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Bado Streikas Čilėje.
Mitkus ir Kasparas. » 
Čiang-kai-šekienės Kalba. 
ADF Suva žiavime.

Rašo R. MIZARA

Čilėje šiuo metu yra įka
linta apie 2,000 komunistų ir 
šiaip progresyvių darbuotojų. 
Jų tarpe nemažai žymių inte
lektualų, — rašytojų, poetų, 
mokytojų, profesorių.

Keturi Čilės senatoriai sėdi 
kalėjime; yra miestų majorų, 
yra kitokių valstybinių parei- 

Ą gūnų.
Nedideliame Pisagua mieste 

yra kalėjimas, paskubęs savo 
žiaurumais, čia sukišta apie 
300 čiliečių. 1

Nepakęsdami žiauraus reži
mo, tie 300 politinių kalinių 
paskelbė bado streiką.

šiuos žodžius rašant, kali
niai streikavo jau per penkias 
dienas.

Prezidentas Gonzalez Vide- 
la, išrinktas ton vieton pro
gresyvių žmonių balsais, šian
dien pasidarė žiauriu Čilės 
diktatorium : kiša kalėjimuos- 
na tuoš, kurie jį kadaise nuo
širdžiai rėmė.

Senjoras Videla, tačiau, tu
rėtų suprasti, kad jis teroru 

.nieko gero nepasieks nei sau 
nei Čilei!

★ ★ ★
Miršta mūsų žmonės, mūsų 

draugai.
štai, Newarke mirė Anta

nas Mitkus, o Wilkes-Barre 
mieste—Felistinas Kasparas.

Abiejų laidotuvėse šių žo
džių rašytojui tenka sakyti 
kalbos.

O, kaip nesmagu kalbėti 
’ draugų laidotuvėse!. . . Bet 

reikia!
Felistinas Kasparas — ilga

metis darbuotojas mūsų judė
jime. Pastaruoju laiku jis, 
tiesa, negalėjo veikti dėl ligos, 
bet buvo laikai, kuomet Wil- 
kes-Barrės apylinkėje neįvyko 

^nei vienas svarbesnis visuome
ninis darbas, kuriame jis ne
būtų dalyvavęs.

Tai buvo kruopštus ir malo
nus draugas.

Kinijos čiang-kai-šekienė 
kalbėjo į Amerikos žmones 
per radiją.

Ji dar sykį pareiškė savo 
neapykantą komunistams. Ji 
pasakė, būk ji-ir josios vyras 
kovosią prieš komunistus, net 
nepaisydami savo gyvybės.

O man atrodo, kad ponia 
Čiang-kai-šekienė “perdeda,” 
plepėdama apie “rizikavimą” 
savo gyvybe. Ji ir jos vyras 
dums iš Kinijos tuojau, kai tik 
pamatys, kad jiedviem grū
moja pavojus.

Amerikos bankuose yra su- 
. dėta milijonai čiang-kai-šekų 

pinigų. Atvykę šion šalin, jie 
£/badu nemirs.

Ir šiandien jiems rūpi ne 
Kinijos liaudies laisvė, — 
jiems rūpi turčių gerbūvis.

Beje, Kinijoje yra čiang- 
kai-šekienės sesuo, — tai našlė 
žymaus kinų tautos vado Sun 
Yat 'Sen.

Madame Sun.Yat Sen kalba 
kitaip, ši tauri moteriškė yra 
nusistačiusi prieš čiang-kai-jše- 
ką.

Jei šiandien būtų gyvas Sun 
Yat Sen, tai Kinijoje padėtis 
būtų kitokia: toki, kaip čiang- 
kai-šekas, niekad nebūtų tu
rėję progos “iškilti.” Kinija 
šiandiert būtų laisva ir laimin- 

«ga.
Turime atsiminti, jog komu- 

ntetai-liaudininkai yra vykdy
tojai politinio Sun Yat Sen’o 
testamento!

★ ★ ★
/

Amerikos Darbo Federacijos 
vadovybė beveik visuomet yra 
dešinesnė už mūsų valstybės 

‘ departmentą.
Štai, dabar ADF suvažiavi

me Cincinnati mieste, ši vado- 
> vybė rekomenduoja suvažiavi

mui rezoliuciją, reikalaujant, 
y kad Amerika nutrauktų viso- 
b kius prekybinius ryšius su T.

Sąjunga, kol pastaroji nenu-
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Komunistai Atėmė iš Tautininkų Miestą Sucowo Srityje;
Universitetų Studentai Šimtais Bėga pas Komunistus

KINŲ KOMUNISTAI UŽĖMĖ PAOTING 
IR ARTĖJA PRIE PEIPINGO

Laivakroviai Atmeta Tuščią 
Kompanijų Pasiūlymą

SOVIETAI REIKALAUJA IŠTRAUKT 
SVETIMAS ARMIJAS IŠ PALESTINOS

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkai- komunistai at
ėmė iš Čiang Kai-šeko tau
tininkų Paotingą, Hopeh' 
provincijos sostinę, ir užė
mė pozicijas tik už 30 mylių 
nuo Peipingo didmiesčio.

Teigiama, kad tautininkai 
bandys gintis trikampyje 
tarp Peipingo, Tientsino ir 
Tahšano, bet jie jau pasili
kę spragą sprukti pro 
Tangšaną nuo gręsiančio 
apsupimo. Tangšanas yra 
angliakasyklų centras.

Kinai studentai šimtais 
bėga iš Peipingo ir kitų 
miestų šiaurinėje Kinijoje į 
komunistų pusę.

Čiang Kai-šeko valdžia į- 
vedė aštrų karo stovį, už-

Izraeliečiai Surado
Žibalą Negeve

Beeršeba, Palestina.—Iz
raelio inžinieriai surado tris 
žibalo versmes Negeve, pie
tinės Palestinos dykumoje. 
Dvi versmės yra srityje, ku
rią Izraelis pastaruoju lai
ku atkariavo nuo įsiveržu
sių egiptėnų; trečia versmė 
yra tarp izraeliečių ir egip
tėnų užimtų pozicijų.

(Anglai-amerikonai- taip
gi, tur būt, užuodė Negeve 
žibalą; todėl Marshallas ir 
Anglija siūlė, pagal Berna
dotte’o planą, atkirst Nege- 
vą nuo Izraelio ir atiduot 
arabams.)

London. — Tūli Anglijos 
seimo nariai kritikavo val
džią, kad ji, pagal pirmesnę, 
sutartį, pardavė Sovietam 
25 lėktuvinius motorus.

Atmesta Christoffelio 
Apeliacija

Washington. — Federalis 
apeliacijų teismas atmetė 
Haroldo Christoffelio pra
šymą panaikint apskrities 
teismų skirtą bausmę. Chri- 
stoffelis, CIO streiko vadas 
prieš Allis-Chalmers fabri
ką Milwaukee, buvo nuteis
tas 2 iki 6 metų kalėti už 
tai, kad jis užsigynė buvęs 
komunistas, kada kongres- 
manų komitetas statė jam 
klausimą: Ar bet kada bu
vai komunistas?

AMERIKIEČIŲ DARBAS 
DAUG NAŠESNIS

Geneva, Šveic. — Tarp
tautinė Darbo Įstaiga čia 
apskaitliavo, kad Amerikos 
darbininkas, bendrai imant, 
pagamina bent dvigubai 
daugiau/dirbinių, negu An
glijos darbininkas.

ims nuo Berlyno blokados.
Pamiršta ponai “federeišių” 

vadai, kad prekyba su Tar. 
Sąjunga tarnauja abiem ša
lim lygiai.

Persisunkę didžia T. Sąjun
gai neapykanta, reakcininkai 
nori tą kraštą traktuoti taip, 
tarytum jis gyvuotų 1918, o 
ne 1948 metais.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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draudė bet kokius streikus, 
masinius susirinkimus ir 
demonstracijas ir įsakė 
griežtai cenzūruot telegra
mas ir laikraščius.

Rytiniai - vidurinėje Ki
nijoje komunistai - liaudi
ninkai iš naujo pasmarkino 
atakas ir atėmė iš tautinin
kų Nienčuangą, 33 mylios į 
rytus nuo svarbiojo Sucowo 
miesto, geležinkelių mazgo. 
Siautėja mūšiai už 50 my
lių į pietus nuo Sucowo.

Tautininkai, vartodami 
amerikinius šarvuotus auto
mobilius, kontr-atakavo ko
munistus ties Nienčuangu; 
mėgino praskinti kelią sa
viškiams iš to miesto iš
trukti, bet nepasisekė.

Jankiai Lakstė Virš 
Sovietinio Ruožto

------------------

Viena, Austrija.—Sovietai 
užprotestavo, jog 6 ameri
konų lėktuvai skraidė virš 
sovietinio Austrijos ruožto 
ir darė karinius pratimus. 
Amerikonų oficieriai iš pra
džios užginčijo tokį jų 
skraidymą, bet dabar jau 
pripažįsta, kad jankiai lak
stė virš sovietinės srities, 
esą, “tik per klaidą.”

Čiango Valdininkų Šeimos 
Urmu Bėga iš Nankingo

. Nanking, Kinija. — Iš 
sostinės Nankingo galva
trūkčiais bėga Čiang Kaiše-' 
ko valdininkų pačios ir kiti 
šeimų nariai. Bėgliais užsi- 
grūdę visi geležinkeliai ir 
vieškeliai. Čiango tautinin
kai nusigandę komunistų- 
liaudininkų, žygiuojančių, 
linkui Nankingo.

Negras—Yale Universiteto 
Footbolininkų Kapitonas

New Haven, Conn. —Yale 
Universiteto studentų fut- 
/bolo grupė vienbalsiai išrin
ko savo kapitonu negrą stu
dentą Levį Jacksoną, 22 me
tų amžiaus. Tai dar pirmas 
negras sportų kapitonas to 
garsaus universiteto istori
joje.

L. Jacksono tėvas yra u- 
niversiteto valgyklų tar
nautojas.

Yale Universiteto futbo
lininkai 'šiemet prakišo 
rungtynes su Harvardo ir 
Princetono Universitetų 
futbėlininkais. Tikisi, kad 
Jacksonas geriau juos pri
rengs sekamiems metams.

Atominiai Nuodai 
Esą Nepanaikinami

Washington. — Jokiu bū
du negalima panaikinti nuo
dų, įsigėrusių į karinius A- 
merikos laivus, .kurie sto
vėjo ties Bikini sala, kur 
amerikonai 1946 m. išsprog
dino dvi atomines bombas.

New York. — Streikuo
jančiųjų federacinių laiva
krovių atstovai atmetė nau
ją, “miglotą” kompanijų 
pasiūlymą. Kompanijos sa
kė, kad jos sutiks derėtis su

25 centus algos paprastai 
darbo valandai ir 37 centus 
ir pusę viršvalandžiams ir 
naktinėms valandoms. Jie 
taip pat reikalauja gerovės 
fondo, pagerintų atostogų

unija apie įsteigimą gerovės ir t.t. 
sveikatos fondo laivakro- 
viams, jeigu streikieriai su
grįš darban rytiniuose uos
tuose. Bet jos nežadėjo į- 
kurti to gerovės fondo sam
dytojų lėšomis.

Kompanijos p a k a r to jo 
pirmesnį pasiūlymą pakelti 
algą dešimtuku reguliarei 
darbo valandai ir 15 centų 
viršvalandžiams.

Unija reikalauja pridėti

Kongr. Hartley Perša Suveržti 
Unijas Įstatais prieš Trustus

New York. — Kongres- 
manas Fred Hartley ragino 
prez. Trumaną panaudot jo 
ir Tafto įstatymą laivakro- 
vių streikui laužyti ryti
niuose uostuose. Republiko- 
nų politikierius Hartley 
kalbėjo samdytojų susirin
kimui; sakė, jog preziden
tas privalo paskirti “faktų 
ieškojimo” komisiją ir to
kiu būdu priversti laivakro- 
vius, pagal Tafto-Hartley’o 
įstatymą, grįžti darban 
bent 60 dienų.

Nors Trumanas vartojo 
tą įstatymą prieš CIO lai
vakrovių streiką vakari
niuose uostuose, bet nepa
jėgė jų streiko" sulaužyti, 
kaip Hartley apgailestavo. 
Jis todėl patarė prezidentui 
kreiptis, į 81-jį Kongresą po

Darbo Federacija Reikalauja 
Sugrąžint ĮUagnerio Įstatymą, 
Bet Apribot Streikų Laisvę

Cincinnati, Ohio. — Meti
nis Darbo Federacijos su
važiavimas vienbalsiai atsi
šaukė į busimąjį Kongresą, 
kad panaikintų priešunijinį 
Tafto - Hartley’o įstatymą - w \

suomenės gerovę ir uždrau
stų Sauvališkus streikus.”

Federacijos vadai, matyt, 
laiko “sauvališkais” ir to
kius streikus, kaip rytinių 
laivakrovių: jie sustreikavo 

ir sugrąžintų Wagrterio į- prieš savo viršininkų susi- 
statymą, užtikrinantį uni- tarimą su kompanijomis- 
joms laisvę ir streiko teisę, pakelti laivakroviams algą

• Suvažiavimo priimta re- tik dešimtuku valandai, 
zoliūcija, tačiau, sako, jog I S—. *
Wagnerio įstatymas toliau jo apie

pataisytas” su samdytojais ir valdžia, e- 
taip, kad “atsižvelgtų į vi- są, “visos šalies gerovei.”
privalo būti “

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas už
protestavo Bulgarijai, kad 
jos teismas pasiuntė kalėji- 
man socialdemokratų vadą 
Kostą Lulčevą ir 8 kitus jo 

’parti jiečius, buvusius sei-' 
mo atstovus. Protestas sa
ko, jog' Bulgarija tokiais 
teismais,, girdi, laužo taikos 
sutartį Tr “mindžioja” de
mokratiją.

(Minimi 9 bulgarai nutei
sti 10 iki 15 metų kalėti už 
tai, kad suokalbiavo nuver
sti Bulgarijos valdžią. Tei
siamieji prisipažino kaltais 
ir liudijo, kad Amerikos at
stovai žadėjo remti jų pla-

J. V. Protestuoja Prieš Bulgarų Teismą

Streikieriai atmetė valdi
nio tarpininko Margoliso 
prašymą krauti'į laivus an
glį ir kitus daiktus, skiria
mus vakarinei Europai pa
gal Marshallo planą prieš 
komunizmą.

Šimtai tūkstančių tonų j
Marshallo siuntinių suvers-i mo nutarimą — perskirti 
ta prieplaukose ir nejudina
ma.

naujų metų, kad pritaikytų 
prieš unijas Shermano- 
Claytono įstatymus, kurie 
buvo išleisti trustams paža
boti.

Kongresmanas Hartley 
gąsdino, kad jeigu naujasis 
Kongresas panaikintų Taf
to-Hartley’o įstatymą, tai 
darbininkai “galėtų kelti 1 
baisias riaušes.”

Kartu Hartley pasakojo, 
kad Harrio Bridges’o vado
vaujamas CIO laivakrovių 
streikas vakariniuose uos
tuose esąs “politinis strei
kas”, kuriuom “raudonieji? 
norį sudraskyt Marshallo 
planą; o Federacijos unijos 
laivakrovių streikas ryti
niuose uostuose esąs “ščy- 
ras.”

Suvažiavime vadai kalbė- 
bendradarbiavimą

nūs prieš valdžią.)
Amerika su pasipiktini

mu atmetė kaltinimą, kad 
jos atstovai bendradarbiavo 
su tais socialistais dėl Tėvy
nės Fronto valdžios nuver
timo Bulgarijoj.t • '

Užsidarė Dar 400 Fabrikų 
Vakariniame Berlyne

Berlin7. — Per paskutines 
dvi savaites užsidarė dat 
400 fabriku vakariniame 
Berlyne todėl, kad anglai, 
^męrikonai ir francūzai ne- 
paspėja lėktuvais pristatyti 
anglies tai savo užimtai 
miesto daliai.
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Ragina Vykdyt Pernykščio Jungt. Tautų Seimo Nutarimą 
Dėl Palestinos Padalinimo į Žydų ir Arabų Valstybes

Paryžius.— Semionas Ca
rapkinas, Sovietų atstovas 
Jungtinių Tautų seime, pa
reikalavo šitaip išspręsti 
susidūrimus tarp Izraelio 
valstybės ir arabų Palesti
noje:

Visa įsiveržusių arabų 
kariuomenė turi būti paša
linta iš Palestinos.

