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Rašo D. M. SOLOMSKAS

Mr. Bernard Barneli ir jo 
atominis štabas pasitraukė iš 
komisijos, kuriai buvo pavesta 
išdirbti plauni atoniįniu jėgų 

Nepaisant, k icJkt u rč i u 
garbintu ji už jm dar-

toj krypty). kurioj 
turėjo dirbti.

komisija

Mr. Baruch, vietoj rūpintis, 
kaip greičiau prisidėti prie to. 
kad panaikinus tuos barbariš
kus karo agresijų ginklus, tai 
jis rūpinosi, kaip pakeisti pa
matinius Jungtinių 'rautų or
ganizacijos taisyklių punktus.

šia įstaiga yra seimas — su
važiavimas visu šalių atstovų. 
Tarpe suvažiavimų, tai Saugu
mo Taryba. Jokios kitos ko
misijos neturi galios taisyti or-

misijų pareiga ne taisyklos 
bet pačioms prie tai- 
prisitaik inti ir ju iš
dirbti. Mr. Baruch tomuose

“nesuprato” ir. aišku, kad jam 
ir jo štabui nieko kito neliko, 
kaip tik rezignuoti.

Komitetas, kuris neva tyri
nėja “neamerikinę veiklą.” 
tikrumoje patsai yra prieš- 
amerikinis. Jam Amerikos Re
voliucijos laisvių tradicijos, 
Washingtono. J e f f e r s o no. 
Paine, Lincolno ir kitu Ame
rikos laisvių ’.adų idėjos yra
svetimos. Tą parodo, kad li
tas, jog jis siūlo, idant bile 
pilietis, kuris tik pasirodytų 
negana “amerikoniškas,” turi

tintas. kad spaudai, kuri pu
si r o d ytn “neamerikoniška.” 
atimti antros klasės pašto lei-

Kas yra 
įgi toki 

kaip Rankin ir kiti! 
ameri-

yra amerikoniška ir 
“neamerikoniška” ? 1 
ponai.
Aišku, kas jiems yra
koniška” — tai tas, kad darbo 
liaudis būtų vergų padėtyje, 
kad tik saujalo turčių naudo
tųsi laisve. Matyt, kad jie vi
sai nesistengia susipažinti su 
Amerikos N e p r i k 1 a u so m y b ės
Paskelbimo dokumentu, kuris 
mokina, kad liaudis, jeigu jos 
didžiumai pasidaro netikusi 
pirmesnė tvarka, turi Dievo 
duotą teisę tą tvarką praša
linti.

Net tok is turčių dienraštis, 
kaip New York Times ir tai 
sako, kad to komiteto pasiū
lymai yra pavojingi. O jeigu 
jo pasiūlymai yra pavojingi, 
tai reiškia, kad ii- patsai komi
tetas yra pavojingas Amerikos 
laisvei. Amerikos žmonių lais
ves įstaigoms ir tradicijoms.

Sovietu rašytojas Poltorac- 
l<i, kuris dalyvavo Jungtiniu 
Tautu organizacijos seime 
New Yorke, pakritikavo šj 
didmiestį už n (‘švarą ii- kitus 
dalykus.

Kritika* teisinga, tą tu į ėjo 
pripažinti* ir turčių spauda. 
Bot vis vien tai spaudai nepa
tiko. Tūli dienraščiai net re
dakcinius parašė argumentuo
dami. Matote, koki jautrūs' 
Net tiesos negalime pakelti. O 
kiek ta spauda išmislų prirašo
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Prezid. Trumanas Pateikė
Jungto Valstijų Kongresui

Ekonominį Raportą

Sovietų Pasiūlytoji Progra
ma Vokietijos Klausimu

Wahsington, sausio 8 d. 
Prez. Trumanas šiandie 
pateikė Jungtinių Valstij 
kongresui savo ilgą ekom 
mini raportą, paliesdami 
kai kuriuo

ueR algų pakėlimo, tiek kai
nų sumažinimo klausimais 
griežtai nepasisakė

Del butu nuomu kontro- 
4, 4

3

opiausius mūsų imas, kad kongresas 
priimtu Įstatymą, garantuo- 

,, . . . ■. _ janti ne š. m. birželio mėn.Prezidentas primin<\ jog • . * • , . ,. . ... ' , ‘ i nuomu kontrole,būtinai reikia pakelti dar-1 r. *i • • i i -i i • Jis pasisakė pries t:u bminkams algas ir bendrai ■ 1 1 v. .r v ,• i v v . uz na ;amas sumazimma. cadidinti darbo zmormi pa- ., , • ,-■
lamas, kad uz jas galėtu1 ■' r: i • • praplovimą socialia s-imindis pirktis ovveiumui iJ T . .

imvha nesu:-totu «- l
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i Algoms ir Darbo Valam 
; doms Regu Ii uoti įstatymo.

Prezidentas ma.no. kad 
šiais im tais Amerikoje turi

Maskva. — Kovo 10 dieną kultūriniais reikalais.
Maskvoj atsidarys Keturių *(3) Reikalinga pakelti 
Didžiųjų- užsipnio ministrų ; Ruhr’o srities industrijos 
konferencija, į kurioj bus 
siekiamas! išdirbti sąlygas 
kuriomis galima būtų si 
Vokietija pasirašyti taiką
Spauda apibūdina sekamas j ma padėti Vokietijos žmo- 

nėms ir kaimyniškoms ša
lims. x

(4) Būtinai pravesti ątly- 
ginimą Jungtinių Tautų ša
lims tam tikrais vakarinės 
Vokietijos fabrikais, kaip 
buvo susitarta Potsdamo 
konferencijoj.

Toki tai pamatiniai So
vietų Sąjungos Reikalavimai

(1) Reikalinga griežčiau 
pravesti Amerikos ir Angli
jos okupuotoj Vokietijos

; dalyj vokiečių nuginklavimo 
ir nuo hitlerizmo atauklė- 
jimo darbas.

(2) Reikalinga sudaryti 
Vokietijos centralinė val-

' džia, kuri, Jungtim Tautų 
; okupacinės komandos vado- 
; vybėj, rūpintųsi bendrai

būti u/.i įkrinta nuimnam : Vokietijos ekonominiais ir 
darbo žmonių darbai, ta
čiau
darbiu šiuo metu vra apie 

4. t. 1

du mil ienai ir kad tai esąs
minimum skaičius, kad atei

kad fabrikantai numažintų 
ant savo produktų kainas.

Jo nuomone, reikėtų 'pa
kelti pagrindines darbinin
kams algas — ligi šiol, ei
nant istatvtnais, pagrindinė 
(minimum) Jungt. Valstijų
darbininko alga buvo 40c i tyje bedarbių bus daug 
valandai. Kokio didumo to-' (Plačiau apie prez. rl 
ji alga turėtų būti ateityje,' mano pateiktą kongrese 
prezidentas nepasakė. kononūnį programą 1

Bendrai, prez. Trumanas rašyti ! aisvėje vėliau.)

įnešė Biliu Prieš
i. • •

Darbo Unijas '
Washington. — Senato

rius Joseph H. Bali, repub- 
likonas iš Michigan valsti
jos įnešė bilių, kuriame rei
kalauja, kad būtu panaikin- 
tos unijinės dirbtuves — 
“closed shop’’. Tai reiškia, 
jeigu šis dilius bus pravary
tas, tai pilnai unijinių dirb
tuvių neliks, nes tada bosai 
galės visai su unijomis ne-

kieta tam

kad tos industrijos

Kas dėl Vokietijos-Lenkijos 
sienos, tai Sovietai skaito 
tą klausimą jau baigtų.

;i-; pripažino,'kad be-' H iIViikolaicikmiai Dalyvaus 
j I .enkijos Seimo Rinkimuose

Varšuva, Lenkija. — Per I pie 
i kiek laiko ponas Mikoltiiči lr”' 
kas, kiuris yra,reakcinių jč 

i gų vadas Lenkijoj, vis ne

Sena, Nudėvėta
Hitlerine Giesmelė

Ankara, Turkija. —Trans-

Vitus balsavimuose, ar juo? 
boikotuos. Jo partija, kuri. 

’ suklaidinimui žmonių,’ va- 
> dinasi “Valstiečių Partija”

! “terorą” ir pasakojo, 
kad balsavimus boikotuos.

Bet štai Lenkijos policija 
suėmė fašistų dokumentus, 
kuriuose yra įsakoma, kad 
Mikolaičikas b o i koduotų 
rinkimus. Tada jis, kad pa

Jordano karalius A. Ibn UI- ją), statė kandidatus, bet dalyvat 
Hussein pasisakė, kad jis Mikolaičikas vis bubnino a- priėmė.
pasirašys sii Turkija’sutar
ti. Jis sal o, kad bi 
vietų Sąjunga sudaro 
vojų” Trans-Jordanu: 
žinoma, sena hitlerine gies
mė.

Kai]) Hitleris, Mussolini s 
ir Japonijos imperialistai 
darę Suokalbius, pasirašine-: įas fieldmaršalas Montgo- 
jo visokias “Ašies” sutartis,' 
tai “prieš Kominterną”, t; 
prieš -Sovietu “pavoju , 

varytas, tai reikš panaiki-1 taip dabar tūriai ir ' arabu 
nima Darbo Santvkių Akto, .reakcininkai suokalbius dat 
kurio skyrius 8, paragrafas ,.o p. ant Sovietu beda ver-1 
3-čias, pripažino unijoms čia. 
teisę — neimti' neunijinių 
darbininkų j < 
darbininku dirbtuves, v

nori darban žmogų, ar jis 
priklauso unijai, ar ne.

d SovietŲ Maršalai 
Aplankys Angliją

Maskva. — Dabar Sovie- 
: tų Sąjungoj vieši Anglijos 
’ generalinio štabo viršinin-

! ‘"neklauso”, pasiūlė savo 
! partijos centrui rinkimuose

Stalinas ir Molotovas 
Dėkoja

Maskva. — Vasario 9 d.
Įvyks visuotini balsavimai

Generolą Marshallą Užgyrė 
Jungtinių Valstijų Senatas 

Be Pasipriešinimo
Washington, sausio 8 d.—

liai pranešta senatui, kad 
prez. Trumanas paskyrė 
gen. Marshallą mūsų kraš
to valstybės sekretorium,

na i.

senatas tuojau ji užgirtų.
Tai]) ir buvo padaryta: 

senatas vienbalsiai jį užgy-

Gen. George C. Marshall

taikos ir draugingumo su 
visomis didžiosiomis valsty
bėmis Jungtinėse Tautose, 
sekdamas rooseveltines tra
dicijas” pareiškė Daily 
Worker.

Kaip žiūri Kiti Kraštai?
Associated Press kores

pondentas Maskvoje prane
ša, kad Tarybų Sąjungoje 
žiūrima į Marshallo pasky
rima bešališkai. Vienas aiš
ku: Marshallas turi pažin- 
čių su Tarybų Sąjungos val
stybės vairo vairuotojais, 
kadangi jis buvo Teherano 
ir Jaltos konferencijose.

Iš Nankingo pranešama,

džia labai atsargiai žiūri į 
Marshallo paskyrimą, neno
rėdama “išsišokti.” Tačiau, 
yra pranešimų, jog Chinijos 
reakcininkai nepasitenkinę 
dėl to, kad jie žino, jog 
Marshallas juos pažįsta ir 
netgi viešai labai aštriai pa- 

' smerkė.
Iš Londono pranešama, 

kad ten visa spauda užgiriu 
Marshallo paskyrimą, ta
čiau kai kuri spauda tai 

- padarė labai rezervuotai, 
, kadangi tai jai buvo didelė 
staigmena.

Ispanijos fašistų spauda

į

ko, kad senatas be jokių 
platesnių diskusijų užgirtų 
prezidento skiriamus asme
nis, ypačiai tokioms vie
toms, kaip valstybės sekre
toriaus.

buvo nustebinta Byrnes’o 
staigiu pasitraukimu ir 
Marshallo paskyrimu vals- 
tvbės sekretorium.

Tenka priminti, jog viso
Dėl Marshallo paskyrimo 

valstybės sekretoriaus vie
tai. aišku, pasireiškė visos 

tai Maskvoj. Jie kandidatė- i šalies spauda. Beveik visa 
ra priėmė ir padėkojo pilie-; spauda, nepaisant politinių 

: čiams, kad jiems pasitiki 
1 iškėlė

nominuoja kandidatus. Sta
lina ir Molotova nominavo 
tam tikri rinkimų distrik-

mery. Jis užkvietė Sovietų 
„ generalinio štabo viršinin- 

, ką maršalą Aleksandrą Va- 
silevskį ir eilę kitų maršalų 
apsilankyti į Angliją. Nu- 

! matoma, kad ateinantį pa-1 iškėlė jų kandidatūrą 
| vasari maršalas Vasilevskis ; Aukščiausią Sovietą.

