėlis troškulys! “Aš 
Palšiams parodysiu!” galvojau sau. “Parodysiu!...”

Rašo A. F.
Suomių įlankos pietvakarių 

krante stovi senovinis .Talino 
miestas. Talino miestui per 700 
metų. Jis žymus ne tiktai'savo 
senove, bet ir šlovingomis re
voliucinėmis tradicijomis. Tali
no proletariatas visuomet buvo 
revoliucinių sukilimų Estijoje 
iniciatoriumi. Apie tai kalba 
gausybė istorijos paminklų ir 
memorialinių lentų.

1940 metų liepos mėnesį estų 
liaudis, vadovaujama komunis
tų partijos, nuvertė šalyje bur
žuazinę vyriausybę. Viršum se
novinio Germano bokšto pakilo 
Raudona vėliava. Estijos Vals
tybinė Dūma, išreikšdama savo 
liaudies 
šymu į 
Tarybą, 
Tarybų
kų Sąjungos sudėtį; Nuo 1940 
metų liepos 21 dienos Talino 
miestas tapo 
sostine.

jai greičiau atkurti savo pra
monę.

Kasdien į Taliną iš įvairių 
Tarybų Sąjungos kampų at
vyksta galingi 
traukiniai 
niais. Iš 
garvežiai, 
mašinos,
juodieji ir spalvotieji inetalai. 
Ukraina Talinui atsiunčia kok
so, kaustinės sodos ir cukraus

žium ir stojo dešiniųjų pusėn. 
Murray mašina paveikė į jį. 
Lokalas turi 1,100 narių. Da
bar, po visų diskusijų bus lei
džiama nariams nubalsuoti, pa
silikti su dešiniaisiais ar būti t 
išmestais iš CIO.

Visiems žinoma, kad Cleve- 
lande CIO konvencijoj sutvėrė 
International Union of • Elect
rical Workers iš Murray paka- 

.. . TT1 ... ‘ilikų. Dabar toji unija vedaTadžikija ir Uzbekija Eastijos 
sostinę aprūpina 
Azerbaidžanas — naftos pro-| 
dūktais, Gruzija — citrusais, 
Lietuvos TSR — linų pluoštu.! 
Daugiau kaip už 40 milijonų 
rublių vertės įvairios produkci
jos Talinas gavo per pastaruo
sius metus vien tiktai iš Lenin
grado. 3

SKYRIUS SEPTINTAS
L

Keletą kartų skambino Dora Kašėtienė, prašyda
ma mane kur nors ją sutikti. Aš vis atsisakiau, tei
sindamasis, jog nėra laiko, bet, iš tikrųjų, bijojau 
ją sueiti, kad neprasivertų vos spėjusios užgyti 
mano sielos žaizdos, kad iš naujo neprasidėtų 
megztis kokios nors su ja painiavos. Užtenkamai 
jų buvo su Lyšiene!

Dabar aš turėjau ištekliaus ir progų susitikti vi-? 
šokių ponių ir panelių, nesiejančių manęs su jokiais 
šeimyniniais skandalais, Su Dora viskas buvo baig
ta, maniau sau, tuomet kai ji mane paneigė ir ap
leido, ištekėdama už Kašėtos.

Tačiau, vieną dieną, būdamas gerame ūpe, kai 
tik Dora man paskambino, dar kartą mandagiai 
prašydama su ja pasikalbėti, pasiūlymą priėmiau 
ir paskirtuoju laiku susitikome viename restora
ne.

Dora atrodė žymiai pasikeitusi, — sumenkėjusi 
ir išsiblaškiusi, kaip žmogus, paliestas rimtos ne
laimės.

— Gražiai atrodot, Dora! — komplimęntavau 
ją pats tuo netikėdamas.

— Neveidmainiauk, Maiki! — atsiduso ji. —Jūs 
patys žinot,..

— Absoliučiai nieko apie jus šiuo metu nežinau^ 
—buvo mano atsakymas.

— Nežinai mano nelaimių? Visas miestas, man 
rodosi, visas pasaulis jas žino.

— Nelaimės?
— Aš jomis taip esu apsupta, kad nebežinau, 

nuo kur pradėti... Aš jau nesu ta pati Dora, kuri 
tave, Maiki, mylėdama paliko ...

Mes sėdėjome prie švaraus stalo ir per tūlą laiką 
žiūrėjome viens į kitą, netardami žodžio. Man rū- 

’ pejo patirti, kas gi do nelaimės ją apnyko, o mote
riškė, matyt, galvojo, kurią savo nelaimių pirmiau 
man atidengti.

— Girdėjai, mano motina mirė? — po pauzos, 
lyg iš miego pabudusi, pratarė ji.

— Taip, girdėjau! Reiškiu jums savo nuoširdžią 
užuojautą. Bet prisipažinsiu: man jos negaila, — 
ji mane traktavo, kaip nekenčiamą šunį.