Jungtinės Tautos turi 
vykdyti pernykščią savo sei-

Palestinos žemę j arabų ir 
žydų valstybes, kaip tada 
nutarta.

Carapkinas ypač smerkė 
Angliją už to seimo nutari
mo laužymą.

Jis nurodė, kaip Anglija 
ginkluoja savo pastumdėlio,

/

Sovietai Nenusileisiu c*
Dėl Pinigu Berlynui

Paryžius. — Pranešama, 
kad Sovietų vyriausybė tol 
neatidarys anglam - ame
rikonam ir francūzam va- 
žiuotės iš vakarinės Vokie
tijos į Berlyną, kol jie pri
pažins sovietines markes 
vieninteliais pinigais visam 
Berlynui. Sakoma, Sovietai 
griežtai laikys reikalavimo 
įvest jų markes visam mies
tui.

Anglų Karaliaus Kojoje 
Kraujas Sukrekėjo

an-London. — Dešinėje 
glų karaliaus Jurgio kojoje 
sukrekėjo kraujo gabaliu
kas ar gabaliukai. Tatai 
trukdo kraujo apytaką. Dėl 
to karalius susilaikys nuo 
planuotos kelionės į Austra
liją ir Naująją Zelandiją. 
Jo daktarai sako, kelionė 
toje ligoje būtų jam pavo
jinga.

Egiptas Atsisako Tartis 
Su Izraeliu dėl Paliaubų

Tel Aviv, Izraelis. —Ame
rikos generolas Wm. Riley, 
Jungt. Tautų tarpininko pa
dėjėjas, siūlė Egiptui, kad 
tiesioginiai tartųsi su Izra
elio atstovais dėl paliaubų 
įvykdymo Negeve, pietinia
me Palestinos plote. Egip
tas atmetė pasiūlymą.

Egiptas pykstąs, kad Iz
raelis neužleidžia egiptė- 
nams Beeršebos ir nepalei
džia egiptėnų, kurie apsup
ti Falujoj. Izraeliečiai gi ne
duoda egiptėnam panašių 
nuolaidų todėl, kad egiptė- 
nai iš pasalų bombardavo 
Izraelio kolonijas Negeve 
ir užėmė Tel ei Fa’ra, Tel 
Jammą ir tūlas kitas vieto
ves.

ORAS.—šaltoka giedra.

PADĖKŲ DIENOJ <, 
LAISVĖ NEIŠEINA

Laisvė neišeis šį ketvir
tadienį, nes tai nacionaiė 
šventė Thanksgiving Day 
(Padėkų Diena).'
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Transjordano karaliaus Ab
dullos arabus, įsiveržusius 
į Palestiną; o vyriausias tų 
arabų komandierius yra an
glų generolas John Bagot 
Glubb’as. •
Karinės Pozicijos ir žibalas

Kalbėdamas politiniame 
Jungt. Tautų seimo komite
te, Carapkinas kritikavo ir 
Ameriką. Jisai sakė, jog 
Amerika, kaip ir Anglija, 
nori užtikrint sau karines 
pozicijas Palestinoje; ten 
veikia didysis amerikonų 
žibalo biznis.

Tai Anglijos planas
Sovietų atstovas Carapki

nas pasmerkė grafo Ber
nadotte’o planą dėl Palesti
nos. Jis tvirtino, kad pati 
Anglijos valdžia pagamino 
tą planą, kuris laužo per
nykščią Jung. Tautų seimo 
nutarimą, reikalauja atimt 
iš Izraelio didįjį Negevo 
plotą, o Izraeliui užleidžia 
tik vakarinį Galilėjos kam
putį, neva mainais. • ~ •

Bernadotte’o planas taip
gi siūlo atiduoti Transjor
dano karaliui visą arabiš
kąją Palestinos dalį ir pen-* * ’ •• • • ■'

■

♦

imti Jeruzalę ir apylinkę į 
tiesioginę Jungt. Tautų val
dybą, kaip tarptautinę sri
tį.

Carapkinas, tarp kitko, į- 
tarė, kad Anglija stengiasi 
atiduoti arabams žydų Ne- 
gevo plotą, kad galėtų įsi
taisyti ten karinių lėktuvų 
stovyklas.

Amerikos valstybės sek- 
retor. Marshallas neseniai 

užgyrė Bernadotte’o planą. 
Kiti Amerikos atstovai svy
ruodami siūlė šiokius bei to
kius pakeitimus.

f

Vėl Perša Portugaliją 
Ir Abdullą į J. Tautas

Paryžius. — Amerikos 
delegatas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboj vėl siūlė 
priimti Portugaliją, Trans- 
jordaną, Airiją, Italiją ir 
Suomiją į Jungtines Tau
tas.

Sovietų Sąjunga andai 
reikalavo užtat priimti į
Jungt. Tautas Albaniją,
Bulgariją, Mongolijos Liau
dies Respubliką, Rumuniją 
ir Vengriją. Kada anglų- 
amerikonų blokas .atmetė 
šias šalis, tai Sovietai atme
tė Portugaliją' Abdullos 
valdomą Transjordaną ir 
kitus kraštus, kuriuos 
blokas piršo.

S jS;

S
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Sukilėliai Indonezai 
Pirmyn Maršuoja

Batavia, Java. — Komu
nistų vadovaujami, indone
zai partizanai pramušė de
šiniojo Indonez. preziden
to Soekrno karines linijas 
ir maršuoja iš pietų į šiau
rę, ypač link pajūrio mies
tų. O Soekarno valdžia jau 
ne sykį gyrėsi, būk nušla
vus sukilėlius.

M k
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Išsigimėlis Politiniame Užpuolime
Prieš tūlą laiką, kaip jau skaitytojai, be abejojimo, ži

no, keli užpuolikai-gengsteriai pasikėsino ant Robert 
Thompsono gyvybės. Jis buvo užpultas naktį, arti savo 
namų, subadytas peiliais ir sumuštas; nužudyti, pasiro
do, nenaudėliai jo negalėjo, —: tur būt nesuspėjo.' '

Robert Thompson yra dar jaunas vyras, žymus komu
nistų vadas, ir jis gyvena Sunnyside rajone, Queenseje,

Tuomet buvo aišku, kad užpuolimas ant šio vyro buvo 
padarytas politiniais sumetimais, tačiau policija atsisakė 
ieškoti užpuolikų. Thompsonas, tūlą laiką išgulėjęs ligo
ninėje, pasveiko ir, kiek tai liečia policiją, viskas buvo 
pamiršta. x

Bet štai iškyla kitas, dar baisesnis “žygis,” atliktas, 
matyt, tos pačios klikos ir tuo pačiu tikslu.

Naktį iš praėjusio šeštadienio į sekmadienį tūlas Ro
bert J. Burke, detektyvas, gyvenąs kaimynystėje su 
Thompsonais, įsiveržė į Thompsonų namus ir pasimojo 
išprievartauti Thompsonų 7 metų amžiaus dukrelę!

Abu Thompsonai tuomet buvo išvykę į kino teatrą. 
Mergaitę saugojo tūla negrė moteriškė ir vyriškis, sve
čias, — tik dėka šitai porai, kuri sukėlė aliarmą,, mer
gaitė nebuvo išprievartauta; išsigimėlis,detektyvas buvo 
priverstas pabėgti, neatlikęs savo baisaus darbo.

Ir jis, pasigrobęs Thompsonų dukrelę, skelbė, jog tai 
darąs vyriausiai dėl,to, kad ji yra komunistų tėvų!

Ar jūs, gerbiamas skaitytojau, matėte ką nors baises
nio ar šlykštesnio?!

Rodosi, netikėtum, kad tokių išsigimėlių pasaulyje ga
lėtų būti. Bet jų yra. Ir jie veržiasi į žmonių namus, nak
tį, vėlai, kai nėra tėvų namie, ir puola jų’ dukrelę tik dėl 
to, kad tėvai yra komunistai!...

Detektyvas Burke, tiesa, vėliau buvo suimtas, nuga
bentas teisman kur teisėjas jį padėjo po bėla ir perdavė 
ligoninėn, kad suimtajam gydytojai protą išegzaminuo-

Kaip bus toliau, ką teismas su juo darys, liekasi pa
laukti ir pamatyti, bet čia ne tai yra svarbu. Čia svar
bu tai, kad veikia tam tikra klika, tam tikra gengė žmo
nių, kurie specializuojasi puolime ant komunistų >ir jų 
šeimų. Svarbu, kad šis bjaurus darbas yra susijęs už už
puolikų politiniais siekimais: teroru, bjauriausiu išsigi
mėlišku būdu išgąsdinti komunistus, išterorizuoti juos!

Labai aiškiai atrodo, jog pirmesnysis užpuolimas ant 
Thompsono turi ryšio su dabartiniu užpuolimu ant jo 
dukrelės.

Va, kur glūdi šito reikalo svarba!
Kada degeneratas, išsigimėlis, įsiveržia į svetimus na

mus, mojasi išprievartauti kūdikį ir skelbia, jog jis tuo 
būdu kovoja komunizmą, tai jau yra kas 'tokio, dėl ko 
turėtų gerai'pagalvoti kiekvienas protaująs žmogus.

Visuomenė privalo reikalauti “tvarkdarių” (policijos), 
kad ji atliktų savo pareigą, kad ji surastų ir pastatytų 
teismo, atsakomybėn Thompsono užpuolikus, taipgi, kad 
šis išsigimėlis (Burke) būtų nubaustas pagal jo užsitar- 
navimą.

Rūpesčiai dėl Airijos
Iš Londono pranešama, kad ten vyksta pasitąrimai po 

pasitarimų dėl Airijos. “Žalioji sala,” matot, ryžtasi vi
siškai atsiskirti nuo Britų imperijos ir pasiskelbti pilnai 
nepriklausoma respublika.

Viskas rodo, jog Airija tai padarys greitoje ateityje.
Jeigu tai įvyks, tai kas bus toliau?
Britai kol kas dar vis tebesilaiko šiaurinę Airijos da

lį, protestantišką dalį. Airiai niekad to krašto neišsižadė
jo ir neatsižadės. Šiuo metu verda slapta ir vieša kova 
dėl Airijos apvienijimo. De Valera važinėja po Anglijos 
miestus ir ten sako kalbas, reikalaudamas grąžinti Airi,- 
jai šiaurinę josios dalį. 6

Spėjama, jog tuomet, kai Airija bus pilnai nepriklau
soma, toji kova dėl Airijos apvienijimo' nesusilpnės, bet 
pagriežtės. Gali net įvykti ginkluotų, atvirų susirėmimų.

Taip spėja tūli akylesni stebėtojai. Ir taip gali būti!

Vaikystės Draugas
h KOKYBĘ GERINANT
į PANEVĖŽYS, rugp. 13 d.— 
Niem«t Panevėžiuko čerpinės 
'kolektyvas, vadovaujamas di- 
irektoriaus Kasperavičiau^, jau 
įiš pavasario' gerai pasiruošė 
'metinį planą Vykdyti. Visi 
čerpių agregatą)! buvo sure
montuoti, paleistas į darbą 
lokomobilis ir dar vienas čer
pėms gaminti presas. Kartu 
su tuo, pertvarkius darbo or
ganizaciją, žymiai pakeltas ir 
darbo našumas. Čerpinės ko
rektyvas gegužės ir birželio 
mėnesį gamybos planą įvykdė 
168 procentais.

Panevėžiuko čerpinės kolek
tyvas,įsipareigojęs metinį pla
ną įvykdyti iki lapkričio mėn. 
1 dienos, nesumažino darbo 
tčmpų ir liepos mėnesį. Pa
nevėžiuko čerpininkai, lenkty
niaudami su Kumelionių ply
tinės kolektyvu, užsibrėžė sau 
uždavinį ne tik įvykdyti ir vir
šyti planą, bet duoti geros ko
kybės čerpių. Liepos mėne
sį Panevėžiuko čerpinės ga
myba kokybės atžvilgiu pasie
kė prieškarinį lygį. Kolekty
vas siekia dar pagerinti čer- 
pixf kokybę, o mėnesinį ben
drosios gamybos planą įvyk
dęs 157.8>%, viršum plano pa
gamino1 daugiau kaip 25 
tūkstančius žalių čerpių 
degino daugiau kaip 17 
tančių čerpių.

Didžiojo Spalio 31-jų
rYių garbei Panevėžiuko čerpi
nės kolektyvas prisiėmė padi
dintus įsipareigojimus: metinį 
planą įvykdyti pirma laiko, 
iki lapkričio 1 dienos ir viršum 
plano pagaminti 100 tūkstan
čių geros rūšies čerpių.

B. Lukošiūnas.

“MES VEŽAM KIN1J0N 
MIRTĮ”

Tokiu; pavadinimu skaito
me “New York Post” edi
torial^ (lapkr. 21 cL)', Ta
sai- dienraštis rašo:

“Keturi šimtai milijonų 
žmonių gyvena — arba ban
do gyventi — didžiuliame 
Azijos plote, vadinamame 
Kinija.

“Mūsų šalies politika per 
eilę metų buvo — ir tebėra 
plečiama — sudaryta vardu 
išgelbėjimo šių kovojančių 
žmonių nuo kontrolės per 
vietinių komunistų jėgas.

“Tiesa gi yrą tame, kad 
mes tiems žmonėms nešame 
ne išganymą, bet mirtį. Liū
dna tiesa yra ta, kad tiktai 
komunistinėje Kinijoje di
džioji žmonių masė gali su
sitaupyti pakankamai savo 
darbo vaisių, kad gali palai
kyti gyvybę. .

“Argi tuo būdu galima 
stebėtis, jeigu jie yra dė
kingi tam, kas mums neaiš
kiai žinoma agrarišku ko
munizmu, bet kas vis didė
jančiam skaičiui paprastų 
Kinijos žmonių žinoma vie
ninteliu režimu, kuriame 
jie gali išlaikyti savo gy
vybę Kinijoje?

“Komunizmas Kinijoj plė
tojasi labai smarkiai — ir 
jis plėtosis toliau. Tai yra 
faktas. Tai yra nemalonus 
faktas daugeliui, kurie troš
ko demokratiją išvystyti ir 
prigydyti Kinijoje pavada
vimui komunizmo. Bet de
mokratija Kinijoje mažai 
tebuvo girdėta, apart tik 
kaipo politinio mokslo teori
ja, kurią mokėsi kai kurie 
studentai, kurie buvo lai
mingi lankyti vakarų mo
kyklas.

“Kinijoje veikią mirtinas 
žmonių priešas.

“Tai ne demokratija, nors 
mes ir apgaudinėjame save 
ir bandome jpgaudinėti ki
tus, vadindami ją demokra
tija. Tai yra įžeidimas de
mokratijos. Nacionalė Ki
nijos valdžia — kitas pava
dinimas kruvinai čiang 
Kai-šeko diktatūrai’ -1 yra 
be jokios abejonės įrodžius, 
kad jos vardu žmonės api
plėšiami, badu marinami ir 
paverčiami benamiais ir be
jėgiais vyriausiai tik tam, 
kad galėtų praturtėti vienas 
iš lokamniausių ir nežmo- 
niškiausių režimų visoje 
Azijos istorijoje, neišskyrus 
mongolų, kurie, tiesa, žmo
nes plėšė, bet nepasmerkė 
mirčiai pačios gyvybės.

“Kinija nori vis daugiau 
ir daugiau iš mūsų milita- 
rinės paramos vardai! kovos 
prieš' korpunizmą. ’ Vardan 
Kinijos žmonių, mes turime 
atsisakyti teikti bet ‘kokią 
paramą tokiam korupcijos 
suėstam režimui. Betgi mes 
esame pasimoję dar sykį 
skubintis su ginklais- ir ki
tokia pagalba — išimtinai 
tiktai nacionalistinėms ar
mijoms.

