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Darbas ir Belaikė Mirtis.
Reikalauja Atiduoti 

Kartuvėms.
Politinis Raistas
Jei Ten Bloga, Čia Dar 

Blogiau.
Apie Revoliucijoj Teisę.

Rašo A. BIMBA

Ar žinote, kad 1947 metais 
Amerikos pramonėje buvo 17,- 
000 darbininkų užmušta, o net 
2,059,000 sužeista? Ir kas
met industrinės nelaimės au
ga.

O faktas yra, kad daugu
ma tų nelaimių pareina nuo 
samdytojų godumo. Apsau
ga kaštuoja dolerį. Doleris 
statomas aukščiau darbininko 
sveikatos ir gyvybės.

Kaip šiandien atsimenu (ir 
kiekvienas atsiminimas šaltais 
šiurpuliais supurto), kaip 
anais metais aš pats tik ne- 
įkritau popierinėje įmonėje į 
mašiną. Milžiniški, karšti vo
lanai sukasi, nutrūkęs popierįs 
ant jų vyniojasi. Darbininkas 
turi ilga medine lazda su gele
žiniu galu tą popierį volanams 
sukantis perkirsti, rankomis 

• pagriebti ir ištraukti. Sykį 
koja paslydo ir aš tik visas 
heužkritau ant volano. Į ke
lias sekundas būčiau buvęs su
plotas, kaip tas popieris!

Kurie yra dirbę arba dir
ba popierinėse įmonėse, su
pras, ką aš kalbu. Panašių 
neapsaugojimų ir nepaisymų 
darbininko sveikatos pilna vi
sose įmonėse.

Austrams nepatiko, kad 
Tarptautinis Tribunalas Hitle
rio diplomatų ir klerikalų šu
lą Papeną nuteisė tik astuo
niems metams kalėti, o didįjį 
budelį Hitlerio jaunimo vadą 
Schirach tik dvidešimčiai me
tų. Jie mano, kad šie hitle-. 
rininkai pilnai užsitarnauja 
kartuvių ir reikalaūja, kad 
talkininkų Kontrolės Taryba 
juos jiems atiduotų nuteisti ir 
pakarti.

Ką pasakys Kontrolės Tary
ba?

Georgia valstijoje kiekvienas 
pilietis, kuris nori dalyvauti 
valdininkų rinkimuose, turi 
prisiekti, kad jis priešingas ne
grams dalyvauti rinkimuose, 
kad jis stoja už palaikymą 
diskriminacijos prieš negrus, 
kad jis priešingas komunizmui 
ir tokiam įstatymui, kuris 
draustų įmonėsę diskriminuoti 
rasines grupes ir tt.

Skaitai žmogus 
Ne tik Georgijoje, 
pietinėse valstijose 
me politinį raistą.

,tis, kuria reikia gėdytis kiek
vienam padoriam amerikie
čiui.

O mūsų Kongresas nedaro 
nieko, kad pietinių valstijų 
baltąją aristokratiją priverst 
skaitytis su šalies Konstituci
ja ir Teisių Biliumi.

ir manai: 
bet visose 
mes turi- 
Tai padė-

Pusėtinai daug alasavojama, 
kad Tarybų Sąjungos vyriau
sybė neišleidžia moterų, ku
rios būdamos užsienyje apsi
vedė su anglais. Tai esą ir 
bloga ir žiauru.

Geriau būtų, žinoma, jeigu 
jokių suvaržymų nebūtų. Ge
riau būtų, jeigu pasaulyje jo
kių rubežių nebūtų, jeigu 
kiekvienas žmogus būtų lais
vas pasaulio pilietis ir galė
tų gyventi ten, kur tik užsima
no, važinėti, kur tik galva su
galvoja. Deja, taip, kol kas, 
nėra.

Jeigu bloga, kad neišleidžia
mos žmęnos, kurios turėjo pa
galvoti, ką1 daro, kai tuokėsi, 
tai ką bekalbėti apie mūsų vy
riausybės elgimąsi su armėnų 
vaikais? Armėnai nori grįžti 
Tarybinėn Armenijon. Juos 
vyriausybė išleidžia, bet neiš
leidžia jų vaikų. Vaikai at
skiriami nuo tėvų! Kur jie 
dėsis? Kokia jų ateitis?

Kas pasidarė su tuo senu su-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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New York. — < Įsikūrė 
Vzsašališkas Komitetas dėl 
Wallace’o Kandidatūros į 
Jungtinių Valstijų Prezi
dentus. Komiteto pirminin
ku tapo Elmer A., Benson, 
buvęs Minnesotos guberna
torius ir Jungt. Valstijų se
natorius. Bensonas dabar 
yra vienas Minnesotos De
mokratų - Farmerių Darbo 
Partijos vadų.

Wallace pranešė, kad 
prezidentiniam jo vajui va
dovaus C. B. Baldwin, Pro
gresyvių Amerikos Piliečių 
vice-pirmininkas. Prezid. 
Roosevelto valdžioje Bald
win as buvo Farmų Užtikri
nimo administratorius, pas
kui ūkinis direktorius Ita
lijai. Pastaruoju laiku 
Baldwinas darbavosi kaip 
pirmininko pavaduotojas 
Nacionaliame Politinio Pi
liečiu Veikimo Komitete.

Bensono bendrais pirmi
ninkais bus Rexford G. 
Tugwell, Chicagos Univer
siteto politinių mokslų pro
fesorius; Jo Davidson, gar
susis skūlptorius ir* Paul 
Robeson, paskilbęs daini
ninkas ir aktorius. Wal- 
lace’o prezidentinio komite
to sekretorium - iždininku 
paskirtas Angus Cameron, 
vyriausias redak t or i u s 
Little, Brown and Co. kny
gų leidyklos.

Rexford Tugwell buvo

artimas prezidento Roose- 
velto patarėjas, vadinamo 
“smegenų trusto” narys; 
žemdirbystės sekretoriaus 
pavaduotojas ir Porto Ri
ko gubernatorius.

Centras Visašališko Ko
miteto dėl Wallaqe’o Kan
didatūros į Prezidentus da
bar yra McAlpin Kotelyje, 
New Yorke.

Green Agituoja už Unijų 
Sąryšį Prieš Kairiuosius

Miami, Fla. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green šaukė 
Pietinės Amerikos unijas 
sudaryti stiprų sąryšį su 
Federacijos unijomis, esą, 
kad galima būtų pastoti ke
lią komunizmui ir fašizmui 
šioje šalyje ir Pietų Ameri
koj. Toks sąryšis, girdi, bū
tų “tvirtovė” prieš kairiųjų 
vadovaujamą Pasaulinę li
nijų Sąjungą.

Žuvo 28 Meksikiečiai 
Ir 4 Amerikonai, 
Sudužus Lėktuvui

Sumušt Albany Bilius 
Prieš Laisvę!

New York. — Civilių Tei
sių Kongreso pirmininkas 
Dashiell Hammett pašaukė 
visus tos organizacijos sky
rius siųsti delegacijas į 
New Yorko valstijos seime
lį Albany ir reikalauti,, kad 
atmestų bilius prieš piliečių

Tie biliai perša štai ką: 
Suregistruoti visas organi
zacijas, darančias įtaką vi
suomenei arba skleidžian
čias propagandą; reikalau
ti ištikimybės priesaikos iš 
valstijos valdžios darbinin
kų ir tarnautojų; uždrau
sti “raudoniesiems” laikyti 
susirinkimus viešųjų 
kyklų patalpose.

mo-

Žydai užmu-Jeruzale.
šė 1 arabą ir sužeidė 8. A- 
raba\ sužeidė 2 žydus.

Visose valstijose trūksta 
žibalo kurui.

pratimu, kad kol vaikai nepil
namečiai, jų globotojais yra jų 
tėvai ?

“PM” kolumnistas I. F. 
Stone mano, kad Amerikos 
žmonės turi teisę į revoliuciją. 
Jeigu gynimas revoliucinės tei
sės esąs priešingas ameriko- 
nizmui, tai ir Amerikos Ne
priklausomybės Deklaracija 
esanti nesuderinama su ame- 
rikonizmu.

Fresno, Calif. — Nukrito 
ir sudegė lėktuvas, kuriuom 
buvo deportuojami 28 mek
sikiečiai darbininkai. Žuvo 
visi jie ir 4 amerikonai — 
trys lėktuvo įgulos nariai ir 
ateivybės direktorius. Mek
sikiečiai buvo lėkdinami at
gal Meksikon todėl, kad jie 
slaptai atvykę į Jungt. Val
stijas arba ilgiau šioje ša
lyje gyvenę, negu jiem bu
vo leista.

Valdžia Kaltina
General Motors

Washington. — Valdinis 
Darbo Santykių Komitetas 
škundžia General Motors 
kaip darbinio įstatymo lau
žytoją. Nes Gen. Motors at
sisakė tartis su Auto. Dar
bo Unija dėl pensijų darbi
ninkam.

NUSKENDO LAIVAS
. Viduryj Atlanto Vande
nyno nuskendo amerikinis 
karinio transporto laivas 
Connally. Jo žmonės buvo 
pirmiau išgelbėti.

Senatorius Reikalauja 
Parodyt Valdininkų Pajamas

Washington. — Demok
ratas senatorius Glen H. 
Taylor įnešė kongresui su
manymą, kad užregistruotų 
valdžioje savo metines į- 
plaukas visi kongreso' na
riai, federaliai teisėjai ir 
valdininkai,, gaunantieji vi
so daugiau kaip $9,000 per 
metus. Jie taipgi turėtų už
registruoti visas savo spe
kuliacijas pramonių Šerais 
ir farmų produktais.

Vėl skelbiame gražų būrelį lietuvių, prisidėjusių prie 
įsteigimo Amerikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Rytoj 
paskelbsime daugiau. Laukiame daugiau /atsiliepimų. 
Tikimės, kad iš Lietuvių Namo Bendrovės suvažiavimo 
sugrįžę šėrininkai atsimins suvažiavimo nutarimą ir pa
sidarbuos finansinio vajaus sėkmingam užbaigimui. Pa
matykite savo draugus bei pažįstamus ir pakalbinkite 
pasipirkti Šerų. Jeigu visi atliksime savo pareigas grei
tai ir rūpestingai, tikrai galėsime pasidžiaugti darbo pa
sekmėmis.

Sekami hsmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Eileen Klimo, Philadelphia, Pa. $25.00
Elizabeth ir Joseph Bekampis, Merchantville, N. J. 25.00 
Konstantine Sabaleskis, Elmhurst, N. Y. 25.00
Adolph Soutra, Waterbury, Conn.
LMS 2-ras Apskritys, Massachusetts 
Anthony Rimkus, Brooklyn, N. Y. 
Charles Budzinskas, Philadelphia, Pa. 
Olga Kaškiaučiutė, Newark, N. J.

Visais reikalais rašykite: ,
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

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

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Pravda Nesutinka su Dimitravo 
Pasiūlymu Steigti Balkanų 
Valstybių Sųjungų

London.—Maskvos Prav
da nepritaria sumanymui 
įsteigt Balkanų šalių sąjun
gą. Tokį sumanymą davė 
komunist. Bulgarijos prem
jeras Dimitrovas, sugrįžęs 
po tarpusavio pagalbos su
tarties pasirašymo su Ru
munija. Dimitrovas visų- 
pirm siūlė panaikinti mui
tinius mokesčius už produk
tus bei dirbinius, įvežamus 
iš vienos demokratinės Bal
kanų valstybės į kitą. Prav
da, Sovietų Komunistų

Partijos organas, dėl to ra- v so:
“Pravdos redakcija mano, 

jog tiems kraštams nerei
kia dirbtinės x sąjungos nei 
santarvės dėl muitų sienos 
panaikinimo. Jiems reikia 
tik sustiprinti savo nepri
klausomybės apgynimą, o 
tuo tikslu suburti ir suor
ganizuoti demokratin. žmo
nių jėgas namie, kaip kad 
teisingai pasakyta bendra
me devynių komunistinių 
partijų (Kominformo) pa
reiškime.”

Chinų Komunistai Telkia 
Jėgas Naujam Ofensyvui

Mukden. — Chinų komu
nistai atėmė iš Čiang Kai- 
šeko tautininkų Sinlitun 
miestą, svarbų geležinkelių 
mazgą Mandžurijoj. Jie te
belaiko apsuptus ir visomis 
pusėmis suveržtus tautinin
kų pulkus ties Kaiyuan, 
Szepingkai, čangčup ir Ki
rin. Mandžurijos didmiestis 
Mukdenas su aplinkiniu 
plotu taipgi komunistų ap-

suptas. Komunistai dar 
nedarė ryžtingų žygių 
Mukdenui užimti, kaip ra
šo N. Y. Times korespon
dentas Tillman Duręlin.

Komunistai dabar stipri
na savo .laimėjimus ir tel
kia jėgas naujiems ofensy- 
vo žygiams prieš Čiango 
tautininkų armijas. Tuo 
tarpų jie kapoja tautininkų 
geležinkelius ir vieškelius ir 
laimi naujas pozicijas.

Filipinų Prezidentas Dovanoja 
Bausmę Japonų Bendradarbiams

Manila., — Filipinų prezi
dentas Manuel A. Roxas 
išleido manifestą, kuriuom 
paliuosuoja iš kalėjimo vi
sus filipiniečius išdavikus, 
kurie buvo nuteisti kaip ja; 
ponų okupantų bendradar
biai. Roxas atleidžia baus
mę Josei P. Laureliui, kuris 
veikė kaip japonų paskirtas 
pastumdėlis “prezidentas”. 
Kartu bus paleistas iš kalė
jimo Jorge B. Vargas/ to 
neva prezidento sekreto
rius, ir 500 kitų japonams 
bernavusių politikierių. Už
tikrinta, jog Filipinų kong
resas užgirs tuos Roxaso 
“atlaidus” buvusiem Japo
nijos įrankiam.

(Pats Roxas karo metu 
bendradarbiavo su jąpo- 
nais.) <

SCHUMAN TIKISI SO * 
CIALISTŲ PARAMOS

Paryžius. — Klerikalas 
Franci jos premjeras Schu
man tikisi, kad socialistai 
seimo nariai padės jam išsi
laikyti valdžioje. Kilo pla
tus bruzdėjimas prieš. Schu- 
maną dėl to, kad jis pusiau 
numušė pbpierinių pinigų 
frankų vertę, o ypač todėl, 
kad Schumanas nutarė 
pirkti auksą už tiek fran
kų, kiek bus reikalaujama.

ORAS.—Būsią šalčiau. -

Sovietai Protestuoja, kad 
Amerika Atidaro Karinę 
Lėktuvų Bazę Tripoli
Ta Bazė Laužo Talkininkų Taikos Sutartį su Italija, Sako 
Sovietai; Ji Grūmoja Naujom Demokratijom Europoje

London, saus. 29. — So
vietų vyriausybė formaliai 
užprotestavo Amerikai ir 
Anglijai dėl to, kad ameri
konai ruošiasi iš naujo ati
daryti sau karinių lėktuvų 
bazę Mellahoj, arti Tripoli, 
buvusioje Italijos kolonijoj

Sovietai sako, karinės

Jungtinės Valstijos Neleis 
Ginklų Palestinos Žydam

" Washington. — Amerika 
yra uždraudus gabenti gin
klus ir amuniciją Palestinos 
žydams (gintis nuo arabų). 
Amerikos 
šauks to 
bartiniu 
valstybės 
shallas.

(Amerikinės^ kompanijos 
turi platų žibalo biznį ara
biškuose kraštuose; todėl 
Amerika nenori pykinti a- 
rabų.)

valdžia , neat- 
uždraudimo “da- 
laiku”, pareiškė 
sekretorius Mar-

Republikonai Atideda 
Verstiną Rėkrutavimą, 
Taikosi Rinkimams

Washington. — Republi- 
konai kongreso taisyklių 
komiteto vadai nutarė neri
botam laikui atidėti Tru- 
mano reikalavimą įvesti 
verstiną karinį lavinimą vi
siems jaunuoliams. Jie su
pranta, kad verstino rekru- 
tavimb atidėjimas patar
naus jiem rinkimuose. Kar
tu jie nutarė pridėti vete
ranams viso $350,000,000 
paramos per metus.

Irako Premjeras Išnešė 
Savo Kailį į Užsienį

Bagdad, Irak. — Buvęs 
Irako premjeras Jabr, bi
jodamas keršto, išdūmė į 
Transjordaną. 100,000 ira
kiečių grūmojančiai demon
stravo prieš Jabro pasira
šytą karinę sutartį su An- 
glija.