— Taip, motina mirė... — atsidūsėjo. — Taigi, 
matai!...

— Anksčiau ar vėliau visi mirsime. Tai neišven
giamybė ! e ...

— Bet tu nežinai josios mirties priežasties, ar 
jau žinai? — tiriamai klausė moteriškė.

— Ne, to tai nežinojau ir nežinau.
— Jos mirties priežastis ir mano nelaimių prie

žastis — ta pati. Ak, koks keistas ir žiaurus šis 
gyvenimas!

Mudu užkandame keptos mėsos ir padavėjas at
nešė po puoduką kavos ir deserto.

— Turit cigare tų? Mačiau, rūkai.
(Bus daugiau)

Miami, Fla.KRISLAI
(Tąsa nuo Ūmo durt.)

Kas nors turi rimtai pagalvo- 
apie išradimą, kaip atskirti Perskaičiau šviesą No. 4-tą 

Mano domesį atkreipė Jono 
Kaškaičio duotas straipsnis 
apie Aleksandrą Puškiną ir jo 

vienas kūrybą, o antras straipsnis A.
B. Apie Pasaulio Kapitalizmo 

nei pasilsėti,.Prietemą. Nors ir daugiau yra 
parašyta neblogų straipsnių ir 

bet čia kitus neminėsiu.
Didžiausio nuopelno užsitar

navo, tai Jonas Kaškaitis, su- 
! teikdamas tiek daug faktų ir 
gražios literatūros eilių apie 

|A. Puškino pasiaukojimą savo 
mylimam kraštui ir darbo liau-

• džiai. Teisybė, Puškinas nejni- 
re. Puškinas ir šiandien gyvas 

skaitytojams?^ūsų širdyse. Kažin ar randasi 
paprotys, tai, toks genijus, kitas poetas, šian- 

kaipo kokią smerti atidėlioti dien pasaulyje, kaip anos žiau- 
duoklių pasimokėjimą arba pre-irios gadynės revoliucinis poe- 
numeratos atsinaujinimą, žmo-tas Aleksandras Puškinas.
gus negali ramiai miegoti, Vl~ Pasaulio Kapitalizmo Prietema 
suomet rūpi, kas čia bus su to- ■ 
mis 'duoklėmis, kad nesuspen- 
duotų, kad neišbrauktų.

Gražiausias
paprotys visas tas pareigas at
likti pačioje
Paskui ištisus metus nė i galvą džiai, tik trumpas ir mažai pa- 
nebeateis mintis, kad esi skal-’sakyta, bet daug kas galima su- 
nas organizacijai bei 

Tomis pačiomis dienomis Ta- tai ir kalėjimu. Panašiai bus čiui.
____ ____ - ’ vadinami|  

rybinė Armija visiems laikams pramonės įmonių darbinin-. jaywalkeis , kuiie pėsti

geležinkelio 
su vertingais krovi- 
RTFSR atgabenami 

elektrovežiai, auto- 
elektros įrengimai,

\ ' [didžiausia kampanija prieš ko-medvime, . . /rT .. j ™ ■’ vmgąją UE (United Electri-;

t i
Kalėdas nuo Naujų Metų. Kaip1 
dabar dalykai stovi, tai didžiau-1 
šia nelaimė. Nepasibaigė ’ ' 
triukšmas, ateina kitas, žmogui j 
nebelieka progos 
rfei sveikatą pasitaisyti!

Ar ne goriau būtų, jeigu tar- eilių, 
pe Kalėdų ir Nauju Metų atsi-l 
.rastų bent poros menesių tar
pas ?cal Workers). Agituoja dirbtu- 

,vių savininkus, kad nevestų 
derybų su UE, neatnaujintų 
kontrakto, kuris pasibaigs 1950 
metais. 
NLRB 
pažintų 
dualinę 

Broliškos respublikos teikia panijos 
pagalbą Estijai ne tiktai pra
moninėmis prekėmis ir žaliava. 
Visiškai neseniai, estų moksli
nių, inžinierinių - techninių 
draugijų Tarybai pakvietus, į lion naujas miesto patvarky- 

.Taliną atvyko leningradiečių mas automobilių vairuotojams 
Tarybų Estijos stachanovininkų delegacija su ir pėstininkams. Jei bus ras-

valią, kraipėsi su pra-
TSRS Aukščiausiąją 
kad priimtų Estiją į 
Socialistinių Respubli-

1941 metais klastingas hitle
rinės Vokietijos užpuolimas Ta-

Tiek apie 
si pratini u s..

