
Romulo Gallegos.
Kas Kaltas?
Steigiamasis Seimas Argen

tinoje.
Jūros Dugnan.

Rašo R. MIZARA

Pries tūlą laiką Venezuelo- No. 288
je,— vienoje Pietų Amerikos 
respublikų, — įvyko “revoliu
cija.”

Kariuomenės vadai sudarė 
smurtą ir nuvertė prieš viene
rius metus, pagal k r a š t o 

s konstituciją, išrinktąjį prezi
dentą, Romulo Gallegos.

Gallegos — daug maž soci
alistinių pažiūrų vyras. Be 
to, jis poetas-rašytojas.

Karininkų klikai toks žmo
gus nepatiko ir dėl to, be di
delių ceremonijų, jis buvo nu
verstas ir suimtas.

Šiuo metu Romulo Gallegos 
yra K tūboje, — jį ten nauji 
Venezuelos valdovai ištrėmė.

★ ★ ★
Būdamas tremtyje, prezi

dentas Gallegos pareiškė 
spaudos korespondentams:

—Dč) smurto Venezueloje 
vyriausiais kaltininkais yra 
Argentina ir Jungtines Vals
tijos...

Argentina jau pripažino 
valdžią smurtininkų, kuriems 
vadovauja pulkininkas Carlos 
Delgado Chalbaud.

Netenka abejoti, jog ta pa
tį padarys ir mūsų valstybės 
departmentas.

★ ★ ★
Niekur nevyksta tiek daug 

“revoliucijų,” kaip Lotynų A- 
merikos respublikose.

Tai yra dėl to, kad tose ša
lyse viešpatauja svetimas ka
pitalas, — šiuo metu, aišku, 
vyriausiai Wall stryto kapra
las.

Ten valdžios pastovumas 
nriklauso vyriausiai nuo to, 
kiek ir kaip ji pasitarnauja 

: svetimiems imperialistams.
žinoma, Gallegos yra ir 

pats kaltas: Būdamas krašto 
prezidentu, jis nesistengė pa
statyti kariuomenės priešaky
je tokių žmonių, kurie būtų 
ištikimi jam ir visam kraštui.

★ ★ ★
Praėjusį sekmadieni Ar

gentinoje ivyko rinkimai at
stovų i Šalies steigiamąjį sei
mą.

Iš Buenos Aires pranešimai 
skelbia, jog rinkimuose daly
vavo apie 71 nuoš. visų, tu
rinčių teisę balsuoti piliečių.

Kam tas “steigiamasis sei
mas” reikalingas?

Ogi krašto konstitucijai 
perrašyti, jai “pagerinti.”

Dabartinė Argentinos kons
titucija buvo parašyta prieš 
95 metus. Bendrai, tai buvo 
nebloga konstitucija, nepai

sant to, kad joje kyšojo kle
rikalinių elementų.

Dabar Peronas užsispyrė ją 
“pagerinti,” — pagerinti taip, 
kad ji tarnautų jam, kad jis 
galėtų pasilikti amžinuoju ša
lies prezidentu. Tai bus vei
kiausiai panaši į smetonišką 
konstituciją.

★ ★ ★
Jei šiandien Amerikos re

akcininkams tektų “gerinti” 
Jungtinių Valstijų konstituci
ją, — ar jūs žinote, kaip jie 
ją “nugerintų” ?

Teisių Biliaus neliktų nei 
pėdsako. Ant Amerikos žmo
nių užgultų ilga, tamsi nak
tis.

To paties dabar laukia Ar
gentinos liaudis, nes steigia
majame seime, sakoma, iš 
156 deputatų, virš 100 bus 
peronistų.

★ ★ w
Tik dabar išeina aikštėn, 

kad praėjusi mėnesi, kai 
Čiang-kai-šeko armijos bėgo 
iš Mandžurijos, 6,000 karei
vių, plaukusių laivu, nugar
mėjo jūros dugnan.

Čiang-kai-šekas tą faktą il
gai nuo žmonių slėpė.

O apie 3,000 asmenų, bė
gusių iš šanghajaus, “nuo ko
munistų,” nuskendo praėjusią

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklvne $8.00

KOPIJA 5c

KINU KOMUNISTAI APSUPO VISAS 
TRIS TAUTININKU ARMIJAS
Liaudininkai Naikina 150,000 Apgultų Tautininkų

Nanking, Kinija, gruod. 
7. — Kinų komunistai-liau- 
dininkai apsupo jau visas 
tris Čįang Kai-šeko tauti
ninkų armijas, kaip skelbė 
komunistų radijas. Viena 
tautininkų armija apsupta j 
pietus nuo komunistu užim
to Sūčovo, kita Pengpu, 
Huai upės pakrantėje, tre
čia tarp Pengpu ir sostinės 
Nankingo.

I
Skaičiuojama, jog komu

nistai yra apgulę viso dau
giau kaip 400,000 tautinin
kų kariuomenės.

Komunistų radijas sakė, 
jog 150,000 apsuptų tauti
ninkų į pietus tikrai bus su

Nusižudė Policijos Fondo 
Viršininkas

Philadelphia. — Nušoko 
po požeminiu traukiniu ir 
nusižudė Morris Conner,- 66 
metų amžiaus, policijos 
pensijų fondo sekretorius.

Anglai Ruošiasi 
Karui Šanghajuj

Šanghai, Kinija. — Šia
me 5,500,000 žmonių did
miestyje nuolat verda de
monstracijos prieš Čiang 
Kai-šeko ‘ tautininkų val
džią. 4,000 anglu ketina lai
kytis mieste, iki liaudinin
kai - komunistai visai prisi
artins. Tuomet anglijos ka
ro laivynas išgabensiąs sa
viškius.

Manoma, jog žmonių su
kilimas Šanghajuj padės ki
nų komunistams miestą už
imti.

“Atlanto Šalių” Kariniai 
Pasitarimai Washingtone

Washington. — Šios sa
vaitės pabaigoje čia atsida
rys pokalbiai dėl karinės 
santarvės tarp 7 vadinamų 
“Atlanto šalių.” Tos šalys— 
Amerika, Anglija, Kanada, 
Franci ja, Belgija, Holandi- 
ja ir Luksemburgas.

Jų atstovai tarsis su 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybe, kaip išvien reikės “at
remti užpuoliką.” Amerika 
šiuo tarpu žadės tiktai gin
klų, bet dar ne kariuome
nės.

Negro Našlė Paliudijo 
Prieš Jos Vyro žmogžudį

Lyons, Georgia. — Negrė 
Amy Mallard prisiekė war- 
rantą prieš baltąjį farmerį 
Wm. L. Hovvellį kaip narį 
šaikos, kuri sušaudė jos vy
rą Robertą. Howell areštuo
tas ir laikomas kalėjime be 
užstato.

Policininkai saugo našlę, 
kad baltieji ir ją nenužudy
tų.

savaitę.
šioje nelaimėje, matyt, dau

gumą pasažierių sudarė viso
kį šmugelninkai ir turčiai.
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Aukščiausias Teismas Svarstys 
Japonų Kriminalistų Apeliacijų

naikinti bei suimti — jiems 
trūksta maisto ir amunici
jos.

Liaudininkai komunistai 
jau nukovė 5,000 jų ir paė
mė nelaisvėn 14,000; pagro
bė 5 tankus, daugiau kaip 
300 karinių trokų, 5 šarvuo
tus automobilius ir daug į- 
vairių ginklų.

Tautininkai telkia visas 
galimas jėgas Nankingui 
ginti, kad galėtų atlaikyti 
savo sostinę bent vieną mė
nesį, tai yra, iki gaus nau
jos pagalbos iš Amerikos. 
Sakoma, jog po Nankingo 
praradimo sunkiau jiem bū
tų išprašyti greitos ameriki
nės paramos.

Anglai Pastoja Kelia 
Izraelio Priėmimui į 
Jungtines Tautas

Paryžius. — Teigiama, 
kad Izraelio valstybė šie
met nebus priimta į Jungti
nes Tautas. Amerika ir So
vietų Sąjunga ragino tuo
jau priimt Izraelį. Tam 
smarkiai priešinasi Anglija 
ir Syrija.

Priėmimui reikia bent 7 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos narių pritarimo. Bet 
taryboje dar nesą tiek Iz
raelio draugų.

Jeigu ir būtų gauta Sau
gumo Tarybos pritarimas, 
dar Jungt. Tautų seimas 
turėtų dviem trečdaliais 
balsų užgirti naujos valsty
bės priėmimą į Jungt. Tau
tas. O seimas užsidarys at
einantį šeštadienį ar sekma
dienį.

PAILGINTA KARINĖ 
TARNYBA ANGLIJOJ

London. — Anglijos sei
mas 218 balsų prieš 25 už- 
gyrė valdžios siūlymą pail
ginti verstiną kariuomenėje 
tarnybą nuo vienų iki pus
antrų metų.

NUSMERKTI SUŠAUDYT 
5 JUODRINKIAI

Berlin. — Karinis Sovie
tų teismas rytinėje Berlyno 
dalyje nusmerkė sušaudyti 
penkis vokiečius juodosios 
rinkos šmugelninkus.

Juodrinkiai skverbiasi iš 
angliškai - amerikinės Ber
lyno dalies į sovietinę mies
to sritį.

Washington. — Genero
las MacArthur panaikino 
kontrolę užsieninei Japoni- 
jo prekybai; davė pilną lai
svę prekiauti su kitais kraš
tais.

New Delhi. — Indija po 
naujų metų pašalins visus 
anglus savo armijos oficie- 
rius.

New York. — Katalikų 
vyskupas St. J. Donahue 
mėgino užginčyti faktą, jog 
Amerikos Konstitucija ats
kyrė bažnyčią nuo valsty
bės.

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas 5 balsais prieš 4 
nutarė svarstyti apeliaciją 
dviejų nusmerktų pakart 
japonų karinių kriminalis
tų — buvusiojo premjero 
Kokio Hirotos ir generolo 
Kenji Doiharos,

Nusmerktieji prašė pa
naikinti bausmę todėl, jog 
Tarptautinis Karinis Tribu
nolas “neturėjęs galios” 
juos nuteisti.

Aukščiausias Teis mas 
spręs jų apeliaciją gruodžio

Dešinieji Mašinaliai Išrinkti 
CIO Transporto Unijos Vadais

Chicago. — Dešinysis 
Mike J. Quill vėl tapo iš
rinktas CIO Transporto U- 
nijos pirmininku. Jisai taip 
sumažino savo šalininkus, 
kad viršininkų rinkimus 
pervarė tuojau, kai tik atsi
darė unijos suvažiavimas.

Daugelis delegatų smar
kiai protestavo, kad neduo
ta laiko apsvarstyti Quillo 
ir kitu kandidatu. c u

Quill gavo 473 balsus 
prieš 186 balsus, paduotus

DEŠINIOJI PIETINES KORĖJOS VALDŽIA 
PAKVIESTA | JUNGT. TAUTU SEIMĄ

Paryžius. — Politinis 
Jungt. Tautų seimo komi
tetas 39 balsais prieš 6 pa
kvietė pietinės Korėjos 
valdžios atstovus dalyvauti 
svarstymuose Korėjos ne
priklausomybės. Tai buvo 
Kinijos pasiūlymas. Prieš jį 
balsavo tik Sovietų delega
tai ir jų draugai.

Seimas 34 balsais prieš 6 
atmetė Čechoslovakijos re
zoliuciją, kuri ragino pa-

33 Jankiai Išgriebti 
Iš Vandenyno

Honolulu. — Jungtinių 
Valstijų lėktuvnešis Rendo- 
va išgelbėjo 33 kareivius, 
nuk’ritusius su karin. trans
porto lėktuvu C-54 į Paci- 
fiko Vandenyną. Keturi ki
ti kariškiai' žuvo.

33 išliko gyvi guminėse 
gelbėjimosi valtyse, kuriose 
jie plūduriavo 39 valandas.

Du Amerikos Kareiviai 
Sumušė Lenką Darbininką

Varšava. — Du girti jan
kiai kareiviai, Amerikos 
ambasados tarnautojai, su
mušė vieną lenką darbinin
ką. Lenkų teismas už tai 
skyrė jiem kelis mėnesius 
kalėti ir pinigines baudas 
sumokėti. Bet paskui sus
pendavo bausmę.

MARSHALLUI PADARY
TA OPERACIJA

Washington. — Antra
dienį buvo padaryta inkstų 
operacija generolui Geo. 
Marshall™, Amerikos vals
tybės sekretoriui. Manoma, 
operacija pavyko.

16 d. Tuo tarpu bus sulai
kytas pakorimas ir buvu
siam Japonijos premjerui 
Hidekiui Tojo ir keturiems 
kitiems kariniams piktada
riams.

4 Aukščiausiojo Teismo 
nariai iš pradžios stojo už 
tos apeliacijos svarstymą, o 
4 prieš. Pagaliau, už apelia
cijos svarstymą pasisakė 
dar vienas teisėjas, Rober
tas Jacksonas, buvęs Ame
rikos prokuroras Nurnber- 
go byloje prieš nacius kari
nius kriminalistus.

už kairiųjų kandidatą į uni
jos pirmininkus Austiną 
Hoganą.

Taip pat mašinaliai iš
rinkta ir sekretorius - iždi
ninkas Gustav Faber, Quil
lo bičiulis, ir visi dešinieji 
vykdomosios tarybos nariai.

Quill, New Yorko miesto 
tarybos narys, yra pasidar
bavęs,'kad važinėjimas po
žeminiais geležinkeliais ir 
“eleveiteriais” pabrangintas 
nuo penktuko iki dešimtu
ko.

kviest šiaurinės Korėjos pu
sės valdžios atstovus.

Sovietų delegatas Jakovas 
Malikas nurodė, jog šiauri
nėje Korėjoje veikia demok
ratinė liaudies respublika ir 
jos. valdžioj taip pat daly
vauja žrąonių atstovai iš 
pietinęs Korėjos, apart kra
štutinių reakcininkų.

Malikas pareiškė: — Pie
tinėje Korėjoje viešpatauja 
policinis teroras Amerikos 
valdžios globoje.

Pelnagrobiam Nauda iš 
Lakstymu Berlynan

Washington, — Kongresi
nės tyrinėjimų komisijos 
narys, demokratas senato
rius Joseph Mahoney parei
škė, jog amerikinės žibalo 
kompanijos traukia milži
niškus pelnus iš valdžios už 
gazoliną, kurį degina armi
jos lėktuvai, šimtais skrai
dydami kasdien į Berlyną.

Tie lėktuvai gabena mais
tą, anglį ir kitus daiktus 
vokiečiam į amerikonų už
imtą vakarinę Berlyno da- 
ii-

. Sen. Mahoney įtarė žibalo 
kompanijas, kad jos per 
daug pelninkauja ir iš kitų 
karinių valdžios užsakymų, 
bet vengia privalomų tak
sų. ■

Edmonton, Alta.— Yukon 
teritorijoj šaltis sieke 67 
laipsnių žemiau zero.

Columbus, Ohio. — Sudu
žo privatus lėktuvas. Užsi
mušė General Mbtors parei
gūnas W. J. Blanchard ir 
dvi jo samdinės.

TRUMAN NULIŪDĘS, KAD GRAIKUOS 
FAŠISTAI NEĮVEIKIA PARTIZANŲ
Prezidentas Pripažįsta, kad Partizanų Jėgos Padidėjo

Washington. — Dabarti
niu laiku daugiau graikų 
ginkluotų partizanų kovoja 
prieš monarcho-fašistų val
džią Graikijoje, negu 1947 
metais, kada Amerika pra
dėjo remti monarchistus pa
gal Truman o mokymą prieš 
komunistus. Taip prez. Tru- 
manas liūdnai raportavo 
Kongresui gruod. 6 d.

Raportuodamas už tris 
mėnesius iki rugsėjo 30 d., 
prezidentas pareiškė: Nors 
Graikijos valdžiai pristaty
ta 170 milionų dolerių ver
tės ginklų, įvairių reikme
nų ir “patarnavimų”, bet 
Graikijos armija “nepadarė 
ryžtingų pastangų, kad vi
sai nušluotų partizanus.”

Sukurstytas Berlyno 
Elektrininkų Streikas 
Prieš Sovietus?

