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nos. <\’e tik bruklyniečiai, bet 
visos apylinkes .lietuviai ji] 
laukia.

šeeštadienj Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkų suvažia
vimas. Jame, kaip atrodo, 
dalyvaus daug svieto. V(si 
suinteresuoti naujuoju namu— 
steigiamuoju Kultūriniu Cen-
tru. Visi norės gauti vėliau
sias informacijas.

Daugelis šėrininkų, be abe
jonės, dar nėra namo matę ir 
norės pamatyti.

★ -k ★
O sekmadieni metinis Lietu

vių Spaudos Bendrovės bei 
dienraščio Laisvės šėrininkų 
suvažiavimas. Ten irgi tikima
si daug šėrininkų iš Brooklyn© 
ir apylinkės. Laisvės suvažia
vimai yra nepaprasti mūsų 
spaudai įvykiai. Jie visiems 
pakelia ūpą ir atnaujina ener
giją.

Laisvės suvažiavimui labai 
svarbu organizuoti ir pavie- 
niški pasveikinimai su auko
mis. Visuomet jų būdavo aps
čiai, tikimasi daug ir šiemet.

Kiekvienas dienraščio skai
tytojas prašomas pasidarbuoti. 
Jeigu pasiskubinsite, dar su
spėsite. *

★ ★ ★
Jau tik kelios dienos beliko 

iki Laisvės naujų skaitytojų 
gavimo vajaus pabaigos, čia 
irgi kiekvieno pareiga pasi
darbuoti. Laimėjimas vieno
naujo skaitytojo yra laimėji
mas vieno naujo žmogaus pro
gresui.

★ * ★
Labai džiugu, kad ir šiemet 

anksti pradėjo plaukti narinės 
duoklės į Lietuvių Literatūros 
Draugijos centrą. Sekretorius 
praneša, kad jau keletas kuo
pų Vra prisiuntusios duokles už 
visus savo senuosius narius.

Garbė būti garbės sąraše! 
Tuomi turi didžiuotis kiekvie
nas kuopos viršininkas, kiek
vienas eilinis.

Kaip praneša Tiesa, šiemet 
įvyks Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo suvažiavimas. Nau
jų narių gavimo vajus eina jau 
seniai, bet dar labai toli nuo 
dviejų tūkstančių. Susivieniji
mo organas mano, kad iki su
važiavimo gerai pasidarbavus, 
tąjį tikslą būtų dar galima pa
siekti.

čia irgi yra darbas ne tik 
keleto organizatorių, bet visų 
kuopų ir narių.

★ ★ ★
Dienraščio Vilnies specialio, 

fondo vajus jau įpusėjo. Aš 
manau, kad vilniečiams pasi
seks sukelti tiek, kiek yra pa- 
simoję, atseit, penkiolika tūks
tančių dolerių.

Man, tačiau, atrodo, kad di
džiosios Chicagos pažangioji 
visuomenė šiame atsitikime 
galėtų geriau pasirodyti. Toji 
suma vienai Chicagai neturėtų 
būti per didelė.

★ ★ ★
Francūzijos ketvirtoji res

publika pradėjo savo karjerą 
su savo konstitucijos laužymu.
Konstitucijoje pasakyta, kad 
pirmojo yice-prezidenio vieta 
turi tekti žmogui tos partijos, 
kuri parlamente yra skaitlin
giausia. O ta partija yra 
Francūzijos Komunistų Parti
ja.

Menševikai, klerikalai, de- 
gauliečiai ir visi dešinieji su
sivienijo ir tos partijos žmo
gaus ton vieton neįsileido. Iš
sirinko menševiką.

Įstaiga, kuri savo įstatymų 
nesilaiko, neturi ateities.

Dabar jau visiems aišku, 
kad arabų kurstytojai prieš 
žydus yra Anglijos imperia- 

(Tąsa 5-me pusi.)

BIZONUOS DARBININKAI 
GRŪMOJA VISUOTINU 
STREIKU PRIEŠ BADĄ

Darbininkai Vakarinėj Vokietijoj Tegauna Tik Trečdalį 
Reikalingo Maisto; Anglija Bijo Ten Komunizmo

Berlin. — Praeitą savai
tę apie 200,000 vokiečių 
darbininkų streikavo prieš 
alkį Ruhr srityje, anglų už
imtame vakarinės Vokieti
jos kampe. Dabar praside
da streikai prieš alkį ir a- 
merikonų užimtame ruožte. 
•—• Ūkiniai apvienyti anglų- 
amerikonu ruožtai vadina
si bendru vardu Bizonija.

Ruhr fabrikų darbininkai 
grūmojo išeit į visuotiną 
streiką šį penktadienį, jei
gu nebus jiem parūpinta 
daugiau maisto. Amerikinė
je Vokietijos srityje unijos 
šaukia platų susirinkimą 
Cologne, kur taipgi svars-- 
tys generalio streiko klau
simą protestui prieš alkį.

Darbininkai gauna tik 
apie 1,100 kalorijų maisto 
per dieną, nors karinė ang- 
lų-amerikonų valdyba ofi
cialiai skiria apie 1,500 ka
lorijų. (Vidutinis amerikie
tis suvalgo apie 3,000 kalo
rijų per dieną.)

London. — Pranešama, 
jog Anglija prašys vokie
čiams daugiau maisto iš 
Jungtinių Valstijų: bijo, 
kad alkis ir “komunistų 
propaganda prieš Marshal
lo planą” gali patraukt tuos

Kruvinos Irakiečių 
Riaušės Prieš Anglus

Bagdad, Irak. — Irako 
patrijotai suruošė audrin
gą demonstraciją, protes
tuodami prieš savo valdžios 
karinę sutarti su Anglija. 
Policija ir kariuomenė puo
lė demonstrantus. Susikirti
muose bent 8 asmenys už
mušti ir daug sužeista.

Schumacher, Marshallo Plano 
Ramstis, Ėmęs Kyšius iš 
Vokiečią Fabrikantų

Berlin. — Dešiniųjų Vo
kietijos socialdemokratų 
vadas dr. Karl Schumacher 
mielu noru ėmė kyšius, kuo
met jis buvo Vokietijos sei
mo narys 1930 m., kaip liu
dija Rudolf Montfort, bu
vęs stambus cigaretų fab
rikantas. Girdi, “aš pats pa- 
pirkinėjau” Schumacherį, 
kad jis priešintųsi nepagei
daujamiems mums sumany
mams. O dabar Schumacher 
laikomas Marshallo plano 
šulu.

Rudolf Montfort buvo 
Raudonosios Armijos suim
tas karo metu.

Athenai, Graikija. — Mo
narchist] kariuomenė su 
šarvuotais automobiliais ir 
patrankomis bando išmušti 
partizanus iš pozicijų ties 
Platanos- miesteliu,7 viduri
nėje Graikijoje. Monarchis- 
tai sakosi atgriebę kai ku
rias pozicijas. Tęsiasi mū
šiai, dėl Platanos.

vokiečius į komunizmo ir 
Sovietų pusę. Tuomet, gir
di, “būtų pragaištis vakari
nei demokratijai”, kaip ra
šo New Yorko Times kores
pondentas Herbert L. Mat
thews.

Indija ir Pakistanas 
Paveda Savo Ginčus 
Jungt. Tautų Komisijai

................ /

Lake Success, N. Y.—In
dijos ir Pakistano atstovai 
sutiko, kad Jungt. Tautų 
komisija spręstų kivirčus 
tarp tųdviejų kraštų.

Pamatinis ginčas eina dėl 
Kašmiro kunigaikštijos, e- 
sančios tarp mahometoniš- 
ko Pakistano ir indusų In
dijos. Indusas Kašmiro ku
nigaikštis susijungė su In
dijos valstybe, bet jo paval
dinių dauguma yra maho
metonai. Pakistanas todėl 
kurstė Kašmiro mahometo
nų sukilimą ir siuntė jiems 
talkon ginkluotus pakista
niečius, kaip sako Indijos 
skundas Jungtinėm Tau
tom. Pakistanas, antra ver
tus, skundė Indiją, kad ji 
savo ribose persekioja ir 
“naikina” mahometonus.

Šimtametinė Sukaktis Aukso 
Atradimo Californijoj

San Francisco. — Atei
nantį šeštadienį California 
pradės iškilmes, kuriose 
bus minima 100 metų su
kaktis nuo aukso atradimo 
toje valstijoje. Iškilmių cen
tras bus Coloma miestelis 
kalnuose, kur pirmą kartą 
auksas atrastas 1848 m. 
sausio 24 d. Kalbės Califor- 
nijos gubernatorius Earl 
Warren ir kt.; vaidins ju
damųjų paveikslų aktoriai, 
vaizduodami aukso atradė
jus ir sąjūdį dėl to.

Atvyko Turkai Lavintis 
Jankių Submarinais Veikti

Groton, Conn. — Atvyko 
septyni turkai ir pradėjo 
mokytis veikti submarinais, 
kuriuos Amerika perveda 
Turkijai. Laukiama dau
giau turkų oficierių ir jū
reivių. Amerikonai per pu
sę metų mokys juos, kaip 
submarinus vartoti. Jungt. 
Valstijos duoda Turkijai 
pustuzinį didelių naujoviš
ki] su bm ari nų.

KAIP WALLACE ŽIŪRI Į 
REMIANČIUS JĮ KOMU

NISTUS
Chicago. — Reporteriai 

užklausė Henry Wallace, 
progresistų kandidatą į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus, ar jis atmes komu
nistų paramą. Wallace atsa
kė: “Pasižiūrėsiu, kaip 
Rooseveltas atsiliepdavo a- 
pie paramą iš jų pusės.”

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai
Didžioji Visų Šėrininkų Pareiga

Jau tik pora dienų iki Lietuvių Namo Bendrovės su
važiavimo. Bet per tą porą dienų galima dar daug kas 
nuveikti. Pirmiausia, reikia stengtis šėrininkams patiems 
dalyvauti suvažiavime. Jeigu kuriam sąlygos neleidžia, 
reikia suteikti paliudijimą (proxy) kitam kuriam šėri- 
nirikui.

Antra, reikia* kiekvienam pagalvoti apie tai, kad 
padidinus savo Šerų skaičių. Labai daugelis šėrininkų yra 
pirkę tik po vieną ar du Šerų. O labai daugelis galėtų įsi
gyti gerokai daugiau, šėrininkų suvažiavime kaip tik 
bus proga tatai padaryti. Be to, būtinai paraginkite sa
vo pažįstamus įsigyti Namo Bendrovės šėrų. Pinigus ga
lite atvežti į suvažiavimą.

Kiekvieną prašome atminti, kad mūsų finansinis va
jus dar nėra baigtas, nes dar vis trūksta didelės sumos.
Todėl kiekvieno pareiga pasidarbuoti.

Sekami prisidėjo:
šėrais

LDS 37-ta kuopa, Wilmerding, Pa. • $100.00
J. Kazlauskas, San Francisco, Calif. 50.00
Robert J. Evans, Hartford, Conn. 25.00
Mike ir Ona Norkus, Stoughton, Mass. • 25.00
James Yuska, Colchester, Conn. ' 25.00
E. ir J. Sliekai, Miami, Florida 25.00
Adam ir Mary Chepulis, Maspeth, N. Y. 25.00

PASKOLOMIS
S. K. Taraila, Wilmerding, Pa. . $100.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

EINSTEIN IR KITI ŽYMŪS PILIEČIAI 
SMERKIA KARININKŲ ĮSIVYRAVIMĄ
Washington. — Garsusis 

mokslininkas prof. Albert 
Einstein ir 20 kitų žymių 
švietėjų, dvasiškių ir vi
suomenės veikėjų smerkė 
valdžios pasimojimą įvesti 
verstiną karinį lavinimą 
jaunuoliams. Kartu jie į- 
spėjo, kad gręsia pavojus iš 
generolų įsigalėjimo val
džioje ir apšvietos įstaigo
se.

Savo pareiškime jie nu
rodo, kaip karininkai įsivy
ravo mokslinėse įstaigose ir

Keli Sumanymai ’ Kongresui 
Prieš Komunistų Partiją

Washington. — Kongre
so Neamerikinės Veiklos 
Komitetas pradės vasario 
5 d. svarstyt pustuzinį bi- 
lių prieš Komunistų Parti
ją. Komitetas ieškos, esą, 
“teisėtų, k o n s t it ucinių” 
priemonių, kuriomis galėtų 
uždraust arba visokiausiais 
būdais slopinti Komunistų 
Partiją.

Republikono Mundto bi- 
lius reikalauja priverst ko
munistus susiregistru o t i 
kaip svetimos šalies agen
tus ir ant komunistų laik
raščių ir visų »kitų leidinių 
uždėt įrašą, kad tai “sveti
mų kraštų agentų” literatū
ra.

Republikonas Richard 
Nixon, vienas Neameriki- 
nio Komiteto vadų, tiki
si, kad viešai skelbiant 
komunistus, galima būsią 
išvyt juos iš darbo arba 
priverst pasitraukt iš Ko
munistų Partijos.

Republikono Paulo W. 
Shaferio sumanymas siūlo 
uždraust oficialiai daly- 

daro įtaką užsieninei Ame
rikos politikai. Pareiškimas 
primena, jog panašiais ke
liais ėjo Vokietijos ir Japo
nijos fašistai. Šį pareiškimą 
pasirašė prof. Einstein, 
Ray L. Wilbur, buvęs vi
daus reikalų sekretorius, o 
dabar Stanfordo Universi
teto pirmininkas; kun. Wil
liam J. Miller, Detroito U- 
niversiteto pirmininkas; 
Arthur Morgan, buvęs di
džiojo TVA valdinio pro
jekto galva, ir eilė kitų pa
skubusių amerikiečių.

vaut rinkimuose partijom, 
kurios “stoja už valdžios 
nuvertimą jėgos pagalba.”- 
Tokie politikieriai pasako
ja, būk Komunistų Partija 
siekianti prievarta nu
griaut Amerikos valdžią.

Kongresmanas George 
Donero, taipgi republiko
nas, savo biliuje vadina sve
timųjų agentais visus, ku
rie “tiesiogiai ar netiesio
giai ima įkvėpimą iš sveti
mo krašto.”

Panašaus turinio yra ir 
trys kiti biliai.

Liudytojai
Liudytojais už tokius bi- 

lius Neamerikinės. Veiklos 
Komitetas pasikvietė gene
ral] Jungtinių Valstijų pro
kurorą Thomą Clarką, bu
vusį Aukščiausio Teismo 
teisėją Oweną Robertsą, 
komunistų ir Sovietų priešą 
Louisą Waldmaną,» Sociali
stų Partijos advokatą, ir 
visą eilę kitų panašių.

ORAS.—Snigsią ar lysią.

BARUCH PERŠA ĮSIGYT 
KARO BAZES VISUOSE 
PASAULIO KAMPUOSE

“Prezidentu Patarėjas” Taipgi Siūlo Užšaldyt Algas, 
Pailgint Darbo Laiką, Numuši Farmu Produktą Kainas

Washington. — Vadina
mas “prezidentų patarėjas” 
Bernardas M. Baruch a s 
siūlė senato užsieniniu rei
kalų komitetui, kad Ameri
ka įsigytų karines bazes ir 
lėktuvų aikštes, visuose pa-

Komunistai Laimėjo. 
Rinkimus Paryžiaus 
Priemiesčio Tarybon

Paryžius. — Rinkimus į 
Paryžiaus primiesčio Mala- 
koffo tarybą laimėjo komu
nistai. Tarybos nariais iš
rinkta 13 komuinstų, 9 ge
nerolo de Gaulle’o kandida
tai ir 5 klerikalų-socialistų 
sąjungos žmonės.