sunkumus ir nesu- 
Dabar žodis mūsų 
nariams, taip pat 

mūsų laikraščiu
• Lt. Ka kom-Negražiausias

• i

Taipgi landžioja pasi 
viršininkus, kad nepri-|or£an’zaciių
UE, o pripažintų jų
uniją ii
ir NLRB darys, maty

sime vėliau.
Naujas miesto patvarkymas

Su gruodžio 15 d. įėjo ga-

kalviu Aleksiejumi Riabovu tas automobilius prie šaligatvio 
priešakyje. Garsusis leningra- stovintis, kuris kliudys važiuo- 
diškis svečias jpravedė Talino tei ii’ nebus pašalintas į 48 va- 

savininkas bus bau-rybų Sąjungos atėmė estų liau-' įmonėse keletą seminarų, ku- landas, 
džiai laisvę ir nepriklausomybę.iriuose perdavė estų darbiniu- džiamas $3 pasimokėti, po 72 

Talinas hams savo darbo patyrimą. .valandų $5, < ’ ’Estija ir jos sostinė 
trejus metus kentė po vokiečių 
okupantų batu. 1944 metais Ta-.line viešėjo Latvijos TSR mais- baudžiami ir

1 valandų $5, o jei dar ilgiau,

ban- .
išvijo iš estų žemės vokiškuo-|kų delegacija. Svečiai aplankė do pereiti gatvę viduryje kvar-
sius - fašistinius grobikus. Es-i^ahno fabriką 
tų liaudis vėl atgavo laisvę, ir N J 
Taline viršum Germano bokš-!cec^® darbo 
to vėl plevėsuoja raudonoji darbininkai 
vėliava.

, “Kalov,” kur talo- 
nuodugniai studijavo kiekvienoj 

procesą. Latvių 
ypač susidomėjo 

saldainių įpakavimo mašina, iš
rasta fabriko racionalizato
riaus Raspdio. šita, mašina žy
miai palengvina minkštosios 
karamelės cecho darbo procesą..

John
tos

ir sveikiausias

metu

Iš W. Z. Foster parašytos 
i knygos P. K. P.-, A. B- padarė 
trumpą apžvalgą ir pateikė tik 
jos branduolį, kuris tilpo švie
soj No. 4-tam.

Straipsnį perskaičiau aty-

prasti apie knygos vertybę. 
Mes tokių knygų lietuvių kal
boje neturime. Per pastaruosius 
kelis metus LLD knygas išlei-

> visai lengvo pasiskaitymo. O 
apie šiandieninę pasaulinę pa
dėtį, darbo klasės kovas, ir se
no pasaulio nykimą ir jo prie
temą mes neturime.

Todėl aš siūlau LLD Centro 
Komitetui išleisti Pasaulio Ka- 
pitalizmo Prietemą lietuvių 

savo ^linijų kalboje, nes ne visi LLD na- 
7 iki 15 ceil- rjai įr pašaliečiai lietuviai gali 

Federacija at- skaityti t«kią knygą anglų kal- 
M. A ntanuk

D b'I d • • v ko. rederacija uz d<>

i Važiuotos 
R. Sammons 
bausmės ne 
tomobilistus 
saugumo, (bet sudarys miestui nešė, kad 1950 motais rei- 
šalutinių įplaukų apie 73 tūks- kalaus 
tančių dolerių į metus.

Taigi, kurie nenorite papul
ti į bėdą, susilaukti nemalonu
mų ir bereikalingų išlaidų, pa
tartina prisilaikyti patvarkymo, 
būti atsargiems.
CTS ir ADF Unija nesusitaiko

Clevelando Transit System 
vis dar priešinasi ADF unijos 
reikalavimams pakelti darbi
ninkams algas.. CTS preziden
tas Thomas P. Meaney sako, 
kad vargu streikas bus galima 

Unija yra nutarus

viršininkas
sako k?

tik pamokins au-
ir

WASHINGTON. — l)ar-|
jaywalkers” ,bo Federacijos centras pra-

... Germano bokštas. Jis se
namiesčio dalies aukštumose.• 
Čia — sostinės vyriausybinės 
įstaigos — Estijos TSR Minis
trų Taryba ir respublikinės mi
nisterijos. Germano bokšto de
šinėje matyti plati panorama 
Pergalės aikštės, kurioje dau
giaaukštis Estijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pa
statas. Tolumoje matyti Kad- 
riorgo parkas, kuriam pernai 
sukako 230 metų. Kadriorgo 
parke yra Estijos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pastatas.