„rov.iTn.dn Trans-Jordanas yra Ang-' į,- kai' kurie kiti apsilankysoiga^izuotų: )ijos kolonijatai dalis Anglijoj. ■ ----------------
buvusios Palestinos. Jis ne- -.. ...........  - r Shanghajus. — 14-ką
sirubežiuoja su Sovietų Są-• Bombay,’Indija. — Vietos : miesto profesinių ir kitokių 
junga. Ten stovi apie 100,- policija užmušė penkis ir 

sužeidė 28 asmenis laike už- 
o ^as karalius yra puolimo ant darbininkų au

dėjų.

Washington. — Valdžia;
panaikins nuomų kontrolę i boTamdu’ JmperiaHstu ar- 
koteliams, kurie savo kam- mjjos> G 'cvo ycl ” 
barius išnuomuoja dienoms, Londono įrankis.' 
o ne savaitėms; taipgi pa- — 
naikinama kontrolė ir tūris- 
tiniams “cabinams”.

ir krypčių, pasisakė g 
į lankiai šiuo reikalu. 
4

organizacijų reik alauja, 
kad Amerika liautųsi rėmu
si Chiang Kai-sheko val
džia, t

i

Net ir kairioji spauda kol

apie šias permainas mūsų 
valstybės departmente, ta
čiau niekur aiškiai tuo rei
kalu nepasisakoma, kadangi . 
viskas įvyko gan staigiai.

Demokratinė pasauk spau-

kas neišstojo griežčiau prieš na Marshallui: jis.‘stovėjo 
Marshallą. Antai dienraštis I už antrojo fronto atidary- 
Daily Worker, kuris skaito- mą Francijoje, kuomet 

Churchillas norėjo, kad toks 
“frontas” būtų atidarytas 
Balkanuose. Roosevelto ir 
Marshallo reikalavimas- lai-’ 
mėjo ir dėl to Churchillas 
labai Marshallo neapkentė 

1 ir priešinosi visomis ketu-

nistų Partijos organu, para
šė įvedamąjį, kuriame dien
raščio redakcija sako, rei
kia’ palaukti ir pamatyti 
kaip viskas eisis, kaip Mar
shallas vadovaus mūsų už
sieninei politikai. Be kitko ! riomis prieš jo paskyrimu 
Dailv Workeris primena to
ki fakta: 

4. 4-

“Generolas Marshall’as 
vra gerai žinomas karys 
kuris karo metu užsitarna 
vo pagarbą, laimėdama? 
Winston Churchillo neapy 
kantą del to, kad Marshal 
las, vykdydamas gyvenimą’ 
Roosevelto norus, stovč.p 
už antrojo fronto atidary 
mą Europoje.”

Tačiau, Daily Worker? 
primena ir tai, kad Mar 
shallas yra militarinis as 
muo; primena, kad Marsha 
llo žygiai Chinijoje nesu te i 
kia Amerikos žmonėms op-

Norwood, Mass *

darbininkai,

<. ■ ,i luftA-fr,

ma — muzika, dainomis ir 
gražiomis kalbomis. Įvyks
ta sekmadienį, sausio 12 d., 
1947, Lietuvių Svetainėje, 
Norwoode. Pradžia 2-rą v. 
po pietų. Programos pildy-

■ į '':

kui redaktoriai dar pyksta, 
kad Sovietai neturi pasitikėji- tojai: Robert Niaurū, lyriš- 
mo Amerikos valdančiajai 
klasei.

kas tenoras; Olga Zaruba, 
pianistė, Frank Kovachich, 
akordionist., Norwoodo Vy-

i rų Choras su naujomis dai-j 
i nomis puikiai pasirodys ir 
Į svečiai pasakys prakalbas.
. Todėl kiekvieno gero lietu- 

keliu. kaip Irano reakcija. Rot: vio^ii’ lietuvaitės privalumas
■ jų planai neišdegė. Jie buvo i atsilankyti ir praleisti sma- 

suimti. žinotna, tuo dar nesi-: giai ir naudingai laiką, 
baigia reakcijos kova grįži- | Kviečia —
mui į galią. i Bendras Draugijų Komitet. |

Vengrijoj susekta fašistu 
suokalbis, kurio planavo grą
žinti į valdžia Hitlerio sėbrą 
admirolą Ilorthy. Suokalbinin
kai prie savo tikslo ėjo tuo1 
keliu, kaip Irano reakcija.

■

*.W’

Sknbinanticji dirbti unijistai, Renault Auto Works
Fra nei jo j, yra ir savininkai. Francija nacionalizavo auto industriją tuojau po ka
ro ir dabar pelnas eina j pačiu darbininku kišenių.

a ■ . m • . .'• •■ -p. ? ■ Vi )■ ■ ' ' ■ 7j,‘< *?<:.■•■ •'<:’Jf

i antrojo fronto komandie- 
: rium.

Tačiau militarinės opera
cijos, — taktika ir strategi- 

■ ja — buvo vienas dalykas, o 
! politiniai - diplomatin. dar
bai — kitas, sako kiti. Šiuo 

į metu pasaulio tautos trokš- 
; ta pastovios taikos, kurią 
gali užtikrinti tik Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos geri 

‘ santykiai. Jeigu Marshallas 
į ta linkme mūsų užsieninę 
i politika ves, tai ir bus ge- 
rai.

ti ir pamatyti.

kia Amerikos žmonėms op- Maskva. — Tarybų Są- 
timizmo dėl jo pąsky>rimo jungos ministrų taryba pa

skyrė 52 asmenis, kurie, sa
vo ruožtu, skirs stalininius 
prizus tiems mokslinin
kams, kurie bus labiausiai 
pasižymėję tarybinio moks-

valstybės sekretorium.
“Amerikos liaudis nori, 

kad generolas Marshallas 
vadovautų valstybės de-
partmentui taip, kad 

■vestų mūsų kraštą linkui io plėtojime.

jįk.'I.'.k&ts®'
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|1

j Pi



Antras Pusi. I

. Jos. Weiss •* 
D, M. Sholl 
Itoy Mizara

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Ln c. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

_______________ Tel. STagg 2-3878

President ..................
Secretary Treasurer 
Editor ........................

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ................................... $7.00
United States, six months ............................ $3.75
Brooklyn, N. Y., per year .............................. $8.00
Brooklyn, N. Y., six months .......................... $4.00
Canada xapd Brazil, per year ........................ $8.00
Canada and Brazil, six months ....................  $4.00
Foreign countries, per year............................ $9.00
Foreign countries, six months .......   $4.50

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

Washingtone
. - i.

Nuo šių metų pradžios ligi šiol ne tik visos šalies, 
bet, dalinai, viso pasaulio dėmėkis yra atkreiptas į Wa- 
shingtoną. Ir dėl to nėra ko stebėtis.

Susirinko 80-tasis šalies kongresas, kurio daugumą 
sudaro republikonai. Kiekvienam, vadinasi, įdomu, kai 
po 14-kos metų mūsų šalies kongrese ir vėl atsistoja Hoo- 
verio partija priešakyje.

Per anksti, žinoma, sakyti, kaip ir kas ateityje bus; 
užtenka to, kad progresyviai žmonės nesitiki iš šito kon
greso nieko gero.

Šiuo metu kongresui yra pateikta daugybė visokių 
bilių, kurių dauguma aiškiai pasako, kad jis, .kongresas, 
žada užduoti smūgį visiems tiems mūsų krašto įstaty
mams, pagal kuriuos organizuoti darbininkai ligi šiol 
galėjo ginti savo ir savo brolių interesus.

Nesakome, jog. kiekvienas kilius, pateiktas kongre
sui, yra blogas, — ne! rą^gerų bilių, bet labai mažai.

Daugiausiaj vis tai bilidi esisiekią durti nugaron orga
nizuotiems darbininkams ir bendrai demokratinei visuo
menei.

16. 1947Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Penki tūkstančiai unijistų, CIO Wholesale & Warehouse Workers Lokalo 65- 
to nariu, apsupo bloką pikietu prie New York Merchandise Co. Firma yra už- 
streikuota nuo spalių 16-tos.

Laiškas iš Lietuvos

’S
>> $>>>: ' •;

M
L

... Vy

manome, kad visai gerai su- 
stovėsime.-

* Petras Bieliauskas, Rich
mond Hill, N. Y., gavo laiš
ką nuo savo giminaičių iš 
Gražiškių valsčiaus, Vilka
viškio apskrities. Laiškas 
rašytas spalių 6 d., 1946 m. 
Praleidę dalis, kurios liečia 
tik asmeninį klausimą, jo 
svarbesnes dalis čia paduo
dame :

Sveiki Giminaičiai!
Vėl gavome nuo jūsų lai

šką, kuriuomi labai džiau- j 
giamės ir labai dėkingi, kad | 
atsimenate savo senąją tė
vynę... Pas mus šiuo laiku ; 
jau ruduo, dažnai lyja, lau-' 
kuose žmonės kasa bulves. 
Gal ir jūs dar prisimenate 
tuos darbus?

Šiemet pas mus pavasaris 
buvo labai sausas ir dėl to 
nukentėjo javų derlingu
mas, bet vis gi jau šiemet 
stovime/daug geresnėj pa- pasisekimo jūsų gyvenime. 

. dėtyj, o sekamais metais!

gė 4-ių klasių gimnaziją, 
kurioj gali mokytis daug 
jaunimo, kurie anksčiau ne
galėjo, nes gimnazija buvo 
toli.

Dabar klausiu vėl apie 
jus: parašykite apie jūsų 
gyvenimą, kaip sekasi? Ir 
bendrai apie visų Amerikos 
lietuvių darbus ir veiklą. 
Kaip jaunimas praleidžia 
liuosą laikų? O gal kas iš 
jaunesnių panorėtų susira
šinėti, man tai būtų įdomu. 
Taip pat būtų įdomu gauti 
Amerikos lietuvių spaudos, 
gal būtų galima užsiprenu
meruoti laikraščius? Iš jų 
būtų galima plačiau susipa
žinti apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Šiuo kartu baigiu. Linkiu

Vincas Eidukaitis

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Lietuvių Namo Bendroves
( / *

Suvažiavimas
pę žymių Japonijos kariniu- • bilioninius pelnus.

Karo metu Vatikanas pa
laikė fašistinę Ašį!

Bet ar Vatikanas išreiš- 
kia kataliku darbininku no
rus bei jų valią? Žinoma, i 
ne!

Katalikai darbininkai ei- 
i na išvien su komunistais, 
! nepaisydami p o p i ežiaus 
i prieštaravimų. Katalikai ' 

Ko verta toji “žinht ?; darbininkai, — milionai jų,!
’ Vatikanas prieš _ žiūri į Tarybų Sąjungą 

Kremlių nekovojo? T_ik ta- Sll dįc]e]e viltimi ir pasigė- 
iaii ranuasi. f^1’ Kremlių valdė caro į-ėjimu, gerai žinodami, kad
Tuo tarpu ištisi tonai do-1 vaĮdzia*mKai, Kremliuje net p. labiausiai pavergtose' 

įsikūrė Tarybų valdžia, dar- šalyse, — tokiose, kaip Is- 
bo žmonių valdžia, tuomet, panija, Portugalija ir kt.— 

is diena, kurią, darbo 
| žmonės bus savo krašto 

priešas so-, viešpačiais.
cializmo. Vatikanas — prie- O tuomet ir popiežius, jei 
šas progreso. Vatikanui pa-, jis norės gyvuoti, liūs pri-

kų.
JAPONŲ KARO KRIMI
NALISTU TEISMAS —IL
GAS PROCESAS.

Dienraštis Vilnis rašo:
“Jau virš astuoni mėne

siai, kaip tęsiasi japonų ka
ro kriminalistų — Tožo ir j’o 
bendradarbių teismas. Vie
nok, susidomėjimas pasauly
je tuo teismu, ypatingai ši o-.: stoja kovon 
je šalyje, yra gana mažas, lių...” 
Tuo tarpu, kai Niurenbergo y- 
bylą sekė šimtai visų šalių i Į^da gi 
korespondentų, šioje Tokyo i 
byloje vien apie tuzinas ai 
mažiau randasi.

II.
Prezidentas Trumanas pateikė abiems kongreso bu- ’ 

tams pranešimą apie padėtį krašte. Jo kalbą bando tūli1 
apibūdinti šitaip: ji eina per vidurį, nesiekia nei vieno i 
kraštutinumo. * /

Bet atviresni stebėtojai aiškiai sako: jo kalba stovi 
“dešinėj nuo centro”, kuomet Roosevelto politika stovėjo 
“kairėj nuo centro.”