“Su kokiu tikslu? Ar kad 
paremti demokratiją? Betgi 
ten nėra jokios demokrati
jos. Kad išžudyti žmones, 
kurie palaiko komunistų re
žimą? Bet tokie žmonės su
daro milžinišką daugumą 
paprastų Kinijos žmonių 
šiandien ... Ar , mes gelbė- 
sime juos nuo komunizmo, 
juos šunaikindami? Mes 
gelbstime Kinijoje žiauriai 
ir kruvinai" žmogžudystei —

.............■ ■ '■*—'' ........................................... . 1 ■ ■

■tuo tarpu didžiuodamiesi 
savo žmoniškumu.

“Per ilgą' laiką Čiango 
režimas vėj’ą sėjo, dabar 
audrą pjauna. Bet tą audrą 
pjauna ne tik žmonių val
dytojai — ją pjauna ir pa
prastieji žmonės, kurių var
du toji plėšikiška' čiango- 
grupė siuntė mums prašy
mą vienas po kito paramos 
ir mes atsiliepėme.

“Mus prašo maisto, taip
gi ginklų. Desperatiškai Tei
kia maisto Kinijai, kuri ma
žai teturi valgyti ir kurios 
valstiečiai mato, kaip Ame
rikos ginklai vardan demo
kratijos šluoja juos nuo že
mės — vardu demokratijos, 
kuri jiems tėra mitas. Bet 
mūsų prašoma pristatyti 
maisto ne badaujantiems 
Kinijos žmonėms, bet tiktai 
tiems,, kurie dar nepajėgė 
pabėgti nuo Čiang Kai-šeko 
m iii tarinio režimo.

“Ar demokratija Kinijo*- 
je pakils greitai, ar tik pu
sėtinai įmatomoje ateityje, 
dabar netikra. Vienas mūsų 
politikos -remtis Čiango1 kli
ka tuo demokratijos prie
šu —• rezultatų,, kuriuos tu
rėjo mums atsiekti su vis 
daugiau ir daugiau armijų, 
o su mažiau ir mažiau gy
vų valstiečių,, tai atidėjimas 
įsteigimo demokratijos gal 
dešimtmečiams, o gal ant 
visados.

“Mes nepastosime kelio 
— mes negalime pastoti — 
valstiečių remiamoms ko
munistinėms a r m i j oms, 
kaip kad mes negalime pa
stoti kelio žmonėms priimti 
principą žemes padalinimo 
ir dalinimosi josios vaisiais, 
kaipo priešingo žemes plėši
mui dėl privilegijuotų sau
jelės naudos.

“Mes galime — ir mes 
turime — sustoti teikus pa
galbą, mūsų pinigus ir mū
sų morališką paramą reak
ciniams Kinijos militaris- 
tams, kurie pasimoję, jeigu 
galėtų, sunaikinti Kinijos 
žmones. ■” z

“Jau jeigu mes negalime 
sėkmingai stovėti su; žmo
nėmis, tai bent jau nebei
kime prieš juos.”

MARIJA RODANTI 
STEBUKLUS

Kun. St. Būdavas liepia 
atsidėti ant Marijos. Jinai 
dabar 
visus 
sianti 
rašo:

rodanti stebuklus ir
reikalus sutvarky-
Kunigas Būdavas

ir iš- 
tūks-

meti-

Skaičiau prelekciją Keč- 
kemėtėje, turtingiausiame 
m i e ste, besidriekiančiame 
centre Vengrijos lygumos. 
Kuomet nueidinėjau nuo 
tribūnos, užstojo man kelią 
nurudavusiu veidu ir raus
vais, dikčiai praretėjusiais 
plaukais plačiapetis žmo
gus. Jis uždėjo ant mano 
peties savo sunkią dešiniąją 
ranką.

— Pažiūrėsime, ar tu pa
žinsi mane! — juokdamasis 
šūktelėjo. ,

Pažinau jį ir įvardinau: 
Deneš Kiš. Kuomet mes 
mokinomės vidurinėje mo
kykloje, jis sėdėjo per kele
rius metus užpakalyje ma- 
nęą. Paskutinį sykį aš jį 
mačiau mokyklos paleidimo 
vakare trisdešimt su virš 
metų prieš tai. Žiūrint į jį, 
pasidarė aišku, jog ir aš pa
grindiniai persimainiau.

— Šį vakarą tu mano 
svečias, — kategoriškai pa
reiškę jis.

— Man būtina sugrįžti į 
Budapeštą, — atsakiau.

— Tu surasi Budapeštą 
toje pačioje vietoje ir rytoj. 
Gi mes, dievas žino,, kada 
vėl pasimatysime.

Bėdoje (vežimėlis

Bela Illes
buvo aprasojusi prakaitu it 
be paĮiovos liežuvis judėjo;

r— Ir ko gi reikia tokiam 
kaimo gyventojui, kaip aš? 
— užklausė jis. — Namą, 
kuriame gyvenu, pabudavo- 
jo dar mano protėvis. Lan
gai, tiesa, permaži, bet už 
tai sienos labai storos. Su
augau aš su senu namu, 
kaip kiautvarlė su kiautu; 
Galite patikėti, man dar 
nesinori mirti. Bet nežiū
rint to, aš jau parašiau pa
likimą, todėl, kad nenoriu,^ 
idant mano namas patektų į 
blogas rankas. Matote, tu
riu namą. Kas link maisto, 
irgi skųstis neprisieina. Net 
blogais laikais valgiau, 
daug-maž, du syk daugiau, 
negu sąžiningas gydytojas 
leido savo pacientams. Pas 
mane vynas irgi neprastas. 
Ir jo nemažai. Savojo der
liaus! O kas liečia mano 
sandraugų lošimą kortomis;' 
jie lošia gerai, su jais ne
nuobodu. Tačiau jie lošia 
ne tiek gerai, kad išlošti iš 
manęs, man, tad, neprisiei
na sielotis. Ko daugiau rei
kia padoriam gyvenimui? 
Gimimo , dienos, vestuvių,-® 
krikštynų, sukakčių ... Pas * 
mus randasi dar ir čigoniš
ka orkestrą, ir tokio cimba- 
listcx kaip mūsiškis, nerasi 
nė Paryžiuje. Abelnai, mes 
gyvename,, kaip tikrieji po
nai!

Kada jis pradėjo pasako
ti apie čigonus, pasigirdo 
tolumoje muzika. Kaž kas 
dainavo akompanuojant se
ną liūdesingą vengriškąją.- 
dainą. ;

Mano draugas iš naujo 
ištuštino du bokalus vyno.

— Man džiugu, Denešai, 
kad ęsi patenkintas. Ir jei 
tū išaiškinsi man, kodėl tūV '— 
taip ironiškai džiaugies sa
vo gyvenimu, džiaugsiuos 
dar labiau. , •

Mano draugas pažiūrėjo 
į mane iš padilbų, kuo ne 
piktai. Paskui nusikvatojo.

— 7 Nejaugi aš prastas 
aktorius? — užklausė.

— Taip, tu prastas akto
rius, — atsakiau.

— Keista! Treji metai 
užsiimu tuo amatu.
~ Kam tu bandai vaidin

ti komediją? Ką tu apgau
dinėji? — paklausiau.

— Apgaudinėju pats sa
ve, senas drauge, — giliai 
atsidusdamas atsakė Dene- 
šas.

i

su 
dviem ratais. — Vert.), ku
rią vairavo Denešas, smar
kiai kratė. Mano laimei,, po 
dvidešimties minučių mes 
jau buvome kaime, kuriame 
gyveno mano draugas De
nešas, . apskrities gydytojas. 
Prisibijojau, kad mus lau
kia didelė kompanija, ta
čiau ant didelio stalo rado
si tik pora patrovų. Ant bu
feto, ant grindų, kambario 
kertėje stovėjo vyno bonkos.

Mudu valgėme ir gėrėme 
apię porą valandų, ne be to, 
pertraukdami tą užsiėmimą 
klausimu: “Ar atsimeni, 
kaip mes ..

Valgius atnešdinėjo sto
roka pagyvenusi valstietė, 
vynu užsiimdinėjo Denešas.

“Čia gyvena vis taip pat, 
kaip šimtas metų prieš tai,”
— nusprendžiau savo min
tyje.

Bet kada vakarienė paga
liau užsibaigė ir Denešas 
atnešė dvi riestas, ilgas 
pypkes ir sietą su taboku, 

‘pastebėjau, jog. kai kas vis
gi persimainė: ' laikraštis, 
kuriuo buvo pridengtas ta- 
bokas buvo “Sabad nep” 
(Vengrijos Komunistų Par
tijos organas).

— Dabar tu papasakosi 
apie savo pasisekimus ir ne
laimes, — pasiūlė Denešas.

Papasakojau t r u m pai 
apie savo buitį ir gyvenimą, 
pabrėždamas, kad gyveni
mas, nors* ir turi kai ku
rias blogas žymės, tikreny
bėje,. gražus* ir interesin
gas.

— Perdaug interesingas,
— pritarė Denešas. — Jį 
lengviau, aprašyti, negu 
pergyventi.

— O ar tau gyvenimas 
buvo šiurkštus? —’ paklau
siau.-

Žodį “gyvenimas” išta
riau su tuo sąjaUsmu, ku
ris gimsta visuomet Nusiti
kus su' vaikystės draugais 
po ilgo nesimatymo.

— Gyvenimas man buvo 
mielaširdingas; — nedve
jojančiai pareiškė Denešas.
— Jis man davė viską, ko 
aš norėjau^ Net truputį 
daugiaui Veikiausia, tame 
ir slepiasi kas tokio negero.

Jis padėjo savo pypkę anf 
stalo ir vieną po kitam iš- 
,gėrė du bokalus vyno. Ne
buvo'girtas, bet jojo žalsvai 
pilkos akys blizgėjo, kakta
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapkr. 24, 1946

Šypsenos
GINČAI

Moteriškė visą naktį labai 
prastai miegojo, buvo nera
mi ir pikta. Atėjus rytme
čiui, ji pirma atsikėlė, ir 
tuoj aus piktai prabilo į ša> 
vo vyrą:

— Tu aptriušęs kelmas, 
tu molio Motiejus, tu neap- 
zgrabaila, tu.... ‘ x

Ji taip buvo įtūžus, kad 
savo žodžiais, lyg kalavijais 
norėjo perverk jį:

— Kodėl tu vakar vakare 
tame pažmony, kalbėdamas 
su žmonėmis, vis sakei: 
Mano namai, mano auto
mobilis, mano stubos ra
kandai, mano, mano...^ vis
kas tavo. Išeitų, taip, kad tu 
tik vienas gyveni, visai be 
manęs. Tu, asilo šmote, turi 
žinoti, kad tai ne tavo vie
no, bet mūsų abiejų, mes 
abu esame dalininkai čionai 
visko, ką tik turime.”

Jis tyli.
Tada ji vėl:
— Na, ko tu dabar čia 

stovi, kaip tas Adomas iš 
rojaus išmestas, ko nesi
rengi?....

Jis:
Nežinau, kur mūsų 

kelnės !<•
■ ■ i i,. — ,a t ■■ i

- •• Skalbyklos Reklama
“Mes, skalbdami, nesu

draskome jūsų drabužių 
su žiauriomis mašinomis; 
mes padarome su rankoms.”

Daug kartų jūs girdėjote 
apie stebuklinguosius Marijos 
apsireiškimus Fafimoj, tame 
nedideliame Portugalijos mies
tely. Marija iš ten praneša, 
jog pasaulį ištiks dar daug 
baisių nelaimių. * Kai kurios 
tautos būsiančios net sunai
kintos. Tačiau ji žada tas ne
laimes nukreipti, jeigu tikin
tieji vieningai šauksis į jos 
Nekalčiausiųją širdį. Ji žada 
net Rušiją, tą šiandieninį ne
laimių šaltinį sugrąžinti į ti
kėjimo kelią, prikelti paverg
tuosius * ir atgaivinti tikrąją 
pasaulio’taiką. (Garsas, lapkr. 
.18 d./.. *

Visa bėda su kunigu Bū
da vu yra tame, kad jis 
pats tuo netiki. Jis pats; 
vietoje atsiduoti Mafijai ir 
jai viską pavesti, ten' pat 
išniekina bolševikus ir’ Ru
siją. Kam juos’ nieftintiį. 
jeigu Marija atves juos,prie 
tikėjimo? ,

$Gėrėme iš puslitrinių 
puodelių juodą kavą.

— Aš tau sakiau, kad 
apg^udinėju pats save. Ži
nai, ir tas netiesa. Aš bu
vau pasiruošęs apgaudinėti 
kitus, gi man nesiseka ap
gauti net save. Kiaurai sa
ve permatau. Manęs neap
gausi, senas kriene, sakau 
sau, kada losiu komediją. 
Išgersi dar bokaląMPo ka
vai šis raudonas labąį ska
nus.' Gerai, jer nenori, ne
bandysiu priversti. Bet pats 
gersiu. Dabar klausyk!

Kada Raudonoji Armija 
išvarė vokiečius iš Vengri
jos, dieną ir naktį ėjo kal
bos, kad dabar bus vengriš
ka demokratija. Ką žinojo 
kaimo ponas; panašus man, 
apie demokratiją? Tas žo
dis, tiesa, man buvo pažįs
tamas. Atsimeni, mokykloje 
apie graikų kalbą ponas 
mokytojas Kreigeris aiški
no mums, kad demokratija 
reiškia liaudies valią - vieš
patavimą. Bet kas yra liau
dies vięšpatavimas, kaip tai 
įvyksta ir kam tas reika-

(Tąsa 5-me pu«L) 
.................................. ...... . ......................... a.
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Mesinyeioje
Vidutiniškai gražiai apsi

rengusi moteriškė įėjo į mė- 
sinyeią ir labai rimtai klau
sia pardavėjo: “Ar tamista 
turi smegenų?”

Pardavėjas,. lyg 
sumišęs, atsako:

“Tikrai nežinau, 
pasiduoti daktariškam tyri
mui, gal tada galima būtų 
daugiau apie tai sužinoti”; 
bet, greitai susigreibęs, sa
ko: ■ '

“Yra pas mus kiaulienos 
ir jautienos smegenų.”»

Moteriškė:
“Aš vien tiktai jautienos 

noriu, o ne kitokių.”
Surinko L U.

ir kiek

reikėtų

Kardinolo Patarimas Katalikams
Anglijos katalikų kardinolas Griffin neseniai išleido 

aplinkraštį, nustatantį katalikams “politinę liniją.”
Kardinolas visų pirmiausiai, ragina- katalikus daly

vauti politikoje. Girdi, tik tinginys politikoje nedalyvau
ja. /

Kardinolas pataria katalikams dalyvauti balsavimuo
se; kardinolas pataria jiems net kaip balsuoti.

Girdi, sako kardinolas Griffin, jūs galite balsuoti už 
bet kurią politinę partiją, tik nevalia jums balsuoti už 
komunistus!

Tai koks gi čia “tėviškas patarimas”? Kame čia pilie
čio laisvė,, apie kurią kalba kardinolas? »

Kodėl gi katalikas darbininkas negali , balsuoti už ko
munistus, už savo klasės partiją? Kodėl jis turėtų balsuo
ti, pagal savo vyriausybės įsakymą, už kapitalistines par
tijas arba už darbo partiją, kuri gelbsti kapitalizmą?

Šis kardinolo Griffin įsakymas suvaržo katalikams

laisvę, nes jis yra vienašališkas, jis draudžia katalikams 
turėti teisę paduoti savo balsą už tą kandidatą, kUrfev jam 
ar jai geriausiai^ patinka, kuris atstovauja jo1 klasės in
teresus.

Mes nemanome, kad visi'katalikai šito patarimo klau
sys. Jie greičiau pasakys kardinolui Griffn/ui: tamsta 
rūpinkitės dangiškais reikalais, palikdami žemiškus da
lykus mums patiems spręsti..



MO
Šeimininkėms

mes nes

Rašo Elena Baltušienė
Kupiškio valsčiaus moterų delegatas

pieno

visose

Padėkų Dienos Pietūs

dviejose 
talkose, 
daugiau

syk thyme, nutmeg, druskos 
pagal skonį, kiaušinius.

Pripilk į blėtas po apie 2 
ir pusę colio storio. Kepk 
vidutiniu karščiu apie va
landą laiko. Supjausčius pa
geidaujamo dydžio gabaliu
kais duok prie>-paukštienos.

mušto paukščio išgaruoja 
paukštinyčios pokas.

