
Jacqualino Westerman rašo 
laišką “The New York 
Tim^s’ui’’ ir sako, kad tie de
šimt Hollywood rašytoju nu
teisti ir pasmerkti be teismo ir 
teisės apsiginti. Jiems buvo 
primetama komunistinė pro
paganda, bet niekas neišstudi
javo jų raštą ir niekas nepa
rodė, kur toji propaganda tuo
se raštuose randasi.

Taip ir buvo. Su žmonėmis 
buvo nesiskaityta, jų nuomo
nes nebuvo išgirsta, jiems pri
metimai nebuvo paremti. Visa 
procedūra ėjo iš klaidingo 
galo.

★ ★ ★
Kongresinio Komiteto na

riai turėjo pirmiausia paimti 
kaltinamųjų rašytus veikalus, 
surasti ir pirštu parodyti, kur 
blogai parašyta, kas priešin
ga Amerikos žmonių intere
sams,. už ką prie jų yra kim
bama. Tas nebuvo padaryta. 
Todėl jų nuteisimu teisingi 
žmonės piktinasi ir prieš Ko
mitetą protestuoja.

Ar ★ Ar
fMūsų dienraščių angliškų 

skyrių kolumnistė Mildred 
Stensler sakosi norėjusi ar bu
vusi pasibrėžus po Festivalio 
savo rašomąją mašinėlę nutil
dyti ir “pabūgti.” Ji maniusi, 
kad jos misija jau pabaigta.

Gerai, kad Mildred tokios 
kvailos klaidos nepapildo. Mū
sų visų misija bus pabaigta 
tik tada, kada atsidursime še
šios pėdos po žeme.

Mildred kolumna visiems 
patinka. Joje randame daug 
blaivaus proto ir gražaus .jau
nuoliško entuziazmo.

Mildred paskutinis pamoks
las jaunuoliams ir senuoliams 
pataikė j cielių. Festivalis 
puikiai įrodė, kaip reikia ir 
galima visiems gražiai sugy
venti, naudingai bendradar
biauti.

“Jaunimas turi gerbti ir pri
imti patarimus, o senimas turi 
būti pasiryžęs lipti į moder
nišką vežimą ir bandyti eiti 
naujais keliais.”

Lai kiekvienas šį patarimą 
gerai suvirškiną.

★ ★ ★
Su tūlais mumis nelaimė yra 

tame, kad mes leidome sykiu 
su mūsų kaulais surambėti ir 

f

mūsų dvasiai, mūsų požiūriui 
į naujuosius laikus. Mes no
rime, kad Mildred ir kiti jau
nosios kartos žmonės tešoktų 
ir temokėtų šokti klumpako
jį, nors jau seniai visas Ame
rikos jaunimas yra pamylėjęs 
“džiterbogą,” “rumbą” ir ki
tas moderniškas “kvailystes.”

Murps pikta, kad jaunimas 
žavisi beizbole, futbole, bo- 
lingu, tenisu, golfu ar kitokiu 
sportu. Bet tai visa yra dali
mi Amerikos gyvenimo. Mūsų 
jaunimas yra to paties “mo
lio” žmonės ir negali išsiskir
ti iš plačiosios jaunimo masės." 
Ir kai mes užsispirtame juos 
padaryti “šventaisiais,” jie 
mūsą nesupranta.

★ ★ ★
New Yorko spaudoje pasiro

dė pranešimas, kad mūsų mi- 
litarinė valdžia Vokietijoje 
pravedus platų apklausinėji
mą ir suradus, jog didelė vo
kiečių dauguma, jeigu turėtų 
teisę, vėl pasirinktų nacizmą- 
fašizmą, vietoje komunizmo. 
Tai esą labai malonu ir džiu
gu !

' Bet ar malonu ir džiugu 'bus 
tai girdėti toms motinoms, ku
rių sūnūs šiomis dienomis su
grįžo iš Europos karo laukų 
valdiškuose karstuose ?

Kas šiandien džiaugiasi vo
kiečių entuziazmu už naciz
mą, to galvoje trūksta visos 
eilės Sriubų.

★ ★ ★

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

No. 300

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Po Kalėdų Laukiame Smarkesnės 
Finansinės Paramos Įsigijimui 
Kultūriniam Centrui Patalpų

Vis daugiau gerų žmonių atsimena savo mylimuo
sius ir jų atminties pagerbimui perka Lietuvių Namo 
Bendrovės serų, štai draugai Norkai, tėveliai Elzbietos 
Gasiunienės, iš- gyvųjų tarpo pasitraukusios prieš dveje
tą metų, pasipirko šėrą. Sako: “Perkame serą paminėji
mui mūsų mylimosios dukrelės Elzbietos dvejų metų 
mirties sukakties.” Mes nežinome gražesnės formos pa
gerbimui savo mirusiųjų mylimųjų.

Kalėdos jau praėjo ir vėl prasideda kasdieninis nor
malus gyvenimas. Kultūrinio Centro finansinis vajus 
dar toli gražu nuo pasibrėžtojo tikslo. Laukiame dau
giau paramos po švenčių. Prašome visus tuomi susirū
pinti.

1 Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Robert Smigelskis, Detroit, Mich. 25.00
LDS 86 kuopa, Detroit, Mich. 25.00
Amelia Dobrow, Brooklyn, N. Y. . . 25.00
Alice Tamm, Brooklyn, N. Y. 1 25.00
Peter Kukenis, Waterbury, Conn. 25.00
Antanas Lakitskas, Coaldale, Pa. 25.00
Joseph Witkousky, Ossining, N. Y. ’ 25.00
Margaret Witkousky, Ossining, N. Y. 25.00
Frances Witkousky, Ossining, N. Y. 25.00

PASKOLOMIS
Joe Chuplis, Springdale, Pa. $500.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.
..................—.................>--- ------------------- ■■ .......... .. ■■ . .......................................

Amerikos Valdžia Laikinai 
Paliuosavo du Jungtinių 
Tautų Korespondentus

AMERIKOS KARIAI 
APLEIS PANAMĄ
Nes Panamos Seimas Atmetė 
Sutartį dėl Karinių Bazių

Washington.— Jungtinės 
Valstijos vyriausybe nutarė 
ištraukti visus 2,000 savo 
kareivių ir lakūnų iš Pana
mos respublikos, Centrali- 
nėje Amerikoje. Nes Pana
mos seimas vienbalsiai at
metė savo valdžios sutartį, 
kuri buvo sutikus parsam- 
dyti Jungtinėms Valstijoms 
keturioliką lėktuvų aikščių 
ir kitų karinių bazių Pana
moje. Karinės amerikonų 
jėgos pasiliks tiktai 10 my
lių pločio ruožte prie paties 
Panamos Kanalo, kuris yra 
tiesioginėje Jungtinių Vals
tijų valdyboje.

Washingtono polit i k a i 
smerkė Panamos- komunis
tus, kad tai jie, girdi, su sa-. 
vo vadovaujamomis prote
sto demonstracijomis pavei
kė Panamos seimą panai
kint sutartį dėl karinių ba
zių amerikonam tame kraš
te. i

Republikonai Įtaria 
Valdininkus, Kaip 
Grūdų Spekuliantus

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Mc- 
Kennan įtari?, kad žemdir
bystės sekretorius Clinton 
Anderson 1 slepia bent 71 
valdininką, . kaip grūdų ir 
medvilnės (bpvelnos) gem- 
blerius. Tas Kongresmanas 
tvirtino, jog šie valdininkai 
užpirkinėjo. grūdus bei ki
tus žemės ūkio produktus 
po 1947 m. rugsėjo, laukda
mi, didesnio kainų pakilimo. 
Jie, girdi, pasinaudoję 
tuom, kad valdžia pirko 
daug tokių produktų vaka
rinei Europai. 'Kodėl An
dersonas nepaskelbė šių 
spekuliantų sykiu su 700 
privačių gemblerių? — už
klausė tas * kongresmanas.

Republikonas politikas 
Stassen reikalavo, kad An
dersonas stačiai atsakytų, 
ar valdžios nariai spekulia
vo grūdais šį rudenį ar ne.

Santiago, Čilė. — Neva 
liberalų partija reikalauja 
išleist įstatymą, kuris už
draustu Komunistų Parti
ją Čilėje.

Tony Marino išsėdėjo vie
nam Illinojaus kalėjime dvi
dešimt du metu. Tik dabar 
šalies Aukščiausias Teismas jo 
nuteisimą pripažino netiesotu, 
neteisingu, pasityčiojimu iš 
žmoniškumo. Bet ir tai dar 
nežinia, ar Marino bus paleis
tas, ar išnaujo teisiamas tuo 
pačiu kaltinimu.

Mūsų armija turinti lėktu
vą, kuris lekia greičiau už 
garsą! O tai reiškia, kad 
lėktuvas gali padaryti virš še
šis šimtus mylių į valandą.

Pralenkėme garsą, pralenk
sime šviesą! Bet nepajėgiame 
pralenkti kasdieniškų ekono
minių bėdų.

★ ★ ★ Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gruodžio-Dec. 26, 1947

New York. — Du užsie
niniai Jungt. Tautų kores
pondentai tapo sąlyginiai 
paleisti iš Ellis Islando at- 
eivybės stoties. Tai Nikolas 
Kyriazidis, korespondentas 
graikų komunistų laikraš
čio “Demokratis”, leidžia
mos Cyprus saloje, ir Sa
yed Hasan’as, studentas ir 
Indijos komunistų laikraš
čio “Swadhinata” korespon
dentas.

Nors jiedu buvo įgalinti 
ir pripažinti kaip Jungtinių 
Tautų korespondentai, bet 
Amerikos “teisingumo” de- 
partmentas pasimojo juos 
deportuoti, kaipo komunis
tus. Prieš tą pasimojimą 
užprotestavo Trygve Lie, 
generalis Jungt. Tautų sek
retorius. Jis pareiškė, jog 
Amerikos valdžia tokiu žy
giu laužo savo sutartį su 
Jungtinėmis Tautomis dėl 
teisių užsieniniams kores
pondentams..

Jeigu Kyriazidis būtų 
Graikijon deportuotas, te- 
naitinė monarchistų val
džia jį sušaudytų. Kyriazi- 
disui, laikinai paliuosuotam 
be užstato, įsakyta ateit į 
federalį apskrities teismą 
šį penktadienį. Jį atstovau
ja adv. Carol King ir kt. 
Pagal jų prašymą, teisėjas 
Simon H. Rifkind reika
laus, kad ateivybėš valdyba 
įrodytų, kodėl teismas ne
privalo panaikinti jos įsa
kymo dėl Kyriazidiso de
portavimo.

Indėnų korespondentas 
Hasanas, gabus Columbijos 
Universiteto studentas, pa

leistas už $5,000 užstato, 
kurį parūpino Amerikinis 
Komitetas Sveturgimiams 
Ginti. Šion šalin jis atplau
kė 1946 m. pavasarį kaip 
studentas ir kaip įgalintas 
Jungt. Tautų koresponden
tas.
Kaip Apgavingai Kyriazi

dis Areštuotas
Valdžios agentai paskuti

niu laiku pasiuntė Kyriazi- 
disui apgavingą pranešimą, 
kad pašte, girdi, esąs 
jam registruotas laiškas. 
Kada jis nuėjo to “laiško” 
atsiimti, ten pat buvo areš
tuotas. Vietoj laiško, jis 
voke rado tiktai lakštą bal
tos popieros. Kyriazidiso 
advokatas pareiškė, jog 
net Hitleris ir Mussolinis 
“taip nachališkai” nesielg
davo su užsieniniais laik
raštininkais. •

Demokratinės ir darbi- 
ninkišk. organizacijos siun
čia valdžiai protestus su 
reikalavimais paliuosuoti ir 
nekliudyt tų koresponden-

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
skyrius num. 600, Fordo Ri
ver Rouge fabrike, pareika
lavo pakelti algą 25 centais 
valandai. Šis unijos skyrius 
turi 68,000 narių. General 
Motors ir Chrysler auto, 
darbininkai jau pirmiau 
statė tokį reikalavimą. Da
bar viso 150,000 darbininkų 
ragina unijos centrą dary
ti spaudimą automobilių 
fabrikantams dėl algų prie
dų.

GRAIKŲ MONARCHISTAI OFICIALIAI
NUŽUDĖ BENT 718 DEMOKRATŲ
Iš Amerikos Atsiustas Maistas Pūdomas; Monarchistai 
Badu Marina ir iš Pasalų Žudo Demokratinius Graikus

Athenai,' Graikija.—Grai
kijos monarchistų valdžia 
sušaudė dar 9 demokrati
nius žmones, jų tarpe du 
savo armijos kareivius. Mo
narchinis teismas nv.smer- 
ke šiuos kareivius, girdi, 
už šnipinėjimą partizanų 
naudai.

(Praeitą savaitę monar
chistai, pagal karinių savo 
teismų sprendimus, sušau
dė 31 demokratą, kaipo 
partizanų pritarėjus. O nuo 
to laiko,' kai prezidentas 
Trumanas paskelbė savo 
mokymą Graikijos valdo
vams gelbėti nuo komunis
tų, tai monarchistai teis- 
miškai nužudė jau 594 de
mokratinius graikus. Viso 
per pusantrų metų tie val
dovai oficialiai sušaudė 718 
vadinamų kairiųjų. Neofi
cialiai-gi jie kur kas dau
giau žmonių badu numari
no bei užkankino koncent-

Chįny Komunistai 
Visom Pusėm Puola 
Tautinink. Mukdene

Peiping, Chinija.— Chinų 
komunistai perkirto Čiang 
Kąi-šeko tautininkų kariuo- 
m'enei visus- kelius į Man- 
džurijos didmiestį Mukde
ną arba iš jo. Komunistai 
atakuoja apsupamus tauti
ninkus Mukdene ir apylin
kėje iš šiaurės, pietų, rytų 
ir vakarų. Užsieniečiai ka
ro stebėtojai sako: “Jęigu 
komunistai paims Mukde
ną, tai tautininkai praras 
šiaurinę Chiniją ir pačią 
savo sostinę Nankingą.”

Čiang Kai-šekas ant grei
tųjų susišaukė karinius va
dus ir tariasi, ką reikėtų 
daryti Mukdenui apginti 
nuo komunistų.

Kanadiečiai Stabdo
I

Ginklus Čiangui
Halifax, N. S. — 150 ka

nadiečių jūrininkų atsisakė 
Islandside laivu plukdyti 
diktatoriškam Chinijos val
dovui Čiang Kai-šekui gink
lus ir amuniciją. Į tą laivą 
yra sukrauta 600 tonų leng
vųjų ginklų ir amunicijos ir 
šeši kariniai lėktuvai.

PARTIZANAI ĮKŪRĘ SA
VO VALDŽIĄ GRAIKIJOJ

Athenai, gruod. 24.— Mo
narchistai Graikijos valdo
vai paskelbė, jog partizanai 
-“komunistai” jau įkūrę sa
vo valdžią šiaurinėje Grai
kijos dalyje. Monarchistai 
spėja, kad Bulgarija, Ru
munija, Jugoslavija, Alba
nija, o gal ir Sovietų Są
junga, pripažins partizaniš
kai - demokratinę graikų 
valdžią. Tuomet šie kraštai, 
girdi, galėtų atvirai duoti 
partizanam ginklų, kaip nu
gąstauja monarchistai.

racijos stovyklose ir kalėji
muose. Valdžios apmokami 
fašistiniai gensgteriai mies
tuose ir kaimuose, be to, 
pasalomis paskerdė bei nu
šovė daug demokratinių 
žmonių.)

Badas Kaipo žudymo 
Įrankis

New Yorko dienraščio 
PM korespondentas Tho
mas F. Reynolds pranešė iš 
Atgenu gruod. 23 d., kad 
Graikijos valdžia sulaiko 
amerikinį maistą nuo alka
nų graikų, kuriuos skaito 
sau nenaudingais arba ne
ištikimais monarchistams. 
Tokius monarchistai, girdi, 
su Amerikos atstovu žinia, 
tyčia palaipsniui badu ma
rina.

Praeitą savaitę buvo at
rasta puspenkto miliono do
lerių vertės supūdyto ame
rikinio maisto, suversto

Jau 22 Metus Neteisėtai 
Išlaikytas Kalėjime

Chicago. — Tony Marino 
nekaltai buvo išvargintas 
kalėjime per 22 metus, pa
gal Illinojaus teismų spren
dimą. Jungtinių Valstijų 
Aukščiausias Teismas pas
kutiniu laiku pripažino, kad 
Marino neteisėtai baudžia
mas. Bet jis dar nepalei
džiamas iš kalėjimo, o lai
komas deportavimui Itali
jon.

Pirm 22 metų ■ Marino, 
tuomet jaunuolis ateivis iš 
Italijos, buvo areštuotas 
kaip įtariamas žmogžudis. 
Teisme jis gynėsi, nurodi
nėjo, kad jis nieko bendra 
n,eturi su ta žmogžudyste. 
Bet vertėjas “išvertė” teis
mui užsigynimą taip, ,-kad 
Marino, girdi, “prisipažinęs 
kaltu.” Vertėjas buvo tas 
pats policininkas Daniel 
Torrisi, kuris jį areštavo...