Geriau galima sutikti su pastaruoju prez. Trumano 
politikos apibūdinimu negu su pirmuoju.

Kalbėdamas apie darbininkus ir streikus, prez. Tru- i 
manas pasisakė už “švelnų streikų suvaržymą.”

’ Tūlėms republikonams tai nepatinka; jie nori maty
ti “aštrų streikų suvaržymą” pravestą gyvenimam

Kas iš to seks?
Veikiausiai republikonai sieksis pravesti aštresnius 

įstatymus, negu prezidentas Trumanas kad siūlo. Tuo
met tūli darbininkų vadai sakys: priimkime prezidento 
siūlymą, — jis švelnesnis; darykime kompromisą.

Na, o jeigu tokis “kompromisas” bus daromas, — 
galime įsivaizduoti, prie ko jis prives.

Vienas šiandien yra aišku: tiek senatoriai, tiek kon- 
gresmanai, tiek pats prezidentas netiesioginiai pripažįs
ta tą faktą, jog Amerikos darbininkų uždarbiai nūnai; 
yra permaži, kad jais būtų galima palaikyti pragyvenimo , 
lygį- Visi jie puikiai žino, kad darbininkai, negalėdami ( 
žmoniškai pragyventi iš savo algų (kuomet samdytojai I t‘j‘ Lietuvon iv atgai sugrįžti? 
kraunasi bilionus dolerių pelnų), netylės, bet kovos, — 
kovos net ir tuomet, jei prieš juos bus išstatyta visoki. Atsakymas: 
įstatymiški suvaržymai.

O KADA JIS 1
NEKOVOJO?

Chicagos klerikalų Drau
go bendradarbis Paryžiuje, 
Vyt. Arūnas, paskelbė “ne
girdėtą” žinią: “Vatikanas ;

prieš Krem- i

kumentų yra atvežami iš Vo
kietijos i Japoniją. Mat, tie 
dokumentai yra reikaljngi 
įvairiems įrodymams apie ja
ponų'ii- nacių bendradarbia
vimą ir bendrus planus.

“Nors teismas tęsiasi .jau 
virš aštuonius mėnesius, 
sprendimas, kaip laukiama, 
bus išneštas tiktai šios vasa
ros viduryje — apie liepos 
mėnesį. Po to tuojau bus 
pradėta byla prieš kitą gru- nill

i Vatikanas pradėjo prieš tą,aįeį 
' valdžią kovą!

ĮVYKS SAUSIO 25, 1917 M.
Kurie iš dalininkų negalėsite dalyvauti suvažiavime, 

malonėkite įgalioti kitus jumis atstovauti suvažiavime. 
Visiems dalininkams yra pasiųstos proksės bei įgaliavi- 
mo formos. Jei kurie dėl netikslaus antrašo negavote 
proksių, tai tuojau kreipkitės į bendrovės sekretorių ir 
jis greit prisius.

Kurie patys dalyvausite ir kurie būsite kitų įgalioti, 
malonėkite pribūti j laiką. Taipgi pasiruoškite gerų su
manymų suvažiavimui dėlei namo įsigijimo.

Suvažiavimas bus Laisvės salėje, 419 Loji imer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. Pradžia 3 vai. po piet

Čai bus išduotas bendrovės finansi is raportas už 
.1946 metus ir bus renkama Direktorių"Taryba 1947 me
tams.

V. ČEPULIS, L.N.B. Sekretorius.

SKAITYTOJU BALSAI
! ti vieno ar kito draugo įspū- 
I džius ir surasti tą ar kitą bu- 

kad yra. Skai- j vusį organizacijų darbuotoją 
. ’ > gali- i gyvą ir dar darbo žmonių

Kelionių įspūdžiu?
Man rodosi, 1 

tant kelionių įspūdžius, 
ma lengviau susipažinti su ! naudai tebedirbantį! 
geografija. Mūsų keliauninkai 
stengiasi trumpiau, lengviau 
aprašytį. Geriau skaityti, ne 
kaip paimti ir studijuoti dide- 

' lę geografijos knygą.
Antra, geriau yra susipažin

ti su kitais miestais ir mieste- ; U 
liais, su jų gyventojais ir pa 
pročiais, taipgi 
bėmis.

Trečia, geriau 
pažinti su mūsų 
darbuotojais ir jų veikimu. La- • 
blausiai man patinka, kada 
yra rašoma apie tas mažas 
organizacijų biteles - gaspadi- 
nes, per kurių pasidarbavimą į 

i yra sukeliama šimtai ir tūks- : 
Laučiai dol. visuomenės nau- i 

; dai, bet mažai yra apie jas: 
girdėti. Tik įspūdžių rašėjai 

: tankiau apie jas užsimena, 
j kad ta draugė ar tas drau-l 
gas parengime dirbo. O juk jų 

j darbas yra taip pat svarbus, 
i kaip ir kalbėtojų ar daininin- 

vargą, skurdą kų. Juk kur yra gera komisi- 
Teksuose ir ten, kur tik Jo- ja, geros gaspadinės, ten ir 

. Taipgi kalbėtojams, ’ dainininkams ir
• visai organizacijai būna geres

nės nežino, kas yra sunkus nes pasekmės, 
darbas ir biednysta.

Labiausiai buvo įdomu iš 
to besidriekiančio rašto su-

pav., Ispanijoj), kur darbo' kybių ir eiti išvien su darbo 
žmonių masės yra skurde, o i 

listai — darbo žmo-, 
priešai, — šienaujasi

žmonėmis.
Kitokios išeities jam ne- 

' beliks.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: į mas iš Washingtono apie

Ar galėtumėte paaiškinti, tam tikrus prezidento Tru- _ 
kiek dabar kaštuotu nuvažiuo- mano zyglUS del SOCiallO; Šiol 

> i saugumo įstatymo (social 
Pacauskas, ^security law). Ten sakoma, 

kad jis pasirašė įstatymą, 
Mes laivakorčių nępardavi-1 kuris įneša keletą pakeiti- 

Visa tai sakyte sako organizuotiems darbininkams ir I nėjame, taipgi neturime ryšių , mų į buvusįjį socialinio sau- 
visai demokratinei visuomenei, kad jie nuolat budėtų, su la>vų kompanija, to-;gumo įstatymą. Per aštuo- 
kad jie stovėtų savo reikalų sargyboje. ,clčl negalime tikrai pasakyti, nįLls metus, kaip tasai įsta-

Į 80-to kongreso darbus tenka žiūrėti atidžiai kiek-; kie\ ūaiiąr ^ kelione Lietuvon 
vienam piliečiui.

pašalpos savaitėje. O iš jo ; 
algos nebus išimta daugiau, 
kaip vienas nuošimtis, kaip 
ir iki šiol būdavo. Ten ta- 

nepasakoma, kiek iki 
darbininkas, negalėda- 
diLbti, gaudavo pašal-

čiau

mas 
pos.

Sveikinamas
Jonas Kaškaitis

■ tymas gyvuoja, į socialinio i 
saugumo fondą ' būdavo j

i darbininkų mokama 
į i nuošimtį ir po tiek pat sam- tą” kelionės įspūdžiai. Juo-'

I dytojų. Bet nuo 1947 metų i se buvo galima visko pasi-, 
’pradžios šis mokėjimas tu- semti: gražiakalbystės, duo-1 
i rėjo pakilti iki dviejų ir pu- i menų apie 
sės nuošimčio. Trumanas ! TU____ U
pasirašė senojo kongreso ■ nui teko važinėtis, 
priimtą įstatymą,! buvo tokių vietų, kur žmo- 

i kuris sulaiko šitą pakėlimą, 
i Vadinasi, ir. toŲau iš algų 
i bus išimama į “social ^se
curity” fondą tiktai po 1

| nuoš. Tuo tarpu sakoma, ■ žinoti, jog yra lietuvių, ku
kau senato finansinė komi- 

_  _ I sija studijuoja klausimą,!
kad jis pasitrauks 1947 m. pradžioje, tik nežinojo die-i suojasi apie tuos dalykus. Į ^Mjdnas į saugumo _______ ________ ____ _
hos. I Kadangi anglų kalbos gerai! I kitus. Ne pro šalį buvo pas.i-

Dabar jau viskas žinoma.
Ar gfen. Marshallas — mūsų valstybės naujas, sekre- ■ suprasti ir pranešimą. Ta- 

torius — bus kitokesnis už Byrnes’ą. Spekuliuoti negali- riu ačiū iš kalno, 
me, — ateitis parodys.

Vieną tegalime teigti: prastesnis už Byrnes’ą nebus. 
Nepaisant visokių asmeninių gabumų, kurie priskaitomi 
pasitraukiančiam sekretoriui, jis buvo ir didelis užsispy
rėlis; jis buvo smulkus kaipo politikas. Jis laikėsi “tough” 
politikos linkui Tarybų Sąjungos, kuri nieko gero'neda
vė nei mūsų kraštui, neigi pasauliui, ištroškusiam taikos | sudarymo. Konferencijoje dalyvaus mūsų naujas sekre- 
ir jos besisiekiančiami Jei ne “tough” politika, tai, mūsų torius, gen. Marshall. Ten jis turės progos parodyti savo, 
nuomone, taikos sutarčių sudarymas su Italija, Bulgari- kai}) anglai sako, statemanship.

Valstybės sekretoriaus pareigos yra sunkios. Dar
bas didelis.

tiniais laikais kiek atpigo. Bet, 
pavyzdžiui, kai užpernai A.
Bimba važiavo Lietuvon, tai ■ 
vien tiktai laivakortė iš Phi-J 
ladelphi.jos į Švediją (Gotten- į 
berg uostą) kaštavo beveiki 
trys šimtai dolerių. Ir tai turė
jo važiuoti tavoriniu laivu !

m.
Nemažesnės svarbos įvykis yra su permainomis, ku

rios šiomis dienomis įvyko mūsų valstybės departmente. 
Tai atkreipė viso pasaulio dėmesį labiau, negu kas kitas.

Kodėl taip staigiai pasitraukė iš atominės komisi
jos Baruchas su savo bendradarbiais?

Kai Baruchas pasitraukė, daugelis žmonių manė, kad 
jis nesutinka su Byrnes’o politika.

Bet, štai, praėjus keletui dienų po to, — pasitraukia 
ir pats Byrnes’as. Vadinasi, mūsų užsieniniame depart
ments vyksta didelių pakaitų.

v- Ne tiesa, būk Byrnes’o pasitraukimas buvęs “iš pirš
to išlaužtas,” būk tai esanti labai didelė staigmena.

Tūli politiniai rašytojai jau seniai pranašavo Byr- vėn šiuos pranešimus? Ne 
• nes’o pasitraukimą iš sekretoriaus vietos. Jie tvirtino,. tik aš, bet daugiau intere-’ *1 • • i i a 1 v • • i • 1 v • * • 1 • ‘ ’ •• •

Tai jau ir nutruko 
po 1 Teksu ir Kalifornijos . - - .......

e r

Aš stoju už talpinimą visuo- 
j menės pobūdžio įspūdžių, o 
priešinga įspūdžių pajuokimo 
feljetonams.

Taipgi man geriau patinka, 
i kad Amerikos ir kitų šalių 
• miestai yra vadinami tikrais 
j vardais, o ne sulietuvintais; 
I kaip sulietuvina mūsų gražia- 

.j kalbiai rašėjai, tai aš suklystu 
ga ima susi- į su £jj<ru miestų pavadinimu, 
organizacijų j . . . . .i Butų gerai, kad kartas nuo 

j karto būtų nurodyta Laisvėj 
i kokių gilesnių knygų tiems 
I draugams, kurie pageidauja 
Laisvėj marksizmą studijuoti.

Į O marksizmui studijuoti
■ daug raštų, tomai 
gul studijuoja, jei 

į nėra studijavę.
| Laisvė turi būti plačių ma- 

G siu liaudies, laikraštis, išlai
kantis marksizmą.

Madeline Mijat.

Ol’O

yra 
knygų. Te
iki šiol dar

gauti tinkamą maistą, vai- 
! sius, bet abelnai lengvesnį.

Los Angeles, Cal. Californijos valstijoje. Ten I pamislini apie Jd’os, net sei- 
Nuo redakcijos: Vienoje į sakoma, j

iškarpoje, kurią prisiunt^te ! darbininkas, nebegalįs dirb

šiandien žmonės 
vienoj’e vietoje 

kaip seniau, lead

! Kadangi anglų kalbos gerai 
nesuprantame, „um™, . . ,: jajam kongresui.