London. — Anglijos sei
mas užgyre $200,000 metinę 
algą karalaitei Elizabethai 
ir jos vyrui Mountbattenui.

Prezidentas Pastoja Kelią 
Geležinkeliečių Streikui

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskyrė ko
misiją, kuri per 30 dienų 
“tyrinės faktus” apie gele
žinkeliečių Brolijų reikala
vimus daugiau algos ir apie 
geležinkelių kompanijų bū
klę. Paskui valdžia vartos 
įstatymų mašineriją,- kad 
/dar 30 dienų sulaikyti tuos 
traukinių darbininkus nuo 
streiko. Jie gi yra 97 nuo
šimčiais balsų nusitarę 
streikuot, jeigu jų reikala
vimai nebus patenkinti.

bazės atidarymas ten, Vi
duržemio Jūros pakrantėje, 
laužo talkininkų taikos su
tartį su Italija. Sutartis le
mia, kad Libijos žmonėms 
bus duota teisė apsispręsti 
ir pasirinkti sau patinkamą 
valdžią. — šiuo tarpu Ang
lija tebėra Libijos “globė
ja.”

Maskvos radijas įspėjo, 
kad karinių lėktuvų bazės 
atsteigimas Mellahoj yra 
pirmoj vietoj atkreiptas 
prieš naująsias Europos de
mokratijas (Bulgariją, Ju
goslaviją, Rumuniją ir kt.)

Minimoji bazė pradiniai 
buvo įrengta karo metu 
prieš vokiečių ir italų fa- . 
šistus. Paskutiniu laiku 
Anglija davė leidimą Ame
rikai atkurti tą bazę. Ko
mercinė anglų ir amerikonų 
spauda pabrėžė didžią ka
rinę bazės svarbą, kad iš 
ten galima bus viešpatauti 
virš Viduržemio Jūros ir 
artimų tai jūrai šalių.

GUATEMALOS PREZI
DENTAS KURSTĄS SU
KILIMĄ NIKARAGVOJ

Nikaragua. — Šio kraš
to karo ministras gen. Ana- 
stasio Somoza kaltino Gua- 
temalos prezidentą Juaną 
J. Arevalo, kad pastarasis 
ginkluoja priešus Nikara
gua valdžios.

Smerkia Uždraudimą 
Prieš Soviet Russia

NewaVk, N. J. — Ketu
riolikos organizacijų atsto
vų susirinkimas užprotes
tavo, kad N‘ewarko apsvil
tos valdyba uždraudė įleis
ti žurnalą Soviet Russia , 
Today į vidurinių mokyklų 
knygynus. Tai “pasimoji- 
mas įvesti minčių kontro
lę”, sako susirinkimo priim
tas pareiškimas. Tą susirin
kimą sušaukė New Jersey 
Valstijos Mokytojų Federa
cija ir valstijinė Nepriklau
somųjų Piliečių Sąjunga.

GAILISI, KAD ŽADĖJO 
ŽYDAMS VALSTYBĘ

Washington. — Amerikos 
apsigynimo sekretorius Ja
mes For ręstai gailėjosi, kad 
ši šalis rėmė nepriklauso
mos žydų valstybės steigi
mą Palestinoje.

BESIMELSDAMI SUŠALO 
BROLIS IR SESUO

Atchison, Kansas.—Skur
džiame farmos name sušalo 
Patrick Gormley, €5 metų, 
ir jo sesuo Alice, 55 metų. 
Sustingę jųdviejų kūnai bu
vo rasti klupsti ir greta.

Camden, N. J. — Įkaitin
ta 7 miesto valdininkai už 
kyšius.

/
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Kad Amerika yra traukiama

Dėl Mūsų Diskusijų Apie Kalbą

Todėl, manoma, mūsų vyriausybė neis prieš Angli-

tol Ji :■

būtų varoma 
reikalavimai, 

pravestų tokį 
O tas viskas

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

priimdamas prez. 
karinės pogramos 
paneigs Jungtinių
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Francūzijos Franko Nuvertinimas
Francūzijoje bręsta smarki valdžios krizė. Schu- 

mano kabinetui pradeda nebesisekti. Jo kabineto iki šiol 
karščiausi šalininkai socialistai pradeda tarp savęs peš
tis ir nebegali Schumanui suteikti šimto procentų pa
ramos.

Visa bėda prasidėjo su vyriausybės nutarimu nu
vertinti Francūzijos franką. Tai buvo padaryta prieš 
keletą dienų. Schuman paskelbė, kad nuo dabar už ame
rikonišką dolerį bus duodama 238 frankai, vietoje 119. 
Buvo sakoma, kad šis žygis laimės Francūzijai daugiau 
dolerių ir prekybos su Amerika. Amerika .visuomet ma
niusi, kad už jos dolerį ji tegauna mažai francūziškų 
frankų.

Dabar jau aišku, kad šis franko nuvertinimas buvo

Prezidentas Trumanas meti
nėje savo kalboje Kongresui, 
sausio 7 d., pakartojo savo pa
reiškimą, kurį buvo padaręs 
lapkričio 27 d., kad Kongresas 
būtinai privalo išleisti įstaty
mą visuotino, verstino karinio 
lavinimosi jaunuoliams. šis, 
Trumano reikalavimas paaksti- 
no visus Wall Streeto agentus, 
Prekybos Butą, Amerikos Le- 
gijoną ir militaristus dar dau
giau veikti už’ pravedimą tokio 
įstatymo, kuris yra surištas su 
visuotinu kariniu prisirengimu 
prie visuotino karo. Per pasta
ruosius porą mėnesių Amerikos 
Legijonas veda su visa energi
ja peticijų vajų už to įstatymo 
pravedimą, lankosi pas valstijų 
gubernatorius ir miestų majo
rus, kad pastarieji paskelbtų 
savaitę, kurioje 
propaganda ir 
kad Kongresas 
karinį įstatymą, 
veda mūsų šalį į pavojų, į III 
pasaulinį karą. Tuomi pavoju
mi privalo susirūpinti kiekvie-

padarytas-su Amerikos žinia ir Amerikos kapitalo nau- nas j v piHetis, kad pastoti 
dai. Anglijai tas nepatiko. Kai Francūzijon plauks ame- jam kelią iki dar nepervėhi. 
rikoniški doleriai ir prekyba, tai kas beliks Anglijai? ’ Kad Amerika yra traukiama 
Jeigu ji norės lenktynėse atsilaikyti, ji turės savo svarą i į visuotiną karinį prisirengimą 
nuvertinti. Bet jai tas labai neparanku ir nepatinka. Čia ’ prįe ’ visuotino karo, yra svar- 
jau buvo Amerikos kapitalo netiesioginis bakstelėjimas ! biu valdišku dokumentu ra- 
Anglijos kapitalui pašonėn. ' ; portas, kurį patiekė praeitu

Kaip į tai pažiūrėjo Francūzijos žmonės? Francu-'metų gegužės 29 d. Prezidento 
zijos Komunistų Partija išėjo prieš šitą Schumano ka- |Patarėjų Komisija (President’s 
bineto finansinę reformą. Kaip diena aišku, kad franko Advisory Commission). Rapor- 
nupiginimas reiškia Francūzijos žmonėms pragyvenimo tui c^u°tas vardas Programa 
pabranginimą. Ypatingai kainos tų daiktų, kurie gau
biami iš Amerikos, pakils dvigubai. Paskui seks visos 

' kainos ant visų daiktų!
Socialistai Schumano kabinete balsavo už franko !

’ nuvertinimą. Bet jie, matyt, buvo Schumano sužavėti 
’ ir “pamiršo” pasiklausti savo žmonių. Atsirado sočia-i 
' listų, kurie pamatė savo ministerių klaidą ir franko nu-1 
' vertinimą pasmerkė. .

Kuomi šie ginčai pasibaigs? Ar Schumano kabinę-, boCsistei/ios 'tin'w''pasauline 
tas laimės parlamento daugumos pasitikėjimą? Ar Fran- į - - — .............
cūzijos socialistai parlamente balsuos už franko nuver
tinimą?

Šiuos žodžius rašant, šitie klausimai tebėra neat
sakyti.'Jie bus atsakyti už įdienos kitos.

kratijos, Jauni Progresyviai Pi
liečiai, Amerikos Veteranų Ko
mitetas ir Jungtinis Negrų Ve
teranų Susivienijimas, Moterų 
Komitetas už Pastovią Taiką, 
Moterų Kliubų Generalė Fede
racija, Amerikos Moterų Kon
gresas, Katalikių Moterų Na- 
cionalė Taryba, Religinių Mo
terų Jungtinė Taryba ir 
daugybė profesionalų bei pre
kybininkų organizacijų yra pa
siuntę Kongresui savo pareiš
kimus prieš tą Amerikai pra
gaištingą karinį prisirengimą.

Kas viršuj pažymėta yra rin
kinys vieno rūpestingo žmogaus 
iš Kongreso rekordų Washing
tone, kad parodyti, prie kokio 
pavojaus mūsų šalis yra stu
miama ir kad visokio įsitikini
mo žmonės įžiūri tą pavojų ir 
priešinasi jam. Bet to dar ne
užtenka, nes Wall Streetas su 
visais monopolistais, kurie iš 
karo žėrėsi dolerius bilijonais, 
yra pasiryžę užkurti III pasau
linį karą, kad sunaikinti demo
kratijos besiplėtimą Europoje, 
ir jie tą atsieks, jeigu apatinis 
J. V. Amerikos žmonių sluoks
nis neparodys savo griežto pa
sipriešinimo. Lietuvių organi
zacijos kaip ir neparodė dar 
jokio pasipriešinimo, o jos pri
valėtų daugiau veikti tarpe lie
tuvių ir savo kolonijose dėtis 
prie tarptautinio prieškarinio 
judėjimo, nes jeigu įvyktų koks 
pasikeitimas, mes, kaipo svetini-

Gerai prityręs lobyjistas, ku
ris daug veikia prieš tą karinę 
programą tarpe kongresmanų 
ir senatorių sako, kad tik treč
dalis kongresmanų bei Senato
rių yra priešingi to biliaus pri
ėmimui. Tai čia ir glūdi III 
pasaulinio karo pavojus, prieš 
kurį kiekvienas privalo veikti ir 
veikti greitai, siunčiant reika
lavimus savo kongresmanams ir 
senatoriams, kad jie balsuotų 
pilies tą visą Trumano komisi
jos karinę programą.

Daugybė J. V. Amerikos or
ganizuotų žmonių jau pareiškė 
savo priešingumą tam biliui: 
Darbo unijos, AFL, CIO, Ge
ležinkeliečių Brolijos ir visos 
neprigulmingos unijos, įvairios 
farmerių organizacijos, Federa- 
lė Bažnyčių Taryba, Naciona- 
lė Katalikų Labdarybės Konfe
rencija, Katalikų Vyskupų Ta
ryba, Metodistų Generalė Kon
ferencija, Metodistų Vyskupų 
Taryba ir daugybė protestoniš- 
kų religinių grupių. Amerikos 
Rabinų Konferencija, Naciona- 
lis Mokslininkų Susivienijimas 
bei įvairios profesorių, mokyto
jų ir mokinių grupės, daugybė 
negrų religinių ir apšvietos or
ganizacijų, Suvienytas Krikš
čionių Jaunimo Judėjimas, gimiai, daugiau nukentėtume. 
Amerikos Jaunimas dėl Demo- J. N. S.

LAISVES VAJUS
—-------< t------------

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

giausia naujų skaitytojų. Visų kolonijų veikėjų ir 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......... •......... 7964
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J..........  6010 ,
Brooklyno Vajininkai .... ........................ .... 5836
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa......... ................ .. 5572
J. Bakšys, Worcester, Mass.......... •.. • •.................... 5528
Hartfordo Vajininkai ........................ ...... 4535
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. .. ................. 4395
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass........................... • •.. 3008
P. Anderson — L. Bekešienė, Rochester, N. Y........ 2719
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............• • • ..........  2684

i .
! dėl šalies Saugumo?’ Toje pro-1 
j gramo je yra viskas, kas reika- 
i linga prisirengimui prie visuo- 
I tino karo, ir išdėstyta panai 
j šiai:

(1) Varyti tarpe žmonių 
i tokią propagandą, kad jie at
mestų diktatorišką filosofiją iš 
užsienio. (2) Suvienyti žvalgy-

Kalbos ir Rašybos 
Reikalais

Lawrence vajininkai .......... 2096
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 1792
P. Anderson, Rochester ...... 1455
LLD 20 kp. Moterų Skyr.

Binghamton ...................  1330
P. Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 1219
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 1098 
P. J. Martin, Pittsburgh ...... 1092
J. Grybas-J. Casper, Norwood 3076 
J. Bimba, Paterson ...................  969
V. J. Stankus, Easton ...............  968
M. Janulis, Detroit .................... 954
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ............................. 912
P. Šlekaitis, Scranton ................ 908
J. Balsys, Baltimore .................. 876
P. Šlajus, Chester. Pa............. 855
V. Padgalskas, Mexico .......... 844
V. Ramanauskas, Minersville .... 767 
S. Puidokas, Rumford, Me....... 710
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 683
C. K. Urban, Hudson .......... 642
J. Šimutis, Nashua ................ 635
S. Tvarijonas, Detroit .............. 552
A. Bakūnienė, Cliffside, N. J. .. 536

Parengimais, 
vome sekamai:

V.- Smalstienė, Detroit ........... 522
J. Rudman, New Haven ........... 514
J. Urban, Pittsburgh, Pa............ 468 ♦ *
J. Kalvelis, Bridgewater ....... 456
A. Bemat, Los Angeles ........... 448
J. Blažonis, Lowell, Mass.......... 384
A. P. Dambrauskas, Haverhill 380
M. Sliekicnč, Gardner ............  336
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308
A. Valinčius, Pittston ...... ;.......
J. Matachun, Paterson .............
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.

Zukiene, Binghamton .........
V. Valukas, Wilkes-Barre .......
F. J. Madison, Youngstown, O. 
A. Navickas, Haverhill .............
E. Kasperiene, Wilkes-Barre .... 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
V. Vilkauskas, Nashua ............
M. Paulauskas, Pittsburgh .......
J. Adams, Grand Rapids ...........
L. Prūseika, Chicago .................. 84
J. Žebrys, Cleveland, ................  71
H. Bernatas, Tampa, Fla.............. 52
P. Baltutis. Chicago .................... 28

280
252
192
176
163
168
168
159
140 
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aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga-

plotme. (3) Kontroliuoti ir ves- 
! ti Amerikos mokslo .jėgas išra
dimams galingų karinių instru
mentų. (4) Industrijų mobili
zavimas ant pastovaus karinio 
pamato. Budavojimas ištisų po
žeminių miestų, fabrikų bei 
atominių ir bakteriologinių 
bombų požeminių patalpų. (5) j 
Galingos oro jėgos, kurios da
rytų nuožmiausią misiją .apsi
gynime užpuolant (defense by 
attack).. (Pastarasis paragra
fas jau vykdomas, jau disku- 
suojama Kongrese apie pasky
rimą $1,000,000,000 padvigu- 
binimui orlaivių gamybos). 
(6) Išvystyti armijos, karinių 
bei prekybinių laivynų strate
gines bazes, kad būtų galima į 
priešą smogti triuškinančiais 
smūgiais iš visų pusių. (7) 
Suvienijimas ginkluotų jėgų, ir 
(8) Visuotinas, verstinas kari-

• šio 27 d. įvyko kruvinos riaušės, kuriose žuvo keletas nis lavinimas. - 
•desėtkų žmonių, o šimtai tapo Sužeista.

Irakas ir Anglijos Politika
Prieš dvyliką dienų Irako premjeras Saleh Bey pasi- 

. rašė “militar. apsigynimo ir savitarp. pagalbos” Sutartį su 
Anglija. Anglijos vyriausybė tai paskaitė didžiausiu lai
mėjimu. Būvu sakyta, jog šita sutartis tarnaus už pa- 

. vyzdį panašioms sutartims su visomis arabiškomis šali
mis. Anglijos užsienio reikalų sekretorius Bevinas di
džiavosi savo diplomatinių gabumų laimėjimu. Jis sakė, 
kad greitu laiku Viduriniuose Rytuose bus pastatyta ga
linga tvirtovė prieš Tarybų Sąjungą.