Prezidentas Pasirašė 
“Pagalbos Bilig”

Washington. — Prezid. 
Trumanas savo parašu už- 
gyrė kongreso, nutarimą 
skirti $522,000,000 greito
sios pagalbos Francijai, Ita
lijai, Austrijai ir Chinijai 
prieš komunizmą. Iš pra
džios jis reikalavo $597,- 
000,000 tik Italijai, Franci
jai ir Austrijai. Pagal kon
greso tarimą, Chinijos Chi
ang Kai-sheko valdžiai teks 
$18,000,000. Kartu prezi
dentas pasirašė bilių dėl 
$340,000,000 lėšų okupacinei 
Amerikos kariuomenei Vo
kietijoj, Korėjoj ir Japoni
joj.

Washington. — Paskirta 
per 3 mėnesius išgabent 
užsienin 13,200,000,000 sva
ru mėsos, v

Roma.— Popiežius sirgu
liuoja bronchitu.

LAISVE—LIBERTY
Thp Only Lithuanian Dally 
"In the Kastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stajfg 2-8878

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

sandėliuose sostinėje Atke
ri u ose.

Dar tebelaikoma bergž
džiai sandėliuose 75 mil.dol. 
vertės valgių ir kitų reik
menų, kuriuos Amerika at
siuntė per UNRRA.

Kodėl tie reikmenys ne
padalinami i šimtams tūks
tančių alkanų ir pusnuogių 
graikų? Šį klausimą repor
teriai statė • Griswoldui, 
Trumano paskirtam direk
toriui dėl pagalbos Graiki
jai. Atsiliepdamas į klausi
mą, net Griswoldas pripa
žino, jog nekaip vyksta 
maisto ir kitų amerikinių 
siuntinių paskirstymas, bet 
Griswoldas “tikėjosi”, kad 
galima būsią kai kas patai
syti. .

Alkiu Marinami Naujagi
miai Kūdikiai ir Jų 

Motinos
Gimdyvių ligoninės vir

šininkė Salonikos mieste 
prašė vietinį amerikinės pa
galbos vadą Laurelį Scran- 
toną paskirt pieno miltelių 
naujagimiams kūdikiams, 
kurių motinos mirė arba 
negali krūtimis savo kūdi
kių penėti. Scranton “nu
stebo” dėl jų apleidimo.

“Tuo tarpu Salonikoje y- 
ra tonai ant tonų pieno mil
telių, — rašo PM korespon
dentas. — Ir tas džiovintas, 
susmulkintas pienas galima 
labai pigiai net juodojoje 
rinkoje pirkti.” Bet monar
chiniai valdininkai jo neda
vė gimdyvių ligoninei, taip 
kad Scrantonas tik pinigais 
iš savo kišeniaus galėjo nu
pirkti ligoninei pieno milte
lių.

Amerika yra atsiuntus 
Graikijon nemažai ir šildo
mųjų pečių. Tos ligoninės 
viršininkė prašė pečių nau
jagimiams ir jų motinoms 
pašildyti. Bet niekas “nera
do” ligoninei pečių.

Ar Amerika galėtų pri
verst sukčius Graikijos mo- 
narchistus padalint žmo
nėms ir visuomeninėms į- 
staigoms atsiųstus ameriki
nius valgius ir kitus reik
menis? Galėtų, jeigu norė
tu, v

EXTRA
FEDERALIS TEISMAS 
PALIUOSAVO INDĖNĄ 
KORESPONDENTĄ

New York, gruod. 24.— 
Amerikinis Komitetas Sve
turgimiams Ginti pranešė 
Laisvei, kad federalis aps
krities teismas paliuosavo 
Indijos komunistų laikraš
čio korespondentą Jungtin.
Tautoms, Sayedą Hasaną.
Ateivybės valdyba buvo su
ėmus deportuot jį atgal į 
Indiją, nors Hasanas turėjo 
jau iš anksto pirktą laiya- 
kortę namo plaukti.

Maskva. — Norvegija 
pasirašė prekybos sutartį 
su Sovietais. Prekiaus pro- 
duktų-dirbinių mainais.

Palestina.— Žydai užmu
šė dar 2 arabus, o arabai 1 
žydą.

I
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Italijos Respublika
Dideliu entuziazmu ir giliu susijaudinimu Italijos 

seimas priėmė naują konstituciją ir paskelbė Italiją res
publika visiems laikams. Konstitucija sako, kad visus ki
tus šios konstitucijos punktus žmonių išrinktas seimas 
arba visuotinas referendumas gali pataisyti bei pakeisti, 
bet niekas negali sugrąžinti Italijon monarchijos.

Pereitas karas visiems laikams palaidojo dar vieną 
monarchiją. Civilizuotam žmogui visur monarchiška 
forma pasidarė nepakenčiamas dalykas. Pasaulis tik ste
bisi, kaip toji seniai niekam nebereikalinga seniena dar 
tebetoleruojama tokiose šalyse, kaip Švedija ir Anglija. 
Ten irgi, žinoma, tiktai laiko klausimas. Kas jau atgy
veno, turi pasitraukti iš kelio.

Italijos respublika pradeda savo naująjį gyvenimą 
be galo sunkiuose laikuose. Bet tai tiesa apie visas nau
jąsias valstybes. Jungtinės Valstijos gimė didžiausiose 
kančiose. Francūzijos respublika daug metų turėjo ko
voti už savo gyvybės išgelbėjimą. Joje dar ir šiandien 
randasi klerikalinio monarchistinio elemento. Tarybų 
Sąjunga prieš trisdešimt metų gimė tokiose baisiai sun
kiose sąlygose, jog tiktai giliai įsitikinę marksistai tikė
jo jos pasisekimu.

Italijos žmonės pergyveno monarchiška tironiją ir 
fašistišką pavietrę. Jie užmokėjo brangiai už. tai, ką 
šiandien turi. Reikia tikėtis, kad jie savo respublikos ne
paaukos užsienio ekonominiams imperialistams, šiandie
ninis klerikalų viešpatavimas yra laikina fenomeną. Kaip 
praėjo musoliniškoji .pavietrė, taip ilgainiui jos žmonės 
suras būdus apsivalymui nuo degasperizmo. Būtinai rei
kia tikėti žmonėmis. Abrahomas Lincolnas yra pasakęs: 
Laikinai galima visus žmones už nosies vedžioti, dalį 
žmonių galima visuomet už nosies vedžioti, bet negalima 
visų žmonių visuomet už nosies vedžioti.

Italijos darbininkų klasės vieningumas yra užtikri
nimas, kad Italijos respublika neatsiliks nuo kitų pažan
giųjų kraštų.

Nykštukas prieš Galiūną
Panamos seimas vienbalsiai nutarė atmesti Pana

moms ir Jungtinių Valstijų vyriausybių pasirašytą sutar
tį dėl Amerikos bazių toje šalyje. Tai žygis, kuris tiesiog 
pritrenkė mūsų valstybės vyrus. Nykštukas išdrįso pa
sipriešinti milžinui!

Panamos seimas pasakė tiesiai į akis, kad tos lėktu
vų bazės nereikalingos jokiam Amerikų apsigynimui, 
kad minėtoji sutartis nepagrįsta tautų lygybe ir kad 
ji nieko bendra neturi su internacionalizmu.

Ką Reikštą 1948 Metais Trečias Tikietas?
Šiandien labai mažai kalbama apie 1948 metais susi- 

organizavimą trečiosios partijos, bet labai plačiai disku- 
suojamas klausimas trečiojo tikieto. Tai ne tas pats da
lykas. Gali būti trečias tikietas be trečiosios partijos. 
Labai plačiai eina bruzdėjimas už paveikimą Henry Wal
lace būti kandidatu į prezidentus. Jau girdisi balsą ir iš 
darbo unijų už jo kandidatūrą. Tiesa, Darbo Federacijos 
ir CIO viršūnės yra nusistačiusius nieko bendra neturėti 
su trečiuoju tikietu, bet tas negali užčiaupti burnos at- 

. skiroms unijoms kalbėti ir eiliniams nariams veikti.
Gaila, žinoma, kad pažangioji visuomenė neturi vie

nodos nuomonės tuo svarbiu klausimu. Joje pasidalini- 
• mas labai gilus ir aštrus. Nusistačiusieji prieš naują ti- 

kietą bėga iš pažangiųjų organizacijų. Kur jie dėsis ir 
glausis, dar tikrai nežinia. *

Trečiojo tikieto judėjimu labai susirūpinę demokra
tai. Jie mano, kad Henry Wallace laimėtų milijonus de- 
mokfatų balsuotojų. Galimas daiktas, kad taip ir būtų. 
Bet taip pat milijonai nepasitenkinusių reąkcine politi
ka republikonų turėtų už ką 1948 metais paduoti savo 
balsą. Veikiausia atitrūkimas nuo abiejų senųjų partijų 
būtų lygus. ' ,

Didžiausias trečiojo tikieto pasitarnavimas Ameri
kos progresui būtų tame, kad 1948 metais pažangioji vi- 

. suomenė galėtų išrinkti daug žmonių į kongresą. Toks 
tikietas sucementuotų senosioms partijoms opoziciją per 
visą šalį. Tokia pasekmįnga rinkiminė kampanija 1948 
metais padėtų tvirtus pagrindus trečiajai masinei parti
jai. Kad Amerikoje; kaip atrodo, turės vystytis trečioji 
partija, kad be galo mažai vilties yra likę vieną senųjų 
partijų padaryti progreso nešėja ir demokratijos gynė
ja, mažai tėra abejonės. Tat kada nors ir kur nors turi 
būti padaryta pradžia. Ar 1948 metai bus tais istoriniąis 
metais, kuriais Amerikoje bus padėta pagrindai naujai 
plačiai liaudies partijai?

Henry Wallace pasidaro šioje situacijoje centraline 
figūra. Jeigu jis neapsiims būti pažangiųjų spėkų kandi
datu, kito asmens, kuris tiek daug įtakos turėtų, šiuo 
tarpu' nesimato. Senatorius Pepper yra labai populia
rus, bet jis nėra tuo, kuo yra Wallace. Wallace tūri 
pasekėjų visoje šalyje. Būdamas šalies vice-prezidentu 
ir paskui prekybos sekretoriumi, jis užmezgė ryšių su 
žmonėmis visose klasėse. Paskutiniais laikais ginčų ir 
diskusijų centre buvo ne Pepper, bet Wąllace. Todėl tik 
jis galėtų atsistoti trečiojo tikieto judėjimo prięšakin

KAS K\ RAŠO IR

Vilnis rašo:
yra originalūs
bet jų gyveni-

APVERKTINA AMERI
KOS INDIJONŲ 
BŪKLĖ

Dienraštis
Indi j ortai 

amerikonai,
mas ne tik labai sunkus, bet 
daugelis jų netgi neturi tei
sės balsuoti.

Ypatingai sunki būklė Na
vajo (Navaho) ir Hopi indi
jonų, kurie gyvena Arizona 
ir New Meksiko valstijose. 
Jie gyvena pusiau alkani. 
Kuomet abelnai tose valstijo
se ant 100,000 miršta apie 
48 žmonės, indi jonų miršta 
iš 100,000 po 318. Iš 600 gi
mimų yra 310 mirimų.

Indi jonų Reikalų Adminis
tracija atkartotinai reikala
vus pagerinti indijonų būklę. 
Bet Kongresas ir Adminis
tracija kaip ir negirdi to bal
so. I

Teisybė, pravesta įstaty
mas, kad indi j onai turi teisę 
balsuoti, bet New Mexico ir 
Arizonos valstijose, sakoma, 
ir iki šiol indi jonams balsuo
ti neduoda.

Pagaliau Kongresas pa
skyrė $2,000,000, bet tai bus 
tik lašas vandens ištrošku
siam.

Susirūpinę indijonų reika
lais sako, kad mūsų valdžia 
ir Kongresas skiria šimtus 
milionų dolerių palaikymui 
Graikijoj monarchistų ir fa
šistų, palaikymui Kinijoj ne
demokratinės valdžios, taip
gi skiria Austrijai, Italijai ir 
Francūzijai, bet nepaiso savo 
žmonių, dargi pirmųjų ir ori
ginalių amerikiečių, 
yra dideliame varge.

Ir šiandien, sakoma, aukš
čiausios indijono darbininko 
įeigos yra $750 į metus, tai 
yra, daug žemiau, kaip Mis
sissippi valstijos vidutinės 
įeigos. Reikia pasakyti, kad 
tai yra žemiausios visoj šaly 
įeigos. Kaip gali šeima gy
venti iš tokių įeigų ?

Nenuostabu, kad mirtingu
mas tarp indijonų yra taip 
didelis, kad daugiau pusės 
gimusių miršta dar vaikais.

Numetimas poros milionų 
dolerių šimtams tūkstančių 
žmonių gelbėti mažai ką pa
dės, 
mas, 
ro.

Bet p. Šimučiui atrodo, 
kad Tarybų Sąjunga kažin 
kur “įklimpo.”

Kalbant atvirai, ne Ta
rybų Sąjunga, bet klerikalų 
laikraščio redaktorius jau 
seniai įklimpo (Tarybų Są
jungai neapykantoje) 
niekaip jis negali iš ten 
siklampoti.

kurie

Tai yra tik pasirody- 
kad valdžia ką nors da-

ĮKLIMPO?KAS
Klerikalų Draugas skel

bia, jog “Sovietų Rusija 
įklimpo,” o įklimpo, girdi, ji 
todėl, kad pravedė piniginę 
reformą, kuri milijonams 
darbo žmonių ant syk page
rins gyvenimą.

Rašydamas apie 
Draugo redaktorius nei žo
deliu neprisimena, kad, su 
piniginės reformos pravedi- 
mu, Tarybų Sąjunga panai
kino racionavimo sistemą ir 
numažino naudojamųjų 
produktų kainas. Draugas 
tai užtyli, žinoma, tyčia!

Klerikalai klerikališkai ir 
rašo, viską apversdami 
aukštyn kojomis.'

Net Wall stryto ekono
mistai pripažįsta, jog Tary
bų Sąjungos vyriausybės 
žygis, pravedant piniginę 
reformą, šalį kur kas labiau 
sutvirtino, bet klerikalų 
Draugui tai nesuprasti!

Šiandien kiekvienas ame
rikietis stebisi tuo fąktu, 
kad./Tarybų Sąjunga, taip 
žiauriai karo žiaurybių nu
siaubta, šiandien gali pa
naikinti naudojamųjų pro
duktų racijonavimą. Tai 
parodymas, kaip greit' toji 
šalis žygiuoja pirmyn. 
—........... .............................................. ............................................. ■............................................................. -

ir suteikti jam reikalingą prestižą. Visoje šalyje kiekvie
nam distrikte iškiltų pažangiečių grupės ir pasireikštų 
kongresiniuose ir vietiniuose rinkimuose. u

Senųjų partijų politikieriai nieko taip nebijo, kaip 
Henry Wallace. Tas jau faktas, kad komercinė spauda 
pajuokimais ir ignoravimais nepajėgė jo prestižo žmo
nėse sunaikinti, įrodo masių pasitikėjimą žmogum, kuris 
eina nabašninko Roosevelto keliais.

SAKO
R. Mizara.

Besiruošiant Didie-

ir 
iš-

i.

ir

KOKIOS TARYBŲ SĄ
JUNGOS PRIEŠAI NO
RĖTŲ VOKIETIJOS?

Patsai stambiausias
plačiausiai pasklidęs Kana
dos liberalų dienraštis “To
ronto Daily Star” parašė į- 
domų įvedamąjį dėl Vokie
tijos atstatymo ir mūsų 
santykių su Tarybų Sąjun
ga. Straipsnis labai įdomus 
ir dėl to mes jį paduodame 
(vertimas Liaudies Balso) 
mūsų skaitytojams. Kana- 
diškis dienraštis rašo:

Nekurios grupės šiame 
kontinente negaili pinigų ir 
pastangų kiršinimui žmonių 
prieš Sovietų Sąjungą. Tarp 
jų randasi žmonės, kurie ma
žai arba visai nerėmė karo 
prieš naciūš, o bandė paveik
ti visuomenės opinija, kad ji 
būtų prielanki “minkštai” 
taikai su naciais. Dabar tos 
grupės teigia, kad Vokietija 
turi būti atstatyta ir apgin
kluota dėl “neišvengiamo” 
karo su Rusija.

Atsakymas j tokią propa
gandą guli nacių ir fašistų 

z karo kriminalistų teismo re
korduose. Mokslininkai, gy
dytojai, industrialistai, mo
kytojai, militaristai ir politi
kieriai per nepilną dešimtme
tį sunaikino viską, kas darė 
Vokietiją vadu tarp civili
zuotų tautų. Laboratorijos 
virto kankynių rūmais, ligo
nines buvo paverstos į žudy
mo namus, mokyklos virto 
militarinio lavinimo centrais. 
Naciškos Vokietijos būtybę 
gerai apibūdino Viktoras 
Bernsteinas savo aprašyme 
kariškų kriminalistų teismo 
Nurcmberge. Knygoj, “Fin
ai Judgement 
rašo:

Knygoj, 
’ Bernsteinas

mokslo tra- 
bejausmę ir 

Rentgeno 
spinduliai virto masinės ste
rilizacijos ir nekaltų žmonių 
žudymo įrankiu; Kocho išra
dimai buvo pakinkyti ne gy
dymui ligų, bet 
žmogus virto 
kiaule kraujo 
laukinių žmonių

Naciai sunaikino 
dą, panaikino civilinei; teises, 
prašalino visus socialius įsta
tymui;, už kuriuos Vokietijos 
žmonės kovojo per ilgus me> 
tus. Jie atgaivino feodaliz
mą, luomų sistemą ir junke
rių galią. Jie atsuko laikro
dį atgal mene, muzikoj, li
teratūroj, apšvietoj ir moks
le. Jie išvijo ar nužudė ge
riausius Vokietijos mokslo 
žmones, jie skleidė po visą 
pasaulį fašizmo bakterijas.”