Germano bokšto kairėje tę
siasi stambiausias, Michailo Ka
linino vardo, sostinės rajonas. 
XX amžiaus pradžioje šito ra
jono įmonėse 
žymusis 1 . _ 
— Michailas Kalininas. Su Ka-ir tt., turėdavo važiuoti kito-.ku iš darbo, 
linino vardu yra susijęs Esti-,mis gatvėmis arba griovius ap-l Tai vis ta pati 
joje sukūrimas pirmosios bol- lenkti ir važiuoti 
ševikinės organizacijos, iš ku- bei daržais. Kol buvo sausa, vęs neatleidžia iš 
rios išaugo Estijos Komunistų tai dar nieko, bet užėjus lietui nusikapoja savas 
Partija (bolševikų). Kalinino ar sniegui, per purvą nebuvo gų užtenka jiems, 
rajone stambiausios respublikos galima išvažiuoti, įklimpdavo. 
įmonės: seniausia gamykla j Gyventojai 
“Voilta,” jūrinė gamykla, kele- traktoriaus uždengti 
tas tekstilės fabrikų ir kitos taip, kad galima būtų 
įmonės.

Talinas yra stambus respu-

Cleveland, Ohio
Ką vieningumas gali padaryti

Nežinau, ar visiems bus į- 
domus šis nuotikis, kas atsiti
ko Parma, Ohio, ant Ingleside 
Drive. Kontraktorius čia stato, 
daug namų ir turi kasti grio
vius skersai- gatvės, kad pra
vesti vandens dūdas. Jis palik- 
davo tuos griovius be jokios lsveRgti.
apsaugos. Tas tęsėsi keturias- pradėti ^streiką su 23 d. gruo- 
penkias savaites.-

Kuriem reikėdavo mašino- 
tekintoju dirbo mis išvažiuoti į darbą ir par- 

rusų revoliucionierius grįžti; pieniams, duonvežiams

džio. CTS viršininkai verkšle
na, būk miestas neturi pinjgų, 
ir jei pakeltų algas, 
priversti atleisti dalį

nariams algas
tų valandai.
randa, jog samdytojai gan- boję.
na tiek pelnų, kad be savo 
dirbinių pabranginimo ga
lėtų pridėti darbininkams

Darbo Federacija lemia, 
jog pirmasis 1950 pusmetis
bus geroviškas, bet antroje 
metų pusėje bedarbių skai
čius pakils iki 5 milionų.

tai būtu 
darbinin-

šaligatviais bet tie patys politikierjai 
dai’bo 
algas, 
tik jų

ri” darbininkams.

meliodija, 
sa- 

ir ne- 
Pini- 

“netu- 
M. D.

INDIJA ir Australija 
taip pat ketina sumažinti 
žibalo pirkimą iš Jungtinių 
Valstijų.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

reikalavo kon- 
griovius 

perva
žiuoti, bet kontraktorius į tai
mažai kreipė domę. Tuomet gy- 

blikos pramoninis centras. Es- ventojai atsikreipė į transpor- 
veikia mašinų'tacijos, statybos ir apsaugos 

odinės komisijonierius, ir kuomet tas lankyti.
• — « 1 11 * • 1*1

tijos sostinėje
gamybos, medvilnės,
avalynės, popieriaus, lentpiūvių negelbėjo, atsikreipė į Miesto
ir medžio apdirbimo pramonės Tarybą.
įmonės.

Estijos marionetinė buržua- yra ši° Wardo atstove, siu Li
zine vyriausybe užsienio kapi- keturiais Tarybos nariais

Miesto Tarybos narė, kuri

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks sausio 1 d., 3 vai., Liaudies 
Name, 735 Fairmount. Aveį Organi
zacijų delegatai, nepamirškite atsi-

Tą pačią dieną, 4 vai., įvyks LLD 
10 kuopos metinis susirinkimas. Jau 
yra atėjusi knyga už šiuos metus, 
nariai galėsite atsiimti. Valdyba. 
P. Puodis. (280-282)

HARRISON-KEARNY, N. J.

Butai, pensijos 
Sov. niainieriąni

MASKVA. — Sovietų vy- 
riausybė užtikrino visam 
amžiui butus - apartmentus 
tūkstančiams angliakasių, 
knrip dirbo kasvklose nerlka,inga kiekvienoje šeimynoje turė- KL111C (Uipo nas.yuusi. pci tį tokiy gyduolių kaip M j Svil. 
15 metu ir, sulaukė 50 me-ipa’s Miracle Ointment. Jų vardai: 
tų amžiaus, pasitraukia is No 5 
darbo, išeidami gyventi 
valdinėmis pensijomis.

Mainieriai pensininkai 
įgali pasilikti tuose pačiuose 
!namuose gyventi arba ge
resnius pasirinkti.

WASHINGTON. — Skai
čiuojama, kad didieji biz
niai šiemet nusuko valdžiai 
bent bilioną dolerių taksų.