Anot amerikinių kores
pondentų, kitur komunis
tams netaip sekėsi.

Nors provincijoj komuni
stai dabar gavę virš 19 
nuošimčių balsų, kur 1946 
m. jie turėjo virš 21 nuoš. 
balsų. Degaullistų ir radi
kalų balsai pakilę 11 nuoš., 
lyginti su 1946 m. Komuni
stų balsai dabar, esą, suma
žėję ir Meusse provincijoj. 
Alpių provincijos generaliu 
advokatu išrinktas socialis
tas prieš kandidatavusį ko
munistą.

Jungt, Valstijos Grąžina 
Graikijai Auksą

Athenai, Graikija. — A- 
merika netrukus sugrąžins 
monarchinei Graikijos val
džiai $2,000,000 aukso. Tuo 
tarpu Amerikoj liks dar 
$8,800,000 Graikijos aukso. 
Monarchistų valdžia andai 
persiuntė į Jungtines Vals
tijas $10,800,000 aukso, 
kaip užtikrinimą, kad jinai 
darys valdinius ir ūkinius 
pataisymus, kurių reikala
vo Amerika. Tokius reika
lavimus Amerika statė, 
kuomet skyrė $300,000,000 
karinės - ūkinės paramos 
monarchistam.

Anglai Padedą Arabam Prieš 
Žydus, Sako Sionistai

New York. — Israel 
Goldstein, veikiantysis žy
dų Sionistų Tarybos pirmi
ninkas, kaltino Angliją už 
paramą Palestinos ara
bams, puolantiems ' žydus. 
Jis sakė, anglai nori taip 
suterorizuot ir išvargint 
Palestinos žydus, kad jie 
atsisakytų nuo atskiros sau 
valstybės ir prašytų Angli
ją toliau valdyti Palestiną.

Nanking, Chinija.— Chi
na komunistų apsupti tau
tininkai Mukdene, Mandžu- 
rijoj, žada laikytis.

Franci jos fašistai organi
zuojasi į “juodųjų makių” 
būrius.

šaulio kampuose, kuriem ji
nai duoda medžiaginės pa
ramos. Baruchas, Wall 
stryto vijurkas, artimas 
prez. Trumano draugas, 
piršo imti pavyzdį iš Ang
lijos, kuri įsitaisė karines 
bazes Cyprus saloje ir Ira
ne. Besikalbėdamas su re- 
publikonu senatorium Ale
xander^ Wiley, .Baruchas 
siūlė sekam, receptus prieš 
infliaciją ir dėlei Jungtin. 
Valstijų pozicijos sustipri
nimo pasaulyje:

Numušt farmerių pro
duktų kainas; užšaldyt 
darbininkų algas, pailgint 
reguliario darbo savaitę; 
per 2 metus niekam nema
žini taksų; aptaksuot ne
paprastus pelnus pusiau 
tiek, kaip karo metu. (Re- 
publikonų - demokratų są
junga kongrese yra visai 
dovanojus k a p i talistam 
taksus nuo viršpelnių.) Be 
to, Baruchas siūlė supirki
nėti iš užsienių svarbias 
medžiagas, kurios “reikale” 
tiktų karui; sudaryti nuola
tinę “taikos tarybą” iš gin
kluotų jėgų viršininkų ir 
valstybės sekretoriaus ir 
steigti “jungtines Europos 
valstijas.”

Dvi Čiango Divizijos 
Atėjo pas Komunistus

Nanking, Chinija. — Dvi 
čiang Kai-šeko kareivių di
vizijos su visais ginklais 
perėjo j chinų komunistų 
pusę, kaip praneša New 
Yorko Herald Tribune ko
respondentas. čiango gene? 
rolai “šaukiasi daugiau 
ginklų iš Amerikos!”

Togliatti Tikisi, Jog 
Komunistai Laimės 
Italu Seimo Rinkimus

Roma. — Italų komunis
tų vadas Palmiro Togliatti 
pranašavo, kad komunistai 
ir socialistai išvien laimės 
rinkimus seiman balandyje.

Kalbėdamas kairiųjų So
cialistų Partijos suvažiavi
me, Togliatti todėl pašiepė 
valdžios skleidžiamus gan
dus, būk komunistai ban
dys suardyti tuos rinki
mus. Suvažiavime dalyvau
ja 1000 italų delegatų ir 600 
iš devynių kitų kraštų. 
Tarp jų yra ir Ispanijos ko
munistų atstovas.

$40,000,000 PROPAGAN
DAI PRIEŠ SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ

Washington. — Kongre
sas galutinai užgyre ir pa
siuntė prezidentui pasira
šyti bilių dėl priešsovieti- 
nės propagandos pasmarki- 
nimo. Ta radijo ir spaudos 
propaganda vadinama “A- 
merikos Balsu.” Kongreso 
komitetas reikalauja pas
kirti tai propagandai $40,- 
000,000 per metus.
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DVIDEŠIMT KETURI METAI
Lygiai prieš dvidešimt ketverius metus mirė didysis 

Tarybų Sąjungos mokytojas ir vadas N. Leninas. Mirė 
jis tuo laiku, kai socialistinis ^kraštas tebekovojo su Pir
mojo Pasaulinio Karo, kontr-revoliucijos ir intervencijos 
padarytomis žaizdomis. Tai buvo labai sunkūs laikai ir 
netekimas Lenino buvo baisus smūgis. /

Puikiai atsimename, kaip tuojau pakilo senojo pasau
lio pranašai ir pradėjo garsiai kalbėti, kad be Lenino 
nebebus nei Tarybų Sąjungos, nei socializmo. Jų nelaime 
buvo tame, kad jie vadovavosi savo troškimais, o ne tik
rove. Tie, kurie tiki kapitalizmu, arba kurie pasamdyti 
jam ištikimai tarnauja, suprantama, nė negali kitaip 
trokšti.

Per revoliuciją gimusi naujoji santvarka vienam pa
saulio šeštadalyje buvo pažangiosios darbininkijos pasi
tikta su gilia užuojauta. Pirmu sykiu žmonijos istorijo
je pirmiau niekada negirdėtu mastu beveik du šimtai 
milijonų žmonių pasimojo gyventi be ponų ir panaikinti 
žmogaus išnaudojimą žmogumi!

Tiesa, kad netekimas Lenino buvo baisus smūgis nau
jajai santvarkai, bet visiškai nesuprato tos santvarkos 
tie, kurie manė, kad jinai remiasi vienu žmogumi, vienu 
vadu. Kas keisčiausia, tai kad tie patys pranašai tebe
daro tą pačią klaidą ir šiandien. Jie susikryžiavoję pirš
tus laukia Stalino mirties ir kiti, kad be jo’ vadovybės 
nebebus nei Tarybų Sąjungos, nei socializmo. Jie nema
to liaudies, nemato tos liaudies partijos, kurią senieji 
marksistai suorganizavo ir išugdė. Socializmas remiasi 
tąja liaudimi tosios partijos vadovybėje. Kaip Leniną 
pavadavo Stalinas, Molotovas, Kalininas ir visa bolševi
kų partija, taip, kai ateis valanda Stalinui pasitraukti iš 
gyvųjų tarpo—o jis, kaip ir visi mes, kada nors turės 
mirti—jo vietą užims kiti žmonės, taip pat karštai tikį 
į socializmą.

Per paskutinius dvidešimt keturis metus daug kas 
įvyko, daug kas pasikeitė tiek Tarybų Sąjungoje, tiek 
visam pasaulyje. Tarybų Sąjunga sustiprėjo ir pakilo į 
galingą pasaulinę jėgą. Joje socializmas pilnai,'neatšau
kiamai įsistiprino. Praktikoje tapo visiems laikams įro
dyta toji marksizmo tezė, kad žmonės gali apseiti be po
nu ir išnaudotojų, kad darbo žmonės moka ir gali ne tik 
nudirbti visus pramonės ir žemės ūkio darbus, bet toly
giai vesti savo šalies reikalus.

Per tą laikotarpį mes pergyvenome didįjį karą prieš 
fašizmą. Šiandien visiems aišku, kad kapitalistinė san
tvarka daug silpnesnė, negu buvo prieš dvidešimt ketve
rius metus. Ji visur stena ir vaitoja. Ji gyvena visų savo 
galų suirimą ir baimę artėjančios pabaigos.

Lenino, kaipo didžiojo marksisto, gyvenimas ir moky
mai peržengė ribas vienos šalies. Jis padarė gilios įta
kos visoje žmonijoje. Tai šiandien pripažįsta tiek jo idė
jų pasekėjai, tiek jų priešai. Su Lenino mirčia nemirė 
leninizmas. Šiandien nėra tokios šalies, kurioje nesuras
tų skaitlingos tų idėjų pasekėjų grupės. Jokios pastan
gos iš senosios santvarkos pusės juos išnaikinti nepavyko

Prieš tūlą laiką niūjorkiš- 
kių republikonų dienraščio 
“Herald Tribune’’ korespon
dentas Bert Andrews pastatė 
Wm. Z. Fosteriui, Jungtinių 
Valstijų komunistų partijos 
pirmininkui, eilę svarbiais 
reikalais klausimų. Fosteris 
Į juos atsakė ir tie Įdomūs 
klausimai ir atsakymai tilpo 
“Herald Tribune’’ š. m. sau
sio 11 d. laidoje. Štai tūli 
ją:

Klausimas: Ar jūs mano
te, jog komunistų partija 
Jungtinėse Valstijose yra 
lojali Jungtinių Valstijų 
konstitucijai?

Atsakymas. Mūsų partija 
yra uoli gynėja aprėžtos 
demokratijos, kuriamės tu
rime Jungtinėse Valstijose. 
Ji lojaliai palaiko konstitu
ciją ir kovoja už demokra
tinį jos aiškinimą, taipgi ko
voja prieš visokius reakci
nius pasimojimus ir įtakas. 
Ir niekad ligi šiol reakci
niai puolimai ant Teisių Bi- 

; liaus nebuvo pavojingesni, 
kaip dabar. Šiuo klausimu 
komunistų partijos konsti
tucija (skelbia:
“Komunistų partija palai

ko amerikines demokratijos 
pasiekimus ir gina Jungtin. 
Valstijų konstituciją ir Tei
sių Bilių prieš reakcinius 
priešus, kurie, jei tik gale- 
tų, sunaikintų demokratiją 
ir liaudies laisves.”

Kai Amerikos konstituci
ja buvo priimta 1789 me
tais, ji buvo revoliucinis do
kumentas, demokratingiau- 
sia konstitucija pasaulyje. 
Tai buvo • pijonierius žmo
nių vyriausybėje, liaudies 
išrinktoje ir jiems tarnauti 
paskirtoje. Laikui bėgant, 
deja, kadangi šalies ūkis 
buvo išnaudotojų klasių 
rankose, galingųjų žemval
džių ir kapitalistų interesų 
spaudimas neprileido kons
titucijai eiti ranka rankon 
su mūsų laikų demokrati
niais pasireiškimais. Kaipo 
to pasėka, šiandien dauge
lis kraštų, įskaitant Fran- 
cūziją, Čechoslovakiją, Len
kiją, Meksiką, Jugoslaviją, 
Bulgariją, Tarybų Sąjungą 
ir kitus, tūri daug demok
ratiškesnes konstitucijas 
negu mūsų.

Taisymas Jungtinių Val
stijų konstitucijos, kad ji 
galėtų atitikti besikeičian-

Penkiolikta pataisomis, ku
rios uždraudė žmonių ver
giją šiame krašte.

Dabartinėse politinėse šio 
krašto sąlygose Jungtinių 
Valstijų konstitucija reika
linga daug svarbių demok
ratinių pataisų, įskaitant 
skirsnius, garantuojančius 
pilnas negrams teises, teisę 
darbui, teisę socialei drau
da!, aiškią darbo unijų or
ganizacijai teisę, anti-semi- 
tizmo nelegalizavimą, spe
cials moterims ir vaikams 
teises, neatimamą teisę bal
suoti, griežtesnį atskirimą 
bažnyčios nuo valstybės, 
skirsnį apie demokratiškes
nes konstitucijai pataisyti 
metodas, panaikinti dabar
tinę paralyžiuojančią vy
riausybinę “checks and ba
lances” sistemą, etc.

Kuomet darbininkai ir jų 
demokratiniai talkininkai 
pasieks politinę- galią ir 
Jungtinės Valstijos pradės 
krypti linkui socializmo, tai 
konstitucija bus reikalinga 
tolimesnio demokratinio 
taisymo, o gal net ir perra
šymo, idant palengvinus 
pramon. suvisuomeninimą, 
planingos ekonomijos pra
plėtimą, įkūrimą gamybos 
naudojimui, užuot pelnui, 
ir pravedimą kitokių įvai
rių pagrindinių ekonomi
nių, politinių ir visuomeni
nių žygių, kurie sudaro so
cializmą.
LOJALUMAS

Klausimas: Ką jūs galite 
atsakyti į užmetimus, būk 
Jungtinių Valstijų komuni
stų partija yra arba Tary
bų Rusijos agentas, arba, 
kad josios pirmas lojalu
mas yra Tarybų Rusijai?

Atsakymas: Monopolisti
nių kapitalistų valdančioji 
klasė, kuri diktuoja mūsų 
tautos ekonomiką, politiką 
ir kultūrą, skiepina mūsų 
liaudin tokį lojalumo su
pratimą, pagal kurį lojalu
mas turėtų būti reiškiamas 
ne tautai, bet kapitalistinei 
sistemai, jų taip vadinama
jam laisvajam ve r- 
s 1 u i (free enter- 
prise) ir visokiai reakcinei 
karinei politikai, einančiai 
išvien su visu tuo. Mes, ko
munistai, atsisakome sutik
ti su bet kokiu panašiu mo
nopolistinio kapitalo patri-

ir, ^kaip visi ženklai rodo, nebegalės pavykti.

Melavo ir Apgaudinėjo
Amerikos spaudoje aną dieną buvo taip rašoma, jog 

atrodė, kad Graikijoje partizaninio judėjimo jau neliko, 
kai valdžios armija Konitsoje atsilaikė prieš partizanų 
puolimus. Bet dabar vėl išgirstame apie smarkius mū
šius ir naujus partizanų puolimus ant valdžios pozicijų. 
Buvo bandyta paneigti tiesą apie tikrąją situaciją Gčai-

čias sąlygas, pilnai supuola 
su tradicijomis ir pačios 
konstitucijos dėsniais. De
šimt pirmųjų konstitucijos 
pataisų, kurios sudaro Tei
sių Bilių, griežtai pakreipė 
konstituciją demokratine 
kryptimi. Tas pats buvo su 
Trylikta; Keturiolikta ir

jotizmo supratimu. Savo lo
jalume Amerikos liaudžiai 
mes stovime pirmieji, ir tik 
išeidami iš vyriausių tauti
nių interesų mes kovojame 
už progresyvius tuojauti- 
nius ekonominius ir politi
nius reikalavimus, už 
pasaulinę taiką ir savo ga-

kijoje.