Bet Irako premjeras sugrįžo iš Londono ir pradėjo 
tą sutartį piršti savo kraštui. Jis bandė aiškinti, kad 
sutartis labai naudinga Irakui. Tačiau kitaip suprato 

,'Irako žmonės. Prasidėjo bruzdėjimas prieš bandymą 
• Iraką padaryti Anglijos karine baze. Pasirašytos sutar
ties ratifikavimas tapo atidėtas. Sostinėje Bagdade sau-

Visuotino karinio lavinimo 
Premjeras Bey su visu kabinetu turėjo rezignuoti, i bilius jau priduotas praeitų 

metų liepos 25 d., baigiantis 
Kongreso 'vasarinei sesijai. Bi- 

' liūs .yra žinomas kaipo II.R. 
4278. Jeigu nesitas tvirto žmo
nių pasipriešinimo, bilius bile 
laiku galės patapti įstatymu. 
Kongresas, 
Trumano 
įstatymą, 
Tautų priimtą nusiginklavimo 
rezoliuciją, po kuria ir mūsų 
šalies delegatai pasirašė. Bus 
visokiais zbūdais .mėginama įti
kinti, kad tas daroma šalies 
-saugumo — apsigynimo dėl. 
Bet bent kiek blaivai protau
janti žmonės mato, kad Ameri
ka yra statoma į Hitlerio, ba
tus.

■, Tai buvo Anglijai perkūnas iš giedro dangaus. Praneši- 
’• ihai sako, kad ponas Bevin beveik žado neteko. Įvyko tai, 
-ko nesitikėjo. Jis manė, kad Iraką jis jau turi savo ki
šenėje, o pasirodė visiškai kas'kita. Didelis smūgis dar- 

•biečių vyriausybės imperialistinei diplomatijai.
; • Kas, žinoma, svarbiausia, tai kad Irako pavyzdį gali 
t pasekti kitos arabiškos šalys. Tai yra rimta Anglijos 
;• imperialistams pasarga, kad jų užhiačios Viduriniuose 

Rytuose nepraeis taip sklandžiai, kaip buvo Bevino ti- 
kėtasi. ’ F

Palestina ir Jungtinės Valstijos
Washingtonas pilnas gandų apie.įvykius Palestinoje. 

■.Plačiai šnekama, kad Jungtinės Valstijos gali atsiimti 
pri tarimą Palestinos padalinimui į žydų ir arabų valsty
bes. Jau dabar mūsų valstybės departmentas neišleidžia 
iš Amerik. ginklų žydhms Palestinoje. Tuo tarpu arabai 

'gerai ginkluoti. Palestinos arabai gauna ginklų iš ara
biškųjų kraštų, kurios apginkluoja Anglija. O kai Pa- 
‘ lestinoje kils baisi, suirutė, mūsų vyriausybė, sakoma, 
pasakys, kad padalinimo idėja neprigijo ir reikia nuo jos 
atsisakyti.

* Tiktai taip, sakoma, galima išaiškinti mūsų vyriau
sybės griežtą nusistatymą neparduoti ginklų Palestinos 

j žydams. • ‘ •
Šiems gandams priduoda pagrindo Anglijos nusista

tymas. Kaip tik tuo laiku, kai arabai daro puolimus ant 
žydų Palestinoje ir arabiškosios šalys ruošiasi karui 
prieš Jungtinių Tautų nutarimą Palestiną padalinti, Ang
lijos užsienio reikalų sekretorius Bevin laiko konferen
cijas su tų kraštų atstovais ir siūlo jiems “apsigynimo” 

■ sutartį. Anglija, kaip žinoma, nepritaria Jungtinių Tau- 
,tų nutarimui Palestiną padalinti/ Be to, neseniai buvo 
pranešta, kad pagal senas sutartis Anglija siunčia ara
biškoms šalims didelius kiekius ginklų.

Nudžiugau, kai anądien vie
nas mūsų vadovaujančių drau
gų “Laisvėje” pasisakė už 
kalbos skyrius mūsų dienraš
čiuose. Jis diskusantus netgi 
padrąsino.

Kiek tai liečia mane patį, 
pirmą pakėlusį šį klausimą 
(“Vilnyje”), tai tiesa, kad iš
stojau labai ^nedrąsiai. Jau
čiausi lyg įšokęs į “svetimą 
daržą.” Viena, dėl to, kad ne
sijaučiu kopipctentingu ką 
nors kalbos mokyti (pats ieš
kau tų, iš kurių galėčiau jos 
pasimokyti), o antra — kalbos 
reikalas turėtų rūpėti vyriau
siai patiems redaktoriams.

Tam mano straipsneliui pa
sirodžius, tik vienas drg. Mi- 
zara šiltai iškeltuoju reikalu 
atsiliepė. Iš kitų galima bu- 
vro laukti tik to, kaip vienas 
vėliau dėbtelėjo:

—Tai ką, tu nori redakto
rius rašybos išmokyti?

—Ne išmokyti, o tik tulžį 
ant jų išlieti!—atkirtau jam.

Pradėjus ateidinėti pas mus 
Lietuvos laikraščiams ir daž
nai mūsiškėje spaudoje tilpti 
Lietuvos rašytojų specialiai at
siųstiems straipsniams, tuoj 
teko pastebėti didelio skirtumo 
tarp jų ir mūsiškės spaudos 
kalbos. Tačiau didžiuma mū
siškių plunksnos žmonių nero
do jokio palinkimo Lietuvos 
rašytojų kalbą-rašybą pasekti. 
Gi tuo pačiu metu tūli mūsų 
politinių oponentų redaktoriai 
daugumą mūsiškių yra toli 
pralenkę. x

Dar daugiau. Tūli mūsiškiai 
ilgamečiai plunksnos žmonės 
ne pasistengė išmokti nė nuo 
seniai amerikiečių bendrai be
silaikomų taisyklių. Jie vis 
dar teberašo tūlus prielinks
nius su daiktavardžiais, skait-

Philadelphia, Pa. 
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Haverhill, Mass. 6.00
Grand Rapids, Mich. 5.50 
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Shenandoah, Pa. 5.00
Minersville, Pa. 4.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Rumford, Me. 3.00
Baltimore, Md. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. 1.00

vardžiais bei įvardžiais vienu 
žodžiu: “begalo,” “bepasto- 
gės,” “beto,” “dėlko,” “už
tai,” “nevisi.” “Grąžinti” ir 
“gražinti” prasmėms jie rašo 
tą patį žodį “gražinti.” “Ad
vokatas” — amžinai “advaka- 
tas.” Ir tt., ir tt.

Kuomet mūsų idėjos žmo
nės vairuoja visas Lietuvos gy
venimo sritis, taigi ir kalbos, 
ar gali būti malonu mums 
matyti saviškių laikraštininkų 
Amerikoje kalboje - rašyboje 
atsilikimą ir nesistengimą nė 
krustelti pirmyn?’

Ir šitokiam atsilikimui iškel
ti ne būtinai reikia profesorių. 
Kad Lietuvos rašytojai rašo 
“mokytis,” “aukoti,” o mūsiš
kiai — “mokintis,” “aukauti,” 
šitokius skirtumus matyti, juos 
iškelti ir saviškius paraginti 
Lietuvos rašytojų kalbą-rašybą 
sekti gali bile eilinis laikraščių 
skaitytojas. Ir šitokias pasta
bas vieni kitiems darydami ir 
nors mažyčio rūpesčio ’ paro
dydami, mes galėtume pada
ryti didelį šuolį pirmyn, ir 
palaipsniui išnyktų iš mūsiškių 
laikraščių toks Babilonijos 
Bokšto kalbos sąmišis, kaip, 
pavyzdžiui, tame pačiame 
laikraštyje to paties žodžio 
trejaip rašymas: “kliubas,” 
“klubas,” “klubas.”

Na, bet grįšiu prie pasisa
kiusiojo už kalbos skyrius lais- 
viečio. Kai sakiau, buvau nu
džiugęs jo pasisakymu. Bet... 
neėmė daug laiko, kaip jis 
kalbamuoju reikalu vėl išsto
jo, šiuo kartu lyg apgailes
taudamas savo išsišokimą. 
Dabar jis sukuria tris pro
vincinius, kalbiniai - rašybi- 
n-iai neaptašytus charakte
rius — dzūką, žemaitį ir “ka
lakutą” — ir \ji<ems paveda 

-prie kazyrų stalo visus kalbos 
klausimus išspręsti. . . Ir “ka
lakutas” duoda vėjo, ka'd tie 

, i sugadino 
jam visą vakarą, buvusį, pa
skirtą svarbesniam reikalui— 
kazyravimui. . .

Bendrine Kalba

,  -------------, v „ - x, c? lanui/čis uuoua v<
ją ir ieškoą geriausio pasiteisinimo atėmimui pritarimo | Raibos klausimai
padalinimui. Mūšų vyriausybė taip pat galvojanti apie 
arabiškų .kraštų patraukimą savo pusėn. Trumano Dok
trina reikalaujantį Vidurinius Rytus padaryti tvirto
ve prieš komunizmą. (5 kad arabiškas šalis laimėti savo 
politikai, tai reikia jas patenkinti, padarant joms nusi
leidimą Palestinos klausimu.

Dabar kyla klausimas, kodėl tačiau mūsų delegaci
ja Jungtinėse Tautose balsavo už Palestinos padalinimą? 
Aiškinama taip, kad tuo laiku dar nebuvo taip aiškus 
arabų nusistatymas. Buvę manyta, kad arabai pasigin- 
činę nusileis ir sutiks su padalinimu. Tačiau jie buvo 
klaidingai suprasti ir dabar prezidentas Trumanas. ir se
kretorius Marshall pradeda rimtai svyruoti, ar apsimo
ka laikytis padalinimo idėjos prieš tokią griežtą arabų 
opoziciją. ■ . .

“Kalakutas” bando užgin
čyti buvimą tokio dalyko, kaip 
bendrinė kalbą. Jis sako :

“Kas per sutvėrimas toji 
bendrinė kalba? Kiek galvų, 
tiek protų ir autoritetų. Kiek
vienas mano, kad jo kalba yra 
gryniausia kalba ir turi būti 
bendrinė kalba.”

„Ne, draugė “kalakute,”
(Tąsa 5-me pusi.)

Liet. Darb. Klubas, Eli
zabeth, N. J., jo kapitonas 
Antanas Stripeika prisiun
tė keturias naujas prenu
meratas ir atnaujinimų.

Brooklyno vajininkams 
pagelbėjo A. Balčiūnas su 
atnaujinimais ir Geo. Ku
raitis su nauja prenumera
ta ir atnaujinimu.

Philadelphia, Pa., Pilėnas 
paaugo punktais su A. 
Smith ir P. Valantienės pa
galba, jie prisiuntė atnauji
nimų.
' Hartfordiečiains pasi
darbavo F. J. Repšys ir J. 
Kazlauskas (Wethersfield) 
su atnaujinimais, o Domicė
lė Aksomitas prisiuntė nau
ją prenumeratą,

J. Mdckaitis, Bridgeport, 
Conn., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

V. Padgalskas, Mexico, 
Me., prisiuntė atnaujinimų, 
o jo bendradarbis, J. Žilin
skas, prisiuntė nadją pre
numeratą ir atnaujinimų.

K. Valaika, Cleveland, 
Ohio, bendradarbis S. K. 
Mazan, prisiuntė naują pre
numeratą ir A. Žukas, pri
siuntė atnaujinimų.

Šie, vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami at-
naųjinimų: M. Svinkūniene, 
Waterbury, Conn., J. Bim
ba, Paterson, N. J., J. Si
mutis, Nashua, N. H., S.

Tvarijonas, Detroit, Mich., 
J. Žebrys, Cleveland, Ohio.

Aukomis gavome seka
mai:

Juozas Matulevičius, Dor
chester, Mass., $10.

Po $3: J. Mačėnas, Phi
ladelphia, Pa., Mrs. T. La
pin, Hudson, N. H., C. A. 
Portage, Pa., Mary Zabu- 
kas, Providence, R. I.

J. Stasevich, Bethlehem, 
Pa., $1.

Frank Nagine, Keene,
|n. h., $i.

Tai tiek šį sykį. Prašome 
įsitėmyti, kad vajus oficia
liai užsibaigia sausio 31 d., 

s š. m., paskutiniai rezultatai 
bus priimti iki vasario 2 d.

i Nevėliau!
Vajaus rezultatai dar sy

kį pasirodys spaudoje, bus 
paskutiniai 'rezultatai.

Dėkuojame už aukas ir ' 
vajininkams už gražų pasi
darbavimą.

L. Adm-cija.

London. — Franci j ai nu
piginus savo pinigus, nu
puolė anglų valdžias bonų 
vertė.

Washington. — CIO uni-
jų centras kaltino demok‘ 
ratus ir republikonus už 
kainų išpūtimą; reikalavo 
sugrąžint kainų kontrolę.

2 pusi.—Laisvėj Liberty, Uth. Daily)-* Penlc t., Sausio 30, 1948



Lit M > ’.i i A i 'iIiii iWiMM

PITTSBURGHO ŽINIOS $

MM

Iš TIKRŲ JVYKIŲ
MŪSŲ VEIKIMAS 
PER 1947 METUS

Pittsburgho progresyvių vei
kimas buvo neblogas, nes ne- 
pasilikom nuo kitų gerai vei
kiančių kolonijų progresyviam 

• darbe: Turėjom kelis gerus pa
rengimus, visi gerai pavyko ir 
gerą finansinę paramą atnešė 
progresyviam darbui, visuose 
parengimuose labai gerai pasi
rodė mūsų moterys su darbu. 
Mūsų draugijos paaugo, gauda
mos po keletą naujų narių, kaip 
kurios draugijos gerai ir finan
siškai pakilo, tai yra ženklas 
geros ateities. Turėjom pasiun
tę keletą delegatų į New Yorką, 
kada įvyko mūsų trys didieji 
suvažiavimai. Prisidėjom prie 
paramos mūsų spaudos. Nema
žai prisidėjomč ir prie įsteigi
mo Lietuvių Kultūrinio Centro 
namo New Yorke. Kaip atro
do, dar kaip kurie savo priža
dų neišpildė, reikia tikėtis, kad 
tas bus išpildyta.

Pittsburgho skyrių Laisvėj 
palaikėm be pertraukų; kores
pondentai savo pareigas atliko. 
Pittsburgho skyrių ir neblogai 
parėmė daug biznierių, duoda
mi savo pagarsinimus. Ačiū 

‘ jiems už paramą.
Trumpai pasakius, pittsbur- 

ghiečių ir apylinkės pirmeivių 
veikimas buvo geras per 1947 
metus ir pasekmės to veikimo 
visados buvo geros.

‘ Su 1948 metais ir yra pasiry
žimas daug darbo padaryti, nes 
apskričiai LDS ir 
pos rengiasi prie

Apart visokių 
turėsime daug su
dėti ir prie šios šalies išrinki
mo gerų valdininkų į įvairias 
valdžios įstaigas. Todėl, su 1948 

• metais, kiekvienas prisidėkime 
prie naudingo darbo.

LLD ir kuo- 
paren girnų.
parengimų, 

darbu prisi-

Pittsburgho Spirgučiai
Marshalląs Pittsburghe

Pittsburgho Chamber 
Commerce, kuri susideda 
stambiųjų biznierių ir indus
trialist!), turėjo surengę di
džiausią bankietą dėl Valstybės 
sekretoriaus G. C. Marshall’©. 
Į bankietą susirinko apie 1200 
stambiųjų ponų ir jis tenai 
jiems spyčių pasakė. Kadangi 
tas spyčius buvo transliuoja
mas per didžiąsias radio stotis, 
tai, be abejonės, ne vienam te
ko jo kalbą girdėti. Taipgi iš
tisai jo kalbos teistas buvo at
spausdintas kapitalistinėj spau
doje. Svarbiausia Marshallo 
kalba dabar yra išgauti bilijo
nus dolerių kovai prieš Europos 
žmones, kurie veda kovą pasi- 
liuosavimui iš kapitalistinių ža
bangų. Marshallas gąsdina 
Amerikos stambiuosius biznie
rius ir industrialistus, sakyda
mas: Jeigu Europa žlugs,’ tai 
turės Amerikos industrija ir 
komercija nukentėti. Marshal
las vadina Europos žlugimu, 
kad Europos gyventojai nori 
atsistoti ant kojų, pasigaminti 
Viską, kas jiems reikalinga ir 
neduoti savęs išnaudoti Euro
pos ir Amerikos kapitalistams. 
Tai didžiausias striokas dėl 
Amerikos valdininkų, kurie ar
ti susirišo su didžiausiu 
rikos kapitalu. Tai jie 
lauja bilijonų dolerių iš 
rikos gyventojų, kad jie
ketų taksais dėl naikinimo ky
lančio progreso Europoj! Ar il
gai Amerikos gyventojų kupra 
galės panešti tą sunkią taksų 
naštą ? V. B.

of

Ame- 
reika- 
Ame- 
sumo-

Glendale, Pa

Tai jau praleidom 1947 me
tus. žiūrint pasauline plotme, 
praeiti metai buvo kovų metai. 
Nors oficialiai karas jau užsi
baigė, bet praeitą metą daug 
kraujo buvo išlieta, daug gy
vasčių; žuvo Chinijoj, Indo-Chi- 
nijoj, Graikijoj,. Indijoj, Pales
tinoj ir kitur. Užsienio ginklais 
brolis brolį žudo. Aukštesnė 
luomą, pagalba užsienio kulkų 
bando savo liaudį laikyti po 
padu. Pas mus Amerikoje ban
gos šaltų kovų už duoną, už 
pragyvenimą irgi praėjo. Ką 
duos mums šie 1948 metai? Ar 
sumažės tos pasaulyje žudynės? 
Ar susipras “civilizuoti” vieš
pačiai ir nustos teikę ginklus 
ir akstinę prie žmonių skerdy
nės ir žemesnės klasės paver
gimo? Ar pagerės darbo žmo
nių gyvenimas čion, Suvienyto
se Valstijose?

laikraštį LIAUDIES ' BALSA, 
P.O. Box 1013, Sta. iC, Toronto 
3, Ont., Canada. Kaina $3, Tai 
labai geras laikraštis. Skaity
dami pažangesnę lietuvišką 
spaudą, daugiau žinosime apie 
mūsų seną tėvynę Lietuvą ir 
daugiau suprasim apie visą pa
saulinę žmonių tvarką.

Pažvelgus i Kitą Pusę
t

Per 1947 metus visos vieti
nės draugijos, kurios užlaiko 
kliubus, padidėjo skaičiumi na
rių ir gerokai sustiprėjo finan
siškai. Bet kita istorija pas se
ną SLA. Tenai labai sumažėjo 
nariais, yra tokių kuopų, kurių 
narystė sumažėjo net ant 50 
nuošimč. Nėra tokios Pittsbur
gh© SLA kuopos, kad nebūtų 
sumažėjus nariais. Naujų na
riu) neprisirašo. Apskričio su
važiavime paaiškėjo, kad aps
kritys turi 16 kuopų, penkioli
ka kuopų neprirašė nei vieno 
nario, tik viena kuopa gavo po
rą narių. Reikia atminti, kad 
dabar ir vajus yra, plati agita
cija yra varoma per Tėvynę. 
Pittsburghe yra Pild. Tarybos 
narys Dargis, keli pastoviųjų 
komisijų nariai, tačiau toki mi- 
zemi rezultatai! Tos liūdnos 
pasekmės priežastis yra: nie
kinimas ir šmeižimas progresy
vių SLA narių per organą 

. Tėvynę ir nereikalingas oižkro- 
vimas mokesčių ant seni; SLA 
narių ... Laike SLA valdybos 
nominacijų, nariai neįdomavo, 
į susirinkimus neskaitlingai at
silankė, todėl ir nominacijos 
atrodė labai mizemos.

Pav., vienas

. Ir Vėl Barška

Tarybininkai vėl lenda į 
draugijas ir krato jų kišenes 
dėl savo niekšiškos propaga*n- 
dos. Bet jau šiais metais šimti
nių negauna, turi pasiganėdinti 
keliais doleriais.
barškalas barška per klerika- 
liškas L. kad Liet. Mokslo 

• D-ja išrinko delegatus ir gavo 
dvidešimt penkius dolerius,v ir 
pila kibirą purvų ant pažangių
jų LM D-jos narių, kad jie te
nai jiems tą pragaištingą biznį 
sugadinę. Pereitais metais iš 
LM D-jos tarybininkai iščiulpė 
$500. Reikia tikėti, kad su lai
ku tų begėdžių dolerių žuvavi- 
mas visiškai sustos. Kitos drau
gijos ir mažai aukoja. Jeigu de
legatus išrenka, tai tiktai, kad 
nusiuntus ką tenai pažiopso
ti... *

šitas miestukas stovi tarpe 
Heidelberg ir Garnegie. 
tiers upelis atskiria. B 
stovi Heidelberg, iš 
Camp Hill, o iš šiaurių 
gie. Glendale įeina į 
Township. Tai yra 
Township centras, čia 
Township namas, kur laiko vir
šininkai susirinkimus, taip sa
kant, čia susirenka visa Town- 
shipo valdžia. Yra pusėtinai 
turtingas Townshipas, turi tris 
pradines mokyklas (Public 
Schools) ir vieną aukštesnę mo
kyklą (High School).

Townshipo ribose yra 2 plie- 
ųp įmonės, viena puodų bei vied- 
rų, viena tepalo-šmero, viena 
ratų nudildymo - nulyginimo, 
viena chemikalų ir viena malia
vų - peinto įmonė. Yra vienas 
taip vadinamas ^valdiškas pro
jektas, kur gyvena kęliolika 
šimtų gyventojų. Yra nemažai 
didesnių farmų ir taip pat yra 
mažesnių farmų. 1941 ir 194? 
metuose pradėjo statyti daug 
gyvenimui namų, bet laike karo 
buvo sustoję statyti, nes nebu
vo galima gauti medžiagos dėl 
namų statymo.

Po karo vėl pradėjo daug na
mų statyti, ypatingai 1946 ir 
1947 metuose jau daug prista
tė. Taipgi čia stato ir taip va
dinamus “pigius” namus, kurie 
yra sukalti iš plonų lentukių, 
bakskario mados, tik ką plates
ni, penki kambariai ir maudy
nė ir, žinoma, po visu namu 
skiepas, .šitie * namukai pi
giausi — tiktai 9,300 dole
rių. Jie taikomi daugiausia 
buvusiems antro karo kariams. 
Žinoma, jeigu pinigų mažai tu- 
rėsi ir turėsi mokėti taip, kaip 
rendomis, po $50 į mėnesį, tai 
prisieis mokėti apie 20 metų, 
kur darbininkams veik negali
ma išmokėti,, nes mažai kam pa
sitaikys, kad per 20 metų turė
tų nuolatinį darbą, nesirgtų ir 
galėtų sumokėti po $50 kas mė- 
nesis tfendos. Kas veik negali
ma, ypatingai darbininkams su 
didesnėmis šeimomi^. Scott 
Township gyventojų, kaip ap
skaičiuojamus apie 8,000; kuo
met pristatys dar daugiau na
mų, tai, žinoma, viršys tą skait
linę.

Glendale yra dvi bažnyčios,

Char- 
; pietų 
vakarų 
Carne- 

Scott 
Scott 

'yra

Pittsburgho lietuviškam laik- 
raštukyj Lietuvių žiniose (No. 
51 praeitų metų) skaitau, kad 
“Lietuviai įsijungė į antikomu
nistinę veiklą.” Pasirodo, kad 
tarybininkai - klerikalai su sa
vo pastumdėliais išrinko tam 
reikalui komisiją, kurion įeina 
prof. Tarulis, kunigas Rakaus
kas, S. Gabaliauskas, P. Dargis 
ir S. Bakanas, kurie Pittsbur
gh© susisieks su kitomis pana
šiomis grupėmis kovai prieš 
komunizmą. Kokia kova prieš 
komunizmą bus minėtų lietuviš
kų špicų? Gal jiems pasiseks 
kur vieną kitą pažangesnį lie
tuvį įskųsti darbdaviams. Gal 
jiems pasiseks vieną kitą pa
žangesnį lietuvį įskųsti valdžiai. 
Gal vienas1 kitas lietuvis, pa
galba lietuviškų šnipų, bus su
areštuotas ar iš darbo išmestas, 
bet toji karjera . tiems “didvy
riams” nei naudos, nei garbės 
neneš.

Gruodžio 30 d. Henry Wal
lace paskelbė, kad jis bus 1948 
m. nepriklausomas kandidatas 
į Jungt. Valstijų prezidentus. 
Tai sukėlė daug visokių komen
tarų, kaip kitur, taip ir Pitts
burghe. Pittsburgho miesto 
majoras, demokratas David L. 
Lawrence, demokratų partijos 
nacionalio komiteto narys, apart 
kitko, sako, kad Wallace yra 
klaidingas, ir jis tikras, kad ar 
su Wallace ar be jo, demokra
tų partija bus ir ateityje libe
rališka, kovinga partija, kurią 
suorganizavo Jefferson ir ją 
vadovavo Jackson,\ Wilson ir 
Franklin D. Roosevelt. Taip, 
aš sutinku su ponu Lawrence, 
kad demokratų partija idealis
to žmogaus suorganizuota ir 
garbingų žmonių vadovauta, 
bet dabar .. . sutrempta ir Ame
rikos piniguočių įnagiu pavers
ta.

Lietuvoj caro laikais irgi bu
vo šnipų prieš kovotojus - re
voliucionierius. Kunigas Lau
kaitis, bendradarbis juodašim
čio praloto Antanavičiaus, bū
damas caro 4-toj Dūmoj, gy
rėsi caristams, jog lietuviai ku
nigai daug pasitarnavo caro 
valdžiai “kramolą,” tai yra re
voliucinę ' kovą,' paikindami. 
Pralotas Alšauskas, kuris vė
liau savo meilužę Ustinauskie- 
nę pasmaugė, irgi gerai darba
vosi ir išdavinėjo caro valdžiai 
darbininkus ir šimtus caro val
džiai kitų patarnavimų atliko. 
Už tuos patarnavimus caro val
džia 1909 m. suteikė jam 500 
rublių dovanų, bet darbininkai 
praminė Kauno Ober-Policmeis- 
teriu.

Paskui Smetonos ir Hitlerio 
laikais, klerikalų, fašistų ir jų 
pastumdėlių darbai irgi juodą 
dėmę uždėjo ant Lietuvos kūno. 
Dabar čia pas mus Pittsburgh© 
bando-tą istoriją pakartoti. Tu
rėtų. atminti, kad čia caro nei 
revoliucijos nėra, dėl to kleri
kalams ir jų pastumdėliams 
“sociajalistui” Bakanui ir “liau
dininkui” Dargini mažas atly
ginimas bus.

Sausio 3 diena yra minėtina 
lietuviams diena. 1794 m., ar- 
ba 154 metai atgal Lietuva 
buvo trečiu kartu padalinta. Ir 
taip suskaldyta - padalinta Lie
tuva išbuvo iki 2-rojo pasauli
nio karo. Raudonosios armijos 
tvirtas kumštis išmušė priešus 
iš Lietuvos žemių ir dabar Lie
tuvos valstybė vėl yra sujung
ta.

Kaip suvienyta. Lietuva sku
biai atsibudavoja iš karo griu
vėsių, kaip augiu jos ūkis ir 
pramonė, jūs, pittsburghiečiai, 
sužinosite plačiai, skaitydami 
Laisvę ir Vilnį. Kurie skaitote 
Laisvę ir Vilnį, bandykite už
sirašyti iš Kanados savaitinį

viena protestonų ir viena lenkų 
katąlikų. Tiktai Glendale yra 
7 karčiamos ir du alaus išve- 
žiotojai. Reiškia, trokšti nepri
sieina, reikalui esant, gali lie
žuvi pašlapinti. J. G.

hm yra Laisvės skaitytojai ir 
pavyzdingi žmonės. Visada dir
bo, triūsesi apie savo namelius, 
kad geriau, kad gražiau būtų. 
Kaimynas apsileidėlis, žiūrėda
mas į savo gyvenimą ir suradęs 
trūkumų, įsitikinęs, kad jį kai- 
minka apkerėjo! Vietoj dirbti 
ir tvarkytis gražiai, jis vis per 
kiek laiko grąsino Vilkam.4 ir, 
ot, minėtą dieną susitikęs Vil
kienę einant iš krautuvės, ąnt 
gatvės paleido šūvius. Vilkienė 
paimta į ligoninę, o šovikas pa
imtas į kalėjimą. Sakoma, jo 
protas bus ištirtas.

Vilkienės sužeidimas jos gy
vybei nėra pavojingas. Po išr 
ėmimui 2-jų kulkų iš kojos, da
bar jau iš ligoninės paleista.

Tai mat, kiek reikia nuken- 
nuo žmonių, kurie kvailai 
į prietarus ir velnius.

J. Kantrybė.

Progressive Citizens of Ame
rica turėjo savo suvažiavimą 
Pennsylvania valstijos mieste 
Harrisburg, sausio 12 d. PCA 
išrinko valstijos nacionalį ko
mitetą, kuris darbuosis, kad 
pravedus agitaciją už trečios 
partijos kandidatą II. Wallace 
į Jungt. Valstijų prezidento 
urėdą. Kad Pennsylvania vals
tijoj uždėti naujos partijos kan
didatą ant baloto, tai reikia 
surinkti arti 8 tūkstančių 
(7974) parašų ant peticijos. 
Kad viską pasekmingai prave
dus ir kad PCA neginčiajamai 
turėtų teisę statyti visus savo 
kandidatus,.tai dabar jos virši
ninkų nusistatymas yra surink
ti ne 8 tūkstančius, bet 800,000 
parašų. Taigi neužilgo bus PCA 
paskelbtas parašų rinkimo va
jus ir prisirengimas lapkričio 
mėnesio balsavimui.

iš

tėti 
tiki

Carnegie, Pa

Lietuviu Piliečių Draugija Tapo Nubausta

Darbai sumažėjo. Prie namų 
statymo ir taip lauke darbai už
sidarė ir daug darbininkų at
leido iš darbo. Plieno įmonės, ir 
dirba ne pergeriausiai. Darbi
ninkų skaičius žymiai sumažin
tas ir nedirba taip, kaip dirbo 
laike karo ir tuoj po karo. Ta
da dirbo po 6 dienas net ir vi
sas 7-nias dienas dirbdavo į sa
vaitę, o dabar daug darbininkų 
nei 5 dienų negauna išdirbti į 
savaitę.

Biznierių Nusiskundimai
Visoki biznieriai skundžiasi, 

kad dabar biznis eina dąug 
prasčiau, negu eidavo laike ka
ro ir tuoj po karo, nes iš val
gomų daiktų dabar žmonės daug 
mažiau perka: mėsos, keiksų, 
kiaušinių ir kitų valgomų daik
tų. '

Dabar darbininkai dirba 
daug mažiau ir yra nemažai be
darbių, taip pat brangumas ne
išpasakytas, 
“padanges,” 
turint veik 
įpirkti! Tai

Į PCA valstijos komitetą 
Pittsburgho įeina: Thomas 
Fitzpatrick,/ prezidentas lokalo 
601, CIO United Electrical, Ra
dio and Machine Workers. Ji
sai taipgi yra prezidentas mi
nėtos unijos 6-to distrikto, ku
ris turi apie 58,000 narių ir 
generalis vice prezidentas mi
nėtos unijos Amerikoj.

Alexander Wright yra biz
nio manadžerius iCIO United 
Stone and Allied Products Wor
kers. Minėjos unijos jau 12 lo
kalų užgyrė H. V^allace kandi
datūrą į prezidentus.

Daktarė Marion Hathaway, 
kuri yra Pittsburgho universi
teto profesore ir direktore Pitts
burgho PCA.

George Wuchinich, .vakarinės 
Pennsylvania slavų kongreso 
sekretorius. Slavų kongresas, 
tai labai stipri slavų sąjunga 
iš įvairių jų organizacijų Pitts
burgho ir apylinkės. Slavų or
ganizacijos per minėtą 
kongresą entuziastiškai 
už H. Wallace ir trečios 
jos pastovų įvykdymą.

Progresyviai lietuviai
pradeda darbuotis Wallace rin
kimų ir trečios partijos įvykdy
mo klausimu: Tam reikalui Jau 
yra išrinktas komitetas, kuris 
paskelbs plačiau apie minėtą 
reikalą.

slavų 
stoja 

parti-

irgi

Ona Vilkienė, kuri gyvena 
Pittsburgho priemiesty, 914 
Benwood Ave., McKees Rocks, 
Pa., sausio 3 d. tapo pašauta 
dviem šūviais fanatiko kaimy
no S. Didiosh. Sufanatikėjęs 
kaimynas, kuris gyvena greti
moj stuboj, esąs 65 m. am
žiaus. Sulyg policijos praneši
mo, jis sakosi šovęs į O. Vilkie
nę, 56 m. amžiaus, už tai, būk 
Vilkienė juos “užkerėjusi.” Vil
kienė, jos vyras Povilas ir šei-

Lietuvių Piliečių Draugija i 
tapo nubausta per Pennsylva- 
nijos Liquor Control Board, už 
pardavinėjimą svaiginančių gė
rimų no dėl narių ir jauname- 
čių. Bausmė . buvo uždarymas 
kliubo ant pusantro mėnesio 
laiko. Bet komitetas pasiūlė už
mokėti pinigišką bausmę, su 
kuo Liquor Control Board ir 
sutiko. Paprastai pinigiško at- 
mokėjimo priimama po $10 už 
kiekvieną dieną, kada kliubas 
ir saliūnas turėtų būti uždary
tas. Kaip kada pinigiškos baus
mės nepriima, tai ta vieta turi 
būti uždaryta, ant tiek laiko, 
kiek yra paskirta per Liquor 
Control Board.

Tai jau antras toksai įvykis 
Pittsburgho lietuvių draugijų 
tarpe. Apie metai su virš laiko 
atgal buvo taip pat nubaustas 
Lietuv. Ukėsų Kliubas.

Ne tik kad tos bausmės pa
daro daug draugijai finansiš
kų nuostolių, bet ir sukelia daug 
barnių ir kaltinimų vienų ant 
kitų. Lietuvių Piliečių Draugi
jos komitetas meta kaltę ant 
narių, kad jie atsiveda nepri
gulinčius prie draugijos ir pa
vėlina' jiems pirkti ir gerti. Man 
atrodo, kad toksai kaltinimas 
narių nėra pamatuotas, nes 
draugijos komitetas neįrodė 
koksai draugijos narys taip pa
sielgė. Kad draugijos komitetas 
labai sauvališkai elgiasi, tai jau 
labai aišku, nes jis per perei
tus metus išleido apie $20,000

viskas iškelta į 
kad mažai pinigų 

negalima nieko 
žmonės ir perka

tiktai reikalingiausius daiktus 
ir kaip galint perka jų mažiau, 
nes nėra iš ko daug ką pirkti. 
Tai bedarbę atjaučia ne tik dar
bininkai, bet ir biznieriai, kurie 
iš darbininkų daro sAu pragy
venimą.
Baltų Šovinistų Juodi Darbai

Apie porą meti; atgal vienas 
negras nusipirko šmotuką že
mės taip vadinamoj “Cabbage 
Hill” šio miesto dalyj, išsikasė 
skiepą, išsimūrijo cemento 
bloksais sienas, apkalė lento
mis sidings, uždėjo sparus ir 
stogą, Apkalė lentomis, tik rei
kėjo užkalti šingeliais ii’ stogas 
pabaigtas.

Bet balti žmonės susitarė ir 
sulaikė, nedavė namą pabaigti 
ir neleido jam čia gyventi, pa
sakė, kad jie čia “nigerių” ne
įleis į tą dalį miesto. Tuomet 
šitas dalykas tęsėsi apie du me
tus ir tas žmogus nieko negavo 
ir turėjo namą vėl sugriauti. 
Kaip jis sakė, kad jam pasida
rė apie $2,000 nuostolių. Tai 
mat, kokia “demokratija” yra 
pas mus, kad žmogus čia gimęs 
ir augęs ir neturi teisės gyven
ti kartu su baltais žmonėmis, 
kurių yra apie pusė ateiviai 
Italų tautos. Carnegies miesto 
valdininkai didžiumoj demokra
tai 
ją’

ir jie šitokią “demokrati- 
pilnai pakenčia!,

Chester, Pa. — čionaitine 
CIO unijų taryba pareika
lavo, kad Amerika liautųsi 
rėmus Graikijos monar- 
chistus.
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dėl visokių ' remontų ir kaip 
kurie remontai buvo daromi ne
reikalingai. Jeigu tokias sumas 
pinigų draugija turi išleisti, tai 
komitetas turėtų šaukti draugi
jos susirinkimą per laiškus ir 
turėtų būtinai dėl narių pra
nešti. Bet komitetas pasitenki
na tik kelių narių, susirinkusių 
į paprastą susirinkimą, jo pla
no užtvirtinimu. Kada tarybi
ninkai pareikalavo pinigų iš 
draugijos, tai tas patsai komi
tetas pravarė tarimą su 16 bal
sų ir tarybininkams davė $500! 
Jeigu draugijos pirmininkui ir 
komitetui rūpėtų tikrai draugi
jos gerovė ir tvarka, tai tokiuo
se mažuose draugijos susirin
kimuose, kurie nėra šaukiami 
specialiai, nedaleistų tokias di
deles sumas pinigų skirstyti... 
Komitetas turėtų žinoti, 
Piliečių Draugija turi 
šimtus narių. Todėl ir 
bausmė ir išmetimas kelių 
tų dolerių iš draugijos 
nepriklauso nuo narių.

Šakiškis.

kad 
kelis 
šitav • sim- 

iždo,

Philadelphia. — John 
Pfund, 24 metų, norėjo į- 
rodyti savo žmonai, kad jo 
revolveris neužtaisy tas; ’ 
prisikišo revolveri prie 
smilkinio; kelis kartus pa
spaudė gaiduką, iki paga- 
liaus pykštelėjo kulka, ir 
Pfund krito negyvas.

PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

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

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų
1215 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
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A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler Št. * 

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9608

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8928

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.
1OO Anderson St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9852

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

<♦>

’ pteuse!

IHf NJIIONC FOUNDATION FOR INFANTILI PARAIYSIS

Charles Lalushes 
TAVERN 

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

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

HE. 9688

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa. •

OF DIMES
”’AftY 15-20

FELIX CAFE 
Jvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav. 
2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

JOE RIZIKAS 
Restaurant

Visoki Valgiai ir Gėrimai
1100 Carson St. S. S.

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

Tel. HE. 9808

BEAVER AVENUE
Fish & Poultry Market
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

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

Tel. CE. 9474

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatini* Lietuvių Taverna#. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

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

1321-25 Reedsdale S t r., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9535

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius 
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai 
1828 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2206 

METROPOLITAN 
Restaurant
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PASKUTINIS CARAS
r.10-4-47— ★ (Istorine Apysaka) 

I 

Paraše Justas Paleckis

94
' (Tąsa)

Mes skaitome, jog tai yra 
aukšta patri jotinė pareiga 
priešintis visokiam impe
rialistiniam karui, ar tai jis 
būtų nukreiptas prieš Di
džiąją Britaniją, Francūzi- 
ją, Lenkiją, Paraguajų, 
Chiniją, Tarybų Sąjungą ar 
kurią kitą šalį. Vienintelis 
karas tarp Jungt. Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos būtų 
imperialistinis karas, išpro
vokuotas Wall stryto. Ta
rybų Sąjunga, socialistinė 
šalis, pačia jau savo struk
tūra yra nė-imperialistinė 
ir taiką mylinti. Tačiau 
Wall s try tas skaito Tarybų 
Sąjungą vyriausia demo
kratine kliūtimi jo impe
rialistinės ekspansijos pro
gramai vykdyti ir nori vi
sokiais būdais ją pašalinti. 
Iš čia išplaukia dabartinės 
tarptautinės padėties įtem- 
ptinumas.

Karo provokatorių skel
bimas, būk mes esame Ta
rybų Sąjungos puolami ir 
privalome apsiginti, yra 
džingojistinė propaganda, 
kad jos pagalba būtų gali

“Herald Tribune” Korespondentas Klausia.
O Wm. Z. Foster Jam Atsako

(Tąsa)
Ne veltui kai kurie saugumo viršinin

kai vis reikšdavo didelio nepasitikėjimo 
Bogrovu, nes jo patarnavimai saugumui 
būdavo dažniausia nereikšmingi, ar pa
vėluoti. Matyt, jis prigaudinėjo saugumą, 
tarnaudamas jo agentu, o likdamas išti
kimu anarchistų tikslam. Už 10 dienų 
jį, einant karo teismo sprendimu, pako
rė. Be oficialių asmenų, mirties spren
dimą vykdant dalyvavo ir du rusų tau
tos sąjungos atstovai, kurie buvo atsiųs
ti įsitikinti, ar tikrai bus pakartas Bo- 
grovas, o ne kas kitas. Paskutinį protes
tą šiam pasauliui Bogrovas padarė prieš 
kilpą uždedant spiovęs budeliui į veidą.

Bogrovo asmuo lieka paslaptim lig- 
šiol. Jis mirė su provokatoriaus žyme, 
nes oficialūs revoliucionieriai jo savuo
ju nepripažino, jo elgesį pasmerkę kaip 
revoliucinės garbės atžvilgiu ' neetišką. 
Jis buvo siūlęs eserų vadam jo ruošia
mą atentatą pripažinti, sankcionuoti, bet 
šie atsisakė. Tada Bogrovas pasielgė sa- 
vystoviai, kaip anarchistas, kuriam ge
ros visos priemonės tikslui siekti.

Stolipiną išgabenus į ligoninę, teatras 
vėl prisipildė publikos ir patriotiškai 
nuotaikai pareikšti buvo pareikalauta 
sugriežti himną. Apie 11 valandą caras 
su dukterimis apleido teatrą labai pri
slėgta nuotaika. Olga dar laikėsi, bet 
Tatjana negalėjo susivaldyti ir isteriš
kai verkė.

Carienė Aleksandra stebėjosi, kad jie 
parvyko taip anksti, nes apie įvykį ji 
nieko nežinojo. Žinią apie Stolipino su
žeidimą ji priėmė gana ramiai. Ji tuoj 
pagalvojo, kad tai Dievas atlygina Sto- 
lipinui už tą nepagarbą, kurią jis, paro
dė Rasputinui. Bet Aleksandra labai su
sirūpino Nikaloju. Juk žudikas buvo ke
liuos žingsniuos nuo caro, kiek čia trū
ko, kad jis būtų revolverį pasukęs į ca
ro ložę.

Carienės baimė turėjo pagrindo. Bo
grovas tikrai ilgai svarstė, ar jam žudy
ti Stolipiną, ar tiesiog patį carą, kas bu
vo teroristų žymiausiu tiksĮu. Tačiau 
Bogrovas nusistatė, kad turi žūti Stoli- 
pinas, nes cąro nužudymas sukeltų bai
siausius žydų pogromus. O taip blogai 
patarnauti savo tautai Bogrovas neno
rėjo. Tiesa, ir po Stolipino nužudymo 
buvo beprasidedą žydų pogromai, bet 
juos pasisekė sulaikyti.

Carienė patarė Mikalojui tuoj iš Kije
vo išvažiuoti. Jis taip ir padarė, nuvy
kęs į kariuomenės manevrų užbaigimo 
paradą ir aplankęs keletą Kijevo guber
nijos miestų. Grįžęs į Kijevą Nikalojus 
norėjo aplankyti mirštantį Stolipiną, bet 
Stolipinienė prašė to nedaryti ir jo ne
jaudinti. Caras vėl išvyko iš Kijevo ir 
nuplaukė į Černigovą, o rugsėjo 6 (19) 
sugrįžus, Kijevo prieplaukoj finansų mi- 
nisteris Kokovcevas pranešė apie Stoli
pino mirtį. Caras tuoj nuvyko į ligoninę 
dalyvauti pamaldose.

Stolipino didelis priešininkas Vittė 
apie Stolipino mirtį pažymėjo: “Stolipi- 
nas visada mėgdavo teatrališkus gestus, 
teatrališkas frazes. Jis ir žuvo teatrališ
kose aplinkybėse — teatre per iškilmin
gą spektaklį, caro ir daugybės žmonių 
akivaizdoj. Ne kas kitas, bet pats Stoli- 
pinas buvo kaltas dėl savo mirties. Jis 
savo režimą buvo parėmęs provokacija ir 
žuvo nuo tos provokacijos.”

♦
Iš Kijevo Nikalojus nuvyko į Sevasto

polį. Čia jis apžiūrėjo Juodosios jūros 
laivyną. Caras džiaugėsi matydamas, 
kad Juodosios jūros laivynas sustiprė
jęs. Bet ypatingai jam buvo maloni! ma
tyti "linksmus ir rimtus matrosų veidus 
šarvuotlaivy “Panteleimon” ir jausti, kad 
jie parodo carui tinkamą pagarbą ir ’iš
tikimybę. O juk “Panteleimonas” tai.tas 
pats “Potiomkinas,” kuris tokio rūpes
čio buvo jam sudaręs, kurio įgula mėtė 
į jūrą savo karininkus ir apšaudė Ode
są. Kokia tai maloni carui permaina per 
taip trumpą'laiką!

Pasigėrėjęs nuostabiu didžiulio laivy
no nakties iliuminacijos vaizdu, Nikalo
jus grįžo į savo jachtą. Vakarieniauda
mas jis dalinosi įspūdžiais su grafu 
Frederiksu.

— Kaip greit pasveiko mūsų laivynas 
nuo tų nelemtųjų revoliucijos ligų! Ir

džiugu jausti kaip gyja ir sunkiosios Cu- 
simos žaizdos. Jau dabar Juodosios jū
ros laivynas pakankamai tvirtas, o kaip 
dar jis sutvirtės pastačius suprojektuo
tąjį drednautą “Imperatorienė Marija.” 
Ir Baltijos jūros laivynas auga kas die
ną, kas valandą! Už poros metų ten jau 
bus užbaigtas galingasis “Petropavlovs
kas” ir kiti trys tokie pat šarvuočiai, 
nauji kreiseriai ir daugybė minininkų. 
Mano, kaip seno jūrininko, širdis nesu
laiko džiaugsmo tai matant.

— Tikrai, jūsų didenybe,, tai malonūs 
reiškiniai, ir ne tik laivyne. Juk ir sau
sumos kariuomenė taip gražiai pasirodė 
per Kijevo apygardos manevrus ir visą 
eilę paradų, — pridėjo Frederiksas. — 
Mūsų kariškoji galybė sparčiai atsistato.

— Dar tik keturius penkerius metus, 
ir mes būsim užbaigę savo ginklavimosi 
programą, o tada jau galėsim drąsiai 
kalbėti ir Azijoj ir Europoj. Kad tik Dū
ma su savo tariamais karo specialistais 
ir karo komisijų pirmininkais Gučko- 
vais netrukdytų to darbo, — tarė caras.

♦
Caras su šeima pasiliko vasaroti Kri- 

me ir pirmą, kartą gyveno naujai pasta
tytuos Livadijos rūmuos. Caras labai 
maloniai priėmė su pirmuoju pranešimu 
atvykusį Stolipiho vieton paskirtąjį mi
nisters pirmininką V. N. Kokovcevą, li- 
gitolinį finansų ministerį. Spalių 5 d. 
per iškilmingus pusryčius caraičio Alek
siejaus varduvių proga, caras primygti
nai pabrėžė savo palankumą Kokovce- 
vui ir gėrė į jo sveikatą. Po pusryčių 
Kokovcevą pasikvietė pasikalbėti carie
nė Aleksandra.

*

— Toji Peterburgo visuomenės šutvė, 
tur būt, dabar jus pradeda žiauriai kri
tikuoti, — sakė carienė. — O ar čia se
niai ji pati nurodinėjo j jus, kaip (tinka
miausią kandidatą Stolipino pasitrauki
mo atveju.

Petrapilio visuomenė vis nemėgo ca
rienės. Ir ji atsilyginę tuo pačiu, juo to
liau, juo mažiau tai slėpdama, juo atvi
riau pareikšdama. Paskui carienė dar 
tarė Kokovcevui:

— Mes tikimės, kad jūs niekada neisit 
tų baisiųjų politinių partijų keliu, ku
rios tik ir galvoja, kaip užgriebti valdžią 
ir priversti vyriausybę savęs klausyti.

— Be abejo, jūsų didenybe, — atsakė 
Kokovcevas, — Aš visada buvau laisvas 
nuo bet kokių partijų, visada tik gyniau 
vyriausybės pažiūrą, stengiausi būti ne
priklausomas ir, kiek galima, bendradar
biauti su Dūma, kuri jau yra neišven
giamas mūsų naujojo gyvenimo fakto
rius. Prisipažinsiu, man padėtis sunkes
nė, negu amžinos atminties Petrui Ar- 
kadjevičiui Stolipinui, nes jis turėjo eilę 
jį tvirtai parėmusių partijų. O aš netu
riu jokios partijos ir aš, pagal savo bū
dą, negaliu susirišti su kuria nors par
tija. Be to, ir partijos dabar susmulkėjo.