* '. • 1 • • • • V • • 5 j — • Ji IZTllVlVJllOVflNl — IX1U/W1V1NI * f In • tj •talistų naudai griovė ir smuk-įir policijos viršininku atėjo LLD 136 kuopa rengja Naujų Me
dė Talino pramonę, kurią čia'aP^iūi’ėti tas gatves. Apžiūrėję tų sutikimo vakarą (New Years Eve 
jau buvo pradėjęs kurti didysis Privertė kontraktorių skaitytis ’
Rusijos pertvarkytojas — Pe- su gyventojų reikalavimais. j.- 
tras Pirmasis. Estijos buržua- Be to, dabar, kada kontrakto- sime skanią “turkių 
zinė vyriausybė slopino tėvyni- Hai 
nę pramonę ir plačiai atvėrė gatves, nuo kiekvieno 
duris užsieninių markių pre-’pHvalo užsistatyti po $150,000, 
kėms. 1940 metų pradžioje Ta- Jei griovius palieka be ap- 
lino pramonės įmonių darbinin- saugos ir tampa pagautas, pra- 
kų skaičius, palyginti su 1913 randa užstatą, 
getais, sumažėjo bemaž du į Gyventojai laimėjo prieš ruill s
kartus. Vien tiktai Taline kontiaktorių* Parodė vieningu- istorijoje lietuviai lauks Naujų Metų 

dešimčių tūks- mą „tame reikale. Kontrakto
rius dabar pyksta ant jų, ta- 

’ Tas 
vie-

iškasa griovius skersai
griovio

ikiai prie geros muzikos. Taipgi duo- 
į” vakarienę. 

Kaina labai žema, kaip ir visuomet 
pas mus esti. Kviečia Komisija.

(280-282)

CLEVELAND, OHIO
Lauksime Naujų Metų LDS 

be, 9305 St. Clair Ave. Nepamirški
te, draugai ir draugės, nariai ir prie- 
teliai, jog tai mūsų vienintelė nuo
sava vieta. Pirmą sykį Clevelando

Klu-

buvo keletas
taAčių bedarbių. rius dabar pyksta ant jų,

darybų valdžia prikėlė gyve- čiau turi pildyti jų norus.
nimtįi Estijos sostinės pramonę, dar sykį parodo, kad tik 

Talino pramonės nybėje galybė.

savo name gruodžio 31 d., 1949 m. 
Turėsime ir vakarienę, gaspadinės 
ruošia skanius valgius, bus iki valios.
P. Boiko. (280-282)

Bet tikrasis 
įmonių pakilimas prasidėjo tik
tai 1944 metais, kada Tarybi
nė Armija išvadavo Estijos sos
tinę iŠ vokiškųjų - fašistinių

Vedama demoralizacija 
eilėseCIO

CIO United Furniture Wor-
grobikiį Reikėjo didelio darbo kers Local 450 unijoj eina kar- 

Ištos diskusijos, ar pasilikti prie 
r’Trk senojo kovin-

išmestais. šis

Estijos pramonei atkurti.-
Vokiškieji - fašistiniai grobi- CIO ar laikytis 

kai bem^z iki pamatų išgrobė ir gumo ir tapti 
sugriovė Talino gamyklas ii’ fa- lokalas priskaitomas prie kai- 
brikus. Dabar Talino pramonė riųjų ir tai būtų dešimtas iš 
pergyvena\ audringą pakilimą, eilės lokalas, kuris taptų iš- 

respublikos mestu iš CIO.
šio lokalo prezidentas Mor- 

padčdamos ris Pizer jau persivertė rago-

Visos sąjunginės 
broliškai dalinasi savo turtais
su Estijos'sostinę

ROCHESTER, N. Y.
Gedimino Draugyste rengia Nau 

jų Metų pasitikimo 
gruodžio, šeštadienio vakarą,

balių 31-mą

LOS ANGELES. — že
mės drebėjimas pirmadienį 
pakratė šį miestą, bet ne
padarė jokių žymesnių nuo
stoliu.

Kiekvienam kostumeriui, kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
Ointment, lietuviškos išdirbystės 
vaistų.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei-

įvairių nesveikumų, 
nuo “rash”, “athletes 
“sinus” nosies 
nesveikumo .......

niežėjimo odos, 
ivy”, “rectum”.

“piles”, greitai 
piles”, užsisenė-

ir 
1.25
ar
1.25

Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 
nesveikumo, kaina tik $1.00

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų ..................... 1.25

No. 3. Odos 
gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo
“poison

No. 5. Most is nuo 
veikia ant “ 
jusiu ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios į vėžio ligą.
Kaina tik .......................... 2.50

• Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuoki!:
M. ŠVILPA, P. O. Box 7.8. Sta. A. 