Nauji Organizuotų Darbininkų Reikalavimai
Pagaliau Amerikos organizuoti darbininkai padarė 

išvadą, kad nieko gero iš dabartinės Kongreso sesijos ir 
vyriausybės nebegalima laukti. Jiems kantrybė jau išsi
sėmė. Ne tik kad nieko nepadaryta pragyvenimo atpigi
nimui, bet dar aukščiau kainos iškilo. Washingtono poli
tikieriai nė nešneka apie kainų numažinimą ir įvedimą 
kainų kontrolės. Visiškai pamiršti Amerikos žmonių rei
kalai. Prezidento Trumano patiektas keturių dešimtų 
bilijonų dolerių budžetas turėtų atidaryti akis visiems, 
kad tiek Kongresui, tiek’vyriausybei pirmoje vietoje 
stovi ne liaudies gerovė, ląet militarizmo reikalai.

Kas gi beliko darbininkams daryti? Atsakymas tėra 
vienas: reikalauti algų pakėlimo.

Pirmutiniai, kaip atrodo, kovon stos gerai organi
zuoti automobilių pramonės darbininkai. Iš Detroito 
praneša, kad United Automobile Workers nutarė su va
sario 28 diena įteikti General Motors korporacijai reika
lavimą pakelti algas 30 centų į valandą. Netenka abejo
ti, kad automobilistus paseks kitų pramonių organizuoti 
darbininkai. Veikiausia greitai statys reikalavimus plie
no darbininkai ir kitos CIO unijos. Negalės atsilikti ir 
Amerikos Darbo Federacijos unijos. ,

Ar bus apsieita be masinių streikų? Dabar dar sun
ku pasakyti. Gali visko būti. Gali kilti tokių streikų, ko
kius jau seniai Amerika bebuvo mačiusi. Prie visko or
ganizuoti darbininkai turi būti pasiruošę.

Laukta išskridimo i Washingtona, kur jie vykp pa
reikšti, jog jie nėra paneigę kongreso. Iš kaires: Ed
ward DnYytryk, direktorius filmo? ^Crošsfire,” filmd 
rašytdjai Alvah Bessie ir Ring Lardner, Jr. Lardineris 
ir Dmytryk užvedė bylą prieš buvusias jų samdytojas 

kompanijas ūž sulaužymą su jais kontraktų tik dėl to, 
kad jie atsisakė skaitytis sUv Neamerikinių Veiksmų

Komitetu. a

lutinąjį tikslą — socializmo 
pasiekimą. Užuot prisiimti 
kapitalizmą, su jo karine 
politika savo lojalia parei
ga, kaip kapitalistai reika
lauja, mes skaitome savo 
aukščiausia patriotine pa
reiga kovoti tą barbarišką 
sistemą ir visus jos reakci
nius darbus in siektis vi
suomeninės sitemos, vertos 
civilizuotos tautos, būtent, 

■— socializmo.
Komunistai ypač 

p a š a i p i a i atmeta 
j i e m s primetimą, būk 
jie esą nelojalūs,— primeti
mą, kurį daro Wall Strytas 
(ir jo intelektualiniai leka- 
jai), kurie patys gyvena 
eksploatuodami savo kraš
to tautinius interesus. Ka
pitalistai neturi kitokio im
pulso, kaip tik grobtis pel
nus, ir, jeigu kai kada jų 
interesai supuola su tautos 
interesais, tai esti atsitikti
nai. Karo metu per visą 
Europą didieji monopolis
tai begėdiškai bizniavojo 
savo kraštų nepriklausomy
be su Hitleriu, kuomet ko
munistai ir kiti patrijotai 
kovojo ir mirė palėpyje ar
ba mūšio laukuose beginda
mi savo kraštus. Na, o ar
gi amerikiniai trustai taip
gi nepardavė svarbių tau- 

į tinio apsigynimo paslapčių 
j vokiškosioms kartelėms? 
Amerikos kapitalistai yra 
iškirpti iš to paties audeklo, 
kaip'ir jų europiniai bro
liai, ir jie nei truputėlio ne
paiso Amerikos tautinių in
teresų, jei tie interesai ne
atitinka jų pačių klasinių 
interesų, ieškančių pelnų 
kapitalistams. Ankstybuose 
kapitalizmo laipsniuose ka
pitalistai buvo tikrieji savo 
tautos vadai. Bet tas laiko
tarpis jau seniai praėjo. 
Monopolistin. kapitalas da
bar, savo prigimtimi, yra 
išdavikiškas tautai. Tikra
sis moderninių tautų vadas 
yra darbininkų klasė.

Kaltinimas, būk mes, ko
munistai, esame užsienio a- 
gentai, yra raudonWaubisti- 
nis šmeižtas. Jungtinių 
Valstijų komunistų partija 
yra amerikinė darbininkų 
klasės partija, pagrįsta dar
bo žmonių interesais ir be
kylanti iš Amerikos žmonių 
kovų. Jeigu mes šiandien 
esame smerkiami kaip už
sienio agentai, tai tą patį 
galima pasakyti apie dau
gelį patrijotinių kovotojų 
praeityje. Amerikos revo
liuciją karštai rėmė iš. vi
sos Europ. respublikiečiai, 
kurių daugelis — Paine, 
Lafayette, Kosciuško, Von 
Steuben ir kiti — . atvyko 
šion šalin ir su ginklu, pan
ko je gynė revoliuciją. Ta
čiau šitie toliau numatą pa
trijotai, kurie troško vien 
tik geriausio savo gimti
niams kraštams, buvo be
prasmiškai anų laikų reak
cinių feodalizmo gynėjų ap- 

’šūukti raudonaisiais, už
sienio agentais ir civilizaci
jos ardytojais. Taip pat, kai 
didžioji Francūzų revoliuci
ja atėjo, — didelis progre- 
syvis žmonijos žingsnis,—ji 
susilaukė užgyrimo respub- 
likiečių visuoąe kraštuose, 
kuriuos anų laikų torės 
griežtai smerkė. Mes žino
me, kaip bjauriai Jėfferso- 
nas ir kiti pavyzdingi pat
rijotai šioje šalyje anų lai
kų turtingų - torių buvo 
smerkiami kaip užsienio a- 
gentai, kaip Francūzijoš į- 
rankiai, kaip šios šalies ar
dytojai ir kitokį. Na, o da
bar, gimus naujai visuome
ninei santvarkai, socializ
mui, kurio didžioji Rusų 
Revoliucija buvo vyriausia

laisves vajus
------e į------

PRAILGINTAS IKI SAUSIO PABAIGOS
Dirbkime su pasirįžimu, kad gauta Laisvei kuo dau

giausia naujų skaitytojų. Visų kolonijų veikėjų dr orga
nizacijų prašome suruošti savo kolonijose kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui Laisvei biudžeto 1948 me
tams.

Šiandien Kontestas stovi šiaip:
Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J.......................... * 6516
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J............  .... 5982;
Brooklyno Vajininkai .........  . 5420
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa.............................. • •/.. 5236
J. Bakšys, Worcester, Mass.......... .  • • .......... >_4 • 5224
Hartfordo Vajininkai ................................  4367
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn........................ • • 4330
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass.............................. • • • • 2952
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................  2420
Lawrence Vajininkai ............................... ...... 1844
S. Kuzmickas, Shenandoah   1768 
P. Anderson, Rochester    1455 
LLD 20 kp. Moterų Skyr.

Binghamton ........................ 1330
P. Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 1191 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 1098 
P. J. Martin, Pittsburgh ....... 1092
J. Grybas-J. Casper, Norwood 1076
L. Bekešiene, Rochester ......... 986
V. J. Stankus, Easton .............. 968
J. Bimba, Paterson .................... 913
P. Šlajus, Chester, Pa................ 840
J. Balsys, Baltimore ................ 820
M. Janulis, Detroit .................. 704
V. Ramanauskas, Minersville .... 689 
S. Puidokas, Rumford, Me........ 682
P. Šlekaitis, Scranton '.............. 655
V. Padgalskas, Mexico ........  600
C. K. Urban, Hudson ........... /... 642
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ........................... 536
A. Bakūnienė, Cliffside, N. J. .. 536
S. Tvarijonas, Detroit .............. 524
J. Rudman, New Haven .......... 514
J. šimutis, Nashua ................... 491

K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 459
A. Bemat, Los Angeles ......... 448
J. Blažonis, Lowell, Mass.......... 384
V. Smalstiene, Detroit ........... 382 *
J. Kalvelis, Bridgewater .......... 372
A. P. Dambrauskas, Haverhill 352
M. Slickiene, Gardner ............ 336
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308
J. Urban, Pittsburgh, Pa.......... 286
A. Valinčius, Pittston ............. 280
J. Matachun, Paterson ............. 280
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y. 252

i V. Valukas, Wilkes-Barre ......... 176
; F. J. Madison, Youngstown, O. 16S
i A. Navickas, Haverhill ............  168
I E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168
! H. žukienė, Binghamton ........... 144

V. Vilkauskas, Nashua ............  140
M. Paulauskas, Pittsburgh ....... 106
J. Adams, Grand Rapids ........... 104
J. Stankevičius, Wilkes-Barre •.. 103
S. K. Mazan, Cleveland ..............  84
L. PrQseika, Chicago .............. 84
H. Bernatas, Tampa, Fla............ 52

' P. Baltutis. Chicago .................. 28

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelphia, Pa. $305.001 
Hartford, Conn. 270.00
Brooklynas, 269.00
Binghamton, N. Y. 193.00
Rochester, N. Y. 151.00
Detroit, Mich. 119.05
Los Angeles, Cal. 106.00
Chicago, Ill. 82.50
Worcester, Mass. 74.00
Waterbury* Conn. 71.50
Easton, Pa. 58.00
New Britain^ Conn. 53.00
San Francisco, Cal. 42.00
Pittsburgh, Pa. 40.00
Great Neck, N. Y. 36.00
Newark, N. J. 34.49
Lowell, Mass.' ■ 33.50
Elizabeth, N. J. 29.00
Bridgeport, Conn. 28.00
Brockton, Mass. 28.00
St. Petersburg, Fla. 25.00
Cleveland, Ohio 24.85
Washington, Pa. 23.50
So. Boston, Mass. 23.00

S. Penkauskas, Law
rence, Mass., prisiuntė 
pluoštą atnaujinimų.

S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., smarkiai puolasi 
prie laimėtojų ' skyriaus, 
bet lawrencieciai neužlei
džia. Kuzmickas prisiuntė 
atnaujinimų.

J. K. Navalinskiene, 
Binghamton, N. Y., dar
buojasi LLD 20 kp., moterų 
skyr. labui, jis prisiuntė at
naujinimų.

J. Grybas, Norwood, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų. Taipgi ir sekami vaji
ninkai prisiuntė atnaujini
mų. V. J. Stankus, Easton, 
Pa., Adelė Bakūnienė (abu 
Stasiukaičiai) Cliffside, N. 

pergalė, tas pats istorinis 
reiškinys pasikartoja. Tai 
yra, tie, kurie mato ir 
mielai pasitinka socializmo 
žygiavimą pirmyn, yra įsi
galėjusios reakcijos pajėgų 
puolami ir persekiojąmi 
kaip užsienio agentai. Ta
čiau, kaip Amerikos ir 
Francūzijoš buržuazinės 
revoliucijos įvykdė didžią
sias savo istorines misijas, 
uždavinius, taip socialistinė 
revoliucija įvykdys savo is
torinius uždavinius, nepai
sant reakcinių raudonbau- 
bių ir karo kurstytojų kvai
lo ir aklo priešinimosi.

(Bus daugiau)

Youngstown, Ohio 20.00 
Stamford, Conn. 18.00
New Kensington, Pa. 16.00 
Našhua, N. H. 15.00
Seattle, Wash. 11.00
Girardville, Pa. 11.00
Hudson, Mass. - 10.00 
Gardner, Mass. 10.00
Cliffside, N. J., 10.00
Bayonne, N. J. 9.50
Paterson, N. J. 8.86
Wilkes-Barre, Pa. 8.00
Scotia, N. Y. 6.00
Haverhill, Mass. 6.00
Grand Rapids, Mich. 5.50
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Norwood, Mass. 5.00
Shenandoah, Pa. 5.00
Minersville, Pa. 4.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Baltimore, Md. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. 1.00

J., J. Mockaitis, Bridge
port, Conn., S. Tvarijonas, 
Detroit, Mich., A. P. Dam
brauskas, Haverhill, Mass., 
M. Slekienė, Gardner, 
Mass.

Auku gavome sekamai:
F. P., Ft. Plain, N. Y., $43.
Po $10: ALDLD 2-ra 

Apskr. (B’klyn, N. Y. ir N. 
J. apylinkių, per P. Janiū
ną), Geo. ir Sophie Stasiu
kaičiai, Cliffside, N’. J., Ka
triutė S., Ulster Park, N.

Beatrice Gasper, Grand 
Rapids, Mich., $5.

Po $3: K. Gutonis, Phi- 
la., Pa., A. Adams, Tacoma, 
Wash., A. P. Dambrauskas, 
Haverhijl, Mass., Margaret 
Šapalienė, Tacoma, Wash.

Po $1. B. Gumauskas, 
Haverhill, Mass., Juozas 
Pauža, Detroit, Mich., So
phie Qrman, Pittsburgh, 
Pa., Mike Norkus, Stough
ton, Mass., A. Butrimas, 
Merrill, Wis., J. Brūzga, 
Blairmore, Alta, Canada .

Stella Labok, Centerville, 
Mo., 50c.

F. P., iš Fort Plain, N. 
Y., prisiuntė naują skaity
toją, kuriam tariame dide
lį ačiū!

Dėkuojame už aukas — 
laukiame daugiau gerų re
zultatų.

L. Adm-cija.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

P. šumaitis.

JADVYGA KUČINSKAITĖ DARBU
įgijo tėvynės pagarbi

ARGENTIN1EČIAI NETEKO Los Angeles, Calif.
PAŽANGIOS DRAUGES Pradėjome Organizuoti 

Vaikučius

“Mergaitė su ugnimi.” 
Taip mielai vadina dvide- 
š i rę t m e t ę šviesiaplaukę 
mergaitę Kauno gumos dir
binių “Inkaro” fabriko dar
bininkai.

Jadvyga dirba fabrike 
nuo jo atstatymo dienos. Ji 
yra pirmaujančių darbo 
metodų pritaikymo cechuo
se iniciatorius, pirmoji Lie
tuvoje įvykdė savo penkme- 
tinį planą. Savęs atsižadan
čiu darbu Jadvyga įgijo 
garbę visoje respublikoje. 
Savo kolektyve ji tapo ger
biamu žmogumi.

Prieš įkuriant Lietuvoje 
Tarybų valdžią, • Jadvygos 
Kučinskaitės, kaip ir dauge
lio kitų jaunuolių ir mer
gaičių, laukė skurdas ir ba
das. Gausioje šeimoje, ku
rią išlaikė tėvas, Jadvyga 
visuomet jautė trūkumus, 
neturėjo lėšų mokytis.

Išvadavus Kauną nuo vo
kiškųjų grobikų, Kučinsko 
šeima pradėjo naują gyve
nimą. Jadvyga išėjo į “In
karo” gumos fabriko atsta
tomuosius darbus. Ji tapo 
kolektyvo nariu, kuris da
bar žinomas visoje Lietuvo
je kaip atkaklus, nebijąs 
sunkumų.

Dieną ir naktį darbavosi 
darbininkai, atstatydami 
“Inkarą”. Dabar fabrike at
statyti valcų, kirpimo, vul- 
kanizacijos ir kiti cechai. 
Juose pastatytos padų pri
klijavimo mašiųos, atvežtos 
iš Leningrado. Čia galima 
rasti naująsias automatines 
tepimo staklės.