Kitoje prisiųstoje
Taip tankiai nebežinome, ar 
tie buvę darbštūs draugai, tos 
mažos bitelės ir šiandieną dar 
krauna medų į darbo žmonių 
lobį. Kaip yra malonu skaity-

tai sunku Ja duosianti pasiūlymą nau- sem(j Kalifornijos nuotru- gyvenimo vietą. 
! pu, kaip žmonės ten gyvena, ’'

iškar-' kokis klimatas ir kaip sul- išvažinėjo ir gerų veikė- 
Ronum Stashis, poje kalbama * apie padėtį? tingi, tie vaisiai, kaip tik ’<'tus mic.stusjr m 
, a__ z-1-1 . __ •• __ • m-- i

kad Californijoje ■ lė pradeda driektis, kad
i---- !•- a. L_! šviežių, čia gavus nors pa-

' 1 KZ , t XX 1 1 •

Gerbiama Laisves Redak-i 
cija: ; ‘

Aš prašau tamstų loskos, 
; ar negalėtumėte išversti į ’ 
lietuvių kalbą ir įdėti Lais-

Ketvirta, 
nebegyvena 
apkerpėję, 
buvo. Kada ateiviai iš Europos 
nemokėjo anglų kalbos, buvo • 

rie turi neapsakomus gabu- priversti gyventi ten, kur dau- 
i mus ir ištvermės su naujais giau tokių pat ateivių gyveno, 
išradimais. Menu Nikūną ir Bet šiandien, jau pramokus 

kalbos ir darbų, gali pasirink- , 
. Todėl iš di

desnių ir lietuviais apgyventų

ja, Vengrija, Rumunija ir Suomija jau seniai būtų buvęs
užbaigtas.

Artinasi kovo 10-toji. Tą dieną prasidės Maskvos Mes linkime naujam mūsų sekretoriui geriausių pa- 
konferęnciją dėl Austrijos ir Vokietijos taikos, sutarčių j sėkmių.

iš laikraščio, telpa praneši-' ti, gaus iš valdžios iki $20 kaštavot. O va ten, net ir 
lietuviai savo daržuose ~ jų 
turi ir jais maitinasi, iš jų 
vitaminus gjauna, savo svei
katą saugoja, gerus, prino- užtikrintą be jokios baimės 
kusius vaisius valgydami, gyvenimą.
Gal kada ateis tas laikas, Še dešinę, Jonai Kaškaiti. 
kada ir dapbo žmonės po i už kelionės įspūdžius.
kita tvarką galės ne vieni

FRANK KINGTON, pir
mininkas naujai įkurtos Pro
gressive Citizens of America. 
Organizaciją įkūrė dešimtis 
jau nuo seniau gyvavusių žy
mių pilietinių organizacijų, 
susibūrusių į vieną. Naujoji 
organizacija pasisakė darbuo
tis už saugią, išteklingą, de
mokratinę Ameriką su lygio- 

Vikutis. mis laisvėmis visiems. •
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Pernai viršaus šimto žmoniy grįžo 
nuo sales todėl, kad jau buvo pervėlu 
gauti vakarienes biliety. Nepadary
kite tos klaidos šiemet.
Įsigykite bilietus iš anksto, nes iš 
anksto turime žinoti ant kiek asmeny 

t

gaminti vakarienę.

318 GRAND ST.,

Įvyks Paskutinį Sekmadienį

KAMPAS HAVEMEYER ST
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SAUSIO 26 - JANUARY
BUS GRAND PARADISE SALESE

Tuojau įsigykite įžangos Bilietus 
Bilietas $3.00 Asmeniui

i

PO BANKIETO BUS ŠOKIAI
PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ

GROS ŠOKIAMS
Vakarienė bus duodama 6:30 v. vak

Muzika nuo 7-tos valandos
Vien tik Šokiams Įžanga 60c.
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s FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ • (APYSAKA) ★ ★ ★

r " 1 i, Parašė Petras Cvirkai ~    
(Tąsa)

Pavargo mano ranka ir plunksna1 ne 
taip eikliai bėga.-*. Sakinys tamsiais še
šėliais gula baltuose puslapiuose. Laikas 
man pradėt pažadėtą istoriją apie gra- 
oorių. Iš pradžių tačiau jūs nematysite 
nei graboriaus nei Bruklino, negąsdins 
jūsų grabai ir laidotuvės. Ir karaliai, ku
riais ankstyvesniuose šios knygos lapuo
se jumis suviliojau, moterys, direktoriai 
ir referentai, — kunigaikščiai ir nuosta
bi, pilna kvepėjimų, žiedų, lietaus, meilės 
ir griaustinių šalis, vystoma devynią- 
spalvėmis vaivorykščių juostomis, — ne • 
apie tai dainuot paskubėsiu. Mes savo a- 
pysaką, arųa romaną pradėsime lietuviš- 
kojė prieškarinėje sodyboje, nuo lietu
viškos kiaulės. v

PRANO KRUKELIO JAUNYSTĖ 
IR JO TĖVIŠKĖ. ATSITIKIMAS 
SU KIAULE.

1.
Izidoriaus Kiškelio karietos pasirody

mas Kruopių kaimo vieškely ir įkinkyti 
į ją sarti šešiapūdžio arkliai sukėlė kai
mynų spėliojimus. Šu^s if vaikai išbėgo 
paskum dulkių debesius, kurie saulėly
džio prošvičiuose gulė į vasarojus. Vieni 
kalbėjo, kad kam nors kunigą veža su 
paskutiniais sakramentais, kiti, kad gu
bernatoriaus pleška pasitikti. O treti ne
žinojo ką sakyt ir sprendė šešiapūdžio 
dideliu noru pasivažinėti ir pasirodyti 
parapijai, po to, kai jis su čigonu savo 
arklį išmainė.

Mainų arklys mikliai bėgo užrietęs 
galvą. Sako, iš kazokų krašto paėjo. 
Mėlynkraujis Dono kazokų arklys mušė 
kojomis caro paraduose ir žingsniavo 
stepėse.

— Nuo-o! — Fit! — bliovė šešiapūdis 
ir gerokai nustebo, kai mainų arklys uo
degą lanku parietė ir taip pradėjo balsu 
savo reikalą tvarkyti, kad visą glencuotą 
karietos priešakį apteršė.

Bežiūrint iš gražaus rieboko arklio pa
sidarė sulysęs, įdubusiais šonais kuinas. 
Dar nuleido galvą ir pradėjo senio bal
su kosėti. Karieta su graudžiai spiegian
čiais skambalais sustojo beveik vidurke
ly-

— Na, mat, kūmai, ar nesakiau! —ta
rė vyras su barsuko galvute ir šilko ske
petaite aplink kaklą. — Čigonai jį kva
po pripūtė, o dabar išėjo kvapas ’— ir 
šit!

— Tai nelabas, žiūrėk, gulasi....
— Pamatysi, jis padvės, kaip nereik 

geriau. Jau ne be reikalo varnos paskum 
vežimą sekė.

• — Nustok, Izidoriau, jau su savo šne
komis!... Kur tos varnos! Pas mergą va
žiuojam, o taip šneki.

Kuinas padėjo ant vieškelio galvą, ii- 
dar nespėjo (Šešiapūdis išlipti iš ratų jį 
pamuštravoti, — nusibaigė ištempęs pa
skutines kojas.

— Rodos, kad negyvas. Ką darysim?
— Spjaut, švilpsim su vienu. O vel

niui čigoniui kitą ketvergą paskaitysim 
dantis... f *

A

Šešiapūdis perkinkė arklį, skambalą * 
nurišo ir padėjo po sėste. Kam žadint 
kaimą, jei mandrybės ir eiklumo nema
tyti !

Taip jie įvažiavo į nuotakos namus, tu
rėję pakely mažą nuotykį — ir kiek ap- 
glušę.

„ Pirmiausia jaunikis Izidorius su pirš
liu šešiapūdžiu apuostė nuotakos kūtes, 
ątsargiai apgrabaliojo riebesnius gyvu
lius, taip patylomis sužinoję apie kraičio 
galimybes. Ši kelionė turėjo būt paskuti
nė. <Įau dvi- savaitės iš abiejų pusių ėjo 
ginčai, dėl ^lenkniekio: Krukelis būtinai 
norėjo, gauti paršingą kiaulę, nes nuota
kos ūkyje kiaulių veislingumas buvo toli 
ir plačiai pagirtas. Sako, kad ta kiaulių 
gimine ėjusi nuo caro kuilio, ’š Peter- 
Burgo- .

Žinau, kaimyne, kad čia menknie
kis, bet man rodos... užtektų ir be kiau
lės, — kalbėjo tvarte kasydamas gražuo
lės pašonę Elzės tėvas.

— Kaip gi, tetėnai, ar uošvi! Kaip jau 
be kiaulės! Duktė gera, o be kiaulės no
rite išduoti. Aš manyčiau,' tik su kiaule. 
Giminystėj gyvendami paršų galėsite 
gauti.

Tėvas turėjo nusileisti piršliui, ir tokiu 
paprastu būdu vestuvių mazgas buvo su
megztas.

— Sveteliai brangūs! — suplojo tėvas 
delnais, kai šešiapūdis jaunąjį sodino į 
vežimą ir ruošėsi kilstelėjęs skriblių pa
plakti arkliuką, — rodos, dar jaunosios 
nematėte.... Gal užsuksite į vidų, kaip čia 
jau tai j)!

— Gerai sakai, rodos, kad ir nema
tėm. Galim išlipti, arklys pailsės, — pa
reiškė šešiapūdis.

Jaunoji Izidoriui Krukeliui buvo, taip 
sakant, antroji delno puse. Girdėjo ją 
esant pamaldžią, uolią tretininkę, per 
šventes karūnas nešiojančią, jau nebe
jauną, gana darbščią. Vieną kart, prieš 
tris metus, jis buvo Elzę pavėžinęs iš 
turgaus, ir dabar atsiminė, kai klausė, 
ar jie turi kūliams dirbti mašiną. Kruke
lis pasakė, kad norįs uždengti svirno sto
gą, — papaikę žvirbliai tiek įsidrąsinę, 
kad į aruodus sutūpia ir naikina grūdus 
bjauriau už peles, kurių irgi ,esąs koks 
šimtas. Mergina Zidoriui atsakė, kad jie 
turį tokią mašiną ir, jeigu Krukeliui rei
kia, prašom ateiti, tėvelis niekad neatsi
sakys. Netrukus jie žadą pirkti centri
fūgą, kažkokį įtaisymą prie karvių. Pas
kum Zidorius klaūsė, kiek jie melžia kar
vių, kiek laiko vištų, o avių kailius par
duoda, ar patys sermėgas pamuša. Elzė 
vėl atsakė, kad karvių jie laiko penke
rius, viena tada buvo užtrūkusi, o kita 
tikra judošlus,.jies melžiant spiria. Avių 
kailius tai jie parduoda patys išrauginę, 
todėl daug brangiau moka. Vištų jie lai
ko nedauą, bet labiau myli žąsis. Iš 
plunksnų jie kasmet padaro po kelis pa
galvius, 

z
Krukelis kalbėjo ir galvojo, kad mer

gina turbūt ne kvaila, o kas svarbiausia 
— turtingų tėvų ir, matyt, darbšti. Kai 
jis paklausė, kiek jie samdytų darbinin
kų laiko, o Elzė atsakė, kad ji pati dvie
jų merginų darbus atlieka, o ką dėl ber
nų, — juos tik vasaros darbymečiams pa
ima, c

—>.Ar jūs ruošia t baliuką, kai kunigas 
kalėdoja? — staiga paklausė Zidorius, 
kalbą atkeldamas nuo avių kailio į kitą 
šoną.

— Kasmet... ruošiam. Mūsų kunigėlis 
toks juokdarys, geras kunigėlis. Manyk, 
vieną sykį net su mama užsigeidė pašokt. 
O mūs kumpiu ir dešra visuomet paten
kintas.

— Girdėjau, — prisiuvo Krukelis žo
dį, — seniai girdėjau, kad jūsų kiaulės 
geros, norėjau seniai porą paršų įsipra
šyti... Na, kunigėlis tai juokdarys, jam 
karp nori į stalą paduok — nesiponija.