Hartford G, Conn.
Vieliniai galil ateiti 607 Broad St., 

Hartford.

gruodžio, šeštadienio vakarą, savo •• 
svetainėje, 575 Joseph Ave. Balius, I!
1 _ _ __ i „___— 1 r. • ■kaipo metinis, nariams privalomas. 
Ir visi Rochesterio ir apylinkių lie
tuviai kviečiami. Muzika šokiams, 
valgiai, gėrimai. Kviečia komisija.
L. B. (280-282)

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 28, 194$
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Liūdna sukaktis Kur sutiksim Naujus Metus? to a gay
event

Du broliai 
plėšikai

Policija sučiupo
James ir William

1
i “Kalėdiškas” 
užpuolikas

du brolius
Young, pir-'puolikas 

masis 28 metų, o antras — 40. Moser, 
Jie sučiupti kada bandė api- $1,000 
plėšti vaistine- Policija susekė Vienas

Kur kitur, jei ne mūsų gra-’ta įniršusi būtų ir paleistų dar- 
žiose Liberty Auditorium patai-, ban perkūnijas, audras, vėtras, 

sako, kad busivis^ *eriau magiau par
leisti Naujų Meti! I S V C.. 71' VO V 
mūsų Kultūriniame Centre ne- eve memorable! Do come and puolimo apylinkės piliečiai, 
gu vienam tupėti namie. Būry
je draugų daug smagiau — gali 
pasidalinti mintimis, pasakyti 
ir pasiklausyti anekdotų ir dar 
prie geros muzikos pasišokti.

Ateikite visi ir atsiveskite sa
vo draugus. Užtikrinu, jog ne
nusivilsite. Orkestrą J. Kazake
vičiaus. Įžanga tik $1.20.

H. F,

i pose. Rengėjai
gražiai išpuošta salė, bus dail
inama kiekvienam asmeniui kc- 
!paraitės bei žaislai (patriukš
mavimui). Be abejonės tikima- i ’
si daug publikos, nes šį Naujų 
Metų pasitikimą rengia net trys 
organizacijos: LDS 200 kuopa. 
Aido Choras ir Lietuvių Kultū
rinis Centras. (

Tiktai nedvejokite dėl blogo 
■ oro. Nors ir mūsų geroji gam-

Metų išvakares
Three organizations have set 

out to make this New Years numerį,
pagal jų automobiliaus laisnių 

kurį jai perdavė už-

make it so!

Kriaučių žinios
klausančių unijoje.

Valdybai apleidus susirinki
mą, įvyko tikras cirkas- Buivy
das, Glaveckas, Vaitukaitis, 
Montvila užbėgo ant steičiaus 
save rekomenduodamiesi gerais 
lokalo vaidininkais. Dipukams 
tie gaivalai dar nėra žinomi, 
unijos taisyklių dar nesupras
dami jie, nors ir po susirinki
mo, balsavo už Vaitukaitį ir 
Montvilą, kaipo už būsimus lo
kalo valdininkus. O Buivydas ir 
jo bendrai 
bininkams priešiškuose, laikraš
čiuose Keleivyje, Vienybėje, 
Amerikoje paskelbė, būk loka
lus išrinkę “naują valdybą.“ 
Rodosi, vietiniai redaktoriai tu
rėjo suprasti, jog nelegališkai 
lunijos viršininkų negalima iš
rinkti. Unijos Joint Board’as 
nepripažįsta tokios no unijistų 
išrinktos valdybos- Dabar vi
siems tų laikraščių redakto
riams reikia atšaukti tą “naują 
lokalo valdybą.” Jiems sarmata 
nuo unijistų.

Dipukų perdaug negalima 
kaltinti dėl šio smurto.- Jie už
augo Lietuvoje prie Smetonos 
ir prie Hitlerio baigė “moks
lus.” Ten unijų nebuvo, apie 
unijas nebuvo valia net kalbėti. 
Bet mes, unijistai, turime pa
smerkti tuos vii*š minėtus di- , ... . . ipūkų organizatorius smurtui. Į 
Unijoje priklauso po 40 metų, 
o laužo unijos taisykles, kvies- 

filmą “Young Guard” atiduoda'giminėmis, Fadeyevas rado jau- darni į unijos susirinkimą ne 
tarybiniam patrijotiniam jauni- jnimo veiksmus buvus taip di-unijistus. Generalė unijos val- 

pa-Įdžiais ir įspūdingais, jog jis nu-dyba čia turės tarti savo žodį 
jaunimo didžiųjų sprendė veiksmų dalyvius pava-ir ateityje tokie pasišovę uniją/ 

dinti jų tikraisiais vardais- Gi daužyti gaivalai turi būti uni- 
Jaunimo veikla Donbaso ka- direktorius Gerasimovas jau- joje numaskuoti. J

sykių srityje susidomėjo žymu- nuolių didvyrių rolėms pakvietė --------------------
Kinematografijos Instituto stu-.TITINIAI PLŪDIMAI 
dentus ir patarė jiems filmoje. ~ * 
vaidinti taip, kaip jie jaučiasi 
patys. Atvaizduoti didvyrius 
jaunuolius jiems nebuvo per 
sunku, kadangi daugelis jų pa
tys buvo pergyvenę filmoje vaiz
duojamus įvykius.

Filmą “YOUNG GUARD 
lintensyviai dominanti ir ______

įjaudinanti, sykiu ir primenan-!s^ užpulti Jugoslaviją 
jti plėšriesiems karo vilkams,'gyrgsi j”?ns1avn nrn‘
i jog Tarybų Sąjunga nėra ta 
avelė, kurią bile dieną būtų ga- 
ilima pasiskersti pietums.

Gruodžio 
veri metai, 
siūnienė, 
draugė.

28 d- sukanka 
kai mirė Elsie 
mūsų visų i .

ket

Jonas Gasiūnas tėvai Petras ir y
Agota Norkai, brolis Artūras, 
daugelis giminių ir draugų.

Ryžtinga darbuotis darbo 
žmonių gerovei, drauginga vi
siems, Elsie buvo gražus pavyz
dys amerikietiškajai lietuvių 
gentkartei. Ji dainavo 
Chore ir jo merginų 
skambino stygų orkestre, veik-i 
liai dalyvavo LDS 
daug nudirbo karo 
Lietuvos pagalbai, 
darbavosi kožname r 
lietuvių visuomenės svarbiame 
žygyje, buvo nare kožnos darbo 
žmonėms būtinos organizacijos-

Merrick teismabutj^u teisiai- 
nas DeWitt Combs, 22 metų, 
uvęs marinas, kuris pavasarį 
ušovė merginos tėvą. Sako, 
ad jis susipyko su mergina

Buivydo su savo “vaisku” bu- 
___ ___ vo užsibrėžta smurtu pasigrob- 
mylimalti lietuvių 

lo valdyba * * 
jos vyras nagus.

Į
• Gruodžio
Amerikos Piliečių Klubo patal

poje įvyko lokalo metinis susi
rinkimas perrinkimui lokalo 
valdybos ateinantiems metams. 
J susirinkimą iš anksto buvo su- 

uetuvių org-anjzuoti kriaučiai ir ne 
Aido kriaučiai dipukai. Dirbtuvių 

grupėje,lpirrninįnhai 'pastebėjo, kad di- 
idesnė jų dalis visai unijoje ne- 

jaunimo/prĮ|<|aus(>, įacĮ pirmininkas V. 
nualintos Zaveckas pareikalavo nepriklau- 

Ir bendrai sančiuosius apleisti svetainę, 
pažangiosios Svetainėje pasigirdo šauksmas

■ —neapleisime. O dar vienas už-' 
Įsilipo ant steičiaus, kur lokalo 
ivaldyba susėdus, ir pasakė — 
aš nepriklausau unijoje bet esu i ’
Įkviestas į šį susirinkimą, tad 
ir atvykau iš Newark, N. J.

Lokalo pirmininkas ir visa 
valdyba su delegatu, pagal uni-

kriaučių 54-to loka- 
bet, vargšai nudegė

14-tą, Lietuvių

.ita Fay, susipykimo kaltiniu- >i°s taisykles, buvo priversti su- 
u numatė jos tėvą, nuėjo į jo sirinkimą nukelti, kadangi su- 
amus ir nušovė. sirinkime radosi daugelis nepri-

YOUXG GUARD" Vaizduoju 
Tarybų Sąjungos Patrijotinį 

Jaunimą
Stanley Teatre, 7th Avė., 

>rie 42nd St., pradėtoji šventė
ms rodyti Tarybų Sąjungos

mui atitinkamą pagarbą, 
vaizdavimu
nuoveikių tėvynės karo metu.

sis tarybinis novelistas Alek
sandras Fadeyevas po pamaty- 

i ino spaudoje žinelės ,jog ant vo
kiečių štabo patalpų tapo iš
kelta raudonoji vėliava. Jis aky
vai stebėjo tolimesnius jauni
mo veiksmus 
laisvinimo 
jon gauti 
nių žinių.
Fadeyevas
savo novelę “YOUNG GUARD,” 
iš kurios, autoriaus priežiūroje, 
Sergėjus Gerasimovas pagauni- 
no filmai scenerijų ir pats pri 
žiūrėjo filmos gamyba. Dim it

ir tuojau po iš- 
tos srities nuvyko 

pirmarankių plates- 
Jomis vaduodamasis, 
parašė paskubusiąja

TEATRAI
ris Shostakovičius paruošė kom
pozicijas, pritaikytas 
ir veiksmams.

Nuvykęs tyrinėti 
veiklą, rinkti medžiagą 
volei, kalbėdamasis su

padėčiai

jaunimo 
savo no- 
didvyrių

Ginkluotas ir maskuotas 
Conrad 
ir pačiupo 

algomis, 
dirbančių

UŽ-

ma

įsiveržė į 
Ine. raštinę 

darbininku *- 
iš raštinėj 

neišpildė jo 
tai tą revolverio

bloškė Po to įsakė kasierkai 
pinigus surišti gražiai, tikrai, 
kaip kalėdinę dovaną, kad ati
tiktų sezonui. Kada viskas bu
vo išpildyta, tai vagis visiems 
palinkėjo laimingų Kalėdų ir 
išsinešdino.

WASHINGTON. — Bi
joma, kad kietosios anglies 

reikalavi-^mainieriai nesustreikuotų 
kotu par- po naujų metų.

4

The setting for a gala affair 
is there — a large beautifully 
decorated dance hall, favors, 
food and drinks of all kinds to 
suit all tastes.

You may come alone, with 
escort or two, and or, a girl 
(two, but come you should!

Let’s all ibe there to greet 
the New Year in. a truly festive 
mood! The place —• Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Ad
mission, a mere $1-20.

Committee,

an 
or

HANOI. — Prancūzų ko- 
ilonijos Indo-Kinos koman- 
Idieriai sustatė 50,000 savo 
armijos paliai rubežių su 

Į Kinų Liaudies Respublika .

kad bėgyje šešių savaičių atli-į 
ko tuziną vagysčių ir užpuoli
mų. Jie užpuldinėjo vaistines, 
krautuves ir ypatingai prieš 
Kalėdas gėralų sandėlius. Abu 
jau pirmiau buvo nuteisti už | 
panašią “profesiją.“

Užrasykit Laisvę Savo Draugui.

PRANEŠIMAS i
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubas rengia Nauju Metu 
pasitikimo vakarėli 31 d. gruodžio, 
šeštadienio vakarą, savo kambariuo
se, 408 Court. St. Visi nariai turi 
dalyvauti, nes yra metinis parengi
mas. Ir visi mums prijaučiantieji eli- 
zabethieeiai prašomi atvykti. Bus už
kandžių ii* minkštu gėrimu. Pradžia 
8 vai. vakaro. Klubietis -J. XV.

g
ROMA. — Italijos Ko 

įmunistų Partijos vadovybė §
nutarė šluoti iš partijos sib 

lietuviškuose, dar- pnadvasius ir ragino budėti 
prieš išdavikus.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

d

!x5

X,

IR PAGYRAI
BELGRAD, Jugoslavija.

— Kuomet Sovietų Sąjunga’ 
minėjo Stalino 70 metų su
kaktį, tai jugoslavų Tito 
valdininkai pasmarkino plū-

__ dimus prieš Sovietų šalį; 
r gailiai pasakojo, būk Sovietai grę- 

ii 
. jugoslavų armijos 

stiprumu.
‘‘Amerikos Balso” radijas 

tuo pačiu laiku kartotinai 
drąsino Tito, kad “Jungti
nės Valstijos priešingos bet 
kokiam užpuolimui.”

NEW YORK. — Pabė
gęs iš Jugoslavijos kunigas 
prof. Kruno Pandzic sakė, 
kad Tito su savo šalininkais 
išžudę daugiau kaip 300,- 
000 katalikų.

NEW YORK. — Derybos 
tarp kietosios anglies kom
panijų ir Mainierių Unijos 
tapo pertrauktos penkioms 
dienoms.

Scena iš naujos filmos “Young Guard, vaiz
duojančios Tarybų Sąjungos jaunimo gyvenimą ir 
veiksmus. Rodoma Stanley Teatre, 7th Ave. ir 
42nd Street, New Yorke.

WASHINGTON. — Ge
ležinkelių kompanijos taip
gi kreipėsi į prezidentą 
Trumaną, kad priverstų 
mainierius dirbti pilną lai-

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5178

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai

Laidotuvių Direktoriai:

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

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos me- 
- sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus

Visoki vaistai, kosmetikai, liūdi 
kiam reikmenys, jvairūs daikto 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
• Optometrists 

394-398 BROADWA Y 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8S12

*a6*

TELEPHONE
STAGG 8-5048

y?s if■ Ml

; j f *A

ICES. TEL,

HY. 7-8681

•W*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALT ON-BAL1 RŪNAS, Manager

(Lulsniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos ’ i 

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

Bizniui Atskaitos Del Taksy
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federal'ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose .šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportą vim o taksų dėl 
individualų, individualių- biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir; lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČ1Ų, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federdleje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje .šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

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

STANLEY P. ZUBAW1CZ (ZUBAV1Č1US) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3019.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Telefonas
EVergreen 4-9407

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

v

TONY’S a

UP-TO-DATE ’

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

M

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

h r/ITOO^Q 1> AD 411 GRAND STREET 
£ ZilJl I O DAll BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

* ♦

♦

' EVergreen 4-7729
> Telefonas

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNK 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lath. Daily)—Tree., Gruod- 28, 1949
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