Berlin. — Pranešama, 
kad 2,000 vokiečių elektri
ninkų nusitarę apleist Be- 
wag elektros dirbyklas ry
tinėje, sovietinėje Berlyno 
dalyje, pereiti į anglų užim
tą Berlyno sritį ir ten dirb
ti elektriniuose fabrikuose.

Teigiama, kad tuos dar
bininkus pakurstę anglai- 
amerikonai ir vokiečiai so
cialdemokratai, žadėdami 
geresnes sąlygas vakarinia
me Berlyne.

Sudaryta kaltinimai prieš 
sovietinę vyriausybę, kad 
jos policija tėmijus tuos 
darbininkus, kad šešis jų a- 
reštavus ir t.t.

Socialdemokratai šaukė 
atmest sovietines markes.

UŽDRAUSTA “GERBIA
MA PROSTITUTĖ”

Chicago. Miesto polici
jos komisionierius John C. 
Prendergast uždraudė vai
dinti teatrinį veikalą “The 
Respectable Pro stitute” 
(Pagarbi Prostitutė).

Reikalauja 5 Bilionų Dole
rių Vakarinei Europai ir 

Kinijai✓
Washington. — Praneša

ma, jog Marshallo plano ad
ministracija ragins kongre
są paskirti iki 5 bilionų do
lerių vakarinei Europai ir 
Kinijai šelpti per 12 mėne
sių, pradedant nuo 1949 m. 
liepos 1 d.

GIRTO AKTORIAUS 
KVAILYBĖ

Topeka, Kansas. — Už 
girtybę areštuotas, judamų
jų paveikslų aktorius Ro
bertas Walker išdaužė pli
kais kumščiais policijos sto
ties langus, iki tapo suval
dytas; taip susižeidė stik
lais rankas, kad reikėjo 100 
diksnių žaizdoms susiūti.

Washington. — Penkta
dienį prez. Trumanas kalbė
sis su Kinijos diktatoriaus 
čiang Kai-šeko pačia apie 
naują pagalbą čiangui prieš 
komunistus.

Trumanas sakė, kad 
Graikijos armija laimėjus 
eilę pergalių pavasarį ir va
sarą, ypač Grammos kal
nuose, bet partizanai įsi
tvirtino Vitsi kalnyne, ir jie 
dabar turi jau 22,000 kovū- 
nų, tai yra, 5,000 daugiau, 
negu 1947 metais.

Trumanas pasakojo, būk 
partizanai, monarchistų a- 
takuojami Grammos kal
nuose, “perbėgę į Albaniją, 
o paskui sugrįžę.”
Valstybės departmento. na

rys John Jernegan, para
mos tvarkytojas Graikijai 
ir Turkijai, pripažino, kad 
monarcho - fašistų armija 
negalės pradėti jokio rimto 
ofensyvo prieš partizanus 
iki kito pavasario.

Prez. Trumanas, peikda
mas Graikijos monarchistų 
armiją, kartu gyrė Turkijos 
valdžią, kad ji “gerai varto-* 
ja” gautą iš Amerikos kari
nę paspirtį.

Jungt. Tautu Seimas 
Vėl Bus New Yorke

Paryžius. — Jungtinių 
Tautu seimas nutarė už
baigti savo posėdžius Pa
ryžiuje ateinantį šeštadie
ni ar sekmadieni. Anglai 
siūlė posėdžiauti Paryžiuje, 
iki bus aptarti visi įteikti 
seimui klausimai. Bet sei
mas 43 balsais prieš 13 ųž- 
gyrė amerikini pasiūlymą— 
pertraukti sesijas ir iš nau
jo susirinkti Flushing Mea
dow, arti New Yorko, 11949 
m. balandžio 1 d.

Nauji Amerikos Karo Laivą 
Ginklai Prieš Submarinus

New York. — Kariniai 
Amerikos laivai turi naujus, 
“labai slaptus” prietaisus, 
kuriais gali surast ir nai
kint priešų submarinus, — 
tvirtino admirolas Louis E. 
Denfield.

Kalbėdamas amunicijos 
fabrikantų bankiete Wal
dorf - Astoria viešbutyje, 
Denfieldas sakė, jog tie 
prietaisai tiks kovai ir prieš 
naujausius Sovietų subma
rinus.

Vakarinių Valstiją Audrose 
Žuvo 25 Žmonės •

Chicago. — Per sniego- 
lietaus audras vidurvakari- 
nėse valstijose praeitos sa
vaitės gale žuvo bent 25 
žmonės.

Dar tebėra ištvinusios u- 
pės North Carolinoj ir Vir
ginijoj. Potvyniai išvijo kai 
kurias šeimas iš namų.

North ir Sou^th Dąkotoj 
šalčiai 'Siekia 2 laipsnių že
miau zero.

Užšąlą vanduo net tokio
se pietinėse valstijose, kaip 
Oklahoma, Texas ir Missi
ssippi.

ORAS. — Būsią lietaus.
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Iš Dynio Ištrauktas “Dokumentas”
Raudonbaubiai sugalvojo naują skandalą. Šiuos žo

džius rašant, Ne-Amerikinio Komiteto nariai renkasi 
Washingtonan naujiems “tyrinėjimams” pradėti.

Tūlas Whittaker Chambers, kadaise priklausęs Komu
nistų Partijai, o dabar aršus josios priešas, ištraukė iš 
savo dynio (pumpkin’o) kažin kokią “svarbią telegra
mą”, kieno tai siųstą 1936 ar 1937 metais, ir pareiškė, 
būk ši telegrama esanti slapta, būk ji buvo siųsta ’’Ru
sijos šnipams”, bet patekusi jam, na, ir dabar reikia su
gauti “sovietiniai šnipai”, kuriems toji telegrama buvo 
siųsta ir tie, kurie ją siuntė.

Visas reikalas sudarytas tokioje slaptybėje, kažin ko
kioje misterijoje, kad niekas negali šiandien to viso ba
lasto sudurti galo su galu.

Praėjusią vasarą tas pats Chambers, vienas “Time 
Magazine” redaktorių, buvo pašauktas prieš Ne-Ameri
kinį Komitetą liudyti, bet tuomet jis nei žodeliu nepri
siminė apie šią telegramą. Jis ją, matyt, “seivino” tam, 
kad vėliau suteikus pasiilgusiems raudonbaubiams “ge
ros* medžiagos” naujai smalai virti.

Per tūlą laiką, atsiminkime, viskas Ne-Amerikinio Ko
miteto pastogėje buvo ramu, — nuo rinkimų dienos ligi 
šiandien. Du Ne-Amerikinio Komiteto nariai nebuvo į 
Kongresą išrinkti, o to komiteto pirmininkas Thomas per 
tą laiką buvo įkaitintas grand džiūrės neteisėtame vals
tybės pinigų eikvojime.

Artinasi laikas, kada susirinks 81-masis Kongresas. 
Reikia sukelti koks nors skandalas-skandalėlis, kad Kon
grese nebūtų svarstomi rimti , naudingi visuomenei rei

kalai, bet kad jis imtųsi svarstyti skandalus, raudonbau- 
bių sugalvotas provokacijas. Na, štai, raudonbaubiai ir 
iškepė naują skandalą, — ištraukė iš dynio kažin kokias 
tai telegramas, slaptas, svarbias, išduodančias “gyvybi
nes” Amerikos paslaptis!

Turime atsiminti, kad iš 81-mojo Kongreso visuomenė 
reikalaus darbų, — darbų, naudingų darbo žmonėms. Jie 
reikalaus, visųpirmiausiai, kad būtų atšauktas Tafto- 
Hartley įstatymas. Jie reikalaus kainų kontrolės. Jie 
reikalaus gyvenimo palengvinimo. Juk visa tai jiems ža
dėjo pats prezidentas Trurpanas ir patys kongresmanai.

Kad visuomenė nedarytų per didelio spaudimo į Kong
resą, tai jau reikia surasti koks nors skandalas-skandalė
lis, kokia nors provokacija - provokacijėlė, kuria būtų ga
lima ji, visuomenė, nubovyti. Štai, ir yra iškeptas skan
dalas !

Mums jog Ne-Amerikinis Komitetas jau už
tenkamai “mohfeino” Amerikos visuomenę, statydamas 
pavojun amerikinę konstituciją, trampydamas ameriki
nes žmonių laisves.

Mums atrodo, jog jau metas Amerikoj^zmonėms, kad 
jie reikalautų savo kongresmanų panaikinti šį Ne-Ame- 
rikinį Komitetą, kad jis daugiau šposų nekrėstų, nekaltų 
žmonių nešmeižtų, — kad jis tepasiliktų istorijoje, tik 
kaip nešvankus padaras, laikinai užteršęs Amerikos orą.

Kinijos Biznieriai Įspėja Ameriką
New Yorko Timeso korespondentas Tientsine (Kinijo

je) kalbėjosi su kiniečiais ir amerikiečiais, ten esančiais, 
biznieriais. Jis kalbėjosi, žinoma, apie Čiang-kai-šeką ir 
komunistus, — liaudies priešus ir jos draugus.

Tientsinas, kaip žinia, dar vis nacionalistų rankose, 
dar neišlaisvintas.

Ką gi biznieriai kalba apie Kinijos ateitį?
Tientsino biznieriai pareiškė Timeso korespondentui, 

jog Čiang-kai-šeko žlugimas yra neišvengiamas. Taip sa
kė kiniečiai ir amerikiečiai ^biznieriai, gyveną tame mies
te. Jie pareiškė, kad komunistų jie nesibijo, nes puikiai 
supranta, jog Kinijoje socializmas įvykdyti nebus galima 
greit, todėl biznieriai galėsią ilgokai laisvai biznį vesti, 
kaip vedė.

Įdomiausia, kad, tiek amerikiečiai, tiek kiniečiai biz
nieriai pasakė korespondentui: jei Amerika dar vis rems 
Čiang-kai-šeko režimą, tai ji tuo būdu atstums nuo savęs 
Kinijos liaudį dar toliau, — ji nustums ją visiškan “Ru
sijos glėbin.” O kai Kinija bus visa išlaisvinta, tuomet 
Aįierikai vesti biznį su Kinija nebus lengva.

Tientsino biznieriai nori, kad Amerika nesikištų į Ki
nijos reikalus. Čiang-kai-šekui visvien teks žlugti. Jie 
tai žino. Jeigu taip, tai kam jis remti? Kam erzinti di
džiulė kinų tauta, kur jau ir taip labai skersakiuoja į 
Ameriką dėl ligi šiol teiktos supuvusiam Kuomiųtangui 
paramos?

Tolydžio Amerikos žmonės turėtų stovėti sargyboje. 
Poniutė Čiang-kai-šekienė, kuri čia atvyko prašyti bili
jonų dolerių Čiang-kai-šeko režimui išlaikyti, turėtų bū
ti grąžinama Kini jon, —t ji čia atvyko neprašyta. Ji 
ieško pinigų liaudies priešams, kiniečių tautos priešąpis.

Amerika turi palikti Kiniją kiniečiams tvarkytis. Mes 
tai sakėme prieš karą, mes tai sakėme tuojau po karo, 
jnes tai sakome dabar!

Drauge skaitytojau: ar pasistengėte per šį dienraščio 
vajų gauti Laisvei naujų skaitytojų? Atsiminkite, kad 
dienraščio vajus baigsis su šių metų paskutine diena.

Dėl Ištuokų Skandalo, 
Sukelto New Yorko Valstijoje

Prieš porą savaičių New 
Yorko komercinė spauda 
pradėjo kelti skandalą dėl 
nelegalių ištuokų (divor- 
sų). Pirmiau buvo skelbta, 
būk pastaruoju metu šioje 
valstijoje buvo suteikta 9,- 
000 porų nelegalios ištuo
kos. Vėliau toji skaitlinė bu
vo padauginta, skelbiant, 
jog ne 9,000, bet 25,000 yra 
nelegaliai išsituokusių po
rų.

Skandalui pagrindo davė 
kai kurie tuo užsiimdinėją 
raketieriai. Faktinai, skan
dalo kibirkštis buvo tūla 
vargšė moteriškėlė, kuri nu
siskundė dėl jai mažo ap
mokėjimo už “patarnavi
mus.”

Jos “patarnavimai” buvo 
toki: kai pora nesutinka iš
vien gyventi, kai ji ieško 
teisme legalės ištuokos (di- 
vorso), jai reikia turėti pa
grindas, kad vyras (ar 
žmona) užsiimdinėją su ki
tomis moterimis. Ši moterė
lė sutikdavo už $10 nueiti su 
tokiu vyru į viešbutį, užsi
registruoti ten? kaip vyras 
ir žmona, sugulti su nepa
žystamu vyru lovon.... — ir, 
na, tuomet ateidavo priva
tinis detektyvas su liudi
ninkais, įsiverždavo į tą 
kambarį, kur “vyras su sve
tima žmona” lovoje guli, ir 
vali raportuoti vyro žmonai. 
Pastaroji traukia vyrą teis
man, ieškodama ištuokos. 
Žmonos liudininkai liudija 
teisme, kad jie matę šį vyrą 
gulintį su svetima moteriš
ke lovoje ... Na, ir ištuo
ka suteikiama.

Atrodo, jog tai baisus 
skandalas. Bet tai nieko nė
ra skandalingo šiuo atveju. 
Šimtai tūkstančių, porų, gy
venančių New Yorke, kurie 
g o,v o čia, ištuokas, turėjo 
būti melagiais arba, daug- 
pačiais bei daugvyremis.

New Yorko valstijoje 
kiekviena pora, ieškanti iš
tuokos, tegali ją gauti pasi
remiant tik vienu įstatymu: 
svetimoterystės įstatymu. 
Kitokio pagrindo, kitokio 
įstatymo New Yorko valsti
joje nėra, pagal kurį gautų 
žmogus teisme ištuoką.

New Yorko valsti
ja gyventojais yra 
didžiausia musų krašte, bet 
New Yorko valstija atža- 
gareiviškiausia ištuokų at
žvilgiu.

Jei čia gyvenanti pora 
nesutinka, jei Ji nori išsi
tuokti New Yorko valsti-i

joj, tai ji — vyras ar žmo
na, — būtinai priversti 
svetimoteriauti arba svetini" 
vyrauti. O jei ne, tai jie 
priversti teisėjui meluoti. 
Jie priversti pristatyti liu
dininkus, kurie meluotų, sa
kydami, būk jie matę vyrą 
ar moterį (dažniausiai vy
rą, nes jis tiek nesidrovi tos 
gėdos prisiimti) su kitu ar 
kita turintį lytiškus susine- 
šimus.

Turtingieji, turį pinigų, 
aišku, New Yorke ištuokų 
ir neieško. Jie vyksta į Ne
vada, vyksta į Floridą, 
vyksta į kitas šalis ir ten 
lengvai išsituokia. Bet ne
turtingiems žmonėms, ku
rie šeimyniniame gyvehime 
nesutinka, kitokios išeities 
nėra, kaip čia pat teisi’nuo- 
2—Dėl ištuokų skandalo n 
se ieškoti legalės ištuokos ir 
meluoti!

Vienas New Yorko žy
miųjų advokatų, Abraham 
Unger, aną dieną savait
rašty j “The Workeryj” ra
šė, kad šios valstijos advo
katai jau seniai reikalavo 
pataisyti ištuokų (divorsų) 
įstatymą. Jis turėtų būti 
praplėstas, jis turėtų su
teikti lengvatų poroms, ku
rios negali sugyventi, ir ne
turi pinigų išvykti į kitas 
valstijas ieškoti ištuokų, 
kad jos galėtų žmoniškai 
atsiskirti,

Ligi šiol, sako, Mr? Un
ger, ’ įstatymo praplėtimui 
daugiausiai kliudė katalikų 
bažnyčios dvasiški ja. Jinai 
stovėjo kelyje 
gerinimui.

Dabar, po 
lų, sukeltų 
spaudos, gūl
valstijos įstatymdaviai at
kreips daugiau dėmesio į 
šią spragą ir gal ją užtvers, 
nepaisydami nieko.

O jei New Yorko seime
lis naujų, ištuokas reguliuo
jančių įstatymų neišleis, tai 
tūkstančiai šioje valstijoje 
gyvenančių porų, norinčių 
išsituokti, turės ir vėl teis
mams meluoti ir meluoti, 
kaip melavo ligi šiol.

Kapitalistinėje santvar
koje, tai, žinoma, yra natū
ralus reiškinys.