Kokovcevas ilgokai aiškino carienei 
Dūmos partijų būklę ir numatomas 1912 
m. naujų rinkimų galimybes. Bet Alek
sandra rankos prisilytėjimu sustabdė jį 
ir tarė prancūziškai:

— Klausydama jūsų, aš rnatau^ kad 
jūs vis darot palyginimus tarp savęs ir 
Stolipino. Man rodos, jūs labai gerbiat jo 
atmintį ir teikiat didelės reikšmės'jo 
darbuotei ir jo asmeniui. Tikėkit manim, 
nereikia taip gailėtis tų, kurių nebėra. Aš 
tikiu, kad kiekvienas atlieka savo parei
gas ir savo uždavinį, ir jei ko nors nebė
ra mūsų tarpe, tai todėl, kad jis savo 
vaidmenį jau atliko ir turi išnykti, ka
dangi jam nebėra ko veikti. Gyvenimas 

.visada įgyja vis naujų formų, ir jūs ne
turit aklai tęsti to, ką darė jūsų pirmta
kas. Pasilikit tuo, kuo esate, neieškokit 
politinių partijų paramos, nes jos pas 
mus tokios menkos. Pasiretnkit caro pa
sitikėjimu, ir Dievas jums pagelbės. Aš 
esu įsitikinus, kad Stolipinas mirė už
leisdamas jums vietą, ir tai Rusijos^nau- 
dai.

Kokovcevas. ilgai galvojo apie tų žo
džių reikšmę. Jis stebėjosi, kad vos piė- 
nesiui praėjus po taip daug caro sostui 
sutvirtinti padariusiojo ir savo parei
gose žuvusiojo Stolipino mirties, jis jau 
visiškai užmirštas, apie jį kalbama, kaip 
apie nebuvusį.

(Bus daugiau)

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)
Tai dabar — dar tolimes

nė viešnia, net iš Čikagos, 
N. Ramanauskienė-Zdanyte 
(Nancy Roman). Sudaina
vo dvi Miko Petrausko ope-^ 
ros “Birutės” arijas: “Biru
tės raudą” ir “Birutės ari
ją.” Ir man kažkaip prisi
minė anais metais (1911) 
skardžioj! dainininkė Mor- 
tūtė Kancieriūtė, kai ji 
dainavo “Birutėje” BruklL 
ne populiarioje tais laikais 
McCaddin Hali patalpoje, 
kartu su pačįu operos kom
pozitorium. Miku Petraus
ku.

Vargu dabar būtų pada
ryti palyginimą tų dviejų 
dainininkių. Vis viena, ir 
aną ir šį kartą įspūdis man 
susidąrė geras, atmintinas. 
Ramanauskienės soprano 
balsas turi spalvingumo ir 
pritinkamo gilumo. Gerai 
išmuštruotas jos gabiosios 
sesutės Daratėlės Judžen- 
tavičienės.

Jaukų įvairumą padarė 
piano solo išpildymas. Am-/ 
bicingoji Vilksbarių jau
nuolė Arlena Grigaitė tik
rai gerai paskambino Šopi- 
no svajingąją, romantišką 
“Nokturną” ir ilgesingai 
dainuojančią Čaikovskio 
“Andante Cantabile*” Su- 
gabus . dviejų stebėtinų 
kompozitorių pasirinkimas, 
ir sugabiai išpildytas.

Tai ir vėl turėjom progos 
pasigrožėti ana egzotiškąja 
Hartfordo prancūzaite Wil
ma Hollis, -šį kartą ji iš
stojo duete su JonmKiškiū- 
nu. Gerai suderinta dueto 
pora. Ir gerai ji išpildė dvi 
dainas: A. V a n a g a i čio 
“Dainuok man . dainą” ir 
kiįą verstą lietuvių kalbon 
iš ukrainų operetės, — tos 
dainos posmas eina: “Širdis 
su širdžia, siela su siela”... 
Skambėjo sau lengvai, ro
mantiškai.

Labai maloniai • priėmė' 
publika pirmininko Alber^ 
to Mierkio pranešimą, kad 
dabar išgirsime Siseros mo
terų chorą, Daratėlės Ju- 
džentavičienės vadovauja
mą. Šitą, kaip ir dar ket- 
vertą čikagiškių numerių, 
teko \ perkelti nuo penkta
dienio.

Choras regis, netoks di-, 

ma įvelti Amerikos žmones 
į karą. Tikrovėje yra taip, 
kad mūsų Wall stryto kon
troliuojamoji valdžia yra 
agresyvėje pozicijoje. Jos 
atominės bombos diplomati
ja, “get-tough-with-Russia” 
politinė linija, Trumano 
doktrina ir Marshallo pla
nas yra dalimi bendros ka
rinės politikos. Milžiniška 
Amerikos žmonių masių 
dauguma trokšta, kad Jun
gtinės Valstijos ir T. Są
junga gyventų taikoje^ to 
paties trokšta ir komunis
tai. Tuo būdu, mes, komu
nistai, neatliktume savo 
aukščiausios pareigos, kaip 
Amerikos piliečiai, jei mes 
nesipriešintume tyčia orga
nizuojamam karui tarpe šių 
dviejų kraštų^ — tai krimi- 
nalybė, šiuo metu atlieka
ma karo provokatorių šioje 
šalyje. Nes tokis karas bū
tų labai reakcingas karas, 
atominis karas, kuris, tik
rai pražudytų milijonus 
mūsų žmonių ir paverstų 
mūsų kraštą ir pasaulio ci
vilizaciją griuvėsiais.

Klausimas: Kadangi jūs 

delis, bet geras choras, bal
singas ir gerai išmiklintas. 
Ir pažiūrėt gražus, baltai 
uniformuotas, žvaliai suri
kiuotas. Sudainavo A. Meg- 
relidzės “Našlaitės Dainą” 
ir paskui aną žavingąją 
“Viliją”, žodžiai pritaikyti 
liūliuojančiam J. Ivanovici 
valsui “Dunojaus bangos.” 
Ir “Našlaitės dai'na” išėjo 
gražiai^ bet jau “Vilija” 
stačiai nešte tave nunešė 
ten, kur Vilija banguoja. 
Dainos gaida, bent iš kelių 
variantų, stebėtinai gra|i, 
romantiška, žavi. Ir choras 
ją išpildė užburiančiai, su 
širdingu įsijautimu ir tona- 
liniu grožiu.

Na, o dabar... vėl mūsų 
mėgiamoji, skardžiabalsė 
lakštutė Aldonutė Klimai- 
tė - Dzevečkienė, kuri taip 
sužavėjo publiką pirmąjį 
Festivalio vakarą. Šį kartą 
mūsų statulingoji Aldutė 
padainavo “Aš surihksiu 
žiedelius” ir kitą dainą — 
apie katės vaikus. Ką ji ne
dainuotų, ta mieloji Aldo
nutė, viską ji išpildo meis- 
tiškai,' artistiškai.

šeštadieniowprogramą tri
umfingai užbaigė didžiulis 
Rozlando (Čikagos prie
miesčio) “Aido choras”, 
Daratėlės Judžentavičienės 
diriguojamas. Choras, laip? 
tiškui išsirikiavęs, dainavo 
dalį Miko Petrausko ope
ros “Birutė”. Patys svar
bieji aktoriai, Birutės, jos 
brolių ir SUndsteino rolėse, 
buyo sceniškai apsirėdę: 
Nansė Ramanauskienė, Vla
das Mūrelis, Ričardas Mise
vičius ir Rodger Žilis* Įspū
dingas, atmintinas išpildy
mas !

■ Kita tos pačios operos 
dalelė — “Vienybėj” irgi 
buvo vertingai ir paguo
džiamai patiekta.

Rozlandiškis choras ne
išsiskirstė. TUoj prie jo su
sispietė ir kiti chorai ir tir
štai užpildė visą didžiulę es
tradą. Ir visi bendrai ir iš
kilmingai užtraukė aną no
stalgiškąją “Kur bėga Še
šupė, kur Nemunas/teka?’

(Daugiau bus)
...........................-....................... >■>■■■ ..........U ........... m

Seville, Ispanija. — Upės 
potvinis išvijo 30^000 šio 
miesto gyventoją iš namų. 

jau esate seno amžiaus ir 
jūsų asmeninis į šį klausi
mą atsakymas būtų tik te
oretinis, ar jūs patartumė
te komunistams, esantiems 
militarinio amžiaus, imtis 
ginklo už Jungtines Vals
tijas prieš Tarybų Rusiją?

Atsakymas: P i r m e s n j 
klausimą atsakant, buvo 
atsakyta ir šis klausimas.

Klausimas: Kaip jūs žiū
rite į tau. kad Eąrl Brow- 
deris, kuris buvo išvestas iš 
Jungtinių Valstijų komu
nistų partijos pareigūno 
vietos, vėliau buvo garbin
gai priimtas Maskvoje?

Atsakymas: Šis klausi
mas ne ton vieton pasiųs
tas — jūs galite klaūsti 
Maskvoje.
AR DAilBO UNIJOS GA-

‘ LI STREIKUOTI
Klausimas: Ar jūs mano-į 

te, kad darbo unijos Ui r i 
teisę streikuoti taikos me
tu, nepaisant, ką apie 'tuos 
streikus manytų jų kraštų 
vyriausybės?

Atsakymas: Taip. Mes 
skaitome, jog teisė strei
kuoti yra nepaveržiama tei
sė. Atėmimas šios teisės1 
taikos metu yra tolygus 
darbininkų klasės pavergi
mui. Kaip tik dėl to, kad 
jisai pavojingai suvaržo tei
sę organizuotis ir streikuo- 
ti, Tafto-Hartley įstatymas
yra pavojingas Amerikos 
demokratijai ir sudaro, 
kaip Philip Murray sakė, 
“ilgą žingsnį linkui fašiz
mo.”

Kas atsakyti į jūsų klau
simą pilnai, tenka primin
ti, jog ten, kur vyriausybės 
palankios darbininkų inte
resams, darbo unijos, kad 
ir labai ryžtingai gindamos 
teisę streikuoti, bendrai, 
nusistatė nestreikuoti. Nes 
kodėl gi darbininkai turėtų 
streikuoti prieš sau drau
giškas vyriausybes? Tai iš
aiškina, kodėl Tarybų Są
jungoje vyksta tiek mažai 
streikų; tai yra dėl to, kad 
ten vyriausybė yra darbi
ninkų rankose ir ten nėra 
išnaudojamosios kapitalistų 
klasės. Būdinga ir tai, kad S. Meisonas.

B*

musų 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 pųsI.^Ląisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Penkt., Sausio 30, 1948

tuojau po karo, kai Francū- 
zijoje ir Italijoje veikė de
mokratinės koalicinės vy
riausybės, kuriosna įėjo ir 
komunistai, streikai tose 
šalyse buvo beveik nežino
mi. Jeigu Francūzija ir Ita
lija šiandien yra streikų 
kočiojamos, tai jau reikia 
tikrai suprasti, jog ten vy
riausybės yra reakcininkų 
rankose ir jau nebepalan- 
kios darbininkų reikalams 
ir reikalavimams.

Klausimas: Ar jūs bei 
kuris kitas Jungt. Valsti
jų komunistų partijos pa
reigūnas bei narys palaiko
te tiesioginį ar netiesioginį 
pasitarimą su Sovietų vy
riausybės ar internaciona
lo ar rusų komunistų par
tijos atstovais formuluo
jant jūsų veiksmus per Ru
sijos diplomatus, konsulari- 
nius pareigūnus bei kaip ki
taip?

Atsakymas: Ne.
• Rus daugiau)

Waterbury. Conn
STIPRINKIME PCA

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kuopos susirinkimas at
sibuvo 14 d. sausio. Aptarus 
kuopos reikalus buvo kalba
ma apie PCA — Progresyvių 
Amerikos Piliečių veiklą, kad 
išrinkus Į prezidentą Henry 
Wallace.

Buvo plačiai diskusuota, 
kaip valstijoje išplėsti tas vei
kimas už liaudies trečią par
tiją, kaip j tą darbą įtraukti
lietuvius piliečius.

Connecticut valstijos delega
tas buvo pasiųstas iš 5-to kon
gresinio distrikto j PCA kon
ferenciją. kuri įvyko Chica- 

i goję, 17-18 dd. sausio. Jis 
! duos raportus.

Todėl mūsų kuopa nutarė 
' kviesti LDS kuopą ir kitas lie
tuvių organizacijas, kad su
šaukti visų pažangių lietuvių 
organizacijų konferenciją, ku
rioje būtų išdiskusuotas ir pa
teiktas sekmingesniam veiki
mui planas už išrinkimą H. 
Wallace į prezideątus.

> Visi matome, kaip yra svar- 
i bus laikas, kaip dabartiniai 
valdininkai nepaiso Amerikos 
žmonių laisvių ir gerovės, kaip 
jie veda mūsų šalj prie nesu
sipratimų su kitomis šalimis. 
Laikas veikti visiems Amerikos 
piliečiams, kam tik yra bran
gi mūsų demokratinė laisvė.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALfc 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
Patyrusios lempom stogelių siuvėjos. Gera 

Alga. Nuolatinis darbas. GLOBE
ARTISTICS CO., 1169A FLATBUSH AVE.

BROOKLYN. BUCKMINSTER 2-4121.
___________________ _______________ (27)

OPERATORES
Patyrusios prie Singer Mažinu.
Darbas j sekcijas, prie bliuzių. , 

A-l BLOUSE, INC.
122 Spring St., New York City

(29)

co.
c.

(26)

CHICAGOS ŽINIOS

»

ryto

$5 aukų.

Blė-

komplimentų gavo Ig-

■7

buvo 
tarpe

LIET. LITER. DR-JA NUSTA- 
’ TĖ VEIKIMO PLANUS

Sveikino Amerikos Progresy
vių Piliečių - Konferenciją su 

$50; Sveikino Laisvę

ne 
sako

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

kuopos atstovas, iššau- 
lėnktynes Marquette 
kuopą. North Side 

lenktyniuos su Cicero

sako “ty,” o
žemaitis

“geras”; jei tū- 
dalyj sakoma 

; jei ki-

OPERATORĖS 
Patyrusios prie moterišku Ftiknelių. Vaka- 
cijos su alga. Unijinė alga. NANCY

FROCKS, 139 NEW DORP LANE, 
STATEN ISLAND. 

______________________________ .________(27)

ben- 
ži- 
ji

ALUS

Camden, N. J
LLD 133 kuopa turėjo susi

rinkimą 11 d. sausio. Veik 
visi nariai dalyvavo susirinki
me, išskyrus porą, kurie ne
galėjo dalyvauti, bet savo 
duokles už 1948 metus atsiun
tė per kitus narius. Tai na
riai ir sumokėjo šių metų duo
kles.

Pereitais metais visas kuo
pos darbas buvo atliekamas 
vieno asmens. Tas pasirodė 
nepraktiška. Todėl, dėl 1948 
metų išrinkta pilna kuopos 
valdyba. Pirmininkus — A. 
J. Pranaitis, fin. paštininku— 
Wm. Patten, kasierium — U. 
Kazlaučiūnienė, užrašų rašti-
ninku — C. Bakshas. Visi val
dybos nariai pasižadėjo pa
dirbėti kuopos gerovei. Lin
kiu, kad užbrėžtas tikslas bū
tų atsiektas, ypatingai, kad 
sekamais metais mūsų kuopa 
būtų du kartus skaitlingesnė.

Nutarta parsitraukti 30 eg
zempliorių Vilnies Kalendo
riaus išplatinimui,

Kalbos ir Rašybos Reikalais
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

rašytojai šitaip apie 
drinę kalbą nekalba. Jie
no, “kas per sutvėrimas’ 
yra, ir jos laikosi.

Jei dzūkas
“ten”; jei 
“gers,” o ne 
loj Lietuvos
“korvė,” o ne “karvė 
tam kampelyj sakoma M‘lun- 
gas,” o ne “langas,“ — tatai 
dar nereiškia, kad Lietuvos 
laikraščių vedamieji bei moks
linės knygos yra rašomos vie
na tokių kalbų. Ir neteko ma
tyt, kad dzūkai ar žemaičiai

i rašytojai spirtųsi saviškių kal
bą įpiršti bendrine kalba.

Jei “kalakutas” skaito “Lais
vės“ vedamuosius, tai jis ne
gali nepastebėti, kad jie nėra 
rašomi nei dzūkiška, nei že
maitiška, nei “kalakutiška“ 
kalba. Tai kokia gi kalba jie 
rašomi? Ogi, gal su mažy
tėmis išimtimis, bendrine kal
ba, kuria rašo visi rašyti mo
kantieji lietuviai rašytojai.

“Kalakutas,” galop, paduo-
mo-

., pasveikinti 
dienraščio Laisvės ir Lietuvių da ranką veiksmažodžio 

suvažiavi- kosuot” išradėjui ir nusispren- 
džia palaukti, iki sulauksime 
didžiojo lietuvių kalbos žody- 

i no, kurį “kala“ Balčikonis ir 
i kiti Lietuvos kalbininkai. Ta- 
' da, sako “kalakutas,“ jei kas 
■ vis dar spirsis rašyt savaip, 

. rv ta “tuojau tuo žodynu drožimePittsburgh.-Pieno Dar-. jam galvon h. lai tyli„ 
bininkai reikalauja daugiau]
a|g0S# i Kalbamasis žodynas bus di-

___Įdėlis ir sunkus, ir jei prasė
sime juo “drožti galvon“ kiek- 

i vienam atsilikėliui, tai, susi- 
I mildami, pasakykite, ar daug 
; mūsiškiu plunksnos žmonių iš- 

$1.751 liks gyvais?
O kas dėl paties žodyno, 

75c tai jis mūs pilnai ir viena die- 
i'c na nepataisys, žodynas bus 
25c, tik palaidi žodžiai sakiniams 

$2.25 kurti. O sakiniais,, sintakse, 
30c mes irgi nekaip stoyime. Tai

gi, nelaukime žodyno, rankas 
’g® susidėję, o pradėkime mokytis 

' kalbos iš Lietuvos rašytojų 
tuojau, tai nereikės drebėt, 
kad kas “nedrožtų galvon.“

Svetimi žiai

Namo Bendrovės 
mus ir pasiųsti po

Oras blogas, jau nuo kalėdų, 
kaip turime įvalias sniego ir 
taip sunki žiema.

Camdenietis.

Aukso Altoriukaz. maldų knyga. Tilžės 
spaudimo. 448 dus],. aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa-
- vaikai. miSių maldos, drūtais juo

dais apdarais ....... ..........................
Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai: daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 parėksi., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ..................... ..........
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

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

apie burtus ......... ..................~..........
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su soeialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

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

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

muno Upę ............. :...... ......t................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............ ................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

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

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

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

sakymų, ir t.t............... *.......... .......
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

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

su paveikslais ......................... ............
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jeruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ...................... .........
Lytiškos
Nebijok 

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

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

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

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

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

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

Ragana, graži apysaka ....... _...................
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

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

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

Kristaus pasekėjas ........................ ..
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ............ ...............-...... a...........
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... -
Savizrolas, Juokų ir funių knyga su 
paveiks................................ ............ _............ „
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams popiera, rašyti i Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c: 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile
- kokio niežulio. Uncija .........................

Dvi uncijos ...»................................ .......

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ......................................

Nervų pastiprintojas ..... ..............-........
' Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 

Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ....................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....... .
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ...................... _
Išvalymu) akmenėliai, kad ųešlapintl 

lovoje ..... .................................................
Vidurių valytojas ..................................... —
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... Į
Nuo šlapligės diabetų ............................ ..
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ..........................
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

LIros. ir Kaip Apsiuugoti .... 
Mirti, nes ii Jos Neišbėgai, 
su paveiksi.................................
Žydas, (domūs skaitymai .......

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c
10c

25c

Dėl svetimų, mūsų kalboj 
prigijusių - įsigyvenusių, bei 
tarptautinių žodžių sielotis 
reikalo nėra. Kuri gi kita kal
ba yra nuo jų laisva? Svarbu 
tik tai, kad tokius žodžius vie
naip rašytume.' Pavyzdžiui: 
“privatis,“ “privatiškas,” “pri
vatinis,” ar “privatus” ?

Tačiau beprasmiam svetimų 
žodžių mūsų kalbon brukimui 
turi būti užtvaras. Tam, 
kuris bet kokį ^svetimą žodį 
pasigavęs bando parodyt sa
vo “mokytumą,” juomi pakei
čiant grynai savąjį žodį, rei
kia “drožt galvon”!

Merkinės Dzūkas.

Demokratas Alabamos 
$2.501 gubernatorius p a s m erke 

25r I Trumano valdžią ir pa
skelbė, kad jis pats kandi
datuos Į prezidentus.30c 1

35c

11.00
25c

25c i
11.50 j

$1.00
25c

50c 
$1-60 

45c

PHILADELPHIA, PA.
Progresyvių tarpe gyvenimas 

bėga paprasta vaga. Iš pasiti- 
kėtinų šaltinių sužinojau, kad 
yra rengiamas Menkeliūnaitei 
koncertas. Labai, labai pagirti
na. Mes philadelphiečiai ir apy
linkės gyventojai turėsime vėl 
progos išgirsti mūsų žvaigždę, 
kuri mūsų Amerikos lietuvius 
per tiek daugelį metų linksmi
no savo dainomis. Tai galima 
sakyti, tai buvo mūsų pirmuti
nė pionierė meno srityj. Men- 
keliūnaitė buvo mūsų pirmuti
ne drąsuolė, kuri per savo ener
giją ir pasišventimą pramynė 
kelia ir dabartinei jaunesnei 

v

kartai siekti apgštesnio prasi- 
lavinimo muzikoj ir dainoj. 
Menkeliūnaitė per daugelį me
tų buvo mūsų pažiba meno 
srityje, mes visi gėrėjomės jos 
.dainomis, ji mus linksmino.

Dabar ji vėl čia pat lanky
sis pas mumis, todėl nepraleis- 
kime tos progos ateiti ir pasi
klausyti jos taip malonių dai
nų. sale to, aš manau, kad ji 
galės pasidalyti su mumis ir 
tais įspūdžiais, tais pergyven
tais nubtikiais, kuriuos jai pri
siėjo pergyventi Italijoj karo 
laiku.

Lyros Choras taip pat ren
giasi prie ko tai nepaprasto, 
rengia ką tai tokio, k^d nuste
bint Philadelphijos publiką. 
Labai, labai pagirtina! Girdė
jau, kad patys lyriečiai neužil
go apie tai praneš. Lauksime.

Teko patirtų kad trumpoj 
ateityj bus šaukiama konferen
cija, kad suorganizavus kliu- 
bus. išrinkimui Wallace ant 
prezidento Jungtinėse Valstijo
se. Nežiūrint, kad reakcija su 
Wall stryčiu priešakyj ir rėks 
prieš Wallace, bet mes, darbo 
žmonės, žinome, kas mūs prie
šas ir kas mūs prietelius. Dar
bo klasė turėjo savo užtarėją, 
amžinos atminties, prezidentą 
Rooseveltą. Turčių klases mo
nopolistai neapkentė Roosevel
to. Ant kiek jie neapkentė Roo
sevelto, ant tiek jį mylėjo dar
bo klasė. e

šiandien, išeina,, pasirodo ant 
estrados, mūsų mylimo prezi
dento 
allace. 
masių 
trasis
Trumanas ir visa jo 
Washingtone šaukia prieš dar
bininkus, kad darbininkai šian
dien perdaug uždirba, kad jų 
algos perdidelės, kad augštos 
kainos ant prekių yra todėl, 
kad darbininkai gauna perdi- 
deles algas. Visi ir visur kalba 
apie algų nukapojimą darbinin
kams“. Bet kodėl jie nieko ne
kalba apie korporacijų pelnus, 
apie tai, kad doleris vertas tik 
'50 centų. Mūsų ponai Wash
ingtone labai daug k^lba prieš 
darbininkus, bet nieko nesako 
apie korporacijų didžiausius 
pelnus, jie nieko nesako prieš 
tai, kad kainos vis kyla ir ky
la ant visų gyvenimo produktų.

Dabar, kada ant gyvenimo 
arenos pasirodė Wallace, kuris 
likosi vienintelis Roosevelto 
draugas, tai mes su didžiausiu 
pasišventimu, su didžiausia 
energija, suglaudę visas savo 
spėkas petys į petį, mes turime 
mestis į darbą, kad darbo kla
sė nebūtų nublokšta 20 metų 
atgal nuo padaryto gyvenime 
progreso. Mūsų pasiryžimas ir 
viltis —, tai išrinkimas Wallace 
ant šalies prezidento. Turime 
padėti “visus dalykus į šalį ir 
sunkiai, draugės ir draugai, 
padirbėti. Mus laukia didėle 
rugiapjūtė, mus laukia didelė 
darbymetė. Todėl, prie darbo!

❖
Tarp įvykstančių mūsų gy

venime gerų dalykų, linksmų 
apsireiškimų, tankiai įvyksta ir 
labai nemalonių nuotikių. čia 
aš turiu mintyj labai nesma
gų,* nemalonų atsitikimą, kuris 
patiko mūsų judėjimo gerus 
draugus ir veikėjus, tai Wa
lant, kurie gyvena po 3514 
Shelmii’c Avė., Phila., Pa. Tam 
tikras laikas atgal drg. Walant 
dirbtuvėje prie darbo užsigavo 
pirštą kairės rankos. Kaip 
daugelyj atsitikimų, taip ir 
šiame atsitikime drg. Walant 
Išsyk neatkreipi gal daug aty-

Roosevelto draugas —
Tai antrasis

numylėtinis —
Rooseveltas.

žmonių 
tai an- 

Šiandien 
reakcija

va-

Pranešimas
e BROCKTON, MASS

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks
sario 2 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai ma
lonėsite dalyvauti, nes yra labai 
svarbių reikalų, kuriuos turėsime 
apsvarstyti; kurie dar neatsiėmėt 
knygos “Viduramžių Istorija,“ galė
site pasiimti, ir nepamirškite meti
nes duokles užsimokėti. — G. Shi- 

(24-25)25c . maitis.

$1.25
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

, 60c 
60c 

. 60c 
,1 85c 

85c 
. 75c 
$1.25

taro (hayfever) ..............................  $1.25
Falangos Trajanka 75c, didesni pakeliai i>e i 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko (linkimų ir nuo 
pr*žilitnn .................... -.......... _.........

Pailią ................................................. 85c
vandeninės ir Širdies ligą . ......  60c
nemalonaus kvapo ....................  85c
surūgusio pilvo (heartburn) -.....  85c '
▼eneriftkų ligų ................................ $1.25

60c
Norintieji jxigyti bile vien* i* viri minStg 

knygų ar žolių, rąžykite (t

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

(adv.)

J. J. Kaškiaučins, M. D.|
630 Summer Avenue, S

Newark 4, N. J. g
HUmboldt 2-7964 g

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-517#

dos, manydamas pats išsigydy
ti žaizdą, bet trumpoj ateityj 
turėjo labai, l&bai daug nuken
tėti. Pagavo “blood poison” ir 
kas nebuvo daryta, bet galų-ga- 
le, kad išgelbėti žmogaus gyvy
bę, prisiėjo nupjauti kairės 
rankos pirštas, kas buvo pada
ryta 21 d. sausio. Tai nelemtas, 
nelaimingas atsitikimas. Yra 
vilties, kad su tuo viskas ir 
užsibaigs. Linkiu nuo savęs 
daug užuojautos ir ištvermės 
šio nuliūdimo valandoj visai 
Walant šeimai.

Antanas Mockaitis. .

Lietuvių Literatūros Drau
gijos I-mos Apskrities konfe
rencija, įvykusi sausio 18 d., 
Vilnies svetainėje, buvo* pa
vyzdinga ir konstruktyvi. Jo
je dalyvavo 60 delegatų, ku
rie atstovavo devynius šimtus 
narių.

Organizacijos vajus, kuris 
prasideda su vasario 1 d., bu
vo visapusiai išdiskusuotas.

apskritis nutarė
Massa- 

Pačioms

Chester, Pa.
Sausio 22 d. anksti iš 

ištiko didelis gaisras Southern
Pennsylvania Bus Co. Prie
žastis nežinoma. Užsidegė 
garadžius, kuriame tuo laiku 
buvo daug busų ir gazolino 
tankų. Ugniagesiai pribuvo iš 
Chesterio ir apylinkės miestu
kų, gaisro negalėjo užgesinti. 
Ugniagesiams pavyko sulaiky
ti ugnies skleidimąsi į gyve
namus namus. Sudegė 31 nau
ji busai, sniegui valyti tre
kas ir visokių įrankių
dies gaisras padarė apie 1 mi
lijoną dolerių. Viskas I___
apdrausta. Važiuotė 
Chesterio ir Philadelphijos ir 
tarpe Chesterio ir Wilmington 
buvo sutrukdyta. Du ugnia
gesiai sužeisti.

Chesterio municipalinis au
toritetas išleido pasiūlymą 
(bids) kontraktoriams - buda- 
votojams tvenkinių ir vandens 
valymo stočių. Chesteris nu
sprendė įsigyti šaltinio vande-. 
nį į vietą iš Delaware upės 
vandens. Tvenkinys (dam) 
bus bu d a vejamas ant Octora- 
ro upelio Chesterio ir Lan- 
casterio apskričių (counties), 
arti Oxford, Pa. Tie projek
tai lėšuos virš 3 milijonų do
lerių. Autoritetas jau turi 
du milijonus dolerių sukėlęs 
bonds’ais.'*'

★ ★
Harrisburge generalinis vals

tijos prokuroras pareiškė, kad 
įstatymas, leidžiantis be “war
rant’©” krėsti t automašinas, 
vežančias kontrabanda cigare
tes iš kitų valstijų, pasilieka 
galioj ant toliau.

visapusiai 
Chicagiškė 
iššaukti į lenktynes 
chusetts 
kuopoms 
kiek kuri gaus 

Bridgeporto 
ganizatorius 
gavo gausių 
kuomet jis pareiškė: Prižadu 
gauti 15 naujų narių! Jį tuoj 
pasekė P. Dauderis, Brighton 
Parko 
kęs į 
Parko 
kuopa 
kuopa.

Gerų 
nas Urmonas, kuris savo ra
porte pranešė, kad Roselando 
kuopa pakilo nuo 139 narių 
iki 145. Pakilo nariais ir Ci
cero kuopa. Didelis kredi
tas už tai priklauso A. Doč- 
kienei, Butvilai ir Kvederienei.

Didžiausia apskrities kuo
pa yra 19, kuri turi 225 na
rius.

apskritį, 
palikta nustatyti, 

naujų narių.
19 kuopos or- 
K. Matukaitis 
aplodismentų,

delegatai sudėjo ir asmeninių 
aukų.

Priimta visa eilė svarbių re
zoliucijų/ kurios bus paskelb
tos vėliau.

Apskrities valdyba darbavo
si labai gerai, šiems metams 
valdybon išrinkti visi seni na
riai, išėmus vieną. Jo vietą 
užims J. Jokubka. Alterna- 
tais išrinkta Kvederienė, Po- 
zer ir Dočkienė.

Konferencija užsibaigė trum
pa draugo S. Vėšio prakalba, 
kurioje jisai palietė politinius 
ir savos organizacijos reika
lus.

Pveikia dar pažymėti, .kad 
nutarta įsteigti kelias kuopas 
Chicagos apielinkese, 
kuopų dar nėra.

A. Yuris, apskrities pirmi
ninkas, yra tos nuomonės, kad 
ši konferencija buvo viena iš 
geriausių visoj apskrities is
torijoj. ' Vilniškis.

KAMBAR1Ų TVARKYTOJOS
5 DIENOS—40 VAI.ANDŲ. $26 i savaitę 

ir tipai. NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER

FIFTH AVENUE HOTEL 
5TH AVENUE & 9TH ST.

NEW YORK CITY a
__________________________________ (26)

OPERATORĖS
Patyrusios ir be patyrimo 

prie Overlock mašinos ir Elastic Flatlock 
GERA Alki A. NUOLATINIS DARBAS 

ABRAHAM ROSEN, INC.
814 Broadway, N. Y. C.

(26)

BUSHELMANAS 
PATYRĘS

Gera Alga—Nuolatinis Darbas 
LOCAL TAILORING CO.

256 SOUND BEACH AVENUE 
OLD GREENWICH, CONN.

Tel. OLD GREENWICH 7-0171
(26)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
(Vyrai ir Moterys)

Patyrę prie moteriškų sijųnų ir kelnių 
(slacks). Puikiausios Darbo Sąlygos. Galima 

Uždiibti $75 iki $100 j Savaitę 
(Unijinė Dirbtuvė) 

NATTY-JO SPORTSWEAR
Hl W. 36th St., N. Y.

JOSEPH P. SELLY, CIO Ame
rican Communications Associ
ation prezidentas, ir astuoni 
kiti unijistai buvo areštuoti 
New Yorko policijos už pikie- 
tavimą International Tele
phone ir Telegraph Co. Bet 
tas neatbaugino unijistus nuo 
gynimo savo teisių streiku ir 

pikietu.