Nuveiktame darbe yra ir 
Jadvygos Kučinskaitės nuo
pelnas. Savo rankomis ji su
montavo keturis konveje
rius, sutvarkė automatus.

Daba/’ Jadvyga vadovau
ja jaunimo konvejeriui. Jos 
brigada kasdien duoda po 
1,000 porų x apavų per pa
mainą, prie normos — 550 
porų. Ji ir jos draugės už
dirba kas mėnesį po 2,000 
rublių.

Gal manote, kad nesiranda 
tokių, kurie nenori kainų kon
trolės? Yra. Čia matomoji 
poniulė Robert A. Taft nese
niai pasisakė prieš kainų kon
trolę. Gi jos vyras, žinomasis 
priešdarbininkiškų įstatymų 
autorius sen. Robert A. Taft, 
yra priešingas algų kėlimui. 
Vienas nenori darbininkams 
aukštų algų, kitas nori ant 
visko aukštų kainu. Koks ide
ališkas minties supuolimas! Ta 
pavertimo darbininku i skele- 
tonus porelė, beje, vienas no
ri tapti mūsų šalies preziden
tu, o jinai—pirmąja “leide.”

Vakarais jaunoji darbi
ninkė dirba, kad pakeltų sa
vo kvalifikaciją, mokosi va
karinėj darbo jaunimo gim
nazijoj. Jadvyga su užsi
spyrimu kovoja už įgyven
dinimą savo svajonės — 
tapti avalynės pramonės in
žinieriumi.

Daug žurnalų ir knygų, 
skirtų šiai pramonės rūšiai, 
užsisako busimasis inžinie
rius. Braižymo įrankiai, lo
garitminė liniuotė tapo 
nuolatiniais Jadvygos padė
jėjais.

Jos pasiūlymu gamyboje 
buvo pritaikyta racionaliza- 
toriniai metodai, kurie pa
didino produkcijos išleidi
mą, palengvino daug darbo 
reikalaujančius procesus.

Savo energija, atkakliu 
darbu, gamybiniu protingu
mu Jadvygo Kučinskaitė už
kariavo viso “Inkaro” ko
lektyvo pagarbą.

Kada buvo pradėtas kan
didatų siūlymas į Kauno 
miesto darbo žmonių depu
tatų tarybos deputatus, se
niausioji darbininkė Ptau- 
daskienė visuotiname fabri
ko darbininkų susirinkime 
nurodė Jadvygos Kučins
kaitės vardą. Kolektyvas 
jos kandidatūrai karštai 
pritarė ir pasiūlė ją kan
didatu į miesto tarybos 
pu ta tu s.

de-

Tautos Atmesta 
Dainininkė

tau-“Kas liečia norvegų 
tą, Flagstad yra mirusi 
pareiškė vienas Norvegijos 
pirmūnų tuo laiįm, kada to
ji tauta vaitojo nacių pri
slėgta.

Tuo laiku dainininkė bu
vo iš Amerikos parvykusi į 
Norvegiją ir bendravo su 
naciais, kuomet jinai galė
jo lengvai nuo jų ištrūkti ir 
sugrįžusi į Ameriką nau
dingai tarnauti savo tautai. 
Arba būtų galėjusi tarnau
ti bendrai mūsų talkinin
kams, dainuodama kovoto
jų prieš nacius armijoms.

Dainininkė to nepadarė. 
Tuo laiku, mat, hitlerinin
kai tebesidžiaugė užkariau
sią pasaulį. Bet jie pralai
mėjo. Norvegija išsilaisvi
no. Gražus naciams tarna
vusios dainininkės balsas li
kosi norvegams taip “mie
las,” kaip mielas būtų lakš
tingalai balsas pelėdos, kuri 
surijo lakštingalos vaikus.

Dainininkė sugrįžo į Ame- 
i riką. Tačiau, kur tik ji iš
stoja dainuoti didmiestyje, 
ją visur pasitinka Ameri
kos Veteranų Komitetas su 
pikieto demonstracija. O 
teatruose ne kartą pasigirs
ta vilko saliutas — baubi
mas ir šnypštimas greta jos 
mylėtojų, “aukštosios drau
gijos” ponų ir ponių, katu
čių.

Nemiela liaudžiai daina 
tų, kurie tautos tragiškose 
valandose liaudį išdavė ar 
apleido. M-tė.

Jeruzalė. — žydai, keršy
dami arabams už žmogžudi
škus užpuolimus, susprogdi
no 12 arabų namų Jaffos 
srityje, žuvo 24 arabai.

Buvo šalta ir gilus sniegas, tačiau tas nesulaikė chica- 
giečio namu savininko nuo išmetimo »iš namu Mr. ir 
Mrs. Raschke’s su ke .tūriais vaikais. Jų užnugaryje 
stūkso sukrauta jų manta, o šeimelė, susibūrusi aplink 

kūrenamą ant sniego ugnį, bando apsišildyti.

Šeimininkėms
ši Skyrių Veda E. VITART

ir

Saldžios Bulvės su 
Obuoliais

3 svarai saldžių bulvių
1 svaras obuoliu
po ketvirtadalį svaro 

sviesto- ar margarino, rudo 
cukraus, vandens

1 puodukas kapotų riešu
tų

tarkuota žievė apeis 
ar citrinos

1 šaukštukas imbiero 
po žiupsnytį druskos 

nutmeg.
Riebalais ištrynus nu

plautas bulves iškepti karš
tame pečiuje (400 iki 425 
F.). Nulupk, sugrūsk, sudėk 
riebalus ir gerai išplak. Tu
rėk cukruotame vandenyje 
išvirtus, (nuluptus, supjaus
tytus) obuolius, sumaišyk 
su bulvėmis, sudėk priesko
nius ir riešutus.

Mišinys tinka paukščiui 
kemšalu, gerai ir apkepin
tas atskirai. Kepamasis at
skirai bus puresnis, jei pas- 
kiausia lengvai įmaišysi ge- f kuriuos turi įskelti r 
rai išplaktą kiaušinį. Už-!ar kepamieji milteliai
teks po porciją didokai šei
mynai. Skanu prie mėsos, 

{žuvies arba ir atskirai val
gyti su sviestu ar rūgščia 
Smetona. N.

KARŠTIS KEPIMUI PY
RAGŲ IR KITŲ VALGIŲ 
' Šiame skyriuje jau buvo 
paminėta ekspertų nustaty
ti pečiaus karščįo laipsniai, 
taipgi pažymėta, kurie tin
ka kokioms mėsoms, čia 
paduodame, kurie tinka ki
tiems valgiams.

Lengviausias — 225 iki 
250 — vaisiniams pyra
gams, tamsiesiems.

Lėtas — 275 — plonu
čiams, smulkiesiems pyra
gaičiams (kisses, maca
roons), pajų putelėms, pu
rioms kiaušinienėms (cus-z 
tards), o 300 laipsnių — 
paukštienai (pirm to ap- 
spragintai karščiau) ir šu
tiniams.

Vidutinis — 325 —ange
lų pyragui, bostoniškei ru
dai duonai, imbiero, šokola
do, baltajam vaisių pyra
gui, taipgi paprasto pyrago 
didelėms bandukėms. Gi 350 
— imbiero (ginger) pyra
gėliams, svariniam ir ki
tiems panašios sudėties py-

r a gams.
Karštas — 375 — duonai, 

skystų tešlų ir puodukuose 
kepamiems pyragaičiams, 
klodiniams (layer) pyra
gams, pudingams; 400 kar
štis — kukurūzų (corn) 
duonai, muffins.

Greitasis — 425 iki 450— 
dvigubiems ir ant iškeptų 

kepamiems “krus- 
mieli- 

pyragaičiams (bis- 
taipgi kepamiems su 

“baking powder”, apvolioti 
su kuo, mėsoms apspragin- 
ti.

Labai karštas — 500 iki 
550 — pajų žievelėms, bul
vėms.

Atydžiai prisižiūrėjus į 
sąrašą, pastebėsite, jog vi
si receptai, kuriuose 
tojama daugiau 
kiaušinių, turi 
vesniu karščiu, 
visko mažiau,

! kuriuos turi iškelti mielės
i, ke

pasi staigiau, karščiau. Va
duojantis ta pačia taisykle 
pritaikysite karštį ir čia 
neminėtiems receptams. -

pajų 
tams” 
n i am s

var- 
riebumų ar 
kepti leng- 
Dėtieji to 

taipgi tie,

Šiais 1948 metais turime 
būtinai praplėsti Vaikų mo
kyklėles, nors didesnėse ko
lonijose, lietuviais apgyven
tose. Turime padauginti 
LLD kuopas nariais ir pa
tobulinti Moterų Skyrius 
laikraščiuose.

Man neaišku, man nesu
prantama, dėl ko Moterų 
Skyriai prisibijo, it sarma- 
tinasi, plačiau pagvildenti, 
padiskusuoti mot in y stės 
problemas. Kaip štai:

Didelės ar mažos šeimos.
Tėvų atsakomybė prieš 

vaikus: apie jų prideramą 
auklėjimą, — auginimą, iš
mokslinimą; pagelbėti' pa
siekti akademinio mokslo 
laipsnio, ar nors amato. Ir 
tūkstančiai kitų klausimų.

Dėl ko motinos pačiame 
smagume gyvenimo išsižiū- 
ri pavargusios, pražilusios 
ir net pasenusios, nors me
tų skaitlinėmis dar gana

Begailestingoji mirtis per
nai spalio mėn. 25 dieną 
išskyrė iš mūsų tarpo pa
žangią ir daug prisidėjusią 
prie organizacinės veiklos 
mūsų kolonijos veteranę 
draugę Oną Pilkauskienę.

Velionė Lietuvoje gimusi 
1890 metais, Bajorų kaimo, 
Švedasų valsčiaus, Rokiškio 
(tuomet buvusio Ukmer
gės) apskričio. Į šią šalį at
vyko li913 metų pradžioje, 
kuomet čia lietuviška kolo
nija buvo visai neskaitlin
ga. Po trumpo laiko sukū
rė šeimos židinį su Pranu 
Pilkausku ir tęsė šeimyninį 
pavyzdingą gyvenimą.

Velionė Ona Pilkauskienė 
turėjo garbės būti nare veik 
pirmojoje Argentinos lietu
vių organizacijoje “Die
gas,” kuri persiorganizavo 
iš pat pirmosios lietuvių 
draugijos “Igualdad” ir eg
zistavo iki 1918 metų. Ve
lionei organizacinis darbas, 
o ypatingai meninis veiki
mas, buvo labai mylimas. 
Jau 1924 metais lietuvių ko
lonijai žymiai pradėjus aug
ti savo tautiečių skaičiumi 
ir susitvėrus pažan. “Lietu
vių Darbininkų Apšvietos 
Draugijai Pietų Ameriko
je,” Pilkauskienė tapo šios 
draugijos nuoširdi ir veikli 
narė.

Turėdama puikų balsą 
dainai, ji stojo į pirmąjį 
lietuvišką “Laisvės” Cho
rą, kuris įsisteigė bene 1926 
metais, po vadovybe Jeroni
mo Švedo. Užėjus juodajai 
reakcijai 1930 met., išdau
žius ir užgniaužus ne vien 
lietuvišką, bet visą pažangų 
ir darbininkų organizacijų 
veikimą, velionės gyvena
mas namas žvalgybos taip
gi buvo užpultas ir ji turė
jo nukentėti. Vėliau, šalies 
liaudžiai gavus kiek laisvės 
ir pradėjus veikti organiza
cijoms, įsisteigus “Liaudies 
Teatrui,” Ona Pilkauskienė 
atėjo į jį, buvo aktyvi 1-mos 
sekcijos narė, ėmė dalyvu- 
mą perstatomų veikalų 
svarbiose rolėse ir taipgi 
dalyvavo “Liaudies Teat
ro” Chore.

Tenka pažymėti, kad Pil
kauskienė; pildydama roles 
scenoje, visuomet iš publi
kos susilaukdavo malonios 
simpatijos, nes ji savo ti
piška “ponios” buožienės iš
vaizda visuomet publiką su
žavėdavo.

Apart dalyvavimo “Liau-1 čių gėlių vainikų, 
dies Teatre”, negalima pra
leisti nežymėjus, kad sa
vo laiku Pilkauskienė yra 
buvusi narė “Argentinos 
Lietuvių. Priešfašistinės Są- 
iungos” ir “Komiteto Lie
tuvos Socialiniams Kali
niams Šelpti,”, laikotarpyje 
1934 — 1938 metų.

Taipgi tenka prisiminti ir 
tą, kad visuose reakcijos už-

jaunos?
Moterims, ypač moti

noms, turi rūpėti motinys- 
tėš problemos. Dėl ko Mo
terų Skyrių redaktorės apie 
tai nėra iki šiol susirūpinu
sios? Lauksiu paaiškinimo!

Šiandien nepakanka užsi
imti motinyste vien tik ins
tinkto stumiamai, nesunku 
patapti motina. Turi žinoti, 
numatyti, kokia ateityje 
motinystės pasekmė?

Dr. Med. A. L. Graičūnas. 

puolimuose pakliuvus drau
gams j kalėjimus bei žval
gybos rankas, O. Pilkaus
kienė viena iš pirmųjų pa
sistengdavo juos aplankyti, 
suteikdamas materialę ir 
moralę paramą, nežiūrint, 
kad kartais jai tekdavo 
smarkiai susibarti su žval
gybininkais.

Savo rimtu ir draugišku 
būdu ji visuomet turėdavo 
pagarbą narių.tarpe. Pas
kutiniuoju laiku, dėl savo 
pablogėjusios sveikatos, ve
lionė negalėjo aktyviai veik
ti organizaciniame darbe, 
bet vis vien savo nuveiktus 
darbus prisimindavo ir vi
suomet, iki paskutiniųjų sa
vo gyvenimo dienų kaip 
darbininkišką spaudą, taip 
organizacijas rėmė ne vien 
moraliai, bet ir materialiai. 
Visuomet su džiaugsmu 
skaitydavo ne vien Argenti
nos darbininkišką spaudą, 
ji labai brangino šiauriečių 
“Laisvę” ir “Vilnį” ir veik 
visuomet savo pokalbiuose 
prisimindavo apie taip ne
pamirštamą žmogų Miką 
Rasodą —* Rojų Mizarą, bei 
apie lietuvių pasiaukavu
sius antifašistus, kurie žu
vo didvyriškoje kovoje.

25 d. spalio mūsų koloni
joje plačiai perbėgo liūdna 
ir skaudi žinia: “mirė drau
gė Pilkauskienė.” Skaitlin
gai rinkosi atiduoti jai pas
kutinę pagarbą, apart jo
sios giminių, daugybė orga
nizacijos narių. Bematant, 
nepamirštamos pa
žangios moters karstas 
paskehdo gėlių vainikuose. 
Tarpe kitų, matėsi nuo “A. 
L. S. Laisvoji Lietuva” 6- 
tos, 7-tos ir 8-tos kuopų na
rių bendrai prisiųstas dide
lis ir gražus vainikas.

Prie jos karsto buvo ga
lima pastebėti atvykusius 
atiduoti jai paskutinę pa
garbą mūsų kolonijos vete
ranus Kazimierą ir Oną 
Undraičius, Joną Baltušni- 
ką, Kazimierą Juozoką, An
taną Gogelį su žmona, Jur
gį Sabalį ir kitus mūsų ko
lonijos pirmuosius dvide
šimto šimtmečio ateivius.

Spalio 26 d. gausingas 
skaičius mūsų tautiečių 
paskutinį kartą palydėjo ją 
į amžino poilsio vietą Cha- 
caritos kapinėse. Atsisveiki
nant su ja tapo sukrauta 
ant jos kapo kalnas žydin*'

Velionė didžiausiame nu
liūdime paliko savo vyrą 
Praną ir sūnų Kazimierą 
Pilkauskus, seserį Veroniką 
Sabalienę, daug^ artimųjų 
giminių ir šimtus organiza
cinio darbo narių.

Tębūna tau, drauge, leng
va ilsėtis šios šalies žemė
je, o mes, likusieji, tavo nu
veiktus darbus ilgai prisi
minsim.

Norintieji aplankyti jos 
kapą visuomet galite su
rasti šiuo antrašu: , 
Chacaritos kapinėse, Man- 

zana 9, Secion 14, Tablon 
15, Sepultura 41.

Bronius usonis.

Agrigento, Sicilija.— Įlū- 
žus tenementinio namo 
grindims, čia žuvo 7 žmo
nes.
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Lietuvių Moterų Apšvie
tos Kliubo susirinkime svar
styta pradėti darbą įsteigti 
lietuvių ir pusiau lietuvių 
šeimynų vaikučiams lavini
mosi mokyklėlę, žaislų, dai
nų ir lietuvių kalbos, čionai 
randasi daug lietuvių jau
nų šeimynų. Nors yra lietu
vių, vedusių su svetimtau
čiais, bet jų šeimynos prie
lankiai dalyvauja mūsų pa
rengimuose ir nesišalina 
nuo lietuvių dailės veikimo.

Moterų Kliubas išrinko 
savo komisiją, kad darytų 
sutartį su LDS 205 Lygos 
kuopa arba gautų jų pri
tarimą vaikučių organizavi
mui ir lavinimui. Komisijos 
atsišaukimą labai prielan
kiai priėmė LDS 205 Lyga 
ir išrinko komisijon šešias 
jaunas drauges. O vėliau 
abiejų organizacijų komisi
jos sueis ir darys planus, 
kaip i)’ kada pradėti užma
nytą darbą. Čionai lietuviai 
labai pasiskirstę po platų 
Los Angeles miestą, bet ge
ri norai visados pergali 
kliūtis. Gali būti iš to ge
ros pasekmės Los Angeles 
lietuviams.

Manau, kad vasario mė
nesį bus pradėtas darbas 
vaikučių mokyklėlės.

Trumpai Apie LDS 205 
Lygą

Dar pirmą sykį prisiėjo 
dalyvauti LDS 205 Lygos, 
arba Mixmasteriu, susi
rinkime, todėl noriu kelis 
žodžius tarti, kaip man tas 
viskas atrodė.

Mes dažnai manom, kad 
jauni žmonės negana* su
pranta organizacijų reika
lus ir nemoka tvarkytis. 
Bet aš pilnai patyriau, kad 
tas ne tiesa. Mes turėtume 
tokias inintis padėti į šalį.

Man dalyvaujant Mix
masteriu, susirinkime labai 
patiko jų susirinkimo tvar
ka, nes kiekvienas pakeltas 
klausimas buvo valdybos 
apsvarstytas prieš susirin
kimą. (Valdybos nariai gerai 

(Tąsa 5 pus.)

Today’s Pattern

Jaunolei suknelės forma 9498 
gaunama 11 iki 17 dydžio.

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N., Y.

9498
SIZES , 
11—17 t
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PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

“Na, tu pasiutėle, uodegos nesuk, sėdėk > 
rmiai, kai su tavim kalba! Vadžios po 
uodega pateko ar ką?” Įeidamas į salio
mis kartu suVostorgovų ir kitais dvasiš
kiais, Rasputinas kišdavo bučiuoti po
niom savo demonstratyviai nešvarią, mu
žikišką ranką. Ponios bučiuodavo pasi- 
malonėdamos.

Dėl vieno įvykio grafienės Ignatjevos 
salione Rasputino garbė dar labiau pa
didėjo. Ir jei ligi tol jį vadindavo “kaL 

• mo Zaratustra” ar “mužikų Auksabur
niu,” tai po šio įvykio Rasputinas galu
tinai įgijo “stebukladario” ir “šventojo 
senio” vardą.

Kiek per ankstį atvykęs su Vostorgo- 
vu į vieną mistikų ratelio susirinkimą, 
Rasputinas apžiūrinėjo grafienės Ignat
jevos priimamąjį kambarį, kuriame ka
bojo daugybė paveikslų. Susidomėjęs ap
žiūrinėjo Rasputinas paveikslus, o pama
tęs klasiškąjį kūrinį “Frina,” jis negalė
jo atitraukti akių nuo visiškai nuogos, 
nuostabaus grožio motel’s paveikslo. Vos- 
torgovas turėjo net padalyti pastabą, 
kad nepadoru jam taip susidomėti tokiu 
paveikslu ir pareiškė pasipiktinimą tuo 
kūriniu. Lyg protestuodamas, Vostorgo- 
yas nuėjo į gretimą kambarį, kur kabo
jo grafienės pirmtakų portretai.

Iš savo buduaro išėjusi šeimininkė pa
matė savo ankstyvuosius svečius — Vos- 
torgovą ir Rasputiną — gretimuos kam
bariuos. Pasisveikinusi su Rasputinu, 
grafienė Ignatjeva pasiteiravo, ar pa
tinka jam paveikslų rinkinys. Bet Ras
putinas su kai kuriuo pasipiktinimu pa
reiškė :

— Dovanokit, grafienėle! Nežiūrė
jau ... Negerai nuogas moteris viešai 
rodyti... Moteris — tai dievo kūrinys, 
žmonijos motina ... Reiškia, Ieva ... Iš 
vyro šonkaulio sutverta... Taigi, iš pa
ties Adomo viduno ... Kūnas iš kūno ... 
Kraujas iš kraujo ...

Ir čia pat, atsisukęs į “Frinos” pa
veikslą, Rasputinas peržegnojo jį.

Grafienei buvo nesmagu. Ji papasa
kojo apie įvykį jau susirinkusiem rate
lio nariam. Pasakojimas ėjo iš lūpų į lū
pas ir buvo nutarta tą paveikslą nuimti, 
o laikinai uždengti. Bet paveikslą užden
giant, pasirodė, kad jis sužalotas. Arčiau 
apžiūrėjus meno kūrinį, visi pamatė, 
kad pačiame paveikslo vidury yra kry
žiaus pavidalo piūvis. Šio mistiškai nu
siteikusio ratelio autoritetas, iš gvardi
jos karininkų j vienuolius išėjęs baronas 
Pistolkorsas tuoj išaiškino, kad paveiks
las persprogęs Rasputinui jį peržegno- 

, . jus.
Niekas tą dieną neklausė vyskupo 

Hermogeno pranešimo, neturėjo tą dieną 
pasisekimo ir mėgiamasis rately vienuo
lis Iliodoras. Visi žiūrėjo tik į Rasputi
ną, laukdami kokio naujo stebuklo, pa
tikėję jo viršgamtiškais • gabumais ir 
šventumu.

Vėliau, bevakarieniaudamas su Vos- 
torgovu, Hermogenu ir Iliodoru, Raspu
tinas juokaudamas pasakojo savo “ste
buklo” paslaptį, kaip jis peiliuku pada
rė piūvi paveiksle ir padėkojo Vostorgo- 

. vui už laiku padovanotą jam peiliuką, 
kuris taip gerai patarnavo šiuo atveju.

Kai vėliau visi trys draugai pasidarė 
dideliais Rasputino priešais, kai stengė
si nuvainikuoti Rasputiną ir atidaryti 
aukštosios visuomenės akis į jį kaip ap- 

į gaviką, jie iškėlė tą jo ‘atvirą prisipaži
nimą ir istoriją su paveikslu ir peiliuku. 
Bet tada jau niekas jais nepatikėjo, nes 
Rasputinas buvo taip galingas ir nepa
siekiamas, kad nukentėjo jie, o ne Ras
putinas.

Po šio “stebuklo” Rasputinas iš karto 
ir tvirtai įsigalėjo grafienės Ignatjevos 
salione. Jis susiartino su didžiuoju ku- 

' nigaikščiu Nikaloju Nikplajevičiu per jo 
/ žtnoną Anastaziją. Baronienė Pistolkors, 

baronienė Medem, kunigaikštienė Nariš- 
kina, grafienė Kantakuzen ir dar ilga 

» eilė tokių tituluotų ponių sudarė pir
mųjų Rasputino garbintojų puokštę. Ta
čiau svarbiausia ir didžiausios reikšmės 
turėjusi buvusi Rasputino pažintis su ca- 
rienės artimiausia drauge rūmų pana 
Ane Tanejevaite-Virubova.

(Istorine Apysaka)
■■ Parašė Justas Paleckis ■■■

RASPUTINAS CARO RŪMUOS
Vaikai jau nuėjo gulti, Nikalojus dar 

grįžo į savo kabinetą, o carienė Aleksan
dra, kaip paprastai, pasiliko su savo my
limiausia drauge Ane Virubova pavaka
roti. Tą vakarą Ane daug kalbėjo apie 
senąjį carų draugą “stebukladarį” Pily
pą, primindama jo pranašavimus.

— Mama, — tarė Virubova, kuri vi
sada taip vadino carienę, — man rodos, 
greit 
mas, 
m as.
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išsipildys tėvo Pilypo pranašavi- 
kurį jis pasakė tau atsisveikinda-

— Ar pranašavimas apie naują Die
vo pasiuntinį ir patarėją, kurio aš taip 
laukiu? —- ekspansingai tarė Aleksand
ra, paėmusi Anę už rankos. — Ar yra 
kokių ženklų? Atėjo koks naujas Dievo 
žmogus pas tave? Sakyk, sakyk, aš ne
kantrauju ! x

— Ženklai labai rimti. Aš norėčiau, 
kad tu- dar kartą man primintum aną 
reikšmingą tavo sapną, aš noriu patik
rinti, kad tai tikrai taip. ’9

— Ak, Ane, kaip man sunku tai pa
sakoti. Baisus sapnas ir aš visa drebu jį 
prisiminusi. Bet aš tikiu jo reikšmingu
mu. Jei tau svarbu, jei reikia, aš dar 
kartą jį papasakosiu, nors ir taip šiurpu. 
Man tada prisisapnavo caro karieta. 
Priešaky aš pamačiau baltus arklius, bet 
tokius mažyčius, lyg žaisliukus. Ir gal
vojau: nejaugi jie galės patraukti ka
rietą? O vežiko vietoj sėdi Nikis. Jis ap
sivilkęs ilgais baltais marškiniais, ant 
galvos ciesoriaus vainikas, kojos basos, 
o rankoj auksinis botagas. Aš klausiu, 
kaip tai keistai caras apsivilkęs. Man 
atsakė, kad taip reikia. Ir kodėl jis sėdi 
vežiko vietoj, o ne greta manęs? Esą, 
todėl, kad tik jis galįs tuos arklius val
dyti. Aš susijuokiau: juk tai ne tikri 
arkliai, o mediniai žaisliukai!.. . Dabar 
prasidėjo baisiausia ... Šiurpu, baisu 
prisiminti... Jis sudrožė ‘ botagu ark
liam ir jie nulėkė kaip paukščiai. Bėga, 
ūžia gatvėm, mindo, traiško žmones. 
Šiurpo apimta aš girdžiu lūžtančių kau
lų traškėjimą. Matau kraują. Kraujas 
tryška man į veidą, aptraiško rankas, aš 
visa kruvina. Nesulaikomu greitumu ka
rieta vis drožia pirmyn ir mane mėto į 
visas puses. Aš pradėjau šaukti pilnu 
balsu, kad jis sulaikytų arklius. Bet ca
ras tik dar smarkiau drožia arkliam bo
tagu ir jie lekia kaip pasiutę. Staiga 
mes atsidūrėm prieš kažkokią sieną ir 
man sakė, kad tai Kremlio siena. Noriu 
atsikelti, išlipti iš karietos, bet negaliu 
nė pajudėti.

Aleksandra nutilo giliai susijaudinusi 
ir šluosdydama išmušusį prakaitą. Pas
kui ji tęsė toliau savo šiurpų pasakoji
mą:

— Staiga matau prieš save du žmones 
— vyrą ir moterį. Moteris jauna, juo
du šydu apsidengusi ir eina pasirams- 
čiodama lazda. O greta jos — vyriškis, 
jau senyvas su paprasto mužiko veidu, 
basom kojom, tokiais pat baltais marški
niais, kaip ir caras, o akys jo tokios šiur
pios, kiaurai veriančios. Kurį laiką į ma
ne žiūrėjęs, jis nukreipė savo akis į šalį 
ir stovėjo paniuręs. Aš, šaukiu ir noriu 
išlipti iš karietos, bet negaliu, ir niekas

Jonas Kaąkaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)
Priemenėj ir koridoriuo

se vaikšto lietuviškų svečių 
būreliai. Mat čia apsistoji
mo vieta daugeliui pribuvė- 
lių. Tuo pasirūpino nakvy
nių komitetas, niūvarkiškis 
Mitkutis (Harry Mitkus), 
taipgi R. Žukauskas.

Susitinku Oną Zdanienę, 
motiną Nansės Ramanaus
kienės (Nancy Roman) ir 
Daratėles Judžentavičienės 
(Dorothy Yuden).

— Malonu jus matyti, 
drauge Zdaniene! Vakar 
dideliam choro būry mačiau 
jus ir jūsų dukraitę Nancę. 
Ir smarkiai jums plojau. 
Jūs, visas choras, dainavot, 
o jūsų Daratėlė dirigavo. 
Puikiai pasirodėt! Tai gal 
vely eime į konferenciją, 
kad nepasivėluotume.

Įeinam. Graži, sklandi 
saliukė. Jau čia keletas de- 
sėtkų meno entuziastų. Jau 
iš tolo akim susitikom su J. 
D. Jusium, usteriečiu. Pri
ėjom, pasisveikinom. Nuo 
“mūsų krošta” žmogus... 
Pamenu, gražiai su juo pa
sikalbėjom prieš keletą me
tų Pitsburge, per antrąjį 
demokratinį suvažiavimą, 
ir Brukline, per “Laisvės” 
akcininkų suvažiavimą. Da
bar irgi kalbos nestigo. Vis 
daugiausia minėjom 1905 
metų revoliucijos sambrūz
dį, kaip ten rinkom tada 
'savo valsčiuose savus, lie
tuviškus pareigūnus, kiek 
turėjom ermyderio dėl juo
dašimčių, dėl chuliganų at
ėjimo... Paskui — kazokai, 
dragūnai, areštai, kalėji
mai... O Simanas Janulis, 
irgi “mūsų krošta” žmogus, 
taip gražiai, simpatingai 
aprašė “Laisvėj” savo~ atsi
minimų dalelę iš anų įdo
mių laikų! Ir dar pirmiau, 
prieš keletą metų, taipgi 
mums davė daug vaizdingų 
aprašymų iš savo pergy
ventų patyrimų. Labai gra
žiai dėkui mielam draugui 
ir Lietuvos laikų netolimam 
kaimynui Simanui Januliui, 
kad jis pasidalijo savo me
muarais su mumis visais 
“Laisvės” skaitytojais. O 
toji jo geradėja Felicija 
Bortkevičienė ir man padė
jo tais pačiais laikais: per 
vieną draugą pristatė pluo
štelį rublių, kad lengviau 
būtų išlysti iš įšėlusios ca- 
ristų reakcijos nagų. Pas
kiau aš jai gausiai atsilygi
nau — asmeniškai man ne
pažįstamai, bet tokiai nuo
širdžiai veikėjai... O Janu
lio aprašymai atgaivino 
man atminty daugybę žino
mų ir girdėtų asmenų ir 
vietų... Keistas tas Balio 
Krasausko pasįelgim as , 
taipgi ir Balio Lapienio. 
Lapieniukas paeina iš Du-

mą veiklą pažangiojo judė
jimo srityse. Norisi padė
kot ir eilei kitų mielų drau
gių ir draugų, kurių skai
sčios akys švyti čia susirin
kusiųjų tarpe, kurių nesen
stančios širdys plaka pa
žangaus solidaringo veiki
mo taktu.

Štai net iš tolimojo Bos
tono atvažiavęs žvainos, ju
drios dainos trubadūras, 
jaunatvės dvasios artistiš
kas skleidėjas Ignas Kubi
liūnas.

—Sveikutis, Ignuti! Kaip 
malonu... taip iš toli... su 
traukiniu ?

— Tai, kas čia tokio... su 
traukiniu, čikagiškiai, det- 
roitiečiai juk iš dar toliau...

Tai tiesa. Kaip puiku, 
kad pasiryžimas viską per
gali ir ant savo pastato. Bet 
mes vely sėskimės: “port- 
raktus muš” fotografai 
tuojau...

Kėdės jau sklandžiai už
imtos. Dar ten iš priekio 
bus galima įsispraust. Tai 
ir paskubę j om. Apsidai
riau, kokie čia gretimieji 
kaimynai. Tuoj pryšaky, 
pirmutinėj eilėj iš kairės, 
glaudžiai sutūpė keturios 
darniosios Bruklino vytu- 

’rietės: net iš Argentinos 
neperseniai atskridusi Ane- 
lytė Nagelevičiūtė, vis dar 
nepametusi ana galantiško 
ispaniškai argentiniško, ro
mantiško kolorito ir meniš
kojo skonio, senjorita boni- 
ta, mui linda, kon los okios 
neg ros (mergytė gerutė, 
dailutė, su juodom aky
tėm) ; šalia jos Alytė Sta
siūnaitė, piano akompanis- 
tė “Vyturėliui”, savo lietu
viško grožio patraukliu jau
numu taip labai padedanti 
grąžint “Vyturėlio” an
samblį; puikiai pražydusi 
lankstutė, viliokliškai jau
natve kvepianti baltoji Le
lijėlė Bastytė, savo žavingu 
sidabriniu balsu užkariavu
si visų šiltą menišką pagar
bą ir priejautą; išgarsėjusi 
savo muzikiniais, vokali- 
niais ir aktori
škais gabumais, priplaikia 
jaunybės gracija spindinti 
Anelytė Juškaitė-Ventienė.

(Daugiau bus)

gal savo išgalę, — sutiki
me ir draugiškai darbuoja
si, nei viena neatsisako nuo 
darbo. Tai pagirtinas daly
kas, kad mes, moterys, žen
giame pirmyn į šviesesnę ir 
laimingesnę ateitį.

Nutarėme surengti ' pa- 
žmonį, — jis bus kovo '8 
d., Tarptautinę Moterų Die
ną. Vėliau bus praneštas 
laikas ir'vieta.

virš savaitė laiko. Abudu 
draugai Jančiai serga, ~ 
Jančis jau metai laiko; da
bar pavojingai susirgo 
draugė Jančienė. Baisi ne
laimė. Mes labai apgailes
taujame, kad taip įvyko ir 
linkime ligoniams greit pa
sveikti. L. B.

Lenkija ir Čekoslovakija nu
sitarė bendrai steigti dideles 
elektros stotis, kurios kartu

Dar viena draugė prisi-j abiem šalim galės tarnauti, 
rašė prie moterų klubo, tai 
jaunoji Domicėlė Vaitas, 
kuri jau seniai prisidėdavo 
su visokiais darbais. Šį sy
kį po suvažiavimo turėjo
me arbatos; draugės susi
nešė visokių užkandžių, o 
jaunoji Domicėlė Vaitas iš
kepė labai gražų keiksą su 
Naujais Metais. Visos na
rės išreiškė didelę padėką 
naujai draugei. Mes labai 
linksmos, kad jaunos mote
rys stoja į šią organizaciją 
ir prašome visas Rocheste- 
rio lietuves moteris stoti 
prie mūsų ir veikti, ypatin
gai šiais metais, preziden
to rinkimų metais, o perga
lė bus mūsų.

Serga
Drg. B. Duoba serga jau

Rumunijos karaliui abdika- 
vus ir užsienin išvykus, visi jo 
dvarai pereina į liaudies res
publikos kontrolę.
& □
GERI PIETOS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas ,
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.
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SHENANDOAH, PA
Visos Shenandoah Apylinkės Lietuvių Prašome 

Įsitėmyti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

SAUSIO-JANUARY 31 D.
Miners Hali

KAMPAS MAIN IR OACK STS.
PRADŽIA 7 V. V.

Visur yra kas nors rengiama paramai dien
raščio Laisvės, tai ir mes shenandoahriečiai tu
rime paremti savo dienraštį.

Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sėkmin
gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus, 
kvieskime į balių ką tik sutikdami.

* ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI
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Rochester, N. Y
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neina man pągelbeti. Tik toji moteris setų ■ valsčiaus. Budavom Balsui 
priėjo ir padėjo 'išliptus karietos... _As kaimynai) Rokiškio stotin „jrkon
pabudau, bet šiurpas dar nebuvo praėjęs 
ir ilgai dar drebėjau. Nors daug metų 
praėjo, bet ir ligšiol mari sunku kalbėti 
apie tą sapną. , z ,

— Ačiū, Mama,, ir dovanok,' kad su
teikiau tau naują susijaudinimą to sap
no priminimu. Bet ir pirmą kartą man 
jį pasakodama sakei, kad laikai tą sap
ną pranašingu ir susijusiu su mano pir
mu pasirodymu tau, — tarė Virubova.

— Taip, Ane, atsimeni, kai pamačiau 
tave tada sode, prie ežero su juoda ska
ra ir su dazda rankose, aš tuoj pažinau 
tave. Tai tu buvai ta moteris, kuri sap
ne padėjo man iš tos baisios karietos iš
lipti. Tai buvo aiškus Dievo ženklas, — 
kalbėjo Aleksandra.

Patylėjusi ir palaukusi kol praeis ca- 
rienės susijaudinimas, Virubova pradė
jo kalbėti:

(Bus daugiau)

važiuodavom, į traukinį.- Įr 
čia, Amerikoj, anais metais 
susieidavom... Paskiau jis 
prasisiekė, tapo inžinie
rium, o savo geradėja Bort- 
kevičienę taip ir užmiršo...

Mudviem su Jusium besi
kalbant apie praeities lai
kus, priėjo iš to paties Es
terio pora draugių. Pasi
sveikinom, tarstelėjom po 
keletą šiltos prie j autos ir 
pagpodos sakinėlių. Čia pat 
ir patvarios dzūkiškoj e- 
nergijos pavyzdys — Marė 
Sukackienė, gyvu te, jau
nuoliškai, nusiteikusi, jau- 
hūoliškai išnaši ir veikli ir 
nepasiduodanti žygiuojan
čių metų antpuoliams. Ir 
nokisi jai širdingai padėkot 
už. jps..nųpląjinę,. nenuilst a-

Sausio 14 d. įvyko ALDLD 
110 kuopos moterų susirin
kimas. Jis buvo gana skait
lingas. Pateiktas raportas 
iš 1947 metų mūsų veiklos. 
Paaiškėjo, kad išaukojome: 
Civilinių Teisių Gynimui 
110 dol., moterų suvažiavi
mui 50 dol., Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui 10 
dol., ALDI»D suvažiavimui 
10 dol., Laisvei ir Liaudies

i — po 10 dol. Taipgi 
pirkome Lietuvių Kultūros 
Centro du Šerus — už 50 
dol. Aukojome apšvietos 
fondui 19 dol. Viso išaukota 
$326. Pasirodo, jog nors ma
ža moterų grupelė, bet daug 
darbų nuveikė.

Šiais metais nutarėme dar 
daugiau veikti. Jau nutarė
me paaukoti civilinių teisių 
gynimui 25 dol., apšvietos 
fondui — 5 dol.

Į kuopą įstojo šios naujos 
narės: Marytė Savage, An
tonina Duobienė, Ona Moc
kienė; persikėlė iš ALDLD 
50 kuopos šios draugės: 
Ona Gricienė, Elzbieta Sho- 
pis, Ona Būlzarienė. Viso 
110-to j kuopoj jąū turime 
21 narę. Viso moterų klu
be yra 40 narių.

Visos draugės veikia pa-

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

K. S. BARANAUSKAS
15 Franklin St., Hudson, Mass.

Tel. 1169-W

4 peš!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-. Tvcč., Sailsie 21, 1948 įI
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CLEVELANDO ŽINIOS
Is LLD 57 Kuopos Susirinkimo

LLD^>Y kp. susirinkimas lai
kytas sausio 2 d. naujoj vie
toj, pas A. A. Jašiūnus, 13309 
Benwood Ave. 

9

į susirinkimą atsilankė gan 
skaitlingas būrelis narių ir du 
jaunuoliai, tai Julius Žukas ir 
Alfonse Jasiūnas, ir abu pri
sidėjo prie LLD 57 kuopos. 
Tai garbė tokiems tėvams ir 
jų vaikams, kad nelaksto gir
ti po kampus, bet atėjo sykiu’ 
su tėvais ir dalyvavo per visą 
susirinkimą sykiu.

Turiu priminti, kad 57 k p. 
finansų raštininkas jau iško- 
lektavo iš 18 narių duokles, 
sykiu ir iš jaunuolių. Dabar 57 
kp. turi jau du naujus narius 
1948 metams. Tai gera pra
džia. Patartina fin. raštinin
kui tuojau siųsti į centrą su
rinktus pinigus.

Čia
būtį iš Collinwood o LLD 190 
kuopos, būk tai proponavo

stoti ir surengti vieną didelę 
parę LLD Centro paramai. Bet 
viskas nutilo, skambučio dau
giau nesigirdi. Tai kas atsiti
ko?

LLD 57 kp. valdyba pasili
ko ta pati dėl 1948 metų. Su
sirinkimus laikys kas pirmą 
penktadienį 13309 Benwood 
Ave., 8-tą vai. vakare. Taipgi 
pranešu, jei kas negavote kny
gos, tai prašome būti sekan
čiame susirinkime pas A. A. 
Jašiūnus ir atsiimkite LLD 
knygą “Viduramžių Istoriją.“

Kp. Korespondentas.

mes girdėjome skam-

CLEVELANDO KRISLAI
Namo Apšildymas

Gruodžio 28 d. Moterų Kliu- 
bo iniciatyva buvo suruošta 
draugams Devetzkams naujo 
namo apšildymo sueiga. Kele- 

mašinų draugų bei d rau
nu važiavo ir kartu- links- 
vakarą praleido. 
Devetzkai,

tas 
gių 
mai 
gai

D ra u- 
matomai, čia

kas gerą sumanymą Clevelan-1 gražiai įsikūrė. Namelis, nors 
do visoms trims LLD kuopoms nedidokas, bet gražus ir gra-

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies kalendorių galite gauti dienraščio Lai

svės knygyne. Mokestį už vieną kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kairiom.

August Gustas 
BELTAIRE 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, 
ko-jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

M* 
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS £aISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- į 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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žioje apylinkėje, Člevelandb 
prieita i estyje Bay Village. Ap
žiūrėjęs namą klausiu Aldo
nos ar jis bus gana didelis dėl 
visos šeimynos. Jinai sako, jog, 
lotas yra didelis ir šeimynai 
padidėjus bus galima dadėti 
po kambarį kiekvienam. Char
ley nieko ant to nesakė, reiš- , 
ilia, jis su tuo planu sutinka. 
Laimingo pasisekimo visame 
kame.

Lyros Choras Pradės Veikti
Gruodžio 30 d. LDS jau

nuolių kuopa sušaukė savo na
rių ir choro simpatikų susi
rinkimą. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, tačiau išrinkta lai
kina choro valdyba, kuri kaip 
greitai suras tinkamą svetainę 
dainų pamokom, taip greitai 
pradės dainuoti. Susirinkime 
buvo ir choro Mokytoja Aldo
na DeVetzko, kuri suteikė 
daug sveikų patarimų choro 
reikaluose.

šiuos žodžius rašant komi
sija pranešė, jog surado labai 
patogią svetainę choro pamo
kom, tai yra, Malenko svetai
nė, 7900 St. Clair Ave. Įėjimas 
iš 79th St. Mylintieji dainuo
ti ar bent darbu prisidėti prie 
choro palaikymo, kviečiami 
atsilankyti.

Sąryšio Susirinkimas
/

Ketvirtadienio vakare, sau
sio (Jan.) 29 dieną, .yra šau^j 
kiamas Sąryšio susirinkimas. 
T ši susirinkimą privalo atsi
lankyti visi buvusieji 1947 
metų delegatai ir naujai iš
rinktieji 1948 m. , O taipgi 
kviečiami atsilankyti ir ne de
legatai, kurie interesuojasi šių 
metų rinkimų klausimu, nes 
šiame susirinkime dalyvaus ir 
PAG atstovas, kuris patieks 
veikimo planus dėl sekamų 
rinkimų, o tuomi, rodos, turė
tų kiekvienas interesuotis. O 
ypatingai šių metų rinkimais, 
nes jų pasekmės žymiai pa
lies visą mūsų gyvenimą.

LDS 55 kp. Susirinkimas
Sausio 7 d. įvyko LDS 55 

kp. metinis susirinkimas, ku
ris buvo gana skaitlingas,, to
dėl atliktos ir nominacijos į 
Centro valdybą. Iš raportų pa
aiškėjo, kad kuopa per 1947 
m. neteko 17 narių, 5 iš jų 
mirė, 2 išsibraukė, b kiti per
sikėlė į kitas kuopas. Naujų 
narių gauta tik 4. Reiškia, 
kuopa keliais nariais sumažė
jo. Mūsų kuopos vajininkai 
turėtų būtinai daugiau pasi
darbuoti. kad iki seimui bent 
mūsų kuopą dapildyti.

Pranešta, kad jaunuolių 
kuopa nutarė atgaivinti Lyros 
Chorą. Rekomenduota, kad 
pradžiai jų gavimo paaukauti 
keletą doleritį, iš kuopos iždo. 
Diskusuojant tą klausimą te
ko girdėti labai keistų nuo
monių. Kaip kam atrodo, kad 
atgaivinus Lyros Chorą reikės 
likviduoti Moterų Chorą, o iš- 
tikrųjų Clevelande yra užtek
tinai vietos dviem chorams. O 
ant galo, jeigu jiems bus sun
ku verstis, jie .ras išeitį — 
juos suvienys. Paaukuta $10.

J. Žebrys.

Los Angeles
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

permato tą klausimą ir aiš
kiai pareiškia nariams nuo
monę, todėl veik visi klau
simai pareina visai trumpu 
Apkalbėjimu. Taip išven
giama bereikalingų kalbų ir 
taupinama laikas.

Kita, tai priklauso pagar
ba jų pirmininkui V. Bog- 
dal. Jis labai rimtai ir su
maniai veda tvarką susirin
kime ir todėl jis turi gerą 
įtekmę ir pasitikėjimą vi
sų narių.

LDS 205 Lyga sparčiai 
auga ir gerai gyvuoja. Ge
ros kloties jums, draugai!

M i x m a s t ė riams daug 
gelbsti draugų M'okslaveckų 
šeimyna, duoda' susirin
kimams vietą ir taipgi su
teikia patogumus savo na
muose.

M. Alvinienč.

Bridgeport, Conn.
MIRTYS—SUSIRGIMAI

Pabaiga praeitų mėtų buvo 
nemaloni Bridgeporto lietu
viams. .Lapkričio 23 d. ryte 

‘rastas tarpe budinkų miręs 
Kazimieras Tapeikis. Sakoma, 
turbūt automobilis mirtinai su
žeidė.

Tapeikis prigulėjo Lietuvių 
Apšvietos Draugijai,

Tą pati rytą radijas prane
šė, kad kitas jaunas vyras, 
Jonas Snapaitis, prigėrė, norė
damas iš valties įlipti į didesnį 
laivuką. Tačiau Jono kūną 
atrado vandenyje tik sekma
dienį, lapkričio 24 d.

Snapaitis priklausė Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijai.

Gruodžio 21 d. rastas lovoj 
miręs Jurgis Latvėnas, o vė
liau pranešta, kad yra miręs 
Thomas Tamošaitis.

Tai vis bridgeportiečiai, iš
skiriant Tapeikį. šie trys buvo 
dar “šingeliai.”

Draugijoms nėra sveika, nes 
daug pomirtinių išmokama, o 
į mirusių vietą naujų negau
nama.

Sirgimų taipgi pasitaiko. 
Vincas Žukauskas, daugmeti- 
nis Apšvietos Draugijos proto
kolų raštininkas, prieš Kalėdų 
šventes buvo nuvežtas šv, Vin
cento ligoninėn ir dar ten ran
dasi. Sakoma, širdukė šlu
buoja.

S. Tamošiūnas, taipgi veik
lus draugijų narys, susižeidė 
kelio kepuraitę (ropukę). Bu
vo ligoninėj, dabar jau namie.

Linkiu ligoniam skubaus pa
sveikimo.

Christmas Party
LDS 74 kp. ir jaunuoliai 

surengė pirmutinę Bridgeporto 
istorijoj lietuvių vaikams 
Christmas Party gruodžio 21 
d., Lietuvių salėje. žmonės 
net ir dabar kalba, kad buvo 
smagi vaikam party ir tinka
mai prirengta. Kalėdų eglai
tė gražiai aprėdyta, Kalėdų 
Diedukas buvo A. Žigus, tin
kamai pareigas atliko. J. Gri
gas rodė spalvuotus garsinius 
“movies,” kaip tik tokiam pa
rengimui tinkamus. Po to 
ice cream, candies, popcorn, 
cakes ir visokį žaislai vai
kams. Ant pabaigos visi vai
kučiai apdovanoti prezentais.

Lietuvių vaikučių dalyvavo 
54, su jais jų tėvai. Daly
vavo ir tokių, kurie vaikų ne
turi, ir visi sako, kad tai ge
rai padaryta. Kaip kurie ste
bisi, kad taip viskas 
sutvarkyta:

puikiai 
ir programa, ir 

žaidimai, ir užkandžiai. Už 
priklauso LDStad kreditas 

jaunuoliams, kaip tai: H. Rus- 
gis ir jo draugė Jeah, A. Ra
gis, J. Karalus, J. Gresh, J. & 
J. Rigely ir kiti. Pasirodo, 
kad yra spėkų, tai ateityje bus 
ir visokį parengimai smages
ni, našesni, ir vajai už nau
jus narius pasekmingesni.

LDS jaunuoliai praneša, kad 
jie rengia pagerbimb banki'etą 
vienam senam jaunuoliui, ku
ris visada ir visur dalinasi dar
bais ir mintimis su jaunuo-

Bais—-J. j. Mbckaičhii. Bftš 
“semi-formal“ padengimas — 
banketas ir šokiai prie šaunios 
Al Weaver orkestros, sausio 
(Jan.) 24 d., Lietuvių Jaunų 
Vyrų salėj, 407 Lafayette St., 
Bridgeporte. LDS patrijotai 
turėtų būti ir iš apielinkės ir 
priduoti jaunuoliams energi
jos jų veikime.

LDS N arys.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

listai. Kaip tik dabar, kai 
arabiškosios šalys grūmoja 
karu ir siunčia žmonių ir gin
klų pagalbą Palestinos ara- 
ban-s, anglai skubina tas ša
lis g.nkluoti ir daryti su jomis 
ilgametines karines sutartis.

Kongrese eina smarki žo
džių vaina tarpe demokratų ir 
republikonų. Ginčijasi dėl 
taksų, dėl Marshallo Plano, 
dėl infliacijos, dėl budžeto. 
Bet kai rimtai į tuos ginčus 
pažiūri, tai nerandi jokio es
minio tarpe demokratų ir re
publikonų skirtumo. Tik puo
das katilą vanoja, ir tiek!

Mat, šiemet bus prezidento 
rinkimai, šiemet bus renka
mi kongresmanai. O čia dar 
pasirodo Henry Wallace ir 
trečioji partija. Tai reikia pa
sipešt!, kad žmonės manytų, 
jog čia yra dideli skirtumai 
tarpe puodo ir katilo!

Nusibodo puodas, valgykite 
iš katilo!

MILIONAI NAUJŲ 
PORELIŲ

Washington. — Per kelis 
paskutinius metus susituo
kė 3 milionai porų ameri
kiečių; dėl to ypač trūksta 
šeimtfm gyvenamųjų namų, 
kaip teigė prekybos sekre
torius W. Averell t Harri
man.

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Gedom i no Dr-stfi rengia vakarie
nę, vasario 7 d., 575 Joseph Avenue. 
Visi vietiniai lietuviai širdingai pra
šomi dalyvauti ir paremt šį garbin
gą draugystę. Vakarienė bus skani. 
Taipgi bus ir šokiai. įžanga $1.25. 
— Kviečia Komitetas. (17-18)

!J. J. Kaškiaučius, M. D.l
g 530 Summer Avenue, 
g Newark 4, N. J.
g HUmboldt 2-7964
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Sako, Bus Mažiau 
Kriiuinalishiky

Charles L. Chute, National 
Probation and Parole Associ
ation direktorius, praėjusią sa
vaitę pareiškė, kad, jo nuo
mone, mūsų krašto jaunimas 
susinormalizuoja ir per seka
mus penkerius metus Ameri
koje jaunų kriminalistukų bus 
mažiau negu buvo praeityje, 
ypačiai karo* metu.

Kodėl gi bus mažiau nusi
kaltėlių jaunimo tarpe? To
dėl, atsako, kad visuomenė 
pradėjo kreipti daugiau ir 
rimtesnio dėmesio į jaunimo 
auklėjimą, ir tt.

Būtų gerai, jei būtų taip' 
kaip sako p. Chute.

Guild

Taksai už Pajamas 
Vietoj Fėro Pakėlimo

National Lawyers
(Advokatų Gildija) New Yor
ke pasisakė už, tai, kad, už
uot kelti subvėms fėrą iki 8 
centų, reikėtų suteikti miestui 
teisė aptaksuoti savo piliečių 
pajamas, panašiai, kaip daro 
federalinė vyriausybė. Tuomet 
būtų pinigų ir nereikėtų 
skriausti tų, kurie važinėja 
sųbvemis. Tokią mintį prave
dė niūjorkiškio Gildijos sky
riaus sekretorius Joseph H. 
Crown ir kiti. ________,__ ______________

Fotografas j
grupių ir pavieniu.fi 

Iš senų padarau# 
naujus paveiks-^ 
lūs ir krajavusS 
sudarau su ame-5 
rikoniškais. Rei-fi 
kalui esant ir# 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- # 
geidaujama. Tai-£ 
pogi atmaliavojuM 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES | 
Marion St., Brooklyn g 

S# Kampas Broadway ir Stone Avė., prie# 
N Chauncey St., Broadway Line. # 
§ Tel. GLenmore 5-6191

y
y
y^Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, 
X

kitokių

y

IF. W. Shalinsl
į (SHAL1NSKAS)

j Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
g z Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y.

» Suteikiam garbingas lakfttuves

s
ž

3 SVARBŪS
(VYKIAI

šeštadienį, 24-tą dieną 
sausio - Jan. 24, š. m., įvyks 
Lietuvių Namo bendroves 
dalininkų s ū v a žiavimas. 
BUs Laisves saleje, 427 Lo
rimer St., Brooklyn; N. Y. 
Prasidės 2-rą Vai. po pietų.

Sekmadieni, sausio 25-tą 
dieną įvyks Lietuvių Kū- 
operatyves Spaudos bend
roves dalininkų suvažiavi
mas. Bus Grand Paradise 
salSj, Š18 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 10 vai. 
ryto?

Sekmadienio vakarą 25-tą 
sausio, įvyks Laisves ban- 
kietas. Bus Grand Paradisę 
salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., pladžia 6- 
ią vai. vakaro, šokiai nuo 
7-tos valandos vakare. Pa- 
vidis Orkestrą gros šo
kiams.

oooooooooooooooooooooooooo

| Egzaminuojam 4&ts,| 
g Rašome Receptas g 
gOarome ir Pritaikome Akinins! 
g R
y 
g g

V 
y M

Ag 9
f Dis. Stenger & Stenger |

Optometrists
394-398 Broadwayv v

| Brooklyn, N. Y. ž
g Tel. ST. 2-8342 į

įBAR & GHIUJ
’ LIETUVIŠKA ALUDĖ j

DEGTINĖ, VYNAS ir į 
ALUS Ž

y 
y 
y 
y 
y 
if

BUYAUSKAS i
Laidotuvių Direktorius A 

' S

Koplyčias suteikiam nemokamai 2 
visose dalyse miesto. g

Tel. Virginia 7-4499 t

v 
y 
y 
y 
y

g

Kanados | 
Black Horse Ale į 

JOSEPH ZEIDAT1 
411 Grand St ■ į 
Brooklyn, N. Y. |

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. £

Moderniškai įrengtos Koplyčios g

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

TeL MArket 2-5172 g

—   ; ;---------------------- 7— 7       —7---------------------------:—r—   

I Living Room Cushions
| Refilled Witfi New Springs

I Sofa Apačios Perbūdavo] imas |
I Už$12.00 I
i šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

GREEN STAR BAR & GRILL

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Kas nori grąžiaai 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 ;

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

. LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių /
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

§ 282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

{
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Tėl. EVergrcen 4-9612
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5 (Liberty,LiA.BailyTreeSausio 21,

MATTHEW P. RALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
■ ...............................................

4

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

pavieniu.fi


Suimti Du Jauni 
Piktadariukai

Du nepilnamečiai jaunuoliai, 
• —sakoma, po 13 metų amž.— 

pradėjo šaudyti į kaimynų lai- 
gus. Praėjusį sekmadienį jie
du bešaudydami pavojingai 
sužeidė gailestingą ją seselę, 
Polly Crawford* 55 metų am
žiaus, gyvenusią po num. 416 
E. 74th St.

Moteris, stovėjo prie lango, 
kai staiga pora šūvių pataikė 
(per stiklą) tiesiai jai į viršų- 

■ galvį. Moteris nugabenta li
goninėn, o vaikezai buvo su
imti. Bet kadangi jie nepil
namečiai, tai policija atsisako 
išduoti (šiuos žodžius rašant) 
ja vardus ir pavardes,

' Kai buvo užklausti, kur jie 
gavo “žaisliuką” (revolverį), 
berniukai atsake: radome.

Toki “žaislai” — ne juokas. 
Matyt, tėvai kalti, — jie ne
prižiūrėjo savo vaikų. Tėvai 
dėl to turėtų būti pabausti.

“Nėra Šilumos---Nemokam 
' Rendu,” Sako Žmonės

Daugiau kaip 500 nuomoto
jų, gyvenančių Bruckner na
muose, 1560 Story Avenue, 
Bronxo, atsisakė mokėti buto 
nuomas už vasario mėnesį. At
sisakė mokėti dėl to, kad jie 
negauna kuro; kambariai ne- 
apšildyti. Jie priversti pirk
tis kerosiną ir juo šildytis. Pa
minėtieji-namai, beje, priklau
so miestui. . .

Išprievartavo ir Paskui 
Pinigiškai Apiplėšė

Mrs. Delsie McNaughton, 
42 metų amžiaus, gyvenanti 
po num. 1409 Remsen Ave., 
Brooklyne, sako, kad tūlas 
vyrukas ją išprievartavo ir 
apvogė. Tai Anivo, pasak mo
ters, šeštadienio naktį, 3 vai. 
ryto; moteriškė vykusi iš dar
bo, kai tūlas vyrukas pasiėmė 
ją, įsivedė į tarpdurį (356— 
40th St.) ir ten atliko tą žiau
rų darbą.

Policija suėmė tūlą James 
Spitzbarthą, 20 metų amžiaus 
vyruką, kaltinant panašiame 
darbelyj; jis bus apklausinė
tas penktadienį.

Pastovesnis Konstancijos 
Menkeliūnaitės Adresas

Šiuomi pranešame, kad šiuo 
metu 'dainininkė K. Menkeliū- 
naitė apsistojusi pas Kalinaus
kus, 109-08—112th St., Ozone 
Park, N. Y. Telefonas Virgi
nia 3-5397. Norintieji su ja 
susisiekti, kreipkitės viršminė- 
tu adresu.

Beje, dainininkė, sužinojus, 
f 

kad dabar eina dienraščio 
Laisvės vajus gavimui naujų 
skaitytojų, taipgi prisidėjo su 
nauja prenumerata. Ji už
rašė savo geriem draugam 
dienraštį Laisvę kaipo dovaną.

Pasitraukė iš Amerikos 
f Darbo Partijos,

' , Murray Weinstein, Amalga- 
meitų unijos vice-prezidentas, 
pasitraukė iš Amerikos Darbo 
Partijos Bronxo apskrities 
pirmininko vietos. ^Atsisakė 
dėl to, kam Darbo Partija re
mia Henry A. Wallace’o kan
didatūrą prezidento vietai.

Bronxo apskrities Darbo 
• Partijos pirmininko pareigas 

dabar eis Jesse Mintus, ligi 
šiol buvęs sekretoriumi.

Pirmasis Judamasis Paveikslas. Pasakąs Istoriją Slaptos Iždo 
Žvalgybos! Pagalinus! Neatiaidi Užsceninė Jų Istorija!!

EDWARD SMALL perstato

I' “T - MEN”
žvaigždžiuoja

DENNIS O’KEEFE
SU MARY MEADE * ALFRED RYDER * WALLY FORD

, LOEW'S Atsidaro Rytoj!
CRITERION Tarpe 42 ir 43 Street, ant Broadway

DIDŽIULIS LAISVIEČIŲ BANKIETAS 
BUS IŠTIKRUJU LABAI PUIKUS!

Praėjusį pirmadienį įvyko 
pasitarimas šeimininkių, ku
rios gamins didžiuliam Laisvės 
bankietui maistą.

šeimininkės pasižadėjo dar
buotis, kad maistas būtų gar
dus. Bet jos sako: blogumas 
dažnai esti su mūsų bankie- 
tais tame, kad išanksto neži
nome, kiek iš tikrųjų bus ban- 
kiete svečių; kai kada dauge
liui svečių jau nebelieka mais
to.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVES SUVA
ŽIAVIMAS BUS LAISVES SALEJE

I

Namo bendrovės suvažiavi
mas nebus kultūriniame cen
tre. Dar naujame name ne
galime laikyti susirinkimų, nes 
dar neperėjo valdžios inspek
cija ir dar’ neturime reikalin
gų valdžios leidimų. Todėl šis 
Lietuvių Namo Bendrovės su
važiavimas, kuris įvyks sausio 
24-tą, bus Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Saliūnininkai Ruošiasi 
Protestui Pareikšti

Pranešama, kad ‘ Didžiojo 
New Yorko saliūnininkai ruo- 
šiasiK šaukti didžiulį masinį 
mitingą, kuriame jie pareikšią 
savo protestą dėl miesto ma
joro siekimosi aptaksuoti sa- 
liūnus. Kaip žinia, miesto 
majoras O’Dwyer mano, jog 
saliūnai turėtų mokėti miestui 
taksus — apie 25 nuoš. savo 
jeigu.

Jeigu taip būtų, sako saliū- 
nininkų advokatai, tai neužil
go pabrangtų alus ir šnapsas 
—už alaus stiklą; newyorkie- 
čiams tektų mokėti 15 c., vie
toj 10 centų mokamų šian-- 
dien.

Blogiausiai atsilieptų i tuos 
saliūnininkus, kurie stovi 
miesto pakraščiuose. Sakysi
me, Queens’eje esąs saliūninin- 
kas, arį Nassau apskrities ru- 
bežiaus, turėtų imti už stiklinę 
alaus 15 c., o “anapus rube- 
žiaus,” Nassau apskrityje esąs 
saliūnininkas imtų tik 10 c. 
(nes jo miestavi taksai nepa
liestų) ; tuomet kostumeriai 
eitų gerti pas aną saliūniįlin
ką, — kur pigiąu.

šitaip samprotauja tie, ku
riems žadami uždėti nauji 
taksai.

Na, o majoras sako šitaip: 
taksai reikalingi žmonių ger
būviui pakelti: naujoms mo
kykloms, naujoms ligoninėms 
statyti. Miestas negali naujų 
ligoninių pastatyti be pinigų, o 
pinigai tegalima gauti tik iš 
taksų, gi taksus turėtų sumo
kėti tie, kurie daugiau išgali: 
biznieriai ir namų savininkai.

Gi biznieriams ir namų sa
vininkams, galutinoje išvado
je, sumokės darbininkai.

SERGA
Gavome pranešimą, kad ap

sirgo Izidorius Churinskas, gy
venantis po 385 S. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. Jam pradėjo 
skaudėti akį ir ji smarkiai iš
tino. Penktadienį, sausio 16- 
tą, jis buvo nugabentas į 
Kings County ligoninę. Dak
tarai dar nežino, kaip greit 
išeis iš ligoninės. Churinskas 
yra dienraščio Laisvės skaity
tojas.

ERG J

Kaip tą problemą išspręsti?
Geriausia ją išspręsti taip: 

visi, kurie manote bankiete 
dalyvauti, Įsigykite iš anksto 
tikietus. Tikintai gaunami 
Laisvės administracijoje, taip
gi pas tūlus veikėjus.

Pasiskubinkite.
Bankietas, kaip žinia, įvyks 

sekmadienį, sausio 25 dieną, 
Grand Paradise salėje, Brook
lyn e. Prasidės lygiai 6 vai. 
vakare.

Prasidės 2-rą vai. po pietų.
Nesivėluokite pribūti į su

važiavimą, nes reikės patikrin
ti dalininkų proksės pirmiau 
atidarant suvažiavimą. Sale 
bus atdara nuo 1 vai. po pie
tų ir direktorių komisija proxy 
patikrinimui pradės savo dar
bą nuo 1-mos valandos.

M. KLIMAS,
Liet. Namo B-vės P re z.

Svarbus Butų Nuo
motoją Sąskridis

š. m. sausio 30 ir 31 dd. 
New Yorke įvyks platus butų 
nuomotojų (tenants) sąskridis, 
kuriame bus apsvarstyti butų 
nuomotojų reikalai.

Tai bus pirmas tos rūšies 
sąskridis mūsų didmiestyje. 
Pirmoji sesija įvyks sausio 30 
d., 8 vai. vakaro, antroji ir 
trečioji — sausio 31 d., tarp 
11 :30 vai. ryto ir 6 vai. vak.

Vieta: 13 Astor Place, New 
Yorke.

Kviečiami d'alyvauti no tik 
butų nuomotojai — prisiun- 
čiant savo atstovus nuo nuo
motojų tarybų, — bet ir at
stovai nuo darbo unijų, vetera
nų ir fraternalių draugijų.

Dalyvaus nemažai žymių 
vyriausybės pareigūnų, profe
sionalų ir kitų. Kiekvienas 
delegatas turės pasimokėti 
$1.50 užsiregistravimo lėšų; 
nedelegatams įėjimas—vienas 
doleris.

Johannes Steel Nužilgo 
Kalbės per Radiją

Daily Worker skelbia, jog 
neužilgo žymus radijo komen
tatorius Johannes -Steel vėl 
pradės kalbėti per radiją. Jis 
kalbės iš vienos didesniųjų 
New Yorko radijo stočių, ku
rios vardas bus paskelbtas vė
liau.

ĮVYKO SVARBUS 
POSĖDIS

Praėjusį penktadienį Ame
rikos Lietuvių Cėntro nariai 
buvo susirinkę į svarbų, posė
dį. Išrinko šiems metams val
dybą, taipgi plačiai aptarė 
kai kuriuos bėgamuosius klau
simus, tarp kurių—Wallace’o 
k an d i d atūr os k 1 a tįsi m ą.

ALC šiais metais turės daug 
darbo, bet jo daug turės ir 
visi Amerikos pažangūs pilie
čiai, kadangi gyvenamieji me
tai yra prezidento rinkimo 
metai.

______________Į______

Mirė
George Roth, 62 m. amžiaus, 

mirė sausio 18 d., namuose, po 
adresu 70-12—68th St., Glen- 
dale, L. L, N. Y. Kūnas pa
šarvotas graboriaus F. W. 
Shalins koplyčioj, 8402 Jamai
ca Ave., Woodhavene. Laido
tuvės įvyks sausio 21 d., 10 
vai. ryto, šv. Traicės kapinė
se. Velionis paliko liūdesyj 
žmoną Dorothy ir dvi dukte
ris.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi F. W. šalinsko įstaiga.

Protestai Del Bittel- 
mano Areštavimo

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad praėjusią savaitę buvo su
laikytas Aleksandras Bittel- 
manas, žymus Jungi. Valstijų 
komunistų partijos veikėjas, 
dirbąs daugiausiai žydų darbi
ninkų tarpe.

Keista tačiau tai, kad Bittol- 
manas buvo suimtas sausio 14 
d. M i ame j e, Floridoj, o apie 
jo suareštavimą tebuvo /pa
skelbta tik sausio 16 d. Ko-, 
dėl teisėtumo departmentas 
taip padarė, liekasi paslapti
mi.

Kita paslaptis yra ši: Bit- 
telmanas Amerikoje išgyveno 
35-rius metus. Jis pirmiau yra 
buvęs Amerikos socialistų par
tijoj, gi 1919 metais patapo 
komunistu. Tačiau niekas ligi 
šiol nieko nesakė, kad jis norįs 
jėga nuversti Jungtinių Vals
tijų vyriausybę! Tik dabar, 
kažin kokiam vėjui papūtus, 
jam tas kaltinimas primestas 
ir jis areštuotas.

Bittelmanas, tačiau, tuojau 
buvo išleistas po $5,000 belą, 
—matyt, nelabai jis tėra pavo
jingas, jeigu tik tokią belą tei
sėtumo departmentas jam pa
skyrė.

Bittelmaną gins žymi ad
vokate Carol King, kuri ka
daise gynė Bridges’ą, Schnei- 
dermaną ir kitus.

Tuo pačiu sykiu dėl Bittel- 
mano areštavimo buvo pa
reikšta eilė protestų. Tarp ki
tų, protestus teišėtumo de- 
partmentui pareiškė žydų 
Liaudies Fraternal is Ordinas, 
Wm. Z. Foster, komunistų 
partijos pirmininkas, Ben 
Gold, CIO Fu r & Leather dar
bininkų unijos prezidentas ir 
kiti.

Rašo iš Floridos
Sausio 8 d. veikli Central 

Brooklyn© darbuotoja draugę 
P. Simen išvyko keletui savai
čių į Palm Beach, Fla. Iš ten 
ji dabar rašo: “čia labai gra
žu ir mes rengiamės eiti mau
dytis. O jūs visi, kurie susi
rinksite į Laisvės bendrovės 
akcininkų (šėrininkų) suva
žiavimą, padarykite daug 
naudingų dienraščiui ir darbi
ninkų judėjimui tarimų.”

M. Renkevičiūtč.

Amerikos generolas Lu
cas dejuoja, kad chinų ko
munistai vis laimi prieš či- 
ango tautininkus.

s

LIETUVIŠKA 
j BEAUTY SHOP 
j W ? 

į Moksliniai atgaivinama oda, 
^neveiklumą, sausumą prašalinant, 
įplaukų slinkimo sulaikymas, 
|plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
^auginimas plaukų.
> Pergarbaniuojame ant jūsų se-<>
?no permanent be plauką laužymo^ 
<ar bi kokio kirpimo. t
> Bile moteriškė, norinti atrodyti^
|nuo 10 iki 15 metų jaunesne, tu-E 
<rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė-? 
^jimo patarnavimo. K

Leslie Beauty Shoppeį
I 148 MONTAGUE ST. | 
< Boro Hall, Brooklyn, N. Y.j 
3 Telefonas TRiangle 5-3983.

f Adam V. Walmus, D.D.S.1
? DAKTARAS-DENTISTAS 2
If flI ----------------

g VALANDOS: fl
| 9 A. M. -12 N; 1 - 8 P. M. 2 
w Išskiriant trečiadienį flg ir sekmadienį.
If 650—-5 th Ave., kamp. 19 St.| 

| BROOKLYN, N. Y. |
V Tel. SOuth 8-5569 |

Atvyks į Suvažiavimus
Rochesterio lietuvių veikėja 

Leokadija Bekešienė rašo St. 
Susnai:

“Atvažiuosiu į Brook lyną 
dalyvauti suvažiavimuose; at
sivesiu daug proxy’iu ir pini
gų už Lietuvių Namo Bendro,- 
vės šėrus. Mane išrinko de
legate. Būsiu Laisvėje penk
tadienį.”

Vadinasi, turėsime viešnią 
'iš toli. Be abejo, bus ir dau
giau svečių ir viešnių, atvyku
sių iš kitų miestų; jie daly
vaus ir Laisvės bankiete, kurio 
tikietai jau dabar parsiduoda.

Sugrįžo Dr. A. Petriką
Praėjusį sekmadienį grižo iš 

Floridos dr. A. Petriką.. Jis 
išbuvo Clearwater miestelyj 
(netoli St. Petersburg) lygiai 
dvi savaiti ir gyveno pas Pa- 
kalniškius-Zablackus.

Pasakojo, kad Floridoje per 
tą laiką nebuvo “peršilta,” ta
čiau nepalyginti šilčiau negu 
New Yorke. Ten medžiai, žo
lės žaliuoja, saulutė šviečia, 
Grindžiai auga. Gali žmogus 
vaikščioti vienmarškinis. Mau
dytis tai neteko.

Būdamas ten, dr. Petriką 
daug skaitė ir pasilsėjo.

Su pirmadieniu jis, kaip ir 
paprastai, priimdinėja paci- 
jentus.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namai ir priežiūra dėl 

dviejų vaikučių (vienas 1 V2 m., ki
ta 4 m.) ir motinos. Jei kas turite 
tokią vietą ir galite prižiūrėti du 
vaikučius, kuomet. motina dirba, 
praneškite: Mrs. Frances Hwirut. 
68-35 Exeter St., Forest Hills, N. Y. 
Telefonas BO. 8-7315. (17-19)

Reikalingi trys ar keturi kamba
riai vedusiai porai, be vaikų. Pagei
daujama, kad būtų Woodhaven- 
Richmond sekcijoj, ir garu šildomi. 
Kas turi tokius kambarius arba 
mano ateityje turėti, prašome rašy
ti laišku sekamu antrašu: W. R. R., 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(17-19)

Susirinkimas
RIDGEWOOD, N. Y,

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 20 d., 8 v. v. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Susirinkime 
tarsime daug svarbių reikalų. Kurie 
dar negavo knygos “Viduramžių Is
torija,’’ ateikite pasiimti. — P. Ba- 
barskas, seki’. (16-17)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Mansion. 3 šeimynų, 

14 kambarių namas. Steamheat, po
cket floor, tuščias floras, 2 car ga- 
radžius, $17,000. Woodhaven. 3 šei
mynų, 17 kambarių mūrinis namas, 
steamheat, tuščias flioras (sacri
fice), $12,000. 3 šeimynų, 17 kam
barių kampinis mūrinis namas, 
steamheat, tuščias flioras. Mirtis 
familijoj, $11,000. Kampinė krautu
vė, steamheat, išrandavojimui.
v-Restaurantas, garu šildomas, ran

da $55 į mėnesį, leasas 4 metams. 
Prekė $5,000. Cypress Hills. Bakery 
& Lunch Room, renda $55 į mėnesį, 
steam heat, jeiga $490.00 į savaitę, 
prekė $3500. Bushwick section. 
2 mūriniai namai, 3-jų aukštų, su 
tuščiais dideliais storais, ant kampo, 
steamheat, 4 šeimynos viršuje, po 
6 kambarius*, dėl 2-jų trokų gara- 
džius, gera vieta dėl Bar & Grill, 
įplaukos $350.00 į mėnesį. Prekė 

i $25,000. Cypress Hills, 2 Bars ir 
Grills. Kreipkitės į Wm. Schneider, 
3195 Fulton St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. AP. 7-1.520 • ir John Jurevich, 
216 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. TA. 7-6731. (16-18)

j Joseoh Garszva j
į Undertaker & Embalmer į
f Manager į
i JOHN A. PAULEY . | 
f Licensed Undertaker r

| 231 Bedford Avenue f
f Brooklyn 11, N. Y. Į 
? t

Tel. EVergreen 8-9770 ’
» *

K
g GYDYTOJAS

| S. S. Lockett, Mjį X /
J 223 South 4th Stre
g BROOKLYN, N. Y.

1—2 dieno 
6—8 vakataisValandos:

J Ir Pagal Pasitarimais.
! Telefonas EVergreen 4-0203 fl

» A
B DANTŲ GYDYTOJAS | 

|Dr. A. Petrikai 
| 221 Sotfth 4th Street fl
g BROOKLYN, N. Y. g 
» fl
g Tel. EVergreen 7-6808 J 
g , . (9—12 ryte 8» Valandos: gvįkare |
Sf fl
g Penktadieniais uždaryta.

Š TONY’S A.Š
g UP-TO-DATE g
f BARBER SHOP Į įf fl
V ANTANAS LEIMONAS
g Savininkas 2
i 30fi UNION AVENUE | 
g GERAI PATYRĘ BARBERIAI 5

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17<>weh. <33.75

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

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Naw is the lime to choose the perfect gift 
... a Parker “51” p^n and matching pencil. 

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

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

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

#52.50

701

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Sausio 21, 1948