Nekurios grupės norėtų at
gaivinti šios rūšies Vokietiją, 
kadangi jiems tokia Vokieti
ja’ geriau tinka, negu Sovie
tų Sąjunga. Bet Re v. D r. 
John Haynes Holmes pareiš
kė: “Nacių Vokietija nie
kad negali būti sulyginta su 
komunistine Rusija. Pasta
rojoj niekad nebuvo pa
smerktas progresas, arba už- 
girtas užpuolimas ant rasių 
proto ir dvasios.” Bestudi
juodamas šias dvi civilizaci
jas, komunistinę Rusiją ir na
cišką Vokietiją, Dr. Holmes 

, patyrė, kaip ir Sidney ir

“Didi vokiečių 
dicija išsigimė į 
sadistinę žudynę.

plėtimui jų.
gvinejiška 

ištroškusių, 
rankose.”

savival-

Beatrice Webbai, kad huma
nitaras negali rinktis naciš
kos Vokietijos. DT. Holmes 
duoda sekančią priežastį:

“Bolševikai paėmė didžiu
lę masę vyrų ir moterų, nie
ko neišmanančių, prietarin-1 
gų, nupuolusių, gyvenančių 
blogiausiose sąlygose, ir ke
lia juos prie aukščiausio 
laipsnio materialiai, - kultūri
niai ir apšvietoj. Valstiečiai, 
darbininkai, intelektualai, 
žydai, mažumos, kurie su
daro 90 nuošimčių Rusijos 
gyventojų, pirmu kartu yra 
laisvi. Toje vienoje žmogaus 
patyrimo srjtyje, kuri yra 
svarbiausia didžiųjų žmonių 
masių gerovei ir laimei—taj 
yra, ekonominėj — atėjo Ru
sijos žmonėms toks platus 
išlaisvinimas, toks galingas, 
kad jis reiškia didžiausj pa- 
sįliuosavimo aktą, koks kada 
nors istorijoj buvo žinomas.”

JAMES W. FORD
ATSAKO
Negrų savaitraštis “Pitts

burgh Courier” aną dieną 
išspausdino insinuojantį 
raštą su James W. Fordo 
nuotrauka, skelbiant, būk 
Ford’as pasitraukė iš Jung. 
Valstijų Komunistų parti
jos. James W. Fordas, kaip 
žinia, per ilgus metus buvo 
kompartijos narys ir keletą 
sykių buvo jos kandidatas 
krašto vice-prezidento vie
tai.

Fordas šitaip atsikerta:
“Bėgyje 22 metų aš bu

vau ir tebesu komunistas 
ir komunistų partijos na
rys...”

Darbininkų judėjime, sa-, 
ko, Fordas, dalyvauju jau 
per pastaruosius 35-rius 
metus.

JIS TAI SKAITO ŠLOVE, 
O NE PAŽEMINIMU

Čiang-kai-šekas prisiuntė 
telegramą maršalui Feng 
Yu-hsiangui, šiuo metu es
ančiam New Yorke, šau
kiant jį veikiausiai grįžti 
namo. Bet maršalas Fen- 
gas atsisako Čiang-kai-šeko 
klausyti, nes jis supranta, 
kokiu tikslu Chinijos dik
tatorius tai daro. Maršalas 
Fengas, kaip žinia, yra at
siųstas Amerikon Chinijos 
vyriausybės patirti kai ku
riuos konservacijos projek
tus, kad juos galėtų vėliau 
pritaikyti Chinijai. Jis čia 
išbus dar vienerius metus.

“Kadangi aš esu diktatū
ros priešas, tai turiu garbes 
atsisakyti klausyti čiango 
įsakymo”, pareiškė Fengas, 
kurį tūli vadina krikščioniu 
generolu.

RepublikonaS kongresma- 
nas iš Minnesotos Walter 
H. Judd aną dieną lygino 
generolą Fengą su Henry 
A. Wallace’u. Dėl to Fen- 
g’as atsako:

“Skaitau tą palyginimą 
ne įžeidimu, bet šlove...”

siems Darbams
(Iš kalbos, sakytos š. m.

Gyvename svarbų laiko
tarpį. Kiekviena diena ku
pina didžiulių įvykių, ku
riuos galvoją darbo žmonės 
privalo išsiaiškinti ir jais 
įsisamojinti.

Tik pagalvokime: dar ne- 
užžėlė žolė ant kapų, ku
riuose ilsisi mūsų krašto 
sūnūs, žuvę antrajame pa
sauliniame kare, kai tūli 
neatsakingi ir beširdiški as: 
menys ir stambioji spaudą 
jau triūbija už tai, kad 
Amerika pradėtų trečią pa
saulinį karą!

Pasidairykim ir pagalvo
kime, kur link krypsta kas
dieninis mūšų gyvenimas? 
Jis blogėja, užuot gerėjęs. 
Pragyvenimo produktų kai
nos nuolatos kyla aukštyn 
ir tai sunkina kiekvieno 
darbo žmogaus buitį, že- 
mindamos jo pragyvenimo 
lygi.

Tik prieš apie ketvertą 
savaičių pats prezidentas 
Trumanas • sakė:

“Nuo 1946 Metų vidurio 
drabužiai pabrango 18-ka 
nuošimčių; namų baldai 18 
nuošimčių; maistas 40 nuo
šimčių. O visų reikmenų kai
nos bendrai pakilo 23 nuo
šimčiais. Ir pragyvenimas 
vis dar brangsta. Per pasku
tiniuosius 3 mėnesius jis pa
brango daugiau kaip 16 nuo- v • v • « »simciu. v
Šitaip kalba mūsų krašto 

prezidentas.
Ką tai reiškia, gerbiamie

ji? tai reiškia, jog pragy
venimo produktų kainoms 
bekylant, žymiai tirpsta tie 
darbininkam algų • pakėli
mai, kuriuos jie išsikovojo 
metų pradžioje. Tai reiškia, 
jog daugelio darbininkų 
tirpsta sutaupęs, sudėtos 
karo metu.

Šiandien i^išku kiekvie
nam, jog darbininkas, sa
kysime 1941 metais, gau
damas mažesnę algą, galėjo 
daugiau nusipirkti daiktų, 
negu šiandien uždirbdamas 
didesnę algą!

Pagal valdiškus duome
nis, šių metų spalių mėne
sį vidutinė fabriko darbi
ninko alga buvo $50.42, bet 
jis šiandien tegali iš jos nu
sipirkti daiktų mažiau, ne
gu 1939 metais, gaudamas 
$30 per savaitę!

CIO suvažiavimas, įvykęs 
spalių mėnesį Bostone, savo 
rezoliucijoje dėl pragyveni
mo produktų kąinų kilimo, 
pareiškė, kad praėjusiais 
metais ’’maisto kainos... pa
kilo daugiau negu 40 nuo
šimčių.”

Ir šis suvažiavimas šitaip 
įspėjo viso krašto žmones:

“Jei nebus tuojau imtasi 
griežtų žygių infliacijai su-

Iš naujo išrinktas automobilių prezidentu ReiitheFis ir 
naujai išrinktieji kiti viršininkai: Richard Gosser, Ėmil 

Mazey, Walter P. Reuther ir John W. Livington.

lapkr. 23 d. Detroite) 
valdyti, tai neišvengiamai 
įvyks baisi krizė ir visi mūsų 
krašto žmonės atsidurs neap
sakomame skurde ir chaose.?

Tuo pačiu sykiu, kai dar
bininkų gyvenimas sunkėja, 
fąbrikantų pelnai pasakiš
kai kasdien auga ir auga!

Toji pati CIO rezoliucija 
primena, kad 1947 metais 
stambiųjų fabrikantų pel
nai, apmokėjus taksus, bu
vo 18 bilijonų dolerių, kuo
met 1943 metais per tokį 
patį laikotarpį jų pelnai 
buvo pasiekę 10 bilijon. dol., 
d 193i9 metais per tokį pat 
laikotarpį — $8,000,000,000.

Taip! Kainoms bekylant, 
besikaupiant pelnams į ne
didelio fabrikantų skai
čiaus kišenes, plečiasi infli
acija, gi infliacija veda vi
są kraštą prie baisaus kri- 
zio, prie didžiulės depresi
jos. Jeigu nebus imtasi 
griežtų priemonių kaiųų ki
limui sulaikyti, jeigu inflia
cijai bus leista plėstis, tai 
neužilgo galime tikėtis to
kio gilaus ir platatis krizio, 
kokio mūsų kraštas nebuvo 
ligi šiol matęs!

Kainoms suvaldyti tėra 
vienintelis kelias — grąži
nimas kainų kontrolės.

President. Ti<umanas su
šaukė nepaprastą 80-tojo 
kongreso sesiją, kurioje 
privalo būti sugrąžinta kai
nų kontrolė,' jei norime iš
vengti tokios katastrofos, 
kokia nusiaubė mūsų kraš
tą Hooverio laikais.v

.Masinis Amerikos žmo
nių spaudimas gali privers
ti kongresą tai padaryti. 
Be to, darbininkams teks 
reikalauti naujo algų pakė
limo, jei jie norės palaikyti 
žmoniškesnį pragyvenimo 
lygi-

Kitas svarbus ir visiems 
rūpimas dalykas: fabrikan
tų ir jų lekajų pasimojimas 
suvaržyti darbo unijas.

Kąlbu apie Tafto-Hartley 
įstatymą, kurį šiemet pra
vedė 80-tojo kongreso pir
moji sesija.

Šis įstatymas, kaip kpks 
baisus siaubas, užgulė dar
bo unijas, — visą organi
zuotų darbininkų judėjimą 
Amerikoje.

Dar 1946 metų gruodžio 
mėnesį CIO prezidentas 
Philip Murray sakė:

“Savaime aišku, jog yra 
planuojamas baisus ir taiklus 
sąmokslas šio krašto darbi
ninkų judėjimui pažeisti, jei 
ne visiškai sunaikinti. Nuo 
V-J Dienos stambieji fabri
kantai, išvien su savo atsto
vais šalies kongrese, vedė ir 
tebeveda nepaliaujamą ofen- 
syvą prieš organizuotus dar
bininkus.”

Tai buvo šūkis, akstinus 
Amerikos žmones vieningai 
išstoti prieš reakcininku 
užmačias.

Tiesa, prieš Tafto-Hart
ley įstatymo priėmimą kon
grese buvo iškilęs visoje', 
šalyje plataus masto liau
dies judėjimas, bet jo neuž
teko; jis persilpnas buvo 
priversti republikonus ir 
reakcin. demokratus kong
rese susilaikyti nuo jų pik
to pasiniojimo. Tafto-Hart
ley įstatymas buvo priim
tas ir šiandien jis jau įsta
tymas, jau galioja. Jei jis 
nebus atmestas, — jis gali 
ilgainiui užduoti mirtiną 
smūgį darbo unijoms, o Ui 
reikš visam darbininkų ju
dėjimui!

(Biis daugiau)
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* PITTSBURGHO ŽINIOS *
JŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ Pittsburgho Spirgučiai

Nauji Taksai

Pittsburgho gyventojai yra 
apkraunami naujais taksais. 
Su pradžia 1948 m. turėsime 
mokėti 10 nuošimčių prie 
kiekvieno įžangos tikieto į 
pasilinksminimo vietas. Iki 
šiol dar yra mokama 20 nuo
šimčių, kurie eina į federali
nės valdžios iždų. Dabai bus 
pridėta dar 10 nuošimčių, ku
rie eis į Pittsburgho miesto 
valdžios iždą. Tokiu būdu su 
pradžia 1948 m. kas tik pirks 
tikietą į bile kokią pasilinks
minimo vietą, turės dar pridė
ti 30 nuošimčių!

Apart tų taksų, dar bus 
taksai už kiekvieną perkamą 
produktą, reikalingą gyveni
mui, ir dar prie to viso yra 
pridėta, kad kiekvienas suau
gęs Pittsburgho gyventojas tu
rės užsimokėti $5.00 taksų 
dėl mokyklų užlaikymo.

Pittsburgho nuosavybių-na- 
mų savininkai moka labai 
aukštus taksus ant nuosavybių, 
todėl jau daugiau nebuvo gali
ma ant tų nuosavybių už
krauti taksų, tai dabar užkro
vė visokius taksus ant kiek
vieno čia gyventojo. Pitts
burgho ir Allegheny County 
valdo demokratiška adminis
tracija per paskutinius 15 me
tų. Demokratiška administra
cija čia nė kiek nepasirodė 
naudingesnė dėl Pittsburgho 
gyventojų už buvusią republi- 
konišką administraciją. Kaip 
viena, taip ir kita sunkina 
gyventojus visokiais taksais.

Dar turiu pastebėti, ant kiek 
yra Pittsburgho demokratų 
bosai reakcijonieriški: Kada 
į Pittsburgh ą atvyko kalbėti 
Suvienytų Valstijų vica prezi
dentas demokratas Wallace, 
tai miesto gaspadorlus D. 
Lawrence ir kentės komisijo- 
nierius J, Kane boikotavo tą 
susirink’rųą ir tupėjo kur tai 
sulindę laike Wallace prakal
bų. žinoma, buvo apseita ir 
be jų, nes tikrieji Pittsburgho 
demokratai Wallace pasitiko 
skaitlingai.

Kitas Smūgis

Keli mėnesiai atgal rašiau, 
kad Pittsburghas susilaukia 
“dūmų kontrolės“ Įstatymo, ir 
pastebėjau, kad tas Įstatymas 
gali /skaudžiai paliesti tik 
darbo žmones, o ne išdirbysčių 
savininkus. Dabar taip jau 
yra: savininkai visokių išdir
bysčių, gelžkelių ir laivų lei
džia tuos pačius debesis dū
mų, nes jie vartoja tą patį 
kurą—minkštąją anglį, ir jų 
“dūmų kontrolės“ Įstatai ne
paliečia. Bet tie patys Įstatai 
smarkiai palietė čia gyvento
jus; jiems nevalia pirkti 
minkštosios anglies už $7.50 
toną, bet turi pirkti dirbtinę 
anglį už $15,50. Su. ta dirb
tine anglimi turi tikrą bėdą: 
negali įkurti, mažai duoda ši
limos, -daro daug dulkių, ir 
tam panašių nusiskundimų 
matai kasdien Pittsburgho 
dienraščiuose. Dabar tie dien
raščiai pradėjo mokyti gyven
tojus, kaip tą naują anglį rei
kią vartoti, žinoma, tas da
roma kaip užbovijimui mažų 
vaikų., •.

Daug namų savininkų no* 
ri įsivesti gesinius pečius, bet 
geso kompanija nepavelina ir 
geso neduoda, nes nėra už
tektinai geso ir dėl tų, kurie 
yra nuo seniai įsitaisę gesi
nius pečius. Yra pasiūlymas 
miestui atvesti naujas linijas 
natūralaus geso iš kitų vals
tijų. Tai Pittsburgho minkš
tosios anglies mainų savinin
kai protestuoja ir nedaleidžia, 
nes tas gali nukirsti jų an
glies biznį. Reiškia, čia yra 
visokios medžiagos dėl kuro ir 
šviesos, bet anglies ir geso 
magnatai varžosi už pelną, ir 
kol jie nesusitars, tai gal nec 
vienam reikės šaltame name 
pabūti...

Tą visą pataisyti yra labai 
lengva, tik reikia geros tvar
kos, o gerą tvarką gali pada
ryti tik geri valdininkai, iš
rinkti Į visokias valdiškas vie
tas.

★ ★ ★
Ar Jos Iš Tikrųjų Tam Tiki?

Pikielis su Viniko pavelini- 
mu “suorganizavo“ čia mote
rų SLA kuopą. Surinko mo
teris iš kelių skirtingų SLA 
kuopų, kad jos čia sutvertų 
moterų kuopą. Kadangi tos 
moterys priklauso per daug 
metų prie įvairių kuopų, tai 
jos nenori keltis į naują kuo
pą. Tada joms davė užtikri
nimą, kad jos gali priklau
syti net prie dviejų kuopų, 
tik naujoje kuopoje turi pa
siimti naują apdraudą ir mo
kėti į lėšų fondą. Matomai, 
tos moterys tam ir tikėjo, kad 
jos galės priklausyti prie 
dviejų SLA kuopų. Pikielis 
su Viniku gal manė, kas čia ir 
žinos, kad yra tokių narių 
SIxA, kurie priklauso prie ke
lių kuopų.