Anapus “Geležinės už
dangos” tokio kvailo ir ne
garbingo įstatymo jūs nie
kur ir su žiburiu nesuras- 
tumėt!

vę velka jas į niekam nežino
mą pragarą, čia veląiai, kaip 
tos bitės, tik narsto, tik siuva; 
atlekia tuščiomis, o išlekia su 
naštomis. Kam tos dūšios 
pragare reikalingos ir naudin
gos ir ką iš jų ten padirba,— 
neklauskite manęs, nes ne tik 
aš, bet ir niekas kitas to ne
žino.

Visokių tikėjimų kunigų čia 
irgi netrūksta. Velniai gaudo 
dūšias, o kunigai — dolerius. 
Juk ne vienas prieš mirštant, 
norėdamas pagelbėti savo dū
šiai, kuomet ji pabėgs nuo jo; 
užrašo visus savo dolerius ku
nigui.

Kunigai į šią vietą ateidami 
atsineša visus savo instrumen-

LAISVĖS VAJUS •
L. Prūseika dar vis pirmoj vietoj. Jis prisiuntė atnau

jinimų. Seniai girdėjome nuo K. Žukauskienės ir jos sū
naus. Jie tyli per tūlą laiką, bet kai atvyksta, tai su pilnu 
glėbiu.

Brooklyniečiams pagelbėjo A. Mųreika ir V. Paukš
tys, pastarasis pridavė naują prenumeratą.

S. Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., prisiuntė atnaujini
mų.

J. Didjun, New Haven, Conn., prisiuntė naują prenu
meratą.

Seniai girdėta buvo nuo J. Simučio iš Nashua, N. H., 
šį sykį prisiuntė atnaujini

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: V. J. 
Valley, New Britain, Conn., A. Valinčius, Pittston, Pa. 
ir S. Sharkey, Easton, Pa,.

įstatymo pa-

šitų skanda- 
komercinės 

New Yorko

M. Galinis.

ligoniai, Daktarai, '‘Velniai” ir Kunigai
(Pusiau Satyra)

Šią vietą galima pavadinti 
pasakišku praagaru dėl to, 
kad čia netrūksta vaitojimų, 
dejavimų, dantų griežimų* ir 
kitokių šiurpulingų vaizdų. 
Tačiau kiti šią vietą ligonine 
vadina.

Tūlus į šią vietą atgabena 
kruvinus, sulamdytus, sulau
žytais kaulais ir automobilio 
stiklų suraižytus. Jie, matot, 
skubino kur nors kitur, bet 
atsiskubino į šią vietą.

Kitus vėl atgabena su sky
lėtomis galvomis, su peiliu pa
darytomis žaizdomis arba su
varstytus kulkų. Mat, vieni 
iš jų nepadėję ėjo pasiimti 
kur nors pinigų..., kiti vėl 
kur • nors “argumentavo” su 
kumščiais ir peiliais..., tre
ti—tai nelaimingos meilės au
kos. . . Jie visi čia būna pa
plūdę kraujais! čia juos chį- 
rurgai-daktarai su visokiais 
peiliais, žirklėmis, replėmis 
ir kitokiais instruihentais 
pjausto, tvarsto, siuvinėja ir 
lopo. Tie, kurie po operacijų 
pabunda iš gesų (nę visi pa
bunda) ir dasipr.oti, kokią

brangią kaina jie moka už sa
vo padarytas klaidas,—gali iš 
naujo krist negyvais.

čia ant tų paęių stalų chi
rurgai baltais ir palaidais rū
bais apsirengę ir maskas už
sidėję, kitus vėl, kaip kokias 
paskerstas kiaules, darinėja: 
raižo peiliais jiems pilvus, 
knisasi pb jų vidurius, iškarpo 
žarnų dalis arba nulupa ne
reikalingus taukus ir t. p.

Čik nemažai išliejama ir 
ašarų prie mirštančiųjų. Dau
gelis į šią vietą atsiskubina, 
rodos, tik tam, kad čia, o ne 
kur kitur, galėtų numirti.

Kadangi nei viename kita
me name tiek daug žmonių 
neišmįršta, kiek šioj vietoj, ir 
kuomet atbulo mokslo moky
tojai aiškina, būk: “kiekvie
nam mirštančiam išbėgą jo 
gyva dūšia,” tai biblįškiems 
velniams ir kunigams tikra 
darbymetė. Velniams reikia 
sugaudyti tas išsilaisvinusias 
dūšias. Juk jie tik dėl to ir 
velniai. Jie sukaitę, sumirkę, 
pailsę vaikosi, gaudo po visus 
kampus tas .dūšias ir p.asiga-

tus: maldaknyges, šventintą 
vandenį, sakramentus ir šven
tąjį aliejų. Katalikams prieš 
mirštant duoda suvalgyti 
“tikrą kūną ir kraują vieš
paties mūsų.” Be to, jiems 
kunigai ištepa kaktą ir kojų 
padus aliejum, tartum numi
rę turės bėgti “reisus” (lenk
tynes).

Kunigai tą viską atlikinėja 
tuo tikslu, idant įtikinti žmo
nes, būk' jie nubaido velnius 
nuo mirštančiųjų.

Svieto Pereiga.

Darbininkų 
Sveikata 

. —------- *

BLUŽNIS NESVEIKA 
Drauge gydytojau, gal ir 

man ‘ duotumėt patarimą 
per mūsų dienraštį “Lais
vę.” Mano sūnus, 16 metų 
amžiaus vaikinas, turėjo 
operaciją. Jam “spleen” bu
vęs priaugęs prie kepenų ar 
kaip tai panašiai. Buvo 8 
colių ilgio ir tiek pat pločio.

Operacija jau 6 mėnesiai, 
kaip padaryta. Pabuvęs 9 
savaites ligoninėj, vaikas 
dabar namie, bet jis neat
rodo gerai. Kūnas pagelto
navęs, akys irgi tarpais bū
na pageltonavę. Valgo ge
rai ir vaikščioja, tik sako, 
jaučiasi rytais pavargęs. 
Prieš operaciją ir po opera
cijos suleido sūnui pusšeš- 
tos kvortos kraujo.

Prašyčiau jūsų paaiškint, 
kas tai do liga tas “spleen.” 
Kaip jam geriau užsilaiky
ti, ką geriau valgyti? Ir ar 
galės mano sūnus išgyti, 
kaip geriau gydytis? Turiu 
net du gydytojus ir iš abie
jų negaliu sužinoti tiesos, 
ar galės pagyti ar ne. Nei 
šiaip nei taip nesako, ar iš- 
gys ar ne.

Jam uždraustą valgyti 
keptus su riebalais valgius, 
čirškintus ant keptuvo. Už
drausta šokaladas ir visokie 
prieskoniai — pipirai, gars- 
vyčios. Liepė daug mėsos 
valgyt, kepenų, žuvies, bal
tinius kiaušinio. Bet žuvies 
negali. Jei užvalgo, tai ve
mia.

Atsakymas.
Jūsų gydytojų priskirtoji 

dieta atrodo visai gera. 
Taip it darykite, kaip Jums 
patarta. Nevartokite — tai 
yra Jūsų sūnus tegul ne
vartoja riebiai kepintų val
gių ir šiaip riebių valgių, 
nevartoja acto (uksuso), 
muštardos, pipirų, krieno ir 
bet kokių smarkių prieval- 
giU-

Daugiau tegul valgo pro
teinų. — raudonos šviežios 
mėsos, ypač kepenų — vis 
virtų, ne keptų. Kepenys, 
viduriai (“tripe”), liaukos, 
saldžioji gilė (“sweet 
bread”), žuvys — vis van
deny pavirtos, be riebumų. 
Vaisiai, daržovės —■ gerai. 
Juoda duoną ir neišdailin
tieji javiniai valgiai.

Kas tai do liga? Tik Jūsų 
gydytojai gali tat žinoti. 
Nesimačius,; neištyrus, ne
pasakysi. "Špleen” bluž
nis. Ji turi ką bendra su

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai: v
Punktai

L. Prūseika, Chicago, Ill............ ................................  5044
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J............................. 4136
Wm. Patten, Philadelphia, Pa. ............................... 3447
Brookjyno Vajininkai..............................  ‘3350
LDP Klubas, Elizabeth, N. J................................... 2735
M. Syinkūnienė, Watjerbury, Conn.............. ...............2317
D. G, J u si u .s, Worcester, Mass..................................  2078
Hartfordo Vajininkai ..................  1236
P. J. Anderson—L. Bekis, Rochester, N. Y............ 1017
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.................................. 934

S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 720
D. P. Lekavičius,' Pittsburgh .... 713
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 660
V. Ramanauskas, Minersville .... 638
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 592
Bridgeporto Vajininkai .............. 587
LLD 2 kp,, So. Boston .......  584
Anna Bemat, Los Angeles ..... 579
P. Šlekaitis, Scranton ..........   572
A. Lipčius, Chester ..... .<.............. 532
LLD Moterų Sk., Binghamton 522
J. Blažonis, Lowell ................. 520
J. Balsys, fealtimore ............... 49}
J. Grybas, Norwood ................. 490
S. Puidokas, Rumford ................ 394
V. Padgalskas, Mexico ............... 364
A. Valinčius, Pittston ............... 356
S. Tvarijonas, Detroit ............... 336
S. Sharkey, Easton .................. 328
C. K. Urban, Hudson ................ 308
J. Didjun, New Haven .......   308
M. Janulis, Detroit ...........  307

J. Simutis, Nashua .................... 305
LLD 75 kp., Miami .................... 252
S. Kirslis, Bridgewater ............ 252
V. J. Valley, New Britain .......  252
A. Gudzin, Scotia ........................ 168
P. Paserskis, Baltimore .......... 155
H. Žukienė, Binghamton .............. 144
V. Wall, Wilkes-Barre .............. 130
J. Urbonas, Pittsburgh .............. 116
A. Kubilskis-P. Walkins, Coal

Center ...................................... 112
J. Bimba, Paterson .........................  84
J. Matąčiūnąs, Paterson ............... 84
Mary Siekis, Gardner ..................... 84
A. Navickas, Haverhill ................. 84
LLD 198 kp., Oakland ................. 56
Alex Shatro, Aliquippa ................. 56
V. Smalstienė, Detroit ...............r- 56
J. Adams, Grand Rapids ............... 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
J. Daujotas, E. St. Louis ............. 28
I. Klevinskas, Scranton ................. 27

Aukų šį sykį gavome se
kamai :
Iš Binghamton, N. Y. (per 

St. Jasilionį, koresp. tilpo), 
$23.

Mike ir Emilija Liepai, 
Brooklyn, N. Y., $10. (pa
gerbimui naujagimės anū
kės).

Mūsų gera draugė, veikė
ja, kuri gražiai dirba Lais
vės reikalams prisiuntė au
kų iš Montreal, Canada: K. 
Blynas, $5. Po $2— A. Ra- 
jokas ir K. Martinkus.

Po $3: Mrs. T. Lapin, 
Hudson, N. H.; Jurgis ir 
Antose Savickai, New Bri
tain, Conn.; F. Račkus, 
New York City, N. Y.

Iš Toronto, Canada po 
$2: J. Žiulys, Z. Jakavičius.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Philadelphia, Pa. .. $268.00 
Brooklyn, N. Y........
Detroit, Mich...........
Chicago, Ill................
New Britain, Conn... 
Binghamton, N. Y. .. 
Worcester, Mass. ... 
Hartford, Conn.........
Rochester, N. Y........
Newark, N. J...........
Baltimore, Md...........
Oaklaud, Cal. .........
Scranton, Pa. ...........

147.00
98.50 
93.00 
90.05
79.50
40.50
39.75
29.50
25.50 
25.00 
24.00

kraujo gaivumu. Gal toji 
liauka buvo peraugusi ar 
šiaip nesveika, kad ją rei
kėjo išimt.

Kad gydytojai Jums ne
paaiškina, tai gal jie mano, 
kad geriau neaiškint ir daug 
nežadėt. Ar vaikas išgys? 
Tai gali numanyt irgi tik 
anie Jūsų gydytojai.

Kai bernaitis jaučiasi pa
vargęs, tai suprantama. 
Kad geriau sustiprėtų, ma
nau, kad vitaminai, geležis 
ir iodina jam galėtų padėti. 
Multivitamin pills —'po 1 
arba 2 piliules kartu su val
gymu; Taipgi Ferrous sul
fate, 4 or 5 gr. pilis, 100. 
Po, dvi laike valgymo. lodi
no po 1 lašą kas diena, su 
pienu.

J. J. Kaškiaučius, M. D.

Elizabeth, N. J..........
Norwood, Mass..........

23.00
22.00

Wilkes-Barre, Pa. .. 21.00 
Lawrence, Mass.........21.00
Waterbury, Conn. .. 19.00 
Pittsburgh, Pa. ....... 18.00
Stamford, Conn..........13.00
Seattle, Wash .........  12.00
Great Neck, N. Y. .. J2.00 —
Miami, Fla................  11.00 *
Mexico, Me...................11.00
Cleveland, Ohio.........10.00
Jersey City, N. J. ... 10.00 
Lewiston, Me..............10.00
Los Angeles, Cal. . -. 10.00 
Lowell, Mass.............. 10.00
So. Boston, Mass...........19.00
Bridge water, Mass. .. 9.00 
Rumford, Me................. 8.50
Paterson, N. J..............8.00
Coal Center, Pa...........7.50
Bridgeport, Conn. .... 7.00 
Easton, Pa..................... 7.00

6.00 
6.00 
6,00 
5.50 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3:00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00

Saginaw, Mich............
Eddystone, Pa. .......
New Kensington, Pa. 
Brockton, Mass..........
New Haven, Conn. .. 
Minersville, Pa..........
Washington, Pa.........
Haverhill, Mass..........
Hudson, Mass. ...... 
Williamsport, Pa. ... 
Scotia, N. Y..............
Nashua. N. H...........
Aliquippa, Pa. ...... 
Cliffside, N. J...........

Tai tiek šį sykį. Tikimės 
gauti daugiau laiškų šią sa
vaitę. Turėkite omenyje, 
kad vajus artinasi prie už
baigos. Ateina šventės, už
prenumeruokite savo gimi
nėms ar pažįstamiems dien
raštį Laisvę. Bus jiems pui
ki ir naudinga dovana. Dė- 
kuojame vajininkams už pa
sidarbavimą ir' paveiniams 
už aukas.

Laisvės Administracija.

SUDEGĖ KETURI
Plainfield, N. J. — Per 

gaisrą mediniame name su
degė Robertas H. Smith, bu
vęs republikonų kandidatas 
į miesto majorus, ir 3 jo 
šeimos nariai. Gaisras kilęs 
iš sugedusios šaldytuve el
ektros..

2 pusi.—Laisvė (LibertV» Uth. Daily)r-Tree., Gruod. 8, 194£



f) _________________
Darbo žmogus yra laimingas tada, ka

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

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

Pon i ulė Čiang Kai-shek LOS ANGELES, GAL.

ir Alkani Vaikai

Ponia Čiang Kai-šek, vyro atsiųsta Amerikon gauti 
jos vyro diktatoriaus karui prieš Kinijos liaudį Ame
rikos paramą, buvo šaltokai pasitikta. Čia ją mato
me su Mrs. George Marshall, valstybės sekretoriaus 
žmona, kuri ją pasitiko lėktuvu stotyje ir pasikvietė 

ja paviešėti. I

IL A < F

laimėjimų miestas po mies
to liaudiečiams, arba kaip 
pas mus vadinama raudo
niesiems, 
žmonės, 
atrodo linksmus, rašo nese
niai buvusieji ir dabar teb
ešautieji Kinijoje kores
pondentai. Išvada —

Liaudį linksmina Kini
jos komunistų vadovauja
mų armijų pergalės ir ar
tėjantį laisvės diena.

A-na.

Išsigandusi Kinijos liau
dies armijos pergalių prieš 
diktatorių jos vyrą Čiang 
Kai-shek’ą ir jo generolus, 
ponia Čiang Kai-shek atbė
go Amerikon. Ko jinai iš 
mūsų nori? Gal pagalbos 
alkaniems Kinijos vaikams, 
kurie krinta iš bado, kaip 
lapai rudenį? Krinta dėl 
stokos saujos ryžių.

Ne. Poni ulė atbėgo pra
šyti mūsų valdžios dar tri
jų bilionų dolerių per seka- 

f mus tris metus karui prieš 
Kinijos liaudį, kad toji liau
dis būtų priversta dar ke
lis metus kariauti, kad vai
kai ilgiau badautų ir milio- 
nais mirtų iš bado bile tik
tai jos vyras galėtų išsilai
kyti diktatoriumi ant žmo
nių sprando, o jinai — po- 

„ nia diktatoriene.
Moterys liaudies engėjų 

žmonos nėra geresnės, ne
gali būti geresnėmis už sa- 

v vo vyrus, kitaip jos nebūtų 
jų žmonomis.

Kinijos didmiesčiuose mi
nios darbo moterų kas die
ną praleidžia ištisas valan
das stovėdamos eilėse gauti 
ryžių. Aukštos kainos, pel- 
nagrobių suslėpti produk
tai belaukiant dar aukštes- 

4 Jnių kainų kartais palieka 
šeimą alkti ir po išlaukimo 
plačiose, ilgose gretose per 
pusdienį — “pritrūksta” 

•: ' ryžių.
Tačiau tuo patimi kartu 

valdovai ir kiti piniguočiai 
gauna visko, apart karvelių
pieno. Jie, nesitikėdami patvarkyti jinai jau pajė- 
Čiango valdžios nei jo va-lgia.
liutos išsilaikymo, stengia- Nežiūrint gerų norų ir 
si juo daugiau pinigų iš- didžių reikalų, pradžioje an- 
leisti ir visko prisigrobti, tros savaitės gimdyvė netu- 
Jie didina infliaciją, tuomi retų keltis iš lovos niekam 
atimdami mažajam žmogui i kitam, kaip tik savo reika- 
"alim^be įsigyti būtiniau-'lui atlikti. Galop antros sa- 
sin dalykų. vaitės jau leidžiama nueiti

Juo sunkesnė padėtis tų, prie stalo pavalgyti, jeigu 
kurie bėgančių nuo liau
dies p-enerolų armijų būna pat aukšte. Dar tebedrau- 
išveiami iš namu, kad ne- džiama lipinėti laiptais, 
nasiliktų pas liaudiečįus. 
Likę be namų, be maisto 
daug biednuomenės žūsta 
ant kelio. Išlikusieji neiš
varyti, sulaukę liaudiečių 
atėjimo, miestuose ir kai
muose gyventojai gauna iš 
liaudiečių pagalbą pramisti 
ir atsikurti.

z Nuostabu, kad nežiūrint 
baisaus skurdo ir generolų 
sū Čiangu išgąsčio dėl prd-

kieniečiai, darbo 
ypačiai jaunimas,

Padėka Bendradarbiams
Lapkričio 14 d. Los An

geles Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Klubas turėjo .savo 
septinių metų sukakties pa
minėjimą, šaunų bankietą 
su programa. Nors iš sve
tur neturėjom kalbėtojo 
tam paminėjimui, bet žodis 
kitas buvo tarta pačių na
miškių kas link klubo gyva
vimo, ir buvo kviečiamos 
draugės moterys stoti į mū
sų Apšvietos Klubą.

Smagu prisiminti, ir ne
galima praleisti nepaminė
jus draugų ir draugių, ku
rie mums atėjo į pagalbą su 
visokiais pasitarnavimais 
laike mūsų jubiliejinio ban- 
kieto, kaip tai tiki etų pla
tinime, dovanų aukavime, 
programos pildyme, ir t.t.

Pirmiausia širdingai dė
kojame mūsų jaunų moterų 
sekstetui už patarnavimą 
ir gražų p a d a i n avimą 
(Sekstete dalyvauja: A. Us- 
ton,, H. Zellin, V. Wonder, 
C. ’ Casper, J. Bogdal, S. 
Baltad) ir jų akompanis- 
tui Vai. Babicz. .Bob Uston 
už pianu skambinimą. Ur
šulei Bagdonienei už pasa
kytas eiles, ir Minnie Wide
man už angliškas eilutes. 
Nors trumpa programa, 
bet labai gausiai užpildė 
parengimo laiką ir palinks
mino mūsų gražią publiką. 
Dėkojame Jean Bogdal už 
pasakytą anglišką įžanginę 
kalbą, v

Anksti Paleidimas iš Ligo
nines Nereiškia Pasveikimą

Laike praėjusio karo 
įvesta ir dabar, po karo, 
daugelyje vietų tebevykdo
ma praktika paleisti gimdy
ves namo bėgiu savaitės, 
jeigu nėra specialių kom
plikacijų.

Išleidimas iš ligoninės 
dar nereiškia pilno sugiji- 
mo, sako gydytojai. Jūsų 
duktė ar marti tebeprivalo 
griežtai prisilaikyti nuosta
tų, be ko jinai rizikuoja sa
vo sveikatą ir šeimos gero
vę. Pilnai sugyti ima apie 
šešetą savaičių.

Ji leidžiama namo dėl to, 
kad stoka vietų ligoninėse 
ir kad, didžiumai gimdyvių, 
stoka išteklių išsimokėti il
gesnio ligoninėje buvimo ir 
priežiūros lėšas. Greta to, 
daugelio namie jau laukia 
šeimos reikalai, kuriuos, 
jeigu ne nudirbti, tai nors

šluostymu, n e a p s i liejus. 
Trečią savaitę leidžia prau
stis po šmirkšle, bet nesėsti 
vonion iki visuotino sugiji- 
mo.

Deja, tuos gerus patari
mus mažai kas iš darbinin
kių motinų pajėgia išpildy
ti, nes nedatekliai, o kartais 
ir pačios tamsumas ar na
miškių nesupratimas, ne- 
priejauta spiria prasižengti 
toms taisyklėms. Ir tik ke
lintai, pačiai stipriausiai, 
pavyksta už tuos prasižen
gimus išvengti gamtos rykš
tės kada nors ateityje, išsi
laikyti geroje sveikatoje ir 
grožėje iki senatvės.

Greičiausias Būdas

valgomasis randasi tame

no lankymosi pas valdinių- , 
kus, savininkus ar valdinėn 
įstaigon. Reikia pakartoti 
veiklą, suplanuoti, jai mobi
lizuotis, pašaukti žmones 
telefonais, o pas daugelį ir 
į namus nueiti.

Vakarais einama organi
zuoti dar neorganizuotus 
gyventojus.

Po vakarienės vėl prade
da ateidinėti rendauninkai 
su pasiskundimais. Ne kar
tą tenka ant greitųjų su
šaukti gyventojų susirinki
mus ir su jais dalyvauti, 
išaiškinti jiems svarbą or
ganizuoto darbo.

Be kitko, susirinkę bend
rai ar atėję į tarybos cent
rą, rendauninkai klausinė
ja: Kas atsakomingas už jų 
kenčiamas blogybes? Ką 
darė tuo klausimu kongre
sas? Ką bendra turi rendos 
su politika? Ir daugelis ki
tų. Išaiškinus, dalyviai pa
simoką po $1 įstojimo ir po 
$3 metams, tampa tarybos . 
nariais.

Kartais gavęs puodelį 
karštos kavos pas draugiš
kus rendauninkus ar komi
teto narius, organizatorius, 
o taip pat ir daugelis 
jo pagelbininkų, apie pu
siaunaktį skubina namo 
nors kiek numigti, kad iš 
ryto vėl eitų panašių, nors 
niekad ne visiškai tokių pat 
pareigų virtinę.

P. L. M.

Bronxietes Bendy ir Šeimai
Pastoges SargybojeAptras dalykas buvo ma

lonus, tai tas, kad mūsų 
draugės labai gausiai auko
jo dovanų, iš ko sudaro ge
ras' įeigas parengimui. La
bai puikias dovanas aukavo 
dd.: J. Rudaitienė, S. Sle- 
sariūnienė, S. Kunskienė, 
E. Babičienė, A. Bernotie
nė, A. Aukštienė, E. Dai- 
vienė, M. Peters, M. Alvi- 
nienė, U. Daivienė. Maisto 
aukavo: P. Metelienė ir J. 
Rudaitienė. S. Slesariūnie- 
nė aukavo visus stalų pa
puošalus. Gyvas gėles au
kavo M. May, E. Babičienė 
ir M. Metelienė.

Prie maisto ir stalų pa
tarnavimo' dirbo Gloria 
May, A. Radienė, P. Mete
lienė, A. Bernotienė, A. Ba- 
brauskie, M. Peters. Taip
gi mums į pagalbą atėjo 
draugai vyrai maisto*’ atve
žime ir t.t.: P. Rupas, G. 
Bernotą, J. Alvinas. C. 
Beržinis ir Edw. May da
vė muzikalį patarnavimą, 
nes d. Beržinis per porą va
landų mums puikiai pagro
jo šokiams. Taipgi daugelis 
mūsų prisidėjo prie nuošir
daus pasitarnavimo virtu
vėje.

Todėl mes, Moterų Klubo 
rengimo komisija, esame la
bai dėkingos visiems, kurie 
tik su kuomi nors prisidėjo
te ar pasitarnavote dėl mū
sų parengimo. Taipgi ačiū 
mūsų visai publikai.

Bankjeto Korpisija:
E. Daivienė,
S. Slesariūnienė, 
M. Alvinienė.

Verte, pažymėti, mūsų 
nuoširdžios draugės triūsu 
buvo parašytos ir ant estra
dos publikai pasakytos gra
žios eilutės, kurios labai ati
tiko mūsų klubo jubiliejui. 
Jos skamba sekamai:

Septyni metai suėjo
Kaip klubas gyvuot pradėjo, 
Jis nudirbo daug darbų, 
Labdaringų dėl visų.

O darbingosios klubietės 
Viena antrą talkon kvietės, 
Kad suprašyt mus kiekvieną 
Į šį pokilį šią dieną.

Skanių valgių prigamino, 
Puikiai stalus išdabino, 
Rudenio spalvom margutėm, 
Apvainikavo žvakutėm.

Ilgų metų jums, pirmeivės, 
šviesesnio ryto kareivės, 
Daug jėgų jums gint teisybę, 
šaukt pasaulį į vienybę.

Už mūs moterų sveikatą
Sukimės visi į ratą, 
Linksminkimės ir dainuokim, 
Vienas kitam ranką duokim.

U. E. Bagdonienė.•

Serga d. E. Cable
Teko sužinoti nuo drau

gių, kad sunkiai serga d. E. 
Cable (Kubilienė), savo na
muose, 212 E. 71 St., L. A. 
(arti S. Broadway). Gaila, 
kad dėl stokos laiko negalė
jau aplankyti, bet vis viena, 
širdingai užjaučiu jūsų ne
laimę ir linkėju greit su- 
sveikti.

M. Alvinienė.

tarimas su komitetu, kuris 
kartais susideda iš apie 150 
narių, raportas komitetui, 
išklausymas komiteto narių 
raportų.

Po paskubomis praryto 
pietų užkandžio, organiza
torius bėga savo susiedijos 
komiteto patalpon pasitik
ti ateinančius įvairiais rei
kalais pasiskųsti, pasitarti. 
Kartais taryba turi savo 
patalpas, o kartais ir ne,| 
turi prisiglausti, prisitaiky
ti American Labor Party ar 
kurios kitos susiedijos gru
pės patalpose. Tipiški skun
dai, kokie nuo 1 iki 4 vai. 
atnešami centran, yra: “Sa
vininkas atsisako butą per- 
maliavoti.” “Mano šaldytu
vas neveikia.” “Neduoda 
šilumos.” “Mūsų name ne
duoda karšto Vandens.”

Po 4-tos, šeimininkėms 
išsiskirsčius vakarienę ga
minti, o vyrams dar negrį
žus iš darbo, centras aptuš- 
tėja. Tačiau organizato
riaus gal būt laukia rašy
mas ir mimeografu dary
mas lapelių, parūpinimas 
pikietui plakatų, vadovavi
mas pikieto. Ne visoms de
legacijoms tą dieną pavyko 
— didžiumai neužtenka vie-1

Daug žmonių šiandien 
skursta ne tiktai be savo 
namų, bet ir be buto. Ta
čiau vargiai galima įsivaiz
duoti, kokia būtų padėtis, 
koks skurdas, jeigu nebūtų 
miestuose vartotojų ir ren- 
dauninkų tarybų.

P a v y z d ž i ui, Bronx’o 
Council on Rent and Hous
ing aptarnauja 80,000 nuo
mininkų. Tai miestas mies
te. Tarybos narių skaičius 
artimas skaičiui mums ži
nomų miestų. Waterbury’o, 
Rockfordo, Lawrence, Lan
sing, Binghamton, Harris
burg (jei neskaityti aplink 
tuos miestus susibūrusių 
atskirų miestelių).

Bronxiečių taryba turi 
aštuonis pilną laiką dirban
čius organizatorius. Tačiau 
jie vieni, pražūtų, jeigu ne 
tie šimtai savanorių moti
nų ir “senukių,” kurios 
greta savo pareigų šeimai 
kas dieną atlieka galybes 
veiklios tarybos darbų. Or
ganizatoriai, paskirstyti 
atsakomybėn atskirų susie- 
dijų tarybų, kartu su jų 
veikėjais, vos spėja vado
vauti darbui.

Darbo diena rendaunin- 
kų tarybos organizatoriaus 
gyvenime prasideda anksti 
rytą ir baigiasi apie pu
siaunaktį. Šiame rašte ban
dau parodyti, kokie tie dar
bai, be kurių gal šimtai 
tūkstančių šeimų būtų iš
mestos iš anmų, butai sto
vėtų tušti, nes nuomos bū
tų užkeltos tiek, kad tik 
kelintasis iš darbininkų te- 
išsigalėtų mokėti.

Organizatoriaus d a r bo 
diena susideda vyriausia iš 
dviejų rūšių darbo: min
džioti laiptus vaikščiojant 
po namus tyrinėti padėtį ir 
mobilizuoti žmones; veik
ti į valdines įstaigas, įsta
tymų leidėjus ir teisėtumo 
organus miesto, valstijos ir 
federale skale. Organizato
rių, o taip pat ir moterų 
savanorių darbas niekad 
nesibaigia, kadangi niekad 
nesibaigia bandymai išmes
ti iš namų, kelti rendas ar 
panaikinti patarnavimus.

Kada kalbama apie Bronx 
Rendauninkų Tarybos dar
buotojus, žinome, jog tai 
atitinka Brooklyno ar kad 
ir Chicagos ar bile kurio 
miesto darbuotojams.

Teismai prasideda 9 va
landą ryto. Tiesa, kad tary
bos turi savo advokatų šta
bą, tačiau bylų visuomet 
yra daugiau, negu advokatų. 
Tad, pasitaręs su advoka
tais, o r g a n i z a t o r ius 
traukia į teismą vesti by
los ten, kur nepriteko advo
katų. Štai typiška byla:

Šimto šeimų namo gyven
tojai, 1206-08-10 Westches
ter Ave., ryžosi nemokėti 
po 75 centus rendos priedo 
už praėjusius šešis mėne
sius. Jie iš viso nenorėtų 
mokėti to priedo, nes mano 
ir be to gerai užmoką už 
butą. Gyventojų bylą ginti 
teisme eina Morris Fay- 
man, Lena Reich, Mrs. Ge- 
nipelson, Mrs. Katz.

Seka skubėjimas į Office 
of Housing Expediter, pasi

Šeimininkėms
Ši Skyrių Veda E. V.

Priedai prie Kalakutienos 
Ar Kitos Paukštienos

Praėjusiam skyriuje, dėl 
stokos vietos, nepadavėme 
recepto kalakutienos pada
žo (gravy) ir saldžiųjų bul
vių. Tie yra labai priimti 
dalimi kalakutienos pietų, 
nors nėra privalomi. Bile 
kurie iš daugelio priedinių 
produktų tiek pat tinka, 
nes kas skaniausia vienam, 
gal nepatiks kitam.

Kalakutienos Padažui
Imk kalakuto kepenis, 

skilvį, nuvalyk, išlupk iš 
skilvio vidurinę plėvę (pil
vą, kuriame virškinosi mai
stas), raumenį labai smul
kiai supjaustyk. Ištirpyk du 
šaukštus sviesto mažame 
puodelyje, pašutink jame 
kepenis ir skilvį kelias mi
nutes. Įmaišyk porą šaukš
tų miltu, dapilk vištienos 
(arba kalakuto kojų, 
galvos) sriubos ir pavirk 
vėl kelias minutes, nuolat 
maišant. Pasūdyk, įdėk pi
pirų (jei mėgsti). Pirm 
pat duodant ant stalo įmai
šyk pusę puoduko skystos 
grietinės ir taip pat nuolat 
maišant pakaitink, bet ne
užvirk.

Saldžiosios Bulvės
Porcijas padaugink ar 

pamažink, pagal reikalą. 
Čia paduodamoji yra maž
daug vidutinei šeimai.

Išvirk 6 vidutines bulves, 
nulupk, supjaustyk išilgai 
į \keturias dalis (arba gali 
pjaustyti kaip kitaip), su
dėk į išteptą blėtą, apibars
tyk puoduku rudojo cukraus 
arba pusiau maišyto su ru
duoju, 1 šaukšteliu drus
kos (tūlos dar barsto nut
meg ar kitų prieskonių), 
apdėstyk gabaliukais svies-

to (trečdaliu puodtfko). 
Kepk vidutiniu karščiu 
(apie 375 laipsniuose F.) 
apie pusvalandį, dažnai pa- 
laistant blėtoje susidariusiu 
syrupu. , .

Arba galima apspraginti 
ir ant pečiaus, tik reikia 
syrupą su visais priesko
niais sudaryti skauradoje 
ar blėtoje pirmiausia, su
dėti bulves, kaitinti ant len
gvos ugnies, dažnai apvar- 
tant iki aprus ir sugers sy
rupą.

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Litk. Daily) —Tree., Gruod. 8, 1948

Visokiame darbe gera sis-l 
tema pagreitina darbą. Jei
gu ne sistema, kriaučius te- 
bečiupinėtų vieną sermėgą 
per kelias dienas, šiaučius 
vienus čeverykus, stalius 
Vieną stalą ar kėdę, kuomet 
sistematiškai dirbant pada
roma daugeriopai daugiau.

Štai keli pagreitinimai 
namuose, įstaigose:

Ruošiantis gaminti valgį, 
pirmiausia susinešk, atmie- 
ruok viską pagal receptą. 
Tada pradėk darbą, sutau
pysi daug žingsnių, rankų 
plovimo - šluostymo ir lai
ko.

Valant namus, greičiau 
užbaigsi, vienu pradėjimu 
apšluostant visuose kamba
riuose dulkes, iš eilės klo
jant lovas, plaunant grin
dis, negu baigiant viename 
kambaryje visus darbus 
pirm pradėjimo kito kam
bario darbo.

s*
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i Veiksmų leidžiama kas 
dieną po daugiau už poros 
savaičių, bet ne sunkių ir 
ne daugiau, negu galima no
riai, be nuovargio atlikti. 
Vis dar svarbu prisilaikyti 
popietinio pogulio ir anksti 
atsigulti vakarais, vengti 

‘susijaudinimo ir vėlybų va
landų.

Prausimasis iki dviejų sa
vaičių leidžiamas tik apsi-

Baltinius greičiau sutai
sysi, jeigu iš karto perrink
si ir atskilsi mašina siuva
mus nuo rankinių, tamsius 
nuo šviesių. Tas pats prosi- 
jant — ranka nejučiomis 
įpranta* greičiau atlikti vie
nokį darbą, negu kaitalio
jant.
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Lietuvos Žinios

(Tąsa)
— Na, ką gi, — pasakė Procenko. — 

Galiu ją felčeriu į tavo batalijoną. Jei
gu etatas numatytas, tai galima.

— Man net gydytojo etatas numaty
tas.
’ — Na, maža kas kam numatyta. Tau, 
pavyzdžiui, batalijone numatyta astuoni 
šimtai durtuvų, o ar juos turi? O felčerį 
galiu duoti, tik su sąlyga.. . kad tu ma
ne į vestuves pakviesi. Ir štai dar kas ... 
Tik tu, Aleksiejau Ivanovičiau, neįsi
žeisk, jei aš tau aštriai pasakysiu. Tau ji 
žmona, o ba tali jonui ji felčeris, ir jokio 
kišimosi į batalijono reikalus, išskyrus 
sanitarinę dalį, negali būti. O tai, žinai, 
esti taip: moterys kartais ne iš blogos 
valios, o nuoširdžiai ima patarinėti... 
Šito štai kare negali būti.

— Aš tos pat nuomonės, — pasakė Sa
burovas. — Pagaliau, jei jūs abejojate, 
tegul ji pasilieka ten, kur dabar.

— Ne, neabejoju... — pasakė Pro
cenko. — Aš tik bendrai pagalvojau apie 
tai ir tau pasakiau. Štai ir viskas. Na,
— susigriebęs pridūrė jis, -— eik grei
čiau pas savuosius. Tavęs ten Masleniko- 
vas nebesulaukia. Įsimylėjęs jis tave, ar 
k?? ' <

— Aš gi ne mergaitė.
— Myli, labai myli. Tokiomis akimis 

į mane žiūrėjo, tarsi aš tave suėdžiau. 
Turėjau jam pasakyti: grįš jūsų Sabu
rovas, grįš, nesijaudinkite.

— Kas gi jums vis dėlto papasakojo, 
drauge generole?

— Kas papasakojo? Vaninas. Tu, be
rods, į jį piktai žiūri.

• — Ne, kodėl?
— Taip sau, nieko man apie jį neužsi

minei. Tad, jei piktai žiūri, — be reika
lo. Geras žmogus ir tave gerbia. Na, eik, 
eik, — ir Procenko ištiesė Saburovui 
ranką. — Manau, vokiečiai rytoj viską 
pakartos. Bet jei jiems nepavyko šian
dien, tai rytoj juo labiau nepavyks. Šitą 
dalyką aš nujaučiu. Bet,5— ir Procenko 
pakalė pirštą, — geras nujautimas — 
nujautimu, o jei Volga dar dvi dienas 
nesustos, tai išsibaigs sviediniai. Tau
pyk. Ir davinį taupyk. Iki pasimatymo.

— Iki pasimatymo, drauge generole.
XXI

Naktis buvo tamsi. Tai dešinėje, tai 
kairėje, per keletą šimtų metrų šleptelė
davo atsitiktinės minos, ir kaip tik dėl 
to, kad sprogimai buvo reti ir netikėti, 
Saburovas keletą kartų krūptelėjo.

Kai jis priėjo blindažą ir apkase pa
matė pažįstamą Petios figūrą, jam pasi
rodė, kad jis grįžo namo.

Draugas kapitonas, — apsidžiaugė 
Petia. — O mes — jau jūsų laukėme, 
laukėme.

— Verčiau būtumėte mažiau laukę, o 
geriau kariavę. Nėra ką besakyti, gražią 
dovanėlę man sugrįžtančiam paruošėt,
— pasakė Saburovas, stengdamasis pa
slėpti susitikimo džiaugsmą. — Namą 
atidavėte.

— Tai tiesa . .. Labai jau užgulė, o tai 
būtume neatidavę. Jėgų nebuvo. Iš mūsų 
batalijono juk keturiasdešimt žmonių 
generolas ' paėmė.

— Ne tik iš jūsų ir iš kitų paėmė.
— Tai ir kitus paspaudė, — įskaudin

tas pasakė Petia. — Nebuvo jokios gali
mybės ... O jau komisaras ir Masleni- - 
kovas jūsų laukė, laukė.

— Kur jie?
— Draugas Vaninas Čia.
—*• O Maslenikovas? •

' — O Maslenikovas, kai ėmė temti, nu
ėjo į namą. Ten dabar dieną nepraeisi.

— O iki vokiečių nuo čia kiek dabar?
— Kairėje toli, kaip ir buvo, o šitame 

šone, — Petia mostelėjo į dešinę, — še
šiasdešimt metrų nebus. Viskas girdėti.

— Daug žmonių užmušė? — paklau
sė Saburovas.

— Vienuolika užmuštų, trisdešimt du 
sužeistų, — pasakė Petia, mėgęs tikslius 
atsakymus. — O paskui dar Mariją Iva- 
novną užmušė.

— O vaikai? s
Ir vaikus taip pat. Visus juos kar

tu. Tiesiog į jų rūsį bomba pakliuvo. 
Vien duobė, o aplink nieko nematyti.

— Kada taip?
. — Vakar.

Saburovas prisiminė, kaip šita mote

ris seniai, rodos, prieš visą amžinybę, pa
sakė jam abejingu balsu: “O jei bomba, 
tai tegul — vienas galas visiems, kartu 
su vaikais.”

— Taip, daug tu man priplepėjai, — 
pasakė Saburovas. — Geriau būtum ma
žiau, — ir, praskleidęs apsiaustą - pala
pinę, įėjo į blindažą.

Vaninas snaudė už stalo. Jis rašė po
litinį pranešimą ir taip užmigo, įsikniau
bęs galvą j popierių ir išplėtęs ant stalo 
rankas. “Moraliai — politinio elgesio 
neigiamų atsitikimų nėra” — buvo pas
kutinis sakinys, kurį spėjo parašyti Va
ninas prieš užmigdamas.

— Vaninai, — pašaukė Saburovas, 
pastovėjęs ties juo, — Vaninai.

Tasai pašoko.
— Vaninai, — pakartojo Saburovas, 

— tai aš.
Vaninas ilgai kratė jam ranką, žiūrė

damas į jį, kaip į ateivį iš ano pasaulio.
— O mes jau dėl tavęs nerimome, — 

pasakė jis.
— Jūs, rodos, čia neturėjote laiko ne

rimti?
— Ne, įsivaizduok sau, radome laiko. 

Velnias tave žino, kažkas tavyje yra, kad 
be tavęs nuobodu. Gal tas, kad tu toks 
didelis — kai tavęs nėra, atrodo, tarsi iš 
kambario krosnis būtų išnešta.

— Dėkui už palyginimą.
— Palyginimas gal netikęs, o iš esmės 

taip yra. Tarp kitko, artėja šalčiai, o tu 
be reikalo įsižeidi — krosnis dabar būti
niausias reikmuo.

— O jūs, žiūriu, ją ir pastatėte.
— O kaip gi, pastatėme. Gerai kūre

nasi. Nori pasišildyti?
Užuot atsakęs, Saburovas atsisėdo ant 

lovos, nusiavė batus ir ištiesė kojas prie 
ugnies.

— Gerai, — pasakė jis. — Labai ge
rai. Priskundei mane generolui.

Vaninas susijuokė.
— Priskundžiau. Juk aš komisaras. 

Juk aš turiu žinoti, kas dedasi žmonių 
sieloje. Tad pamačiau, kad tavo siela ne 
vietoje, ir — malonėkite.

— Visų siela ne vietoje, — pasakė Sa
burovas, — ir kol truks karas, ji į vietą 
negrįš... O ką Maslenikovas, į namą 
nuėjo.

— Taip. Vis nekantrauja.
— Sugrįš iki ryto?
— Turėtų. Jei iki ryto negrįš, vadi

nas, iki kito vakaro. Ten ir iš ten dieną 
nepraeisi: iš dešinės ir iš kairės viską 
apšaudo iš kulkosvaidžių kryžmine ugni
mi.

— Kas gi ten pasiliko?
—Kokia penkiolika žmonių. Koniuko- 

vas ten komendantas. Juk Potapovas už
muštas.

— Na?
—, Užmuštas. Koniukovą aš jau kritiš

ką minutę pats kuopos vadu paskyriau. 
Langiau nebuvo ko. Kai mus išmušė, jis 
su kuopos likučiais atsisėdo name.

— Nejau antroje kuopoje tik penkioli
ka žmonių?

— Ne, — pasakė Vaninas, — dar de
šimt žmonių čia yra. Jie iš dviejų pusių 
pasitraukė nuo namo, o jis pasiliko na
me. Apie dvidešimt penki žmonės antro
je kuopoje.

— O kitose?
—Kitose truputį daugiau. Štai, žiū

rėk.
Popieriaus lapely Vaninas, būdingu 

jam tvarkingumu, surašė visų kuopų tu
rimus žmones.
' — Taip, —pasakė Saburovas, — daug 
praradai. — Na, -o kur dabar priešakinė 
riba? \

— O štai, žiūrėk, prašau, — Vaninas 
pasirausė byloje ir ištraukė brėžinėlį. — 
Maslenikovas paruošė tavo sugrįžimui.

Brėžinėlyje buvo atžymėtas batalijono 
išsidėstymas. Batalijonas jau nebeišsiki- 
šo kyliu į priekį, kaip tai anksčiau buvo, 
o stovėjo vienoje linijoje su kitais bata- 
lijonais, išilgai sugriautos gatvės dešinės 
pusės, ir tik vienas namas, brėžinėly ap
vestas taškiukais, liežuviu išsikišo į prie- 
kj.

— Tiesą sakąnt, tas namas apsuptas, 
—t pasakė Vaninas. — Vokiečiai dieną 
mūsų ten neprileidžia. Šliaužiojame 
naktį. h

(Bus daugiau)

Centrinės statistikos Val
dybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos pranešimas apie 
Valstybinio plano atstatant 
bei vystant TSRS liaudies 
ūkį įvykdymo rezultatus 
11948 m. III ketvirty, be a- 
bejo, bus visų socializmo 
šalies draugų sutiktas su di
džiu džiaugsmu.

Šitie rezultatai liudija a- 
pie naują galingą tarybinio 
liaudies ūkio pakilimą. Šitie 
rezultatai rodo, kokių pui
kių laimėjimų gali pasiekti 
trumpiausiu laiku šalis, kur 
valdžia ir visi turtai yra 
darbo žmonių rankose, ša
lis, kur nėra išnaudotojų, 
parazitiškų klasių.

1948 m. trečio ketvirčio 
planas įvykdytas visos pra
monės bendroje produkcijo
je 107 procentais. Viršum 
plano išleista žymus kiekis 
pramonės produkcijos, tame 
skaičiuje juodųjų ir spal
votųjų metalų, anglies, ma
šinų bei įrengimų, sodos, 
dažalų Jangams stiklo, šife
rio, audinių, miltų, augali
nių riebalų, spirito ir mui
lo. "

Trečiame ketvirtyje TS
RS pramonė išleido produk
cijos 23 proc. daugiau negu 
tuo pat 1947 m. laikotarpiu. 
Srityse, buvusiose vokiečių 
okupacijoj, pramonės bend
roji produkcija padidėjo pa
lyginus su 1947 m. III ket
virčiu 38 procentais, ketaus 
lydymas — 29 procentais, 
plieno lydymas — 63 proc., 
valcuoto geležies gamyba — 
53 procentais, elektros e- 
nergijos išdirbimas — 33 
procentais, cemento gamy
ba — 39 procentais, anglies 
iškasimas Donbase — 20 
procentų.

i

Įvairių tarybinės indust
rijos šakų darbo analizė III 
ketvirty rodo visuotinį TS
RS liaudies’ ūkio kilimą. 
Pramonė ir žemės ūkis, 
transportas ir prekių apy
varta, kapitalinė statyba ir 
materialinė darbo žmonių 
gerovė nenukrypstamai ky
la. Būdinga, jog iš 25 są
junginių Tarybų Sąjungos 
ministerijų 23 ne tik kad į- 
vykdė, bet ir žymiai virši
jo valstybinius uždavinius.

Rugpiūčio mėn. 29 d. ta
rybinėj spaudoj buvo pas
kelbtas dokumentas, didelės 
valstybinės reikšmės. 35 
Maskvos pramoninių įmo
nių kolektyvai pranešė Jo
sifui Stalinui apie savo įsi
pareigojimą duoti Tėvynei 
šiais metais papildomų 172 
milijonų rublių su taupų, sa
vikainos viršumplaninio su
mažinimo sąskaiton. Šita 
iniciatyva buvo karštai pa
laikyta visų šalies pramonės 
centrų gamyklose ir fabri
kuose. Trečias ketvirtis jau 
davė šio judėjimo, turinčio 
didžią ateitį, apčiuopiamų 
rezultatų. Pramoninėj pro
dukcijos savikainos sumaži
nimo planas liepos — rug
sėjo mėn. viršytas. Bendros 
viršumplaninės s u t aupos 
per devynis 1948 metų mė
nesius prašoko 4 milijardus 
rublių.-

Darbininkų darbo našu
mas socialistinėje gamyboje 
auga iš ketvirčio į ketvirtį. 
Stachanoviniai darbo meto
dai, pagrįsti tarybinių dar
bininkų kvalifikacijos toly
džio kėlimu ,technikos įsavi
nimu, įgalino 1948 m. tre
čiame ketvirtyje, palyginus 
su tuo pat 1947 m. laikotar
piu, pakelti pramonės dar
bininkų darbo našumą 11 
procentų. Tarybinių darbi
ninkų darbo našumo pakili
mas yrą svarbiausias veiks
nys viršijant pagrindinių'

socialistinės industrijos ša
kų valstybinius uždavinius.

Socialistinės visuomenės 
darbininkas pats stengiasi 
pakelti savo darbo našumą. 
Jis giliai tuo suinteresuotas. 
Nes jis dirba ne kapitalis
tui, bet savo socialistinei 
valstybei, sau. Dauginda
mas gaminamų materialinių 
vertybių kiekybę, jis kartu 
kuria realių prielaidų jo 
paties gerovei toliau augti. 
TSRS pramonės darbininkų 
darbo atlyginimo fondas III 
ketvirty išaugo 14 procen
tų. Realus darbo atlygini
mas TSRS auga ne tik pini
ginį atlyginimą pakėlus. 
Tarybų Sąjungoj nuosekliai 
yra vedama plataus vartoji
mo prekių kainų sumažini
mo politika. Panaikinus 
kortelių sistemą TSRS pas
tebima nenukrypstamai au
gant vartojimą. Tai įvyko 
visų pirma dėl to, kad žy
miai išaugo realus darbo 
atlyginimas. Duonos parda
vimas TSRS 1948 m. III ket
virty išaugo palyginti su
1947 m. III ketvirčiu 56 pro
centais, žuvies produktų — 
20 procentų, cukraus — 92 
procentais, konditerijos ga
minių 41 procentu, medvil
ninių audinių — 55 procen
tais, vilnonių audinių —* 41 
procentu, šilkinių—24 proc., 
odinės avalynės — 28 proc, 
ir guminės avalynės — 2 
kartais. Žemės ūkio produk
tų kolektyvinių ūkių rinko
se parduota 22 proc. dau
giau negu prieš karą, čia 
prisidėjo gausus 1948 metų 
derlius.

Socialistinis žemės ūkis
1948 m. išplėtė pasėlio plotą 
13,3 milijono hektarų. Ne
paisant nepalankių meterio- 
loginių sąlygų daugumoje 
Pavolgio rajonų, grūdinių 
kultūrų derlius TSRS žy
miai pralenkė pernykštį. 
Stambiųjų raguočių skai
čius kolektyviniuose ūkiuo
se 1948 m. rugsėjo mėn. 1 
d. palyginus su tuo pat pra
ėjusių metų laikotarpiu pa
didėjo 22 proc/, kiaulių — 
71 proc., avių ir ožkų — 15 
proc. ir arklių — 11 pro
centų.

Tarybinė liaudis pavadi
no 1(948 metus lemiamais 
pokarinio penkmečio me
tais. TSRS darbo žmonės 
daro visa, kad šitie metai 
pavirstų šaliai atsiekimų 
triumfo metais ir parūpintų 
penkmečio plano įvykdymą 
per ketverius metus. Centri
nė Statistikos valdyba savo 
pranešime nurodo, jog per 
9 mėnesius 1948 metų tary
binės pramonės bendroji 
produkcija pralenkė viduti
nį prieškarinių 1940 metų 
lygį 14 procentų, įskaitant 
rugsėjo mėn. 26 procentus. 
Tokiu būdu prieškarinis 
TSRS pramonės gamybos 
lygis ne tik pasiektas, bet ir 
prašoktas. *

KRITIKŲ SEKCIJOJE
VILNIUS, ’ sp. 21 d.—Eili

niame savo posėdyje kritikų 
sekcija aptarė Ant. Venclovos 
atliktą A. Puškino “Eugeni
jaus Oniegino” vertimą.

Pranešimą padarė prof. V. 
Putinas-Mykolaitis. Jis pa
brėžė didžiulę reikšmę, išver
čiant į lietuvių kalbą “Euge
nijų Onieginą,” plačiau apsi
stodamas ties kliūtimis, kurias 
vertėjui teko nugalėti ver
čiant šį rusų literatūros še
devrą, o taip pat nurodyda
mas eilę vertėjo paliktų spra
gų, kurios menkina vertimo 
kokybę.

Diskusijose dalyvavę K. 
Korsakas, J. Šimkus, T. Til
vytis, V. Sirijos Gira, B. 
Pranskus, A. Vengrys vienin
gai pabrėžė, kad “Eugenijaus 
Oniegino” vertimas rodo, jog 
mūsų poezijos vertimų kultū
ra tolydžio kyla, tobulėja, 
čia pat kalbėjusieji iškėlė ei
lę vertimo trūkumų, labiau
siai—puškiniško stiliaus leng
vumo, žaismingumo stoką.

Savo atsakyme Ant. Venc
lova pasižadėjo, ruošdamas 
antrąją vertimo laidą, ištaisy
ti žymesnes klaidas, vertimą 
patobulinti.

LIBRETO “GIRIA ŪŽIA” 
APTARIMAS

VILNIUS.—Spalio 14 dieną 
Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungoje, dalyvaujant rašy
tojams ir kompozitoriams, bu
vę aptartas B. Dauguviečio 
parašytas operai libreto “Gi
ria ūžia.” Libreto parašytas 
jau prieš dvejetą metų, mu
ziką pagal šf libreto rašo 
komp. A. Klenickis. Pasita
rime paaiškėjo, kad trys ket
virtadaliai operos muzikos 
(klaviro) jau parašyta, bet 
kurinf baigti sukliudė abejo
jimai dėl kai kurių libreto vie
tų idėjinio teisingumo.

Pasitarime gana išsamiai 
buvo išnagrinėtas libreto, iš
keltos kai kurios idėjinės pa-, 
klaidos, jo autoriui duota 
vertingų patarimų, kaip libre
to pataisyti. Dauguvietis ir 
Klenickis su eile padarytų pa
stabų sutiko ir pasižadėjo im
tis tolimesnio bendro darbo, 
kad pagaliau būtų sukurta 
pirma tarybinė lietuviška ope
ra.

★ ★ ★ 
LIETUVOS TSR DAILININ
KU DARBAI VISASĄJUN
GINĖJE PARODOJE

VILNIUS, sp. 21 d.—30-
toms VLKJS metinėms pa
gerbti Maskvoje atidaroma 
Visasąjunginė dailės paroda. 
Iš Vilniaus į šią paroją iš
siųsti mūsų respublikos daili
ninkų ir skulptorių darbai. 
Parodai skirti kūriniai vaiz
duoja didvyrišką komjaunimo 
kovą prieš buržuazinį 
režimą Lietuvoje, prieš vokiš
kuosius okupantus, o taip pat 
parodo pirmaujantį komjau
nimo vaidmenį pokarinėje 
respublikos socialistinėje sta
tyboje.

Išsiųstų į parodą kūrinių 
tarpe Dailės instituto studen
tės PaškaUskaitės graviūra

Binghamton, N. Y.
SVARBI PASKAITA

Liet. Literatūros Draugijos 
20 kuopos priešmetinis. susi
rinkimas Įvyks penktadienį, 
gruodžio 10 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Salėjo. Bus 
rinkimas kuopos komiteto 
1940 metams ir reikės aptar
ti kiti svarbūs reikalai.

Kurie nariai, dar negavote 
naujos knygos “žmogus ir 
Mašina,” galėsite čionai gau
ti. Be to, bus skaityta gana 
svarbi paskaita apie poeto ir 
lietuviško diplomato Juirgio 
Baltrušaičio kūrybą. Paskaitą 
parašė žymus literatas Dr. A. 
Petriką. Visi nariai pasisten
kite dalyvauti. Š. J.

“Partizanė,” švario bareljefas 
“Tarybų Sąjungos didvyrė 
Marytė Melnikaitė,” Ulozai- 
tės bareljefas “Liaudies Šokė
ja” ir kiti.

★ A ★
TEATRO STUDIJOJE

VILNIUS, sp. 21 d.—Vil
niaus Valstybinio dramos te
atro studija komjaunimo ju
biliejui rengia specialią pro
gramą. Studijos studentai 
parodys ištraukas iš Gorbato- 
vo pjesės “Tėvų jaunystė” ir 
literatūrinj - meninf montažą 
“Komjaunimo kovų kelias.”

Kauno Dramos Teatro 
Gastroles Kaišiadoryse

Kauno valstybinis dramos 
teatras Kaišiadoryse davė K. 
Simonovo 6 pav. pjesės “Taip 
ir bus” ((rež. Dineika) 2 
spektaklius mokykloms ir vi
suomenei. Kaišiadoriečiai lau
kia ir kitų teatrų pasirodymo.

K. Baliūnas.

Montello. Mass
Per kelis metus sirgęs An

tanas Yakavonis mirė. Velio
nis priklausė prie šv. koko 
Draugystės, Lietuvių Piliečių 
Kliubo. Paliko nuliūdime mo
terį, sūnų, dukterį ir daug gi
minių ir draugų. ' Palaidotas 
religiniai.

Mirė George -Smaliukas. 
Sunki buvo jo gyvenimo pa
baiga, nes neturėjo abiejų 
kojų. Gulėjo miesto prieglau
dos namuose. Jį aplankyda
vo jo žmona, sūnus- ir duktė. 
Velionis priklausė prie Šv. 
Roko Draugystės ir Piliečių 
Kliubo. Palaidotas laisvai, 
miesto kapinėse.

Lapkričio 22 d. mirė Char
les Matulis. Rado jį negyvą 
jo spaustuvėj, kurioj spaus
dindavo plakatus ir tikietus. 
Ten jis ir gyveno. Paliko nu
liūdime dukterį, brolį ir dau
giau giminių.

Lapkričio 30 d. mirė Liud
vikas Pribušauskas. Jis pri
klausė prie šv. Roko Drau
gystės. Paliko nuliūdime žmo
ną, sūnų, dukterį, daug gimi
nių ir draugų. Palaidotas 
miesto kapinėse.

Senas Laisvės skaitytojas ir 
progresyvio judėjimo rėmėjas 
Antanas Valantukevičia pasi
davė į Brockton City ligoninę 
operacijai. Ligoninė randasi 
ant Center St. Linkime jam 
greitai pasveikti.

Žolynas.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
<mdarau 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

kitokių

4 pūsi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Trėč.

1113 Mt. Venwn 
PHILADELPHIA, PA.

Telėfonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
nakt|, greit suteiksime 
rpodernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder- * 
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

O



Nedora Moteris
Rašo JACK LONDON

(Pabaiga)

Nežymus linktelėjimas ir 
liepsnoję skruostai buvo jos 
atsakymas.

Jis valandėlę ginčijosi pats 
su savimi ir atrodė, lyg na
ras, pasiruošęs kiekvieną aki
mirką nerti.

—Papasakok man apie tai, 
—praneško jis visiškai tvirtai, 
—jūs man turit viską papasa
koti.

—Ar jūs man—kada nors— 
atleisite? — paklausė ji tyliu 

'silpnu balseliu.
Jis pagalvojo, giliai atsi

duso ir nėrė:
—Taip/—tarė jis nusiminęs, 

—aš jums atleisiu. Tęskite to
liau.

—Nebuvo nė vieno žmo
gaus, kuris man pasakytų,— 
pradėjo ji.—Mes taip .dažnai 
būdavom drauge. Tada aš 
visiškai nepažinau gyvenimo.

Ji susimąstė. Bešfordas ne
kantriai kramtė lūpą.

—Jei aš būčiau žinojusi. . .
Ir vėl susimąstė.
—Tęskite toliau,— paragino 

jis. *
—Mes būdavome beveik 

kiekvieną vakarą kartu.
—Su Biliu ? — paklausė jis 

taip įsiutęs, kad net ji išsigan
do.

—Taip, žinoma, su Biliu. 
Mes buvome vienas kitą taip... 
Jei aš būčiau žinojusi... man 
niekas nepasakė... aš buvau 
tokia jauna. . .

Ji prasižiojo, lyg norėdama 
toliau kalbėti, ir baimingai 
pažvelgė į jį.

—Niekšas!
Taip surikęs Neclas Bešfor- 

das pašoko ant kojų; dabar 
jis jau nebebuvo nuvargęs 
graikas, bet stiprus ir įtūžęs 
jaunas vyras.

—Bilis nėra niekšas. Jis ge
ras vyras,—Loreta gynė jį taip

tvirtai, jog tai labai nustebino 
Bešf ordą.

—Aš manau, kad jūs man 
dabar pasakysite, jog tai buvo 
j ūsų kaltė,—tarė jis kandžiai.

Ji linktelėjo.
—Ką—šūktelėjo jis.
—Tai buvo mano kaltė, — 

tarė ji tvirtai. — Man reikėjo 
jam neleisti, aš buvau kalta.

Bešfordas liovėsi vaikščiojęs, 
ir kai jis ėmė kalbėti, jo bal
sas buvo nuolaidus.

—Gerai,—tarė jis.—Aš ju.gr, 
Loreta, mažiausiai kaltinu, jūs 
buvote labai garbinga, bet Bi
lis teisu?, o jūs klystate. Jūs 
turite tekėti.

—Už Bilio? — paklausė ji 
neaiškiu, vos girdimu balsu.

—Taip, už Bilio. Aš pasi
rūpinsiu tuo. Kur jis gyvena? 
Aš jį priversiu.

—Bet aš nenoriu tekėti už 
Bilio!—sušuko ji išsigandusi. 
O, Nedai, argi jūs tai pada
rysite ?

—Aš padarysiu,—atsakė jis 
griežtai.—Jūs privalote. Ir Bi
lis privalo. Ar jūs supran
tate ?

Loreta vėl įsikniaupė j 
minkštą kėdės atlošą ir pradė
jo aistringai raudoti.

Visa, ką Bešfordas galėjo 
pradžioje nugirsti, buvo:

—Bet aš nenoriu palikti 
Daizės! aš nenoriu palikti 
Daizės!

Jis nervingai vaikščiojo šen 
ir ten, paskui sustojo ir smal
siai ėmė klausytis:

—Iš kur aš galėjau žinoti? 
Ooo . . . oooo !—verkė Loreta. 
—Jis man nepasakė, niekas 
kitas manęs nebučiavo. Aš 
niekuomet nepagalvojau, kad 
pabučiavimas gali būti toks 
baisus... iki... ooo... oooo... 
paskui jis man rašė. Aš tik 
šiandien rytą gavau laišką.

Jo veidas nušvito. Atrodė, 
lyg kristų ant jo šviesa.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

—Tai dėl f o jus verkiate?
—N-ne.
Jis nusiminė.
—<Na, tai ko gi pagaliau jūs 

verkiate ?—paklausė beviltiš
ku balsu.

—Todėl, kad jūs man liepė
te tekėti už Bilio. O aš ne
noriu tekėti už Bilio. Aš ne
noriu palikti Daizės. Aš pati 
nežinau, ko aš noriu. Aš no
rėčiau būti numirusi.

Jis nervinosi, kaupdamas jė
gas kitai pastangai.

—žiūrėkit, Loreta, būkit 
protinga. Kas ten buvo su tais 
pabučiavimais? Jūs man nie
ko nepapasakojat.

Ji tylėdama maldaujančiai 
pažvelgė į jį.

—Ar aš privalau ? — paga
liau kukčiodama pravapėjo ji.

—Jūs privalote, — įsakmiai 
tarė jis.—Jūs turite papasako
ti man viską.

—Gerai... argi iš tikrųjų 
aš privalau?

—Jūs privalote!
— Jis. . . aš. . . mes. . . — 

pradėjo kukčiodama, paskiri 
pramikčiojo:

—Aš jam leidau ir jis ma
ne pabučiavo.

—Tęskite toliau,—susijaudi
nęs įsakė Bešfordas.

—Tai viskas,—atsakė ji.
—Viskas? —jo balse buvo 

jaučiamas didelis abejojimas.
—Viskas?—jos balse taip 

pat buvo jaučiamas nemažes
nis klausimas.

—Aš manau . . . argi. . . nie
ko blogesnio?—Jis aiškiai su
prato savo kvailą būklę.

—Blogesnio ?—ji nuoširdžiai 
nustebo.—Argi galėtų būti kas 
blogesnio, Bilis sakė. . .

—Kada gi jis tai pasakė?— 
nutraukdamas paklausė Beš
fordas.

—Šiandien rytą savo laiške. 
Bilis sako, kad jis mano... 
mūsų . . . mūsų bučkiai būtų 
baisūs, jeigu mes neapsives- 
tume.

Bešfordo galvoje ūžė.
—Ką daugiau Bilis rašė?— 

paklausė jis.
—Jis sakė, kad jei moteris 

leidžia vyrui bučiuoti save, tai 
visuomet ir išteka už jo, nes

kitąip tai jbūtų baisu. Jis sa
kė, jog toks esąs paprotys; 
o aš manau, kad taj yra blo
gas ir piktas paprotys, kuris 
man visiškai nepatinka. Aš 
žinau, aš esu baisi, bet aš čia 
nieko negaliu pagelbėti,—drą
siai pridūrė ji.

Bešfordas išsiblaškęs paėmė 
cigaretę.

—Ar jums patinka, kad aš 
rūkau ?—paklausė jis ir brūkš
telėjo degtuką. t

Paskui susigriebė.
—Atsiprašau ! — sušuko jis, 

numesdamas degtuką ir ciga
retę.—Aš nenoriu rūkyti. Aš 
visai nepagalvojau. Tai, apie 
ką aš galvojau, yra...

Jis pasilenkė prie Loretos, 
paėmė jos rankas, paskui at
sisėdo ant kėdės krašto ir vie
na ranka švelniai apkabino ją.

—Loreta, aš esu kvailys. Aš 
iš tikrųjų taip manau. Ir aš 
manau kai ką daugiau. Aš 
noriu, kad jūs būtumėt mano 
žmona.

Ji tylėjo, o jis su baime lau
kė jos atsakymo.

—Jūs galit man atsakyti,— 
paragino jis.

—Aš noriu ... jei. . .
—Gerai, tęskit toliau. * Jei 

kas ?
—Jei man nereiktų tekėti 

už Bilio.
—Jūs gi negalit ištekėti už 

mūsų abiejų,—beveik sušuko 
jis.

—Ir artai. . .apie ką kalbėjo 
Bilis. . . argi tai nėra toks pa
protys ?

—Ne, tai nėra paprotys. 
Taigi, Loreta, ar jūs norit te
kėti už manęs?

—Nepykit ant manęs,—tei
sinosi ji rimtai.

Jis apkabino ją ir pabučia
vo.

—Aš norėčiau, kad būtų 
toks paprotys,—tarė ji silpnu 
balsu, kai jis bučiavo ją,—nes 
tada aš turėčiau ištekėti ir už 
jūsų, Nedai... brangusis, ar 
ne ?

Vertė R. Stropus.

Philadelphia, Pa.

žoles arbatos
X FORMOJE

Originates Dramaturgijos Klausimo 
Svarstymas Vilniuje

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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.

Valo krauju nuo visokių nešvarumų 60c 
Nuo išgąsčio, bemiegčs, galvos ir spran

do skaudėjimų, ausyse ūžimo ........... 85c
Nuo kosulio, dusulio bei astmos ........... 60ę
Vyriškumo pataisymui .......................... 51.25
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay-fcvcr

ar rose catharh ...................................... 51.25
Sunkių mėnesinių sureguliavimas ....... 75c
Bailių arbata 85c. Mestis .................. $1.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo

tarpina ir varo laukan akmenėlius 60c 
Ncsišlapyk bemiegant .............................. 60c
TRAJANKOS sapnys dėl arielkos ....... $1.00
Valnija vidurius, labai gera arbata 60c 
Nuo sutukimo .eik kūdyn .................. 85c
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ............... 85c
Nuo užsisenėjusio bronkaitis .................. 75c
Nuo visokių išbėrimų, pimples ........... $1.00
Plaukų tonikas nuo pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilimą ir slinkimo 60c 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ........... 85c
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ........... 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų ........... 60c
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. Šita arbata ne tik užeina keliu 
šioms ligoms, bet išlaipina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laikų ..............................■...................... $1.75

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį
ir galima vartoti bile kur ............... $1.25

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių ....... 60c
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 15

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 8
tuzinai už $1.00.

....Žolės yra sudėtos j pakelius su nurody
mais, kaip vartoti.

LDS NARIAMS
LDS 5 kuopos susirinkimas 

Įvyks nedelioj, 12 d. gruodžio, 
2 vai. po pietų, 735 Fair
mount Ave. Prašomi visi na
riai būti laiku, nes turėsime 
daug svarbių reikalų. Po or
ganizacinių reikalų turėsime 
užkandžių ir gėrimo. Tai vi
si ir visos būkite.

IP. Walantiene.
Prot. Raštininkė.

VILNIUS.—š. m. spalio 15 
d. Lietuvos Tarybinių Rašyto
jų rūmuose įvyko Dramatur
gų sekcijos posėdis, 'dalyvau
jant gausiam dramaturgija 
besidominčių draugų būriui. 
Dramaturgų sekcijos naujas 
sekretorius Kernagis padarė 
pranešimą apie ligšiolinį Dra
maturgų sekcijos nuveiktą 
darbą. Lietuvos Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos sekretorius 
J. Baltušis padarė platų ir iš
samų pranešimą apie mūsų 
meto tematiką dramaturgijo
je. Jis pažymėjo, kad iki šiol 
mes teturime tik šešetą tary
binių pjesių didžiajai scenai, 
kai tuo tarpu yra nepapras
tai gausu aktualių temų, ku
rių mūsų dramaturgai nepa
lietė. Pranešėjo manymu, vi
siškai galima sustiprinti mūsų 
dramaturgų veiklą, jeigu Ra
šytojų Sąjunga, prie jos esan
ti Dramaturgų sekcija, Meno 
Reikalų Valdyba ir patys te
atrai koordinuos savo darbą, 
tikrai norės turėti naujų ta
rybinių, aktualių scenos vei
kalų.

B. Dauguvietis padaro pra
nešimą apie teatrų bendra
darbiavimą su dramaturgais. 
Jis kritikuoja Dramaturgų 
sekcijos, kurios pirmininku jis 
yra, ligšiolinę veiklą ir nurodo, 
kad ateityje ta veikla turi 
Įgyti kitokį pobūdį. Svar
biausiu dalyku naujoms pje
sėms atsirasti jis laiko reika
linga sukurti autoritetingą ko
lektyvą (Dram.1 sekcijoje, -ar 
kur kitur), kuris Įvertintų iš 
autorių gaunamas pjeses, nu
statytų, ar galima tas pjeses 
atitinkamai pataisyti, jeigu 
yra reikalas, surastų auto
riams konkrečią paramą ir 
pagaliau rekomenduotų tea
trams pjeses priimti. Jis pa
sisako už dramaturgų darbo 
kultūros kėlimą ir pažymi, 
kad pjesių autoriai, kurdami 
savo veikalus, vis dėlto turi 
turėti kokią nors naują mintį, 
kokią jie nori savo veikalu 
visuomenei, pasakyti. Jis dar
gi siūlo iš dramos teatrų pa
imti literatūrines dalies vedė-

M. ZUI(AITIS, 334 Dean Terr. 
Spencerport, N. - Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

SANDĖLIS, KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Ccluloldos gražiais 
viešais. Tilžės spaudos .................. $1.75

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos
mišios,> juodais apdarais ...................... 7uc

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie reiškia .............................. $2.25

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi ....... 60c
Saulė ir visos dangiškos planetos ir

jų kelionė vienos aplink kitą .... .......... 50c
Celibatas, neženotų kunigų ......................  80c
Sawizrolas didis klasterius ...................... 85c
Raginis, gražios pasakos ...................   85c
Dainų apie 120 įvairiausių .................. 75c
Jonas ir AJenutė, gražios pasakos ....... 25c
Laimė ir planetų nubudimai ............... 25c
Naujausia didalė sapnų knyga .........   $1-75
Detroito muštynės už dalinimą lapelių

prie lietuvių bažnyčios ..........................
Duktė marių, graži ąpysaka ...................
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno pustynėje ...............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas ..................................
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos ..............................
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .......
Tštorija Seno ir Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkės

ir kiti monologai ..................................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ...........
Keliautojai j Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti .......
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie

žmogų priveda ........................................
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ...........

35c 
25c 
25c 
25c 
35c 
25c

35c 
30c 
25c

35c 
25c 
35c 
35c

25c 
25c

Patarimai vyrams ir moterims apie 
lyties dalykus su paveikslais ....... $2.50

Praloto Olšausko gyvenimas su meilužę 
ir jos pasmaugimas ... .. ............  25c

Pekla, kur ji yra/ir kam reikalinga?
Su kankinimo paveikslais ..........  85c

Raktas į laimingesnį gyvenimą .... ......  $1.00
Ragann, gražios apysakos ...................... 85c
Rymo Pbpiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? .......... .’...........  $1.50
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Kabalas, lajinių nubūrimas .................. 15c
Lietuviška gaspadinč, su 450 receptų $1.00

M. ZUKAITIS, 334 pę#n Terr.
Spencerport, N. Y.

Tampa, Florida
Piknikas Buvo Sėkmingas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kuopos pirmas pikni
kas šį sezoną buvo pilnai pa
sekmingas. Jis Įvyko 28 d. 
lapkričio, pas Bernotus ant jų 
ūkio, netdli Tampa, arti USA 
kelio No. 41.

Diena pasitaikė graži, o sve
čių turėjome daug. Dalyva
vo, kaip vietiniai, taip ir iš 
toliau. Uraitis atvyko iš Or
lando, Jąrusz iš Inverness, 
Pobe iš Odessa, o kiti iš St. 
Peterburg ir Clearwater. Gai
la, kad dėl ligos negalėjo da
lyvauti J. Vilkelis iš Orlando 
ir J. Z ab lack as iš Clearwater. 
Sirgo ir Jurgis Bernotas, pik
niko vietos savininkas, bet jis 
kiek pagerėjo Mr stengėsi ma
tyti svečius.

Dalyvavo lietuvių turistų, 
kurie šiuo laiku yra Floridoj. 
Piknikas gerai pavyko. Ser
gantiems linkiu greitai pa
sveikti. Alenutė.

Federaciniai Laivininkai 
Negrįžta Dirbt Vakaruose

San Francisco. — Darbo 
federacijos marininkų uni
ja dar negrįžta darban, 
nors CIO laivakroviai - ma- 
rįninkai, laimėję tūlus rei
kalavimus, jau pradėjo dir
bti.

ŠANGHAI, Kinija.—Ame
rikos generolas Chennault, 
lėktuvų kompanijos galva, 
persiunčia savo lėktuvus į 
saugesnes vietas.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

Literatūros Draugijos 39 kp. su
sirinkimas įvyks gruodžio 12 d., 2 
vai. diena, pas draugę E, Gcležaus- 
kienę, 1210 Blair Ave. Visi drau
gai dalyvaukite, nes pradėsime mo
kėt duokles už 1949 m., kad mūsų 
kuopa ir sekančiais metais būtų 
garbės kuopų tarpe. Taip pat neku- 
ric draugai dar neatsiėmė knygų. 
Todėl šiame susirinkime taip pada
rykite, ' kad sekretoriui nereikėtų 
nešiotis tc*n ir atgal. — P. Šlekai
tis, sekr. ( (288-289)

MONTELLO, MASS.
Vakarienė ir šokiai. Rengia LLD 

6 kp. Įvyks gruodžio 11 d., Liet. 
Taut. Namo apatinėj salėj, 8 Vine 
St., iš No. Main St., Brocktone. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga tik 95c. 
Prašome vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, turėsite gerą laiką, gerų 
valgių. — Reng. Kom. (288-289)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-jos 

priešmetinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gruodžio 9 d., Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai daly
vaukite, nes bus renkama valdyba 
1949 m. Kurie nedalyvaus, turės 
pašimokėti bausmę. — J. Kazlaus
kas, sekr. (288-289)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks

jų etatus ir perkelti juos į tokią 
Įstaigą, kur tie etatai galėtų 
daug prisidėti prie originalio
sios dramaturgijos išguildymo. 
Deja, jis pamiršo pažymėti, 
kad teatrų organizacinis vaid
muo, kuriant naujus scenos 
veikalus, taip pat atlieka la
bai didelį vaidmenį, šio trū
kumo neištaisius, negalima 
laukti žymaus pagerėjimo 
mūsų teatruose originalių vei- 
kąlų atžvilgiu.

Diskusijose pasisako eilė su
sirinkimo dalyvių. LTSR Ki
nematografijos Ministras M. 
Meškauskienė dramaturgams 
iškelia labai svarbų uždavinį 
— sukurti kino scenarijus iš 
mūsų krašto gyvenimo, kad 
mes galėtume susilaukti nau
jų lietuviškų filmų. Ji pažy
mi, kad, pav., rašytojas Kap- 
nys parašė scenarijų, jam bu
vo rimtai konsultuojama ir 
pagal tą scenarijų bus gami
namas filmas. Ji nurodė, kad 
scenarijų reikalas nėra nė 
kiek menkesnis už pjesių rei
kalą. Todėl ne tik drama
turgai, bet ir visi mūsų rašy
tojai, taip pat ir Rašytojų Są
jungos Valdyba, labai rimtai 
šiuo reikalu turi susidomėti 
ir pasiekti konkrečių laimėji
mų. Pavyzdžiais iš kitų res
publikų ji parodo, kiek daug 
Įvairių tautų žymių rašytojų 
jungiasi Į scenarijų sukūrimo 
darbą.

Rašytojas Kapnys kritikuoja 
b u v. Dramaturgų sekcijos 
darbą dėl to, kad ten perdaug 
detališkai svarstyti menkučiai 
veikalai. Tuo tarpu docentas 
Maknys kritikuoja sekciją už 
tai, kad ji “paplovusi” dau
giau kaip 20 autorių ir ta
pusi tikra “lavonine.” Be 
abejo, toks sekcijos darbo 
Įvertinimas perdėtas. Sekcija 
dirbo nepakankamai gerai, 
neproduktingai, bet jos darbo 
rezultatai turėjo rimtos, tei
giamos įtakos dramaturgų
h--------------------- -—T----------------- ffl

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

(į---------------------------------------------o
r-—————————

PEIST LANE'į 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-j 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-/ 
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergręen 7-6238

MERGINA AR MOTERIS 
Namų Darbas.

Sunkaus skalbimo nėra. Bendix 
Mazgojama ir džiovinama. Guolis 
ant vietos. Nuosavas kambarys, 
radio. Reikalinga liudijimai. 25 mi* 
nučių iki Times Square autobusu.

CUTLER,
1070 Sussex Rd., Teaneck, N. f. 

Teaneck 6-0436
(290)

darbui. Sekcijos narys Cieš- 
ka pažymėjo, kad sekcijoje 
buvo duodama vertingų pata
rimų, bet dažnai autoriai, pa
gal patarimus veikalų nepa
taisę, pjeses vėl grąžindayo 
skaityti sekcijai. Kalbėtojas 
tai vadina nerimtu kai kurių 
dramaturgų elgesiu.

Pasitarime dar kalbėjo Mi- 
ronaitė, Suchockis ir Šimkus. 
Sekcijos susirinkimas, nežiū
rint Į tai, kad jame dalyvavo 
negausus dramaturgų skai
čius, buvo labai naudingas ir 
neabejotinai prisidės prie 
Dramaturgų sekcijos darbo 
pagerinimo, prie mūsų, origi
naliosios dramaturgijos pagy
vinimo.

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų komanda 
pripažino, jog partizanai 
Vitai kalnuose atmušė jų 
atakas.

: J. J. Kaškiaučius, M. D.
J 530 Summer Avenue,
J Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964 ,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N, Y.

Tel. EVergreen 8-9770

//-------------- - -------------- ----- :

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokanud 

‘ visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

j . . "."U ii. 111 1 J1 i. 1 1 11
gruodžio 10 d., Liet, salėje, 315 
Clinton St., 7:30 v. v. Svarbus su
sirinkimas, turime' visi dalyvauti, 
reikės rinkti naują valdybą 1949 m. 
Taipgi yra ir kitų reikalų aptarti. 
Kviečiame visus. — H. Žukicnč, 
sekr. . (288-289)

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
ŠAUKIAMA W AL L A C E 
REIKALE KONFERENCIJA 
Konferencija įvyks gruodžio 12 

d., 10 vai.'ryto, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J. Tai, vadinasi, toje 
vietoje, Klube, kur turėjome 3 sa
vaitės prieš rinkimus. Visų drau- 
gių-gų prašome dalyvauti, kurie b ik. 
vote anoje konferencijoje ir kurie 
nebuvote, nedaro skirtumo, bile tik 
būsite dar skaitlingiau negu praėju- 
šioj. Turėsime raportuoti ką nuvei- 
kėm ir ką turėsime veikti ateityje. 
Kas tik patėmysite šį pranešimą, 
pasakykit?' ir kitiems, nes sekreto
rius neturi visų delegatų adresų, 
kad pranešti atvirukėmis. Būkite 
laiku. — G. J. Jamison, laik. sekr!

(287-288)

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

l • Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— -Tree., Gruod. 8, 1948



NewYorto^e^^Ziniov
Mirė Agota Klimienė Svarbios Prakalbos

Gruodžio 6-tos vakarą, na
mie, mirė Agota Klimienė, 
gyvenusi 88-01—107th Street, 
Richmond Hill. Pašarvota Ja
linsko koplyčioje, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Laidos gruodžio 9-tą, 2 
valandą, Alyvų Kalnelio ka
pinėse. Prie kapo bus kalbė
tojas.

Paliko liūdesyje vyras Mo
tiejus, sūnus Kazys Algirdas, 
duktė Emily, sesuo Uršulė 
Sinkevičienė su šeima, gyve
nanti Ozone Park, ir du bro
liai Stasys ir Kazys Radusiai, 
gyvena Bayonne, N. J.

Velionė .jau ilga eilė metų 
nesijautė gerai. Jos sveika
ta ypačiai pašlijo pradžioje 
karo. Prie kritiškojo gyveni
mo laikotarpio blogumų pri
sidėjo rūpestis apie sūnaus li
kimą karo metu ir visiškai jos 
sveikatą sukrikdė, nuo to ji
nai niekad pilnai nebeatsipei- 
kėjo. Retkarčiais, tačiau, šei
ma galėdavo ją atsivežti į 
lietuvių pramogas, kuriose 
sveiKa būdama ji nuolat da
lyvaudavo, kuriose visuomet 
dalyvauja jos šeima.

Draugas Klimas yra ilgame
tis ir sumanus darbuotojas
eilėje lietuvių organizaci jų ir ■ gina 
įstaigų. Karo laiku daug 
darbavosi Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitete, šiuo tar
pu daugiausia veikia Lietuvių 
Kultūriniame Centre, yra ben
drovės direktorius.

Velionės duktė Emily veik
liai dalyvauja LDS jaunime.

Reiškiame šeimai ir 
nėms gilią užuojautą.

lietuviai girdėjo tokias svar- 
bėgamais dienos klausi- 
prakalbas, kaip kad iš
sekančio ketvirtadienio

vakari*. Jas rengia: ALDLD

mais

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė.,

Kalbėti apsiėmė du vietiniai 
riausi kalbėtojai: A. Bimba

Duonkepiai Reikalavo
Panaikinti 12-kos
Įkaltinimus

savo 
priėmė

susirinkime svarstė ir 
rezoliuciją, , reikalau

jančią panaikint) įkaltinimus 
12-kos komunistų vadų.

Lokalas savo rezoliuciją 
pasiuntė prezidentui T rumu
nui ir generaliam prokurorui 
(Attorney General) Tom 
Clark. Kopijas pasiuntė Ci
vilių Teisių Kongresui, kuris 

įkaitintuosius, taipgi
spaudai.

Receptai Ne Veltui 
Rašomi ir Skaitomi

gimi-

Mikas Daniels-Danielevi-
. čius pavojingai susirgęs. Ran- ko: 
dasi St. Catherine’s ligoninė
je, Bush wick Ave. i 
St., Williamsburge. Jis tu
rįs cukraligę ir prisidėjusios 
kitos komplikacijos. Jo gyvy
bė palaikoma oksigenu pa- 
gelbstint kvėpavimui. Lan
kyti šiuo tarpu leidžia kas 
dieną.

Įgudusiai gaspadinei 
rodo, “kokiems galams 

jšomi ir skaitomi tie 
giams gaminti receptai?” O 
vienok tam esama priežas
čių, nes kartais ir receptus 
įsiskaičius pasitaiką štai

at- 
ra- 

val-

Viena šeimininkė šventė- 
ir Grand ; mįs paklausė garsaus ligo

ninės dijetisto telefonu:
— Pasakyk, gerbiamasis, 

iš kokios priežasties kašta
nai kalakutienos kemšale 
'kieti, tarsi akmeniukai?

— Ar nulupai lukštą? —
Daniels, daugiausia vadina- j paklausė dijetistas. 

mas Mike, 
šapoje prie 
role Sts. 
praleisdavo 
torantuose, 
dienraštį Laisvę ir kitus laik-

dirbdavo kriaučių
Lorimer ir Muse- lupti?
Liuoslaikių 
lietuviškuose res- į 

pasiskaitydamas

— Ar tai dar reikia nu-
— nedrąsiai atklau- 

dalįisė šeimininkė ir uždarė te
lefoną, c

Kitoje šeimoje naujave-
raščius, taipgi dažnai užeida- dys, dar L’ pusėtinai studi-

ir karo
Antras, R. Mizara, 

k lauši-

kalbės vienu iš svarbiausių siu 
dienų klausimu — 
diktatoriaus likimas 
pavojus.
kalbūs mūsų šali(
mais: “Ką reiškia Trumano 
išrinkimas ir jo naminė ir už
sienine politika.”

'taigi, tie du kalbėtojai nuo
dugniai išaiškins tuos svarbius 
naminius ir pasaulinius klau
simus, kas mus visus paliečia.

įžanga nemokama.
Kviečia Komisija.

didžiojoje 
Juos ren

gia kaimynų organizacija — 
Chichester Draugiškas Klu
bas. Gros Tom Jones orkes
tras. įžanga $1.25.

Sekmadienio popietį — fil
mus.

Liberty Auditorijoje

aidinčių su jų 
ir draugais 

mažosiose

Penktadienio vakarą įvyks
ta Aido Choro pamokos.

šeštadienį — 
tėvais, šeimomis
draugiškas pokylis 
salėse.

SVEČIAI

I Ligoninė Nevykdo Duoto 
Šeimoms Pažado Leisti 
Pagyvent Namuose

Laisvėje jau buvo rašyta, 
'■ kad rendauninkų tarybos ir 
I susiedijos darbininkų kitos or- 
! ganizaci.jos laimėjo iš St. 
j Chare’s Hospital, New Yorke, 
i pažadą nemesti iš buto ligo- 
' ninei priklausančiuose namuo
se gyvenančias šeimas. Susi- 
' radimui buto laikas buvo pra- 
i tęstas šešiems mėnesiams.

Gyventojai apsidžiaugė, kad 
j atidėjimas išsikraustymo iki 
j pavasario jiems žymiai pa- 
' lengvins susirasti kitą butą.

Tačiau nepraėjus nei savai- 
i tei paaiškėjo, kad firma tik 
: pakeitė savo taktiką — vie- 
j ton įsakyti visus išmesti kar- 
| tu, 
■ mo
moms.

i gavusios įsakymus išsikrausty
ti.

pradėjo įteikinėti išmeti- 
įspėjimus atskiroms šei-

Dabar jau 5 šeimos

lok, .jei firmos vedėjai 
tuomi suskaldysią gy

vi eningumą, jie apsi- 
Šio trečiadienio vakarą 

su
gyvento.! ų protesto

mane
Ventojų 
riko, 
šaukiamas visų tų namiifr 
si ėdi. jos
masinis mitingas priešais tuos 
.namus, 
St. h 
veiksmams.

426 iki 432 West 52 
pasiruošiama kitiems

SVEIKSTA
Draugė J. Bondžinskaitė, 

Moterų Apšvietos Klubo narė, 
buvo susirgusi sunkia sloga, 
turėjo pagulėti lovoje. Sakėsi 
pusėtinai nusilpnėjusį. Ta
čiau gruodžio 5-tą jau buvo 
pakilusi ir išėjusi su vyru į 
gatvę tyru oru pakvėpuoti.

Linkime draugei greitai pa
sveikti. Ten Buvęs.

javęs anatomiją, sugrįžusiai 
iš ligoninės žmonai norėjo 
įrodyti esąs geru virėju, pa
gal receptą pagamino vištą.

i Kuomet ant stalo, pjaus- 
New Yorko divorsų skan-iįan^ c]aėjo iki skilvio, pa

dalo pasėkoje artimoje^ atei- jbįro akmeniukai ir grūdai. 
Žmonelė, nustebusi, sako:

— Sakeisi nuvalęs!
— Mieloji, juk matai, 

kad viskas nurankiota, nu
pjaustyta. Kas galėjo ma
nyti, kad Į tokį kietą gniu- 
žuliuką raumens galėjo 
įlįsti akmeniukai ir grū
dai?

vo ir pabuvodavo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube.

Linkime nugalėti sunkią li
ga-

tyje būsiančios atidarytos iš 
'naujo pernagrinėti 120 divor- 
so bylų.

Operos dainininkės Mr.iijos 
Jeritza valiza su kostiumais ir 
kitais reikmenimis buvusi iš
vogta iš pastatyto auto ant 
67th St., New Yorke, praėju
si antradienį.

NEGAIŠAVO IŠ DARBO 
NEI MIRČIAI

Išėjusi iš darbavietės pie
tų, Miss Essie Herman, brook- 
lynietė, 50 metų, knygvedė, 
nusižudė nušokdama iš 16-to 
aukšto 450 — 7th Ave., New 

, netoli savo darbavie- 
Jos kūnas nukrito ant 

kad 
kam

Yorke, 
tės. 
gretimo namo stogo. O 
jos nereikėtų ieškoti, 
nors spėlioti, ant palangės, iš 
kur nušoko, savo lipstiku už
rašiusi: “Pažiūrėkit žemyn.”

6-tą dienraščio 
Laisvės raštinėje lankėsi Ka
trina Žukauskienė ir sūnus 
Robert iš Newarko, kaip pa
prastai, vežini pundu dolerių 
atnaujinimui senų ir užrašy
mui naujų Laisvės prenumera
tų .

Draugė Žukauskienė nusi
skundė, jog jai daug sutruk
do darbą pastaruoju laiku 
pažeista sveikata, kaip nors 
susitrenkė ar nikstelėjo strėn- 
kaulį. Tas tūlą laiką skau
džiai kenkė jai ir dabar vis 
tebeatsiliepia, kuomet reikia 
judėti. O nejudėjus, nieko 
nepasieksi. Visgi jinai, su pa
galba Roberto, darbuojasi, 
nenuleidžia rankų, nes nori 
privesti dienraščio vajų prieš 
sėkmingos užbaigos.

salėje įvyks šokiai.

Valandos: Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiųi
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE3

KALĖDINIŲ DOVANŲ

nuo
da-

mažai. 
dirbda- 
sekma-

Telefonas
EVergrcen 4-7729

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
John Papartis iš Belleville, 

N. J., aukojo Laisvės popie- 
ros fondui $5.

Planuoja pakelti taksikų 
f erą 30 nuošimčių.

Scena iš dramatiškos filmo* “Marriage in the Sha
dows,” vaizduojančios tragiškas pasekmes vedybų tarp 

skirtingų tautų kilmės asmenų laike nacių režimo 
Vokietijoje.

Brooklyniečiai jau pradeda 
bėdavoti apie savo 
O vargų dar tik 
Kas bus toliau? 

seni draugai, vienas

—

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką | 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
'nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

for

sutai-

Hairdressers
Valandos:

4.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)— Tree., Gruod. 8,

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 yakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Naujovinis Plauky Apdirbimas Jums 
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

Gruodžio 19-tos popietį ir 
vakarą— puodų balius, ren
giamas Moterų Apšvietus Klu
bo.

Gruodžio 31-mos vakarą — 
sutikimas Naujų Metų.

Nebe Taip Dirbama
Kaip Seniau

kalbėtis, 
vargus, 
pradžia. 
Susitiko
kito klausia:

•—Ar dar dirbi?
—Dirbu, ai e labai 

Tai ne pirmiau, kada 
vome šeštadieniais ir
dieniais. Tas jau seniai din
go. Dabar viskas brangu, 
žmonės kalba, kad kainos 
nupuls. Bet, kas žino, kada 
tas bus.

—Tiesą sakai, — patvirtino 
antrasis. — Seniau, tai buvo 
Amerika, viskas buvo pigu. 
Ko tik panorėjai, galėjai nu
sipirkti. Būdavo, nueini į sa- 
liūną su doleriu, įsigeri ir dar 
puspantę namo parsineši. O 
dabar nusinešk ,$10, tai, kaip 
matai, ir nėra. O jeigu nu
eitum tik su $1, subankrutuo
tum nespėjęs nei apšilti.

LAISVĖS KONCERTE 
AUKOJO:

Miestas Pasipuošė 
Eglaitėmis

Miestas jau puošiasi šven
tėms. Daugelis atskirų miesto 
centrų pasistatė eglaites, o 
patys didieji ir po didelę eglę, 
tarsi norėtų lenktyniuoti su 
aplink stovinčiais pastatais.

Prie City Hali parkutyjo pa
statyta 65 pėdų aukščio eglė. 
Rockefeller Center, prie čiuo- 
žinėjimo aikštės, pastatyta 90 
pėdų eglė, atgabenta iš Mount 
Kisco, N. Y.v Dvylikos tonų 
medį pastatė su mechanišku 
sunkmenų keltuvu.. Tačiau ir 
tuo būdu statant 12 darbinin
kų užtruko 7 valandas, kol 
darbą atliko.

Medis apdabintas su šešiais 
tūkstančiais lempučių ir plas
tikiniu “sniegu.” Elektrai su
vesti suvartota virš 7 mylios 
vielos.

New Yorko Bartende- 
riai Jau Streikuoja

Apie du ir pusė tūkstančių 
Manhattan bartenderių su
streikavo praėjusį pirmadienį. 
Užstreikuota virš 500 užeigų. 
Tūlos iš jų užsidarė. Kitų 
savininkai bandė užeigas pa
laikyti atdaromis, vaišino už- 
eivius taip, kaip mokėjo ii' 
spėjo.

Bartenderiai reikalauja nu
mažinti darbo valandas 
48 iki 40 be numažinimo
bar gaunamos mokesties, il
gesniu atostogų su alga, taip
gi Ll-kos apmokamų šventa
dienių vietoje dabar turimų 
šešių per metus.

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

PRANEŠIMAS
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. turės filmų vakarą, 
11 d. gruodžio, pradžia 8 v. v., Dam
browski Democrat Klube, 755 — 
4th Avė., prie 25-tos gatves. Fil
mas rodys Jurgis Klimas, paveikslai 
bus iš Sovietų Sąjungos. Įžanga 50c. 
Moterys, vyrai, mergaites ir vai
kai ateikite visi, mes jūsų lauksi
me. — Kom. (288-289)

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill

GRUEN
Full-size 
movement 
the wristform case. 14 KJ* yU- 
low gold filled......................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūsiu, dėl U "

S

Joan Fontaine ir Jimmy Stewart filmoje 
“You Gotta Stay Happy.” 

t

1
KILMININKAS G. KLIMAS

Ši sekmadienj, gruodžio 12 d., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y., bus 
rodoma filmą “Stone Flower.” Pra
džia 2 vai? dieną. Įžanga nemoka
ma.

Gerbiamieji — “Stone Flower” 
yra pirmos rūšies filmą ir brangiai 
kainuoja ją rodyt, tad bus kolekta 
padengimui lėšų. Dalyvaukite ir paT 
matykite šią gražią filmą.

Taipgi, po parodymo “Stone 
Flower” bus rodomas “Kuprotas 
Oželis,” nes daugelis dar pageidau
ja jį pamatyti. Taigi, kurie norėsite 
pamatyti Kuprotą Oželį, pamatę 
Stone Flower pasilikte salėje ir pa
matysite. (288-290)

II 12 I

2 0 5

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’ 
Jewelry Store 

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų (suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

I 1 8^r|TO IV 701 Grand St., BrooklynIJ X H .H. V.X 1 1 arti Graham Avenue

UP-TO-DATE

I BARBERSHOP

I
B ANTANAS LEIMONAS

i Savininkas
j 306 UNION AVENUE
I GERAI PATARĘ BARBERIAI

'71 DD-G O A I? 411 GRAND STREET
£Ul 1 O O Ai V BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

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

f
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Swirl Cut

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

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

J ūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų' plaukų 
symą.

Fashion
Center

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

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, natural? išvaizdą... blizgantį 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
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 būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

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

I