Amerikiečiai išverčiame į 
jūras kalnus cukraus. Jei
gu jums kada teko plauti 
puodukus viešose valgyklo-

veik 9 iš dešimties prisipi
la po arti pusę puoduko 
cukraus ir nemaišytą palie
ka puoduko dugne. Daleisti- 
pa, jog tokie eikvotojai ir 
namie taip elgiasi, kol turi.

Amerikos Moterų Kon

į krautuvę būna

Lietuvos Moterys Džiaugiasi 
Darbu Taryb 

Gerovei

’ Kemšalas Atskirai
Kepant po daug, lengviau 

atseis kenti kemšalą atski
rai. Nekimštas paukštis 
greičiau perkeps. O kemša
lą dar spėsi padaryti paukš
tį įkepus. Jį galima daryti 
iš sausainių, kitos vartoja 
baltą pasistovėjusią duoną, 
o tūlos deda abiejų. Sausai
nius galima turėti sugrūs
tus ar duoną sutarkuotą iš 
vakaro arba ir seniau. '

Trupinius užpilk karštu 
pienu, kad gerai perdrėktų 
ir išmaišyk, kad neliktų ga
baliukų. Ant kožno svaro 
trupinių imk po apie pusę 
puoduko sukapotų svogūnų, 
po 4 šaukštus sviesto, 3 ar 
4 išplaktus kiaušinius. Pašu
tink svogūnus svieste, įmai-

gresas tuo trumpu
tarpiu, nudirbo labai
Nebuvo tos kampanijos už 
taiką, gausą ir laisves, ku
riose CAW nebūtų dalyva-

laiko- 
daug.

Kepant mėsas ar kitus 
kepsnius, jeigu per greitai 
svyla paviršius kepsnio, 
nors pečiaus karštis atitin
ka recepto reikalavimams, 
padėk po blėta indelį su 
vandeniu. Pirm baigiant 
kepti išimk, kad kepsnio pa
viršius atgautų sausą gruz- 
dumą.

Bene pernai, laike didžių
jų šalčių, šventėmis, daug 
kam vartojant gasą namų 
šildymui ir šeimininkėms 
gaminant daugiau ir pra
šmatnesnių valgių, tūluose 
Brooklyno priemiesčiuose, 
Long Island, šeimininkės 
vieton gerų pietų ir sma
gios dienos, gavo didį galvo- 
skaudįz Įkepti pečiuosna 
kalakutai ir kiti kepsniai 
nekepė, tik pamažu džiūvo. 
Šeimoms išalkus pietų, o tū
los butui prisirinkus sve
čių, aržios šeimininkės, tūk
stančiai jų, telefonavo į ga- 
so stotį klausti, dėl ko ga- 
sas tik šildo, o ne kaitina. 
Joms atsakyta:

— Negalime gelbėti, ne
spėjome prigaminti gaso.

Išvargusios per visą die
ną, šeimininkės pradėtą 
pietums kepti kalakutą, pu
siau džiovintą, pusiau kep
tą, sulaukė tik vakarienei.

Jaunimas Turi Išaugt
Savy stovus

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

Pagaliau, kokia svarba 
tėvams, kuo jaunuolis vilki. 
Taip pat ne taip jau svarbu, 
kad mama būtų labai įsimy
lėjusi į merginą, kuri jos 
sūnui patinka. Tačiau jau
nuoliui tie dalykai be galo 
svarbūs ir jis jau turi pa
kankamai galios tatai pats 
spręsti. . .

Tokie tėvai sprendžia, jog 
ir jaunuolio laikas praleis
tas už namų sienų priklau
so jam pačiam, tad nei ne
reikalauja atraportuoti kož- 
ną smulkmeną. Jie pagerbia 
jo pageidavimą privatiniai 
vesti savo reikalus, tad jie 
nešniukštinėja jo stalčių, 
užrašų, laiškų, nesiklauso 
jo pokalbių telefonu. Jie 
teikia jaunam asmeniui kož-

Kalakautai “Atsisakė” .
Kepti

Vienas ir tas pats pečius 
ne visuomet vienodai dega.

Kalakutienos Pietūs
Gyvą ar sušaldytą, kala

kutą reikia nusipirkti apie 
24 valandomis^ pirm kepi
mo. Užtrunka apie tiek lai
ko kol išeina pašalas iš šal-

Kemšalas
Kemšalų daroma visokių. 

Darant masiniam valgydi- 
nimui reikia atsižvelgti ir į 
išvaizdą, nes nežinomi sko
niai ar spalvos gali suga
dinti apetitą tam, kas ne
žino, kokie produktai ten 
įdėta.

Spalgenų Sosas
Imk po lygią dalį cukraus 

ir vandens, pavirk 5 minu
tes. Įdėk spalgentĮ (cran
berries) tiek, z kiek turėjai 
vandens kartu su cukrumi. 
Virk 5 minutes, kol uogos 
sutrūkinės, nukelk ir palik 
tame pat puode atšalti.

' Jei darai persunktą, tuo
met sunką iš naujo užvirk 
ir palik atšalti. New Yorko Sveikatos De- 

partmentas įsitaisė pirm laiko 
gimstantiems pagalbos ambu- 
lansą su oksigeno tankais ir 
lavintomis slaugėmis. Jis veiks 
dieną ir naktį*

New Yorke policija arešta
vo Louis Lavie, 24 m., įtartą 
apvogime apartmento, nes su
ėmę iškraunant iš taksiko 
daiktus, buvusius raportuotus, 
pavogtais.

Mano gyvenimo istorija 
panaši į daugelio moterų is
torijas buržuazinėje Lietu
voje. Būdama mažažemio 
valstiečio duktė, nuo šeše-

Užkvietimas Philadelphijos 
ir Apylinkės Lietuviams
Philadelphijos Lietuvių 

Moterų Klubas jau viską 
rūpestingai priruošė pasta
tymui “Pergalės.” Įvyks 
jau šį šeštadienį, lapkričio 
27-tą, Lietuvių Muzikalėje 
Salėje, 2715 E. Allegheny 
Ave. Pradžia 7 valandą va
karo.

Tad, gerbiamieji, rengė
jos prašo visus ateiti ir pa
matyti šį įdomų veikalą. 
Tai didelė naujenybė mūsų 
philadelphiečiams matyti 
šią 5 veiksmų dramą. O kas 
svarbiausia, tai kad ją su
vaidins Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro grupė, tad 
atėję pamatysime tikrą Lie
tuvos liaudies pergyventą 
gyvenimą karo metu prie 
nacių. Ir išgirsite šiurpu
lingus persekiotojų žodžius. 
Apie tą viską daug aiškin
ti jau nereikia, nes buvo 
daug garsinta ir kalbėta 
apie šį veikalą, “Pergalę.”

Iš toliau svečiai taipgi 
esate kviečiami pribūti, 
rengėjos lauks jūsų visų. 
Malonėkite atsivesti ir tuos 
draugus, katrų mes gal ne
galėjome pasiekti su garsi
nimais. Mes užtikriname, 
kad visi būsite pasitenkinę 
vaidinimu. O po vaidinimo, 
pasimatysite ir smagiai 
laiką praleisite su svečiais, 
pažįstamais. Taipgi gurėsi
me skanių užkandžių ir gė
rimų. Žemutinėje salėje tu
rėsime ir muziką šokiams. 
Kas tik ateis, , turės sma
gaus laiko. Tad—

Iki smagaus, draugiško 
pasimatymo! ,

Vardan rengėjų,
P. Walantiene. Daiktais bazarui mūsų 

draugės mažai buvo prisi
dėjusios. Daūg dirbusios 
rinkimuose, bazarui nespėjo 
pasidarbuoti. Veikiausia tas 
pat atsitiko ir su kitomis, tad 
dėl to ir bazaras turėjo bū
ti atidėtas. Kurios išgali, 
draugės prašomos kai ką 
padaryti ar nupirkusioš do
vanoti paramai moterų dar
bo amerikine ir pasauline 
skale. S.

linkės darbo valstiečiai iš
šaukė Į socialistines lenkty
nes Katilių apylinkės vals
tiečius. Mes, Kupiškio vals
čiaus moterų delegatai, už
tikriname, kad mūsų šefuo
jamos apylinkės garbingai 
įvykdys grūdų paruošas 
trumpiausiais terminais.

Daugelis Norūnų apylin
kės darbo valstiečių kreipė
si per drg. Kanišauskienę 
padėti jiems susiorganizuo
ti į kolektyvinį ūkį. Aš, 
Žalnieriūnienė ir Pretku- 
vienė esame paskirtos pa
dėti narūniečiams susijung
ti bendram darbui.

Darbo baras yra didelis. 
Gyvenimas prieš mus, ta
rybines moteris, stato nau
jus ir naujus uždavinius, 
tačiau mes juos nuveiksime, 
nes mes dirbame mūsų ta
rybinės Tėvynės * tolimes
niam suklestėjimui.

Praėjusią savaitę šiame 
skyriuje buvo minėta, jog 
tėvai, kurie supranta jau
nuolio pastangas tapti savi
stoviu, gali jam daug pa
gelbėti.

Tėvai, kurie supranta, 
kad pasitraukimas iš po tė
vų autoriteto ir kontrolės 
yra būtina dalimi siekian
čiam tapti suaugusiu, kož- 
nu atveju padrąsina savi
stoviai veikti, o ne trukdo. 
Tokie tėvai atsimena, kad 
jaunuolis ne už ilgo patsai 
bus suaugusiu, gal dar tė
vu ar motina, tad jis jau tu
rėtų pats pasirinkti sau 
draugus, užsiėmimą liuos- 
laikiams, maistą, aprėdus 
ir viską kitą be trukdymo.

Ne viena jauna šeiminin
kė, o kartais ir ne visai jau
na, mažai miega naktį pirm 
Padėkų Dienos. Ir ne visuo
met dėl to, kad jai ko nors 
trūktų, kas nors būtų blo
ga — ne apie blogą čia no
riu kalbėti. Jai rūpi, kaip 
pasiseks pagaminti tradici
nius Padėkos Dienos pie
tus, ypatingai tą valgomų 
paukščiu riterį - kalakutą.

Rūpintis yra ko, ypač 
tai, kuri ne dažnai kepa. 
Visa procedūra prisimiršta, 
o jau apie kepsiančią pir- 
faiu kartu — neklausk. 
Paukštis didelis ir brangus, 
ne vienai prisiėjo per ilgą 
laiką planuoti ir taupyti, 
kad jį nusipirkti, tad norisi, 
kad išeitų geriausia — šei
ma gerai pavalgytų, svečiai 
pagirtų.

Paruošimas
Nuvalyk, nuplauk šiltu, 

paskui šaltu vandeniu. Nu
šluostyk - nusausink. Api
barstyk druska ir pipirais 
iš vidaus ir iš lauko.

Atėjus laikui kepti (jei 
dėsi kemšalo — prikimšk 
gūžio vietą pilnai, kiek len
da. Užsiūk. Prikimšk užpa
kalinę vidurių tuštumą liuo- 
siau. Užsiūk (arba sumai- 
gyk tam tyčia sagomis), iš
trink sviestu. Perrišk per 
priglaustus sparnelius. Su
rišk, kojas ir pririšk prie 
uodegos, kad’ išsilaikytų 
gulsčioje formoje ir neplyš 
tų kemšalui pučiantis. ,Dėk 
krūtine žemyn. Uždengk 
merliumi ar kitų plonu au
deklu, prismaigyk, ir kepk.

Indy Plovimas
Su laiku visiškai išeis iš 

mados plovimas .indų ran
komis. Ir išeis ne vien dėk 
to, kad jaunosios šeiminių- 
kės nori išlaikyti ant nagu
čių gražius dažus, nors ir 
grožė svarbu. Ir ne vien dėl 
to, kad-ilgas mirkymas ran
kų nėra sveika.

Rankomis nebeplausime 
indų dėl to, kad nešvaru. 
Moksliškai buvo tyrinėta ir 
aprokuota, kad be rankų 
plauti ir nešluostyti, bet ap
vertus nudžiūvę, indai kur 
kas mažiau teturi bakterijų 
už rankomis plautus.

Įstaigose inspektoriams 
atradus rankomis terlenant 
indus tirštose 1 paplavose, 
baudžia. Valgykloms kar
tais atima leidimus, jeigu 
neturi indų perplovimui su 
verdančiu vandeniu arba su 
chemikalais prietaiso.

Įstaigose, kuriose yra pa
kankamai vietos, visai ne
sunku įsitaisyti porą meta
linių indų ir ketvertą meta
linių pintinių, kurių viena 
būna prikraunama neplau
tais indais, antra mirksta 
inde su muiluotu vandeniu, 
trečia sterilizuojasi inde su 
verdančiu vandeniu, o ket
virta jau iškelta iš verdan
čio vandens džiūsta arba 
yra iškraunama.

ir stojau į 
>bą. Bet šį 

sudrumstė 
cionalistai. 
žudė mano 
nenuleidau rankų ir dar su 
didesne energija įsijungiau 
į darbą.

Esu išrinkta moterų de
legatu. Aktyviai dalyvauju 

kampanijose. Man 
duotą paskolos obligacijų 
pasirašymo planą įvykdžiau 
120 procentų. Kupiškio val
sčius visą laiką’ atsilikda
vo su pieno prievolėmis. 
Moterų delegatai savo su
sirinkime pasiskirstė apy
linkėmis ir tą dieną į jas iš- 

*vyko. Valsčiaus moterų or
ganizatorė drg. Kanišaus-

ną progą dirbti, žaisti su 
šeima, pasisakyti savo 
džiaugsmus ar rūpesčius,f 
bet prie to nespiria, nedili
na. Jie sutinka patikėjimą 
ir prašymą patarimų kaip 
asmuo su asmeniu, o ne 
kaip teisiamojo su teisėju.-. 
Jie nesišaipo iš jo klaidų, 
bet žino, jog jam pasitaikys 
jų ir daugiau iki išaugs ži
nojime ir subręs.

Mes, Amerikos lietuvės, 
šiuo tuo irgi jau prisidėjo
me prie jų darbo. Paskiau- 
siuoju laikotarpiu brookly- 
nietės ir kelių kitų kolonijų 
draugės (kurias galėjome 
pasiekti) sukėlė piniginės 
paramos CAW bazarui. Bet 
apie tai pilniau kitą kartą..

Bazaras, beje,! atidėtas į 
sausio 14, 15 ir 16-tą, tąme 
pat Hotel Diplomat, 108 W. 
43rd 'St., New Yorke. Bar
davusios bazaro tikietus 
draugės prašomos patarti iš 
jūsų pirkusiems tikietus 
dar pasilaikyti.

Parinkimas
Su mažai stagarų, vaška

vai vienoda be plėtmų oda 
rodo, kad paukštis gal bu
vo savo gerume. Tačiau tas 
dar nepasako jo amžiaus ir 
minkštumo, nei kaip jis už
laikytas užmušus. Jautri 
nosis pasako paskiausią 
ypatybę. O įgudusios šeimi
ninkės, paspaudusios blauz- 
don nykščiu, kaip nors nu
mano ir minkštuma.

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

Kemšalas su Mėsa
Pašutink (bet neapru- 

dink) 3 šaukštus smulkiai 
sukapoto svogūno 4-se šauk
štuose sviesto, įmaišyk tris 
šaukštus smulkiai sukapo
tų petruškų (parsley). Da- 
dėk svarą virtos sumaltos 
hamės, puoduką ir pusę 
salskanųjų sausainių trupi
nių, žiupsnytį thymė. Su
maišyk atskirai dviejų kiau
šinių trynius, pusę puodu
ko riebaus pieno ar skystos 
grietinės, druskos ir pipirų 
pagal skonį, ir gerai įmai
šyk į trupinių su mėsa mi
šinį.