Toks buvo pasikalbėjimas vežime. Iš
lipus Elzei ties savo keliuku, Zidorius 
ją dar pašaukė prie savęs ir geroką va
landa naši rausęs ištraukė iš kelnių kiše
nės viena saldaini:

— Nuo kunigėlio, kai pernai kalėdo
jo... — įteikdamas pasakė, ir sunioksėjęs 
arkliams, įmurdęs galvą į apykaklę, nu- 
tekšneno pabjurusiu keliu. Po šito pasi
matymo Zidorius nutarė kokiu nors bū
du aplankyti Elzės tėvus ir sužinot apie 
kraitį. Viskas jam patiko merginos kal
boje — ir apie kunigą ir apie avių kai
lius. Už žodžio ji neužbėgo, matyt, nesi-1 
gyrė, ir atsisveikindama su Dievu dėko
jo už pavežijimą. Žiūrėdamas įkandin 
judančios Elzės plikus kulnis, Krukelis 
galvojo: — jeigu du tūkstančius duotų.... 
gal vertėtų!...

Su tokiais atsiminimais dąbar jis įžen
gė su Elzės tėvu ir piršliu šešiapūdžiu į 
vidų. Trojoje kaip kiekvieno pasitu
rinčio ūkininko svetainėje — didelis rau
donas plytų krosnis, didelė lempa, šventi 
paveikslai su raudonomis širdimis, sru
venančiu iš delnų krauju, apkaišyki po
pierinėmis gėlėmis; didelis kryžius, ant 
sienos pakabinta šventadieninė šeiminin
ko sermėga, pamušta lapės kailiu. Nors 
šiuo laiku buvo dar gerokas vidurvasa
ris, bet žieminė sermėga,' tur būt, buvo 
laikoma dėl pamušalo. Čia kabojo ir dide
lis sieninis kalendorius, nežinia kokių 
metų, ant kurio kampų, be abejo, šeimi
ninkas užrašinėjo, kad žalmargė pasibė- 
go nuo Korzono buliaus per šv. Jurgį.

(Bus Daugiau)

LDS Vajus Įrašymui 2,000 Nauju Nariu
Lietuvių Darbininkų Su- j Ką Turi Daryti 

šivienijimo vajus prasidėjo Apskritys ir Kuopos? 
sausio 1 d. ir tęsis iki seka-Į Vajaus plane LDS Centro 
m o LDS Seimo, kuris įvyks| Valdyba dar štai ką atžy- 
1948 metų vasarą, Cleve- i mi: 
land, O.

grama ir šokiais. Programą 
pildys(visų mylimas sekstetas, 
po vadovybe Stella Smith. 
Taipgi visiems gerai žinomas 
Walter G’ugas pasižadėjo ką 
nors naujo sutaisyti tai pro
gramai.

Taipgi veikiantis komitetas 
i išdavė pilną raportą, kiek De-

1. Visos kuopos kviečia-1 troito ir apylinkės lietuviai 
Praeitasis LDS Seimas, mos išrinkti vaįininkus ir Prisidėjo su finansais, kiek jie 

ju vardus bei adresus tuo- |/surinko drapanų jjer tą visą 
laikotarpi.

Taigi, katrie tiktai kuo nors 
prisidėjote prie tos garbingos 
labdarybės, visi privalote da- 

___ ______e ir pa
sidžiaugti savo gražiu darbu. 
O kad bus kuo pasidžiaugti, 

paskirtos j tai užtikrinu, nes detroitiečiai 
O katrie 

, dar dėl kokios priežasties ne- 
i prisidėjote su aukomis dėl sa- 

4. Centro Valdyba kviečia . --______________________
apskritis ir kuopas apmokė-1 

| ti naujų narių medikalio j 
j egzaminavimo i š 1 a i das.; 
į Tuomi būtų galima suteikti 
s daugiau lengvatų naujų na- 
' rių įrašymui.

ir kuopos ■ 
į lenktynes. 

Lenktynių laimėtojams rei- [ 
ketų skirti tam tikros do
vanos.

6. Centro Valdyba kvie
čia apskritis ir kuopas 
taipgi skirti dovanas savo 
vajininkams. Tuomi pasida- 

Į rytų didesnis vajininkams 
atlyginimas šio vajaus' me
tu. 

ri_. ...... , i Nauji nariai priimami į
Tie vajinmkaų kurie ne" i apdraudos laipsnius nuo 2 

s gaus keturių didžiųjų do va-. meįų įpį metų amžiaus, o 
[nu, galės^ gauti po $5.00 | į pašalpos laipsnius nuo 16 
; d°yauų uz. kiekvieną tiesini-, meįų įpj 59 metų amžiaus— 
į tį įrašytų ir Centre priimtų istojįmo mokesties. 
naujų narių, suaugusių ar I

I vaiku. Laisves Skaitytojams
i Taipgi kas trys mėnesiai! Laikas visiems stoti dar- 
i bus duodama $10.00 dovana . ban, kad įrašyti didelį skai- į 
i tam vajininkui, kuris persiu naujų narių. . _________ ____ __________
Į tuos tris mėnesius įrašys;
| daugiausia naujų narių.
Geras Vajininkams 
Atlyginimas

i Apart dovanų, pajininkai | 1 ii • .• v !

i įvykęs birželio pradžioj, I
! 1(94.6 m., Bostone, vienbal- ‘jau Centran prisiųsti.
i šiai nutarė įrašyti iki seka-i f
mo seimo 2,000 naujų narių, j sidirbti savo planus plates-

I rn • • • • • • . . • i • ičiuučii .y\ privalot 1: lal s];une vaJlPe ysjeins: mam vajaus veikimui, kaip gyvauti .šiame bankiete i 
. reikėtų darbuotis, kad tą ; geriausia įtraukti savo na- 
: Seimo tarimą gyveniman j rius į vajaus darbą.
; pravesti. i 3. Kuopoms [

LDS Centro Valdyba lap-[.kvotos vajaus laiku įrašyti Į nebuvo paskutiniai, 
kričio 23, 1946, susirinkime | nemažiau 20 nuošimčių kuo-

i priėmė vajaus planą ir at- j pos narių skaičiaus, 
į sišaukė į visus^ LDS narius j 
[ stoti darban.
! Dideles Vajininkams
Dovanos

Šiame vajuje Centro Val-
I dyba suteikia dideles dova-
; nas tiems, kurie vajuje da-
| lyvaus.

į tie, kurie įrašyš naujų na-
; riti.

Tie vajininkai, kurie dau
giausia naujų nayių įrašys,

! gaus iš eilės sekamas dova-
i nas:

Pirma
Antra

i* Trečia
Ketvirta dovana

2. Visos kuopos turėtų iš-

vo Jirolių ir sesučių Lietuvoje, 
tai dar bus galima prisidėti 
šiame bankiete.

Taipgi nutarta sunešti visus 
likusius daiktus nuo pereito 
baz'aro. Pasistengsime išpar
duoti šiame bankiete. Tai bus 
pilnai užbaigtas darbas Lietu
vos šelpimui. •

Taigi, gerbiamieji Detroito 
ir apylinkės lietuviai, nepa
mirškite šio bankieto.

Bankietas įvyks sausio 19 
d., Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., pradžia 6:30 vai. 
vak. Įžanga tiktai 50 centų. 
Taipgi gaspadinės pagamini 
gardžių lietuviškos mados kil- 
basų ir dar kitokių gardumy
nų. Katrie norės valgyti, tai 
neapsigaus. Aš manau, kad 
visi norės pasivalgyti.

LPTK Delegatas.

Vajininkais skaitomi' visi I turėtų stoti

dovana 
dovana 
dovana

$150.00
$100.00

$50.00
$25.00

O tie Laisvės skaitytojai, 
: kurie nėra LDS nariais, jei- 
| gu leidžia sveikata ir am- 
I žius, tuojaus turėtų Įsira- 
Į syti.

Pilnas informacr^pari aovanų pajinmKai! pilnas informacifas apie 
y?ln™lUZ įsirašymą į LDS gali suteik- 

ti vietinių kuopų vajininkai 
veikėjai arba LDS Centras, 

j 419 Lorimer St., Brooklyn

kiekvieną įrašytą ir Centre i
priimtą naują narį vaikų ar 1
suaugusių skyriun:

Už įrašymą ant $100 ap-|
Taigi, auginkime Lietuvių i 

i Darbininkų Susivienijimą, j
draųdos atlyginimas j50c;| 
už $150 — 75c; už $300—

; $1.00; už $500 — $L.25, už ; pa^anp'ia fraternalę lietu- 
$600 _ $1.50; už $l;000 - 1 b v

; $2.0.0; už $2,000 r- $2.50.
Jeigu naujas narys neiš 

I sibrauks bėgyje vienerių! 
; metų, tai,

i vių organizaciją!

I---V v-’, suėjus metams į p. . jyj. i
■ nuo jo įrašymo, jo įrasejas-1 iyajlvii
1 organizatorius gaus dar se-
I karną atlyginimą:

Už .įrašymą ant $100 ap-
Pagalbos, 
susirink i- 
dieną šių į

Detroito Lietuvai 
Teikimo Komiteto

i draudęs bus atlyginta 35c;jmas jv.vko sausio ;’> .
i už $150 — 50c; už $300— Buvo Mi"®. bet^ek- į 
i 75c; už $500 - $1.00; už ’ mingasT ™y>-inkimas. Apdisku- į 

i.savus Lietuvos padėtį, nutarė | 
i su sausio mėnesio pabaiga už- į 

rn . . , • . i baigti rinkimą auku ir drapa- J
Taipgi gaus dovanas vie-;nil> nes ijetuvos žmonės patys | 

i na suaugusių kuopa ir vie- i pradeda' apsirūpinti.' Nutarta ■ | 
! na jaunimo kuopa, kurios . užbaigimui to garbingo darbo | 
> daugiausia naujų narių įra-[ surengti užbaigtuvių bankietą i 
' Šys. . i sausio 19 d., šių metų, su pro- |

75c; už $500 — $1.00; 
$600 — $1.25; už $1,000 

11.50; už $2,000 — $2.00.

Dienraščio Laisvės Kaina Pakelta
Su 1 diena sausio dienraščio Laisvės 

kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
ną visose Jungtinėse Valstijose . $7.00 
. metams; $3.75 pusei metų.

Kanadoje ir Pietų Amerikos šalyse 
$8.00 metams, $4.00 pusebiųetų.

Europoje ir kitur užsieniuose $9.00 
metams, $4.50 pusei metų.

Atsinaujinančių ir naujai užsisakan
čių dienraštį Laisvę, prašome laikytis 
aukščiau nurodytų kainų.

Laisvės Administracija.

VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS

Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių infor
macijų. Dabar gaunamas dienraščio Laisves 
įstaigoje.

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ

Kaina 50c.

Nuolaida platintojams.

Tuojaus kreipkitės su užsakymais į

Laisves Administraciją
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

RONKONKOMA
8631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR ĘAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gmen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooldyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

j 459 Grand Street,
I (Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. , 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonus Poplar 4110
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Gruodžio 22 diedą South 

Side miesto dalyj, mirė Julė 
Ribikauskienė (Liaudenskytė). 
Iš. Lietuvos ji paėjo iš Trum- 
paitėlių kaimo, Joniškio ap
skrities, nuo Rūdiškių.

Kaipo mažažemio tęvo duk
tė, jaunystės dienose turėjo 
uždarbiaudama pas ūkininkus 
daryti sau pragyvenimą. Ir 
vos sulaukus 20 metų am
žiaus, 1913 metais, atvyko į 
šią šalį. Ir čia ji pradėjo dirb
ti valgykloje, prie labai sun-. 
kių darbo sąlygų. Išdirbusi 
virš 3 metus, ji susivedė 
St. Ribikausku.

Taigi, nuo to laiko jau 
įžengė į naujus rūpesčius, 
naujas bėdas. Kadangi jiedu 
užsiaugino sūnų į ■jaunuolį, 
manė, kad jos vargai užsibai
gė. Bet, štai įvyksta karas, pa
ima ir jos sūnų į kariuomenę,

išvežė į Pacifiką kovai prieš 
Japonus, ir nuo tada jai iš 
naujo rūpesčiai, nemiegas ir 
sunki liga, iš kurios ji nebe
kėlė.

Y. Taipgi 3 seseris ir brolį'
■ Lietuvoje. Ir daugelį artimų 
giminių čia, Amerikoje. Į jos 

[šermenis visi suėjo ir prie jos 
grabo sudėjo daug gyvų gėlių.

Reikia priminti ir tą, kad 
■Julė gyva būdama mokėjo 
i sugyventi su visais, ji nesisky
rė abelnai nuo žmonių, ar tai 

[tikintis, ar netikintis, pas ją 
buvo visi lygūs.