Bet tą paslaptį viena dele
gatė iškėlė SLA 3 apskrities 
suvažiavime, kas, žinoma, su
darė nesmagumą dėl tų, kurie 
tikėjosi priklausyti prie dvie
jų kuopų. Girdėjau, kaip ku
rios moterys apleis motery 
kuopą, nes nenori iš senesnių
jų kuopų keltis į naują ir cen
tras turės dėl jų grąžinti mo
kesčius, kuriuos įmokėjo į 
naują kuopą.

Neteisingos informacijos or
ganizacijai naudos neneša...

Mikužiūtę ir Devenienė?
Pittsburgho ir kitų miestų 

tautininkai nusistatę išmainyti 
Mikužiūtę ant Devenienės į 
SLA iždo globėjos vietą. 
Virbickas varė agitaciją už 
Devenienę 40 kuopoje, o Pi- 
variūnienė moterų kuopoje. 
Moterų kuopos susirinkime 
dalyvavo 12 moterėlių ir vi
sos balsavo už senąją valdy
bą, tik, vietoj Mikužiūtės, jos 
atidavė visus balsus už De
venienę. Kas keista, kad nei 
viče-prezidento moteris Dar
gienė nepalaikė Mikužiūtės, 
nors ir yra moterų kuopos na
re ir dalyvavo susirinkime. 
Toksai pat nusistatymas ir ki
tose kuopose — tautininkai 
prieš Mikužiūtę.

Nesidžiaugia
Pittsburgho BALF skyrius, 

nors per ilgą laiką rengėsi 
prie rinkliavos — “tag day,” 
net per kelius sykius buvo ati
dėta ta rinkliava, nes, mat, 
tinkamai nebuvo suorganizuo
ta rinkėjų armija. Kai ta ar
mija pasileido į darbą lapkr. 
15-tą, tai nė trijų tūkstančių 
dolerių nesurinko per visą 
Pittsburgho ir Allegheny kon- 
tę. Todėl L. ž. nelabai džiau
gės tomis pasekmėmis ir barė 
kaip kuriuos biznierius, kad 
jie pasirodė “šiaudiniais“ pa
triotais, nes tik po nikelį au
kavę.

★ ★ ★
Geras Parengimas

Moterų surengta vakarienė 
ir D-rės Baltrušaitienės pa
skaita lapkričio 28 d. gerai 
pavyko. Labai gerai, kad į 
tokius .parengimus susirenka 
graži skaitlinė senųjų veikėjų 
ir' draugų. Ne tik kad yra 
proga pasidžiaugti geru pa
rengimu, bet yra ir malonu 
susitikti su senais draugais.' 
Todėl, moterys, surenkite dau
giau tokių parengimų, nes jie 
yra naudingi visais atžvil
giais.

Per Trumpas Pasimatymas
Drg. Mizara jau kelintą 

sykį pravažiuodamas pro* 
Pittsburghą sustoja ant kelių 
valandų ir skubiai keliauja į 
New Yorką. Mes ant greitų
jų viens kitam negalim pa
spėti pranešti, kad susirink- 
tumėm pasikalbėjimui. Bet

Pittsburgh ietis Stanio y 
Pūkelis parašė ir atspausdino 
brošiūrą anglų kalboje “The 
Beginning of the New World.” 
Sulyg minėtos brošiūros, pilie
tis Pūkelis turi labai gorus no
rus. Jo išdėstymai brošiūroj 
ekonominiu klausimu, pada
linti darbo vaisius, vietoj tru
pinių nuo darbdavių stalo. Tai 
būtų labai gerai (tas yra prin
cipas socializmo-komunizmo ir 
už tai dabartiniu laiku komu
nistai ir visi pažangesni žmo
nės kovoja), jeigu p. Pūkelis 
nurodytų, kaip tą viską tikrai 
galima būtų atsiekti.

★ ★ ★
Bet p. Pūkelis nenurodo, 

kaip tą viską atsiekti. Kapita
listai, tai kaip tie draskūnai 
vilkai, daugiau darbo aukų 
praryja, labiau jie tunka ir 
skanesnį gyvenimą jie turi. 
Jeigu mes rašytume prašymus 
vilkui, kad jis neskerstų, ne
draskytų avelių, ar jis mūs 
paklausytų? Taip lygiai su 
kapitalistais. Kovą už būvį, už 
geresnį gyvenimą tikrai nuro
do komunistų partija, bet Pū
kelis sakosi komunistu jis ne
sąs ir' jis norįs gyventi, tik 
“So we can all live like hu
mans instead of like commun
ists or devils.” Klaidinga p. 
Pūkelio mintis tai tik svajo
nės. Svajonėmis darbininkų ir 
jų šeimų nepamaitinsi, reikia 
aktyvaus darbo, kuris neštų 
vaisius darbo klasei.

Ir vėl streikų banga palie
tė Pittsburghą. Lapkričio pa
baigoje ir gruodžio mėn. pra
džioje buvo išėję į streiką res- 
taurantų, maisto ir kiti Chain 
Store darbininkai. Dabar strei
kai jau užsibaigė. Darbinin
kai, priklausanti prie A. F. 
of L. unijos, gavo užtikrinimą 
42 valandų darbo savaitėj ir 
15 centų pakelti Į valandą. 
Sutartis padaryta ligi 1948 m. 
rugpjūčio mėn.

Plieno darbininkai, gelžke
lių darbininkai ir kiti organi
zuoti darbininkai irgi stato 
reikalavimus kompanijom. Jie 
reikalauna pakėlimo algų. 
Kaip visoj Amerikoj, taip ir 
pasėmus, Pittsburghe, nesvie
tiškai viskas pragyvenimui iš
kyla. Su dabartinėmis algomis 
žmoniškiau pragyventi yra 
sunku. Sulyg Heller komiteto 
iš Californijos Universiteto ap
skaičiavimo ir ištyrimo, da
bartiniu laiku žmoniškai pra
gyventi būtinai reikia uždirbt- 
ti ne mažiau kaip $68.19 į sa

vis viena padarom mažą su
sirinkimėlį. Paskutinis drg. 
Mizaros sustojimas pas pittst- 
burghiečius buvo naudingas, 
nes teko daug įdomių dalykų 
išgirsti nuo jo ir sykiu jis gavo 
kiek ir paramos nuo pittsbur- 
ghiečių dėl Lietuvių Kultūri
nio Centro namo.

Keistai Atrodo

Aną dieną susitikau Lais
vės ir Vilnies vajaus darbuoto
ją drg. Kazimer, kuris sako: 
“žmonės ant niekų negaili do
lerius mėtyti, bet pabandyk 
jam užrašyti laikraštį, tai ir 
sukas į kitą pusę. O blogiau
sia, kad taip daro save vadi
ną progresyviais. . .“

Aš pilnai sutinku su draugo 
pasakymu. Kiek penkinių ir 
dešimtinių mes išmėtom tikrai 
be reikalo ir dėl savo kartais 
nemalonumo, bet skūpaujam 
dėl apšvietos, dėl gero laik
raščio, geros knygos, kur ga
lim daug ko pasimokyti, su
žinoti apie viso pasaulio gy
venimą... Man rodos, kad 
šiandien gyventi be laikraš
čio, be geros knygos negali
ma, todėl kiekvienas apsi
švietęs žmogus turi patsai ke-1 
liūs dolerius į metus paskirti 
dėl apšvietos ir savo draugą 
pakviesti prie apšvietos darbo.

V. B.

vaitę. Bot no daugelis nittsbur- 
ghiečių po tiek uždirba, o pra
gyventi reikia.

★ A 'k

O kaip su kompanijom, ar 
joms ir taip sunku išsiversti, 
kaip paprastiems darbinin
kams? štai faktai: Prieš karą, 
geriausiuose laikuose, 1929 
m., korporacijų pelnai taip pa
šoko, kad pasiekė 8 bilijonus 
dolerių į metus. Praeitas ka
ras, kuris atnešė vargą, skur
dą ir sielvartą darbininkams, 
korporacijoms suteikė labai 
gerus laikus, jos iš karo pa
darė po 10 bilijonų dolerių į 
metus. Na, o kaip dabar, po 
karo, kada darbininkams dar 
visko trūksta, kareiviai, sugrį
žę iš armijos, neturi namų, 
neturi kur gyventi, kaip su 
korporacijos pelnais? Ar jūs 
žinote, kad korporacijų pel
nai dabar pašoko taip, kad 
praeitais metais jos padarė 
pelno, atskaitant visus taksus, 
$17,500,000,000 (septynioliką 
ir pusę bilijono dolerių) ! Pa
galvokite, gerbiamieji, iš kur 
tas viskas eina?

★ ★ ★
Tas mūsų šalies ringeris, 

kurio viršutinė rolių k ė—aukš
tos kainos, žemutinė roliukė— 
mažos algos, darbininkų klasę 
taip išringina, taip išspaudžia, 
kad darbininkams nelieka nie
ko, apart skolų. Vien tik būk 
tai Europos gelbėjimas kiek
vienai šeimai lėšavo $376.36. 
Dabar tas Marshall Planas 
gelbėti Europą nuo komuniz
mo dar prisidės su $447.92. 
Taip, kad kiekvienai šeimai 
su 1951 m. lėšuos $862.92, Ge
riau sakant, mes dabar esame 
skolingi ir tik tam vienam 
tikslui mes turėsime išmokėti 
taksais ant duonos, ant drus
kos ir kitų pragyvenimo rei
kalų. O mūsų tuos sumokėtus 
taksus, tą skolą aplinkiniais 
keliais ir vėl susižers tos kor
poracijos.

21 metas atgal, gruodžio 17 
d., 1926 m., tautininkai bend
rai,, su klerikalais ir kitais są
mokslininkais, nuvertė demo
kratinę Lietuvos valdžią. 21 
metas atgal, gruodžio 27 d., 
1926 m., lietuviški fašistai su
šaudė geriausius Lietuvos vai
kus — Karolį Požėlą, Kazį 
Giedrį, Juozą Greifenbergerį 
ir Rapolą Čiornį, už tai, būk 
jie kėsinosi nuversti Lietuvos 
valdžią! Tie, kurie 1926 m. 
dalyvavo nuvertime ir parda
vime Lietuvos valdžios ir vė
liau žudyme Lietuvos nekaltų 
žmonių, dabar baladojasi po 
pasaulį ir bijo grįžti į Lietu
vą, kad nereikėtų atsiskaityti 
už savo darbus. Jų vienmin
čiai Amerikoje pažadėjo jiems 
visokeriopą pagalbą. Lietuviš
ki tarybininkai žadėjo jiems 
net Lietuvą nupirkti. Vardan 
Lietuvos nupirkimo, Pittsbur
gho tarybininkai praeitais me
tais išviliojo iš L. M. Draugi
jos ir Piliečių Kliubo po $500, 
išviliojo ir iš kitų draugijų ir 
pavienių ypatų. Pinigų jie su
sirinko daug, bet Lietuvos jie 
dar nenupirko.

★ ★ ★
Pittsburgho miestas sekan

tiems metams nustatė sukelti 
taksais 49 milijonus dolerių. 
Kad sukelti minėtą sumą pi
nigų, miesto ir mokyklų kaun- 
silmanai ir direktoriai uždėjo 
naujus taksus, kaip tai: ant 
privatinės nuosavybės — Še
rų, bonų, morgičių ir t.t., taip
gi pirkimo ir pardavimo tak
sus. Mokyklų direktoriai už
dėjo po $5 kiekvienam mies
to gyventojui virš 21 metų 
amžiaus ir įvairius kitus tak
sus. Minėti nauji taksai turės 
miestui sukelti $7,800,000. 
Taksai ant nejudinamos nuo
savybės nebus pakelti. Iš mi
nėtų 49 milijonų dol. bus su
naudota mokykloms $18,039,- 
306.

Gruodžio 7, LDS 142 kuo-

Kongr. Wright Patman Įspėjo, 
kad “nedoras ir piktas“ šnab- 
ždėjimasis vyksta pravesti to
kį taksavimą, kad kooperaty
vai būtu užtaksuoti iki mir- v .
ties. Jis pareiškė: “Kiekvie
nas fašistiškai protaujantis 
žmogus mūsų šalyje yra nu
sistatęs prieš kooperatyvus.“ 
Patman siūlė, kad vieton ty
rinėti vartotojų organizacijas 
kongresas tyrinėtų skaitlingas 
taip vadinamas “švietimo“ gru
pes, kurios tarnauja fašistams 

propagandos Įrankiais.

McKees Rocks, Pa.
Nepasisekė Karvutę Pamelžti

“Dirvos” Karpis buvo atsiun
tęs į McKees Rocks lietuvį pa
bėgėlį, žinoma, siu vokiečių ar
mija, iš Lietuvos į Vokietiją, 
kuris dabar randasi “Dirvos” 
pastogėje, kad jis padarytų 
“Dirvai” įeigų, šmeižiant bol
ševikus.

Gruodžio 7-tą LPDA McKees 
Rocks, Pa., turėjo savo regu- 
liarį mėnesinį susirinkimą, ku
ris tvarkingai ėjo prie pabaigos. 
Pirmininkas pranešė susirinki
mui, kad apačioj, barrūmyj, 
randasi svečias, atsiųstas nuo 
“Dirvos”’ redakcijos, pabėgėlis, 
kuris nori pasakyti keletą žo
džių apie lietuvius pabėgėlius. 
Vienas iš narių pataria užbaigt 
susirinkimą, o tada pakviesti tą 
svečią, ką pirmininkas ir pada
rė.

Po susirinkimo buvo pakvies
tas minėtas svečias ir pradėjo 
savo prakalbą šmeižiant bolše
vikus, kad bolševikai lietuvius 
vežę į Sibirą ir išvežę apie 40 
ar 50 tūkstančių ir kad žmo
nės dabar Lietuvoj gyvena 
daug aršiau, negu senais lai
kais buvusioj Lietuvoj vergijo
je. Pagyrė mūsų, Amerikos, de
mokratiją, kad Ruzveltas da
vęs darbininkams susiorgani
zuoti į darbininkų unijas ir kad 
darbininkai galį kovoti už ge
resnes gyvenimo sąlygas.

Gerbiamieji LPDA narės ir 
nariai, kurie girdėjote to pa
bėgėlio prakalbą, paprašykit jo, 
kad jisai surastų nors vieną 
straipsnį, kur būtų “Dirvos” 
remiamas darbininkų organiza
vimas ir darbininkų kovos už 
geresnį gyvenimą, ir kur būtų 
remiamos Ruzvelto idėjos. Jis 
to nesuras. “Dirva“ remia pa
čius kraštutinius reakcijonie- 
rius, hooverinius republikonus.

Toliau tas pabėgėlis minėjo, 
kad mes čia Amerikoj turim 
dikčiai lietuviškų laikraščių. 
Apart lietuviškų laikraščių, gir
di, mes turime du. rusų laikraš 
čius, tik lietuviškoj kalboj. 
Tų laikraščių vardų neminėjo, 
bet galima buvo suprasti, kad 
mūsų dienraščius pavadino ru
sų laikraščiais.

Broli lietuvi, paimk “Lais
vę” ir “Vilnį,” perskaityk nuo 
pirmo iki paskutinio puslapio 
ir pagalvok gerai. Ir perskai
tyk “Dirvą” ir pagalvok gerai. 
Ir būk pats teisingu teisėju, 
ir aš tikiu, kad nuspręsi, jog 
tik “Laisvė” ir “Vilnis” remia 
unijų organizavimą ir gina 
darbininkų reikalus, ir kovoja 
už geresnį žmonijos gyvenimą, 
už progresą, už apšvietą, už 
lietuvių tautą, už tyrą lietuviš
ką kalbą. “Laisvė” ir “Vilnis“

(Tąsa ant 4-to pusi.)

pa, Esplen, paaukavo mūsų 
dienraščiui Vilniai $50. LDS 
142 kp. geriems tikslams au- 
kavime yra pavyzdinga drau
gija. J. Kantrybė. |>

Atsiminimai Apie Pereitus Rinkimus
Pittsburgho miesto ir pavie

to rinkimus laimėjo demokra
tai nuo County Commissioners 
iki City Council. Jie užėmė 
kiekvieną vietą. Ir tie laimėto
jai gerai žino, kas juos į tas 
vietas padėjo ir kas už juos 
balsavo. Tai darbo žmonės jiem 
suteikė tą laimėjimą. Tačiau jie 
dabar nenori tiems darbo žmo
nėms tarnauti ir tarti už juos 
žodį..

Pavyzdžiui, Pittsburghe gat- 
vekarių kompanijos jau rengia
si pakelti fėrą, Duquesne Light 
Company žada uždėti didesnį 
mokesnį ant elektros, Gas Com
pany pakels mokestį už gasą. 
Tai būtų didelė skriauda Pitts
burgho gyventojams. Bet mūsų 
administracija nieko nedaro, 
nieko nesako, tik miesto majo
ras biskutį protestavo prieš kė
limą kainų.

Toliau apie tą “Smoke Con
trol Committee.” Tas Komite
tas vaikšto gatvėmis ir žiūri į 
privatiškas stubas, iš katrų ka
minų daugiau rūksta. Kaip tik 
pamato kur daugiau dūmų, tuo
jau ir klausia, kada pirkai ang
lį, iš kur pirkai ir duoda patari
mą, kaip turi pečių kontroliuo
ti, kad nebūtų dūmų. O jeigu 
neklausysi, tai būsi nubaustas. 
Vienas žmogus, negaudamas ne
rūkstančios anglies, nuvežė 
minkštąją anglį ir buvo tuojau 
sulaikytas ir užsimokėjo baus
mę.

Aš manau, kad minėtas ko
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JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 

krautuvės Savininkas

1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

A. Grigaitis Restaurant 
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.

3545 Butler St. 
Pittsburgh, Pa.

Tel. SC. 9008

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8928

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir

Įsigėrimų

Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

< >

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga

1920 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų,
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683

MUSE CAFE 
Savukaitienė. sav. > z

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

FELIX CAFE 
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav.

2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210. 

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)... Penkt., G mod. 26, 1947

mitetas neina kur ant, tilto ar 
į paupį pasižiūrėti, kiek ten 
dūmų daro laivai ir garvežiai ir 
tos mažos dirbtuvėlės paupyje,
— daro daugiau, negu visi 
Pittsburgho privatiški namai. 
Tik dėl vienos Penn. stoties per 
kokias penkiolika miesto gatvių 
nieko daugiau nesimato, kaip 
tik virtimas iš garvežių dūmų
— virsta dieną ir naktį. O kur 
kitos stotys? Kur New York 
Central, A. &O., P. L. & E., ir 
daugiau ?

Atrodo, kad čia nėra jokios 
tiesos. Jeigu nevalia leisti dū
mus po miestą, tai turėtų būti 
visiems nevalia. Bet čia yra ki
taip. “Kas tepa, tas ir važiuo
ja.“

Miesto valdyba duoda gerus 
patarimus, kurie net ant stul
pų prikalti. Ten nurodo, kiek 
blėdies dūmai daro gyventojų 
sveikatai ir kaip jie suteršia 
drapanas. Reikia dūmus mažin
ti, mažinti kiek galima. Tik tas 
keista, kad tik iš privatiškų 
namų dūmai yra pavojingi dėl 
sveikatos ir drapanų, bet ne iš 
laivų, garvežių ir mažų dirbtu
vėlių !

S. O.

Hankow, Chinija.— Auk
štieji čiang Kai-šeko armi
jos vadai taipgi pripažįsta, 
kad jų oficieriai fronte va
gia paskirtus kareiviam 
reikmenis.

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

>

JOE KIZIKAS 
Restaurant

Visoki Valgiai ir Gėrimai

1100 Carson St. S. S. <!

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel.i irE. 9808

BEAVER AVENUE
Fish & Poultry Market

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.

MELNIS CAFE
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir

visoki Įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.
Pittsburgh, Pa.,

Tel. CE. 9474
<t>

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvią Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazųkna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius 
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1323 NO. FRANKLIN ST.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200

METROPOLITAN
Restaurant
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Folklorinis Festivalis 
Uruguajuje

(Tąsa)
Tur būt, Vokietijoj daugiau žmonių, ku
ne pasiruošę ^tsakoming. pareigom.” Ir 
tikrai, atrodė, kad Nikalojus maišo vis 
ta pačią kortų kaladę, sukinėjasi vis ta
me pat žmonių rate, nedrįsdamas jo 
praplėsti. O žmonių ratas aplink carą 
siauras siauras, ir tas pats vis siaurėjo. 
Todėl Nikalojus labai apsidžiaugė išgir
dęs apie naują asmenį—generolą D. F. 
Trepovą . Carui Trepovą patarė rūmų 
ministeris Frederiksas, o šis apie Trepo
vą išgirdo iš jo žento, savo kanceliarijos 
viršininko Mosolovo. Toji visai netikė
tai atsiradusi kandidatūra patiko carui, 
nes Trepovas jau buvo žinomas kaip ne
ramumų malšintojas Maskvoj ir caro dė
dės Sergiejaus_artimiausias pagelbinin- 
kas. Caras skubiai paskyrė D. F. Tre
povą Petrapilio general gubernatorių, 
atsakomingu tiesiog prieš carą.

Tuo būdu D. F. Trepovas tapo fąkti- 
nu Petrapilio, net visos Rusijos diktato
rių. Trepovas tikrai turėjo žymiai di
desnių patyrimų ir gabumų policijos 
tarnyboj, kaip jo pirmtakai. Tad jam 
pasisekė grąžinti Petrapiliui jo kasdie
ninę išvaizdą . Tiesa, darbininkai ilgai 
tęsė streiką, bet negi galėjo jie ilgai 
be uždarbio gyventi, ir 
fabrikai vienas po kito pradėjo 
dirbti . Trepovas aiškiai matė, kad ne
užtenka griežtų žygių . Buvo aišku, kad 
darbininkai ne taip jau išsigando šau
dymo ir aukų. Slaptoji policija prane
šinėjo apie buvusių. gaponiečių pasiry
žimus sukelti ginkluotą maištą. Todėl 
jis ir patarė carui priimti darbininkų 
delegaciją. Už poros dienų, sausio 21 
d. caras priėmė dar penkis darbininkus. 
Tai buvo valstybės popierių gaminimo 
ekspedicijos atstovai. Juos caras pager
bė už tai, kad toji griežtai saugomoji 
ekspedicija buvo vienintelė įmonė, kuri 
liko tom dienom nestreikavusi . Ir to ne 
gana: Trepovo pasiūlymu buvo sudaryta 
senatoriaus Šidlovskio vadovaujamoji 
komisija susipažinti su darbininkų 
nepasitenkinimo priežastimis. Pirmą 
kartą Rusijos istorijoj į tokią aukštą ko
misiją buvo pakviesti darbininkų atsto
vai. Šį kartą atstovų rinkimai buvo 
vykdomi jau ne policijos tvarka, bet tai 
buvo tikri rinkimai. Atstovais buvo iš
rinkti kairiausieji socialdemokratai. 
Jiems vadovaujant paruošti darbininkų 
reikalavimai, kuriuose jau nebebuvo 
jokių gaponiškų įtikinėjimų apie darbi
ninkų ištikimybę carui, bet jau skambė
jo beveik reikalavimas tuoj atiduoti val
džią į liaudies rankas. Tartis dėl tokių 
reikalavimų Šidlovskis neišdrįso, o dar
bininkų atstovai tada atsisakė nuo bet 
kokių pasitarimų. Tuo komisijos dar
bas ir baigėsi.

Jei pats Petrapilis ir kiek aprimo, tai 
sausio 9 d. atgarsiai sukėlė visą Rusiją.* 
Vos tik žinios apie šaudymus Petrapily 
pasiekė pramonės miestus, visur kilo 
streikai ir į gatves pasipylė darbininkų 
minios demonstruoti ir protestuoti.

Jau sausio 11 (24) Kauno fabrikuos 
pasklido proklamacijos apie Petrapilio 
įvykius su raginimais mesti darbą. Tuoj 
fabrikai ištuštėjo, minios traukė į mies
to centrą, buvo uždaromos krautuvės. 
Demonstrantai iškėlė raudonas vėliavas 
ir dainavo revoliucines dainas pakaitom 
su laidotuvių himnu, pagerbiant žuvu
sius. “Šalin carą! Šalin caro tarnus! 
Tegyvuoja £ valandų darbo diena! Te
gyvuoja revoliuęija!”—šaukė darbinin
kai. Išsigandę fabrikantai puolė pas 
gubernatorių Veriovkiną, patarimo. Gu
bernatorius, norėdamas nukreipti strei
kininkų dėmesį nuo politinių, priežasčių 
ir perkelti jį į ekonominę plotmę, pa
tarė kiek pakelti darbininkų uždarbį ir 
sudarė komisiją darbininkų būklei page
rinti. Darbininkų dalis susvyravo ir 
streikas pradėjo mažėti. Žymesnis dar
bininkų judėjimas buvo Vilniuj, kur įvy- 

. ko- smarkesnių susirėmimų su policija ir 
kariuomene.

Žymėtini buvo sausio (13) 26) d. įvy
kiai Rygoj, kur pasikartojo dalinai tas 
pat, kas Petrapily. Rygos darbininkai, 
daugiausia socialdemokratų vado vau j a-

mi, protesto streiką pradėjo jau sausio 
12 d., o sekančią dieną iš visų miesto 
dalių į centrą suplaukė demonstrantų 
minios. Čia buvo latvių, rusų, žydų, lie
tuvių darbininkų, amatininkų, studentų, 
inteligentų. Kai milžiniškoji demonstra
cija su 70,000 dalyvių, visą dieną pavyz
dingoj tvarkoj apėjusi didelę dalį miesto, 
jau baigėsi ir Maskvos gatve grįžo 
skirstytis, jai prie geležinio tilto kelią 
pastojo kareiviai. Dalį minios praleidę, 
be jokio perspėjimo, iš kelių pusių prisi
taikę, kareiviai pradėio šaudyti tiesiog 
į minios tirštumą. Žmonės puolė bėgti, 
bet kulkos biro iš visų pusių. Kai kas 
bandė gelbėtis Dauguvos ledu, bet ledas 
įlūžo ir čia daugelis nuskendo. Krū
vom gulėjo nušauti ir sužeisti. Čia buvo 
darbininkų, studentų, vyrų ir moterų, 
senių ir vaikų. Kareiviai šaudė net gu
linčius. Žuvusių tarpe buvo ir pristavo 
(nuovados viršininko) padėjėjas, kuris 
bandė kareivius sulaikyti nuo šaudymo. 
Sužeistųjų kančios buvo baisios, nes ka
reiviai šaudė dum-dum kulkom, kurios 
draskė kaulus ir darė baisias žaizdas. 
Vaitojo sužeistieji, klykė žuvusių arti
mieji. Tačiau ir čia kulkos nieko nenu
malšino, *hieko neišgąsdino, o tik dar la
biau įnirsino žmones. Sausio 13 d. sker
dynėse Rygoj žuvo apie 70 ir sužeista 
apie 200 demonstracijos dalyvių. Toji 
diena latvių darbininkų klasei ir latvių 
liaudžiai buvo tokia pat revoliucinio 
persilaužimo diena, kaip sausio 9 d. rusų 
revoliucijos istorijoj. Kiekvieno žuvu
sio laidotuvės sudarė naują demonstraci
jos priežastį. Protesto streikas dėl tų 
įvykių Rygoj tęsėsi daugiau kaip savai
tę, ir nuo to laiko Ryga virto aktingiau- 
siu 1905 m. revoliucijos centru.

Panašūs, buvo sausio mėnesio įvykiai 
Maskvoj, Varšuvoj, Lodzėj, Odesoj, Ki
jeve, Ekaterinoslave, Baku ir visur, kur 
tik buvo darbininkų. Kai kur prasidėjo 
valstiečių riaušės ir atentatai prieš po-' 
liciją. Tūkstančiai tokių Marcijonų 
Jurkų iš ramių ir nusižeminusių, Dievą 
ir carą garbinusių darbininkų tomis die
nomis pasidarė atkakliais pasiryžėliais 
revoliucionieriais, .aršiais caro ir jo val
džios priešais.

Revoliuciniam judėjimui jau išėjus į 
gatvę, drąsiau pakėlė balsą ir įvairių 
krypčių pažangioji inteligentija. Moky
tojų, inžinierių, gydytojų, advokatų ir 
kitų inteligentinių profesijų draugijos ir 
sąjungos puolė svarstyti politinius klau
simus ir protestuoti prieš valdžios žy
gius. Kadaise buvusi visiškai rami dva
rininkų ir valdininkų vadovaujama 
Maskvos žemės ūkio draugija sausio 14 
(27) d. staiga priėmė griežčiausią pro
testo rezoliuciją prieš šaudymus Petra
pily. Ne gana to, rezoliucijoj buvo rei
kalaujama sušaukti steigiamąjį seimą, 
išrinktą visuotinu, tiesiu, lygiu ir slaptu 
balsavimu. Toji rezoliucija davė’ toną 
kitom draugijom, kurių susirinkimai 
yirto dideliais politiniais mitingais.

Dar neseniai, per 1904 m. rudens po- ‘ 
litinius bankietus, vos buvo išdrįstama 
viešai kalbėti apie konstituciją ir tas žo
dis buvo simboliškai pakeičiamas sąvo
kom “teisėtumas”, “tvarka”. O dabar jau 
drąsiai kilo Steigiamojo Seimo reikalavi
mai, net skambėjo posakiai apie demo
kratišką Rusijos respubliką! Jau ne tik 
darbininkų klasė, bet ir buržuazija, net 
kapitalistiniai sluoksniai buvo persiėmę 
nuomone, kad caro valdžia, kuri nuvedė 
Rusiją prie tokio pragaištingo karo su 
Japopija ir kuri nesugeba vidaus tvar
kos išlaikyti, neturi jokio pasitikėjimo 
visuomenėj, turi būti pakeista ar per
tvarkyta naujais pagrindais. Ir Maskvos 
fabrikantai su stambiuoju pramoninin
ku S. Morozovu priešaky pareiškė, kad 
l>e demokratinių laisvių Rusijoj nebe
gali augti stambioji pram'onė. Prancū
zų kapitalistai, kurie skolino Rusijai pi
nigus karo reikalam, taip pat reiškė pa
geidavimų, kad Rusijoj būtų įvesta kons
titucinė valdžios santvarka, kuri paten
kintų visuomenę ir nuramintų kraštą, 
nes kitaip skolintojai esą neramūs dėl 
savo pinigų.

Erdvus ir puošnus vals
tybinis teatras “Sodre” 
rugsėjo 27 dieną buvo už
pildytas mišria publika, at
silankiusia pasigrožėti lie
tuvių, rusų, ukrainiečių ir 
armėnų liaudies menu.

Keturių tarybinių tautų 
kolonijos Urugvajuje su
ruošė savo folkloro festiva
lį. Daug pastangų, daug 
vargo įdėjo šio festivalio 
ruošėjai. Buvo pastebimas 
nervinimasis, rimtas susi
rūpinimas: kaip pasiseks 
šis pirmas mėginimas iš
stoti miesto teatre, ten, kur 
tik profesionalai pasirodo?

Pagaliau atėjo laikas pa
kelti uždangą. Ir ką gi? 
Kaip tikri artistai ! Progra
mą pradėjo armėnai. Jų 
dainų ir šokių ansamblis 
gražiai atstovavo savo tau
tos meną: muziką, šokius ir 
dainas, labai vykusiai iš
pildė jaunasis smuikininkas 
Apikianas, šokikų grupė ir 
choras, vadovaujamas mu
zikos mokytojos jaunuolės 
J. Mangupli. Graži jų tau
tinė apranga, žavėjanti de
koracija — Ararato legen- 
darinis kalnas.

Antroji dalis — lietuvių. 
Melodingojo balso sopranas 
Onytė Mockutė žavėjo pub
liką su Šimkaus “Plaukia 
sau laivelis” ir “Pamylėjau 
vakar.” Onytė, kaip visada, 
dainavo švelniai, jausmin-

Jis tapo visų pripažintas 
kaip tipiškiausias šokis.

Dangutė Gorytė, Argen
tinos Lietuvių Liaudies Te
atro baleto šokėja, tikrai 
meniškai išpildė klasikinį 
Liszto valsą “Meilės Sap
nas”, užsipelnydama visos 
publikos giliausių simpati
jų. Dangute jau ne pirmas 
ir ne dešimtas kartas išsto
ja teatruose. Ji yra Buenos 
Aires teatro “Colon” baleto 
dalyvė, ir savd pamiltąją 
meno šaką ji atlieka ryš
kaus talento pojūčiais ir ju
desiais. Šokėjai pianinu 
skambino Tatiana Bierulw- 
vaitė.

Lietuvių pasirodymo me
tu scenos foną puošė me
niškai nupieštas Gedimino 
pilies kalno ir griuvėsių 
vaizdas.

Po lietuvių programos se
kė urugvajiečio tenoro Al
ejandro Giovannini puikio
sios dainos.

Apie rusų ir ukrainie
čių ansamblio išstojimą, 
privalome būti teisingi ir 
pripažinti, kad jie geriau
siai atliko savo programą. 
Jų choras — skaitlingas, 
gerai išlavintas, plataus re
pertuaro. Jų balalaikų or
kestras — jau pagarsėjęs 
visame Urugvajuje ir už
sienyje. Jų liaudies šokių 
šokikai — mažieji ir jau
nuoliai — visų pripažintij ULllHicll ----- VISU pi JLpctZdllLl

gu balsu, pilnai atitinkam ; geriausiais. Be to, j jų tauti- 
čiu melodijos nuotaikai ir: nįaį rūbai savo patrauklio-

McKees Rocks, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nekiršina savo skaitytoją prieš 
bile kurią kitą tautą, o smerkia 
kiršintojus.

Žodis apie Lietuvą
Prie caro arba prie Smeto

nos Lietuvoj turtuoliai turėjo 
fabrikus , negana fabrikų, dar 
jie turėjo ir dvarus, negana 
fabrikų ir dvarų, dar tie ponai 
buvo valdžioj ministeriais, kur 
gaudavo tūkstančius litų į mė
nesį. O dabar Lietuvoj fabrikus 
suvalstybino, kad -tie fabrikai 
dirbtų dėl visų Lietuvos pilie
čių naudos, o dvarus išdalino 
pačių dvarininkų kumečiams, 
bežemiams ir mažažemiams, o 
ponams palik# tiktai po 30 hek
tarų ir jie patys turi tą žeme
lę dirbti ir užsidirbti savo pra
kaitu sau pragyvenimą. O jei
gu nedirba, tai ir tuos 30 hek
tarų atiduos tam, kuris nori 
dirbti. Tai, žinoma, tokiems po
nams iš tikrųjų pasirodo dides
nė vergija, negu mūsų protė
viams senais laikais. Bet tiems 
darbo žmonėms, tiems kume
čiams; bežemiams ir mažaže
miams, tiems beteisiams, kurie 
turėjo ponams kepures nusiėmę 
linkčiuoti, — tiems yra išlais
vinimas ir šviesi ateitis. Jeigu 
Lietuvoj būtų buvę gerai Sme
tonos laikais, tai lietuviai nebū
tų bėgę iš savo tėvynės Brazi
lijon, Kanadon ir kitur ver
gauti.

Nejaugi rusų liaudis nuvertė 
carą ir svetimšalius interven- 
tus išvijo, ir susikūrė sau ver
giją? Tik reikia pagalvoti. Jei
gu ponų nėra, tai kam gi jie 
turi vergauti? Ten valdžia juk 
iš tos pačios darbininkų klasės.

Aš mislinau, kad tas pabėgė
lis, pasakęs prakalbą, pasipini
gaus, bet pasirodė, kad nieko 
nelaimėjo; gal kokią porą kny
gelių (“Pabėgėlių dainos”) par
davė, tai ir viskas.

Narys.

New Haven, Conn. — Fe- I 
deralis apskrities teismas 
Įkaitino tris taksų kolekto
rius Washington© valdžiai: 
F. W. Kraemerį, J. O’NeiL- 
lą ir R. A. Piccolo. Jie bus 
teisiami už tai, kad valdi
nėse įstaigose finko politi
nes aukas demokratų kan
didatams į kongresų 1946 
m. Dėl to jfe galėtų būti 
nubausti iki 3 metų kalėji
mo ir $5,000.

(Ęųs daugiau)

kompozitoriaus įkvėpimui.
Lyrišku sopranu dainavo 

Magdė ' Zaganevičiūtė. Ši 
jaunuolė su savo talentu 
neseniai pasirodė, tačiau jai 
konkurenčių nedaug tėra. 
Ji jau teatro “Sodre” cho-1 
ro dainininkė. Todėl jos pri
sidėjimas prie mūsų pro
gramos buvo visiems lietu
viams pasididživimu. Mag
dė dainavo lietuviškai Šu
berto “Serenata” ir Kerno 
“Dūmai tavo akyse”, • kas 
jai pavyko kuo 'geriausiai, 
ypatingai Šuberto šedevras 
buvo įspūdingai interpre
tuotas. Pianinu daininin
kei skambino gabioji lietu
vaite Irene Mikalajūnaitė.

Veronika Banevičiūtė tu
rėjo progos taipgi parodyti 
savo nepaprastai gražų 
balsą, dainuodama Viena- 
žinskio “Gražūs mano so
dai.” Banevičienei publika 
buvo neskūpi gausiais aplo
dismentais. Jai pritarė su 
savo akordionu Napoleonas 
Budreika.

Mūsų chorvedžio Petro 
Lapinsko ir choristų pas- 
stangos nenuėjo veltui: 
choras puikiai pasirodė. 
Galingai ir harmoningai 
skambėjo lietuvių tautos 
dainos — Malevskio “Sveiki 
broliai, dainininkai”, Šim
kaus “Ant tėvelio dvaro” ir 
Vėberio “Girioj”. Bendrai, 
chorai yra meno kritikų 
tankiausiai k r i Ūkuojami. 
Chorams tobulumo pasiek
ti reikia didelio pasišventi
mo ,selekcijos, ilgo pratini- 
mosi. Mūsų chorui taipgi 
sunku vystytis; Tačiau jis 
jau atsistojo ganėtinoje 
aukštumoje ir “Sodre” sce
noje įrodė, jog nugalėjo di
džiuosius trūkumus ir atei
tyje galės konkuruotis, kad 
ir su tokiu senu choru, kaip 
ruąų-ukrainiečių. Tenka tik 
palinkėti, kad jis tęstų sa
vo gyvavimą ir siektų dide
snio tobulumo.

Publikai buvo kuo grožė
tis matant mūsų vaikučius 
šokant tautini “Suktini”.

mis spalvomis bei raštais 
skyrėsi nuo visų kitų. Rusai 
ir ukrainiečiai laimingi tu
rėdami tokį meno vadovą, 
kokiu yra J. Haendelis.

Programa baigėsi pavaiz
duotoje Maskvos Raudono
je Aikštėje. Čia veikė.visų 
keturių tautų ansambliai, 
kurie sudarė virš 200 žmo
nių. Lietuviai jaunuoliai čia 
dar pašoko “Žilvytį”, o 
Dangutė — Malioto “Jūrei
vi”. Paskutinis aktas vaiz
duojamoje Tarybų Sąjun
gos sostinėje turėjo ‘ di
džios simbolinės reikšmės: 
tarybinių tautų draugystė.

Pirmasis folklorinis fes
tivalis Urugvajuje buvo 
visais atžvilgiais pasekmin
gas, parodęs pažangiųjų at
eivių kolonijų kultūrinę 
veiklą, jų organizuotumą, 
vieningumą. A. V.

(Iš “Darbo”)

jį ŽODYNAS
& Lietuviškai - Angliškas
» irs» 11
| Angliškai - Lietuviškas S s/
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S’ 
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A. Lalio žodynas
Nauja laida

Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.
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Dar vis 
nė. Jai 
ant akies, 
ninėje, Johnson City.
Bučinskas susižeidė.

tebeserga A. Kizie- 
padaryta operacija 

Guli Wilson ligo- 
Stasys 

Jis taip
pat guli Wilson Memorial li
goninėje. Linkiu jiems greitai 
pasveikti.

F. W. Shalinsi
i ”5

: (SHALINSKAS)

Funeral Home
! 84-02 Jamaica Avenue
I 

! Opposite Forest Parkway
: WOODHAVEN, N. Y.
!

i Suteikiam garbingas laidotuves

$150
y •Koplyčias suteikiam nemokamai 
įy visose dalyse miesto.
I Tel. Virginia 7-4499

S’
S’

ff
y 
Sf

Civilių teisių gynimui auka
vo sekamai: J. K. Vaiče
kauskai ir A. J. K. Navalins
kai po $2; po $1: . A? Žemai
tienė, F. Maldakis, A. Garuc- 
kis ir M. Kazlauskienė. Vi
so surinkta $8. Ačiū už au- 
k as!

Draugų V a i č e k a u s k ų 
<1 u k t ė atsidarė gėlių 
nį, Clinton Flowers, 
Clinton Street. Tai 
nuo Lietuvių Svetainės,
fonas 6-0953. Geriausio pasi
sekimo jai naujame biznyje.

J. K. Navalinskienė.

biz-
331 

netoli 
Tele.-

|J. J. Kaškiaučius, M. D.j 
# 530 Summer Avenue, J
v' Newark 4, N. J. į
$ HUmboldt 2-7964 !
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25c

30c
35c

32.50

25c

31.25
32.25

31.00
25c

50c
31.00

45c

25c
35c

05c
50c
25c

25c
10c .

25c

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes ii Jos Neišbėgsi, 
su paveiksi. •................ }.........
Žydas, įdomūs skaitymai ......

75c

15c 
10c 
25c

32.25 >

30c

35c 
75c

Pailių ............................................._ 85c
vandeninės ir širdie* ligų —. 60c
nemalonaus kvapo .............................. 85c
surūgusio pilvo (heartbarn) —™.._ 85c
veneciškų ligų ................................... 31.25

11.25
►

31.25

sandelis knygų
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryt*, paauksuoti lapai 31.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa* 
vaikui, mišių maldos, drūtais jao* 
dais apdarais .... ‘.........................

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Menes) ir žvaigždes 
Elenutč ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenini** 

ir. Darbai ................................ .......... .
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ,................................._...
Dainų Knyga, su apie 120 (vairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prove su soeialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais....................................................._
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

brolius .......................................„........
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne* 

muno Upę ..................................... ™....
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ...........  ...........
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinko* ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi. ........ .
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ..................... .
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ................................ . ....... ..
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1...................................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ..... ...............................................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......... '................. ..... ..
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų __
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos K«l. "*,35c 
I>aimė ir Planetos, nuspėjiiųal laimių 

rašant paikutes
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .... ...................... .
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............„ 
Paparčio Žiedas, kur jj gali atrasti, ir 

viskų paskui žinoti ........... ................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo Ir lyties 
dalykų ................... . ........................ ..

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu* 
smaugimą Savo Meilužės, su .paveik.

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. frankių kankinimo .......... ..

Ragana, graži apysaka ...................... . ...
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ..................    31.00

Noah Ark’as, (domūs skaitymai ....  25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ........................  31.50
Trys Užkeiktos Karalaitės ................ •„ 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 31.60 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ...................................
Stebuklingas Veidrodis, apysalA . ..... ..
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks.......................................... ............. .
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ............................... .

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tas. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mestis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... .. ..............
Dvi uncijos ...................................... ....

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas 

Nervų pastiprintojas ...............
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ■•*•••••••••««»•«sesei4«ve 
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .... ....
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

, užpilti ant degtinės .......................
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ............................................ ..
Vidurių valytojas ..................... . ............ ..
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) oe«»«eese*s*eeaa 
Nuo šlapligės diabetų ...............
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevabing. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ............    f
Nuo užsisenėjusio nosies . ir gaivos ka

taro (hayfever) ...............  1
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 

Nuo 
Nuo 
Nuo 
Ngo 
Nuo _ .
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų Ir nuo 
pražilimo .....................     80c
Norintieji (sigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

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

(adv.j

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

- N.

• < '.
i

»
„'-J. t

- ’ ■ *

... - :

. • -

f

i
Jr

/ •

« v.

L . «
X

V

X

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar į 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

80c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
u60c 
85c 
85c
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A.L.D.L.D. REIKALAI
MOKĖKITE DUOKLES

Štai jau baigiasi 1947 me
tai. Įžengiame į 1948 metus. 
Visus draugus ir drauges svei
kiname su Naujais '•Metais ir 
prašome tuojau sumokėti savo 
duokles už 1948 metus! Ku
rie dar pasilikote už 1947 me
tus skolingi, tai sumokėkite 
kartu už abu metus. Prašome 
atydžiai perskaityti būsimą 
Centro Komiteto atsišaukimą 
ir pravesti jį gyveniman.

LLD 4 kuopa, Portland ir 
Oregon City, Ore., jau pasi- 
mokėjo už 43 narius 1948 me
tų duokles. Reiškia, už visus 
senus narius ir dar gavo du 
naujus. Taipgi kuopa paauka
vo prakilniems reikalams $23. 
Pasekite šios kuopos draugų 
pavyzdį!

Ypatingai dabar, kada pa
saulyje tiek daug neramumo, 
tai reikia pažinti istoriją tokių 
šalių, kaip Anglija, Francija, 
Turkija ir kitos.

Tik gerai perskaitę knygą 
sužinosite, iš kur atsirado ko
lodijų ir pusiau kolonijų gy
ventojai ir kodėl eina kovos 
Indonezijoje, Palestinoje, Chi- 
nijoje, Graikijoje i 
Skaitykite knygą 
kite pažįstamus 
Draugiją.

Mockaitis 290 balsų.
Į Centro Komitetą, kaip 

ALDLD Konstitucija nusako, 
išrinkti septyni daugiausiai ga- 

balsų, o į alternatus-—ketu-

MONTREAL, CANADA ŽINIOS IŠ LIETUVOS HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

vę 
r i.

LLD 1 Kp. Komisija:
Helen Bručas
A. Mureika
J. W. Thamson. t

ir kitur.
ir pakalbin-

įsirašyti į

Komiteto irALDLD Centro
Alternatų Balsavimų 

Pasekmes

neprigul- 
kokio pa- 
politinei 

simpatiją 
lietuvių.

so

pe r

per

Knyga Jau Išsiuntinėta
Knyga “Viduramžių Istori

ja,” kurią gauna visi gero sto
vio nariai, jau yra išsiuntinė
ta arba baigiama siuntinėti. 
Prašome kuopų sekretorių 
šaukti skaitlingus susirinkimus ! 
ir atiduoti nariams.

Jeigu kurie nariai dėl dar
bo sąlygų negali į susirinkimus : 

tai nuneškite jięms ■
Kartu

sumokėtų 1948 metų

MERGINOS - MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

Švaru, Sėdantis' Darbas Prie Gėlių Darymo. 
Nuolat, Gera Alga, Viršlaikiai

ZUNINO-MEEHAN
20 West 37th Street, N. Y. C.

10-tos Lubos
__________________________ m

jis negražiai apsimelavo, kad 
jis neturi jokiųv įrodymų, kad 
kokia nors propaganda būtų va
roma, ’ atsistojęs antru kartu, 
nors tik keliomis minutėmis 
prieš tai gąsdino su propagan
da, jau pakeitė savo kalbos to
ną ir pradėjo sakyti kitaip, būk 
tai valdžia turi kai kurių narių, 
kaipo “komunistų” sąrašą. Da
bar pažiūrėkime, kas tie jo me
nami komunistai? Visi kliubie- 
čiai šėrininkai, kas tik nesutin
ka pasiduoti klebono valiai. Ir, 
reikia atsiminti, kad ne bažny
čioj, bet Kliube! Tai šitaip kle
bonas atsidėkavoja Kliubui už 
aukas del bažnyčios, .skundais 
ir šmeižtais prieš kliubiečius!

Viso to akyregyj, kliubiečiai, 
ypatingai buvusieji parapi jo
nai, klausia vienas kito, nejau
gi kleb. Robinas su savo šmeiž
tų politika- tikisi ir su Kliubii 
tą patį padaryti, ką keli metai 
atgal padarė su savo parapijo- 
nais? Buvo apšaukta komunis
tais ir šv. Jono - Kazimiero 
Pašalpinė Draugija; nors turė
jo “nuosavą” svetainę po baž
nyčia, bet iš ten buvo išvyti ir 
savo susirinkimams salę turėjo 
samdyti Kliube, kol, pagaliau vi
sai prisiglaudė prie Kliubo — 
susivienijo.

Tai rimtas klausimas, apie 
kurį visi kliubiečiai, ypač šėri
ninkai, turėtų giliai pagalvoti, 
kad kunigas gali prašyti pini
gų dėl bažnyčios, o Kliubas, jei 
reikalas — paaukoti, bet jis ne
turėtų neteisingai skundineti ir 
Kliubui diktuoti! I). A.

MERGINOS
Patyrusios dirbti prie artif icialių gčllų.

BORELLA & BALDINI
28-32 W. 3rd St., N. Y. C.

(802)

« OPERATORĖS
Viena adata patyrusios prie korsetų' ir 

brassieres «

HILBRUN CORSETIERE
14 West 58th Street, N. Y.

ELDORADO 5-8888
(302)

Kur Link Vedamas Vytauto 
Kliubas?

čia gyvuoja DLK Vytauto 
Neprigulminga^ Kliubas. Tai se
niausia Montrealo lietuvių drau
gija. Kliubas skaitosi 
m i ngas, neturįs bent 
linkimo ‘kuriai nors 
srovei, užsitarnavęs 
nūo visų, Montrealo
Per pastaruosius keletą metų di
delių ginčų nei pasidalinimo 
nebuvo. Tai buvo, galima saky
ti, taikaus sugyvenimo tarp sa
vęs ir su visais Montrealo lie
tuviais laikotarpis, ir šiuo lai
kotarpiu Kliubas išaugo, rodos, 
iki 500 narių ir savo iždą išau
gino iki to laipsnio, kad Kliubo 
šėrininkai jau galėjo gauti bent 
kiek nuošimčio.

šėrininkai tuomi apsidžiaugė. 
Nežiūrint tų visų sunkumų, su 
kuriais Kliubui teko susidurti, 
pagaliau gavo po keletą dole
rių. Tačiau ne visi tuo džiau
giasi. Yra, mat, žmonių, kurie 
nesidžiaugia tuo, kuo visi nariai 
džiaugiasi. Tuo labiau, kad tarp 
jų yra ir tokių, kurie nėra šė
rininkai ir jiems neapeina nei 
Kliubo reikalai, nei šėrininkų 
užsitarnautas pelnas.

Pamatę, kad Kliubas turi iš
siauginęs gražų iždą su keliais 
tūkstančiais dolerių, ir kad šė
rininkai jau net dalinasi sau 
nuošimtį už Šerus, pradėjo 
spiestis apie Kliubą, kaip bjtės 
apie avilį. Pirmiausiai taip va
dinama “Kanados lietuvių ta
ryba,” kuri pirmiau, kol Klim- 
bas neturėjo pinigų, sėdėjo sau 
po bažnyčia, ir apart savo nuo
latinio amato - šmeižtų ir po
litinės smalos virimo tarp Mont
realo lietuvių—keliais atvejais 
nemažai paleidusi šmeižtų ir 
prieš Kliubą — nieko daugiau 
neveikė, dabar visais garais 
pradėjo šlietis prie Kliubo, ži
noma, labiausiai tai, kad pasi
semti iš Kliubo iždo pinigų. Ta
čiau tik atėjęs pinigų nepasi
ims!. Reikia ką nors® naujo iš
kepti, supiudyti narius, kad jie 
pradėtų bartis tarp savęs, o ta
da, kaip “du pešasi, trečias ga
li pasinaudoti.” '

Negražu, tačiau faktą reikia 
pripažinti, kad viso šito mecha
nizmo ant Kliubo užpuolimo 
viršūnėje stovi klebonas Bobi- 
nas. Šių metų pradžioje, perei
tą žiemą, jis atėjo į Kliubą pra
šyti pinigų naujos lietuvių ^baž
nyčios pastatymui. Tuo metu 
Kliubas, be jokio pasipriešini
mo, paaukojo $2,000. Gavęs tuos 
du tūkstančius dolerių dėl baž
nyčios, tada tuo pačiu laiku už
simanė $500 ir dėl -“Kanados 
lietuvių tarybos.” Aišku, šėri
ninkai griežtai tam pasipriešino 
ir tarybai neaukavo.

Dar nė metams nepraėjus, 
lapkričio mėnesį, šėrininkų su
sirinkime tas pats klebonas Ro
binas vėl atėjo prašyti pinigų 
dėl bažnyčios. Niekas neišstojo 
ir dabar prieš aukavimą bažny
čiai, tačiau šėrininkai nutarė 
šiame susirinkime neaukoti. 
Atidėjo iki po naujų metų. Ap
simokėjus visus Kliubo iškaš- 
čius, o jų šiemet buvo nemažai, 
šėrininkai pažiūrės, kiek liks 
ižde pinigų, tuomet nustatys/ 
kokią sumą skirti dėl bažnyčios. 
O* prie to, gal šėrininkai vėl 
nusitars ir sau kokį nors nuo
šimtį pasidalyti.

Tiesa, šiame susirinkime kle
bonai neprašė pinigų dėl tary
bos, gal dėl to, kad dar negavo 
dėl bažnyčios. O gal dėl to, kad 
nutarė pirma Kliubą pasiklup- 
dyti, o tada daryti su juo, ką 
nori, imti Kliubo pinigų, kiek 
ir. kam' reikia?

šiuo sykiu kleb. Bobinas, kad 
sudrumsti Kliūbe ramybę, suar
dyti narių taikų sugyvenimą, 
juoš’ suskaldyti ir valdyti, pa
skelbė—ir tuo tiesioginiai pats 
prisipažino, kad jis eina ir ne
teisingai Kliubą skundžia val
džiai — būk Kliube varoma 
“komunistinė propaganda,” ir 
už tai Kliubas gali netekti lais- 
nių. Pastebėtas ant vietos, kad 
ne tiesa, kad Kliube nėra varo
ma jokia komunistinė propagan
da, kad Kliubas laikosi nepri- 
gūlmingumo ir jokia politika 
neužsiima, ką visi nariai gdli 
paliudyti, — pastatytas prie gė
dos stulpo ir pamatęs, kad čia

REGISTRUOTOS SLAUGĖS
Alfi-a pridedant pilną ul.laikymą 

Kreipkitės 
MRS. BOWLER

• Superintendent of Hospitals
SOUTH COUNTY HOSPITAL

WAKEFIELD, RHODE ISLAND 
________________________________________(302) 

aptarNautojos
Patyrimas Nereikalingas, tačiau pageidauja
ma su šiek-tick praktiško slaugės patyrimo. 

GERA ALGA. UŽLAIKYMAS
Kreipkitės j Mrs. Bowler 

Superintendent of Hospitals
SOUTH COUNTY HOSPITAL

WAKEFIELD, RHODE ISLAND
(302)

Mes, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopos išrinkta 
komisija, peržiūrėjome ir su
radome sekamas balsavimų 
pasekmes. Balsavimuose da
lyvavo 74 kuopos ir 1,207 na
riai.

Į Centro Komitetą
Dr. J. J. Kaškiaučius

D. M. šolomskas
Antanas Bimba
Stepone Sasna ... 
Eva Mizara ........
Vincas Tauras . . . 
Geo. Kuraitis . . . 
Ignas Bėčis gavo

t. p.

sėk- 
pra-

Ukmergė. — Ten, kur da
bar stovi įmonių “Garo” ir 
“Srovės” pastatai, dar taip 
neseniai gulėjo gabalai ply
tų, riogsojo apdegusios si
jos.7 Bet tarybiniai žmonės, 
norėdami kuo greičiau at
kurti savo gimtąjį miestą, 
vokiečių sunaikintą, greitu 
laiku po jo išvadavimo ėmė
si darbo.

Dabar jau pilnu tempu 
dirtya abi įmonės, susijun
gusios į medžio pramonės 
kombinatą— “Garas”. “Ga
ras” susideda iš 2 malūnų, 
lentpjūvės, plataus vartoji
mo prekių ir baldų cechų.

Vyksta kontoros, sandė
lių, garažų, pirties ir 
statyba.

Ukmergės apskrityj 
mingai veikia vietinės
mones įmonės, kurios iš
naudoja vietinę žaliavą, ple
čiama statybinių medžiagų 
(plytų, kalkių, čerpių), ke
ramikos bei statinių, baldų, 
odos prekių, avalynės, že
mės ūkio inventoriaus ir t. 
p. gamyba. Sėkmingai dirba 
ir sistematingai viršija ga
mybos planą avalynės fab
rikas “Kurpius”, odų apdir
bimo fabrikas “Ąžuolas”,, 
žemės ūkio mašinų fabrikas 
“Vienybė”, medžio pramo
nės kombinatas “Garas”, 
Vaitkuškio plytinė, • kera
mikos fabrikas ir t.t.

■ Visos tos įmonės buvo 
vokiečių sunaikintos, o da
bar jos pilnutinai atstaty
tos ir duoda daug produk
cijos.

Į Ukmergės amatų mo
kyklą šiemet įstojo daugiau 
kaip 100 mokinių — vals
tiečių ir darbininkų vaikų. 
Mokykloje mokosi dabar a- 
pie 300 mokinių, kuriuos

Išrinkti 
1,047 b. 
1,043 
1,040 
1,005 

975 
906 
757 

289 bal- 
paprašykite, sus ir V. J. Senkevičius 249 b.

Į Alternatus Išrinkti 
Povilas Bėčys .....

• Povilas Janiūnas . . 
V. J. Vallėy .......
Geo. Stasiukaitis . .
Kiti kandidatai gavę seka- j 

mai balsų: Petras Taras 371, 
Geo. Jamisonas 327 ir J. J.' i

145 Kp., Moterų Ap- 
Kliubas, Los Angeles, 
Alvinienė $10.
188 Kp., Detroit, per 

$7.
Po

Ačiū už Aukas!
Aukų Apšvietos Fondui ir 

knygų reikalams gavome 
karnai:

LLD 25 Kp., Baltimore, 
P. Paserskis $30.

LLD 79 Kp., Roseland,
valdyba $10. Taipgi šios kuo
pos nariai F. P. Lapinskas ir 
K. Danyla aukavo po $1, tai 
viso gauta $12.

LLD 3-čias Apskr., Conn, 
valstija, per W. Brazauskas 
$10.

LLD 12-tas Apskr., Wilkes- 
Barre-Scranton, per P. Šlekai
tis $10.

LLD 
švietos 
per M.

LLD
P. Gustaitis ant blankos 
Aukavo: J. Vasilius $2.
$1 aukavo: J. Lusky, B. Olei- 
kis, Vaitkevičius, R. Skarup- 

, kas ir V. Kalinauskas.
LLD 96 Kp., Sudbury, per J. 

Brazdžius ant blankos $6. Au
kavo’ po $1: S. Rimša, J. 
Brazdžius, J. Striška, S. Shla- 
kaitis, S. Rakštis ir R. Čaus- 

j kauskas.
LLD 132 Kp., Tacoma, per 

LlA. Adams ant blankos $5.50.
• Aukavo po $1: A. Skil’US, R.

Į Skuja,’ A. Sapalas, S. Macze- 
’ nas, A. Adams ir J. Kovai

knygą — skaitykite

ateiti, 
knygą, 
kad jie 
duokles.

Gavę
ją. Perskaitę įsitikinsite, kad 
Centro Komitetas tikrai parū
pino labai reikalingą knygą, 
nepaisant, kad ir daug pinigų 
atsėjo.

HARTFORD, CONN

676
603
486

b.

ir Kovai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUKNELIŲ SIUVĖJAI 
PATYRĘ SIUVĖJAI 

prie moteriškų drabužių.
4 Klauskite Mr. Rubin
FILCOL, INC. 

108 W. 39th St.. N. Y
2-ros Lubos

c.
(802)

LIETUVIŲ NAMO BENDROVE
Rengia

Naujų Metų Sutikimui Vakarienę

GRUODŽIO 31, DEC.
SALĖJE—155 HUNGERFORD ST.
PRADŽIA 8 V. V. IKI 3 VAL. RYTO

Gros Gera Orkestrą
BUS DUODAMA SKANJŲ VALGIŲ 

TIKIETAS $2.50
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

*
*

į Living Room Cushions i
S ® §
į Refilled With New Springs ftft ft ft ft

J Sofa Apačios Perbudavoiimas I 
į Už $12.00 J
'E fti šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. %

| LITUANICA SQUARE 1 
1RESTAURANTĮft ft

it ft ft. ft ft

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJĖ

282 UNION AVĖ.

St. Louis,

50.

LLŲ 49 Kp., 
per. Geo. Bendix

LLD 4 Kp., Portland ir Ore
gon City, per J. Stuporas $5.

LLD 1 Kp., Brooklyn, per
K. Karpovich ant blankos $4.-

Aukavo po $1: Robert
Feiferis ir M. Lelis. Po 50 c. 
Olga Shelley, Ed. Karpovich,
L. Kelly ir M. Laurimer. Po 
25 c. J. Karpovich ir M. Zei- 
kus.

Geo. Kvietkus, Cambridge, 
Mass., aukavo $3.

' LLD 207 Kp., Hart, per J. 
Kraus $1.75.

LLD 52 Kp., Detroit, per J. 
Danta $1. A. Davienė, Los 
Angelos, 50 c.

Visiems ir visoms aukavu
siems tariame • širdingai ačiū! 
Prašome ir ateityje paremti 
kultūros ir apšvietos darbą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sckr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6, N. Y.

Ukmergės kraštotyros 
muziejus, vokiečių okupa
cijos metu buvęs išgrobtas 
ir apiplėštas, sparčiai atsi
kuria. Muziejus jau turi 
penkis skyrius: gamtos; is
torijos, socialistinės staty
bos, Didžiojo Tėvynės karo 
ir tautinio pridedamojo me
no.

Ukmergės a p s k r i tyje 
sėkmingai vyksta meliora
cijos 'darbai. Per paskuti
nes 2 savaites pravesti 64 
kilometrų ilgio nuleidžia
mieji kanalai, išmesta dau
giau kaip 20,000’kub. metrų 
žemės.

vyriausybė nemokamai mo
kina ir išlaiko. Jie aprūpi
nami drabužiais, avalyne, 
maistu ir t.t.

Daugiausia mokinių įsto
jo į šaltkalvių — įrankinin- 
kų ir stalių — baldžių sky
rius, o taip pat į liejyklos- 
formavimo skyrių.

Ukmergė. Apskrities var
totojų kooperacijos sąjunga 
steigia mieste keletą naujų 
parduotuvių. 2 jų prekiaus 
tik duona ir pyragais.

L. Levinienė.

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, kad Indijos valdžia 
prašys Jungtines Valstijas 
paskolinti karininkų indėnų 
armijai lavinti.

ft

ft 
ž ft ft ft ft
ftft

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BROOKLYN, N.
Tel. EVergreen 4-9612

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
I 

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio Valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieitTamą kainą. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

BAR & GRILLI
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS

ft

S?5?
8?ZJ1?s?wws?
8?V
5?wVįĮ . ___ _

I JOSEPH ZEIDATf
i 411 Grand St. |
j Brooklyn, N. Y. 1

ir
ft

ft

Kanados 
Black Horse Ale

5? S? W S? a? 
s? 
5? s? 5? s? 5? 5? 5? y a? 5? 5? 5? 51? !>? 5? »/ S? 
51? 5?
a? a? a? a? 5? 
8?

---------------------------------------------------------- 
ft

Joseph Garszva 1
n

Undertaker & Embalmer Į ft ft ft ft ft ft ft ft ft

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

ft 
ft

ft 
ft

ft 
ft 
ft

I lU..»Kk..r 1| Matthew
IBUYAUSKAS
a?a?a?a?a?a?

Laidotuvių Direktorius

y5?

&?

s?
8?5?

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

ft 
ft 
ft 
ft
ft

I
M 
ft 
ft 
ft 
ft
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(Skersai nuo Republic Teatro) 
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GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.) 
Atsitikime varduvių,/sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite ' (
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
o . ko jūs reikalausite.
$ Spečialistai Pritaikymui
w šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
s? 7
g Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
X FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

i 
M 
ž s ft
i

I
I ft
ft

ft

ft 
ft

ft

£

i ft
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IPaul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

U Slone Ave., prie 
Broadway Line.

fį Fotografas
ŽTraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Į Egzaminuojant Afcis,j 
g Rašome Receptus | 
iDaroine ir Pritaikome Akinius Igrupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom;

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kumpus Broadway 
Chauncey St.,

Tel. GLenmoro 5-6191 
^21312

| Drs. Stenger & Stenger |
S ' Optometrists 1 ft
§ 394-398 Broadway ‘ |
| Brooklyn, N. Y. ' g
6? Tel. ST. 2-8842. ft

K
Naujai 

giai gali 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. H•

Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas ft 
kambarys 'pasikalbėjimam ir parūkymui. a

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 8 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. J

5 pUsl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-“Penht.,Gruod. 26, 1047



Nw\brko^^ė^y2lnio$
Reikalauja Sustabdyti 
Studentų Šmeižimą

New York o Miesto Tarybos 
nariai Benjamin J. Davis ir 
Michael J. Quill pažadėjo pas 
juos atvykusiai City College 
studentų delegacijai reikalau
ti tarybos tyrinėti tarybos na
rio Quinn paleistus girdus, 
būk studentai norėję padegti 
kolegiją.

Studentai sako, jog tai yra 
sufrėmuotas bandymas sudau
žyti studentų judėjimą inkri
minavimu jų vadų. Apsi
džiaugę, kad Davis ir Quill 
įteiks jų bylą tarybai, studen
tai žadėjo atsiųsti į City Hali 
delegaciją rezoliucijos įteiki
mo dieną. R.

Aidiečių Domei!
Šį penktadienį, t. y. gruo

džio 26 d., 8 vai. vakaro, kaip 
ir visuomet, bus Aido Choro 
pamoka. Tiktai ši kartą mū
sų pamoka bus trumpa, nes 
yra ruošiamos kuklios vai
šes visiems choristams.

Šios vaišės rengiamos dali
nai Švenčių proga, bet pagrin
dinė svarba — suartinti cho
ristus bendron nuotaikon ir 
paskatinti visus tolimesnei vei
klai.

Tikimasi ko nors naujo, ko 
nors įdomaus, nes į šių vaišių 
komisiją įeina trys energingi 
Aido Choro jaunuoliai: Fran
ces Mažilis, Caroline Gilman 
ir Howard Dobilas.

Lai nė vienas aidietis šį va
karą nepasilieka namie!

Iki penktadienio! H. F.

Traukinys 
Be Motormano 
Pravažiavo 2 Stotis

Independent linijų traukinio 
motormanas Joseph E. Busher, 
54 m., staiga susirgo vairuo
damas traukinį, kraujas jam 
išsiliejęs į smegenis, apalpo ir 
sudribo ant kontrolės aparato. 
Turėjęs sustabdyti traukinį 
automatiškai, knypkis neveikė 
ar gal nebuvo paliestas. Tad 
traukinys pradundėjo per dvi 
stotis iki traukinio kondukto
rius iš traukinio kito galo spė
jo atbėgti, atstumti ligonį nuo 
kontrolės ir traukinį sustab
dyti. Sakoma, kad traukinys 
būtų savaime sustojęs prie 
raudonos šviesos.

Traukinys praūžė nestojęs 
pro 42nd ir 50th Sts. stotis. 
Sustabdė Columbus Circle sto
tyje ir išleido keleivius, taipgi 
ligonį pasiuntė į ligoninę.

Transportacijos Taryba pa
gyrė konduktorių už budru-

E. W. Bliss’o “Prezentas”
Darbininkams

Par ilgus metus E. W. Bliss 
turėjo Brook lyne fabriką — 
mašinų gaminimų fabriką; Fa
brikas buvo South Brooklyn e, 
53rd ir 1st Avė. Dirbo apie 
3,000 darbininkų, — tūli jų iš
dirbo ten po 30-40 motų.

Atėjo Kalėdos ir Blisso fa
briką užsidarė — užsidarė vi
sam. Darbininkai paleisti gat
vėn. Tarp paleistųjų yra ke
liolika ir lietuvių, tame skai
čiuje Julius Kalvaitis, ridžvu- 
dietis.