Kas mėgsta, gali dėti 
saują riešutų. O kiti mėgs
ta salskaną, deda razinkų,

Nors jaunuolis veržiasi 
atsistoti ant savį kojų ir 
išnaudoti būdus, kurie leis 
jam to siektų vienok kartais 
sprendimui reikalai ateina 
per dideli, perdaug painūs 
ir klaidos gali per brangiai 
kainuoti. Tiesa, tokiuose 
nuotikiuose tėvai negali lai
kytis nuošaliai, tačiau ir 
čia jie privalo atsiminti, 
jog jaunuolis turi teisę iš 
jų tikėtis draugingumo ir 
simpatijos. Kuomet jaunas 
žmogus žino, kad atsižvel
giama į jo pažiūras, kad jis 
gaus bešališką nuosprendį, 
jis veikiau ir lanksčiau pri
ims tėvų “ne.” Tame tėvai 
privalo būti labai atsargūs. 
Įsikišimui turi būti labai 
svarbi priežastis, kaip klau
simas išėjimo ar pasilikimo 
mokykloje. Į smulkmenas, 
kaip ėjimas ar nė j imas į 
futbolo tymą, visai nereikė
tų maišytis.

• ' ■'. -i
Daugeliui šeimų tas atroi 

dytų labai dideliu įsakymu. 
Vienok randasi šimtai gim
dytojų ir jaunų žmonių; ku
rių santykiai yra taip geri/ 
jog jie sutinka jaunuoliškąjį 
amžių su mažiausiais sun
kumais. Tai tie tėvai, kurie 
visuomet žinojo, jog jų kū
dikis kada nors paaugs, at
sisveikins ir išeis gyventi 
savu gyvenimu. Jie savo 
vaikams pagelbėjo, rodė ke
lią ir teikė progas subręsti. 
Gi jų vaikai iš pat mažys- 
tės sužinojo, kad savo tė
vais gali’ pasitikėti, kad jie 
buvo teisingi žmonės, su 
šilta priejaūta ir ‘pagarba 
kitiems žmonėms, nors tie 
kiti buvo jų pačių vaikai.

Pradėti iš pradžių yra už 
vis geriausia, tačiau nie
kad nėra'per vėlu tapti to
kiu gimdytoju, kurį vaikai 
myli, kuriuo pasitiki, kuris 
neapsipainioja į saumyly- 
bės vortinklius. V. M,

nų metų amžiaus išėjau 
tarnauti pas buožes. Taip 
vargau buožių laukuose iš
tisus dešimt metų. Nors aš 
norėjau mokytis, tačiau tai 
buvo neįmanoma. 1940 me
tais aš mečiau buožes ir 
pradėjau naują gyvenimą. 
Vokiškoji okupacija vėl ma
ne grąžino pas buožes. Ta
rybinei Armijai išvadavus 
Lietuvą, vėl pajutau laisvę 

atstatomąjį dar- 
mano gyvenimą 
lietuviškieji na- 
Jie žiauriai nu
vyrą. Tačiau aš

Karštis ir Laikas
Visokią paukštieną ge

riausia kepti vidutiniu kar
ščiu, apie 325 laipsniuose 
F. ir .tikriausią ne aukš
čiau 400 laipsnių.

Vidutinis kalakutas, ne- 
prikimštas, iškeps per apie 
3 valandas. Labąi didelis ar 
prikimštas užttuka ilgiau, 
kol perkais.

Jeigu pečiuje nėra įbuda- 
voto termometro, galima 
nusipirkti vidun įstatymą. 
Pirm karo būdavo galima 
gauti neblogą už apie $2.50 
didžiosiose krautuvėse. Ne
teko patirti, kokids kainos 
dabar. Reikia prašyti “ba
king oven thermometer.”

N. Š.

Susirinks Pasaulinis 
Moterų Kongresas

kienė plačiai supažindino 
su stovinčiais prieš mus už
daviniais. Man buvo duotos 
Račiuponių ir Puponių 
apylinkės.

Patikrindama prievolių 
lapelius, radau daug netiks
lumų. Dvylika valstiečių 
ūkių buvo neapdėti prievo
lėmis. Sekančią dieną šiose 
apylinkėse sušaukėme vals
tiečių susirinkimus. Padė
tis pasikeitė. Ne už ilgo tos 
apylinkės jau įvykdė 70 
procentų metinio 
prievolių plano.

Valsčiau laukuose nui 
mant derlių aš kartu su ki 
tais valsčiaus moterų dele 
gatais dalyvavom 
derliaus valymo 
kuriose nuėmėme 
kaip 80 ha rugių.

Drg. Kanišauskienė pa
vedė mari suorganizuoti 
raudonąją gurguolę su' grū
dais valstybei. Kosėnų apy
linkėje išaiškinom valstie
čiams būtinumą greit įvyk
dyti paruošas.- Rytojaus 
dieną gausus, valstiečių bū
rys organizavo raudonąją 
gurguolę ir atvežė grūdus 
į Kupiškio grūdų priėmimo 
punktą. Kitą dieną suorga
nizavome Vidugirio apylin
kės valstiečių gurguolę. Ma
no pasiūlymu Kosėnų apy-

' Vyriausios Rūpesty s
Valdžia neįsako paukš

tieną sužymėti rūšimis, tad 
neprityrusiai šeimininkei 
nuėjus 
sunku išburti, kuris paukš
tis geriausias. Didumas ar 
mažumas nieko bendra ne
turi su minkštumu, sultin
gumu ir mėsingumu. O nuo 
rūšies daug priklauso, kas 
iš to kepsnio išeis.

Ne visos šeimininkės tu
ri temperatūrą rodančius 
pečius, tad neprityrusiai 
sunku numanyti, ar paukš
tiena kepa pageidaujamu 
karščiu, ar iškeps pagei
daujamu laiku.

Budapešte, Vengrijoje, 
gruodžio 1-mą atsidarys an
trasis pasaulinis Moterų 
Kongresas, šaukiamas Tar
ptautinės D e m o k ratinių 
Moterų Federacijos (Wo
men’s International Demo
cratic Federation, sutrum
pintai — WIDE).

Prieš trejetą metų, daly
vavusi pirmajame pasauli
niame Moterų Kongrese, 
Paryžiuje, Henrietta Buck
master rašė:

“Ten buvo paprastos mo
terys ir gražuolės, visokio 
amžiaus ir socialių sluoks
nių, vargdienės ir pasitu
rinčios, aštuoni šimtai jų ... 
Mes greit išmokome supra
sti jų kalbas, kadangi tai 
buvo kalbos žmonių . . . 
Tos moterys žinojo, kad tai
ka neišugdoma nepaisymu, 
o vaikų paliovimas augti 
neprašalinamas gerais no
rais. Jos aiškiai . pasakė 
prieš pasaulį stovinčias už
duotis ... pavalgydinti, tei
kti pastogę, atstęigti juos, 
atsteigti'; demokratiją, • nu
bausti kaltininkus ir sunai
kinti fašizmą, jo šaknis ir 
žiedus.”

Sykiu tos moterys įkūrė 
Women’s International De
mocratic Federation, kuri 
dabar šaukia antrąjį pasau
linį suvažiavimą. O sugi’ą- 
žusios iš Paryžiaus ameri
kietės įkūrė Amerikos Mo
terų Kongresą (Congress 
of American , Women, su
trumpintai CAW).



(Tąsa)
—1 Pavaišino kelionei? — mirktelėjo 

Vostrikovas link durų, už kurių buvo 
Procenko. '

— Ne.
— Tai ką gi jis?
— Nežinau.
Saburovas spustelėjo Vostrikovui ran

ką ir išėjo.
— Vostrikovai, — pašaukė Procenko.
— Klausau jūsų.
— Ko jūs ten kapstėtės?
— Nieko. Tai kapitonas Saburovas 

ruošėsi.
— Ką jis ruošės?
— Automatą paliko, iš manęs grana

tų paėmė.
— Na, gerai, eik.
Procenko susimąstė. Tiesą sakant, jis 

Saburovą siuntė ne dėl to, jog neturėjo 
daugiau ko pasiųsti, o dėl to, kad Sabu
rovas jau kartą užmezgė jam ryšį su ar
mija, kad jis, gal būt, dėl to jautė, jog 
ir dabar kaip tik Saburovas turi tai'pa
daryti. Jis sėdėjo už stalo ir neskubėda
mas smulkiai svarstė busimuosius įvy
kius. Ar sugrįš Saburovas, ar, pasilikęs 
ten vadovauti pulkui, atsiųs ką nors čio
nai, — vis tiek šiaip ar taip tuos šlaito 
400 metrų, į kuriuos įsibrovė vokiečiai, 
reikia atsiimti. Procenko pasišaukė štabo 
viršininką, ir jiedu su pieštukais rankose 
apskaičiavo, kiek šią naktį jie beturi 
žmonių. Vos prieš dvi savaites šitas skai
čius būtų išgąsdinęs Procenko, bet dabar 
jis jau tiek priprato, jog jam apskaičia
vus pasirodė, kad viskas dar ne taip blo
gai. Jis nežinojo, kas dėjosi pas Remizo- 
vą, bet čia, kituose dviejuose pulkuose, 
Šiandien nuostoliai buvo net mažesni, ne
gu galėjai tikėtis.

Kuo, kokiomis jėgomis atmušti kran
tą? Paimti iš pozicijų nors vieną batali- 
joną, — negalėjo būti ir kalbos; reikėjo 
iš visur, iš kiekvieno batalijono ištraukti 
po kelias dešimtis žmonių ir 'rytojaus 
nakčiai sudaryti rinktinį šturmavimo 
būrį. Tik taip, kitos išeities nebuvo.

Procenko paėmė popieriaus lapelį ir 
pats apskaičiavo būrio sąstatą.

—- Štai, — pasakė jis, čia parašyta, 
Įtiek žmonių iš kur paimti. Kol naktis, 
išvesk/ žmones čia į daubą. Dieną su
jungsime juos, parengsime, o rytoj nak
tį, jei būsime gyvi, atsiimsime krantą.

Procenko buvo paniuręs.- Jo veido nė 
kafto nenušvietė įprasta gudri šypsena.

— Pasirašykite pranešimą armijos 
štabui, — pasakė štabo viršininkas, išė
męs Iš bylos popierių.

— Apie ką pranešimą?
— Kaip visados^ apie įvykius.
— Apie kokius įvykius?
— Apie šios dienos.
— Apie kokius?
— Kaip tai apie kokius? — kiek nu

stebęs ir susierzinęs pakartojo klausimą 
štabo viršininkas. — Apie tai, kad vo
kiečiai priėjo Volgą, apie tai, kad Remi- 
zovą atkirto.

— Nepasirašysiu, — pasakė Procen
ko, nepasukdamas galvos.

— Kodėl?
— Dėl to, kad nepriėjo ir neatkirto. 

Pranešimą sustabdyk.
— O ką gi pranešti?
— Šiandien nieko.'
Štabo viršininkas skėstelėjo rankas.

• Žinau, —- pasakė Procenko, — dėl 
pranešimo sustabdymo vienai parai pats 
atsakysiu. Atmušime krantą ir praneši- 
mė viską kartu. Jei atmušime, munis šį ' 
nutylėjimą atleis. ‘

— O jei neatmušime? — paklausė šta
bo viršininkas. ,

— O jei neatmušime, — pasakė Pro
cenko niūriu rimtumu, paprastai jam 
nebūdingu, z tai nebus kam atleisti ar ne
atleisti. Aš* pats vėsiu šturmavimo būrį. 
•Aišku?

Štabo viršininkas tylėjo.
—• Na, jei supranti, — pasakė Procen

ko, — tai gerai. O nešupranti — žinokis. 
Vis tiek darysi taip, kaip aš tau įsakiau. 
Viskas. Eik, vykdyk.

Procenko išėjo iš blindažo. Naktis bu
vo tamsi, švilpė vėjas ir krito stambus 
sniegas. Procenko pažiūrėjo žemyn. Ten, 
prošvaistėje tarp griuvėsių, matėsi už
šąlanti Volga. Iš čia, iš viršaus, ji atro
dė nejudanti ir visiškai balta, šerkšno

dėmės bolavo aplinkui žemėje. Kur-ne- 
kur duobutės jau buvo prisnigtos, nes 
snigo visą dieną. Dešinėje, krante, daž
nai trinksėjo minosvaidžiai ir girdėjosi 
automatų susišaudymas.

Procenko nesąmoningai susigūžė, -pa
galvojęs apie Saburovą, kuris dabar, tur 
būt, jau ten šliaužė. Žeme buvo šalta, 
šlapia. Šliaužti ja, žinoma, buvo sunku, 
o mirti, nuvirtus į tą slidų, šaltą purvą, 
dar sunkiau ir skaudžiau.

Iš tos kuopos, kuri stovėjo krante, Sa
burovas paėmė automatininką ir su juo 
prislinko vienišus, priešais kyšančius 
griuvėsius, kur stovėjo paskutinieji kul
kosvaidžiai ir iš kur reikėjo nusileisti 
žemyn tiesiog prie Volgos ir iššliaužti 
pro vokiečius.

Kuopos vadas jam pasiūlė palikti au
tomatininką iki galo, iki Remizovo, bet 
jis atsisakė to taip ęat, kaip ir pas Pro
cenko.

Įsikibdamas kyšančių iš žemės plytų 
ir sustingusių purvo gabalų, jis tyliai 
nusileido išilgai šlaito ir dabar buvo pa
čioje pakrantėje. Jis gerai prisiminė ši
tą vietą: kadaise, pradžioje, perskeliant, 
jie kaip tik čia išlipo. Siauras pakran
tės ruoželis buvo visai nuožulnus, ir iš
kart viršum jo pakopomis kilo molėtos 
terasos. Kur-ne-kur styrojo prieplaukų li
kučiai, žemėje mėtėsi apdegę rąstai. Nuo 
Volgos pūtė šaltas vėjas. Vos tik Sabu
rovas nusileido žemyn, pajuto, kad jį 
kiaurai perpučia.

Upė buvo balta. Jei jis sumanytų ei
ti paliai patį vandenį, tai jo siluetas bal
tame fone būtų iš viršaus pastebimas. 
Todėl jis nutarė eiti kiek aukščiau ir ar
čiau skardžio. Išvykdamas jis susitarė 
su kuopos vadu, jei tik vokiečiai ims jį 
apšaudyti, kuopa taip pat atidengs kul
kosvaidžių ugnį į visą šlaitą. Tiesa, tai 
buvo menka parama, bet vis dėlto para
ma pirmą kelio pusę. Toliau bus dar sun
kiau. Remizovo negalėjai niekaip įspėti, 
ir, pastebėję žmogų, iš tenai, be abejo, 
turėjo atidengti ugnį. Liko tik pasikliau
ti savo laimingąja žvaigžde.

Pirmuosius šimtą metrų jis praėjo ne
priguldamas, stengdamasi judėti kiek 
galima be triukšmo ir kartu skubiau. 
Niekas nešaudė. Krante buvo nyku, tik 
vieną kartą kažką užkliudė koja ir su
kniubo ant rankų. Pasikeldamas jis ap
čiupinėjo kliūtį — tai buvo sustingęs la
vonas ir tamsoje sunku buvo pažinti, sa
vas ar vokietis. Saburovas peržengė lavo
ną.

Bet žengus jam vos porą žingsnių, 
priešais jį nuo viršaus švystelėjo įstriža 
šviečiančių kulkų ėilė. Tur būt, griūda
mas jis vis dėlto sukėlė triukšmą. Jis mik
liai nušliaužė į šalį ir prigulė už išmestų 
ant kranto apdegusių rąstų. Vokiečiai 
paleido dar keletą šūvių eilių ir akimirk
snį apšvietė pakrantės ruožą užpakaly 
Saburovo ten, kur gulėjo lavonas. Vokie
čiai palaikė jį gyvu. Šūvių eilė krito vis 
arčiau, ir pagaliau vieną pataikė tiesiai 
į lavoną. Gulėdamas už rąstų Saburovas 
vis laukė. Tur būt, manydami, jog su
trukdęs tylą užmuštas, vokiečiai sustab
dė ugnį.

Saburovas nušliaužė toliau. Dabar jis 
šliaužė neatsiplėšdamas nuo žemės ir 
stengdamasis nesukelti nė mažiausio 
triukšmo. Dar du ar tris kartus- užšliau
žė negyvus kūnus. Pąskui skaudžiai susi
daužė į akmenį ir tyliai nusikeikė. Jam 
pasirodė, kad priekyje ’kažkas juda. Jis 
sustojo ir įsiklausė.