Taigi, šeštadienį, gruodžio [ 
28 d., Ribikauskienė tapo pa
laidota šv. Kryžiaus kapinėse, 
vadovybėje laidotuvių direk
toriaus J. Kavalausko, kuris 
labai mandagiai ir gražiai pa-

pšvietos ir progreso

su
su

Apie metai atgal ji pradėjo 
rūpintis savo sveikata. Gydy-j 
tojai jai įsakė pasiduoti opera
cijai. Nors ne su dideliu noru, 
vistiek pasidavė skausminga: 
operacijai, kur jai išėmė iš; 
krūtinės kairio šono kaulą. 
Bet tas jai dar pablogino svei-i 
katą, kadangi ant jos plati- tarnavo iki paskutinei jos pe
čių jau buvo išsiplėtojus vė
žio liga.

ilsio vietai. O po laidotuvių 
visi palydovai buvo pakviesti 

J jps buvusius namus, kur bu- 
Ir štai, vos sulaukus 54 me- vo duota (valgyti.

tų amžiaus, ji mirė, palikda- - ■ i. • _ . 
ma nuliūdime savo vyrą Sta-' 
nislovą, taipgi ir sūnų Stanis
lovą, ir marčią Stellą, taipgi į 
vieną seserį Marę Degutienę, 
kuri gyvena Shelter Island, N,

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVcrgrccn 8-9770

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tol Virginia7-4499

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES V1GŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y,
Telephone EVergreen 4-8573 ' [

ANTHONY ROGERS
(Raudžius)

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue .

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y, 

Tel. EVergreen 4-8003
•'•—T—. ■ ... . ii .liti ......j.

Lietuviy Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavaikui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
. sunkus pristatymas anglies

v ▼
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru - Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street t Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
Šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
■r. 11—« Tablets kaipo (multiple vitamins and mi

nerals) susidedą iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini

I mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
I $2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
I apmokame.
Į 2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
Į atsibodo jums kava gerti arba* jautiesi vi- 
I sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji- 
I mo tuojaus pradek vartoti Veg.
I kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
I vių i miltelių pavydalą, sveika ir 
I yra dėl kiekvieno, seno /ir jauno,
I tinkama yra vartoti per apskritus metus, 
j Iš, Veg. Broth galima padaryti skanią 
Igreivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 

, kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5
'įvarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 02. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. L_

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C, Loe Angeles 56, Calif.

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

P *Dabar tu, Jule, ilsėkis sau 
po šia juoda Amerikos žeme
le. O likusieji gyvi, neverkite 
jos, bet stokite į darbą, kuris 
veda kovą prieš visą tą blogą, 
dėl kurio ir Julė turėjo atsi
skirti iš mūsų tarpo dar jau
na amžiumi.

Tau, Jule, tebūna lengva 
šios šalies žemelė. C. B.

Mirė P. Bakūnas
Tai .ir vėl šios šalies žemė 

paslėpė vieną lietuvių tautos 
išeivijos sūnų, o Maspetho 
Kalvarijos kapinėse padaugė
jo vienu šviežiai supiltu kapu, 
kuris paslėpė Pijušo Bakūno

[ kūną. Tragingoji 
! praretino lietuvių 
draugovės eiles, 
lėtai, bet aiškiu 
mažta — silpsta.

Pijušas Bakūnas buvo dar 
tvirtas žmogus ir 
ti. kad galėjo dar ilgai gyven- 

| ti.- Bet šiurpulingoji tragedija 
j nujėmė priešingai.

Išvakarėj Nauju Metų pasi-V 
i tikimo, pagal tradicinį papra- i 
timą, Pijušas su savo broliu | v“ 
Jeronimu ir broliene nuėjo' į!

; Lenkų Kliubą (Fairview) 
'laukti Naujų Metų. Apie vi-į 
durnaktį ir pačiame linksmini- į

■mosi įtūžime, Pijušas ėjo že
myn laiptais skiepan į vyrams 

, išeinamą kambarį ir netikėtai
laiptais nugriuvo. Penkioms 
minutėms po vidurnakčio, vie- 

[ nas lenkų tautos žmogus pa
stebėjo apačioje laiptų ant
cementinės aslos gulintį ir

mirtis vėl 
progresyvės [ 
kurios, nors; 
pastebėjimu

niųjų 
darbų.

šeštadienį, 4 d. sausio, 10 
vai. ryte, Pijušo kūnas buvo 
palaidotas Maspeth, L. I., 
Kalvarijos kapinėse. Kapą ap-. 
klojo galybė vainikų nuo1 
draugijų. kuopų, giminių, 
draugų ir pažįstamų. Palydo
vai atsisveikindami draugą 
Pijušą, užmetė po mažą rau- 

j doną gėlę ant jo. karsto ir, ap- 
i imti širdgėlos dėl tragingos 
dra’ugo mirties — išsiskirstė.

Išauš pavasaris ir sužaliuos 
■ žolė, suvienodindama Kalva-

So. Boston, Mass
HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS

LMS 2-tros Apskrities Metinio 
Suvažiavimo Tarimai

Gruodžio 15 d., 1946, 318
[ Broadway, So. Boston, Mass., 1 
Įvyko menininkų antroš ap-, 
skrities suvažiavimas. Suva- [ 
žiavimą atidarė organizatorė 
Ona Mineikaitė 11:30 vai. ry- i

MERGINOS
Lengvas Darbas Kosmetikų 

Dirbtuvėje
Linksmos Darbo Sąlygos

Poilsio Periodas
Vakacijos su Alga

Universal Laboratories
545 North Arlington Ave.

East Orange, N. J.
' (8)

te. Dalyvavo 18 atstovų. Mon
tello koloniją atstovavo K. če- 
reškienė, S. Stanley Moterų 
Apšvietus Kliubą; K. Ustupas 
Teatrališką Ratelį; J. Stygie- 
nė LLD 61 kuopą; O. Minei
kaitė Liuosybės Chorą; M. Su-; 

' kackienė, II. Gurskienė ,J. Ki- [ 
Ižas Worcesterio Aido Chorą; j 
i A. Zavis, J. Kubiliūnas, F. F. ; 
i Shapokai Bostoną; J. Karso
nas, J. Rainardienė, A. žeko-, 

'uis, K. Beniulis, S. Baronas I 
[komiteto nariai; II. Tamašaus 
i kienė Naujos Anglijos Mote- [ 
i rų Sąryšio atstovė. Suvažiavi- 
[ mo pirmininku išrinkta Kubi- 
' liūnas, sekretore M. Sukac- 
' kienė. Aplaikytas sveikinimas, 
i širdingi linkėjimai Mass, me-; 
[ nininkams nuo per metų eilę : 
i daug veikusios dailės srityje I 
i Mass, valstijoje Onos Visoc- 
! kienės iš Kensington, Conn.
1 Su sveikinimu Onutė prisiun- 
i tė $2 auką meno reikalams.
[išklausyta ir užgirta valdybos [ andv-tommy dress company 
: veiklos ir įvykusio metinio ,
! koncerto raportai. Seke pra- į . <i0)
įnešimai iš kolonijų. Praneši-;
i mai išvystė plačias ilgas dis
kusijas abelnais meno - kultu-; 

LPT Komiteto Darbui Einant I ros reikalais Mass, valstijoj, i 
Prie Pabaigos , Dalyvavę draugai-gės ir ap- [

Gruodžio 8 d. LPT Komite- skrities valdyba užsidėjo sau 
to vietinis skyrius surengė pareigą rūpestingai, rimtai ^>a- 
ban|<ietą, užbaigai savo 1946 elirbėti meno reikalais Mass, 
metų veiklos. Apart trumpų; valstijoj. Stanislovas Baronas, 
kalbų, pasveikinimų, daininin-; buvęs antros apskrities atsto- 

Kubiliūnas, bosto- vas Meno - Kultūros suvažia- 
nietis, smagiai palinksmino | vinie Chicagoj, pateikė platų, 
publiką su gražiu skoningu j Įdomų, turiningą raportą iš 

, rinkiniu dainų. Jam pijanu ; festivalio. Trumpesnį praneši-

as ouvo uai i ... ■;. . , ri]os kapus. Pijušo vardas, na-f norisi šaky- . ' ... . _ . . . .' įturaliai, reles prisiminimuose.
Ir ytin tinkantis posakis dėl 

[ žmogaus to trumpo gyvenimo ;
— gimė, gyveno, mirė.

Garbė tiems, kurie gyyeni- j 
mo biografiją paplatina gra-!■ v. . . . .v ... . : neziais ir visai žmonijai gerais .s I n i darbais.

Po palaidojimo visi palydo
vai buvo savųjų pakviesti su
sirinkti į K. Steponavičiaus sa- 

' lę. Čia žymėtinai gerai susirin
kusieji buvo pavaišinti ir 
draugiškai pasikalbėta.-

Moteriai Elz. Bakūnienei, 
dukrai, sūnums ir visiems ar
timiesiems, nuo savęs ir LDS 
115 kp. bei ALDLD 77 kp. 
vardu, pareiškiu širdingiausią 
užuojautą šiame netikėtai už
klupusiame liūdesyje.

Kazys Darbininkas.

ANGLIJA PASKOLINO
PAIŠYBOS TURTĄ

New Yoik. .Anglijos 1 |<raujuose papiukusį p, Bakū-
' Londono muziejus ir kava- i n.k Atskubėjo brolis ir kiti į 
; liūs paskolino Metropolitan , pagalbą, bet Pijušas faktinai 
i Muziejaus parodai 60 svar- i jau buvo miręs. 
[ bių tapybos kurinių, 
yra verti $5,000,000.

Pirmiau jie buvo rodomi [ valdžios egzaminierius pareiš- 
' Chicagoj, o dabar atgabenti [ l<ė, būk nupuolimas laiptais 

i Npw Ynrkn ; nebuvus tikroji priežastis mir-
[ties. Tikroji priežastis mirties, 
; esą, širdies liga.

Kaip ten Bebūtų, bet toji 
netikėta tragedija yra didelė

1 širdgėla artimiesiems ir Piju
šo draugams.

P. Bakūnas buvo 62 metų kas Ignas 
amžiaus. Gimė ir augo Majo- 
riškių kaime, Vilkaviškio pa
rapijoj, Suvalkijoj. Amerikon

; atvažiavo būdamas 20 metų akompanavo Aido Choro pija-įrną pateikė Onutė Mineikaitė 
[ amžiaus ir tik su maža per- Į 
' trauka, visą laiką gyven^ 
Cliffsidėj. Buvo vedęs ir pali- 

. ko moterį, buvusią Elzbietą 
'Linoniutę, dukterį Elzbietą 
; Petkevičienę, 2 sūnus, Andrių 

i it Vincą, tris brolius, Mykolą, 
Jeronimą ir Kazį Amerikoj, 

[Liudviką Lietuvoje. Taipgi dvi 
[ seseris : V. Kubilienę ir U. 
į Stankevičienę čia Amerikoj.

Pijušas buvo sunkaus fabri
ko darbo žmogus ir uolus rė
mėjas darbininkiškų reikalų. 
Jis buvo nariu vietos LDS 115 
kp., ALDLD 77 kp., Lietuvių 

[ Ukėsų , -Ncpr. Kliubo ir 
; Franciškaus* Draugijos.
i niekados neatsisakydavo pa-1 rinkinį 
remti darbininkiškus bei kul-. žmonėms.

Lietuvos: 1 
ir Vilniuj ; kių skania vakariene, apdova-jn. Gurskienė, 

žmones 1

kurie i Nuvežus pas graborių ir pa-
I darius skrodimą (autopsy),

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp. 19th St 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. SOuth 8-5589.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-^f 
kalui esant ir' cxy. |||| 
padidinu tokioj- >- 
dydžio, kokio pa- yMuWww 
geidaujama. Tai- ^7
pogi atmaliayoju hJp 
įvairiom spalvom. <

Kampas Broadway ir Stone Avc. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmojje 5-6191.

padarau 
paveiks- 
krajavusy^Ol 
su arne-P k>S|

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina". Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,' 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Worcester, Mass

reikalais Mass.

[nistė Biruta šalaviejutė. Abu- Į Pravesti tarimai surengti kon- 
du jie patarnavo veltui, šir-; certų maršrutą Mass, valstijoj 
dingai ačiū, varde rengėjų ir [ chieagietėm 
buvusios publikos.

Dainininkas Kubiliūnas dar, 
apart paaukojimo savo kelio
nės lėšų,apdovanojo LPT Ko
mitetą su labai vertingu Lie
tuvos žemlapiu, kuris įima 
Lietuvos dar priešistorinį peri- 
jodą, atžymi Lietuvą, siekian
čią iki Juodųjų Jūrų tais šimt
mečių laikotarpiais, kuriais 
Lietuvos rubežiar įvairiai be- 
sikaitaliojo. Tai brangi dova
na.

Senukas Yesinskas, ateida-

MERGINOS—MpTERYS
Pilnam Laikui—Daliai Laiko 

Švarus, lengvas Darbas 
Tšdirbimas Surgical Dressings

DIENU SAVAITE—$23.75 J SAVAITĘ
Pasitarimai Visų Popieti

Gotham Aseptic Labs
40-09 — 21st St., Long Island City. 

Priešais Queens Bridge Project.
(8)

SIUVAMU MAŠINŲ OPERATOKES
Prie pirštinių, su ar be patyrimo. Nauja*

1 budinkas. CLAIRETTE MFG. CO., 130th St. 
ir 18th Ave., College Point, L. I. 

FLUSHING 8-2167.
(8)

ATYDAI SUKNELIŲ 
OPERATORĖMS ’

MOKESTIS NUO KAVALKŲ 
LAIKAS IR PUSĖ 
PO 35 VALANDŲ

PAS
ANDY-TOMMY DRESS COMPANY 

štaFjums proga 
ĮTAISYMUI

' NUOLATINIO APSKRITŲ METŲ DARBO 
LINKSMOJE DARBO ATMOSFEROJE 

SU POILSIO PERIODU
IR AUKŠTESNĖM ALGOM 

KREIPKITĖS TUOJAU

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
ROD MEN

PRIE 5/16” COPPER ROD
Kreipkitės į 

INTERNATIONAL 
WIRE MILLS, CORP. 
27 Kentucky Avenue 

Paterson, N. J.
(13)

dainininkėm — 
A. Kenstavičienei ir K. Abe- 
kienci kovo mėnesį. Surengti 
vasarinį menininkų išvažiavi-, 
mą - pikniką Montelloj. Reng 
lis prie meno dienos 
valstijoj, tai yra, LMS antros 
apskrities ribose. Meno dienai 
programos sudarymu rūpinsis 
apskrities valdyba ir koloni
jose sudarytos komisijos. Lai- [ 
kas meno dienai 
pradžioj lapkričio, 

Paskirta aukų : 
rui $15, Laisvei ir

Į $10. 
Lietuvos Išrinkta komitetas iš 11-kos 

narių, į kurį įeina S. Baronas, 
Svečiai pavaišinti šeiminiu-, M. Sukačkierfė, J. Kubiįiūnas, 

J. K ižas, J.! 
auko-1 Karsonas, J. Rainardienė, A. 

Zavis, F. Shapokas, K. Be- 
; niulis, A. Žekonis.

■! Valdyba: organizatorius J. 
[ Kubiliūnas, sekretorė M. Su-i

■ i kackienė, finansų sekretore H.
I Gurskienė, iždininkas J. Kižis.

■ [ Suvažiavimas užbaigtas 4 :30 
■ vai. po pietų.

Sekr. M. Sukackiene.

SV.
Jis [mas į bankietą, atnešė ir gerą 

drabužių

tūniškus reikalus, 
žmonių paramai 
steigiamam Vėžio Ligai Gydy- i nojo Lietuvos 
ti, Institutui, taipgi darbavosi' mis sekamai: 
ir aukomis prisidėjo. Mes su Po $5: Ignas Kubiliūnas, J. 
pagarba minime Pijušo Baku-1 Davidonis ir Z. A. Dvareckai, 
no vardą, kaipo žmogaus, pri-[ Po $2: D. B. žemeikiai, M. 
sidėjusio parama prie prakil-[ Stankūnienę, J. Yeškiavičia, 

Sukackienė, V. 
Butkiavičia, J.

Francis, J. F.Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
, Brooklyn, N. Y.

, Tel. ST. 2-8342

Mass

Pranešimas
SCRANTON. PA.

LLD 39 kp. susirinkjjhas įvyks 12 
j d. sausio, pas E. Gcležauskienę,
: 1210 Blair Avc., 2 vai. dieną. Visi 
: draugai dalyvaukite ir užsimokėkite 
1 duokles už šiuos metus, kad mūsų 
[kuopa vėl būtų "garbės kuopų” su- 
I rašė, kaip pereitais metais. -P. Šle
kaitis. (7-8)

WORCESTER, MASS.su gestu ota LLD n kp susirinkimas įvyks
1947. 12 d., 10:30 vai. ryto, 29 Endicott St.
LMS cen- salėje. Prašau visų dalyvauti, nes 
Vilniai no 'reik®s pasimokėti duokles ir yra 

c ' 1 daug' organizacijos svarbių reikalų
: diskusuoti. — J. M. Lukas, sekr.

(7-8)

EASTON, PA.
51 kp. .susirinkimas įvyksLDS

sausio 12 d., 2 vai. dieną. Liet. Pi
liečių Kliube, 631 Walnut St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. — Evelyn Farion, Sekr.

(8-9)

į J. Skliutas, M. 
! Jenčius, 1
Raulušaitis,
Skelčiai, Mikėlaičiai ir Kibink-1 
ščiai.

Po $1: U. Tumanienė, J. 
Gustaitis, F. Balčiūnas, V. Pa- 
čiesa, J. Senkus, F. Ausiejus, 
H. Janutienė, F. Blis, J. šiu- 
pėnas, J. Lozaravičia, 
rauskas, M', žukienė, 
ciavičia, V. Žukas, P. 
kas ir A. Pilkauskas.

Su patvarkymu LPTK cen- 
tralinio komiteto, Lietuvai pa
ramos teikimo darbas baigia
mas su sausio mėnesiu, 1947. 
Todėl ir Worcesterio LPTKI 
skyrius baigia savo darbą sau
sio mėnesį. Kurie 
ir kurie turite ant 
bu žiu, prašome 
priduoti komitetui, 
ko paskutinį siuntinį ir išsiųs 
ne vėliau 24 d. sausio.

M. S.

J. Bab-
P. Ba-

Sadaus-

pažadėjote 
rankų dra- 
nevilkinant 
kuris tvar-

Athenai. — Mūšiai tarpe 
esamos valdžios kareivių ir 
partizanų Yanina ir Chal- 
kis srityse tebesitęsia.

Varšava, Lenkija. — 
Lenkijos vyriausybė užkvie
tė francūzus mokslininkus 
Ireną ir Frederiką Joliot- 
Čurie i svečius.

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kuopos susi- 

' rinkimas įvyks sausio 13 d., 7:30 v. 
i vak., Liet, salėje, 29 Endicott St. 
Malonėkite visos narės dalyvauti ir 

i naujų atsivesti. Taipgi reikės aptar
ti šių metų Reikalus -A. W. (8-9)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

: sausio 10 d., 8 v. v. Pas J. Bimbą, 
Frnnciios i 161 E- SC Malonėkite dalyvau- 

. ti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
» 2-ro

FRANCIJA UŽGYRĖ AT 
SISTATYMO PLANĄ 
Paryžius.

« • I Vi, II VO Jia OVOiUių 1 VI rxcii 14 o

Planingumo Komisija vien--d gausio 12 d. įvyks lld 
balsiai priėmė Jean Monne-1 APskr- konf. ir sausio 26 d., įvyksta 
to pasiūlymą atsistatymo[ “ tad
Šalies planų, kuris turi būti ! rinkti į abu suvažiavimus. Taipgi, 
pravestas 1947-1950 metais.' į lr duoklcs už 1947 m- užsim°- 

I Šis planas liečia šešias na- į
matines gamybos šakas— I 
kurą, pajėgą, plieną, cemen- 

[ tą, transportą ir žemelirby-

i Washington. — Jau dau
giau nebus ieškoma žuvusių 
9 lakūnų Antarktike, nes 
nėra vilties, kad iki šiol jie 
būtų gyvi.

Helsinki, Suomija. —Yra' 
girdų,, kad dabartinė Suo
mijos vyriausybė, priešakyj 
su premjeru Mauno Pekka- [ 
la, pasitrauks, kai tik bus ; 
pasirašyta taikos sutartis.

Berlynas. —
Eurdpą niokioja 
šalčiai;

Taipgi

— J. Bimba, Sekr. (8-9)

ŽEMĖS REFORMA
ANGLIJOJ

Londonas. — Anglijos so
cialistų valdžia, kuri pir
miau sakė’nacionalizuos že
mę ir atiduos valstiečių 
naudai, dabar sako, kad ne
mano žemę nacionalizuoti.

Ji tik planuoja naciona
lizuoti tuos pelnus, kuriuos 
jų savininkai darosi iš že
mės. Mano, kad tokių pelnų 
susidaro apie $4,800,000,000.

Atrodo, kad šis “socialis
tų” planas neišdegs, nes jei
gu žemės savininkai negalės

Centralinę [ pasiimti sau pelnų, tai jie 
smarkūs taip tą žemę ir “įdirbs”, 

ypatingai rūsčiai kad tų pelnų nebūtų, o nuo 
šaltis griebė Italiją, Austri- to kentės visa šalis, nes bus 
ją ir Vokietiją. stoka žmonėms maisto.



Noh
Longchamps Uniįistai ' Apsirūpinkime iš Anksto
Laimėjo

žmonės klausia, kodėl taip 
anksto pradėjome stambiai

Laisvės Vajaus 
Čampionė

1 LDS Pirmos Kuopos 
Metinis Balius Sausio

111-tą, Šeštadieni
Pirmoji Knyga

t»

tauranų darbininkų streikas] 
pasibaigė laimėjimu. Firma; 
sutiko pripažinti uniją—AFL 
Hotel Prout Service Employes 
Local I II. Šimtui skrybėlių

to garsiname todėl, kad iš 
anksto turimo parduoti bilie
tus, nes iš anksto reikia žino
ti. ant kiek žmonių paruošti

Po 
v i (lis 
Vien

$3.00.
bankieto bus šokiai.
Orkestrą' gros šokiams, 
tik šokiams įžanga 60c,

Pa-

syklose patarnautojų merginų 
užteko 13-kos valandų pikieto 
laimėjimui.

PAŠOVĖ UNIJISTĄ
Anthonv Durante,

tų,
namų, 863,8

Kuriems nepatogu užeiti 
'Laisvės raštinę nusipirkti bi 
Į lietus, tie galite laišku papra 
'šyti ir mes jums prisiusime bi 
lietų, kiek reikalausite. Be 

inc" neatidėliokite, tuojau jsigyki 
to bilietus.1 »th i

Avė., netoli <S6th St., Brook- ; 
lyne. Pašautas-grįžtant namo, i 
ką tik išsėdus iš auto, priete- i 
mojo, 5:45 pirmadienio vaka
rą. Pašovimą mačiusi jo žino- , 
•na, tuo laiku žiūrėjusi

Prašome įsitėmyti, kad ban- 
kietas įvyks sausio 26-tą die
ną, Grand Paradise Salėse, 
318 Grand St., Brooklyn, N-

Durante yra Cloak, 
Skirt ant Reefer Makers

lis ILGWU, turi raštinę 815, 
B road w a y, Brook 1 y n e.

u o 1 O-tos
Laisvės 

suvažia

Tą pačią dieną n 
vai. ryto prasidės 
ben d rovės d aliniu k ų 
vimas ir tęsis ištisą dieną, to-

; važiavimui pasveikinimus ir 
l aukas dienraščiui Laisvei. Lai
ško vajaus aukomis ir parengi
mais negana sukėlėme šių me
tų budžetui. Pasispauskime,

■ kad suvažiavimo proga užpil- 
I (lyti tą spragą.

(imas į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo l-mos kuopos 
metinį balių, kuris įvyks sau-

vai. Lietuviu Amerikos Pilie
čių Kliubo salėjo, 280 Union 
Ave., Brook lyne.

lyno lietuviu organizacijos ruošia didelį

Koncertą ir Prakalbas

> ' Garsiojoje East Side ■ Kritikuoja Trumano 
sįt. Pastatyta Tik 6 Namai Nutylėjimą Apie 

Per 40 Metu Rendas Butams

KATRINA ŽUKAUSKIENĖ 
iš Newark, N. J., laimėjo pir
mą premiją 1946 metų Lais
vės vajuje gavimui naujų 
skaitytojų. Ji ir 1945 metais 
vajuje gavo pirmą premiją. 
Galutinas vajaus raportas 
tilps pirmadienio laidoje sau-

programos. ■ šokiams grajys 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą. Galėsime ir pasivaišinti: 
turėsimo lietuviškų dosni, ku
gelio; taipgi gardžių gėrimų.

LDS 1-ma kuopa Brooklyno 
jau gyvuoja 16 metų. Turi 
:>0(), narių. Jos nariai dalyvau
ja kitų organizacijų parengi
muose. Kaip patarlė sako: jūs 
būkite pas mus subatoje, o 
mes pas jus, kada jūs ką reng

Nariai ir svečiai-simpatikai, 
nepamirškite LDS l-mos kuo
pos baliaus šį šeštadieni! Įžan
ga 50 centų.

Komisija.