—Ot, kokį kalėdinį prezentą 
mums davė ponas Bliss’as!— 
kalba paleistieji. — Kad jį 
kur 1...

j—Kodėl fabriką uždarė?— 
; klausiu.

—Veikiausiai tam, kad su
daužyti uniją.

Fabrikas kraustomas kur tai 
į į Salem, Ohio valstijoj. Ten 
I niekas nenori važiuoti, kadan
gi dauguma darbininkų čia tu- 

i ri savo šeimas; nemažas jų 
[skaičius čia turi savo ir na- 
‘ mus.

Bliss’o darbininkai priklau
sė olektrikinių darbininkų uni- 

|jai (CIO).
Nemažas skaičius paleistų

jų labai prastai jautėsi per 
i Kalėdas!... * Ndr.

Darbiečiai Užtarė 
Išmestą Mokytoją

Amerikos Darbo Partija ra
gino miestavąją Švietimo Ta
rybą sugrąžinti į daubą Isadpre 
Rubin ir atmokėti jam algą už 
tą laiką, kuriuo jis buvo praša
lintas iš darbo.

Rubin, iš profesijos mokyto
jas, sausio 6-tą turės stoti į 
teismą. Jį kaltina, kad jis “ap
siėjęs netinkamai mokytojui.” 
O tas netinkamumas tame, kad 
jis, kaipo broliškos unijos na
rys, išėjo padėti pikietuoti 
Brooklyn Trust Co. streikie- 
riams praėjusią vasarą.

Jo byla “paliečia mokytojaus 
teisę pikietuoti,” sako Arthur 
Schuster, ALP vykdantysis se
kretorius, savo pareiškime.

Savaitine Pamoka
Praeitą savaitę palikome 

Onytę atsisveikinant su Mary
te ir prižadant atsiminti są
rašą žodžių su nosinėmis jų 
šaknyse. Dabar Onytė vėl 
klausia Marytės kai ko apie 
rašybą, ir pirmas jos klausi
mas yra:

—Maryte, dėl ko tos visos 
nosinės kai kuriuose žodžiuo
se, kurie ir be nosinių vistiek 
panašiai tartųsi ?

—Vieną kartą mums moky
toj'as aiškino, kad gramatika 
yra taikoma žmonėms, o ne 
žmonės gramatikai,—pradeda 
Marytė. Onytė ją perkerta:

—Jei taip, tai tada aš galiu 
rašyti, kaip noriu ir nesitai- 
kyti prie gramatikos!

—Palauk, aš dar nepabai
giau. Kaip mums aiškino, tai 
Lietuvoje yra bent kelios da
lys žmonių, kaip žemaičių, 
aukštaičių, dzūkų ir kitų, 
žemaičiai, pavyzdžiui, tu
ri savo tarmę, dzūkai savo, 
aukštaičiai savo. Dėl to, ra
šant gramatiką, reikėjo maž
daug prie jų visų prisitaikyti 
ir sykiu padaryti bendrą rašo
mąją kalbą.

—Tai kuriems čia taikoma 
per nosį rašant žąsis sų no
sine ą?

—-Nustok išdykavus! To
kius žodžius, kaip “ąžuolas,” 
“grąžtas,” “žąsis,” kai kurio 
taria: ūžuolas ar' aržuolas; 
grūžtas ar granštas; žūsis, 
žosis ar žunsis. Dėl to, tuos 
visus žodžius bendrinant de
dama bosinė ir tuomi kalba 
prisitaiko prie tam tikrų tar
mių ir sykiu pasidaro bendra 
rašomoji kalba.

—O dėl ko žodyje grįžti, 
kuomet tu rašei apie būsimą- 
jį laiką, tai nerašei “grįž,” o 
parašei “grįš”? Juk pirmiau 
man buvai sakius, kad jeigu 
rašai kokią vieną raidę vie
noje formoje, tai ji ir rašoma 
visur?—klausia Onytė.

—Taip, bet čia ne visur

Prašome Namui Talkos

I BROOKLYN, N. Y.
I The Russian Balalaika Musical Society
o> Ruošia

KONCERTĄ
x vadovaujant
I ALEXANDER KUTIN
| PROGRAMOJ DALYVAUJA:

g DORA BOSHOER
a sutelks malonią rusiškų liaudies dainų.
| POLIANKA CHORO ANSAMBLIS
X Vera Ivanova, direktorė
| RADISCHEV RUSŲ LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ
$ Alex Karaczun, direktorius
X — įvyks — ,

i Brooklyn Academy of Music
X 30 LAFAYETTE AVENUE

I šeštadienį, Gruodžio 27 Dec.
> ‘ PRADŽIA 8:30 P. M.
> Bilietai — $1.20, $1.80, $2.40 (su taksais)

X Bilietus galima įsigyti pas: Russian Tea Room, 150 West 57th St,, 
CO. 5-0947. Kismet Record Co., 227 East 14th Street, GR. 7-2891.

X Russian Skazka, 227 West 46th St., CH. 4-9229. Alexander Kutin, 
35 West 20th -St., WA. 9-1343. Taipgi Brooklyn Academy of Music

X ofise.

girdisi ta pati raide. Pavyz
džiui, žodyje grįžo aiškiai 
girdisi raidės ž garsas, o žo
dyje grįš—raidės š. •

Marytė ir vėl atsiverčia gra
matiką ir randa apie veiks
mažodžius sekamą taisyklę :

“Busimąjį laiką bedarant 
esamojo laiko . priebalsis ž, 
prieš s iškinta priebalsiu š, o 
priebalsis z — priebalsiu s; 
pavyzdžiui, drožia — drošiu, 
droši, droš. žodis zirzia — 
zirsiu, zirsime, zirsi, zirs, ir tt.

—Bet pasakyk man dau- 
i giau apie nosines, juk jų dar 
i yra daugiau, negu vartojamų 
' žodžių šaknyse, galininko 
j linksnyje vienskaitoje ir kil
mininko linksnyje daugskaito- 
je, — vėl rimtai prašo Onytė.

—Taip. Jų yra daugiau. 
Bene bus daugiausia jų var
tojama dalyviuose.

—O kas tie dalyviai?
—Dalyviai yra tam tikri 

I būdvardžiai, padaryti iš veiks
mažodžių. Dalyviai, nusaky
dami veikimą, kartu atsako i 
klausimus: koks? kokia?

—Ar gali man duot pavyz- i 
d į ?

—Gerai. Dėl pavyzdžio pa
imkime apsakymėlį apie kiškį 
ir genį. Pirmiausiai parašysi
me tiesiogine kalba: “Kartą 
kiškis ėjo prisigirdyti ir susi
tiko genį. Genys jį.klausia:— 
Kodėl tu tokš nuliūdęs? Kur 
eini?—Kiškis sako: — Kur aš 
nebūsiu nuliūdęs! Manęs nie
kas nebijo, o aš tunu visų bi
joti. Eisiu ir prisigirdysiu.”

—Tai kur čia dalyviai? — 
klausia Onytė.

—Palauk, dabar tą patį ap
sakymėlį parašykime dalyvių 
kalba: “Kartą kiškis ėjęs pri- 
sigirdyti ii’ susitikęs genį. Ge
nys jį klausias, kodėl jis esąs 
toks nuliūdęs? Kur einąs? 
Kiškis sakąs, kur jis nebūsiąs 
nuliūdęs! Jo niekas nebijąs, 
o jis turįs visų bijoti. Eisiąs 
ir prisigirdysiąs.”

—Ar dabar aišku ? — klau
sia Marytė.

—Tik tiek aišku, kad man 
atrodo, jog pirmasis apsaky
mėlis apsakoma, lyg kad ti
krai taip būtų buvę, o antra
sis apsakomas abejingai, ne
tvirtinama, kad taip tikrai bū
tų buvę.

—Atrodo, kad tu gana tei
singai supratai. 'Na, tai gerai. 
Iki kito pasimatymo,—pasakė 
Marytė ir nuėjo. Veiksnys.

Merginai Leido Čia 
Gyventi 90 Dienų

i

Mirusio veterano sužadėtinei' 
italaitei Marijai Formicola, pa
galiau, leido apsigyventi šioje 
šalyje 90 dienų, jos 'giminaičiui 
užstačius už ją $500 užstato. 
Davė viešnios vizą. Jeigu jinai 
tuo laiku susivestų su veteranu, 
ją paliktų kaipo karo nuotaką. 
Bet jeigu susivestų ar susižie
duotų su ne veteranu, tuomet 
turėtų išvykti ir paskiau grįžti, 
ieškoti įleidimo, kaip bile kas.

Labai nemalonu kviesti į 
darbą švenčių protarpiu, ta
čiau darbų paruošimui nau
jojo namo dar nesame pabai
gę. Tad—

Prašome visokios talkos šį 
šeštadienį ir sekmadienį, gruo
džio 27 ir 28-tą.

Namo Komisija.

Miesto Taryba 
Užgyrė Budžetą 
Ateinantiems Metams

New Yorko Miesto Taryba 
17 balsų prieš du priėmė di
džiumos raportą, kuriuo nu
matyta 1948 metams miestui 
budžetas iš $255,000,000.

Didžiumos raportą pateikė 
Bronxo demokratų narys 
Charles Keegan. Jam prieši
nosi nepriklausomas republi- 
konas Stanley M. Isaacs ir li
beralų partijos atstovas Louis 
P. Goldberg. Mažuma buvo 
pasidalinusi kai kuriais rapor
to punktais.

Komunistas tarybos narys 
Benjamin J. Davis nesutiko su 
raporto keliais punktais, juos 
kritikavo. Pavyzdžiui, jis bu
vo priešingas išleisti $485,000 
pastatymui koncertinės scenos 
Lewisohn Stadiume, kadangi 
pinigų labiau reikia Harlem 
ligoninei. Jis sakė: “Aš mėgs
tu muziką, bet pirmiau sta
tau žmones.”

Davis taipgi kriti kayo majo
rų O’Dwyer siūlymą kelti fė- 
rą iki 8 centų. Smerkė miesto 
administracijos palaikomą dis
kriminaciją Stuyvesant Town 
projekte, kuris yra paremia
mas miesto finansais, sudėtais 
visų žmonių. Tačiau nesant 
būdo tuos peiktinuosius punk
tus išskirti, Davis balsavo su 
didžiuma už priėmimą rapor
to.

Isaacs irgi turėjo kritikos 
didžiumos raportui ir buvo pa
siūlęs pakeisti tūlus punktus, 
bet ir jo pasiūlymai nepriimti.

į DANTŲ GYDYTOJAS l 

|Dr. A. Petrikai 
| 221 South 4th Street «
“ y
g BROOKLYN, N. Y. g

g Tel. EVergreen 7-68G8
| Valandos: į?-1?1'1'!0 g 
» į 1— 8 vakare $
yj Penktadieniais uždaryta. a

|Adam V. Walmus, D.D.S.1 
S DAKTARAS-DENTISTAS Ž 
» ikI __ ___ I
I VALANDOS: «
g 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. | 
jį? Išskiriant trečiadienį «
g ir sekmadienį. $

B 650—5th Avė., kamp. 19 St.| 
I BROOKLYN, N. Y. a 
g iL*' Tel. SOuth 8-5569 |

Tik Sugrįžęs, Vėl Skris 
Floridon

Antradienio vakarą1 Brook
lyne buvo sniego dargana, 
šaltoka, reikia palto kalnierių 
pasistatyt. Pavydėtina mūsų 
tautiečiam, šiuo metu gyve
nantiem Floridoj —- ten jie 
sau vaikštinėja • vienmarški
niai, kalnierius atsisegioję.-..

Pūškuodamas šlapiu sniegu, 
atsiminiau, kad praėjusios sa
vaitės pradžioj lietuviškos už
eigos savininkas Ig. Sutkus 
išskrido Floridon ir žadėjo su
grįžt penktadienį. Einu pas jį 
nors keleto minučių pokalbiu 
su juo Florida pasigėrėt.

V os be pažįstamas—parų dęs 
nuo dviejų dienų maudymosi 
Miamėj. Smagus, pilnas gra
žių kelionės ir viešėjimo įspū
džių. Sako, skridom virš 19- 
kos tūkstančių .pėdų aukštu
ma, o po mumis—man pirmą 
karta matomi saulės baltai nu
šviestų debesių plotai, suda
ranti vaizdą snieguotų kal
nų. Ekspresiniu lėktuvu ke
lionė truko 4 valandas. At
gal ir vėl, sako jis, vos su
rūkiau keturis cigaretus—jau 
ir New Yorke, taip pat į ke
turias valandas.

Sutkus labai gėrėjosi tuo, 
kad ten pajūryj aYit smėlio 
jautiesi visuotinoj ramybėj— 
nė musių, nė uodų.

Vos tik Naujuosius Metus 
atšventęs, kitą šeštadienį jis 
vėl s k risiąs Floridon ir ten 
pasiliksiąs ilgesniam laikui, 
šiuo kartu su juo skrisiąs ir 
Kapicko užeigos darbininkas 
Ig. Daužickas. Jau turį re- 
zervavęsi lėktuve vietas ir po 
bilietą.

Sutkaus moteris Floridoj 
leidžia jau kelintą savaitę.

Smagios abiem Ignam ke
lionės vasaružėm žiemužės me
tu ! Pasiliekąs Žiemavot.

I

Theodore Kimbell, 53 m., 
pervažos Cape East kapitonas, 
prigėrė įkritęs į East River 
prie 31 st St.. Netoliese buvusio 
traukinio įgula tai matė, ta
čiau nespėjo išgelbėti gyvą, 
ištraukė tik kūną.

Madison Square Parke, taip
gi prie City Hali jau užžibintos 
kalėdinės egles.

PARDAVIMAI
Woodhaven-Richmond Hill. ■— Pen

ki, vienai šeimynai tušti namai. Vie
nuolika, dviem šeimynom tušti na
mai. Dvidešimts du namai, po vieną 
fliorą tušti. Visi namai su vėliausiais 
įtaisymais. Garu šildomi. Yra ir ga- 
radžiai. Tuojaus galima įeiti gyven
ti. Prieinamos prekės. Kreipkitės 
pas: ZINIS, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel. EVergreen 4-3487. 
REpublic 9-1506. (299-301)

| GYDYTOJAS | 

l S. S. Lockett, M. D. s
I i 223 South 4th Street $

R

BROOKLYN, N. Y. g

S .Valandos: dic"om įj
S ' (6—8 vakarais įl

Į? Ir Pagal Pasitarimais. g
y ' W

Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S '
I UP-TO-DATE - • — įį

I BARBER SHOP |

ik

Baltos Kalėdos
žinomi pranešu, kad Petras Antradienį gerokai pasnigo. 

Prasauskas (Peter Press) tu- Vaikai džiaugėsi: prasidėjo 
rėjo didelę ir sunkią operaciją, švenčiu atostogos ir atsirado 
Dabar būna ligoninėje. Lauky- i snjpgas jr ledas. Bet mamy- 
m valandos nuo 11 iš ryto b<>Hėms, supirkinėjančioms pun- 
8 vak. (II AM to 8 PM). Ad 
resas: Jewish Hospital, 
Prospect Place, Brooklyn.

idus maisto ir dovanas šeimai 
o!>r>;—ne,kas, geriau būtu buvę be 

: sniego. Automobiliai slinko 
“vėžio žingsniu.” 7415!

Daugiausia nukentėjo mūšy
; šventieji Klausai — laiškane- 
i šiai. Perkrauti maišai pakan- 
; karnai sunkūs buvo nešti ir be 
klampojimo per sniegą.

Trečiadieni tebebuvo šalta 
SKELBKITSS LAISVĖJE į ir balta.

Jo- gyvenimo vieta: 
13th Ave., Brooklyn, N. Y.

Operacija išėjo labai gerai 
nes turėjom gerą specialistą.

K. Petronis.

Nauja Graži Vieta
PASILINKSMINIMUI

Naujai atidarė gražiai įrengtą vietą 
pasilinksminimilii

Juozas Meškauskas
; su <

Stephanie Tubiene
49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

PILNI GĖRIMŲ LAISNIAI
Geriausios degtinės, vynai ir alus?

Taipg palaikys tikrai gerą restaurantą. Gau
site gerus pietus kada tik jūs pareikalausite.

Peter v
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

.. RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

s#
j#

m
!tf y a*

&

Tol. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas .-v,

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N

A
i f

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Š

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- a 
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra- 
t Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. S
! Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
' Žemos kainos už viską. *
' Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainorų. a

i ANTANAS LEIMONAS
g Savininkas
I 306 UNION AVENUE
I GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SGERI PIETCS.1
I Kada norite gerų pietų, | 

kreipkitės į g

| Lorimer Coffe Shop | 
g Frank Domikaitis § 
g Savininkas |
| 417 Lorimer Street | 
I Lai s vės Name «

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos^ 
mėsos valgiai. Taipgi dar- į 

g žovių ir pieninių valgių jį 
g gražus pasirinkimas. jį

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Dalmontinial 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimų dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

. visiems
nams

Now is the time to chbose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

Lady’s BULOVĄ ... modem 
beauty in every trim line . t .

952.SO

mūsų Patro-

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo, 
Longines,

Man’s BULOVĄ... richly styled 
...always accurate and depend
able.

6 pusi.—Laisvė (Liberty; Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 26, 1947

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn