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėžų jums. Ne
siųskite pinigų, 'o tiktai savo vardą Ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletė!ių. 
Visk nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuoa, Jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

va-

ras
it a- 

Raštiškas raportas gau-

Sausio 22 dieną pakliuvau 
į PCA susirinkimą. Susirin
kimas susidėjo daugiausiai iš 
jaunų žmonių, kurie atstovavo 
įvairias organizacijas, kaip 
tai, moksleivių organizacijas, 
darbo unijas. Tarp kitko, bu
vo pranešimas iš atsibuvusios 
PCA konvencijos Chicagoje. 
Pranešimą davė jauna mote
ris. Apie konvendijos ' tari
mus nerašysiu, nes laikraščiuo
se buvo plačiai rašyta. Pami
nėtina iš jos raporto tiek, kad 
konvencija susidėjo daugiau
siai iš unijų atstovų, studenti
jos ir inteligentijos; kad daly
vavo 442 delegatai; kad kon
vencija buvo pilna gyvumo ir 
entuziazmo; kad konvencijoj 
nebuvo atstovų nuo turčių ar 
fabrikantų organizacijų; ir 
kad baigiantis konvencijai 
surinkta virš 32 tūkstančių do
lerių trečiosios, partijos orga
nizaciniam darbui.

Delegatė pranešė, kad Penn
sylvania os. valstijoj H. A. Wall
ace ir trečioji partija daugiau
siai rėmėjų turi Pittsburgh© ir 
jo apylinkėj.

šeši chesteriečiai iš anksto 
užsimokėj'O už “Pavasarių Go
das.” Rtrs.

REPUBLIKONŲ SIŪLO
MAS TAKSU NU-
MUŠIMAS

Washington. — Kongre
sinis lėšų komitetas užgyrė 
republikono Knutsono bilių 
— numušti taksus viso apie 
$6,300,000,000 per mejris; 
palikti be jokių taksų po 
$600 kiekvienam; mažiau
sioms įplaukoms sumažinti 
taksus 30 nuošimčių, o auk
ščiausiom pajamom 10 nuo
šimčių.

Svečiai iš Toliau
Iš South Bend, Ind., atvyko 

du delegatai — K. Grigas ir 
A. Jačinskas. Jų kuopa turi 
14 narių, nes ten labai maža 
lietuvių kolonija.

Gary, Ind., kuopą atstovavo 
G. Mališauskas. Ji turi 25 na-

I rius. Mališauskas sakė, kad 
Gary greitai įvyks Vilnies 
skaitytojų susirinkimas.

Iš Wiscohsino apskrities at
vyko svečias C. Yutis, kuris 
šauniai dalyvauja Vilnies 
juje.

Peoria kuopa atsiuntė 
tiška raportą. Ji turi 16 
rių.
ta ir iš Waukegano.

Gaila, kad konferencijoje 
nebuvo A. šešelgio, “boso” 
West Pullmano kuopos.

Brighton Parko kuopa turi 
92 narius. Tūli nariai dar ne- 
pasimokėjo už 1947 metuSj 
Marquette Parko kuopa per
eitus metus baigė «u 92 na
riais. Dar bus ipkolektuota 
duoklės iš tūlų senų narių.

Konferencija atkreipė rim
čiausios domės, kad nariai 
mokėtųsi duokles metų pra
džioje. Tūlų narių apsileidi
mas nedovanotinas. Tuo rei
kalu priimta ir rezoliucija.

Konferenc i j ai pirmininfc a vo 
J. Jokubka, sekretoriavo St. 
Vėšys.

Įžangines kalbas pasakė 
Grigas, iš South Bend, ir L. 
Prūseika.

Konferencija buvo vedama 
tvarkingai.

B. Kubiliaus Kalba
Antroj sesijoj apsilankė B. 

Kubilius, iš Bostono. Jis bu
vo delegatu Progresyvių Ame
rikos Piliečių konferencijoj, 
Kuri pereitą šeštadienį ir sek
madienį įvyko Knickerbocker 
Viešbuty.

Gerb. B 
LLD kuopų 
tgišką kalbą 
kuriam
Wallace. Jis pasmerkė abi se
nąsias partijas. i

Delegatai tuoj sudėjo $50, 
kuriuos B. Kubilius nuvežė 
Progresyvių Piliečių konferen
cijai. Pasiųsta ir sveikinimo 
telegrama. x

Literatūros Draugijos kon
ferencija priėmė rezoliuciją, 
ragindama 'kuopas* ir narius 
kuo -veikliausia padėti Pro
gresyvių Piliečių Partijai, tre
čiajai partijai. ’

Konferencija’ sveikina Lais
vės bendroves dalininkų su
važiavimu su $10. ’Be to,

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
; WOODHAVEN, N. Y.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ. VYNAS ir

Kanados

Kubilius pasakė 
delegatams ener- 
apie tą sąjūdį, 

vadovauja Henry

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
'lei. Virginia 7-4499

Black Horse Ale
JOSEPH ZEIDAT

411 Grand Si.
Brooklyn, N. Y

LITUANICA SQUARE
3

a

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.
Tol. EVcrgrcen 4-9612

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) , 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND -ST. BROOKLYN, N.

.S pusi.—Laisve (Liberty,Ulh. Daily)— Penki., Sausio 30,



New Wko^8K^fe7miOT Nėra Kuro—
Nėra Rendos

Į Brooklyn Vajininkus 
Ir Skaitytojus

Piliečiai Stoja
Už 5 Centų “Fėrus”

Žuvo Du Berniukai 
Po Gatvekariu

Dar Darbo Yra, 
Dar Prašome Talkos

; Gerbiami draugai, “Laisvės” 
vajus eina prie užbaigos, o 
mes, brooklyniečiai, toli atsili
kę nuo pirmosios dovanos. 
Taigi, draugai, subruskime pa
skutinėmis dienomis. Brookly- 
nas turi laimėti pirmą vajaus 
dovaną!

J skaitytojus. Dar keliolika 
“Laisvės” skaitytojų josios 
apylinkėj nėra pasimokėję už 
1947 metų prenumeratas. 
Esate prašomi tuojau ateiti į 
raštinę ir užsimokėti. Vajinin- 
kai keletą kartų beldė į jūsų 
duris, bet niekas neatsiliepė. 

r Geri “Laisvės” rėmėjai užsi
rašykite “Laisvę” į namus, tai 
šiek-tiek sutaupysite ant čeve- j 
rykų—nereikės ateidinėt į raš
tinę. Užsimokėdami, kredi
tuokite Brooklyno vajiąin- 
kams. Gerą tam pavyzdį pa
darė ilgametė “Laisvės” skai
tytoja Eva Andruškevičienė, 
iki šiol “Laisvę” pirkdavusi 
iš stočių. Prašome jos pavyz
džiu pasekti. Iš to bus gero 
ir jums ir vajininkams.
* “Laisvės” metinė kaina 
Brooklyne $8.00, o New Yorke 
$7.00. (Brooklyne reikia li
pinti vieno cento štampą ant 
kopijos.)

. Rt-ooklyno Vajininkas.

Jau daug kartų buvo bando
ma pakelti New Yorke važiuo
tos kainą nuo 5 iki 8 arba 10 

viešuose debatuo- 
spaudimo pagal- 
apgina dabartinį 
centus.

centų. Bet 
se, masinio 
ba, piliečiai 
“fėrą” ,— 5

Pastaruoju laiku jau ir ma
joras O’Dwyer prisidėjo prie 
tų, kurie nori pakelti važiuo
tės “fėrą.” Bandoma įtikin
ti, kad būk patys miesto gy
ventojai jau to nori.

Daily Worker pasiuntė žmo
nes į įvairias miesto dalis ir 
taip pradėjo apklausinėti pi
liečius, ar iš-tikro jie nori, kad 

; važiuotės “fėrai” būtų pakel- 
■ ti. Pirmą'dieną šie balsavimai 
! parodė, kad tik 44 asmenys 
pasisakė už pakėlimą važiuo
tės, gi 303 pasisakė už dabar- 

“fėrą”—5 centus.

Daugiau Pasveikinimų
*

nuo-Sniegas pridarė daug 
stolių ir vargo. Daug ir ne
laimių įvyko dėl ledo. Bet 
vaikai mano kitaip, jie čiuoži
nėja rogutėmis ir tikisi, kad 
ilgai, ilgai atsimins tą.

Bet ne visiems tas čiuožinė- 
jimas išeina ant gero’. štai, 
Gene Byrne, 10 metų berniu
kas, gyvenęs 1064 Clay Ave., 
ir Earl Bjornson, 14 metų, gy
venęs 360 F. 166th St., rogu
tėmis pačiuožė po gatvekariu 
ant 167th St. ir abu tapo už
mušti.

Pirmojo motina apalpo, pa
mačius negyvo sūnaus kūną. 
Gaila berniuko! Bet reikia 
dar kartą priminti tėvams, 
kad griežtai įgrąsintų vaikus, 
idant jie atsisakytų nuo čiuo- 
žinėjimų mieste, kur zuja gat- 
vekariai, trokai ir kitokios ma
šinos.

Nors jau labai daug savano
riško darbo tapo įdėta, dar vis 
tiek yra daug kas pridėti prie 
paruošimo Kultūriniam Cen
trui patalpų. Todėl vėl pra
šome visų, kurie tiktai išgalite 
ir norite, ateiti talkon ŠĮ šeš
tadieni ir sekmadienį. Reikia 
visokių darbininkų, tiek vyrų, 
tiek moterų, ir visi yra malo
niai kviečiami.

Naujasis namas randasi po 
num. 110-06 • Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Iš Williams- 
burgho geriausia nuvažiuoti 
Jamaica traukiniu. Išlipti rei
kia ,111 gatvės stotyje.

Ledlaužis “Eastwind 
Hudson upėje ledus, kad iš 
New Jersey pusės būtų galima 
pergabenti į New Yorką apie 
2,000,000 galionų kuro—alie
jaus ir karasino.

Serga A. Repsevičiūtė Graži Filmą

laužo

Nepaisant, kad piliečiai ne
turi galimybių daug naudoti 
automobilius, iš priežasties, 
kad miestas sniege paskendęs, 
bet važiuotės biuras praneša, 
kad laisnių šiemet daugiau iš
imta, kaip buvo 1947 metais. 
Mat, su 1 d. vasario jau rei
kia turėti 1948 metų “plei- 
tus.”

Dar gavome pasveikinimų 
Liet. Koop. Spaudos Bendro
vės dalininkų suvažiavimui, 
kurie prisiųsti po suvažiavimo.

“Sveikiname Laisvės šėrinin- 
kų suvažiavimą. Iš Brookly- 
no ALDLD 1 kuopos iždo ski
riame $5, o susirinkime nariai 
sudėjo $15. .Viso $20. Drau
giškai, K. Rušinskienė, ižd.”

Pavieniai: J. Ragauskas, 
Shelton, Conn., $10. Po $5: 
A. Skirmontas, Maspeth, N. 
Y.; Jonas Urbonas, Brooklyn, 
N. Y.. Po $2: Eva Turskienė, 
Dodge, Mass., ir S. Meisonas, 
Waterbury, Conn.

Laisvės Adm-cija.

Sausio 18 dieną, Unity ligo
ninėje, buvo padaryta operaci
ja Annai Repsevičiūtei (Ma
rin). Ligoninė yra 1545 St. 
John P!., Brooklyne. Randa
si ant 3-čio aukšto. Lankyti 
galima visada. Operacija pa
vyko gerai, bet ligonė dar vis 
yrą silpna.

Anna buvo veikli aidietė, bet! 
vėlesniu 
blogėjus, 
kiu jai 
sveikti.

laiku, sveikatai pa- 
negalėjo veikti. Lin- 
kuogreičiausiai pa-

Draugė.

Šiandien Kriaučių 
Kliubiečiy Susirinkimas

(Lai- 
Tai iš senų 
Filmą yra

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

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingojo Kliubo ’ metinis susi
rinkimas įvyks šį penktadienį, 
sausio 
kare, 
liečiu 
Union

New Yorke, Stanley Teatre, 
rodoma įdomi ir graži sovieti
nė filmą “Lucky Bride 
minga Nuotaka), 
laikų komedija.
spalvinė, pilna gražių vaizdų 
ir skanaus juoko.

Prie šios filmos, rodama ir 
1947 metų Pirmosios Gegužės 

| demonstracija Maskvoje. Taip, 
j pat spalvinė. Dar priedui pa
rodo nepaprastai gražių spal
vuotų moks’mių gabalų apie 
augmenis.
- 1 'i

O gal gražiausias priedas, 
tai vaizdas iš pasakos vai
kams — labai panašus į ame
rikietišką “Mickey Mouse.” 
Kas liečia mane; tai pirmą sy
kį mačiau tokios rūšies sovie
tinę filmą ir ji man geriausiai 
patiko. , Reporteris.

30 dieną, 7:30 vai. ya- 
Lietuvių Amerikos 
Kliubo svetainėje, 
Avė.

Pi-
280

kriaučiai kliubiečiai pri-

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 kainom.

Visi
valo dalyvauti, neš' yra svar
bus klausimas, kuris gali pa
liesti kiekvieno reikalus, kaip 
finansiniai, taip ir moraliniai. 
Po susirinkimo, kaip, ir visada, 
bus pasivaišinimas.' Visi da
lyvaukite. Kliubietis.

PARDAVIMAI
Bars & Grills, tik su krautuvėm, 

daug yra ir su1' namais — New 
Yorke, Brooklyne, Queens ir Nassau. 
Parsiduoda už labai prieinamas kai
nas; daroma didelis biznis. Kreip
kitės pas ZINIS, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Dėl’ pasitarimų, 
skambinkite REpublic 9-1506.

(24-26)

Plėšikai Atėmė Nuo 
Merginos $2,800

Į
i
i
T

Joseuli Carszva
Undertaker & Embalmer

Ponai namų savininkai Cas
tle Hill, New Yorko dalyje, 
sumanė pasidaryti dar dau
giau pelno, šaltai laikydami 
kambarius. Mat, dabar New 
Yorko yra daug sniego. An
glies i)' aliejaus savininkai .pu
čia burbulą, būk dėl tos prie
žasties negali gauti kuro, ir 
lupa aukštas kainas.

Tūli namų savininkai ir nau
dojasi ta proga. Daug apart- 
mentinių namų tik biskį šildo. 
Minėtų namų savininkai tik 
tiek šildo, kad vandens rynos 
nesusprogtų. • Todėl 925 šei
mynos, daugiausiai jauni žmo
nės, karo veteranai, susitarė įr 
pareiškė: “Nėra šilumos—nė
ra ir rendos.’’'

Vasario 5 d., Municipal 
Buildinge, kambarys 1033, bus 
viešai parduota 184 miestavi 
trekai ir automobiliai.

IgERI PIETŪS!
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. Tai}>gi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Adam V. Walmus, D.D.S.
DAKTARAS-DENTISTAS B

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.g - ---------- j--------

g 650—5th Avė., kamp. 1'9 St. J 
BROOKLYN, N. Y.

" § Tel. SOuth 8-5569

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

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

| —• M — *1 —• NU«— im —• MM —• Ml — MM — M —- M — Ml —• MM —— M & 

į Egzaminuojam AfeisJ 
Į Rašome Receptus i 
Darome ir Pritaikome Akiniusį

TONY’S

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

į Fotografas
T Traukiu paveikslus ’familijų, ves- 
‘ tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarauIš senų _ 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Į 512 Marion St., Brooklyn
| Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
• Chauncey St., Broadway Line.
? TeL GLenmore 5-6191

krajavus 
su ame-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
D—2 dienomValandos. į vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-020!f

fc

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. A. Petrikai

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.
'HiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBuiiira

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 Badkietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. Į
Skersai gatvės puo Armory į

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS i■ 
Telefonuokite dieną ar naktį 1

EVergreen 7-4774 !
!

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

• * I
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas » 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. ■ ■
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- • 

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ?

Kada Miss Mariam Jacoby, 
22 metų amžiaus mergina, 
parnešė algų pinigų $2,800 
dėl Bell-Art Stich ir Pleating 
Co. „darbininkų, tai 606 Stone 
A^e., Brooklyne, koridoriuje 
ją užpuolė du vyrai, sumušė 
pinigus pagriebę pabėgo.

10,000 Ruošiasi Streikui

ir

šeštadienį gal sustreikuos 
10,000 kepėjų darbininkų, jei
gu jų reikalavimai nebus iš
pildyti. Jie reikalauja, kad jų 
algos būtų pakeltos 25 nuoš. 
Kepėjai yra organizuoti į uni
jas, priklausančias prie ADF.

MARCH OF DIMES

FIGHT 
INFANTILE 
PARALYSIS

I
JANUARY 15-30
/

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at
auginamas plaukų. •

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriške, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti d€4 mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3988.

______ i__________________________

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

$3.75
I ' • •

Sofa Apačios Perbudavojiihas
Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. •

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praląisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
t

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Peter Kapislcas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen .4-8174

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

Lady’* BULOVĄ

•He.

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio.

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

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

' Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams !

Now is the time to choose the perfect gift 
.. .a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17-50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham A Brooklyn

<

6 ptisl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Sausio 30, 1943