Protą r p i a i s d e te k t y va i
klausinėjo, bet sakęs, kad 
šovėjo nepažinęs.

jo| 
pa

So. Brooklyno Žinios
Iš LDS 50 Kuopos Veiklos
Susirinkimas Įvyko sausio 3 

svetainėje, 
vidutiniai, 

davė metinį 
priimta be

<L, Dom browsky 
Narių atsilankė 
Kuopos komitetas < 
ranorta, raportas 
diskus’i’L Finansų

pranešė, kad na- 
duokles laiku, tik 
prie susispendavi-

riai mokasi 
vienas eina 
mo. Pinigų 
gonių nėra.

Iždo globėjai raportavo, 
kad 1946 m. įplaukų buvo $1,- 
480.77, o išlaidų $1.516.14. 
Ligoniam išmokėta 938 dol. ir 
pomirtinėm 600 dol.

LAIŠKAI: Skaitytas laiškas 
iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro su nurody
mais, kaip veikti vajuje, kad 
gauti kuo daugiau naujų na-

darbuotis. Skaitytas laiškas 
nuo dienraščio Laisvės bend
rovės, kviečiantis dalyvauti 
metiniame suvažiavime, kuris 
įvyks, sausio 26 d. Buvo suma
nymas, kad suvažiavimą pa
sveikinti su auka, bet kadangi 
ižde pinigų labai mažai, tai 
sumanymas pasiliko be pasek
mių. Suvažiavimai) delegatu 
išrinkta drg. C. Bready.

Iš LDS 3-eios apskrities 
konferencijos raportavo C. 
Bready ir M. Kulikienė. Kon
ferencija buvus sėkminga. Pa
dalyta gerų 
veikimui.

Komisija
kieto, kuris įvyks vasario 16 
d., American Labor Party sve
tainėje. pranešė, kad svetainė 
paimta, tikietai atspausdinti. 

'Prašė visų narių kooperacijos, 
kad parengimas būtų sėkmių- 1 
gas. Komisija gerai darbuoja
si ir mes visi kuopiečiai turi
me dėti pastangas, kad šis 
mūsų šių metų pirmutinis ren
giamas ban kietas gerai pavyk
tų. •- Koresp. i

Tiktai šeši gyvenami nauji 
namai buvo pastatyti New

kon-Bronx Komiteto rendu 
trolei išsaugoti sušauktame 
masiniame susirinkime praei
tą pirmadienį kalbėtojai kri
tikavo prezidentą Trumaną už 
nutylėjimą rendų klausimo jo 

; prakalboje kongresui. Jie sa
kai! nutylėjimas reiškia 

nusileidimą norintiems panai
kinti kontrolę, nusileidimą 
pelnagrobiavimui.

Mitingas nutarė gale 
i vaitos pasiusti delegacijas
4 Bronxo kongresmanus

i rujų 40 metų. Panaši padėtis 
buvo ne vienojo kitoje son- 
miesčio sekcijoje. Tas ir išaiš
kina, dėl ko miestas veik vie
nu kartu nuseno, apskuro. Dėljkė, 
ko taip didelė stoka butų.

Tie šeši namai buvo nasta- 
įtyti 22 blokų ploto1 tarp Hous
ton ir Delancey Sts. ir Pitt St.

1 ir East River Drive. >
Padėtis, kaip pažymėjo bu

vęs butams komisionierius Jo
seph Platzker.'yra keista. x ie- 
tos yra namams, bet ta vieta 
nenaudojama. x

Studijavimui paimtoje vie
noje srityje rado, kad 4,681 i 
šeima gyvena trijuose šimtuo- i 
se namų, aplink kuriuos yra I 
51 apleistas namas, 9 visai už- i 
kalti namai, 11 uždarytų ofi
są m s ii 
užkalta mokykla ir 12‘2 
lotai.

.Laikoma tuščia brangi 
f o žemo įtraukė visą tą 
i dideles si 
taksais, čia 
si aikščių ir 
džiuma dar tebegyvenamų na
mų yra statyti tarp 50 ir 70-tų 
motų praeitą šimtmetį, tad 74 
nuošimčiai čia dar užsilikusių 
šeimų gyvena senoviškuose, 
sveikatai ir saugumui pavojin- vę krautuvėje. 
Tuose butuose.

Laiškai nuo kontestantų su 
galutinais rezultatais atėjo 
taip gausūs, kad raštinę už
vertė darbu ištisai savaitei. 
Bot daba)' raportas jau sutvar
kytas ir perduotas sustatymui.

Karšta, Jauna Meilė 
Pateko į Šaltį

iu (lėliams b i 1d i n gų, 
tušti

mies- 
plotą 

:olas nemokėtais 
mažiausia rancla- 
žaismaviečių. Di-

ROBESON DAINUOS
VAIKŲ PARAMAI

Garsusis dainininkas Paul 
Robeson dainuos sausio 1 O-tos 
vakarą, Hunter Kolegijos As
sembly Hall. Ten rengiama 
darbininkų vaikų kempės Wo- 
Chi-Ga paramai koncertas, 

į Tikietai gaunami kempės raš
tinėje, 80 Fifth Ave., New 
Yorke.

ve-1
, su Constance Drury, i

su' Frank Dillon, 21 metų,

j už rendu *kontrolę. Taipgi pa-] 17 metų, pabėgo iš Yonkers į 
i siuntė tokiu- pat reikalavimų | Greenwich, Conn., apsivesti be 

Į josios’motinos leidimo. Moti- 
■ na laiku susekė pabėgimą ir 
j jaunikį areštuodino pirm ap- 
įsivedimo. Teisėjas, tačiau, su- 
. tiko vaikiną nekaltinti krimi- 
i itališkame merginos pagrobi- 
I me, jeigu jis pasižada su ja 
! neshmiftyti i> jokiu būdu nosu- 
įsisiekti per ■! mėnesius iki jai 
I sueis 18 metų. Vaikinas suti-

i siuntė tokią pat reikalavimų 
i telegramas p re z. Truman u i ir 
, kongreso lyderiams.

KiMikis Sudeoė Gaisre
Mažylis Denny Dempsey. 5 

m ė 11 es io. su d e eė savo vy gė j, 
maniuose iškilus gaišimi, lieps
noms staiga užkirtus įėjimą jį 
gelbėti.

Avė., 
South

a p artmen te 
šei-
an-

i tu name, 492 Seventh 
I netoli Prospect Ave., 
' Brooklyne. Apačioje yi 
■ daininė, viršuje
gyveno Karl ir Dempsey
mos, pirmoji su 2 vaikais, 

įtroji su 3 vaikais.
Nelaimės metu .4 vaikai 

o i
' apartmente. Mrs. Karl buvu- 
|$i pas jį, bet išgirdusi apačio
je likusių vaikų spiegimą, tą 

| palikusi, nubėgusi į krautuvę. 
Maspetho Lietuvių Literatų- Radusi kėdę degant. Kolispė- 

■os Draugijos ir Lietuvių Daj 
Liniukų Susivienijimo kuopos;4 metų,

Maspeth, L. 1 • w
V

Įvyks Sekmadienį, 

Sausio 12 January 
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Avenue Brooklyn, N. Y.

Prakalba apie pirmą lietuvišką knygą sakys ROJUS 
MIZARA. Koncerte dalyvaus: Brooklyno Aido Cho
ras, New ar ko Sietyno Choras, Styginis Ansamblis 
“Vyturėlis”, Aido Vyrų Choras, Aido Merginų Sek
stetas, Lillian Bastyto, jauna, talentinga dainininkė.

PARDAVIMAI
I Parsiduoda dviejų šeimynų namas, 
j 7 kambariai, 3 kambariai apačioj, du 
viduriniai porčiai. 4 kambariai vir
šuje ir maudyne. ’Privatinis kelias 
automobiliui įvažiuoti į garadžių 
(vienam automobiliui). Randasi visi 
vėliausi įtaisymai. Šiluma iš aliejinio 
pečiaus. Prašome telef. Michigan 
2-0880 arba kreiptis asmeniškai po 
8818 76th SI., Woodhaven, N. Y. 
(arti 88lh Avė.) (7-12)

■Notice is hereby given that Betty 
i Lou Underwear Company, Tnc., of 
] Brooklyn, N. Y., lias regisi erod its 
■ trade-mark ‘‘Betty Lou” with the 
i Secretary of State' of New York, to 

be used on clothing.

REIKALAVIMAI ♦ *
Reikalingas paprastas darbininkas 

keptuvėje (bakery), jaunas ar suau
gęs gali atsišaukti. Jaunam yra pro
ga išmokti darbą. Del daugiau infor
macijų. prašomo 
Baking Co., Inc., 
Brooklyn, N. Y. 
4-8802.

kreiptis į Scholes
532 Grand St..

Tel.: EVorgroen
(6-8)

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

I Notice is horohy given that Anwa 
■ Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has ro- 

bu- 1 Ristcrod its trado-mark ‘‘Cara Ddn- 
, ' . Į na” with tho Secretary of State oftas Vienas , York, to be used on foods.

r-> 0

f-—r

Petei
KARIŠKAS
BAR & GRILL

M-*.". *

Peter Kapiskas

feature

'V

Degtines, Vynai ir Alus
R U E 1 N G O L D

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4*8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES' - VYNAI - ALŲ
puiki saliuke su atskiru įėjimu,

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

surengimui ban-

tarimų ateities

PAUL DRAPER, scenos šo
kiu artistas.

jo tuos ]< etų ris, 3 mėnesių iki 
išnešti-išvesti. ugnis 

arėjome susirinkimą. Buįvo pasiekė aliejinį pečių ir oks- 
šrinkta nauja valdyba’1947 | plodavo, liepsnomis užkertant 
metams: V. Karlonas pirmi- kelią viršuje likusį Dempsių 
linkti. J. Kalvaitis vice-pirrm,: sūnelį išgelbėti. Pačios 
B. Kalakauskaitė protokolų, į Kari kūdikio Michael, 
taip pat ir finansų sekretore, i nešiu, apdegė rankutė, 
A. Kalvaitienė iždininke. Tai! bentas į ligoninę. 
LLD 138-tos kuopos. /; ! ------------------- •

LDS 14-tos kuopos piiipj-1 NEPERKA NUODO
>inku išrinktas P. Čepas, vice- i New Yorke pradėtoji rody- 
lirmininku J. Kalvaitis, B. ti netolerantiškumą akstinanti 
Kalakauskaitė sekretore ir fi- filmą Abie’s Irish Rose, pla- 
nansų sekretore, J. Laukaitis l nuota čia i 
iždininko.
Karlonas.

Knygas 
vaitis, R. 
Čepas. Viską rado tvarkoje. 

V. Karlonas.

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS 

NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ 
DRABUŽIŲ IR VISŲ 

DAIKTŲ 
į Sovietų Sąjungą

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28.75 ir $33.50 
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystč 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Mrs. I
3 me
nu ga-

HENRY D. MAHLER, INC. 
Turi leidimą visokiem pundeliam 

siųsti į Sovietų Sąjungą.
Bronx-500 East 164th St.
Važiuot .3rd Ave. “L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Second Ave.
Tari) 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-68G8 
221 South 4th Street

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9612

i rodyti 'per ištisus 
Korespondentu V. mėnesius, gal būsianti iškraus- 

' tyta iš Gotham Teatro. Prie- 
peržiūrėjo J. Kal-lžastis: miesto gyventojai, hei- 
Kalakauskaitė, P.' darni jos žiūrėti, sudavė ten, 

; kur'skaudžiausia — per kiše- 
' nių.

METINIS BALIUS 
Su Muzikale Programa 
RENGIA L. D. Š. 1 KJJOPA 

Įvyks Šeštadienį,

Sausio I I January
Liet. Am. Piliečių Kliube

280 Union Ave. Brooklyn, N. Y.
.Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 41c. taksai .09. Viso 50c.

GEO. KAZAKEVIČIAUS-ORKESTRĄ gros šokiams 
Bits užkandžių ir gėrimų. Kviečiami nariai' ir 

pritarėjai skaitlingai dalyvauti. KOMISIJA.

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialčs Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

» Pas

Melody Lane Co.
405 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

TONY’S
A

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, «

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 

medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.
YRA 3 IR 5 SVARŲ, BONKOSE

Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži
nome kiek ilgai jo užteks.

LAISVĖS ADM.

BULOVĄ!

CAMBRIDGE
U įtwU . . . $297s

ŽižŽid 'f
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Didelis 
Pasirinkimas

kitokių Daiktų

PATRICIA 
............... *2475

MATU Ct
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tet RT. 2-2171 (Arti GnUumi Avft.

ooklyn, N. Y
AirtAo Vslrurtli.