Pasigirdo vandens teleškavimas.
Jis tyliai nušliaužė dar keletą žings- x 

nių. Teleškąvimas dabar buvo garsesnis. 
Tai buvo toks garsas, lyg sėme kibiru 
vandenį. Jis staiga prisiminė, kaip vai
kystėje, susiginčijęs su draugais, naktį 
perėjo’ miesto kapines ir įrodyti, kad tai 
padarė, atnešė farforinių gėlių iš vaini
ko, kabojusio ant kapo pačiame kapinių, 
gale. Dabar jam buvo klaiku, beveik 
taip pat, kaip tada.

Tyla, tamsa, vienatvė ir/šitas keistas 
garsas.

Jis nušliaužė dar keletą žingsnių ir 
pamatė iš už valties nuolaužų išlendan- 
Čią susilenkusią figūrą. Žmogus iš kar
to ėjo lyg pro šalį, paskui, aplenkdamas 
suverstus rąstus; artinosi tiesiai į jį.

, (feus daugiau)

Detroit, Mich
APIE VELIONĘ MARCELĘ 

BIRŠTONIENĘ
Spalių 26-tą, sunkiai sirgusi 

apie šešis menesius, pasimirė 
Marcelė Birštonienė, po tėvais 
Naujokaitė, gyvenusi 6350 
Tuxedo, Detroite. Paliko liū
dinčius jos gyvenimo draugą 
Juozą Birštoną, dukterį Fran
ces Birger, žentą, seserį Ago
tą Anskaitienę ir daugelį ar
timų draugų bei giminių.

Velionė buivo nuoširdi rė
mėja/ viso darbo, už pažangą, 
buvo narė Moterų Pažangos 
Klubo, LDS 21 kuopos ir De
troito Piliečių Pašalpos Klu
bo. Rimto, tykaus būdo drau
gė buvo gerbiama ir mylima 
visų, kas arčiau ją pažinojo. 
Vedė gražų, pavyzdingą šei
mynišką gyvenimą ir laisvoj 
progresyviškoj dvasioj išauk
lėjo vienatinę dukrelę suteik
dami jai progą pasiekti ir 
aukštą kolegijos mokslą. Duk
tė taip pat per keletą metų, 
kol gyvenimo sąlygos leido, 
buvo aktyvi Aido Choro ir 
LDS jaunuolių kuopos narė.

Kadangi neteko teorėti su 
Birštoniene labai artimos pa
žinties, todėl daugiau apie ją 
bei jos, gyvenimą ir darbus 
negalėsiu parašyti; tikiu, tai 
padarys kas kitas iš draugų, 
nes ji,yra verta atminimo.

Birštonienė palaidota spa
lių 30, Woodmere kapinėse, su 
gražiomis laisvomis apeigomis, 
dalyvaujant skaitlingam bū
riui draugų, pažįstamų bei gi
minių. Atsisveikinimo kalbas 
šakė N. Beliūnienė* ir P. Jo- 
čionis.

Grdžų įspūdį laidotuvėms 
pridavė, kai iš abiejų pusių 
tako iki kapui į eiles sustoju
sios tarp daugybės gyvų gė
lių buvo Moterų Pažangos 
Klubo ir Chdro narės, pager
bimui brangios savo narės ir 
drauges turėjo prisisegusios 
tam specialiai padarytus gra
žaus kaspino ženklus, kuriuos 
baigiant laidotuvių apeigas su
dėjo ant velionės karsto.

Nuoširdžią užuojautą’ reiš
kiu velionės Artimiesiems, vy
rui J. Birštonui, dukrelei 
Frances, seseriai Anskaitienei 
ir kitiems.

Verti Nuoširdžios Simpatijos 
Draugai

Gerai čia žinomi pažangūs 
B. ir K. Kraptavičiai šias die
nas pergyvena liūdesio apimti. 
Lapkričio 27 liko parvežtas 
šermenims • ir laidotuvėms 
Francūzijoj karo lauke žuvęs 
Kraptavičienės sūnus, Krapta- 
vičiaus posūnis, Juozas Ežets- 
kis, ir buvo palaidotas šešta
dienį, lapkričio 20-tą, iš namų 
1646 Paims gatvės į White 
Chapel kapines.

Aišku, koks bus skaudus 
motinai pergyvenimas, vėl 
lyg išnaujo sūnaus žuvimo. 
Lyg to viso dar nebūtų gana,

pats Kraptavičius tūlą laiką 
kiek riėšvėikavęš šiomis, dieno
mis jau sunkiai siiširgo ir ran
dasi Fordo ligoninėje. Kol 
kas ligos priežastis nfenusta- 
tyta, tačiau esąs kiek geres
nis.

Linkiu draugam Kraptavi- 
čiam ištvermės ir geros svei
katos pergyventi šiuos jų gy
venimo sunkumus ir liūdesį.

Automobilių Nelaimes
šiais, 1948, metais skelbia

ma Detroite jau yra automo
bilių nelaimėse žuvusių 189 
žmonės, ir skaitlinė dar veik 
kasdien auga. Pažymėtina,\ 
kad užmuštų cįidesnė dalis yra 
pėstininkai. Reiškia, skersuo
jant ant gatvės reikėtų gerai 
apsižiūrėti, ypač šiuo artėjan
čių švenčių laikotarpiu, kuo
met daugelis pagauti, taip 
sakant, to “Holyday Spirit,” 
laksto lyg proto netekę. Gir
dėjau, kad automobiliaus ne
laimėje yra sunkiai sužeista ir 
mūsų gei(U progresyvių draugų 
A. ir M. Andruliu duktė. 
(Gaila, nesužinojau jos po vy
ru pavardės.) O kadangi ji 
laukiasi kūdikio, jos padėtis 
itin sunki, ir draugai Andru
liui yra dikčiai savo dukrelės 
likimu susirūpinę.

Linkiu gerų mūsų draugų 
dukrelęi laimingai susveikti ir 
linksmai naujagimį sūsilaukti.

Nare.

SOVIETAI SMERKIA 
BERNADOTTE’O PLANĄ

Paryžius. — Sovietų de
legatai Jungt. Tautose 
smerkė Bernadotte’o planą 
Palestinai, kaipo Anglijos 
padarą. Tas planas beveik 
pusiau mažina žydų valsty
bei plotą, kurį skyrė per- 
nykščias Jungt. Tautų sei
mas.

Washington. — 4 didieji 
Amerikos bombanešiai yra 
pasiųsti tėmyt oro atmainas 
virš Atlanto.

Dolton, Ill. Greitasis 
traukinys atsimušė į stovin
tį tuščią traukinį. Sužeista 
54 žmonės.

Portugalija. — Buvęs Ita
lijos karalius Humbertas gi
ria klerikalo premjero de 
Gasperio valdžią Italijoj.

Budapest. — Vengrijos 
vyriausybė sulaikė priešval- 
dišką klerikalų laikraštį 
“Magyar Kurier.”

Detroit. —- Automobilių 
fabrikantas Fordas smerkia 
siūlymus sugrąžint kainų 
kontrolę.

Pietinės Korėjos s valdžia 
prašo Ameriką vis laikyti 
ten gana jankių armijos — 
prieš sukilimo pavojų.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
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• • Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą •;
;; Iki Jums Jo Reikės !!

ROBERT LIPTON
II 1 •

: ! 701 Grand "Street Brooklyn; ’N. 'Y. R
• • • ■
;: Telefonas STagg 2-2173 i!.. .
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BINGHAMTON, N. Y.
MIRĖ J. KULBIS

Lapkričio 2 d. mirė Kle
mensas Kulbiš po sunkios ir 
ilgos ligos. Buvo palaidotas 
5 d. lapkričio, Spring Forest 
kapinėse. Susirinko nemažas 
būrys palydovų . Jo karstą 
puošė gelių vainikai, kurių bu
vo nemažai nuo jo artimų 
draugų.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo ^užkviesti ’ į Lietuvių Sve
tainę, kur buvo suteikta už
kandžiai ir Marijonos Kulbie- 
nės padėka dalyviams.

Pietaujant prisiminta apie 
velionį Kulbį, kuris buvo dien
raščio Laisvės skaitytojas. 
Kalbėjo gėlininkas J. Vaiče
kauskas ir restorano savininkė 
Ona Girnienė, kurie priminė

dienraščio finansinius reika
lus. Dalyviai, kad pagerbti ve
lionio Kulbio įsitikinimus, tai 
suaukavo Laisvės paramai 
$^6.05, už ką jiems priklam- 
so didelis ačiū!

Nerašysiu'daug apie velionį, 
nes neturiu pilnų informacijų. 
Manau, kad kas kitas parašys 
plačiau. Aukos priduota įier 
LLD 20 k p. Moterų Skyrių 
dienraščiui, širdingai reiškiu 
užuojautą drg. Kulbienei ir 
jos vaikams šioj nuliūdimo va
landoj, taipgi Kulbio seselėms 
Kaitinai Juozapaitienei ir A- 
milijai Žemaitienei ir jų šei
moms. Lai būna draugui Kul- 
biui lengva žemelė!

J. K. Navaliriskiėne.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

Lapkričio 27 ir 28
ĮVYKS RYTINIŲ VALSTIJŲ ANTRASIS

MENO FESTIVALIS

Mikas Petrauskas ' 
1873-1937

festivalio rengėjai pareiškė, jog Šiltom festi-Šio 
valiu jie prisimena ir pagerbia didįjį lietuvių liaudies 
menininką kompozitorių Miką Petrauską.

Šeštadienį, Lapkričio 27 
Municipal Auditorijoj 

535 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7 vai. vak. Po koncerto šokiai

Sekmad., Lapkričio 28
Pradžia 2-rą valandą po pietų

Patrick F. Gavin School Auditrijoj 
DORCHESTER IR 7th sis.- Z

SOLISTAI: Amelija Jeskevičiūtė-Young; Suzana 
Kazokytėf Norma Čeponytė; Vincas Motięjaitis, 
Gertrude Uliriskajtė; Helen Kižytė; smuikininkė 
Viktorija Kaleš; akordionistas Richard Barris j Ona 
Mineikytė; Rožė Stripinienė. '

CHORAI: Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vado
vybėj Viado Žuko; Laisvės Choras, iš Hartford,' 
Conn., vadovybėj Wilma Hollis; Vilijos Choras, iš 
Waterb.ury, Conn., vad. G. Ulinskaitės; Montello 
Liuosybės Choras, vadovybėj E. šugerio; Bostono 
Harmonijos Choras, vadovybėj S. Pauros; Worcestd- 
rio Aido Choras, Vadovybėj N. Čeponytės, ir Nor
wood© Vyrų Grupė, vadovybėj S. Pauros.

Visus užkviečia1
7 LMS 2-RA APSKRITIS.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) •

Laidotuvių 
Direktorius <

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime ’ 
modernišką patarnaviriią 
Patogiai ir gfažiai moder
niškai įruošta mūsų žer- ; 
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa-' 
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas PopHr 4110 '

pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—’free., Lapkr. 24, 1948



HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYSCLEVELAND© ŽINIOSVaikystes Draugas

patapti baro-

penkiasdešimt

energingai reika-

advokatas, buvusis J. N. S;

Binghamton, N.Y mūsų

u

i

-

žmogus ir Mašina.

Tel. EVergreen 8-9770

ii

. ' Manager f 
JOHN A. PAULEY 

Licensed Undertaker
PRANEŠIMAS

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

kartu su LDS 8/ kp. gruodžio 7 d., 
7:30 v. v. Jurginčj salėje, 180 New 
York Avė. Nariai, būkite visi, nes 
turime knygąA
Galėsite pasiimti. Nelaukite, kad se
kretorius atneštų į namus, ateikite 
pasiimti, sutaupyti sekretoriui laiką. 
Taipgi reikia ir duokles užsimokėti.

—V. J. Caąper, sekr. (277-278)

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

Newark 4, N. J. 
ilUmboldt 2-7964

Matthew 
BUYAlJSKAS 

, Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje Valandoje’ simpatiškai 
Ir asmeniškai pa tardau J a už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

4Ž6 LAFAYETTE' ST.,
Newark 5, N. J. '.

Yet MtArket 2-ChW
,-r-r.......axx’-M,.-. .................................. i

> -

(Tąsą nuo 2 puslapio) 
linga, ponas m o k y tojas 
mums neišaiškino. Pasaky
sime atvirai, mes tuo būtent 
klausimu ir neįdomėjome. 
Mus interesavo tuo laiku 
kitkas: kaip
nu, tikruoju baronu. Taip 
tada buvo? Taip. Ir štai. 
Man sukako
metų, kuomet Vengrija, 
buvusi tūkstantį metų aris
tokratine, patapo demokra
tine. “Velnias griebtų poną 
mokytoją Kreigerį ir visus 
graikus,” — maniau sau, 
nes nežinojau kaip. apsau
goti savo kailį. K.až kodėl 
aš ir panašūs man žmonės: 
mūsų vaistininkas, advoka
tas, mokytojas, kunigas ir 
mergina, tarnaujanti pašte, 
— mes visi buvome įsitiki
nę, j°g demokratija nulups 
nuo mūs gyvųjų kailį. Ar tai 
buvo pas mus nešvari sąži
nė, ar buvome tiesiog asi
lai, ar sykiu vienas ir kitas,

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainantis prui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalima įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, , votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo.- Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
IŠ Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Bok 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)

I į
| S'
it

— sunku pasakyti.
Tačiau mes greitai sura-l 

’ dome iš tokios padėties iš- 
. eitį. Keletas pavyzdžių ... 

Mūsų vaistininkas, kuris 
bėgyje dvidešimties metų 

, ne mažiau dešimt sykių gy- 
, rėsi, kad jo pačios bobutė
— užgimė būdama barone- 
sa, buvo dabar nepatenkin
tas tuomi, kad komunistai 
negana 
lauja likvidavimo fašistų. 
Mūsų 
ištisus penkioliką metų ofi
cialiu oratorium iškilmėse, 
kurias mes suruošdavome 
vardodieniais Miklošo Hor- 
thy, — mūsų advokatas bu
vo nepatenkintas žemės re
forma. Jis nurodinėjo, jog 
ji pravesta nepakankamai 
radikaliai. Kas liečia mane, 
aš taipgi virtau demokra
tu. Ir taip, kada paaiškėjo, 
kad mūsų advokatas — 
prastas pranašas ir demo
kratija nepranyko, kaip jis 
pranašavo, per keturias sa
vaites ir dabar net nebe
drįsta nusakyti jai galą, to
ji komedija nusitęsė. Ji tę
siasi jau kelinti metai. Bet 
per tą laikotarpį pasikeitė 
rolės. Teisingiau, — ne ro
lės, bet jų išpildytojai.

Pono grafo žemė tapo pa
dalinta tarpe 
Daugelis, 
manėme, 
pabaiga. Mes klydome. Da
bar grafas nebepralošia 

zšimtus, tūkstančių kortomis, 
jo samdiniai nebemiršta ba
du, o pasaulis tebegyvuoja. 
Buvusieji bernai, kurių kū
nus senoje santvarkoje gy
dytojas būtų tik apžiūrinė- 
jęs atsitikime dėlei nustaty
mo priežasčių jų mirties, — 
dabar buvusieji samdiniai, 
dirbantieji ant savo locnos 
žemės, kviečia gydytoją pas 
savas žmonas ir vaikus, už
moka jam ir net perka vais
tus. Valstiečių vaikai, kurie 
pirmiau nedrįso net sap
nuoti apie tokią laimę, mo
kosi miesto mokyklose. Bu
vusis piemuo — dabar ofi- 
cieriumi naujosios armijos. 
Buvusis akmenų tašyto jas 
mokinasi Budapešto vakari
niame universitete. Mūsų 
kaiman sunkvežimiu važia
vo Budapešto darbininkai 
ir atstatė mokyklą. Kitas 
sunkvežimis atvežė knygas 
— nedidelę biblioteką, do-

kumečių, 
tarpe jų ir aš, 
jog atėjo svieto

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7-4774

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

/

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

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

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., tčlefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

vaną kaimui ntio profeąjuft- 
gų. Ir net nuo to pasaulis 
nesubyrėjo. Bet kai kas vis
gi subyrėjo. Mūsų išpūstas, 
dvokiantis, kvailas buržua
zinių obyvatelių pasaulis. 
Taip, jis subyrėjo! Niekšas 
tas, kuris jo gailisi. Vienok 
dar ir dabar tarpe savųjų 
aš pazurzU prieš demokra
tiją ir demokratus, apgau- 
dineju sąve. Ir, kaip jau sa
kiau, darau tą be gerų pa
sėkų.

Pirmuoju pasikeitė mūsų 
mokytojas. Gerais, senais 
laikais, kuomet lietus lijo, 
per stogą lijo taipgi ir mo
kyklon. Didesne dalis moki
nių vasarą nelankė mokyk
los, nes jie dirbo laukuose, 
o žiemą, — todėl, kad netu
rėjo apavų. 'Visa tas pa
grindiniai prie demokrati
jos pasikeitė, ir todėl pasi
keitė ir mūsų mokytojas. 
Net ir fiziniai. Nuo to lai
ko jis pajaunėjo ant dešim
ties metų ir daugiau nebe
girtuokliauja. Nesakyčiau, 
kad jis visai negeria, bet 
negeria kaip pirmiau, ir 
ne taip, kaip aš.

Po jo sekė vaistininkas. 
Jis atidengė, jog jo pačios 
bobutė nebuvo baronesa, bet 
nelegali duktė kavalerijos 
oficieriaus iš Moravijos, 
besivadinusio baronu. Bet 
iš vaistininko nereikia juok
tis.. Jis dirba nuoširdžiai ir 
teisingai. Dabar jis daro 
kokius tai eksperimentus su 
tūlu dirbtinu aparatu. Ma
tyti, sekasi. Net Budapešto 
laikraštis rašė apie jo at- 
siekimus.

Po jo sekė mano eilė. 
Jau kelinta savaitė, kaip 
^kaitdu prelekcijas valstie
čiams apie higieną. Mane 
sekė kunigas. Mergina paš
te šn'eka, kad iš Budapešto 
nuolat ateidinėja bažnyčion 
knygos ir laikraščiai. Pirm 
negu įteikia laikraščius ku
nigui, ji pati perskaito juos. 
Ir nuo to laiko kaip skaito 
“Sabad nep,” ji kaip ko pa
simokino ..-. Tik mūsų ad
vokatas nepasikeitė. Jis ir 
pats nebežino, kada meluo
ja. Bet aš žinau, kad jis 
meluoja visuomet.

Tai tokie dalykai, senas 
drauge. Tu to nesupranti ?A 
Ko tu nesupranti? Kodėl 
mes nežiūrim faktams tie
siai į akis. Juk mes pirmiau 
melavome, kuomet tvirtino
me, jog mes esame laisvi 
ponai, nors privalėjome ži
noti, kad mes tik grafo tar
nai, net jojo užveizdęs bat- 
laižiai. Ir kad nors būtų iš 
mūsų atsiradęs vienas pro
tingas žmogus, kuris būtų 
tvirtai pasakęs: “Mes paga
liau turime suprasti, kad 
niekuomet nebuvome po
nais, ir, pripažinti, jog .esa
me laimingi, galų gale pa
tapę žmonėmis!”

— Tu pasakei, ~ pradė
jau aš po ilgo tylėjimo, ~ 
kad parašei palikimą. Pasa
kyk, senas drauge, kam už
rašei savo namą? /

— Namą, savo dėduko ir 
sodą, pasodintą mano tėvo, 
viską ką aš turiu; — kam 
slėpti — užrašiau ūkio ko
operatyvui, kuriš kaip tik 
dabar sopuliuose gimsta.

Progresyvių Partija Pasilieka 
Pastovi ir Pajėginga'

Teko būti Progresyvių Par
tijos veikėjų porinkiminiame 
susirinkime, kuriame dalyvavo 
tie, kurie 1 darbavosi per pra
eitus kelis mėnesius warduose, 
prečinktuose ir tautinėse gru
pėse skleisdami propagandą 
žodžiu ir raštu už Progresyvių 
Partiją ir už Wallace ir Tay
lor.

Jie, budavodami Partiją, 
stengėsi pravesti gyvenimai! ir 
Progresyvių Partijos platfor
moje pažymėtus principus už 
taiką, demokratiją ir žmonių 
gerovę. Būdamas tokiame su
sirinkime jautiesi esąs pačioje 
Partijos širdyje' ir jausdamas 
jos sveiką pulsą lengvai gali 
spėti, kad Progresyvių Parti
ja gyvuos pastoviai ir išaugs į 
galingą Amerikos liaudies par
tiją. O to sveiko pulso pa
jėga bus jaunimas, kurių ir 
šiame susirinkime buvo di
džiuma. Cleveland e jauni 
progresistai turi apie 600 na
rių, Ohio valstijoje apie 1,- 
500. Jie veikia, jie diskusuo- 
ja Partijos dalykus rimtai ir 
įtikinančiai.

Veikėjais iš įvairių miesto 
dalių ir priemiesčių svetainė 
buvo perpildyta, kurie pasisa
kė, kad Progresyvių Partija 
šiandien yra reikalinga dau
giau, negu bent kada pirmiau, 
kad Partija turi būti pastatyta 
ant liaudies reikalų gynimo 
pamatų, kad ji stovėtų kas- 
.dieninių kovų priešakyje ir 
kad Progresyvių Partija tuo
jau sukoncentruotų savo pa
stangas linkui Trumano ir 
kongresmanų priešrinkiminių 
pažadų, kad jie būtų pildomi 
tuojau.

Wallace’o telegrama su pa
sveikinimą veikėjų susirinki
mo, su padėka už priešrinki
minį darbą ir su atsišaukimu1 
būdavoti Partiją - savo apie- 
linkėje — buvo priimta su di
delėmis ovacijomis. Veikėjų 
susirinkimas pasiuntė telegra-

mą Wallace’ui su pasižadėji
mu dėti pastangas būdavoji- 
mui Progresyvių Partijos. 
Taipgi, buvo pasiųsta’ telegra
ma prez. Trumanui, kad jis 
ir didžiuma kongreso tuojau 
imtųsi pildyti savo priešrinki
minius pažadus be jokių re
zervacijų.

Pasiųsta simpatijos telegra
ma Progresyvių Partijos rajo
no pirmininkui H. G. Hollan 
jo liūdesio dienose betekus 
mylimos žmonos, kuri mirė ne
tikėtai prezidentinių rinkimų 
dienoje. .

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Mūsų pokalbis tęsėsi iki 
saulės patekėjimo.

< Vertė Darbintas.
(Ogoniok, No. 39, 1948)

AČIŪ UŽ AUKAS
Laike laidotuvių velionio 

Klemenso Kulbio jo pagarbai 
buvo renkamos aukos paramai 
dienraščio 1 Laisvės. Aukavo 
sekamai:

Gerbkime ir Didinkime 
Mūsų Chorą

Mes visi mylime dailę. Mes 
mylime muziką, dainas, tea
trą. Daile patraukia visus 
link savęs, dailė sužavi mūsų 
jausmus. O už vis labiausiai 
mes mylime savo artimųjų, 
vienminčių draugių ir draugų 
sukurtą dailę.

Šiuom kartu mes čia turi
me tik vieną Mišrų Chorą, ku
rį sukūre A. L. Moterų Kliu- 
bas. Choristai deda pastan
gas, kad gerai išsilavinti, ir 
ateina palinksminti publiką, 
kur tik jų choras būna pa
kviestas. Mūsų Choro moky
tojas Julius Krasnickas yra 
profėsijonalus muzikos' ir dai
nų mylėtojas ir yra daug pa
sitarnavęs veltui mūsų draugi
jiniam veikimui savo dainomis 
bėgyje 30 pastarųjų metų. 
Dabar Krasnickas, neimdamas 
atlyginimo, deda daug pastan
gų, kad gerai išlavinti’ mūsų 
mylimą chorą ir jį pastatyti 
ant aukštesnės papėdės. Cho
ras jau gražiai sudainuoja ga
na komplikuotas dainas.

Todėl, mes visi privalome 
gerbti mūsų chorą ir gelbėti 
jam visais galimais būdais, 
kad choras gerai gyvuotų. 
Galintiems dainuoti, vyrams ir 
moterims reikia stoti į chorą 
ir lavintis dainuoti. Draugi
jos privalo rengti koncertus ir 
užkviesti chorą padainuoti 
juose ir žiūrėti, kad gavus jė
gų choro palaikymui. Tik taip 
bus galima užtikrinti 
choro gyvavimas.

Jeigu’kas neigiamai kalba 
apie choro gyvavimą,

Stanley and Anha Mai

Mary Kulbienė .... $•3.00
John and Katie Vaice

kauskas .......... 2.00
Pete Skrebės ....... 
Joseph and Anna

Kirėilis..................
V. Zmitras................
A. Zmitras ..............
Mrs. Barzdavitiene 
Paul Mikalojūnas . . . 
Anthony Bagdonas . . 
Anthony Garuskis . . . 
Victor Gaidės........ .
John Strole ...............
Joe Undrejūnas .... 
Anna Girnis ............
Mary Kozlowsky .... 
Nastasia Yudikaitiš . . 
Anna Mikelqnis........
John Lukšis ......... 
Peter and Katie Juoza- 

paitis ...... ............
Anastasia Simonaitis * 
Paul Klenotich ........
Harry Karain............
Adele Tvaryonas .... 
Celia žolynas............
Alice Pagiegala........
Mrs. E. Tinkūnas . . . 
Nellie GArnienė........
Mr. & Mrs. Peter Ma 

chukas ..............
Eva Palilonienė ........
Mrs. Kazėnas............

• 1.00

2.00 
1.00

.50 
1.00 
r.oo 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00' 
1.00

2.00
.'SO 

1.00 ( 
2.00/,
So 

.1.00' 
.50 

1.00

■ 1.00 
1.00 
1.00

Aukų rinkėjai:
Kath. Vaicekauskienė ir 

Jonas Kaminskas.

nonis^. . .. .......... : 2.00
Steve Baka ............ . . 1.00
John and Amelia 

žemaitis... . . . . . . 2.00'
Mrs. Liužinas . . . .. 1.00
Mr. & Mrs. John • *

Kaminsky ....... . l.op
S. Bagdonas .......... . i.ob
J. Nelesh................ .50
Joe Macko........ ...  . . 2.00
Smulkių .................. . . 1.05

Viso .... $46.05-

kad 
choras negyvuos, tai pirma tu
rėtų pagalvoti, koks trūkumas 
pasidarytų Cleveland© progre
syvių draugijiniame veikime, 
kokia tuštuma jame pasidary
tų. Arba kurie mėgintų pa
šiepti kaipo “senių chorą,” 
jie pasirodytų, kad nesugeba 
pagerbti tų žmonių, kurių ir 
senatvė nesulaiko nuo pastan
gų palaikyti chorai

Dailės Mylėtojas.

Ištesesim Duotąjį Žodį
ŽIOBRTNINKAI, rugp. 12.— 

Mes pasižadėjome įvykdyti pb- 
karinio stalininio penkmečio 
planą per ketverius metus. 
Tai didelis uždavinys. Tačiau 
jis tarytum dar ryškiau nu
švietė apylinkės kiekvieno 
žmogaus Veiklos kryptį. Mo
kytis, kelti savo išsilavinimo 
lygį, kultūrinti žiobrininkus— 
štai kas mums ypač svarbu 
vykdant garbingus įsipareigo
jimus. z

žiobrininkų priešakiniai 
žmonės deda visas pastangas, 
kad jų apylinkėje būtų sukur
tas kultūros centras. Jie vi
sokeriopai padeda apylinkės 
vykdomajam komitetui, patei
kia jo apsvarstymui rimtus pa
siūlymus. Deputatui šilkaus- 
kui pasiūlius, apylinkės vyk
domasis komitetas apsvarstė 
naujos klubo-skaityklos būsti
nės statybos klausimą. Klu
bo-skaityklos darbas apylin
kės kultūriniam gyvenimui tu
ri didelę reikšmę, ir todėl de
putato šilkausko iniciatyva 
buvo dalykiškai paremta. Tuo 
tikslu vykdomasis komitetas 
sudarė darbų planą. Vykdo
mojo komiteto darbuotojai 
darbų planan įrašė valstiečių 
pasiūlymus dėl statybinės vie
toves, apsvarstė ir nustatė, 
apskaičiuojant kiekvierto ūkio 
išgales, reikiamą statybinės 
medžiagos kiekį. Netrukus 
buvo sudarytas konkretus sta
tybinės medžiagos* paruošimo 
bei pristatymo grafikas. Vė
liau priimto nutarimo vykdy
mo kontrolę mes pavedėme 
deputatui žemailai.

Statyba jau pradėta. Bet, 
nežiūrint to, kaip vėliau pasi
rodė, apylinkės vykdomasis 
komitetas padarė rimtą klai
dą. Jis neatkreipė dėmesio į 
darbų paspartinimą, į organi
zavimą valstiečių talkų. Tai 
mums nurodė apylinkės Tary
bos sesija, kuri pareikalavo 
dar plačiau organizuoli talkas, 
ir įgyvendinti talkininkaujan
čių tarpe socialistinį lenkty-, 
niavimą. ši klaida buvo ne
delsiant atitaisyta.

Įvykusios sesijos dalyviai- 
deputatai per diskusijas iškė
lė pilę ^sumanymų, kurie arti
miausiu laiku bus įvykdyti.

Dalyvavęs diskusijose depu
tatas Žebliockis pasiūlė palai
kyti jo rinkėjų iniciatyvą ir 
atidaryti vakarinę mokyklą. 
Jo pasiūlymą palaikė deputa- 
ta_ Pranskaitis.

Apie klubo-skaityklos tary
bos sudarymą sesijoje kalbėjo 
deputatas Meškausienė. Ji nu
rodė, kad šiam reikalui būtina 
pasinaudoti vietos inteligenti
jos ir komjaunimo jėgomis.

Sesija įpareigojo apylinkės 
vykdomąjį komitetą iki rugsė-

NAMŲ DARBININKE
Guolis ant vietos. PrlvatiSkas kambarys 

ir vonia. Neteikia virti. DR. H. 
WARSHALL. 56 Rugby Rd.. Brooklyn. 
INGERSOLL 2-3011.
——id  s

t
REIKALINGI VYRAI 

HELP WANTED—MALA
.     — —..... i yJ

JAUNI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvam Fabrike Darbui 
T. & P. OPTICAL 

784 LEXINGTON A^E. 
Brooklyn.

jo 1 dienos parengti klubUi- 
skaityklai patalpas ir aprū
pinti ją reikalingais baldais. 
Be to, numatyta klubui-skai- 
tyklai nupirkti radijo imtuvų, 
o kiekvieno valstiečio namuo
se įrengti radijo tašką. * Pagal 
nutarimą nuo spalio 1 d-, pra
dės veikti vakarinė suaugusių 
mokykla.

Sėkmingam darbui užtikrin--' 
ti, vykdomasis komitetas' pla
čiai panaudoja visuomenės 
iniciatyvą ir jėgas. Darbo vals
tiečiai ir vietos inteligentija— 
ne mažiau kaip 28 žmonės— 
yra aktyvūs vykdomojo komi- 
teto pagalbininkai. Bendromis 
jėgomis rengiant politinį-aiški- 
namąjį darbą, vis labiau stiu 
prėja apylinkės valstiečių Są
moningumas, auga tarybinio 
aktyvo eilės. Didelį įnašą tuo 
reikalu padarys mūsų pasiry
žimas sukurti kultūros centrą 
apylinkėje.

A. Stasiulis.

•ijas

H

M

Washington. — CIO pir
mininkas Murray sakė, rei
kės statyt reikalavimus dėl 
naujo algų pakėlimo.

L

S'

Egzaminuojant Akis,- 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway į
Brooklyn, N. Y. !

Tel. ST. 2-8842 1

Joseph Garszva
Undertaker .& Embalmer

TeL TRObridge 8380

DR. JOHN REPŠIUS 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 8-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 Harvard Street 
kampi Si., arti Central

CAMBRIDGE, MASS.
jab i» . lefcAiif i. Iii*<■ * i a.a1al*.į.|i IIM.^.ei. dU

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis .

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.
i—-------- n Į. ■■■■<.. ■ ■ ..................

?'

•i

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS 
' \(BIELIAUSKAS) '

'' ■ * Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti DovAnaf

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.



NwYnrko^Mz^jZiiiios
Streike Randasi 
2,600 Truckmany, 
Prieš 337 Firmas

Aptąrnaūjantieji Pennsylva
nia ir New Yor 1 gelž-
kelius preki švežiotojai 
(truckmanai)’ ir jų pagelbinin- 

- kai praėjusį pirmadienį su
streikavo.

Tarpe užstreikifotų firmų 
x tebebuvo ir kelios išvežiojan- 

čios - parduodančios maisto 
produktus. Tačiau tos susita
rė su savo darbininkais pirmą 
streiko dieną, išskiriant vieną 
— Seeman Bros., daugmeniš- 
kai parduodančia groserius.

Pennsylvanija gelžkeliai įsa
ke visiems savo skyriams ne
priimti persiuntimui Newr 

' York an prekių kol streikas tę
sis. ,

Koncerte Laisvei 
i Aukojo:

Vytautas Subačius, Brook
lyn, $1.

Anna Phillipse, Stamford, 
$5r

Apsivedimas Pagelbėjęs 
Ilgai Gyventi.

Žydų senukų įstaigon, Ho- 
C YVard ir Dumont Avenues, 

Brooklyne, atsikėlusio gyventi 
Morris Popick’o reporteriai 
Jdąiftinėjo, kaip jis gyveno, 
kad sulaukė 108 metų ir vis 
dar nesiruošia mirti. Senukas 
Sakė, kad, veikiausia, dėl to, 
jog Dievas paskyręs specialį 
angelą jį saugoti ir kad jis tris 

į kartus vedęs^
Popickas pragyveno 3 pačias
'vaikus, prigyveno didelę gi- 

10 anūkų, 14 ^proanū- 
[ų ir 7 proanūkų vaikus. Įstai

goje jis dabar viršyla vietoje 
buvusno viršytos Max Green- 

jaunes- 
užleisti 
ir šim- 

etė moteriškė, Mrs. Ruth 
L. Brinin. ' ' ’

4

*o, kuris, kaipo 
1C5 metų, turėjo 

vietą jam. Yra ten

REIŠKIA 
AINYMAS VARDO?
Jeigu jūs 1949 metais 

sidairysite ant kampo 33rd 
ir 7th Ave., New Yorke, 

llite pamanyti esą 
Ten stovįs 

Pennsylvania tapo nupirktas 
Statler’ių firmos ir 

o vardu.
Pakeitimas vardo kainuosiąs 

apie $200,000, nes reikės pa
keisti užrašai ant stalavų įran
kių, baltinių, uniformų, sienų, 
skelbimų, laiškų ir tt.

pa-

paklydu- 
viešbutis

vadinsis

Auditorijoje

Am. Darbo Partija Išsidirbo 
Veiklai I ’rogramą

Amerikos Darbo Partija sa
vo vadovaujančių komitetų 
konferencijoje, įvykusioje lap
kričio 20-tą, New Yorke, su
siplanavo veiklą ateinančioms 
valstijų seimelio sesijoms ir vi
sos šalies plotme.

Arthur Schutzer, partijos 
vykdomasis sekretorius, sako, 
jog jų programą pare.ms i)’ 
daugelis demokratų ir republi- 
konų įstatymdavystėse ir iš- 
laukyje.

Tarpe vyriausiųjų darbiečių 
programoje klausimų, už ku
riuos žadama kovoti, yra:

Atšaukti Taft-Hartley Aktą 
ir atsteigti Wagner ir Norris- 
LaGuardia aktus;

Kontroliuoti kainas ir jas 
atstumti žemyn be mažinimo 
algų, • su subsidijomis farme- 
riams;

Kontroliuoti rendas be 
tęsimo 15-kos nuošimčių 
vanoriško” pakėlimo;

Nebetaksuoti šeimų, kurių 
metinės pajamos nesiekia dau
giau $4,000 per metus ketu
riems asmenims, o atsteigti 
taksavimą perviršinių pelnų;

Uždrausti senatinį filibuste- 
riavimą (begaliniai ilgą ple
pėjimą tikslu sutrukdyti pri
ėmimą įstatymų) ;

pra- 
“sa-

Priimti FEPC (visiems ly
gių progų dirbti įstatymą), 
taipgi įstatymus prieš taksavi- 
m'ą balsuotojų ir prieš linčia- 
vimus;

Panaikinti N e a m e ribinių 
Veiksmų Komitetą;

Atšaukti New Yorko vals
tijoje įvestą Condon - Wadi in 
prieš streikus įstatymą;

šimtu nuošimčių padidinti 
New Yorko valstijos paskyras 
švietimui.

Ir numatyta eilė kitų, smul
kesnių veiksmų.

Daugelis žymių demokratų 
ir rępublikonų kongresmanų ir 
assemblymanų, išrinktų su 
darbininkų parama, vaduojan
tis panašia programa, sako, 
jog jie įstatymdavystėse pa
rems tokius darbiečių pasiūly- 

j mus.
Tačiau darbiečių tos pastan- 

■ gos ir toji joms pažadėta pa
rama ateis pilnai, ateis dides
nė, negu tikimės, jeigu darbo 
žmonės/patys savo energinga 
veikla iškels tuos klausimus 
pačiose pamatinėse liaudies 
organizacijose, juos parems ir 
pareikalaus iš savo atstovų 
įstatymdavystėse tokios para
mos.

Williamsburgo LOS ir 
LLD Kuopy Parengimai

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pirmoji kuopa rengia 
prakalbas gruodžio (Dec.) 9 
diena Lietuviu Amerikos Pi- 
liečiu Kliudo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyne, svar
biais klapsimais:

Ką žada išrinkimas Troma
no prezidentu ?

Ar pildys tai, ką pirm rin
kimų žadėjo?.

Ar Marshallo Planas vaka
rinę* Vokietiją paskandins 
varguose padarydamas anglų, 
francūzų ir Amerikos prekėms 
turgaviete ?

Taipgi apie susidariusią pa
dėtį Berlyne, Vokietijoje.

Susivie- 
rengia 
sausio

Lietuvių Darbininkų 
nijimo pirma kuopa 
metinę vakarienę 
(Jan.) 15 d., Liberty Audito
rijoje, 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. 
Bus paukštienos, kilbasų 
visko, kiek tik kas norės, 
lietas $3. Prašome kitus 
nėtomis dienomis nieko 
rengti.

ir 
Bi- 
mi- 
ne-

Vietinis.

Laivakroviai Sumažiną 
Reikalavimus

Laivakrovių unijos viršinin
kai pasiūlė laivų savininkėms 
kompanijoms pusiau sumažin
ti kiekį reikalaujamo algos 
priedo. Abiejų atstovai, su 
federaliu tarpininku William 
N. Margolis, buvo susirinkę į 
bendrą posėdį svarstyti tą pa
siūlymą.

Ar eiliniai nariai priims to
kį viršininkų pasiūlymą, kol 
kas dar nebuvo žinoma: Ori
ginaliai, eiliniai nariati reika
lavo po 50 centų priedo, o 
dabar, viršininkų paduotame 
pasiūlyme, reikalaujama tik 
po 25 centus.

Taipgi .reikalauja panaikin
ti vieną iš dviejų ėjimų ieš
koti darbo kas dieną (shape- 
ups). Ir atmokėti priedą, u,ž 
praėjusį laiką, nuo pasibaigi
mo kontrakto.

Chicago. — 16 gelžkelinių 
unijų reikalauja pakelt al
gą 25c valandai.

Jau Parduodami 
Tikietai Dean of 
Canterbury Prakalbom

O po pie-' 
Veiks ir

vakarą—

Thompsonų l Ižpuolikas Yra 
Pamariečių Šnipas

Atvykęs iš Anglijos žymus 
dvasiškis Canterbury’o deka
nas Hewlett Johnson kalbės 
Madison . Square Garden e 
gruodžio 13-tą. Greta dva
siškio, kalbės Tarybų Sąjungos 
am b asad ori us A1 eksan dras
Paniuškinas, Henry A. Wall
ace ir Paul Robeson.

Tikietai, nuo 60 centų iki 
$2.40, parsiduoda darbininkų 
knygynuose. Rengia National 
Council ‘ of American - Soviet 
Friendship.

Raudonasis Kryžius atsišau
kė į gyventojus įstoti dalyviu 
kraujo davėjo ir gavėjo pro
gramos, prašo duioti kraujo 
pagalbai kraujo reikalingų li
gonių.

Užsimušė Auto 
Nelaimėje

An L Queensboro Tilto vienai 
prieš atvažiuojančiai mašinai 
tvojus į kitą, toji užšoko sker
sai kelią kitai greta važiavu
siai. Prispirtoji kraštan smo
gė į stulpą. Jos vairuotojas 
Leo Bandei, Long Island City 
restoranto savininkas, mirtinai 
susižeidė.

New Yorke areštuota Mrs. 
Maxine Davis, kaltinama, kad 
jinai Miami mieste apvogusi 
slaugę, su kuria ji draugavusi. 
Jinai atvyko'į New Yorką at
lankyti savo vyrą, patekusį 
kalėjimai! už plėšikavimą.

Pietines Korėjos valdžia 
prašo palaikyt jankių armi
ją ten prieš komunistus.

Dienraščio Laisvės 
BANKETAS 

. ĮVYKS

SAUSIO 30 JAN.
1949

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 .ATLANTIC AVĖ.
Richmond Hill, L. I. N. Y.

Lapkričio 25-tą, 1 vai., pie
tų laiku, kalakutienos pietūs. 
Bus ir kitų valgių, 
tų—laisvas pobūvis, 
bowlingas.

Lapkričio 26-tos
šokiai’prie paskubusios 12-kos 
muzikantų orkestrus. Gruo
džio 4-tps vakarą—vakarienė.

Gruodžio 19-tos popietį ir 
vakarą — puodų bankietas. 
Puodų valgyti neteks, neigi 
puodai valgys. Moterų 
Apšvietos Klubas, kuris 
rengia, pagamins visokių 
valgių. Prašo ir kitus at
nešti valgių ir kitokių dovanų, 
Kalėdomis pasveikinti moteris 
ir auditoriją, nes pelną skiria 
supirkimui Auditorijos virtu
vei puodų.

Sausio 15-tą LDS pirmoji 
kuopa rengia vakarienę.

Neleido Rendas Kelti

Fair Rent Committee,k 
rendas 15 nuošimčių, 
to reikalavo tas komite-

Valdinė New York Rent Ad
visory Board neleido stambių
jų namų savininkių firmų at
stovei organizacijai, Metropo
litan 
kelti 
kaip 
tas.

Komitetas su savo reikalavi
mu veikė į rendų tarybą jau 
apie metai laiko. Bet . tam 
priešinosi Rcndauninkų Tary
bos ir darbiečių ir komunistų 
partijos. ALP ir šį pirmadie
nį, bylos svarstymo dieną, bu
vo pastačiusi pikietus 
Empire State Buildingo.

Harry Raymond, garsusis 
darbininkų korespondentas, 
spėjo po įvairias šnipų agen
tūras patilti, ką jie žino apie 
išsigimėlį Robert J. Burke, kiu
ris įsibriovė į komunisto va
do Robert Thompson namus ir 
kėsinosi išgėdinti Thompsonų 
dukrytę, 7 metų amžiaus. 
Burke sakėsi “kovojęs prieš 
komunizmą.”

Raymondas sužinojo, jog 
Burke, policijos po arešto už
registruotas “privatišku de
tektyvu bedarbiu,” dirbo iki 
pat arešto dienos John 
Shields Detektyvų Biure, 10 
E. 43rd St., New Yorke, iš ten 
atsiėmė paskutinį algos čekį 
praėjusį penktadienį. Virši
ninkas tos agentūros William 
R. Goldon įsakė savo raštinei 
Burkę išbrauikti iš samdinių 
sąrašo.

Agentūros jį - daugiausia 
naudojo šnipinėti ant laivų.

Seniau Burkė dirbęs Su
preme. Detective Agentūrai, 
101 W. 42nd St., New Yorke, 
iš kurios, sako agentūros ve
dėjai, jis buvo atleistas, bet 
kurios žymę jis tebenaudojo 
įsibriauti į Thompsonų namus. 
Jis ten dirbęs nuo spalių, 
1947, iki rugsėjo, 1948.

Iš viso ko matyti, kad kaip

šis užpuolimas Thompsonų na
mų ir kūdikio, taip ir pirmes
nis užpuolimas paties Thomp- 
sono pasikėsinime jį nužudyti 
netoli jo namų, buvo atlieka
mas niekšų, kuriuos stūmė 
prie to kokia nors nematoma 
ranka, niekšus tam samdė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Penktadienį, lapkr. 26 d., įvyks 
Sveikatos-Kultūros Klubo susirinki
mas, 8 v. v. Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Kviečiame narius dalyvau
ti, nes bus įdomus ir svarbus susi
rinkimas. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių. — J. W. Thomson.

(277-278)

BROOKLYN, N. Y.
LKM vąjdybos, komisijų, narių ir 

tėvų reguliaris susirinkimas įvyks 
lapkričio 27 d., .8 v. v. Liberty Au
ditorijoj, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Visi,'kurie domėsi 
šią jaunimo organizacija, dalyvau
kime. — Valdyba. f277-278)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888

Valandos: {^sXar.

Penktadieniais uždaryta.
"'uiiiHiiiHiiimiiiniuiiiiiiiiifiiniiiiniMiiffliqiiiiiiiniiiutfiiiinimaummuiawgBmwwffi

prie

Brooklyne areštuotas “dr.” 
Roger Dumontier, kaltinamas 
apgavinėjus žmones su bever
čiais čekiais. Jį sučiupo tele
fonų firmos mergina, atsimi
nusi tą pavardę iš skaitymo 
laikraščiuose, kad policija jo, 
ieško.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom į 
6—8 vakarais

0 Ir Pagal Pasitarimais. i
< Telefonas EVergreen 4-0203 ?

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Pagaminta Sov. Sąjungoj

Amerikonai Suėmė 
Vadinamų “Cechu Šnipų”

Heidelberg, Vokietija. — 
erikony karininkai sakė, 

cad amerikiniatfie - angliš
kame Vokietijos ruožte ta- 

suimta būk “20 karinių 
hoslovakijos šnipų.“ Bet 

le visi jie esą čechoslovakų 
atybės žmonės.

PLAUKIA ČIANGUI 
AMERIKIN. GINKLAI

Nanking, Kinija. — Ame
rikos laivai įgabeno naujus 
ginklų krovinius Čiang Kai- 
šeko valdžiai' per Tangku 
uostą. Kiti laivai greit at
plukdys daugiau amerikinių 
ginklų ir amunicijos.

Today’s Pattern Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

9488

ARTKINO PERSTATO

PUDOVKIN’S

"END OF ST. PETERSBURG”

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amtelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 

[Brooklyn 6, N. Y.

01

Praga, Čechoslovakija. — 
Šio krašto vyriausybė sutei
kė darbininkams pirmenybę 
dėl racionuoto maisto gavi
mo.

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN

“Admiral 
Nakhimov”

Galinga šepiką; paruošė direktorius

IdtDlB -

Tffl ff)

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
atidarau 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 Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191 
yvYWwyvYWWwwwvwvvwwwvvwTOOTmwmvy i

PE1ST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ

1 • ’ ■ .
Steven Augustine & Frank Sanko
\ SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-9612

Patrauklus Priedas: “MELODIES OF BIELORUSSIA”

QTT A ATT W 7th Ave-> bet-.41st ir 42nd Sts- O X jALL X Durys atdaros 8:45 A. M.
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Treč.^, Lapkr. 24, 19<

--------
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Swirl Cut

kad jūsų plaukų pro-

sutai-
būdų.

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgantį 

sukelia komplimentus

Telefonas
EVergreen 4-7729

*4 .

■i
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Naujovinis Plauku Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

50
•.......

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine ... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos .. . užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion 
Center

Jūs pamatysite, 
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbaneyimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Hairdressers

Peter Kapzskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
. BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

' 71 TL>D^Q D A D 411 GRAND STREET ALUI O l>AIX BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION




