
O Tu, Kiaule be Ragų! 
Tysliavos Baimė.
Popiežius ir Bomba. 
Lietuviai Susiprato. 
Vargšė Ievutė.

Rašo A. BIMBA

Lietuviškieji fašistai tebetiki 
laimėjimu. Jie grįšią Lietuvon 
ir “dacol.” Ir dar kaip grįšią! 
Vienas ją šaukia: “Mes grįši
me ne tuščiomis rankomis, bet 
su ginklu/’ Grįšią keršyti ir 
žudyti. (Draugas, vas. 14 d.)

Visa bėda kiaulei, kad jinai 
neturi ragų.v Kiek jį svieto iš
badytų, jeigu gamta ją būtų 
apdovanojus ilgais ragais! 
Ypatingai kiaulė pyksta ir 
žada keršyti, kai ją kaimietis 
lazda iš bulvių išmuša.

Lygiai taip dabar jaučiasi ir 
mūsiškiai fašistėliai.

Vienybės redaktoriui gyven
ti nelengva. Jį ėda visokios 
baimes. Labiausia jis bijo bol
ševikų. Ypatingai jų vado 
Stalino jis bijo. O Stalinas, 
sako Tysliava, galėsiąs išgy
venti visus 150 metų!

Tą paslaptį Juozas sužinojęs 
iš visiškai patikimų šaltinių.' 
Jam esą pranešta, kad jo ben
dravardis Juozas traukiąs 
prof. Bogornoletso išrastą 
“serumą” gyvenimo prailgini
mui iki pusantro šimto metų!

Ko žmogus bijai, tas ir 
sapnuojasi.

★ ★ ★
Draugo ir Darbininko re

daktoriai turėtų pasiųsti ilgą 
protestą Vatikano karaliui. 
Jis jiems sugriovė visus pla
nus. Nuo to laiko, kai buvo 
atomine botnba sudaužytas Ja
ponijos miestas Hirosima; jie 
džiaugėsi, kad Trumanas apsi
dirbs ir su bolševikais. Jie ir 
rašė ir prašė, kad jis iš jų 
atominės bombos pagalba 
jiems ir Lietuvą atimtų.

Bet dabar išlenda popiežius 
ir tą bombą prakeikia. Jis ei
na rttet taip toli, jog tiesiog 
susideda su bolševikais, reika
laudamas, kad visas civilizuo
tas pasaulis per Jungtines 
Tautas atominės bombos var
tojimą pasmerktų ir atmestų.

Tai ka dabar klerikalinės 
spaudos redaktoriai darys? 
Neklausys popiežiaus, pateks 
peklon!

★ ★ ★
Dr. Grinius prisiminė se

nuosius laikus ir apsiverkė. 
Tai buvo laikai, kai ir jis bu
vo iškilęs net iki Lietuvos pre
zidento. Dabar ne jis, bet 
Justas Paleckis toje garbingo
je vietoje sėdi.

Už tai daug atsakomybės 
krintą ir ant Amerikos lietu
vių. Jie esą labai sušykštėję ir 
nebeatjaučią Griniaus ir jo ko
legų likimo.

Grinius sako: “Po pirmo 
Pasaulinio Karo Amerikos lie
tuviai sucįėjo* žymiai didesnes 
sumas, negu dabar. Reikia tu. 
reti galvoje, kad dabar Ame
rikos lietuviai yra daug turtin
gesni, negu jie buvo prieš 30 
metų. Žydai milijonus sudėjo, 
o lietuviai dar nesukėlė nei 
ketvirčio milijono.” (N., vas. 
11 d.)

★ ★ ★
O visa paslaptis yra tame, 

kad Amerikos lietuviai susi
prato. Griniaus, Grigaičio, 
Šimučio ir visos tos bergždžios 
veislės ašaros jų nebesujaudi- 
na. Jų propagandai prieš Lie
tuvą aukoja tik tie, kurie dar 
svetimu protu tebegyvena. O 
tokių nebaugiausia beliko.

★ ★ ★
Tiesiog* sudrebėjo visa 

Amerika. Kaip iš giedro dan
gaus perkūnas, trenkė žinia, 
kad Ievutė Paulėkiūtė (Barba
ra Sears), lietuvaitė, mainie- 
rio duktė, susituokė su mili
jonierium Winthrop Rockefel- 
leriu. Spauda pilna straips
nių ir paveikslų. Dabar visi, 
kurie pirmiau nebuvo apie ją 
nė girdėję, Ievutę myli, 'ir 

skol gyva bus, vargšė ramybės 
nebeturės. Kur tik ji dabąr 
pasisuks, lydės reporteriai / ir
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Senatorių ir Kongresmanų 
Komitetai Remia Šiokią 
Tokią Rendų Kontrolę
J. V. Aukse. Teismas Užgyre Gyvenamųjų Namų Rendų 
Kontrolę; Atmetė Priešingą Žemesnio Teismo Sprendimą

Anglija ir Amerika Tarėsi 
Su Naciais dėl Atskiros 
Taikos, Sako Sovietai
Amerikos Atstovas Siūlė Sustiprint Vokietiją prieš 
Sovietus; Tyčia Buvo Atidėliojamas Antras Frontas

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas vienbalsiai pripažino, 
jog šalies valdžia turi teisę 
ir toliau kontroliuoti gyve
namųjų namų rendas (nuo
mas), pagal karo meto į- 
statymus. šis teismas krei
pė dėmesį į.tai, kad dar nė
ra pasirašyta taikos sutar
tys. Jis atmetė Clevelando 
federalio apskrities teisėjo 
Paulo Jones tarimą, kuris 
sakė, būk valdinis repdų 
tvarkymas esąs priešingas 
šalies Konstitucijai.
Senatorių ir Kongresmanų 

Pasiūlymai
Kai tik Aukščiausias 

Teismas patvirtino vaP* 
džios galią kontroliuoti 
rendas, finansiniai senato ir 
atstovų rūmo komitetai 
tuojau pasiūlė sekamus su
manymus dėl rendų kontro
lės. Dabartinio kontrolės į- 
statymo laikas išsibaigs va
sario 29 d.

Senatorių Sumanymas
Senato komitetas davė 

tokį pasiūlymą:
Kontroliuoti rendas iki 

1949 m. balandžio 30 d.
Pratęsti iki 1949 m. gruo

džio 31 d. dabartinę namų

Tūkstančiai Darbininkų Protestuoja, Kad 
Valdžia Suėmė Deportavimui Ferdinandų 

Smithą, CIO Marininkų Unijos Vadą
rininkų prisidėjo ir būriai 
kitų CIO unijistų.

Skaitlingi Protestai
Michael Quill, New Yor- 

ko miesto tarybos narys ir 
CIO Važiuotės Darbininkų 
Unijos pirmininkas p a - 
smerkė Smitho areš
tą kaip skandališką val
džios veiksmą. Pasiuntė 
valdžiai protestus ir įvai
rios kitos unijos, jų .tarpe 
CIO Kailiasiuvių Unijos 
Taryba ir CIO Auto. Dar
bininkų Unijos Fordo sky
rius iš Detroito, turįs 60,- 
000 narių.
Protesto telegramas taipgi 

mušė Trumano valdžiai Ci
vilių Teisių Kongresas ir 
Sve turginių. Gynimo Komi
tetas.

Liberahs Detroito miesto 
teisėjas Patrick O’Brien pa' 
reiškė, jog Smitho arešta
vimas yra nedoras, reakci
nis valdžios pasimojimas.

ANGLAI SUSPENDAVO 
VOKIEČIŲ KOMUNIS
TŲ LAIKRAŠTĮ

Berlin.— Karinė anglų 
vyriausybė uždarė trims 
mėnesiams vokiečių komu
nistų laikraštį Freiheit 
(Laisvę) Duesseldorfe, va
karinėje Vokietijoje. Laik
raštis suspenduotas už tai, 
kad kritikavo okupacinę 
anglų kariuomenę.

New York. — Valdžios 
agentai vas. 16 d. areštavo 
deportavimui Ferdinandą 
C. Smithą, CIO Marininin- 
kų Unijos sekretorių. Val
džia pasimojo išgabent jį iš 
Amerikos kaipo nepilietį 
komunistą. F. C. Smithas, 
vienas pačių pirmųjų tos 
unijos kūrėjų, yra negras 
ateivis iš Jamaica salos, 
Anglijos kolonijos. Jis turi 
pirmąsias Jungtinių Valsti
jų pilietybės popieras.

Demonstracijos
Kai tik Smithas buvo a- 

reštuotets, tuojau 1,200 CIO 
laivakrovių ir marininkų 
metė darbą ir sugužėjo de
monstruoti prieš ameriki
nės ateivybės valdybą, 70 
Columbus Ave. Jie skar
džiai smerkė Smitho areš
tą kaip streiklaužišką ir 
faišstinį žygį, ir reikalavo 
tuojau paliuosuoti tą nar
sų savo kovotoją. Prie ma-

fotografistai.
Ne todėl, žinoma, kad jos 

dabartinis vyras būtų kuo 
nors pasaulyje atsižymėjęs, ką 
nors išradęs bei prakilnaus su
kūręs, arba kad jis mylėtų 
karščiau, negu kiti vyrai, bet 
tik todėl, kad jis sėdi ant mil
žiniško pinigų maišo. Kalba 
ne jis,' nė jo darbai, bet jo 
tėvo palikti milijonai. Ievu
tė nėra tokia kvaila, kad tos 
tiesos nežinotų.

savininkų ir įnamių teisę 
“laisvai” susitarti dėl ren
dų pakėlimo 15 nuošimčių. 
Tačiaus panaujintas rendų 
kontrolės įstatymas neleis 
vėl 15 nuošimčių jas pakel
ti.

Užtikrinti savininkams 
tokias rendas, kad jiems 
nebūtų nuostolių.

Panaikinti aukštųjų ren
dų kontrolę, kur už gyve
namąją patalpą buvo, pagal 
sutartį,' mokama $225 ar 
daugiau per mėnesį.

Paliuosuot nuo rendų 
kontrolės paršam domus 
kambarius privačiuose na
muose.

Kongresmanų Pasiūlymas
Kongreso atstovų rūmo 

komitetas siūlė pratęsti e- 
samųjų rendų kontrolę 31 
dieną po to, kai išsibaigs 
dabartinis tos kontrolės 
terminas. Per tą mėnesį tė- 
myti, ar atpigs gyvenimo 
reikmenys, ir sulig to išlei
sti rendų kontrolės įstaty
mą.

Senatorių ir kongresma- 
nų komitetai susitarė ne
siūlyti priešingų vieni ki
tiems sumanymų dėl rėndų 
kontrolės pirm šio mėnesio 
23 d.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Visus prašome įsitėmyti sekamas skaitlines: Kul
tūrinio Centro patalpų nupirkimui ir įrengimui buvo 
pasibrėžta surinkti mažiausia $140,000. Su šiandien 
skelbiama suma jau turime surinkę $129,325. Vadinas, 
dar trūksta $10,675. O tai reiškia, kad dar gan toli esa
me nuo pasibrėžtojo tikslo.

Žinome, kad dar randasi šimtai geros valios lietu
vių, kurie šiam darbui pritaria, tačiau tebėra nė centu 
neprisidėję. Ypatingai tuos karštai raginame ilgiau 
nebeatidėlioti. Prisidėkite kiek išgalite. Pasipirkite šėrų 
bei suteikite paskolų. Kaip žinote, vienas Šeras kaštuo
ja $25, bet kekvienas gali pasipirkti tiek šėrų, kiek nori 
ir pajėgia. Už paskolas gi mokamas antras nuošimtis.

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS

Matthew Kutchins, Linthicum P. O., Md. $100.00
Stanley Chubarkis, So. Boston, Mass. 25.00
Eleanor Stokoff, Brooklyn, N. Y. 25.00
J. Pečukaitienė, Chicago, Ill. 25.00
Mylda Žukas, Elizabeth, N. J. 25.00
Aldona De Vetsco, Bay Village, Ohio. 25.00

. PASKOLOMIS
Matthew Kutchins, Linthicum P. O., Md. $1000.00
Agnes Wassell, Worcester, Mass. 100.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Truman Pripažįsta., kad Graikijos 
Valdžia Supuvus, bet Žada Jai 
Dar Daugiau Paramos

Washington.— Prez. Tru
manas pranešė -/kongresui, 
kad jis reikalaus daugiau 
karinės paramos monarchi
nei Graikijos valdžiai ir 
Turkijos valdovam.

Prezidentas šitaip rapor
tavo apie Graikijos padėtį:

Nors Amerika suteikė 
$300,000,000 paspirties Grai
kijos monarchistų valdžiai, 
bet karinė monarchistų pa
dėtis nepagerėjo. Mohar- 
chistaai turi 6 kartus dau
giau kariuomenės, negu 
partizanai, bet jie neįsten
gė sunaikinti partizanų.

“Partizanų jėgos dar šiek 
tiek padidėjo. Tiktai ameri
kinė parama išgelbėjo mo
narchistų valdžia nuo visiš
ko žlugimo.”
draiki jos kapitalistai kau

pia sau auksą ir dolerius ir 
nevartoja jų ūkiniam ša
lies atkūrimui.#‘Graikų vi
suomenė jau beveik visai 
nepasitiki savais pinigais.” 

Varguomenė moką val
džiai taksus, o turčiai išsi
suka nuo taksų. Darbinin
kai bendrai neremia monar
chistų valdžios.
, Trumanas sakė, jog pa
vojus iš partizanų pusės, 
galės dar labiau padidėti,

. ....... —.  l ■■■■ 

Baruch Ragina Ameriką 
Susidėt su Vakarine 
Europą prieš Sovietus

New York. — B>. M. Ba- 
ruchas, - vadinamas prezi
dentų patarėjas, šaukė A- 
meriką sudaryt santarvę su 
vakarų Europos šalimis 
prieš Sovietus. Kalbėdamas 
majorų konferencijoj, Ba- 
ruchąs garbino Marshallo 
planą, kaip įrankį prieš ko
munizmą. Klerikalas Itali
jos premjeras de Gasperi ir 
Francijos užsieninis minis
tras Bidault per radiją lai
mino Marshallo planą.

jeigu jie, girdi,.“gaus dau
giau paramos iš užsienio.” 
Tokiame atsitikime Truma
nas žadėjo dar “pataisyti” 
Amerikos politiką link 
Graikijos.

Veikianti. Šiaurinės 
Korėjos Valdžia

I ———--

Seoul, Korėja. — Vienas 
karinės amerikonų valdy
bos pareigūnas pietinėje 
Korėjoj^ slėpdamas savo 
vardą, paskelbė, kad Sovie
tai šiaurinėje Korėjos pu
sėje įkūrė tautinę korėjie
čių valdžią su sava konsti
tucija, vėliava ir 200,000 
armija. Ta korėjiečių ar
mija esanti ginkluota rusiš
kais tankais, patrankomis 
ir kariniais lėktuvais. Bu
vę girdėta ir šiaurinės Ko
rėjos radijo pranešimas a- 
pie atskiros valstybės įstei
gimą-toje šalies dalyje.

te 1 •' 1 ’ 1 11

Cechų Teisinas prieš 
Amerikonę Šnipę

Praga. — Čechoslovakų 
teismas -tardo amerikonę 
Dorothy Brown, kaip vaka
rinių valstybių karinę šni
pę * prieš .Čechoslovakiją. 
Dorothy sąkosi gimus Wa
shingtone. fJi prisipažino, 
kad perdavė kitam šnipui, 
Williui Kleinui, planus če
choslovakų kareivinių. Ą,- 
merikos atstovai, esą, dar 
nėpatyrę jos pilietybės.

CHINŲ KOMUNISTAI 
PUOLA PLIENO 
CENTRĄ

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų komunistai Įsiveržė j 
priemiesčius Anšano, plie
no pramonės centro, Man- 
džurijoj.

4.. ■—...................................

ORAS:—Būsią šilta.

Maskva. — ; Sovietų vy
riausybė, pasiremdama su
imtais nacių dokumentais, 
kaltino Jungtines Valstijas, 
kad jos 1943 m. tarėsi su 
Vokietija padaryti atskirą 
taiką prieš Sovietus, o An
glija jau 1941 m. derėjosi 
dėl taikos su hitlerininkais. 
Amerikonai ir anglai norė
jo visą karinę nacių jėgą 
nukreipt prieš Rusiją, kaip 
teigia oficialis Sovietų ži
nių Biuras. Be to, reakci
nis Francijos generolas Ch. 
de Gaulle ir Anglijos val
džios atstovas jau 1940 m. 
svarstė, kaip galima būtų 
išvien užpulti Sovietų Są
jungą.

Sovietų Žinių Biuras sa
ko:

Amerika ir Anglija ty
čia atidėliojo antro fronto 
atidarymą prieš nacius va
karinėje Europoje. Jos no
rėjo, kad vokiečiai nuleistų 
Rusijai kraują iki apalpi
mo, taip kad Rusija jau ne
galėtų būti galinga valsty
bė. '

Dulles Derybos
Allen W. Dulles, tuome

tinis Amerikos atstovybės 
narys Šveicarijoj, 1943 m. 
vedė tokias derybas su vo
kiečių kunigaikščiu Maxu 
Hiohenlohe, pagal tiesiogi
nius įsakymus iš Washing- 
tono Baltojo Rūmo. Allen 
Dulles yra brolis republiko- 
no Wall Stryto advokato 
Johno Fosterio Dulleso, ku
ris veikia kaip prez. Truma- 
no ir Marshallo patarėjas 
užsieninėje politikoje.

A. Dulles sakė nacių at
stovui Hohenlohei: Vokieti
ja turėtų pasilaikyti sau 
Austriją; reikia Lenkijai 
prijungti daugiau sovieti
nių žemių; privalo būti iš
laikyta Rumunija; turėtų 
būti sustiprinta Vengrija. 
Taip galėtų būti sudarytas 
užtvaras prieš bolševizmą.

A. Dulles tęsė:
“Niekuomet daugiau ne

leist skriausti Vokietiją. 
Vokietijos valstybė turi gy
vuoti; ji reikalinga tvarkai 
palaikyti Europoj. Turėtų 
būti skurta Didžioji Vokie
tija, prijungiant prie jos

Jungi. Tautą Komisija 
Reikalauja Armijos 
Žydams Palestinoj

Lake Success, N. Y.} — 
Jungtinių > Tautų Komisija 
dėl Palestinos atsišaukė į 
J. Tautų Saugumo Tarybą, 
kad sudarytų tarptautinę 
armiją Palestinai. Ta armi
ja turėtų užtikrinti Palesti
nos padalinimą į žydų ir a- 
rabų valstybes, kaip nutarė 
Jungt. Tautų seimas. Nes 
arabų kraštų vadai planuo
ja ginklais atmušt žydų 
valstybės kūrimą Palestino
je.

federaciniais ryšiais Balka
nų kraštus. Tai bus geriau
sias užtikrinimas tvarkos ir 
atgijimo vidurinei ir ryti
nei Europai.” Privalo būti 
pripažinta Vokietijos pra
monei vadovaujamoji rolė 
Europoj.
Anglų Derybos su Naciais

Panašaus, turinio derybas 
su naciais vedė Anglijos į- 
galiotinis Max Aitken, sū
nus lordo Beaverbrooko, di
džiojo anglų laikraščių lei
dėjo. Aitken ir Gustav von 
Koever, Vokietijos atsto
vas, derėjosi Lisbone, Por
tugalijoj, 1941 m.

(Allen Dulles ir Aitken 
dabar užginčija tas derybas 
su naciais.)

“Istorijos Klastuotojai”
Sovietai sako:
Amerika ir Anglija klaš- 

tuoja istoriją, kada jos pa
sakoja, būk Sovietų Sąjun
ga “susibroliavus” su na
ciais, kuomet Sovietai pa
darė nekariavimo .sutartį 
su Vokietija 1939 m. Ta 
šutančia Sovietai norėjo 
tiktai laiko gauti, pasiruošk 
gintis nuo Hitlerio. Sovietų 
Sąjunga, net pasirašydama 
nepuolimo sutartį su Vo
kietija 1939 m. rugpjūtyje, 
“visai neabejojo, kad anks
čiau ar vėliau Hitleris ata
kuos Sovietų Sąjungą.” — 
Naciai užpuolė Sovietus 
1941 m. birželio mėnesį.

Sovietai, nelaukdami už
puolimo, turėjo atsiust sa
vo kariuomenę į Lenkiją ir 
į Baltijos kraštus. Tatai bu
vo reikalinga, kaipo iš ank
sto daromas apsigynimo žy
gis.

“Reikėjo sugrąžinti sau 
vakarinę Baltaruąiją ir Va
karinę Ukrainą, kurias po
nų Lenkija buvo užgrobus 
1920 metais. Negalima bu
vo gaišuoti. Prastai įrengta 
lenkų armija pasirodė ne
gabi atsilaikyti, o lenkų 
komanda ir Lenkijos val
džia jau visais garais bė- 
go; taigi Hitlerio kariuo
menė būtų galėjusi, be jo
kių rimtų kliūčių, užimti 
minimas Baltarusijos ir 
Ukrainos žemes, pirma ne
gu sovietinė kariuomenė 
būtų galėjus ten atvykti,” 
jeigu Sovietai nebūtų ją iš 
anksto ten pasiuntę.

KAIP BUVO IŠRINKTAS 
PARAGUAY PREZIDENTAS

Asuncion, Paraguay. — 
Keistai buvo išrinktas J. 
Natalicio Gonzalez kaipo 
Paraguay’aus prezidentas 
šioje Pietų Amerikos res
publikoje. Niekam kitam 
nebuvo leista kandidatuoti. 
Jeigu pilietis įrašė kito 
vardą, tai jo balsas šalin 
numestas. O už nebalsavi- 
mą piliečiai baudžiami.

Belgijos valdžia skelbia, 
kad ne vykstąs ten general is 
darbininkų streikas.
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Skandinavų Santykiai su Sovietais
Chicagos Vilnis rašo:

“Švedija nesidės prie tos europinės sąjungos, kurią 
nori iškepti Britanija. Danija užėmė tokią pat poziciją. 
Nėra abejonės, kad tokią pat poziciją užims ir Norvegi
ja. Taigi, visų trijų Skandinavijos valstybių nusistaty
mas vienodas.
x “Bevinas, Schumanas ir kompanija jausis kaip ta
rakoną prariję. Jie tikėjosi, kad skandinavai pritars to
kiam susiblokąvimui, .kokį Bevinas siūlė savo vėliausioj 
kalboj. Skandinavijos valstybių vadai suprato, kad 
britų-francūzų organizuojamas blokas nukreiptas prieš 
Tarybų Sąjungą ir kad tas blokas yra žingsnis link ka
ro.

“Kitais žodžiais tariant, skandinavai interpretuoja 
Bevino-Schumano planą lygiai taip jau, kaip jį interpre
tuoja Tarybų Sąjunga. Tai yra nuoseklu ir logiška.

“Britų diplomatai dabar švokščia, kad Skandina
vijos šalys išsigando-Tarybų Sąjungos ir todėl nesideda 
prie Vakarų Europos. Sako, skandinavų nusistatymą 
padiktavo baimė. f

“Šis tvirtinimas iš nykščio išlaužtas. Iš Tarybų Sąjun
gos pusės Skandinavijos šalims nėra jokio pavojaus. Kaip 
tik atbulai. Tų šalių demokratija įsitikino, kad su TSRS 
galima sugyventi gražiuoju, kad prekybinės sutartys, 
padarytos su TSRS, pildomos nuo a.iki zet, kad biznio 
santykiai darosi vis geresni.“

Henry Wallace Kalba Amerikos Žmonėms
New Yorko spauda negali atsistebėti tuo faktu, kad 

į Henry Wallace mitingus taip skaitlingai renkasi žmo
nės. Visus nustebino pora mitingų Bronx, New Yorke. 
Tai buvo mitingai parėmimui Amerikos Darbo Partijos 
kandidato į Kongresą Leo Isacson. Vienon salėn susirin
ko 3,5Q0, o gavėję prakalbos klausėsi daugiau kaip penki 
tūkstančiai žmonių. Kiton salėn susirinko šeši tūkstan
čiai, o gatvėje klausėsi dešimt tūkstančių. Aplinkui sa- j 
les prisirinko tiek svieto, jog policija turėjo sulaikyti j 
tomis gatvėmis automobiliais važinėjimą.

O reikia nepamiršti, kad visa komercinė spauda 
šiuos masinius mitingus boikotavo. Juos garsino tiktai 
“Daily Worker.”

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai didelė Ameri
kos žmonių dalis nėra apglūšyta fašistinės propagandos 
prieš Wallace ir trečiąją partiją. Jie mėra sužavėti senų
jų partijų priešrinkiminių pažadų. Ta propaganda ir tie 
pažadai jiems atsibodo. Jie trokšta naujo balso, naujų 
gaidų, naujų gairių. Jie nori išgirsti, ką turi pasakyti 
žmogus, kuris tikrai gali skelbtis Roosęvelto idėjų pase
kėju ir nebijo išeiti prieš politinę isteriją.

Šis atsitikimas New Yorke gali labai daug ką pasa
kyti apie tai, kas bus šią vasarą, kai rinkiminė kampa
nija pilnai įsisiūbuos. Henry Wallace turės pasekėjų, jo 
balso klausys milijonai žmonių. Jau tik vien dėl to jo 
kandidatūra patarnaus kaipo aukščiausia politinės ap- 
Švietos m’okykla. Amerikos žmonės turės progą išgirsti 
tai, ką nedrįs arba nenorės .pasakyti nei Trumanai, nei 
Taftai, nei Vandenbergai.

To labiausiai bijosi senųjų partijų lyderiai. Masinis 
susiinteresavimas rinkimais jiems nepatiks. Visapusiš
kos diskusijos visų problemų, kurios stovi prieš Ameri
kos žmones, yra pavojingos tiems, kurie nepasitiki žmo
nėmis.

Todėl reikia tikėtis dar aštresnės propagandos prieš 
trečiosios partijos vadus, ypač prieš Henry Wallace. 
Priemonių nebus renkamasi. Jau dabar spaudoje ir per 
radiją trečiosios partijos judėjimas paverčiamas grynai 
komunistiniu judėjimu. Kad tai yra gryniausia netiesa, 
nesvarbu senųjų partijų propagandistams.

Visų pirma dvi ištraukos iš 
užrašų knygelės.

Pirmoji:
“Miestą, abelnai, nesuspėjo 

visą išsprogdinti, tačiau su ko
neveikti suspėjo, ypač centra- 
linę dali. Viskąs išnaikinta, 
išvežta, o jei neišvežta, su
laužyta vietoje. Ant šaligat
vių po kojomis čerška sudau
žyti langų stiklai, pinasi su
traukytos vielos. Ant kampo 
dviejų gatvių iškaba: ‘Vaisti
nė.’ Abu didieji langai ne iš
mušti, o tiesiog išplėšti su vi
sais rėmais. Vėjas pro vais
tinę pučia iš vienos gatvės j 
antrą, ant grindų storas ma
syvas įvairių sutraiškintų 
vaistinės dalykėlių. Ties iš
verstomis durimis atskala di
delio apvalaino stilflo, liekana 
spalvuoto vaistinės ritinio. 
Prie kliubo, kurio taipgi iš
daužyti visi langai ir durys, 
tiesiai ant šaligatvio stovi di
delis koncertinis pianas, — 
matomai, išnešė, bet nesuspėjo 
išsivežti. Jo kojos apvynio
tos šmotais raudonos teatrinės 
uždangos, idant geriau būtų 
išnešti — nespaustų pečių. Po
ra vaikų ir mergaitė, prilaiky
dami už šonų, veža ant mažų 
rogučių visą eilę naujų stiklų. 
Klausiu: ‘Kur?’ — ‘į vaistinę 
langams,’ — nusišypsojus, at
sako mergaitė.”

Antroji ištrauka.
“Centralinėse gatvėse be

veik visuose namuose išimti 
langai su rėmais ir stiklais, su
daužyti stiklai jau nuvalyti, 
nuo šaligatvių ir tik kai kur 
prie sienų riogso'krūvelės sti
klu. Didžiumos durti nesi
randa. Kai kur paliktos, bet 
iš jų išimtos rankenos. Mes 
užeiname j vieną, antrą, tre
tį, ketvirtą, penktą iš eilės na
mą. ' Nei viename jų nesiran
da parketų. Ant sienų ma
tosi ženklai/' niidraskytų kar
nizų. Kyšo 'likučiai aprūkusių 
dūmtraukių, šildymo radiato
riai išvežti. Bendroji prau
sykla vienoje vietoje, kuri pa
naši į kino ar kliubą, — vis
kas išvežta. Ant gatvės kam
po tuščia vaistinė. Pažįsta
mas vaizdas: langų rėmai iš
imti, grindys išluptos, tuštuma. 
Už trijų kvartalų panaši vais
tinė ir panašus vaizdas. Pa«- 
galiau, trečioji vaistinė. Ten 
tuo laiku taisė langus, pasta
tytas pailgas stalas, ir vaisti
ninkas pardavinėja vaistus. 
Sako, jog vaistinė* atsidarė 
trečiojoje dienoje...”

Pirmoji ištrauka iš užrašų 
knygelės karo metu.

Laikotarpis — žiema 1943 
metais.

Vieta — Krasnodar miestas, 
tik ką išlaisvintas iš vokiečių.

Antroji ištrauka iš užrašų 
knygelės taikos metų.

Laikotarpis — ruduo 1947 
metais.

Vieta — miestas Pola, tik 
ką išlaisvintas iš... t. y., at- 

i leiskite, apleistas anglų* oku
pacinės kariuomenės. Apleis-

Protinga Pozicija f
Californijos CIO unijų nutarimas pasilikti neitra- 

liškomis poltinėje veikloje visos šalies mastu yra pilnai 
pateisinamas. CIO Pildomoji Taryba padarė klaidą, kai 
dauguma balsų nutarė atmesti trečiosios partijos judė
jimą ir patvirtinti Marshall Planą. <Tais klausimais uni
jose yra aiškus pasidalinimas. Tuo būdu daug sveikiau 
CIO judėjimui, kaipo tokiam, neįsivelti į politinius gin
čus, bet palikti kiekvienai unijai pasirinkti geriausį 
kelią. Kaliforniškiai unijistai taip ir pasielgė.

Jie nutarė, kad pačioje Californijos valstijoje, kur 
yra pilnas visų CIO unijų susitarimas, jię veiks išvien. 
Tiktai tokia unijų politinė veikla, kurioje yra vienybė ir 
susitarimas, gali duoti gerų pasėkų.

Kaip į kaliforniečius pažiūrės Philip Murray ir CIO 
Pildomoji Taryba, dar nežinia. Nesinori tikėti, kad jie 
verstų kiekvienos valstijas unijistus klausyti jų diktavi
mo politiniais reikalais. Tai būtų įvedimas į unijinį judė
jimą tokių ginčų, kuriais tiktai priešai galėtų pasinaudo-

Majoras generolas Maxwell Taylor, karininkų West 
Point mokyklos vedėjas, deda vainiką ant Franklin De

lano Roosevelto kapo Hydę Park, N. Y.,' sausio 30 
dieną pagerbirnuį jo gimtadienio.
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tas garsiojoje zonoje “A” ir 
perduotas Jugoslavijai sulyg 
ketvirtojo skyriaus, vienuolik
to paragrafo taikos sutarties, 
pasirašytos jo didenybės val
džios.

Miestas Pola — vienas iš 
didžiausių miestų ir prieplau
kų Slovėnų Istrįjos — šalies, 
kurioje chorvatų gyventojai 
sudarę ir sudaro absoliutę di
džiumą. Tame slavų ruože 
tokie miestai-prieplaukos, kaip 
Pola arba Triest, didelės svar
bos, valdžios per ilgus metus 
bandė dirbtinai apgyvendinti 
savus žmones tuo išrokaviniu, 
kad tuose miestuose turėti di
džiumą tos tautos, kuri valdė. 
Tais laikais, kuomet Pęla bu
vo austro-vengrų k ariniai-j uri
ne baze, tep buvo dirbtiniai 
apgyvendinami austrai, o kuo
met jis patapo miestu, pri
klausančiu Mussoliiiiui, tai vi
sais budais bandė jį apgyven
dinti italais. /

Toks dirbtinas apgyvendini
mas svetimtaučiu Chorvatuos 
miestuose, kurių apylinkėse 
kitokios kalbos nesigirdėjo, 
apart chorvatų kalbos, davė 
progą anglams ir amerikie
čiams tęsti Mussolinio politi
ką, tai yra, sudaryti tame pa
prastame klausime keblumus 
ir painiavas, įsteigiant pagar
sėjusią zoną “A,” į kurią‘įėjo 
miestas Pola. t

Kad skaitytojui būtų pilnai 
aiški paikystė anglų-amerikie- 
čių-italų pretenzijos prie šių 
Chorvatijos miestų, turime 
Įsivaizduoti sau sekamą ne
būtą įvykį. Pęrsistatykim, 
jog anglai laike intervencijos 
šiaurėje 1918 metais dirbtinu 
būdu būtų apgyvendinę, saky
sime, Archangelską savaisiais 
tautiečiais, ir būtų padarę 
taip vykusiai, kad sudarius 
virš 50 nuošimčių gyventojų. 
Dar daugiau, jei. tie gyvento
jai būtų pasilikę okupantams 
apleidus. Pagaliau, persistaty- 
kime, kad to pasėkoje ant tų 
pamatų anglai rimtai preten
duotų, jog Archangelskas esąs 
anglų miestu, kuriam reikią 
įvesti tam tikrus įstatymus, 
priskirti laisvą teritoriją, nes 
kuomet ten tas miestas esąs 
pats‘didžiausias, tai irabelnai 
visa apylinkė teisėtai esanti 
anglų teritoriją.

čia aš, aiškų, truputį gal 
ir pęrsūdau, tiksliai pabrėž
damas panašius reikalavimus, 
bet, tikrovęję, persįstąt^nt ką 
tokio panašaus, galima supras
ti, kaip reagavo ir kaip jau
tėsi chorvatai, kuomet jiems 
sakė, kad tie miestai—italų, 
todėl vieno iš jų — Triesto — 
neatidavė, o antrą — Pola -— 
atidavė ir tik po ilgų begali
nių vilkinimą. (Kaip dabar 
paaiškėja, sudarė tuos bega
linius vilkinimus, svarbiausia 
todėl, idant prieš atidavimą 
miestą “nurengti” iki nuogu-

mo ir “apšvarinti” iki pasku
tinio siūlo.)

Atvykau į Polą viena savai
tė po išvykipio anglų ir ame
rikiečių kariuomenės ir po 
atidavimo jo jugoslavų val
džiai.

Aiški saulėta diena, puiki, 
mėlyna-rami Adriatiko jūra, 
maloni saulė, stebuklinga 
gamta ir sužalotas, sunaikin
tas, bjauriu ir cinišku smulk
meniškumu apvogtas miestas.

Jau citavau iš knygelės ap
rašymą bendrojo miesto vaiz
do’. Lieka atžymėti smulkme
nas. - I 

štai senovės teatras. įeina
me į vidų. Uždanga nuplėšta, 
scena tuščia. Kulisai, portje
ros, šviesos —- viskas nuinita, 
išvežta. Salėje — tik kelios 
eilės krėslų paliktos ir tai įvai
raus dydžio, skubiai .suvežtos 
čia prieš kokį tai susirinkimą.

Kinoteatrąs ant Kastropolo 
gatvės. Ekrano visai nėra. 
Pastolis visai sudaužytas. Sie
nos išdraskytos, krėslai išvež
ti. Durys nuimtos. Ypač 
keistai atrodo lubos: viena pu
sė lygi tamsios spalvos, kita 
pusė išmarginta visaip. Pasiro
do, tamsioji pusė lubų — tai 
priešgaisrinė vėliausio įtaisy
mo, išmargintoji dalis — sena. 
Vieną pusę nuplėšė ir išsive
žę, antrosios nesuspėjo. Nu
draskytame vestibiulyje kabo 
vienatinis.plakatas — reklamą 
biografinės filmos apie Zola. 
Barzdotas Zola nusiminusiai 
žiūri į visą aplinką. . Įdomu, 
ką jis pasakytų, jei jis gyvas 
būtų ? Pagaliau, argi būtų 
skirtumas, ką jis pasakytų? 
Argi apeina tiems, kurie visą 
tą griovė, jo atgyvenusios hu
manistinės pažiūros?

Miestavas vaikų namas ant 
Cleo Dži'ovaiini Oriole gatvės. 
Tas pats vaizdas: išplėšta, su
naikinta, nudraskytos sienos. 
Tačiau čia viskas truputį gra
žiau, nes pasilikę mieste dar
bininkai — chorvatai ir italai 
—prieš dvi dienas pradėjo na
mo remontą. Kai kur jau da
žo sienas, įdeda langus. $Jž 
mėnesio čia iš naujo bus vaikų 
namas.

Gatvė Via del Mantračno, 
bųvųsis viešbutis “Riviera,” 
tolau valstybinė įstaiga, už jos 
barakai anglų okupacinės ka
riuomenės. Visur nyku, tuš
čia, purvas. Iš lauko pu^ės 
sienos aprūkusios nuo dūm
traukių, išvestų pro langus.

Namai, namaį, namai; ligo
ninė, vaistinė, dar vienas ki
no, vėl vaistine, gyvenamieji 
namai, visuomeniniai, miesto 
įstaigos, mokyklos,—visur toks 
pat sunaikinimas, apvogimas.

Ant pačios svarbiausios gat
vės — dideli įštysę į dangų 
senovės Romos styliaus griuvė
siai. Savo laiku, matomai, šie
ji didingi griuvėsiai buvo pa
žiba gyvojo ir truRšmingojo 
miesto. Dabar, pagalbą dųos- 
pių anglų, visas miestas pa
verstas į griuvėsius, kokius 
vaizduoja tik ką minėti.

Tai ką, techniką žengią pir
myn. Laikas panaikino se
novės įrankius, kurie vystėsi 
tūkstančjus metų. Anglų “kul- 
tūrnešiai” atliko sunaikinimo 
darbą mieste per vienus me
tus.

Art.iniai senovės griuvėsių, 
ant gatvės vedančios į jūrą, 
stovi sveika išlikusi, daili pęr- 
ga|įngoji Romos laikų arką. 
Ar tik pe pro tąją pergalingą
ją arką pęrgalipgai - išŪięjžiąi 
ėjo link priepĮąąkps an^Įų ve
žimai, prikrauti radiatoriais 
ir kitoipįs gęrybęmjs? Kas 
žino? iyiaįppsi laikai, maino
si pergalėtojai.

Tą viską rašau ne todėl, kad 
manę baugintų pįintįs apie bū- 
sjąntį likipią' jnięsto Polą. 
Priešingai, esu visai ramus 
kąslink šio mįėsto likimo. Ja
me bus ir pastoliąį, ir lubos, 
ir Įaugai, ir durys, ir varinės 
rankenos, bus ir nauji kino 
ekranai, ir nauji krėslai tea
tre,. ir nauji dūmtraukiai, ir 
nauji vaisįal vaistinėse, ir

Buvęs armijos karininkas Martin J. Monti klausosi 
Brooklyn© teisme kaltinimo išdavystėje. Kaltinimą 
jam skaito komisi jonicrius. Karo metu Monti perėjo 
vokiečių pusėn ir pąskųi angliškai iš Berlyno per radi

ją ^skeĮbė nacių, propaganda prieš Aliantus.

nauji suolai mokyklose, ir 
naujos vaikų lovelės vaikų 
darželyje. Darbšti ir drąsi 
Jugoslavijos tauta atstatys šį 
miestą iš po anglų okupacijos 
su tokiu pat pasiryžimu, ko
kiu ji atstato visą šalį iš po 
vokiškosios okupacijos. Tame 
esu užtikrintas, nors atstaty
mas bus sunkus.

Nenoriu čia gilintis į įvairius 
žiaurumus, ne£ ir kruvinus su
sirėmimus, įvykusius Šiame 
mieste tuo metu, kai jį valdė 
anglų kariniai pareigūnai ir 
anglų policija.

Nori kalbėti ne apie tai, to
dėl, kad, galų gale, visa tas, 
paėmus daiktan, yra tik asme
ninis tyrinėjimas ko tai daug 
svarbesnio, didesnio ir visuo
meninio.

O toji svarba glūdi tame, 
kas seka žemiau. Kuomet 
pradžioje, eigoje taikos dery
bų pasirodė, kad jugoslavų 
miestą Pola priseis grąžinti, 
kam priklauso, t. y. jugosla- 
va^msj .ir paskui, kuoinet taikos 
sutartys ’buvo užtvirtintos ir 
galutinai paaiškėjo, jog jokių 
atmainų nebus ir miestą reikės 
atiduoti trumpiausioje ateity
je, iškilo klausimas repatriaci
jos visų italų miesto gyvento
jų, norinčių vykti Italijon.

■ Galėčiau daug aprašyti ir 
apie kainą, specialiai surištą 
su repatriacija, ir apie paiką, 
melagingą propagandą, kuri 
buvo vedania per ištisus metus 
prieš Jugoslavijos ' liaudies 
respubliką; galėčiau parodyti 
daug atsitikimų bauginimo, 
apgaulingo ir veik verstino iš
vežimo eilinių žmonių, ku
riems nebuvo nei reikalo, nei 
naudos apleisti miestą. Galė
čiau pacituoti desėtkųs provo- 
kacipių straipsnių laikraščiuo
se, perdėm melagingų, ku
riems galėtų pavydėti tik pats 
don Bazilio.

Bet nenoriu apsistoti ant 
viso to, dar todėl, kad apie tai 
jau daug ir teisingai buvo ap
rašyta ir apie Polą, ir apie vi
są Slovėnų Istriją, ir taip pat 
ir apie kitas vietas. *

Man norisi pakalbėti, apie 
kitką. Mieste Pola pasiliko 
daug italų, vyriausia', darbi
ninkų, žemesnių tarnautojų, 
tryni piau pasakius, pavartojus 
mūsų sovietinį terpiiną;—dar
bo žmonių.

Nęipažai italu apleido mies
tą Pola. Išvyko žmonės, įbau
ginti nežinomu rytojum* ap
gesinti propagandai iŠyyko 
prieš savo reikalus ir intere
sus, laisvai, pusiau laisvai ir 
po prievarta, — istorija, kada 
nors surinks tas skaitlines ir 
nuošimčius.

Tačiau iš Pola išvyko ir ki
tokie italai, kurie apleido 
miestą visai savanoriai, suži- 
niai, atsižvelgdami i savo rei- 
kalus, kitais žodžiais,—-išvyko 
noriai. Tokių žmonių buvo, 
ir kodėl nępąkalbęti apie 
juos? ? Išvyko savininkas ki
no ant čmarelli gatvės. Iš
vyko lehtro savininkas. Išvy
ko malūno savininkas, Jr ce- 
mentb‘ dirbtuvės savininkas, ir 
prieplaukos savininkas, ir di

delių krautuvių savininkas, ir 
vaistinių savininkas, ir daug 
kitų stambių ir smulkesnių ita
lų kapitalistų, buvusių lai
ke Mussolinio viešpatavimo 
“miesto tėvais,” praturtėjusių 
iš miesto gyventojų, kelis syk 
atsiėmusių įdėtą kapitalą, ir 
dėka jų viešpatavimui tame 
miesfe per dešimtmečius ga
vusių pelnus iš visko, iš ko 
tik galima išsunkei pelnus; iš 
gimimo, iš ligų, mirties—par
duotuvėje antkapinių akmenų, 
iš- kiekvienos lėkštės makaro
nų, iš kiekvieno stiklo vyno.

Viskas, ką tik darė žmogus, 
davė jiem pelnus: gimė, sir
go, mirė, valgė, gėrė, šildėsi, 
skambino telefoną, statė sau 
namus, mokė vaikus.

Vienok paaiškėjo, kad mies
tas Pola neišvengiamai įeis i 
Jugoslavijos sritį, prisidės prie 
Liaudies respublikos, t. y. prie 
tokios valstybės, kūrioje val
džia praveda liaudies politiką 
ir pirmoje eilėje rūpinasi liau
dies reikalais.

Jr “miosto tėvai” žinojo, ką 
daro, žinojo, kad jie nei^ven- 

! giamai praras stambias įmo
nes, nes jos bus nacionalizuo
tos, o kitos įmonės paliaus ne
šusius jiems pelnus, kuriuos 
teikė pirmiau, nes liaudies

• valdžia neleis imti nuošimčius 
už kapitalą, neleis išnaudoti 
liaudį.*

Tą žinodami, “miesto tėvai” 
nusprendė bėgti, pridengdami 
tą sprendimą šauniais išvedžio
jimais apie italų patriotizmą.

Prasidėjo pasiruošimas iš
važiuoti. Jei tas pasiruošimas 
būtų pasireiškęs tik ' tuomi. 
kad jųjų pačios, bešūkaujan
čios ant savo tarnų, kraustytų 
savąsias garderobas, jei net 
patys “miesto tėvai” nuiminė
tų savo kambariuose mantą ir 
nuplėšinėtų firankas, — mums 
nereikėtų juos už tai smerkti: 
seniai žinoma, jog taupumas 
(švelniai pasakius) nuo pat 
senovės priklauso daugiau tur
tingiems, negu biedniokams.

Bet. . kraustymas neapsiru- 
bežiavo vien tik “miesto tėvų” 
kambariuose, jiems nepakako 
firankų bei prausyklų.*

Apart savųjų prausyklų ir 
tualetų, “miesto tėvai,” pasi
remdami ant šventos teisės 
privatinės nuosavybės, nu
sprendė apnuoginti ištisą 
miestą.

(Tąsa 5 pus.)

MENO SAVIVEIKLA 
PASVALYJE/

Kelis metus sėkmingai dir
ba Pasvalio gimnazijos meno 
saviveiklos kolektyvas, kuriam 
vadovauja drg. Vadapatas. Jau
nieji 'dramo§ mėgėjai jau pasta
tė savo gimnazijos scenoje 
Margaritos A liger pjesę “Pa
saką apie teisybę,” B. Daugu
viečio “Žaldokinę,” žemaitės 
“Marčią.” Lenino komjaunimo 
metinėms saviveiklos būrelis 
parengė scenai Seifulinos pjesę 
“Vėliava.”

Dabar Pasvalio gimnazistai 
repetuoja “Marytės Melnikai* 
tėš” pjesg. . .

2 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. paily)'--' Tr£č,, Vasario 18, .1&48



Amerikos Moterų Kongresas

3 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily), 

Tree., Vasario 18, 1948

CHICAGOS SKYRIAUS 
KONFERENCIJA

Sausio 25 dieną, Hull 
House, įvyko Amerikos Mo
terų Kongreso, Chicagos 
Skyriaus konferencija. Da
lyvavo šimtai delegačių, at
stovaudamos įvairias orga
nizacijas, susidedančias iš 
įvairių politinių ir religinių 
įsitikinimų ir tautinės bei 
rasinės kilmės. Konferenci
joje delegatės svarstė klau
simus, kurie daugiausia 
paliečia moteris: taika, de
mokratija, ekonominės ir 
politinės moterų teisės; vai
kų auklėjimas ir mokslas, 
ir tt.

Smagu buvo klausytis ra
portų, kad mes chicagietės 
neesame vienos, kurios su
kame progreso ratą pir
myn. Chicagos Skyrius yra 
dalis milioninės organizaci
jos, kuri per visą pasaulį 
žinoma po vardu Women’s" 
International Democratic 
Federation. Ši organizacija 
gimė Paryžiuje lapkričio 26 
dieną, 1945 m. Steigiamo
joje konferencijoje dalyva
vo delegatės iš 41 šalies, jų 
tarpe ir iš Jungtinių Vals
tiją

Sugrjžusios iš Paryžiaus, 
amerikietės delegatės su
šaukė pirmą konferenciją 
sausio mėnesį, 1947 metais. 
Chicagoje irgi buvo sukur7 
tas Amerikos Moterų Kon
greso, Chicagos Skyrius iš 
150 narių. Bėgyje vienerių 
metų ši organizacija išaugo 
iki 800 pavienių narių, o su 
prisidėjusiais moterų klu
bais priskaito virš 135,000.

Chicagos Skyrius daug 
nuveikė per tą trumpą lai
ką. Praeitais metais čia iš
leista peticijos, kuriose mo
terys reikalavo valdininkų 
dėti pastangas užtikrinimui 
pastovios taikos; paaštrini- 
mui, kovos prieš pasireiš
kiantį fašizmą Amerikoje 
ir tt. Ant taikos peticijų— 
“Crusade for Peace” — su
rinkta virš 30,000 parašų. 
Mūsų delegatės nuvežė tas 
peticijas į Lake Success ir 
įteikė Jungtinių Tautų ge- 
neraliam sekretoriui Try
gve Lie. Sekretorius labai 
draugiškai priėmė mūsų 
delegaciją ir pasižadėjo 
perduoti mūsų pageidavi
mus Jungtinių Tautų Ge
ne ralei Asamblėjai.

Kada Chicagon atvyko 
buvusi nacių pataikūnė nor
vegė dainininkė Kirsten 
Flagstad, - mūsų skyrius su
ruošė demonstraciją1 prie 
Orchestra Hali, kad paro
dyti tai parsidavėlei, jog 
Amerikos moterys nepamir
šo jos pasidarbavimą nacių 
naudai laikė okupacijos 
Norvegijoje.

‘ Daug nuveikta kovoje 
prieš aukštas kainas. Buvo 
surengta demonstracija 
prie miesto rotušės, kurioje 
atkreipta atyda miesto val
dininkų, jog panaikinus 
kainų kontrolę veda kraštą 
prie infliacijos ir ekonomi
nio krizio, kuris skaudžiau
siai palies darbo žmones.

Kada Kongreso sesijų 
pertraukoje per Kalėdas 
veik visi kongresmanai ir 
senatoriai buvo sugrįžę 
namo, mūsų skyrius siuntė 
delegates pas kiekvieną jų 
su reikalavimais uždėti 
kontrolę ant kylančių kainų 
ir pagerinti tarptautinius 
santykius, kad užtikrinti 
taiką. Mūsų organizacijos 
pastangomis .kongresma- 
nams' pasiųsta virš 25,000 
atvirukių su įvairiais rei
kalavimais.

Buvo reikšmingas rapor
tas, ką Kongresas veikia 
vaikučių klausimu. Auklė
jimo ir mokslinimo proble
mos darbininkų šeimose da
rosi vis svarbesnės. Rūpi
namasi, kad valstijų legis
latures išleistų įstatymus, 
palengvinimui jaunom mo
tinom išauklėti kūdikius 
tinkamais piliečiais. Tuo 
klausimu mūsų skyrius 
siuntė kelias delegacijas į 
Springfieldą.

Nors centro komitetas 
nėra oficialiai pasisakęs už 
jokią partiją būsimuose 
rinkimuose, mūsų skyrius 
nedvejotinai pareiškė dar
buosis už išrinkimą Henry 
Wallace J. V. prezidentu.

Pabaigoje pirmos sesijos 
į delegates atsišaukė strei
kuojančių Chicagos laikraš
čių darbininkų unijos at
stovas. Ragino delegates ne
pirkti laikraščių ir atsaky
ti prenumeratas iki leidėjai 
nesusitaikys su unija.

Vakarinėjė sesijoje kal
bėjo Chicagos Universiteto 
profesorė Dr. Maude Slye 
ir Moterų Federacijos at
stovė prie Jungtinių Tautų 
organizacijos • Dr. Gene 
Weltfish. Jos ragino dele
gates daugiau darbuotis po
litikos lauke ir organizuoti 
Amerikos moteris už page
rinimą, visos žmonijos būk
lės ir užtikrinimą taikos.

Chicagos Skyrius Ameri
kos Moterų Kongreso turi 
kuopas visose dalyse miesto 
ir daugelį pavienių narių. 
Metinė mokestis, pavienėms 
narėms $1 (o jei kuri išgali 
ir daugiau); moterų orga
nizacijos ir klubai moka 
nuo $5 ir aukščiau.

M. Č-nė.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

JAUTIENOS ŠUTINYS 
(STEW)

1 svaras “chuck steak’o”
2 smulkiai supjaustytos mor

kos-
puodukas ir pusė išlukštentų 

šviežių žalių žirnių
3 svogūnai
1 žalias pipiras
3 supjaušytos bulvės
pusė puoduko vandens ar 

skystimo nuo kokios virtos 
mėsos

pusantro šaukštuko druskos 
biskis juodų pipirų ir biskis 

paprikos
pusė puoduko smulkiai su

pjaustytų selerių
3 šaukštai sviesto.
Turėk gerai uždengiamų 

puodų. įdėk sviesto. Įpjaustyk 
1 svogūnų. Sudėk mažais šmo
teliais supjaustytų mėsų ir šu
tink po valiai ant nekarštos 
ugnies ar iki netoli minkšta 
bus. Jei per sausa, anksčiau 
dapilk vandens, o*jei ne, tai 
dabar sudėk visas daržoves, 
kartu ir likusius du smulkiai 
supjausytus svogūnus. Pašu
tink iki viskas bus gatava.

KEPTA ŽUVIS.
1 nemaža mackarel žuvis

(apie 2 svarų)
šaukštas valgomo aliejaus
2 šaukštai cider acto 
šaukštukas druskos 
šaukštukas sausos muštardos 
biskis paprikos ir svogūno. 
Sumaišyk visus sausus pro

duktus kartu, sukapok labai 
smulkiai svogūnų, supilk aliejų, 
ir actų, sumaišyk viską kartu.

Perkant žuvį, paprašyk, kad, 
nuvalę, perskrostų per pusę. 
Pamerk žuvį į ta padažų ir, 
gerai aplaisčius, pamirkyk ten 
apie 15 minutų. Kepk prieš 
liepsnų (broileryje), su 'tuo pa
dažu, iki žuvis trupės, kuomet 
pabadysi šakute.

Dedant kepti, pirma suklok 
žuvį oda į apačių. Pakepus apie 
10 minutų, apversk ir gal dar 
apie tiek reikės kepti.

Ką Veikia Rock- 
fordo Motery

Klubas
ROCKFORD, Ill. — Čia 

bandysiu sužymėti mūsų 
kliubo pirmų metų darbuo
tę.

Susirinkimai atsibuvo Re
guliariai kas mėnesio pirmą 
penktadienį. Svarbiam at
sitikime buvo perkelti sa
vaitę vėliau. Susirinkimai 
buvo skaitlingi.

Moterų Kliubas surengė 
4 padengimus, kurie buvo 
pasekmingi, ir du parengi
mus turėjome kartu su 
LLD. 29 kuopa, būtent 
“Vilnies” naudai pikniką 
rugpiūčio 31 d., ir Naujų 
Metų pasitikimo parinkę.

Išaukauta svarbiems dar
bininkų reikalams $22.50.

Priešmetiniame susi
rinkime buvo renkama val
dyba 1948 metams. Liko be
veik ta pati: .protokolų 
rast. M. Radzevičienė, fin. 
rast. O. Tamanauskienė, iž

feSTjjBe Rūpesčio
A gera darbo vieta j 

__

Con Edisono darbininkai gąu-
*

na pigią apdraudą grupėmis,
pašalpą ligoje ir medikalius patarnavi
mus, kurie prieinami per Kom

panijos primokėjimus. Daugelis perka 
namus pagal mū sy planą dėl ats-
kaitymu iš algos. Darbas čia 20% sau- 

negu bendrai pramonėje.
Pernai $3,883,090 teko 3,768 darbi- 

ninkams kaipo pensijos senatvei arba

dininkei P. Krauklienei at
sisakius, apsiėmė ir liko iš
rinkta M. Šimonienė, iždo 
globėja V. Kielienė, organi
zatorė M. Rulienė,' buvūsi 
pirmininkė. Priešmetinia
me susirinkime nutarta 
pirmininkę rinkti kiekvie
name susirinkime. Visoms 
bus proga susirinkimą ves
ti.

APIE MŪSŲ CHORĄ
Dabar kaslink choro, tai 

matyti didelis pasitenkini
mas ir pasišventimas mūsų 
mokytojos ir dainininkių 
todėl, kad jau choras paren
gimuose dalyvauja ir gau
na pagyrimo už gerą atsi- 
žymėjimą. Elenutė Andri
kienė neėmė atlyginimo, už 
mokinimą praėjusiais me
tais per tris mėnesius. Už 
tai choras taria jai širdingą 
ačiū!

Paskutinėse pamokose 
prieš Kalėdas mokytojai 
buvo įteikta graži dovanėlė 
nuo moterų kliubo. Beje, bu
vau pamiršus, kad draugės 
kliubietės apdovanojo 1947 

metų valdybą už gražų pa
sidarbavimą. Draugėms ta
riame didelį ačiū už davo- 
nas. Mums pridavėt dau
giau energijos tęsti tą svar
bų darbą ir 1948 metais ir 
gal dar daugiau nuveiksi
me.

APSIVEDĖ
Alekas Gierdauskas* apsi

vedė su Valerija Varakojie- 
ne. Vestuvės įvyko gruodžio 
17 d. Šliūbą davė teisėjas, 
nes abu laisvi. Valerija 
Gierdąuskienė yra moterų 
kliubo narė. Susirinkime bu
vo įteikta dovana nuo Mo
terų Kliubo. Jaunavedžiai 
abudu malontis ir draugiški 
žmonės. Užsiminus apie 
“Vilnies” vajų, užsirašė 
“Vilnį.” Gyvenimą įsikūrė 
po numeriu 1930 Reed Avė. 
Nuo savęs linkiu jaunave
džiams ilgo ir laimingo gy
venimo.

Apsivedė Petras Suveiz
dis su Miss J. McClin. Ves
tuvės įvyko gruodžio 20 d. 
pas jaunosios tėvus. Petras 
su savo mylima pasirinko

Mirė Kovotoja 
Kate O’Hara

BENECIA, Cąlif..—Sau
sio 11d. čia mirė Mrs. Kate 
Richards O’Hare, geriau ži
noma kaipo Kate O’Hare 

‘tarpe savo draugų ir kaipo 
| “Raudonoji Katrė” (Red 
Kate”) tarpe savo priešų.

Kate O’Hare mirė sulau
kusi 70 metų amžjaus.

Savo laikais velionė buvo 
dideliai kovinga* moteris. 
4916 metais ji buvo nutei
sta kalėjiman už nepritari
mą karui ir peržengimą

vestuvėm Petro gimtadienį. 
Suveizdis yra LDS narys. 
Gyvenimą sukurs pas jau
nosios tėvus miestely netoli 
Rockfordo. Karo laiku abu
du tarnavo Dėdei Šamui. 
Jaunoji ėjo slaugės parei
gas.

Elzbieta Suveizdienė, mū
sų kliubietė, džiaugiasi tu
rinti gerą marčią. Gero pa
sisekimo jaunai porelei.

Kliubietė.

t-
taip vadinamo “Espionage 
Act.” Iškalėjo ji 14 mėne
sių iki prez. Coolidge ją j>a- 
liuosavo.

Keletą kartų socialistui 
Eugene V. Debs kandida
tuojant į prezidentus nuo 
Socialistų Partijos, Kate 
O’Hare kandidatavo į vice
prezidentus. Pirmu kartu ji 
buvo nominuota 1916 met. 
ir išgarsėjo kaipo garsiau
sia socialiste vakaruose.

Būdama 17 metų amžiaus 
Kate O’Hare tapo narė hia- 
šinistų unijos ir uoliai ko
vojo už darbininkų reika
lus. Ji daug kovojo ir už 
angliakasių reikalus.

Būdama kalėjime sužino
jo kalėjimo sąlygas ir pasi- 
liuosavi per ilgus metus ko
vojo, kad pagerinus tas są
lygas. Jos rūpesčiu praves
ta tūlos reformos ir page
rinta kalinių būklė.

Mirdama paliko liūdesy 
savo antrą vyrą, dukterį 
Kathleen O’Hare ir tris sū
nus, Diek, Eugene ir Vic
tor O’Hare. V.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47- * (Istorine Apysaka) —110—

Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Dar vienas seklys ėjo jo oficia
laus sekretoriaus pareigas. Tačiau arti
miausi aplink Rasputiną asmens buvo 
moterys. Be minėtų ponių, nuolat Raspu- 
tino bute budėdavo kuri nors jo jaunes
niųjų garbintojų: baronesės Medem duk
terys, kunigaikštytės Kutuzovos, našlė 
grafienė Sologub, grafienė Olsufjeva. 
Dažniausiai budėdavo ir į telefono skam
bučius atsakydavo kunigaikštytė Nariš- 
kina, kuri ir mokė Rasputino jaunesnią
ją dukterį.

Vieną kartą Rasputinui vykstant į 
Carskoje Selo, jį pamatė stoty grupė 
gvardijos karininkų. Kiek įsigėrę būda
mi, karininkai susidomėjo pagarsėjusiu 
seniu, o vienas jų, princas Miuratas, su
šuko: “Ponai karininkai! Ramiai!” Ir 
visi išsitempė atiduodami pagarbą.

Tačiau Rasputino neliečiamybe susi
rūpinusi Virubova, carienė ir kitos jo 
šalininkės išsigando. Jom pasivaidino, 
kad tai ne taip sau juokas, bet slaptos 
karininkų sąjungos pasikėsinimas prieš 
Rasputiną. Nuo to laiko Rasputinas jau 
nebevažinėdavo į Carskoje Selo trauki
niu. Jam buvo paskirtas atskiras auto
mobilis, bet ir juo važiuodavo Rasputi
nas labai atsargiai, aplinkiniais keliais.

Ne tik Rasputinas buvo saugomas, bet 
ir jo paties saugotasi. Beleckis vienus 
seklius skyrė Rasputinui saugoti, o ki
tiem pavedė sekti, kur jis būna, kaip 
praleidžia laiką, su kuo susitinka. Tai 
dėl vis didėjančių gandų apie Rasputino 
ryšį su vokiečių šnipais. Be to, greit pra
sidėjo trynimosi tarp vidaus reikalų mi- 
nisterio Chvostovo ir jo vietą paveržti 
norėjusio Beleckio. Pradėjęs sekti minis- 
terio Chvostovo susirašinėjimą, Beleckis 
pastebėjo, kad Chvostovas perėjęs į Ras-3 
putino priešų pusę. Netrukus Chvosto
vas ir atvirai pradėjo veikti prieš Raspu
tiną.

— Aš galėčiau lengvai baigti tą isto- - 
riją su Rasputinu, — sakė Chvostovas 
savo draugam. — Toks žaidimas man 
patinka, ir man tiek degtinės stikliuką 
išgerti, tiek suimti Rasputiną ir išsiųsti 
jį į gimtinę. Tiesa, ne kiekvienas žanda
ras tokį įsakymą sutiktų išpildyti, bet 
turiu ištikimų žmonių, kurie tai atliktų. 
Tačiau netikiu, kad iš to kas išeitų: ca
ras gali liepti jį grąžinti pakeliui, gali 
pasiųsti caro traukinį jo pasiimti, paga
liau, gali pats ar kas iš jo šeimos važiuo
ti Rasputino pasitikti. Ir taip jau girdė
ti, kad jį žadama įkurdinti caro rūmuos 
gyventi, kad nebūtų jam jokių pavojų. 
Jei p e karas, aš pasiryžčiau, bet dabar 
baisu kompromituoti caro dinastiją, be
galiu imtis atsakomybės už pasekmes. O 
labai svarbu, kad dabar jo čia nebūtų, 
nes pavasarį laukiama karo veiksmų pa
gyvinimo, ir šnipų organizacijos narys 
čia visai nereikalingas. Tikrai geriau jei 
jis būtų prie dangaus viešpaties sosto, o 
ne Rusijos viešpaties caro rūpiuos.

Netrukus Beleckis susekė, kad Chvos
tovas organizuoja' Rasputino nužudymą 
ir susirašinėja su Norvegijoj gyvenančiu 
Rasputino priešu Iliodoru. Beleckis sekė 
tą Chvostovo slaptą susirašinėjimą, lie
pė iškrėsti pas Iliodorą vykusį Chvostovo 
pasiuntinį ii- nufotografuoti jo laišką. 
Chvostovas bando atvirai įtikinti carą 
apie Rasputino pavojų ir reikalauja jį 
pašalinti nuo caro šeimos. Jis pastatė 
net sąlygą — arba Rasputinas turi išva
žiuoti, arba jis pasitraukia iš ministe
rių.. Caras maloniai išklausė jo ię sutiko 
su Chvostovo mintimis, net pasižadėjo, 
kad tą pačią savaitę Rasputino nebus. O 
Rasputinas tuo tarpu gyrėsi jį saugoju- 
siem sekliam, kad Chvostovą greit pava
rys iš ministerių. Kaip tik tuo metu sos
to įpėdiniui Aleksiejui užėjo kraujoplū
dis. Carienė prašė Rasputiną atvykti,, • 
bet jis atsisakė. Tada carienė ėmė^ mal
daute maldauti atvažiuoti, ir tikrai jam 
vėl pasisekė kraują sustabdyti.

Chvostovas vėl buvo nuvykęs su eili
niu pranešimu pas carą, kuris jį palan
kiai išklausė, buvo lipšnus. O namon 
parvykęs Chvostovas rado caro įsakymą, 
kuriuo jis pašalinamas iš vidaus rei^a* 
lų ministerio pareigų. Ne gana to, caro 
įsakymu Chvostovui buvo atimti visi or- 
denai ir jis pats išsiųstas šešiem mėne
siam į savo dvarą. Jo bute buvo padaly
ta krata, kurios metu paimta daug svar-

’ bių dokumentų, caro, carienės ir Raspu
tino' laiškų.

Ministerių pirmininku tuo metu jau 
buvo Rasputino senas draugas ir gerbė
jas Štiurmeris. Tas pats Štiurmeris, ku
ris buvo vidaus reikalų ministerių Alek
sandro III laikais, bet dėl sukčiavimų ir 
neteisėtumų pats Nikalojus II liepė jį 
“pašalinti per 24 minutes.” Vėliau, ieš
kodamas kandidatų vidaus reikalų mi
nisterio pareigom, caras ne kartą susi
durdavo su Štiurmerio kandidatūra. Bet 
prisiminimas apie tas “24 minutes” 
atimdavo jam norą Štiurmerį paskirti. 
O dabar, kai už štiurmerį vienu balsu 
ėmė kalbėti carienė ir Virubova, kai 
Rasputinas pradėjo aiškinti sapnus ir 
regėjimus, pagal kuriuos vis išeidavo, 
kad carą ir Rusiją išgelbėsiąs barzdotas 
žmogus, savo kilme jungiąs dvi priešin
gas tautas — caras negalėjo atsispirti. 
Kiti patarėjai bandė priešintis, kad ne
patogu kariaujant su Vokietija skirti 
ministerį pirmininką su vokiška pavarde 
ir. dar gana žinomą kaip vokiečių drau
gą. Bet tai nieko negelbėjo, ir Štiurme
ris. buvo paskirtas minjsteriu pirminin
ku, vietoj z persenusiojo Goremikino. Tie
sa, Štiurmeris ir pats suprato savo pa
vardės nepatogumą tuo metu. Jis bandė 
pakeisti ją ir pasivadinti Paninu, pagal 
motinos mergautinę pavardę, bet grafie
nė Panina pasipriešino, nenorėdama, 
kad jos pavardė tektų tokiam negarbin
gam asmeniui.

Vos paskirtas ministerių pirmininku, 
Štiurmeris išreikalavo savo nekontro- 
liuojamom “slaptom išlaidom” 5 milijo
nus rublių. Savo du ,sūnus jis paskyrė 
vice gubernatoriais į Lenkijos guberni
jas ir liepė išmokėti jiem didelius kelpi- 
nigius, dienpinigius ir persikraustymo 
pinigus, nors tos gubernijos jau seniai 
buvo vokiečių užimtos. Už savaitės vieną 
sūnų jis “perkėlė” į Kurską, ir vėl jam 
teko dienpinigiai, kelpinigiąi. Chvostovą 
pašalinus, Štiurmeris Rašputino patari
mu buvo paskirtas vidaus reikalų minis- 
teriu. Tai seniai Štiurmerio siekiama 
vieta, nes čia jo 'žinioj buvo 10 milijonų 
rublių slaptasis fondas. Bet nuostabu, 
kad Štiurmeris lengvai persiskyrė su ta 
patogia vieta ir, vietoj staiga pašalinto
jo prityrusio Sazonovo, buvo paskirtas 
užsienių reikalų ministerių. Anglijos pa
siuntinys Biukenenas net kreipėsi į carą, 
perspėdamas nedaryti to pakeitimo, nes 
Sazonovo atšaukimas gali pakenkti ge
riem Ruąijos ir Santarvės valstybių san
tykiam. Bet caras nepaklausė, o carienė 
pasipiktinusi širdo, kaip tai tas anglas 
drįsta kištis į caro reikalus. Netrukus 
paaiškėjo, kodėl Štįųrmeriui taip parūpo 
užsienių politikos reikalai.

Prie Rasputino, Virubovos, carienės 
Aleksandros vardų prisidėjo Štiurmerio 
vardas, kuris žmonių sąmonėj dar la
biau gilįno įtarimus apie vokiečių įtaką 
aplink caro rūmus ir išdavimą. Ypač, 
kad' netrukus pasklido gandų apie Dū
mos vice pirmininko Protopopovo pasi
kalbėjimą Stokholrųe su Vokietijos agen
tu Varburgu, be Rusijos pasiuntinio ži
nios. Netrukus po sugrįžimo iš Stokhol
mo, Protopopovas buvo paskirtas vidaus 
reikalų ministerių. Tai buvo vėl grynai 
Rasputino pasiūlytasis kandidatas.

Apie tą Protopopovo pasimatymą su 
Varburgu santarvės atstovai sužinoję 
susirūpino ir perspėjo Dūmą. Petrapily 
ir armijoj tuoj1 pasklido gandų, kad, 
Štiurmerio, carienės ir Rasputino įtakoj • 
būdamas, caras tariasi dėl atskiros tai
kos tarp Rusijos ir Vokietijos. Kartu su 
tuo sklido gandai, kad ruošiami sąmok
slai prieš carą, o išsigelbėti norėdamas, 
caras atidarysiąs frontą, kviesiąs vo
kiečius jį apginti. <►

Tie gandai pasiekė ir caro rūmų mi
nisterijos kanceliarijos viršininką gene
rolą Mosolovą. Jis neseniai užmezgė 
santykius su Rasputinu, nes jautė, kad 
senis prieš jį nusistatęs, o todėl ir carie
nė laiko jį savo prfešu. Bet susipažinęs 
su Rasputinu, Mosolovas išsklaidė tuos 
įtarimus, o šis pasižadėjo padėsiąs at
gauti carienės paląpkumį Mosolovui. 
Dabar Mosolovas sumanė išaiškinti, ką 
Rasputinas galvoja apie taiką, ar yra 
pagrindo įtarti jį atskiros taikos sieki
mu.

(Bus daugiau)

KELIONĖ Į FLORIDĄ 4 puaL^-Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Tree., Vasario 18, 1948

Sausio 28 d., Philadelphijos 
mieste atsisveikinome su drau
gais Vogoniais, pas kuriuos mes 
gyvenome beveik per visą va
sarą. Prisieina tarti ačiū. Drg, 
Vogoniai užlaiko valgomųjų 
daiktų krautuvę West Phila- 
delphijoje, 26 So. 55th St. Gy
venome labai draugiškai, tur 
būt todėl, kad buvome vienmin
čiai — laisviečiai.

Tačiau, negalima pamiršt nei 
Eastono, kur prisiėjo darbuotis 
per tris mėnesius Laisvės va
juje su gerom pasekmėmis, nes 
per mane atsinaujino 35 Lais
vės prenumeratoriai, daug kas 

'aukavo Laisvės fondui ir pasi- 
pirko naujo namo bendrovės 
Šerų, šitą kartą buvau manęs 
darbuotis Philadelphijoj Lais
vės vajuje. Bet netikėtai buvau 
iškviestas i Eastoną dirbti kir
pykloje.

Sausio 28 nuo pat ryto leido
mės į kelionę. Diena pasitaikė 
labai šiurkšti — šalta. Auto 
mašina šilumos neturėjo, lan
gai apšarmojo, vietom ledu pa
dengė. Sniegas storai gulėjo vi
sur iki Baltimorės. Važiavimas 
buvo šiurkštus, šaltas, net dan
tys barškėjo, tačiau ant vieš
kelio ledo buvo labai mažai.

Pravažiavus Washington, D.

C., šaltis kiek nukrito, o Limo- 
zino langus močiutė saulutė ap
šildė, o ir mums patiems su 
moterėle pasidarė šilčiau. Ta
čiau, Virginijos ir North Caro- 
linos valstijos buvo sniegu pa
dengtos ir daug ledo ant vieš
kelio, tai kelionė buvo labai ri
zikinga, nes bile sekundą gręsė 
paslydimas, arba kito ant ta
vęs užvažiavimas.

Pirmą dieną įvažiavome 450 
mylių. Nakvynę gavome kabi
nę už $3 per naktį. Gerai su
šilome, išsimiegojome. Ant ry
tojaus kelionę tęsėme per Šouth 
Carolines ir Georgijos valsti
jas. Oras buvo rudeninis; snie
go nesimatė niekur. Retkar
čiais lijo lietus, tai antrą die
ną mes įpešėme 510 mylių.

Reikia prisipažinti, kad man, 
esančiam 63 metų, reikėjo pa
vargti. Tačiau to nebuvo — ga
lėjau mašiną kad ir dar kelias 
valandas vairuoti. Trečioj die
noj nuo pat ryto jau mes bu
vome Jacksonville, Fla. čia ap
sistojome porai savaičių, nes 
netikėtai suradome lietuvių, čia 
nuo seniai gyvenančių.

Miestas turi apie du šimtus 
tūkstančių gyventojų ir labai 
gyvas — bizniavus. Turi viso
kių fabrikų ir įmonių. Pats cen-

tras miesto turi daug aukštų 
pastatų; gražius parkus. Atro
do labai šauniai. Bet pakraščiai 
miesto nuo vakarų pusės, kur 
gyvena baltieji darbininkai, 
vaizdas prastas. Gatvės apleis
tos, nešvarios, namukai maži ; 
didžiumoje nemaliavoti, kiti pu
sėtinai sukrypę. Darbininkai: 
moterys ir vaikai, atrodo labai 
skurdžiai gyveną — susiraukę 
ir pikti. Pasukom mašiną j 
negrų sekciją. Vaizdas pasiro
dė pasibaisėtinas: lūšnos su
krypę, kitos be langų. -Mano 
manymu, visas pavėjui uždegt 
ir naujas pastatyt! Gatvės ne
grįstos ; ravais išvažinėtos. 
Saidvokų nėra; nei žaliuojan
čių medelių nematyti. Lietui ly
jant, purvo ir ♦ nešvarumo iki 
kelių.

Pasukus mašiną į pietų pusę 
ir pamatai tikrą dangišką rojų. 
Gatvės plačios, asfaltuotos; vi
sur palociai, rezidencijos; pal
mės, visokį žali < medeliai — 
švara ir tvarka, žiūrėk ir gėrė- 
kis, kaip to paties Dievo su
tvertas žmogus prabangiškai 
gyvena! Kaip pamislini, tai ko
dėl visi taip negalėtų gyventi? 
Vis tai stoka susipratimo tar
pe darbo klasės, ' o tuomet iš 
tikrųjų visi taip galėtų gyven
ti.

Pastebėjom, kad Jacksonvil- 
lės mieste negrai nėra labai 
baltųjų ignoruojami; ot, jie, ro
dos, lygūs su kitais visais. 
Apart to, negrai labai gerą pa
tarnavimą duoda ant gazolino 
stočių.

Darbų čia paprastam darbi
ninkui nėra. Sunku ir bile ko
kiam amatininkui darbas gau
ti.

Išsikalbėjus, paaiškėjo, kad 
Jacksonvillėj gyvena apie de
šimtis lietuviškų šeimynų, bū
tent: A. Alekna, Krasauskas, 
šilingas, Zonas, Siborgas, Ru- 
davičia, kitų pavardes nesuži
nojau. Kiti, sakė, pusėtinai ba- 
goti žmonės.

Rašant šiuos žodžius čia šil
ta kaip vasarą.

V. J. Slankia;.

GREITI JAUNAVEDŽIAI
Dublin, Airija. — Vienas 

Airijos seimo narys kriti
kavo premjero de Valeros 
valdžią dėl to, kad jinai ne
parūpina namų, ypač jau
navedžiams. Seimo narys 
statė klausimą: “Kaip gali 
gyventi jaunavedžių porelė 
su 4-riais vaikais viename 
kambaryje?”

■M

Kviečiame į Dienraščio Laisvės
■■■■■■■I

LAISVES

Penktadienį

Vasario 20-tą
Bazaras prasidės

7 vai. vakare

MUZIKA 7 P. M.

Įžanga 35c.

BAZARAS BUS

Vasario 21-mą
Bazaras prasidės

4 vai. po pietų

MUZIKA 7 P. M.

Įžanga 40c.

IŠTISAS KETURIAS DIENAS

Sekmadienį Pirmadienį

Vasario 22-rą Vasario 23-čią
Bazaras prasidės

4 vai, po pietų
Bazaras prasidės

4 vai. po pietų

MUZIKA 7 P. M. MUZIKA 6 P. M.

Įžanga 40c. Įžanga 35c.
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George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams.
I

KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS BROOKLYNO AIDO CHORAS
IR SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK, N. J. JIE DAINUOS GRAŽIAS LIAUDIES DAINAS,

BUS GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALEJE
318 GRAND STREET kampas Havemeyer St BROOKLYN, N. Y.

a
Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko, dainuos Bazare Sekmadienio vakare.

Yra daug sūdo vanotų gražių daiktų, kurie bus 
išleisti gan prieinamom kainom. Dalyvaukite baza- 
re ir pasinaudokite šiąja proga. Čia taipgi turėsite 
malonių pasimatymų su daugeliu vietinių ir iš to-' 
liau atvykusių.

Bus pagaminta geriausių karštų valgių. Penk
tadienio vakare tiesiai iš darbo traukite į bazarą. 
Čia pavalgysite geriausią vakarienę.

Bazaro Komisija
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VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Los Angeles, Calif.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Living Room Cushions
| Refilled With New Springs

Aplankius Miestą Pola
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Jie gana ilgai sėmė priau
gančius nuošimčius iš miesto 
ir puikiai žinojo visas smulk
menas. Gal būt, iš mano pu
sės perdrąsu, bet tuo klausi
mu norėčiau pacituoti keletą 
posmų iš savo poemos “Ledo 
Mūšių Laukas,’’ parašytos de
šimt metų prieš tai. Tuose 
posmuose kalbama apie tai, 
kai 1918 metais vokiečiai 
traukėsi iš rusų miesto Psko
vo.

Lupo kabliais be atodairos 
Skardas nuo Pskovo stogų, 
Fizikos sąsiuvinius, kompletus 

dvieju gimnazijų miestavų.

daržinės nešė visas lentas, 
elevatoriaus grūdus,
ligoninės, paduškas, paklodes, 
sandėlio skanius gėrimus.

Tris šimtus svarų iš vaistinės 
Miltelių, pigulkų, paraištų;
Iš obzerva tori jos astronominės 
Kelias poras žiūronų.
Užbaigę grobikai dienos darbus 
Vakare siautė jie tamsoje — 
Durų varines rankenas, raktus 
Išsukinėjo apylinkėje visoje.

Apart žodžių “Pskovo sto
gai,” man nieko nepriseina 
pakeisti, jei panorėčiau eilė
mis aprašyti darbus Pola

“miesto tėvų,” atliktus 
saugia priežiūra anglų 
riuomenės, pagalba anglų 
kų ir anglų laivų.

Miestas, priskirtas sulig
kos sutarties teisėtai valdžiai, 
miestas, kuriame pasiliko 
tūkstančiai gyventojų, tapo 
tiesiog apnuogintas, pamatuo
jant neva tuo, kad viskas, kas 
išvežta iš jo, esanti “privati
nė nuosavybė” išvykstančių 
žmonių.

Būtų galima, be abejo, gin
čytis apie formales taisykles 
panašaus apibūdinimo, bet 
juk vaikų namas ir kitos įstai
gos nėra privatinė nuosavybė, 
o visuomeninė, taipgi ir kito
kie namai ir daiktai, taigi, čia 
buvo tiesioginis nepridengtas 
grobimas, pravestas be jokių 
ceremonijų bei pateisinimo.

Kapitalistas prieš dvidešimt 
metų pasistatė kinoteatrą. Per 
tą laikotarpį teatrą lankė mi
lijonai žmonių, ir savininkas 
gavo pajamų dvidešimt sykių 
tiek, kiek įnešė kapitalo. Ir 
štai savininkas, apleisdamas 
miestą, pasiima su savimi dvi
dešimt sykių per liaudį apmo
kėtą įrengimą: ekraną, krės-

.i

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuptas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

7 ’ '
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra

šome užeiti pasyinksminti. Nesigailėsite. *
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių; vestuvių. 

Žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

— • • * V f *4- .. ♦ • • «.X_
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August Gustas į
BELTAIRE FLORIST į 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Horne
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRAĘORIŲS
Tele fon nok i te dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išefekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstrą išlaidų.

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

Ąsmępiški aptarnavimai suteikiamą šeiipoių sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega

\ lūs, grindis, lubas, sienas. Jei 
būtų buvęs, naudingas jam, 
būtų išsikasęs ir išsivežęs patį

, fundamentą.
Išvyksta iš miesto ligoninės 

savininkas, kuris taipgi daug 
kartų išlupo daugiau, už įdėtą 
kapitalą iš besigydančių žmo
nių. Išvyksta iš miesto ir lei
džiama jam išmesti iš ligoni
nės sergančius žmones, iš
traukti iš po jų lovas ir, jei 
užsimanys, — išsprogdinti pa
čią ligoninę. v

Išvyksta iš miesto savininkas 
gyvenamųjų namų, kuriuose 
gyveno ir gyvena žmonės, iš 
kurių jis per keturiasdešimt 
metų lupo rendas, kurios jau 
seniai padengė jo išlaidas. Ir 
jis sprendžia, jog turi teisę iš
imti langus, duris, pasiimti ra
diatorius, išplėšti grindis, ant' 
kurių/ vaikščiojo žmonės per 
keturiasdešimt metų.

/

Išnyksta malūno ^aviniukas, 
per desėtkus metų ėmusis da
lį pelno iš kiekvienos suval
gytos lėkštės tame mieste ma
karonų. Ir jis tvirtai įsitiki
nęs, jog turi teisę sunaikinti 
malūną ir palikti liaudį Dievo 
valiai, kuri keleriopai apmo
kėjo jam už malūną, palįsti 
žmones be galimybės susimal
ti grūdus, išsikepti duonos ir 
pasigaminti maisto.

Štai, prieš mus “šventoji” 
teisė privatinės nuosavybės 
pilname žydėjinfe, pilnoje 
šviesoje ir visuotiname išsigi
mime !

Kai kada pasitaiko, jog ko
kiame nors apsireiškime, kaip 
laše vandens, matai atspindį 
viso pasaulio. Taip atsitiko 
su manim mieste Pola. Ne
ginčijamas išsigimimas kapi
talistinio pasaulio su jo keistu 
samprotavimu, siūlymais tvar
kyti tautų teises ir reikalus 
pagrindu privatinės nuosavy
bės, — nųrs tame nebuvo, ti
krenybėje, nieko naujo, — vis 
tiek iš naujo nustebino mane, 
ypač čia ant tiek, todėl, kad 
ypatingai čia apsireiškė ne
pridengtai,- aiškiai, apčiuopia
mai.

Kas lieka prie to pridėti?
Pridėti, reikia anglų karius, 

kurie pagalba karinės 
apsaugojo tą grobimą, 
trokus, 'anglų laivus ir 
“socialistinę” valdžią.

Spalis.—Jugoslavija.
Vertė Darbintas.

bys, randasi namie, 2619 So. 
76th St. Ji yra Lietuvių Mo
terų Kliubo narė. Rąginamos 
draugės aplankyti sergančią.

Linkiu jai greitai pasveikti.
H. Mattes.

DRG. S. SASNA MŪSŲ 
SUSIRINKIME

Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Klubo susirinkimas įvy
ko vasario 8 d. ir turiu už 
garbę pažymėti, kad Mote
rų Klubo susirinkimai -vis 
darosi skaitlingesni ir 
skaitlingesnis susirinkimas 
pateikia daugiau geresnių 
sumanymų.

Kadangi Moterų Klubas 
turi išrinkęs savo oficialę 
korespondentę, tai čion ne- 
liesiu susirinkimo eigos, tik 
pažymėsiu pora dalykėlių, 
kurie man arti priei širdies.

Jau eilė metų, kai man 
teko matytis ir kalbėti su 
malonia drauge Stefanija 
Sasna-Gužįene, nare Lais
vės dienraščio štabo; Ji at
vyko aplankyti savo gyveni
mo draugą į Phoenix, Ari
zoną, ir jausdama, kad ne
bus sunku pavažiuoti ’ tik 
apie 500 mylių iki Kalifor
nijos centro, tad tąip ji ir 
padarė. Pirmiausia ji nu
vyko pasimatyti su San 
Francisco ir Oaklando lie
tuviais, o vėliau atvyko ir 
mus aplankyti, ir dalyvavo 
mūsų Moterų Klubo, ir 
LLD kp. susirinkimuose.

Nors mūsų mylima vieš
nia jautėsi prastai su svei
kata ir pavargus iš kelio
nės, bet, užsibaigus moterų 
susirinkimui, ji buvo pa
kviesta ir mums pasakė 
trumpą, bet jausmingą pra
kalbą apie visuomeninius 
reikalus. Kadangi svetainėj 
daug buvo ir mūsų draugų 
vyrų, tad buvo visiems pro
ga girdėti jos jausmingą 
prakalbą. Draugė Sasna, 
pabuvusi apie 5 dienas Los 
Angeles, išvyko su'draugais 
Gukais į Phoenix Arizoną, 
o iš ten grįš į Brooklyną 
prie savo kasdieninio darbo. 
Ačiū d. Sasnaį už jos drau
gišką atsilankymą ir pasa
kytą trumpą prakalbėlę.

Antras dalykas, vertas 
priminti ir pagirti mūsų 
drauges, tai už triūsą ir pa
siaukojimą su savo skaniai 
pagamintais užkandžiais ir 
arbata savo nariams ir vi
siems svečiams, kurie tik 
toj svetainėj buvo atvykę. 
Užkandžius aukojo mūsų 
geros draugės, Julia Rudai- 
tienė, A. Radienė, A. Mar
cinkienė ir K. Repečkienė, 
o d. E. Slesariunienė pui
kiai viską pagamino. Todėl, 
varde tyloterų < Klubo verta 
tarti visom ačiū!

Prie progos noriu primin
ti, kad mūsų draugę M. Ge- 
raltauskienė dabartiniu lai
ku eina pareigas užrašų 
raštininkės, ji dėl svarbių 
reikalų nepoilgo išvažiųoš 
pas savo dukrelę į Detroitą, 
ten pabuvus kiek laiko, grįš 
atgal ir žada pastoviai čia 
apsigyventi. Tai geros klo
ties, Maryte! M. Alvinienė.

VALDININKAI RAMINA, 
KAD DAR NENŲPUL-

SIANTI PRAMONĖ
Washington. — Prezid. 

Trumano valdžios nariąi 
tvirtina, kad nebūsią krizio 
fabrikinėje pramonėje, ne
žiūrint, jog kai kurie jos Še
rai pasmuko žemyn biržo
se. Valdininkai nurodo, kad 
daug amerikinių dirbinių 
bus siunčiama į užsienį pa
gal Marshallo planą prieš 
komunizmą. Tie siuntiniai 
prisidėsiu prie darbų palai
kymo Amerikoje.

Cliffside, N. 1
Svarbus Susirinkimas

Bergen County suorganizuo
tas komitetas Henry WaIIaęę 
for President laikys pirmą ir 
platų susirinkimą ketvirtadie
nį, vasario 19 d., 8 vai. va: 
kare,- School No. 3 auditori
joj, 355 State St., Hackensack,

kurių

Svarbu (Ne Tik Lowellio Lietu- 
viems, Bet ir Visos Apylinkes

Šį šeštadienį, vasario 21 d., 
pas mus laukiama ko tai ne
paprasto. Tos dienos vakarą, 
7:30, įvyks gražus koncertas 
Lietuvių Piliečių Kliubo viršu
tinėj svetainėj.

Būtų paprastas dalykas, 
jeigu tai būtų tik taip sau kon
certas — paprastu būdu, bet 
šiame dainuos garsioji Kons
tancija Menkeliūnaitė, pribu
vusi iš Italijos, kur ji išgyve
no dešimtį metų. Ten ji la
vinosi dar daugiau dainavimo. 
Ten Konstancija išgyveno ir 
vėliausio baisiojo pasaulinio 
karo baisenybes, nuo 
drebėjo pasaulis.

Po tiek metų ir išgyventų 
įvykių, kaip malonu ir smagu 
bus dar kartą pasiklausyti 
Konstancijos dainavimo ir vėl 

/SU ja susitikti ateinančią suba- 
tą, mūsų naujame kliube, 14 
Tyler St.!

Garsioji dainininkė Kons
tanciją Menkeliūnaitė, dar gy
vendama šioje šalyje, du kar
tu yra dainavusi ir žavėjusi 
šios kolonijos publiką; ji yra 
gražiai pasitarnavusi ir pali
kusi gilių atminčių šioje kolo
nijoje, kaip ir kitur, tarpe pa
žangiųjų lietuvių.

Menkeliūnaitės gražiai įdai
nuotais rekordais naudojasi vi
sokios lietuviškos radijo pro
gramos. Ir Konstancija nie
kam to nepavydi.

Taigi, kurie klausomės vi
sokių programų, dabar visi at
silankykime į šį puikų koncer
tą, kuriame Menkeliūnaitė 
gausiai ir gražiai padainuos 
dar kartą savo draugų ir vien
genčių patenkinimui.

Svarbu Ne Vien Lowellio 
Lietuviams

Kadangi šis koncertų marš
rutas rengiamas labai ant 
greitųjų, tai nežinau, ar visur 
bus galima surengti koncer
tus, todėl artimesnės koloni
jos, kurios nerengia, turėtų 
nepraleisti progos nepasirūpi
nę dalyvauti lowelliečių 
certe ir 
gerėti 
grama, 
kimės, 
įlinkas
gi publika gerbia ir myli jo 
dainavimą. Kas nors bus ir iš 
Worcesterio, bet jeigu suspė
siu, tai pranešiu vėlesnę dieną.
. Būtinai noriu padaryti šią 

pastabą : Norėdami išklausy
ti visą gražią programą, pri
būkite laiku, nes nežinome, ar 
dainininkė galės ilgiau už
trukti Lowellyje, ar ji norės 
tą pat vakarą iš važiuot į 
Worcesterį, kur ji dainuos se
kamą dieną—sekmadienį.

Na, tai iki malonaus susi
tikimo Menkeliūnaitės kon
certe šio šeštadienio vakare, 
vasario 21. J. M. Karsonas.

kon- 
pasi- 
p ro- 

ir ti

čia išgirsti ir 
gražia koncerto

Mes užprašėme 
kad dainuos ir daini-
Kubiliūnas, kurį taip-

Aspen, Col. — Griūdami 
nuo kalno sniegai, gyvą pa
laidojo ski čiužinėto ją Al. 
McFaddęną. i

PARSIDUODA VASARNAMIS 
* 13 kambarių, garu apšildomas 
namas ir 16 įvairių • pastatų. 
Yra trys virtuvės, vienas dide
lis ir vienas mažas valgruimis, 
7 pečiai, 6 toiletai, trys maudy
nės, skalbykla, apie 60 paklotų 
lovų, puodai, lėkštės, stalų reik
menys, šaldytuvas, plektrinis 
šaldytuvas, apie 400 kvortų 
kenuotų vaisių, 200 svarų ga
tavos be kaulų, įšaldytos mėsos, 
pora jaunų dailių karvių, an- 
trametis jautukas dėl kito meto 
mėsos, kelios vištos, žąsys ir tt.

8 akrai labai derlingos že
mės. Ganyklos elektrine tvora 
aptverta. 700 pėdų ilgio upe
liukas. Plačiai' atviras gražus 
gamtavaizdis. Pusė mailės iki 
gelžkelio stoties, mailė iki 9 W. 
Plento, 7 mailės iki miesto 
Kingston ir Hudson upės laivų 
stoties. Kaina $19,000. Kaip 
dabar yra'tai nuomos gali gauti 
$2500 už vasarą, čia neesant 
gaspadoriaus, daugelis dalykų 
apleista. Apsukrus žmogus į 
metus laiko galėtų pakelt dvi
gubai kainą už šitą vietą ir 
nuomą. Lietuviai gali į čia pa
traukti lietuvius atostogoms ir 
piknikams. 82 mailės nuo 
N. Y. C., Hudson upe smagi ke
lionė. K. Sinko, Avanti Farm, 
Ulster Park, N. Y. Tel. 591M3.

(41-43)

Vyriausiu kalbėtojų bps 
Johp T. McManus, kolumiųs- 
tas iš dienraščio PM. Bus ir 
iš apylinkės kalbėtojų. Apart 
kalbų, bus diskusijos sudary
mui veikimo programos už iš
rinkimą Henry Wallace prp- 
zidentu. Taipgi bus sudaryta 
platesnis komitetas. Kol kas 
komitetas vadovybėje Edwąrd 
Cole, cliffsidiečio.

Kuriems aplinkybės leidžia, 
būkite šiame susirinkime. S.

Šveicarijoj mažėja Ame
rikos dolerio verte.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Vasario 19 d., bus rodoma įdomi 
filmą “Hello Moscow” — 
je, Main ir Vine Sts. 7:
Įžanga 65c. Taipgi bus rodoma ir 
kiti jdomūs paveikslėliai-žinutes.- 
Kviečiame vietinius ir iš 
dalyvauti. — Renga IWO 
vių Komitetas.

PHILADELPHIA,
Lietuvių Moterų Klubo 

mas jvyks 19 d. vasario, 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Draugės visos 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų na
rių. — H. Mattes, sekr. (40-41)

- Liet, salč- 
:30 vai. vak. 
> rodomą ir

apylinkės 
ir LJetu- 
(40-41)

PA.
susirinki-

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS ir z

ALUS

Kanados
x - 4» ’

Black Horse Ale
JOSEPH ZE1DAT 

411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

I

S
■a

GERI PIETŪS!
» .A . / r

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitjs

Savininkas į
I J

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai.' Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew • 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
■ Ir asmeniškai patarnauja ui‘ 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

4

| Sofa Apačios Perbiiilavojiinas 1
{ ' * ' Už$12.00 .
| šaųkife FRANK. Nlgjipngale 5-2^5. |

E----------------- ——————ha ų------------------------

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJĄ BROOKLYNĘ

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 piENAS SAVAITĖJE

/

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

282 UNION AVĖ? BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-9612

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ai’ 
naktį, greit sutęiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta riiūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mų ir kainomis būsite pa- 
tęrikinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ayenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
___ Tel. Virginia 7-4499 ___ ■

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiaąi laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Stat ’Bar and Grill,” nes žilio, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GĮVIAIS. V

Geriausias Alus Brooklynę

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

‘ . t - X • f ”» • •-

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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NewWko^^^Zinios
,/ Šiandien Demonstracija MieSt. Taryba atsisakė

I 1 AO l.tfOilrii K Atinnlnlii /Ties Graikų Konsulatu
Trečiadienį, vasario 18 d., 

tarp 4 ir 6 vai. po pietų, ties 
Graikijos konsulatu įvyks de
monstracija protestui prieš 
G r a i k i j os m o n a re h i st ų - f a ši st ų 
terorą prieš liaudies reikalų 
gynėjus.

Demonstraciją šaukia Ame
rican Council for a Democrat
ic Greece.

Graikijos konsulatas yra 
kampo Sixth Ave. ir 49th 
New Yorke.

Įsileisti Sim. Gersoną
Iš LDS 1-mos Kuopos 
Narių Metinio Mitingo

ant

Susirgo
Senas Laisvės skaitytojas 

Ignas Karlonas, kuris gyvena 
Tuckahoe, N. Y., susirgo. Jo 
duktė Klara nuvežė jį vasario 
11 d. į Bronxville, N. Y., ligo
ninę. Gydytojai surado, kad 
jis turi vandeninę ligą. Aš, 
jo brolis, Vincas Karlonas, nu
važiavau jo aplankyt šio mė
nesio 15 d. ir atradau brolį 
netaip jau blogame padėjime, 
kaip man buvo pranešta. Mes, 
Maspetho Karlonų šeima, lin
kime Ignui greito pasveikimo.

Dabar "dar biskis apie 
Konstancijos Karlonienės bro
lį Vladą Gelažauską, kuris gy
vena Elen Low, L. L Jį buvo 
automobilis užgavęs ir nulau
žė kairę koją. Jis išbuvo 
ligoninėje 11 savaičių ir va
sario 14 dieną Gelažauską 
parvežė namo. Jis dar vis ne
gali atsistoti ant sužeistos ko
jos ir nežinia, kada galės 
vaikščiot. Taigi ir čia Mas
petho Karlonų šeima, taipgi 
seserys Vincenta ir Elzbieta 
vėliname savo broliui greito 
pasveikimo.

Vincas Karlonas.

Po karštų debatų New Yor-. 
ko miesto taryba nutarė — 13 
balsų prieš 5 — neįsileisti ko- 
munisto Gersono vieton miru
siojo Peter V. Cacchionio.

Debatai buvo karšti, aistrin
gi. Mažuma reikalavo, kad 
Gersonas būtų įsileistas tary- 
bon, kaipo teisėtas .misusiojo 
Cacchionio įpėdinis — tos pa
čios partijos narys. Dauguma 
atsisakė klausyti mažumos 
reikalavimo.

Kaip žinia, komunistas Ben
jamin J. Davis buvo pateikęs 
rezoliuciją, reikalaujančią 
Gersoną priimti į miesto tary
bą. Dėl to ir virė diskusijos- 
debatai.

Visokių priekabių ir kabliu
kų reakcininkai pristatė Ger
sono •įsileidimui. Girdi, Ger
sonas neužtenkamai ilgai gy
veno Brooklyne ir dėl to jis 
neturįs teisės Cacchionio vie
tą užimti — Cacchionio, kuris 
buvo išrinktas Brooklyno pi
liečių.

Gersonas išleido pareiškimą, 
sakydamas: jeigu jūs manote, 
kad mano gyvenimas Brookly-

ne neužtenkamai buvo ilgas, 
kad galėčiau užimti Cacchio
nio vietą, tai aš galiu pasi
traukti — įleiskite kitą kurį 
komunistą ton vieton.

Bet tai nieko negelbėjo.
Dauguma sako: tegu komu

nistai eina į teismą ir ten lai 
būna šis klausimas galutinai 
išspręstas.

Už Gersono įsileidimą bal
savo sekami miesto tarybos 
nariai: 1 Eugene P. Connolly, 
Michael J. Quill, Stanley M. 
Isaacs, Benjamin J. Davis ir 
Ira J. Palestin. Pastarasis pri
klauso Liberalų Partijai.

Ką darys komunistai, sunku 
dabar pasakyti. Gal būt Ko
munistų Partija eis teisman, 
reikalaudama, kad Petro V. 
Cacchionio vieton būtų įsileis
tas žmogus, priklausąs 
partijai, kuriai priklausė 
lionis Cacchionis.

Kaip ten bus, matysime
liau. O dabar galima pasa
kyti tiek: nedemokratiškai 
dauguma miesto tarybos narių 
pasielgė, atsisakydama įsileis
ti Simoną Gersoną.

1-mos kuopos narių 
susirinkimas įvyko va
di, Laisvės salėje. Na- 

Nemažai

LDS 
metinis 
sario 5 
rių atsilankė daug,
jų mokėjosi mokestis.

1-mos kuopos iždininku už- 
girtas Petras Kapickas, o fi
nansų sekretoriumi — A. Gil- 
manas, kurie tom pareigom 
buvo pastatyti sausio 1 d. 
(naujų metų dieną) mitingo, 
kai dėl bjauraus oro buvo at
silankę visai mažai narių.

Buvęs finansų sekretorius V. 
J. Senkevičius pateikė finan
sinį kuopos raportą, kuris 
skamba šitaip:
Viso įplaukų buvo $4,635.68 
Išlaidų .................... 4,621.46
Liko . . . ................ . .
Balansas iš 1946 metų

14.22
23.97

31
tai
ve-

to-

d. gruodžio pas 
iždininką yra

J bendra įplaukų
na:
Pelnas nuo baliaus
Bendro pikniko . . .
Antro bendro pikniko

$38.19 
sumą įei-

$93.04
13.20

2.65

$108.89

Bazaras, Bazaras - Jis 
Visai Arti: Ruoškitės!

Sykiu
J bendrą išlaidų sumą įei

na sekamos aukos:
Vilniai .................. .'. . . $5.00
LMS Apskričiai .... 3.00
Ateivių gynimo reikalams 3.00

Antro vice-prežidento vietai: i. T Ji 0 ,
A. Vasaris 28 balsus, V. Ma- lulllalię mUIioU 
linauskas 9, A. Dobinis 3. ! Uf* “** **

Sekretoriaus vietai: J. SiUr- 
ba 20 balsų, Eva Mizarienė 8, 
J. Grubis 18, K. Petrikienė 7, 
P. Krakaitis 3.

Iždininko vietai: J. Weiss 
11, J. Grubis 33 ir V. Čepu
lis 6.

Iždo globėjų vietoms: A. 
Balčiūnas. 12, K. Petrikienė 
29, J. W. Tomsonas 24, Eva 
Mizarienė 10, S. Kuzmickas 
19, J. J. Mockaitis 13, V. Če
pulis 4 ir V. Bunkus 3.

Daktaro kvotėjo vietai: Dr.
A. Gustaitis 29, Dr. Kaškjau
čius 21, Dr. M. D. Palevi- 
čius 5.

Kuopos narių stovis: kuo
pa turi 3 ligonius, 10 narių 
eina prie susispendavimo.

Nariai privalo dabotis, kad 
nesusispenduotų, kad būtume 
gerame stovyje. Jei per du 
mėnesiu neužsimokėjai,, tai 
trečiame būtinai užsimokėk, 
tuomet būsi gerame Stovyje.

Kurie dar nepriklausote, 
stokite į LDS 1-mą kuopą, nes 
dabar eina vajus naujiems na
riams ir todėl naujiems apli- 
kantams teikiamos lengvatos- 
įstoti į LDS. Jurgis Kuraitis,

* Kuopos Koresp.

Pasiėmė” $49,000
. Trys vyrai įsiveržė (praėju

sį sekmadienį) į Jos. Blumber- 
go (386 Linden Boulevard, 
Brooklyne) namus, surišo tar
naitę ir apvogė namus, išneš
dami iš spintos $10,000 gry
nais pinigais ir $39,000 auksi
niais daiktais. Iki jie atplė
šė spintą, jiems ėmė apie 
antros valandos laiko.

Užsimušė Aktorė
Aktorė Lee Brody, 25 metų 

amžiaus, iššoko pro langą iš 
15-to aukšto (400 E. 59th St., 
New Yorke) ir, žinoma, tuo
jau užsimušė. Ji paliko raš
telį, tačiau iš jo sunku pada
ryti išvadą, kodėl Miss Bro
dy nusižudė.

“Visi buvo 
nežinojo, ką aš 
si,“ skelbia jos 
telio paskutinis

teisūs, bet jie 
esu padariu- 
p ai i k toj o raš- 
sakinys

Stanley 
ZUBAVIČIUS

REIKALINGA AGENTŲ
Reikalinga agentų visoje Ameri

koje, kiekviename mieste. Vyrų ir 
moterų. Produktas kiekvienam reika
lingas, pigus ir lengva parduoti. Ge
rą komišiną moku; Dėl platesnių ži
nių tuojaus kreipkitės pas Thomson’s 
Natural Food Co., 45-42 41st St. 
Long Island City 4, N. Y. (Laiškus 
galite ir lietuviškai rašyti.)

(41-42)

TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St

Brooklyn, N. 1

Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.

pus

Rengimo 
(40-41)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

šiuomi pranešame, kad šv. Jur
gio Dr-stės metinė vakarienė įvyks 
balandžio 24 d., L. A. Piliečių Klu
be, 280 Ųnton Avė. Kviečiame vieti
nius ir iš toliau dalyvauti, taipgi 
prašome kitų organizacijų nieko tą 
dieną nerengti, bet kartu su mumis 
dalyvauti parengime.
Komisija.
•į*—.

į Egzaminuojant Akis,! 
i Rašome Receptus i 
į Darome ir Pritaikome Akinins i

Adam V. Walmtis, D. D. S.
DAKTARAS-DENTISTAS

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

Tel. SOuth 8-5509

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Šeštadieniais ir.sekma
dieniais ištisą dieną.Susirinkimas

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

vasario 19 d;, Laisvės salėje. Narės 
prašoma anksčiau ir skaitlingai da- 
lyvauti, nes užbaigus organizacinius 
reikalus, turėsime sociali pobuvj, 
kurie visuomet liekasi malonia suei
ga. — Valdyba. (41-42)

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway 5r Stone Ave., prie 
Chauncey SI., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Sykiu ................ :
1947 metų apyvarta 

mažesnė ant $400.00.
Narių Stovis:

Šiais metais mirė vienas 
rys: Julius Saulėnas, jam 
draudos išmokėta $150.

Ligonių buvo 10: K. Gagas, 
Jonas Gailis, Jonas Litvins- 
kas, Antanas Markūnas, Ade
lė Augulienė, Ę. Kairūkštie- 
nė, Mykolas Stankus, M. Sto- 
kovas, Helen Kazlauskienė ir 
Viktorija Balkus. Įskaitant ap- 
drauda, visiems, bendrai išmo
kėta pašalpos $404.00.

Persikėlė iš 1-mos kuopos 
kitas kuopas 24 nariai.

Persikėlė iš kitų kuopų 
1-mą kuopą 3 nariai.

Išsibraukė 7 nariai: Anta
nas Krapavickas, Amilija By
ron, Aldona Kelly, Pranas 
Balsys, Kostas Gagas, Anna 
RepseviČiūtė ir John Nech- 
worth.

Prisirašė 4 nauji nariai: 
Alex Giedra, Ona Zeidat, Jos
ephine Kiseliauskas ir 
Pakalniškis, Jr., į 
rių.

Sutrauka viso to 
kuopa nustojo 25 
LDS organizacija 
narius per 1947 metus. Tų 
metų pradžioje kuopa turėjo 
lygiai 300 narių, kurių tarpe 
buvo 11 vaikų skyriuje. Pa- 
bąigoje tų pačių metų kuopa 
turi 275 narius, kurių tąrpe 
yra 12 vaikų skyriuje.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja patikrino raportą ir visa
me kame sutinka. Geo. Ku
raitis ir Antanas Balčiūnas.

Valandos:

apskritys tapo ap-

Peter Kamskasm.

Šilčiausia Dienelė

diėn- 1.

Susituokė

Lankia Taksų už Pajamas Vai- • Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

yra tokia: 
narius, gi 
nustojo 4

New
diena

Vi-

Sll.00 
buvo

na- 
ap-

Įvairybė kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE ST.

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

Nick
vaikų sky-

įvyksian- 
Valys 

Kas 
tesi-

bus ruošiama šie- 
pramogų. Tarp

Sofija Petkienė, Brooklyn,

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas 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 dėl ^mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavlrųo.

Tillie Urbaitienė, Brooklyn, 
$2.

Manager
JOHN A. PAULEY

UP-TO.DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

TONY’S

-Dingo Trys Šunys
Praėjusią savaitę Madison 

Sq. Gardene įvyko šunų paro
da. Po jos šunys buvo siun
tinėjami namo,’— į kitus mies
tus.

Vėliau paaiškėjo, jog trys 
laimėjusieji prizus šunys din
go ir niekas nežino, kur. Tūli 
tnano, jog jie buvę pasiųsti 
“netikrais adresais,“ o kiti 
spėja, kad šunys buvo pavog
ti.

Šiuos žodžius rašant šunys 
dar vis nebuvo surasti, pors 
specialiai pasamdyti detekty
vai ieško jų sukaitę.

Mary Valutkevičienė, 67 
amžiaus, gyvenusi 596 Morgan 
Avė., Brooklyne, mirė vasario 
14 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Ave. Lai
dotuvės įvyks vasario 18 d., 
10 vai. ryto, iš Annunciation 
bažnyčios į šv Jono kapines.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius J. 
Garšva.

Stephen J. Gross, 31 m. 
amžiaus, gyvenęs 120 South 
1st St., Brooklyne, mirė Va
sario 15 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Avenue, 
Brooklyne. 1

Laidotuvės įvyks vasario 18 
d., 1 vai. dieną, Long Island 
National kapinėse, Pinelawn, 
L. L Laidotuvių apeigomis rū
pinasi laidotuvių direktorįus J. 
Garšva.

. John Belskis/ 35 m. am
žiaus, gyvenęs 47 Ainslie St., 
Brooklyne, mirė vasario 16 d., 
Kings County ligoninėj. Kū
nas pašarvotas grab. S. Aro- 
miskio koplyčioj, 423 Metro
politan Avė., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks vasario 19 
d., Šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko liūdesyj motiną 
Anną ir seserį Anastasią.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius S. Aromiskis

Dienraščio Laisvės bazaras 
jau čia pat—prasidės penkta
dienį ir tęsis iki pirmadienio 
vakaro.

Pirmadienį, kaip žinia, bus 
šventa — Jurgio Washingtono 
diena. •

Raginame visą Brooklyno 
Lietuvių visuomenę bazare da
lyvauti. O Laisvės patrijo- 
tus raginame bazarui aukoti— 
aukoti daiktais ir pinigais.

šį sykį gavome dovanų nuo 
sekamų draugų :

Pinigais
William Deksnys, Stamford, 

Conn., $5.

Daiktais
Mrs. Spencer, Brooklyn, N. 

‘Y., paišelių setą, dėžutę pu
dros ir porą gražių auskarių.

Mrs. T. Urbaitienė, Brook
lyn, N. Y., gražų Luncheon 
Set.

William Deksnys p'adarė tris 
dideles žvakes — viena žva
kė sveria apie šešis svarus.

Laukiame daugiau dovanų, 
širdingai dėkojame viršminė- 
tiems draugams už dovanas.

Pirmadienį 
Paštas Neveiks

Madų Paroda Miesto 
Sukakčiai Pagražinti

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša, 
kad vasario 23 dieną bus' le
gale šventė — Jurgio Wash
ingtono gimtadienis (jo gimta
dienis, iš tikrųjų, pripuola va
sario 22 d., bet kadangi tai 
bus sekmadienis, tai šventė 
perkeliama į pirmadieni).

Ta diėna laiškanešiai neišne
šios laiškų ; paštas bus uždary
tas, išskiriant vieną' skyrių, 
kuriame pardavinėjama stam- 
pos ir' priimdinėjami parcel 
post paketai. Bet ir stampos 
bus pardavinėjamos tik gene
raliniame Brooklyno pašte, 
Washington ir Johnson gatvių 
kampas, Brooklyne.

Pirmadienį, beje, ir 
rastis Laisvė neišeis.

Vasario 8 d. susituokė Ade
lė Nečiunskaitė (292 Suydam 
St., Brooklyne) su Juozu Wil
son (67-16—50th Ave., Wood
side, L. L).

Vestuvių apeigas aprūpino 
St. Leonard bažnyčios kuni
gas. Vyriausia pamerge buvo 
Adelės sesutė Aldona, pabro- 
lis Joseph Boyle.

Vestuvių pokilis įvyko 
Ridgewood Terrace, dalyvau
jant nemažam būriui artimiau
sių jaunavedžių draugų. Taip
gi dalyvavo keletas iš senesnės 
kartos svečių bei viešnių — 
tai Kazio ir Onos Nečiunskų 
artimi giminės ir draugai. Vi
si linksminosi iki vėlumos.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo šeimyniško gyvenimo!

Reporteris.

Kaip žinia, šiemet New 
Yorkas švenčia 50 metų su
kaktį, — sukaktį savo apsi- 
vienijimo, kada visos penkios 
New Yorko 
vienytos.

Ta proga 
met visokių
Įeitų, bus suruošta visokių ma
dų paroda Grand Central 
Palace patalpose. Tai tęsis 
nuo rugpjūčio 19 iki rugsėjo 
23 d.

Praėjusį šeštadienį
Yorke buvo šilčiausia 
šiemet su 53 laipsniais, 
sos gatvės pažlugo vandenyj,
nes sniegas buvo leidžiamas— 
šilumos naikinamas.

Į pavakarį tačiau pradėjo 
pūsti pietvakarių vėjelis, kilo 
šaltesnis oras ir gatves trupu
tėlį nusausino.

Sekmadienis buvo itin graži 
diena — saulė, sausa, malo
ni žmonėms pasivaikščioti.

Ne vienas niujorkietis šių 
metų žiemą keikte keikė — 
ypačiai dėl to, kad jis buvo 
priverstas gyventi šaltame bu
te, nes stokavo kuro,—nega
lėjo gauti nei už pinigus!

Iš LDS 3-čios apskrities 
konferencijos raportą pateikė 
G. K., kurį A. Velička papil
dė. Konferencijoje buvo re
prezentuota 10 kuopų — at
stovavo 29 delegatai, atsto
vaują 1,000 narių. Delegatai 
buvo pavaišinti gardžiais piė- 
tais. I

LDS 3-čios apskrities komi
tetas prisiuntė $40 vertės 
knygučių piknikui,
čiam birželio mėnesį. 
Bunkus jas kontroliuoja, 
tų knygučių dar negavo, 
krėipia pas jį.

Nominuota LDS Centro
dybos nariai 1949 - 1950 me
tams. Prezidento vietai bal
sų gavo: J. Gasiūnas 45, A. 
Velička 20, R. Mizara 4, ir 
J. W. Tamsonas 1.

Vice-prezidento vietai: Eva 
Mizarienė 27 balsus, K. Pe
trikienė 13 ir V. Bunkus 3.

New Yorko valstijos taksų 
komisija pradėjo siuntinėti 
taksų už pajamas formas. 
Manoma, kad šioje valstijoje 
yra 3,500,000 asmenys, kurie 
turės mokėti valstijinius už 
pajamas taksus.

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Lady’s BULOVĄ . . .

• Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching penciL

appointment . . . choose tomorrow!
•17.50

DANTŲ GYDYTOJAS Į

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. "

Tel. EVergreen 7-68G8 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
''VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Pelei 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

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

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

Linksmų Kalėdų ir demand will be great ... so avoid d»- 
Laimingų Naujų Metų -
visiems mūsų Patro
nams!

Tel. EVergreen 4-8174

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

ROBERT LIPTON
Jeweler

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Vasario 18, 1948




