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Su Naujais Metais.
Trumanas Kaipo “Išradė

jas.”
Tebebijo Bolševizmo.
Ar Ne per Daug Pasitikė- 
Trustai ir Bausmė.^ [jimo? 
Didžiulė Jėga.
“What Is Cooking?”

Rašo A. BIMBA

Tai jau ir žengiame per 
slenkstį į 1949 metus. Visus 
šios kolumnos skaitytojus 
prašau priimti širdingiausius 
sveikinimus* ir geriausius lin
kėjimus su Naujaisiais Mo
tais.

Labai daug darbo stovi 
prieš mūsų akis. Man labai 
rūpi mūsų organizacijos ir 
spauda. Dažnai mes “paskęs
tame” aukštojoje politikoje, 
pamiršdami kasdieninius savo 
judėjimo reikalus.

Be organizacijų ir spau
dos nėra judėjimo. Kai gerai 
stovi organizacijos, kai pui
kiai sekasi spaudai, visas ju
dėjimas gražiai ir sklandžiai 
juda.

Todėl lai visų mūsų Naujų
jų Metų rezoliucija būna: 
1949 metais geriau rūpinsi
mės organizacijų ir spaudos 
stiprinimu.

★ ★ ★
Prezidentas Trumanas pa

siskelbė dideliu išradėju. Jis 
sakosi sužinojęs, kad tūli Ta
rybų Sąjungos vadai nori tai
kos ir draugiško sugyvenimo 
su Amerika. Komercinė spau
da apie tai daug rašo. Tokiu 
savo išradimu prezidentas su
purtysiąs visą sovietiškąjį pa
saulį.

Bet ištiesų mūsų gudrusis 
prezidentas įsiveržė per at
viras duris. Visi kiti žmonės 
žino, nes yra daug sykių gir
dėję iš. pačių to krašto lyde
rių lūpų, kad jie labai trokš
ta su Amerika taikos ir (irau- i

sugyvenimo. Tai yra 
daug sykių pasakę Stalinas, 
Molotovas, Višinskis ir kiti.

Todėl mūsų prezidentas nie
ko neišrado. Todėl jo pasa
kymas niekur nesukels jokios 
revoliucijos. Tuo tvirtai ti
kėkime. ★ ★ ★

Mūsų kaimynkos Amerikos 
redaktoriui dar vis kinkos te
bedreba. Jis baisiai išsigan
dęs bolševizmo. Jokio susi
raminimo jis negali surasti nė 
Naujuose Metuose. “Pasau
lis,” jis sako, “taip ir. liko 
cliao’se. O chaosas juk bolše
vizmo pagrindas. Bolševiz
mas chaoso gimė, chaose au
go, chaosu tebesilaiko.” (A.,

• gr. 31 d.)
Bet pats pavojingiausias 

chaosas, aišku, yra Amerikos 
redaktoriaus galvoje. Jeigu 
jis galėtų rimtai ir blaivai 
pagalvoti, tai tokios trivogos 
nemuštų. Jis suprastų, kad 
kaip tik ir reikia bolševizmo 
pasaulį iš to chaoso išvesti. 
Vietoj jo bijoti ir jį kovoti, 
jis jo lauktų ir jį sveikintų!

★ ★ ★
Geležinkeliečių organas 

“Labor” neprisileidžia jokios 
abejonės apie Trumano išti
kimybę savo pažadams. Laik
raštis sako:

“Ponas Trumanas sako, kad 
jis įvykdys savo pažadus f ar
mėnams, darbininkams ir 
abelnai žmonėms. Labor ne
abejoja, jog jis tatai ir pa
darys. Tai ot kas purto reak- 
cijonierius. štai kodėl jie 
šaukia, kad ‘darbininkų bo
sai’ prezidentui diktuoja.”

Pagyvensime, pamatysime. 
Trumano prezidentavimo is-, 
torija nesuteikia tokiam tvir
tam pasitikėjimui pagrindo.

★ ★ ★
Per visus ištisus šešiasde

šimt metų mūsų šalyje gyvuo
ja »prieštrustinis įstatymas. 
Dabar pats valstybės proku
roras Clark pripažįsta, kad iš 
to įstatymo trustai tik juokus 
krečia.

Nors šimtai kapitalistų yra 
tą įstatymą sulaužę, bet nė 
vienas jų dar nėra patekęs

(Tąu 5-tne pual.)
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FORRESTAL REIKALAUJA VALDŽIaT 
KARINES GALIOS VEIKTI BE 
ATSKIRŲ KONGRESO TARIMU
Sako, Kongresas Privalo Sykiu Duoti Valdžiai Platu 
Leidimą Kariniai Remti Palankias Amerikai Šalis

....... . » 
duoti valdžiai bendrą platųWashington. — Visų gin

kluotų Amerikos jėgų sek
retorius James Forrestal 
metiniame savo raporte rei
kalavo, kad Kongresas duo
tų jam ir prezidentui plačią 
galią kariniai remti įvairius 
kraštus, kurie sutinka su 
Jungtinių Valstijų politika.

Forrestal sakė, jog val
džia turi kai kur greitai 
kariniai stiprinti savo drau
gus užsienyje; o jeigu jai 
reikėtų kiekvieną kartą, 
prašyti Kongreso leidimo, 
tatai ją sugaišintų.

Todėl Forrestal reikalavo

Jungtinės Valstijos Turi 
148 Milionus Gyventojų

Washington. — Valdinis 
cenzo biuras paskelbė, kad 
ši šalis turi jau 148 mijio- 
nus gyventojų; sako, 1948 
m. jų skaičius pakilo 3 mi- 
lionais.

Nuskendo Skirtas Sovietam 
Italijos Submarinas

Roma. — Nuskendo Itali
jos submarinas Taranto uo
ste. Tai buvo vienas šešių 
submarinų, paskirtų į kari
nius atpildus Sovietams.

(Nužiūrima, kad Sovietų 
priešai nuskandino tą sub- 
mariną.)

Žymiai Pakilo Anglies 
Gamyba Sovietuose

Maskva. — Sovietų ang-s 
lies ministerija pranešė Sta
linui, jog šiemet 13 nuo
šimčių ir trečdaliu daugiau 
anglies pagaminta, negu 
1947 metais.

Sovietų Sąjunga 1948 m. 
atidarė dar kelias naujas 
angliakasyklas.

Tito Tuština Savo Auksą 
Pirkimams “Iš Kitur”

Belgrad. — Jugoslavija 
išleido 20 milionų dolerių 
savo aukso, pirkdama reik
menis “iš skirtingų kraštų,” 
kuomet Sovietų Sąjunga, 
Lenkija ir kiti Sovietų 
draugai sumažino arba su
stabdė reikmenų gabenimą 
Jugoslavijai, — sakė jugo
slavų pramonės ministras.

Jugoslavijos valdovas Ti
to uz tai kaltina Komunistų 
Informacijų Biurą. Tito iš
stojo prieš tą biurą, kuris 
smerkė buržuazinę Tito 
politiką.

Motina Užmušė Dukterį, 
Nes Nekentė Mergaičių

Durand, Mich. — Domin
go Rios’ienė užmušė savo 
3 savaičių dukterį todėl, kad 
nekentė mergaičių. Taip ji 
pati sakė, kuomet buvo a- 
reštuota.

ORAS. — šalčiau, giedra. 

įgalinimą greičiau ir gau- 
singiau kariniai stiprinti sa
vo talkininkus.

Pranešama, jog valdžia 
prašys Kongresą paskirti 
jau 8 bilionus dolerių ūkinei 
ir karinei paramai vakari
nės Europos kraštams pagal 
Marshall© plamp

Teigiama, kad Trumano 
valdžia taip pat kreipsis į 
Kongresą, kad leistų įtrauk
ti šią šalį į karinę santarvę 
su įvairiais kraštais paliai 
šiurinį Atlanto Vandenyną.

Graikijos Monarchistai 
Suėmė 3,000 Žmonių

Athenai, Graikija. — Mo
narchist žandarai padarė 
urminius ablavųs ir suėmė 
dar 3,000 demokratinių 
žmonių Peloponnese, pieti
niame Graikijos pussalyje. 
Suimtieji kaltinami kaip 
graikų partizanų karo re-, 
mėjai prieš valdžią. 1 *

Partizanai Atakuoja 
Graikijos Fašistus

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai atakavo mo- 
narchistų armijos pozicijas 
Vitsi kalnuose arti Kastori- 
jos miesto. Partizanų artile
rija kartu bombardavo mo- 
narchistus Florinos mieste. 
Partizanai taipgi atakavo 
monarchistus pietin. Graiki
joj. Monarchistai sakosi at- 
mušę atakas.

Gelžkeliai Apiplėšė 
Valdžią $350,000,000

Washington. — Kongres- 
manų komitetas valdiškoms 
išlaidoms tyrinėti atrado, 
kad geležinkelių kompanijos 
apiplėšė valdžią 350 milionų 
dolerių karo metu." Tos 
kompanijos daug brangiau 
ėmė už karinių valdžios kro
vinių išvežiojimą, negu už 
privačių siuntinių gabeni
mą.

Kongresmanų komitetas 
ragina valdžią priversti ge
ležinkelių kompanijas su
grąžinti tuos $350,000,000.

Amerikonai Užvaldę 
Belgijos Uraniumą

Brussels, Belgija. — Bel
gai galėtų tuojau pasista
tyti uraniumo krosnį ato
minei jėgai gaminti, — pa
reiškė profesorius Max Co- 
syns, žymus atomistas.:— 
Bet Belgija negauna ura
niumo. Amerikonai, pagal- 
karo metų sutartį, yra už
grobę turtingiausias atomi
nės uraniumo medžiagos 
kąsyklas Belgijos kolonijoj 
Kongoj, Afrikoj, ir tik jie 
vieni naudoja tas kasyklas.

Su Naujais Metais
Visiems dienraščio Laisvės

SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS, 

VAJININKAMS
linki laimingiausių ir pasekmingiausių
naujųjų metų Laisvės

Redakci ja,
Administracija

* Spaustuvė.

Visos Vokiečių Partijos Smerkia 
Wall Stryto Planą del Ruhr

Berlin. — Visos politinės 
vokiečių Partijos vakarinė
je ir rytinėje Vokietijoje 
smerkia vadinamą šešių ša
lių sutartį dėl pramonės 
kontroliavimo Ruhr srity
je. Įvairių partijų vadai pa
reiškė, jog ta. sutartis už- 
karia p r a moniškiausiai 
Ruhr sričiai Amerikos Wall

Kardin. Mindszenty --- Fašistinis 
Suokalbininkas, Sako Vengrija

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų kardinolas suokal- 
biavo su naminiais fašistais 
ir užsieniniais reakcinin
kais nuversti demokratinę 
Vengrijos respubliką ir už- 
sodint Vengrijai karalių iš 
Hapsburgų veislės, — pa
reiškė Vengrijos valdžia. — 
Jis ypač laukė trečiojo pa
saulinio karo savo tikslams 
pasiekti.

Kardinolas ir 13 kitų suo
kalbininkų yra areštuoti, 
kaip svetimų .kraštų šdipai,

1949 m. Nebūsią Karo tarp 
Amerikos ir Sovietų, Sako 
Kongresmanas £. Bloom

New York. — Demokra
tas Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanas Sol Bloom’as 
pranašavo, jog 1949 m. ne
bus karo tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos.

Bloomas, kongresmanų 
komiteto pirmininkas užsie
niniams reikalams, kalbėjo 
bankiete McAlpin viešbu
tyje. Jis tvirtino, jog nau
jasis Kongresas laikysis to- 
Idos pat bendros demokra
tų - republikonų užsieninės 
politikos, kaip ir praeitas 
Kongresas.

30% ŠALIES IŽDO KARI
NIAMS TIKSLAMS

Washington. — Ginkluotų 
Amerikos jėgų galva James 
Forrestal raportavo, kad 
šalies iždas išleidžia kari
niams tikslams 30 nuošim
čių visų įplaukiančių pini
gų.

San Francisco. — Šiauri
nėje Californijoje ir Neva- 
dos valstijose plačiai dre
bėjo žemė, bet tik mažų 
nuostolių padarė.

Naujųjų Metų dieną, šį 
šeštadienį, Laisvė neišeina.

Stryto ir Marshallo plano 
jungą. Ši sutartis* reiškia, 
jog amerikinis kapitalas da
ro iš Ruhr pramonės arse
nalą naujam pasauliniam 
karui.

Amerikonų pad iktuotą 
sutartį pasirašė Anglija, 
Francija, Holandija, Belgi
ja ir Luksemburgas.

Vengrijos išdavikai ir juo
dosios rinkos šmugelninkai.

Kai kas pasakoja, būk 
kardinolas priešinosi na
ciam įsiveržėliam Vengrijoj. 
Bet jisai susipyko su na
ciais tik dėl to, kad jie no
rėjo paimti pusantro tūks
tančio apatinių kardinolo 
kelnių ir marškinių, o jis 
nedavė. Tai buvo vienintelis 
kardinolo Mindszenty pasi
priešinimas naciams, už ku
rį jie ir įmetė kardinolą ka- 
lėjiman, sako valdžia.

Amerikonų Oficieriai ir 
Kareiviai Kėlę Maištus 
Filipinuose Karo Metu

Seattle, Wash. — Buvęs 
armijos pareigūnas karo 
metu, Louis Morton prane
šė, jog kai japonai apgulė 
amerikonus Corregidore ir 
Bataane, Filipinų salose, 
tūli jankių oficieriai ne
klausė savo komandieriaus 
gen. Wainwrighto .įsaky-i 
mo žūt-būt laikytis. Tūlas 
armijos junginys pasidalino 
į dvi priešingas grupes, ir 
viena grupė ginklais kovojo 
prieš kita. Norėjusieji pasi
duot japonams ' oficieriai 
kumštėmis mušėsi su kitais, 
kurie reikalavo iš paskuti
niųjų gintis.

Dr. Morton buvo ameri
konų armijos istorinio sky
riaus galva kare su japo
nais Filipinų salose.

Jugoslavija Veda Plačias 
Derybas su Italija

—7-----
Roma. — Italija veda de

rybas su Jugoslavija dėl 
prekybinių ir politinių su
tarčių.

Jugoslavija paliuosavo 38 
Italijos laivukus su 340 žve
jais. Jie buvo suimti už į- 
sibriovimūs į pakrantinius 
Jugoslavijos vandenis.

Washington. — CIO unijų 
centro pirmininkas Philip 
Murray ir kiti vadai atėjo 
pas prezidentą Trumaną ir 
prašė pasidarbuoti, kad 
naujasis Kongresas tuojau 
panaikintų priešunijinį Taf- 
to - Hartley’o įstatymą, o 
sugrąžintų senąjį Wagherio 
darbo santykių įstatymą.

Prie Roosevelto išleistas, 
Wagnerio įstatymas užtik
rina unijoms teises.

J. Valstijos Nepaisė 
Įspėjimo Prieš Japonus

New York. — Atvyko R. 
R. Schreiber, būvės Peru 
atstovas Japonijai pirm ka
ro. Jisai sako, kad 1941 m. 
.sausyje įspėjo Amerikos 
ambasadorių Japonijoj Jo- 
sephą Grew, kad japonai 
planuoja iš pasalų užpulti 
amerikonus Hawaii salose. 
Tatai jis sužinojęs iš tūlų 
Japonijos politikų; bet A- 
merikos valdžia pro pirštus 
žiūrėjo' į tą įspėjimą ir ne
pasiruošė atmušti pasalin- 
gos japonų atakos prieš 
Perlų uostą, Hawaii salose.

Lovett Gina Ciangą 
Ir Kard. Mindszenty

Washington. —, Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Robertas Lovett 
tvirtino, kad Kinijos dikta
torius Čiang Ėai-šekas “nė
ra karinis” kriminalistas, 
kaip jį kaltino kinų komu
nistai.

Lovettas kartu išplūdo 
Vengrijos valdžią už kardi
nolo Mindszenty’o areštavi
mą, kaip šalies išdaviko.
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JUNGTINIU TAUTU TARYBA GRASINA 
IZRAELIUI, BET GLOSTO ROLANDUS,/ 
INDONEZŲ RESPUBLIKOS UŽPUOLIKUS
Griežtai Įsako Izraeliui Užleist Egiptėnams Visus 
Laimėjimus Negeve, Sustabdyt Pergalingą Kovą

Paryžius. — Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba 8 bal
sais prieš 0 užgyrė Anglijos 
pasiūlymą, kuris griežtai į- 
sako Izraeliui Negeve, pie
tinėje Palestinoje, pasi
traukti atgal iki tų linijų, 
kur izraeliečiai buvo lapkri
čio'4 d. Tai reiškia, sugrą
žint įsiveržėliams egiptė
nams visą ta plotą.

Sovietų atstovai susilaikė 
nuao balsavimo tuo klausi
mu, bet jie parėmė pirmąją 
pasiūlymo dalį, kurr reika
lauja sustabdyt žydų-arabų 
mūšius Palestinoje. 
___________________s___

Išrasta Gyduolė nuo 
Gyvulių Miegligės

London. — Anglų moksli
ninkai išrado gyduolę prieš 
miegamąją gyvulių ligą 
Afrikoje. Tai musė tsetse 
apkrečia gyvulius mieglige.

Gyduolė prieš gyvulinę 
miegligę yra chemikalas 
antrycide.

CIO Prašo Panaikint 
Tafto-Hartley Įstatą

Holandijos atstovas pra^- < 
nešė Saugumo Tarybai, kad 
holandai šį penktadienį sus
tabdys mūšius prieš Indone
zijos respubliką Javos salo
je, bet dar tęs karo veiks
mus prieš indonezus Sumat
ros saloje. Holandų atstovas 
kartu sakė, kad jie paleisią 
tokius areštuotus indonezų 
valdininkus, kurie susilai
kys nuo veikimo prieš ho- 
landus.

Vadinasi, holandai vis 
dar laužo Jungtiniu Tautų \ 
įsakymą tuoj sustabdyt ka
ro veiksmus visuose Indone
zijos frontuose ir paliuosuot 
visus suimtus indonezų val
dininkus.

Anglų - amerikonų blokas 
Saugumo Taryboje net ne-% 
papeikė holandų už įsakymo 
laužymą.

Sovietų delegatas Jakovas 
Malikas užreiškė, jog ang
lai - amerikonai elgiasi kaip 
Pilotas linkui Indonezijos 
respublikos. Jisai sakė: — 
Jeigu jie būtų norėję ap
saugoti respubliką, tai būtų 
rėmę Sovietų pasiūlymą, 
kad holandai tuojau pasi
trauktų atgal iki senųjų po
zicijų, iš kurių pradėjo - šį 
karą prieš indonezus.

Belgijos Atomistai Net 
Pralenkiu Amerikonus

Brussels, Belgija. —Belgų 
mokslininkas Max Cosyns 
pareiškė:

— Kai kuriose atominių 
tyrimų srityse Belgija pra
lenkė Jungtines Valstijas 
vienais iki dvejų metų.

Palankus tyomunistams, 
prof. Cosyns yra Brussels 
Universeiteto atominių tyri
mų centro galva. Jo pareiš
kimą išspausdino vienas bel
gų komunistų laikraštis.

Belgijos kolonijoj Kon
goj, Afrikoj, yra gausingi 
klodai atominės uraniumo 
medžiagos. Amerika perka 
iš Belgijos didelius tos me
džiagos kiekius atominėms 
bomboms gaminti. > 

Anglai Liežuvauja apie 
Sovietu Vadu “Skirtumus”

London. — Anglų dien
raštis Daily Mail pasakoja, 
būk esą nesutikimų politi
niame Sovietų Komunistų 
Partijos biure. Daily Mail 
kartoja prez. Trumano kai- "
bą, kad tūli to biuro nariai 
norį gražiuoju susitaikyti 
su Amerika, bet kiti stoją 
už senosios Sovietų politikos 
tęsimą.
’ (Maskva. —C
gi rėžtai užginčijo
nius išmislus apie Sovietų 
vadų nesutarimus.) / . |

Daily Mail laiko “geres
niais” Staliną ir tris kitu 
sovietinius vadus ir spėlic 
ja, būk 10 kitų politinio biu 
ro narių esą jiems priešin

Sovietų spau-
užsieni-Ii

«*■ O* 
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Palydint 1948-t uosius Metus
Laikrodis tingiai taksi, taksi, mušdamas sekundę, mi

nutę, valandą... Nei nepajusime, kai jis, gruodžio 31 die
ną, išmuš 12-tą valandą nakties. Tuomet 1948-tieji me
tai bus palikti istorijoje, — mes įžengsime į 1949-tuosius.

Ką gi pasauliui 1948-tieji metai davė?
Vieno dalyko, visi gerai žinome, jie nedavė — taikos, 

pastovios taikos, kurios žmonija yra ištroškusi.
Tarp buvusiųjų antrajame pasauliniame kare talkinin

kų santykiai buvo įtempti, virė šaltasis karas,, kai kada 
vos nepavirsdamas karštuoju. i

Bet tai ne viskas: Azijoje ir Graikijoje virė ir tebever
da karštasis karas. x

Kinijoje liaudis ryžtingai, kovojo ir tebekovoja už išsi
laisvinimą. Milijonai žmonių ten su ginklu per visus me
tus buvo įsitraukę mūšiuosna. Nepaisant to, kad Čiang- 
kai-šeko režimui Amerika teikė bilijonus dolerių pagal
bos, ten liaudis laimi ir, tenka manyti, jinai 1949 metais 
užbaigs “suvesti sąskaitas” su savo amžinuoju priešu: 
Visa Kinija bus išlaisvinta.

Hollandijos imperialistai, apginkluoti Amerikos gink
lais, tebesmaugia po antrojo pasaulinio karoxpasiskelbu- 
sią Indonezijos respubliką.

Indo-Kinijoje Francūzijos imperialistai kariauja prieš 
liaudį, trokštančią laisvės ir nepriklausomybės.

Malejuose Anglijos imperialistų kariuomenė ginklu 
slopina malejiečius, kovojančius už nepriklausomybę.

Kitame Azijos gale verda karas tarp Izraelio — naujai 
susikūrusios žydų valstybės — ir arabiškų armijų, ku
rias tiesiog remia anglai imperialistai su Wall stryto tal
ka.

Graikijoje tebėra karo stovis, — verda mūšiai tarp A- 
merikos palaikomų monarcho - fašistų ir liaudies armijų.

Štai, kokia taika buvo-pasaulyje 1948 metais!
. Jungtinės Tautos, įkurtos tuo tikslu, kad sutaikyti 
valstybes, kad palaikyti pasaulyje taiką, pasirodė bejė
gės. JT seimas, — Asemblėja, — įvykęs Paryžiuje, nieko 
teigiamo pasauliui nedavė. O jis nedavė dėl to, kad Ame
rikos, Anglijos ir Francūzijos valdovai taikos nenori,— 
nenori jie pašalinti šaltojo karo, nesiima jie žygių sulai
kyti karštąjį 'karą ten, kur jis veikia.

“Berlyno problema” tapo neišspręsta, o ji neišspręsta 
dėl to, kad Amerikai, Anglijai ir Francūzijai rūpi per
skelti Vokietiją, — Vakarų Vokietiją apginkluoti ir pa
ruošti trečiajam pasauliniam karui, — karui prieš T. Są
junga ir naująsias demokratijas Rytų Europoje.

Štai, kas buvo padaryta (ir nepadaryta) 1948 m. dėl 
taikos palaikymo pasaulyje!

Jungtim Valstijose 1948 metai buvo ženklyvi tuo, kad 
čia (1) įvyko prezidentiniai rinkimai, ir (2) pakilo baisi 
reakcinio raudonbaubjzmo banga, neturėjusi sau lygios 
Amerikos istorijoje.

Rinkimai buvo tuo Amerikos žmonėms reikšmingi, 
kad juose dalyvavo naujoji partija, liaudiškoji Progresy
vių Partija su savo kandidatais. Tiesa, ši partija negavo 
daug balsų, — tam kelią pastojo visa eilė kliūčių, — ta
čiau jau tik tas vienas faktas, kad ši partija susiorganp 
zavo ir rinkimuose dalyvavo turi milžiniškos Amerikos 
Žmonėms reikšmės. z

• Rinkimus laimėjo demokratų partija, — kitas nema
žos svarbos reiškinys, nes visų buržuazinių pranašų pra
našystės metų pradžioje skelbė, būk juos laimės respubli
konai. Demokratų partija rinkimus laimėjo vyriausiai 
dėl to, kad jos kandidatai pasisavino Progresyvių Parti
jos programą. Pažadus Trumanąs ir kiti kandidatai bal
suotojams davė labai gražius, — 1949 metais teks žiūrė
ti, kad tie pažadai būtų vykdyti gyvenimam

Raūdonbaubizmas, — persekiojimas valdžios tarnau
tojų, mokslininkų, rašytojų, aktorių, visuomenininkų, — 
1948 metais čia siautėjo baisus. Ne-Amerikiniš Komite
tas apšmeižė daugybę geriausių mūsų krašto žmonių, ku- 

. rių tūli, kaip to pasekmė, net išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.
1948 metais Amerikos reakcininkai pasimojo nelegali- 

s zuoti Karolio Markso mokslą Jungtinėse Valstijose, Ir 
tai pradėta daryti tuomet, kai “Komunistų Manifestui” 
sukako lygiai šimtas metų! Įkaitinta 12-ka komunistų 
Vadų ne dėl ko kito, kaip tik dėl to, kad 1945 metais jie 
suorganizavo Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją, pa
grįstą marksizmu-lepinizmu. Sunku beįsivaizduoti, kas 
būtų, jei šitiems reakcininkų pasimojimams būtų lemta 
realizuotis, jei Markso-Engelso-Lenino mokslas būtų pa
skelbtas Amerikoje nelegaliu.

v Įkaitintųjų teismui diena nuskirta 1949 m. sausio mėn. 
17-toji. Pažangioji Amerikos visuomenė jau d£bar rei
kalauja, kad ši byla būtų išmesta, kad teismas neįvyktų. 
Be abejojimo, progresyvė visuomenė stovės su teisiamai
siais, jei teismas ir įvyks, nes jŲ progresyvę visuomenė, 
žino, kad tai yra valdžios pasimojimas ne tik prieš tą 
12-ka asmenų, ne tik prieš partiją, kuriai jie vadovauja, 

- bet prieš Teisių Bilių, prieš kertinį mūsų' krašto laisvės 
pastato akmenį!

Kaip pasėka reakcinio raudonbaubizmo, pradėto Fru- 
♦_____ ' ■ ■

2 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith, Daily)*PenkL, Gruo. 31, 1948 
fei* ' . ■ >1 ■ j '
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NEBEGALI PAKĘSTI 
KLERIKALŲ 
DIKTAVIMO

Jau ir keleiviniams men
ševikams dasiėdė klerikalų 
diktatūra ^bendrajam fron
te.” Toji diktatūra priėjo 
prie to, kad klerikalai su 
menševikais visiškai nebesi
skaito, laiko juos tik pa
prasčiausiais pastumdėliais. 
Dėlei to Keleivis pradeda 
zurzėti.

Sužinome, kad į “bendro
jo fronto” Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą, ku
ris įvyks Bostone, vietinis 
klebonas pakvietė kalbėto
jais vyskupą Brizgį ir ge
nerolą Černių. Kai keleivi
niai pastebėjo, kad čia ku-

nigo pasielgta sauvališkai, 
Darbininkas atšovė, jog taip 
ir turi būti, nes Lietuvai 
nepriklausomybę iškovoję 
tiktai kunigai ir generolai. 
To pasigyrimo jau per daug 
net ir Keleiviui, kuris taip 
ščyraį buvo pradėjęs kuni
gams rankas bučiuoti. Ke
leivis šauna klerikalams:

Tai labai įdomi nuomonė, 
kad “TIK” kunigija ir kari- 
ninkija iškovojo Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę ir kad 
“TIK” kunigai ir generolai 
buvo Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės sargyboje.

Kad Lietuvos-' kunigai būtų 
kovoję už Lietuvos nepriklau
somybę, mes pirmą kartą gir
dime. “Darbininkas,” kaipo 
klebonų laikraštis, gal jau už-

ŠAUKIMAS
Lietuvių Namo Korporacijos 

Konvencijos
Visiems Korporacijos Šėrininkams

Gerbiamieji:
Šiucmi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės — 

Lithuanian Building Corporation — šėrininkų metinė 
konvencija įvyks šeštadienį, sausio (Jan.) 29, 1949, 
savame name — Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Pradžia 1 vai. po pietų.

Šioj konvencijoj, apart kitų svarbių klausimų, 
svarstoma:

1. Bendrovės direktorių skaičiaus padidinimas.
2. Konvencijoms laiko nustatymas.
Direktoriai pateiks metinį Bendrovės raportą, kuris 

parodys pilną Bendrovės stovį.
Todėl labai svarbu šėrininkams konvencijoj dalyvauti. 

O tie, kurie negalės dalyvauti, gali įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes yra būtinai reikalinga atstovauti mažiau
sia 51% visų parduotų Šerų.

Jeigu kurie jūs negalėsite patys asmeniškai. šioj kon
vencijoj dalyvauti, tai būtinai išpildykite jums paštu 
prisiųstą Proxy. Išpildykite Proxy labai atsargiai. Para
šykite miestą, kur jūs gyvenate ir dieną, kada Proxy 
išpildote. Pasirąžykite patys ir būtinai turi pasirašyti 
liudininkas, tada tą Proxy pasiųskite arba įteikite tam 
asmeniui, kurį įgaliojate, arba Lietuvių Namo Bendro
vės sekretoriui, kuris konvencijoj perduos Proxy įga
liotam.

Prašome atlikti tą reikalą tuojau.
Aišku, jog jums, kaip ir kiekv.ienam šėrininkui, rūpi 

Lietuvių Kultūrinio Centro išlaikymas. Žinote, kad dėl 
reakcininkų skundų mums teko eiti į teismą, kuris kaš
tuoja daug pinigų. Todėl finansinė parama labai pageL 
dautina. Tad būkite taip geras, patys pagal išgalę prisi
dėkite ir pakalbinkite savo draugus bei pažįstamus par 
sveikinti Kultūrinio Centro konvenciją su stambesne 
auka.

miršo Lietuvos Kunigijos rim
čiausių atstovų pasisakymus 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. Kunigas Tumas “Tėvynės 
Sargę,” kun. Laukaitis Rusi
jos Dūmoje, pralotas Antana
vičius iš vyskupo “ambonos” 
bažnyčios vardu ypatingai 
piktai keikė visus kovojančius 
už Lietuvos laisvę žmones ir 
vadino juos “pragaro pasiun
tiniais.” *

Lietuvos kunigija atvirto j 
nepriklausomybę tiktai- po to, 
kai Rusijoj nuvirto carų val
džia. Kol buvo caras, Lietuvos 
kunigai buvo nuolankūs caro 
klapčiukai, paklusnūs jo “įna
miai” (kaip sakė pralotas 
Dambrauskas-Jakštas). . I

Jei “Darbininkas” pagei
dauja, mes duosime dokumen
tų, kaip Lietuvos kunigija ko
vojo PRIEŠ Lietuvos laisvę ir 

doku-Tu 
netrūksta, 
karininkijos, tai 
dar aiškesnis, 
nepriklausomos 

nebuvo nė lietu-

KariUo- 
būrėsi

bus.

Su giliausia pagarba, > 
LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS DIREKTORIAI, 

Motiejus Klimas, pirmininkas, 
Albert Dobinis, vice-pirmininkas, 
William Malin, sekr,Jždininkas, 
T. Lisajus, J. Kairys. . -•

mano Doktrinos, Marshallo plano, 80-tojo kongreso, kurį 
valdė republikonai, tūlų darbo unijų lyderiai pradėjo li
gi šiol nematytą “kryžiaus karą” prieš kiekvieną pažan
gesnį unijistą-darbuotoją.

1948-tieji metai socialistiniam pasauliui — T. Sąjun
gai ir liaudies demokratijoms Rytų Europoje, — bu
vo svarbūs metai tuo, kad ten virė darbas, virė> socialis
tine kūryba ir tų kraštų žmonės, nepaisydami nieko, at
statė sugriautus karo metu mieštus ir kaimus, statydami 
naują gyvenimą, — socialistinį gyvenimą. .

Tarybų Sąjungos pramonė šiemet pagamino daųgiąu 
pr ‘ 
paprastai geras; su visu tuo kilo ir tebekyla žmonių gy
venimo lygis, gėrė j a,gyvenimas.

Kas sakytina apie T. Sąjungą bendrai, tas pats gali
ma sakyti ir apie Tąrybų Lietuvą ypatingai. Mūsų tėvų 
kraštas,. Lietuva,* greitais > tempais atsistato, kyla ten 
pramonė, kyla mokslas ir kultūra ; kyla aukštyn per ilgus 
metus buvęs prislėgtas, dabar laisvas, darbininkas, vals
tietis ir inteligentas,

Naujųjų demokratijų kraštuoseBulgarijoje, Lenki- 
jojej Vengrijoje, Čechoslovakijoje, — įvyko darbininkišr 
kų partijų politinė ir organizacinė, vienybė. Susivienijo 
Komunistų ir Socialistų partijos ir josios, .apsivieniję, 
įdėjo į savo darbų programas socializmo kūrimą savo 
kraštuose, kaip vyriausią, kaip svarbiausią darbą ir tiks
lą.

tų negu 1940 metais; derlius toje šalyje buvo ne

s Nepaisant visokių skerspainių ir kliūčių, kūriau statė 
imperialistinis kapitalizmas darbo žmonijaį ir laisvajam 
pasauliui, 1948 metais, pasaulis visvien ėjo pirmyn, o ne 
atgal! Ir js ėįs, jis žygiuos pirmyn, nugalėdamas vi
sokias imperialistų statomas kliūtis, žengdamas per re
akcijos pinkles, į šviesų, laimingesnį, gražesnį pasaulį!

Lietuvos

LAIS VĖS VAJUS
į ■

Čia ne paskutiniai rezultatai — paskutinius paskelbsi
me po vajaus užsibaigimo, tai bus po sausio 1 d., Į949. 

Brooklyniečiai pakilo punktais su pagalba P. Buknio 
ir P. Babarskio. -

: Elizabeth,. N. J., vienas geras draugas, pagelbininkas 
LDP Klubui pasirūpino gauti 7 naujas prenumeratas. 
Tad LDP Klubas gerokai pašoko punktais, pralenkė Phi
ladelphia.

Wm. Patton, Philadelphia, Pa. prisiuntė atnaujinimų. 
Taipgi jo pagelbininkė J. Šapranauskienė prisiuntė, nau
ją prenumeratą ir atnaujinimų. . . • ? .

Nuo M. Svinkūnienės, Waterbury, Conn., gavome didelį 
pluoštą atnaujinimų.

P. J. Anderson, Rochester, N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

J. Grybas, Norwood, Mass., gražiai pašoko punktais, 
jam atėjo į pagalbą S. Puidokas, iš Rumford, Me., pri
duodamas punktus.

M. Dambrauskienė, iš So. Boston, Mass;, pasidarbavo 
LLD 2 kp., su atnaujinimais.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai: ■ .
_ . Punktai

6436 
5524 
4808 
4601 
4387 
3787 
2545 
2175 
2154 
1954

konstitucija, priim- 
vardu, 

visiems piliečiams

nepriklausomybę, 
mentų tikrai 

O kas dėl 
reikalas yra 
Kol nebuvo 
Lietuvos, tol
viškos karininkijos. Karinin
kai, kaip ir visa kariuomenė, 
galėjo atsirasti tik tada, ka
da nepriklausomybė jau buvo 
pradėta įgyvendinti, 
menė ir karininkai
JAU nepriklausomoj Lietuvoj 
ir savo karišku žygiu 
nepriklausomybę užtikrino.

Bet kada Lietuva atgayo sa
vo nepriklausomybę ir kada 
Lietuvos
ta “Dievo Visagalio 
užtikrino
lygias balsavimo teises, Lietu
vos kunigija ir karininkija 
bendromis jėgomis tą demo
kratišką konstituciją sumurdė 
į purvą. Todėl mes ir sako
me, kad kunigija ir karininki
ja daugiausiai prisidėjo prie 
Lietuvos demokratijos šunie- 
kinimo. Praloto Ąlšaųsko 
“Tautos/Valia” ir tokių “ge
nerolų,” Wp ČePniuš, ■ reVol- 
veriai, įkėlė į Lietuvos prezi
dento vietą suktą diktatorei!, 
kurs pavojaus valandoj išbėgo 
iš Lietuvos Čemodanais neši
nas.-

Pranašais būti mes neno
rime, bet spėti galime: Iš 
tos Keleivio žodžių batalijos 
niekas neišeis. Vyskupas ir 
generolas- tam susirinkime 
kalbės. * Keleivio redaktoriai 
ne tik vyskupo poterių ir 
pamokslo turės klausyti, bet 
dar jo ekscelencijai karš
tai baltą, riebią' ranką pa
bučiuoti, Jau seniai menše
vikai tapo klerikalų vergais 
ir pastumdėliais. Jie gali 
rėkti, bet bėgti kūr neturi.

neturi. Klerikalai puikiai 
žino, kad saujelė menševi
kų yra generolais be armi
jos:

nu-
Ql>

Naują Muziejų Kūrimas

., Sąjunginės vyriausybės 
tarinių Lietuvos miestuose 
ganizuojami keli nauji muzie
jai. Vilniuje steigiamas dide
lis istorinis - revoliucinis mu
ziejus. Muziejaus ekspozici
joje smulkiai atsispindi visas 
lietuvių tautos revoliucinės 
kovos kelias už tarybinę val
džią. ‘

Klaipėdoj ir Trakuose stei
giami kraštotyros muziejai, 
kuriuose bus atvaizduoti senų 
lietuvįškų miestų ir žemių is
toriniai ir etnografiniai ypa
tumai. Kaune ruošiamas žy
maus Lietuvos rašytojo Petro 
Cvirkos muziejaus atidarymas. 
Šiauliuose steigiamas Julįaus 
Janonio, pirmo Lietuvos pro
letarinio poeto, muziejus.

Pejoponnesas Užblokuotas
Athenai, Graikija — Mo- 

narchistų laivynas užbloka
vo visą pietinį Graikijos 
pussalį Pelopennesą, girdi, 
kad niekas negalėtų jūromis 
atsiųsti partizanams parar 
mos. .. t ' ■:;

L. Prūseika, Chicago, Ill. <... . ................. . . .
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J................. .
Brooklyno Vajininkai................................
LDP Klubas, Elizabeth, N. J. ...........................
Wm. Patten, Philadelphia, Pa.................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn............
D. G, Jusius, Worcester, Mass.......................
P. Anderson - L. Bekis, Rochester, N. Y. ..
J. Grybas, Norwood, Mass. 
Hartfordo Vajininkai . 

• ——.......
S. Penkaliskas, Lawrence ....
Geo. Shimąitis', Brockton ........ 
S. Kuzmickas, Shenandoah ....
D. P. Lekavičius, Pittsburgh 
A. Lipčius, Chester ..............
Bridgeport Vajininkai ..........
LLD 2 kp., So. Boston .........
P. Šlekaitis, Scranton ............
J. Blažonis, Lowell ................
Anna Ber^iat, Los Angeles ....
P. Bečls-F. Klastpn, Great Neck 
J. Balsys, Baltimore ................
V. Ramanauskas, Minersville .... 
LLD Moterų Sk., Binghamton .. 
C. K. Urban, Hudson ............. c
A.^ Valinčius, Pittston ..............
S. Sharkey, Easton ..................
V. Padgalskas, Mexico ........... ....
S. Tvarijonas, Detroit ..........
M. Janulis, Detroit ..................
J. Didjun, New Haven ............
Geo. Bražinskas, So. Boston .... 
J. ' Simutis, Nashua ...........i.......
LLD 75 ,kp., Miami ............
V. J. Valley, New 'Britain .......

Šie . vajininkai pakilo 
punktais, su atnaujinimais,:

F. Klaston, Great Neck,
N. Y.; P. Šlekaitis, Scran
ton, Pa.; Anna Bemat, Los 
Angeles, Calif, ir V. J. Val
ley, New Britain, 
(per A. Bakevich).

1684
1300
1287
1037
1036
1013

832
805
780
747
744
702
638
6521
448 I S.
440 j V. Sutkienė, San Francisco ....
431 ; Alex Shatro, Aliquippa .......
364 J. MataČiūnas, Paterson .......
364 LLD 198 kp., Oakland .........
359 Alex Shatro, Aliquippa .........

V. Smalstienė, Detroit ..........
J. Adams, Grand Rapids ......

K. Valaika, Cleveland .... .......

S. Kirslis, Bridgewater ...........
H. Žukienė, Binghamton ...........
J. Daujotas, E. St. Louis ..........
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
A. Gudzin, Scotia ......................
Mary Siekis, Gardner ..............
Geo. Braknis, Pontiac ..............
LLD 77 kp., Cliffside, N. J........

Navickas, Haverhill ...... .......
Wall, Wilkes-Barre ...'..........
Urbonas, Pittsburgh ............
Kubilskis-P. Walkins, Coal 
Center .....'.............................

Kirslis, Bridgewater .............

A.

252
240
196
184
168
168
168
140
140
130
116

112
112
112n?
84
56
56

336
308
305 Į J. Žebrys, Cleveland
280 i K. Valaika, Cleveland ..
2801 A. Daukša, Gr. Rapids

56
28
28

Conn.

Aukų gavome sekamai:
Matthew Klimas, Rich

mond Hill, N. Y., $100.
LLD 28 kp. (per M. Svin- 

kūnienę, Waterbury, Conn., 
$51.50.

Iš Binghamton, N. Y. 
(per S. Jasilionį, koresp.

Moterų Apšvietos Klubas, 
<per A. Bemat), Los Ange
les, Calif., $10.

S, Shinkūnas, Barrington, 
N. J., $10.

M. ir E. Gavėnai, Pitts
field, Mas§., $8.
*,L. Bagdonas,. Pittsfield, 

Mass., $7.
Po $3; Adelė Pakalniš

kienė, Clearwater, Fla.; A. 
Pakarklis, Athol, Mass.; 
Katherine Yenkelun, Water
bury,.. Conn., P. Katiene, 
Waterbury, Conn, ir J. 
Mankus, Union City, Conn. 

r Po $2: Waterburietis; M, 
Buinauskas, Naugatuck, 
Cohn.; Julė Yovis, Pitts
field, Mass,; Chas. Jasehin, 
Clyde, Alta, Canada; M. 
Kreivėnienė, Brooklyn, N.

Worcester, Mass........ 85.50.
Pittsburgh, Pa. ... 
Elizabeth, N. J. .. 
San Francisco, Cal 
Newark, N. J. .. 
Norwood, Mąss. .. 
Lawrence, Mass. . 
Scranton, Pa. ... 
Baltimore, Md. .. 
Oakland, Cal. ... 
Los Angeles, Cal. . 
Wilkes-Barre, Pa. 
Lowell, Mass. ... 
Pittsfield, Mass. . 
Stamford, Conn. .. 
Seattle, Wash ...; 
Great Nęck, N. Y. 
Shenandoah, Pa. 
Rumford, Me. ... 
Miami, Fla...........
Mexico, Me^ ..... 
Bridgeport, Conn. 
So. Boston, Mass, 
Cleveland, Ohio. . 
Jersey City, N. J. 
Lewiston, Me........
Easton, Pa...........
Paterson, N. J. . 
Coal Center, Pa. . 
Saginaw, Mich. ... 
Eddystone, Pa. .. 
New Kensington,
Brockton, Mass. .. 
New Haven, Conn 
Auburn, Me. .... 
Minersville, Pa. .. 
Hudson, Mass. ..... 
Washington, Pa. . 
Haverhill, Mass. .. 
Williamsport, Pa. 
Scotia, N. Y.........
Nashua. N. H. .. 
Gardner, Mass. .. 
Aliquippa, Pa. ... 
Cliffside, N. J. ..

. 36.00

..35.00
. 29.50
. 28.00
. 28.00
. 28.00-
. 25.50
. 25.00
. 22.00

. 21.00

. .20.00 .
. 17.00
. 13.00

. 12.00
. 12.00
. 12.00
. 11.50
. 11.00
. 11.00

Pa

Po $1: P, Ruseckienė, 
fšeranton, Pa.; Jonas Mikai
la, Brooklyn, N. Y.; J, May, 
Inglewood, Calif.; R. Wait- 
kjęnė, Los Angeles, Calif,; 
V. Urbas, Philadelphia, Pa.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui šukelta sekamai:i
Brooklyn, N. Y. ..
Philadelphia, Pa. . 
Hartford, Conn. . 
Binghamton, N. Y 
Detroit, Mich, ... 
Chicago, Ill. ...... 
Rochester, N. Y. .
Waterbury, Conn, .'f 96.90 
New Britain, Conn... 93.00

$351.00 1 
289.00 
223.55 
158.55
147.00

. 106.50

10.50
10.00
10.00
10,00
10,00

. 8.00
. 7.50
. 6.(M)

. 6.00

. 6.00
. 5.50
. 5.00
. 5.00
. 4.00
. 4.00
. 3.00
. 3.00
. 3,00
. 3.00
. 3,00
. <3.00 «
. 2.00
. 1,00

Tai tiek šį sykį. Prašome 
įsitėmyti, kati vajus oficia
liai užsibaigs su sausio 1 d., 
1949. Vajininkai iš tofimes- 
nių kolonijų, prašome pri
siusi rezultatus ne vėliau 
kai sausio 2 d. Po tos datos, 
bus paskelbti paskutiniai 
rezultatai. Širdingai dėko
jame už gražų darbayįmas( 
vajuje, už aukas ir už naų- 
jas prenumeratas. {

Laisves Administracija
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Pittsburgho Spirgučiai
PITTSBURGHO

IR APYLINKĖS ŽINIOS
Iš Tikrų Įvykių

Bjauru!

darboyra paprasta

Evangelija

blak-

draugi-

Darbininkas, .

Tik praėjus 
šimtai nete- 
Buvo daug 

nelaimės sū- 
atminti, kad

vhjų. 
vaju-

ir Cinikas 
jeigu tik 

1 e gališkai

plaukia i “gelbėjimų” fondus, 
ir tie pasibrėžti planai Chica- 
gos vienam “mitinge” surinkti 
penkius milionus dolerių nie
kados nebus pasiekti. . .

yra nele- 
toleruo- 
lietuvių

Ir Vėl Netekom Gero Draugo
Gruodžio 16 dieną pasimirė 

Kazimieras Leliušis. Ta stai
gi mirtis patiko Kazimierą la
bai staigiai ir netikėtai. Nors 
jau per kurį laiką Kazimieras 
nesijautė gerai sveikatoje, bet 
tokio pavojaus nesijautė, nes 
tik gruodžio 14 dieną su sa
vo draugais kalbėjosi ir plana
vo, kaip sausio menesį va
žiuoti į Floridą ir aplankyti 
senus Pittsburghiečius, tenaj 
gyvenančius. Ir štai tik už 
poros dienų jau Kazimiero nė
ra gyvųjų tarpe!

Tas staigus, šiurpulingas 
įvykis ne tik kad sukrėtė Ka
zimiero šeimos narius, bet ir 
draugus, kurių jis turėjo la
bai daug. Kazimieras buvo 
labai linksmo ir draugiško bū
do. Buvo pirmeiviško nusista
tymo, daug darbavosi lietuvių 
draugijose; ilgą laiką gaspa- 
doriavo Liet. Mokslo Draugi
joj. Būdamas biznierium vi- 

JK sados parėmė pirmeivišką 
darbą ir pirmeiviška spaudą. 
Savo biznio įstaigą garsinosi 
Laisvėj, Vilnies Kalendoriuj ir 
dar kitur.

Skaudus smūgis dėl pittsbur- 
ghiečių, kad netekom gero 
draugo Kazimiero Lelešiaus) 
Širdinga, užuojauta jo šeimai!

“2 Convicted in Building Gyp”
Taip rašo Pittsburgho dien

raščiai, kaip tūlas agentas 
Kyle ir namų statymo kon- 
traktorius Dangelco buvo su
rasti kaltais per federalinį 
teismą už suktybes pardavime 
Ąamų . veteranams. Namus, 
kuriems valdžia davė paskolą 
ir^vertino tik po $10,000, 
agentas ir kontraktorius par- 
Modavo už tą pačią kainą, 
bet veteranai slaptai turėjo 
jiems dar mokėti po $2,000. 
Žibama, jie tokių suktybių 
pusėtinai yra pridarę; už 
kiekvieną tokią suktybę grę- 
šia bausmė 10 metų kalėjimo 
ar- $10,000.
.Tik vienas kitas toksai šar- 
Įatapas papuola į bėdą už 
suktybes, bet jų čia taip yra 
privisę, jog pirkėjai namų, tu
ri duoti aukštus kyšius paslap
tingai, kad įgijus namą ar 
taip kokią 1 nuosavybę. Ka
dangi veteranai ima paskolas 
iš valdžios, tai valdžia dar 
kiek prižiūri, bet šiaip papras
tas pirkėjas yra baisiai apgau
namas ir išnaudojamas. Kai
nos baisiai aukštos, pirkėjas, 
įmokėjęs keletą šimtų ar tūks

tantį dolerių, atsitaikius ma-.
Žiausiam įvykiui, dėl trūkumų 
gali lengvai netekti namo ir 
įmokėtų pinigų. Istorija gali 
lengvai pasikartoti: po pirmo 
pasaulinio karo, daug pirko 
namus su mažais įmokėjimais 
ir maž daug tokiu pat būdu, 
kaip kad dabar, 
keliems metams 
ko savo namų, 
ir lietuvių tame 
kuryj. Reikia
mes gyvenam be apsaugos ir 
be užtikrinimo apie rytųjų. O 
vijoki skymeriai tik ir sky- 
mauja, kad žmogų prispaudus 
prie sienos ir jam kišenius iš- 
kračius.

“Protestai” Nieko Nereiškė
Tik 10 mėnesių praėję, kaip 

Pittsburgho gatvekarių kom
panija pakėlė fėrą ant 20 nuo
šimčių su viršum. Miesto gas- 
padorius tuojau 
vo.

“užprotesta- 
Tam tikra komisija dar 

svarsto apie to pakėlimo le- 
gališkumą ir reikalingumą. 
Reikalas dar nebaigtas, bet 
Štai ta pati gatvekarių kom
panija paskelbė, kad nuo 
gruodžio 20 dienos vėl 'fėrą 
pakelia ant daugiau kaip 20 
nuošimčių. Miesto gaspado- 
rius, žinoma, dėl formališku-

mo vėl “užprotestavo” ir yėl 
tęsiasi tyrinėjimų komedija!

Gatvekarių kompaniją pa
seka kitos tam panašios kom
panijos, kaip tai, telefonų/ 
elektros ir tam panašiai, su 
kėlimu mokesčių. Ar tas rei
kalinga? Ar tos kompanijos 
negali išsilaikyti? Ne, nieko 
panašaus. Pažiūrėk į atskai
tą; tenai matysi milijonus už
darbio kas metai. Didžiausi 
dividendai yra. išmokami dėl 
šėrininkų ir didžiausios algos 
yra išmokamos dėl aukštųjų 
kompanijos valdininkų, žino
ma, jie patys tas algas sau pa- 
siskiria, nes jie kontroliuoja tų 
kompanijų šėrus - “staką.” 
Miesto valdininkų protestai, 
komisijų tyrinėjimai, tai tik 
tam tikros rūšies komedija, 
kuria užbovija publiką! Ta 
tyrinėjimų komedija tik tada 
baigsis, miesto gyventojų ne
reikalingas išnaudojimas tik 
tada baigsis, kada patys pi' 
liečiai bus savininkai tų visų 
kompanijų. O tas yrą lengva 
pasiekti su tikru protu.

Pittsburgho Universitetas

Ta Pittsburgho garsioji mok
slo katedra turi savo įtalpose 
priėmus apie 22 skirtingas 
tautas su tautiškais kamba
riais. Tarpe tų visų' tautų yra 
ir lietuvių kambarys, Visi 
kambariai jau seniai baigti ir 
pervesti, kaipo’ nuosavybė, 
tam universitetui. Nors jau 
keletas metų viskas yra uni
versiteto vedėjų rankose, bet 
dabar, tik keli mėnesiai atgal, 
per universiteto vedėjus buvo 
išleistas gana didelio formato 
ąlbumas-knyga, su spalvuotais 
paveikslais tautiškų kambarių 
ir su trumpa tų tautų istorija.

Gruodžių 11 dieną - univer
siteto vedėjai y buvo surengę 
parengimą. \ *■ Kiekvįęham pir
mininkui iš tautiškų kambariu 
buvo įteiktas tas albumas per 
universiteto chanąlerįchan
cellor R. H. Fitzgerald, kad 
jie tą knygą perduotų ..’į savo 
tautų valdiškus knygynus. 
įCiekvienas tų tautiškų kamba
rių pirmininkas, priimdamas 
tą albumą, turėjo pasakyti, j 
kokį valdišką knygyną pasiųs. 
Rusai pasakė, kad jie pasiųs 

•į Maskvą Lenino knygynui: 
lenkai sakė, psiųs į Varšavą į 
kokį tai valdžios knygyną, ir 
taip panašiai. Lietuvių tau
tiško kambario pirmininkas 
P. Pivarūnas gi patylomis 
pašnabždėjo, kad jis pasiųs 
žadeikiui į Washingtona! Nuo 
kada gi žadeikis yra Lietuvos 
ambasadorium, tik gal Piva
rūnas težino. Man atrodo, 
jeigu jau p. Pivarūnas nežino 
ir nenori žinoti, kad yra Lie
tuva ir Lietuvos valdžia, ir 
kad tenai randasi Lįetuvos 
valdžios knygynai ir nenorėjo 
tenai pasiųsti to albumo, tai 
jau būtų daug geriau padaręs, 
jeigu tą albumą į savo namus 
būtų parsivežęs, nes man. at
rodo, kad P. Pivarūnas turi 
tinkamesnį ir pastovesnį namą 
už žadeikį.

Juo Tolyn, Tuo Sunkyn
Visoki pabėgėlių “gelbėto

jai” myli save reklamuotis, 
kiek jie surenka dolerių savo 
“gelbėjimais.” Paėmus iš jų 
pąČių pasigarsinimų, štai ką 
matai: Kada buvo “tag-day” 
Pittsburghe ir priemiesčiuo
se surinkta buvo tiktai 
apie pora tūkstančių do
lerių į BALFą. “Dideliam” 
pečkurio parengime, kur buvo 
visi “garsieji” žmonės, tesu
rinko 4Q dolerius.. New Ken- 
singtone, kur buvo susirinkę 
SLA šulai Dargis ir MikužiŪ- 
tė iš Chięagos ,tesukrapštė 20 
dolęrių. Tai reiškia, kuo 
tolyn, tuo sunkyn doleriai

Bjauresnis už Laukinį Žvėrį
Taip tankūs tie visokių 

žmogžudysčių po didmiesčius 
atsitikimai, kad, rodos, jau ir 
ne naujiena. žmonės žudo 
vienas kitą, kad tik dolerį pa
gavus.

Bet kad jau žmonės virsta 
aršiausiais laukiniais žvėrimis, 
tai dar baisiau, štai, kad ir 
šis įvykis: Gruodžio 10 d., 
apie 9 vai. vakare, bjaurus 
žvėris žmogus ypatoje įlenda 
į Kensingerių narna, rado 
jauną 12 metų mergaitę virtu
vėj gaminančią valgius, mir
tinai peiliu subadę, padaryda
mas 36 žaizdas, nepadaryda
mas namuose jokių vagysčių, 
prasišalino, ir įki šiai dienai 
niekas jo nesuranda’ Ta bai
si, šiurpulinga žmogžudystė 
padaryta ant Carol Kensinger. 
Daug policijos iš visokių sky
rių daro tyrinėjimus 
sugavus t a žvėrį,
burgho trys didieji

kad 
Pitts- 
dien- 

raščiai paskyrė po tūkstantį 
dolerių atlyginimo tam, kas 
tą žvėrį pagaus. Pašaliniai 
žmonės irgi skiria, pinigus pa
gavimu! žmogžudžio. Kensin- 
geriai 
žmonių šeima.

Tąikos
Jiems Netinka

Dvasiškis Hewlett Johnson, 
atvykęs iš Anglijos, važinėda
mas po Amerikos didmiesčius, 
neaplenkė nė Pittsburgho. 
Kaip tik kun. Johnson atvy
ko į Pittsburghą, tuojau ap
spito visokių laikraščių repor
teriai ir statė įvairius 'klau
simus apie / Sovietų Rusiją. 
Matomai, jiems netinka, kad 
kun.Johnson apie Rusiją tei
singai kalba ir teisingai apie 
tos šalies tvarką informuoja.

Pittsburghe yra Ir tokių ku
nigų, kurie pritaria kun. John- 
sono skelbiamai taikos evange
lijai. Bėt jų tarpe nesiranda 
nė vieno lietuvio kunigėlio. 
Lietuviai’ kunigai kun. John- 
soną nųkfyžiavotų, jeigu tik 
galią- turėtų. „Bet, ant laimės, 
jie galios neturi. Kun. John
son, kaip visur, ;taip ir čia 
turi daug pritarėjų pasaulinės 
taikos reikalui. V. B.

Lietuvių Piliečių Draugijos 
Metinis Susirinkimas

Liet. Piliečių Draugija lai
kė metinį susirinkimą gruo
džio 7 dieną. Į susirinkimą 
susirinko daug narių, nes bu
vo draugijos komiteto rinki
mai. Po susirinkimo buvo vel
tui išsigėrimai ir valgiai. Su- 
siri.nkifne nariai'labai nusiste
bėjo, kaip balsų skaitymo ko
misija išdalino nariams balsa
vimo blankas. Ant blanku 
buvo tik po vieną kandidatą į 
kiekvieną urėdą, ir,jau buvo 
po kiekvienu vardu pastatytas 
kryžiukas — nubalsuota! Pir
mininkas paaiškino, kad už 
senuosius valdininkus nereikia 
balsuoti, nes už juos jau nu
balsuota. Tik, sako, reikia 
balsuoti už vieną direktorių, 
kur yra du kandidatai.

Tokių įvykių dar Pittsbur
gho lietuvių draugijose nėra 
buvę, kad valdyba pati save 
išsibalsuotų ir neduotų na
riams balsuoti!

Gal; komiteto nariai pasa
kys, kad tik buvo po vieną 
kandidatą į kiekvieną urėdą, 
ta; būtų vią viena jie išrinkti. 
Gali būt ir taip, gal jie būtų 
išrinkti, bet vis viena įtariai 
turi balsuoti už ar prįeš. O, į 
direktorius buvo net 7 kandi-

Gruodžio 5 d. LDS kuopos 
name, Ambridge, Pa., buvo 
nelaimingas atsitikimas. Car
bon monoxide dujos sunkiau 
apnuodijo 8 ypatas, kurioms 
buvo reikalinga gydytojo pa-, 
galba. Sako, tą dieną kliu- 
be ir LDS kuopos susirinkime 
dalyvavo apie 50 ypatų. Ki
tos ypatos buyo minėtų dujų 
paliestos silpniau. Manoma, 
carbon monoxide dujos susida
rė iš atvirų pečių, kūrenamų 
gesu, dėl palaikymo šilumos. 
Tos carbon monoxide dujos 
pas mus, Pittsburgho apylin
kėj, labai tankiai daug žalos 
padaro ir gyvybių nuskina. 
Apsisaugokt nuo minėtų dujų 
reikia turėti visada tyro oro. 
Geriau, kad kambariuose bū
tų vėsiau, bet saugiau.

Carbon monoxide dujos susi
daro iš bile kokio kuro; gaso, 
aliejaus, gasolino, anglies,me
džio ir tt. Ugnis visada iš
traukia oxigeną iš kambarių, o 
palieka dujas. Pripildžius 
kambarius tyru oru, kuriame 
yra pakankamai oxigeno, du
jos pranyksta. Dėl to būtinaj 
reikia kambarius išvėdinti ir 
biskį pradarus langus turėti, 
—žinoma, taip pradaryt, kad 
vėjas stuboje nešvilpautų. 

' its

Pittsburghe ir apylinkėje su 
kiekviena diena industrija vis 
platinasi. Pittsburgho indus- 
trialistai per keletą paskuti' 
nių metų prisiplėšė nesvietiš
kų pelnų. Kad pelnai užti
krinti būtų ir ant toliau, rei
kia paplatinti, pagerinti dirb
tuves. Platesnė dirbtuvė, daur 
giau modemiškų mašinų, ma
žiau darbininkų—didesni pel
nai kompanijoms. H. J. Heinz 
Co. yra maisto kenavimo įmo
nė—viena iš didžiausių Jung
tinėse Valstijose. Ji čia pra
plečia savo dirbtuvę, prista
tant dar 4 pastatus (bildin- 
gus), kurie lėšuos penkioliką 
milijonų dolerių. Bildingai- 
pastatai bus ; daugumoje iš 
‘‘stainless steel”,, ir stiklo 
sų.

Biskis apie Laisvės 
Praeitais metais Laisvės 
je pas mus daugiau dalyvavo 
4 ypatos, kurias čion pažymė
siu : D. P. Lekavičitis gavo 
1,190 punktų; P. J. Martin 
gavo 1,189 punktus; J. Urbon 
gavo 542, ir M. Paulauskas 
gavo 130. Viso jie sudarė 
3,051 punktą. Kad pridėjus 
dar ir tuos, kurie gavo tik po 
keletą punktų, tai Pittsbur- 
ghas būtų spaudos vajuje vi
dutinis ir galėtų vieną iš do
vanų laimėti. Laikraščio at
naujinime ir naujų skaitytojų 

datai, iš tų 7 kandidatų reikė
jo išrinkti 6\iirektorius. Bet 
valdyba taip sutaisė, kad ne
davė balsuoti už 5 senus di
rektorius, bet tik įsakė bal
suoti už du naujus, Simonavi- 
čią ir Ciniką. Aš esu tikras, 
kad Simonavičia 
būtų buvę išrinkti, 
būtų buvę leista 
balsuoti.

Toki balsavimai 
gališki ir negali būti 
jami v Pittsburgho 
draugijose.

“Kokiais sumetimais 
jos komitetas taip pasielgė,
neduodamas draugijos na
riams legališkai balsuoti? Ko
dėl ta sena valdyba nenori 
naujų narių įsileisti į valdybą? 
Toksai komitetas garbės ne
daro Lietuvių Piliečių Drau
gijai!

dingo lėktuvas su 30 
ŽMONIŲ

Miami, Florida. — Neži
nia, kur dingo ar žuvo lėk
tuvas su 27 keleiviais ir 3 
įgulos nariais. " Lėktuvas 
skrido iš Puerto Riko į Flo
ridą.

gavime ir šį metą punktais 
galima pasirodyt nemažiau, o 
gal dar geriau. Kiekvienas 
senas Laisvės skaitytojas Lais
vę tikrai atsinaujins, galima 
gauti ir naujų Laisvei skaity
tojų, jei tik mes darbuotumės. 
Pereitą metą vajininkai dirbo 
kas sau. .šį metą irgi tas pats. 
Taigi, draugai, kad ir dirbda
mi kąs sau, bet rūpinkimės sa
vo teritorijomis, rūpinkimės 
dauginusia naujų skaitytojų 
gauti.

Canados lietuvių savaitrašty 
Liaudies Balse skaitau šiurpią 
žinią. “Dipukas lapkričio 28 
nušovė pavyzdingą farmerį ir 
peršovė jo žmoną.” Dipukas, 
tai pabėgėlis iš Lietuvos, ku
riais čia, pas mus, klerikalai, 
“socialistai” ir tautininkai la
bai stropiai rūpinasi, aukas 
jiems renka ir gyvenimą žada 
jiems užtikrinti. Canadoj dė
josi ir dedasi irgi |as pats. Ir, 
ot, atvažiuoja pabėgėlis Juo
zas Matulevičius iš Vokietijos, 
farmerys Bronius Gudavičius 
ir jo žmona jį priima dirbti 
ant ūkės. “Sakoma, jis lin
dęs prie Gudavičienės, bet ji 
jo neapkentusi ir buvo jam 
įsakyta išsinešti.” Ir, ot, už 
prieglaudą, už pagelbą, dėl 
to, kad Gudavičienė jo nepri
sileido, jis atsivežtu iš Vokie
tijos revolveriu savo priglau
dėją ant vietos nušauna ir jo 
moterį trimis kulkomis per
šauna. Vėliau, matydamas, 
kad nepabėgs, nusišauna pats 
save. Tai matot, kokiems au
kos renkamos. Panašūs ele
mentai Lietuvoj žmones žu
dė, panašūs elementai už jū
sų aukas Vokietijoj šautuvus 
pirkosi ir, ot, už jūsų suau- 
kautus pinigus nusipirktu re
volveriu čia; Canadoj, žmog
žudystę atliko.

Ar jūs žinote, kad jūs esa
te skolingas, kad visi vyrai, 
kad visos moterys ir visi vai
kai, esą skolingi? Visi esą 
skolingi, ,kiekvienas skolingas 
po $1,848.00. Tai skola, kurią 
jums uždėjo (sykiu ir man) 
mūsų valdžia, remdama kitas 
šalis milijonais ir bilijonais 
dolerių. Tąs Marshallo Pla
nas, tas Graikijos karaliaus ir 
Kinijos čiang Kai-šeko rėmi
mas dar daugiau mus į skolą 
stumia. Dabar mes pasken
dę skoloj, su lyg Cenzo Biuro 
raporto, mūsų šalis su 30 d. 
birželio šių metų turėjo skolos 
$270,936,000,000.

Viskas pabrango, kartu pa
brango ir pinigų dirbimas. 
Mūsų šalies valdžiai pirmiau 
lėšavo padaryti popierinį dole
rį tik septyni dešimtadaliai 
cento. Dabar jau lėšuoja pil
nai vienas centas. O doleriai 
dabar jau darosi, kaip jau pa
stebėjot, iš prastesnės popie- 
ros. Padaryti dolerį u<ž vie
ną centą, tai, rodos, visai pigu, 
bet jūs pažiūrėkite. Praeitais 
fiskaliniais metais mūsų šalis 
atspausdino $4,911,000,000 
vertės pinigų . Jei visi pini
gai bųtų spausdinti doleriniais, 
tai būtų padirbimas lėšavęs 
$49,11(5,000. Bet doleriniais 
pinigais buvo atspausdinta 
tik virš vienas bilijonas, o kiti 
buvo atspausdinti po $5.00, po 
$10.00, po $20.00 ir tt., nes 
doleris ar aukštesnės sumos 
pinigas atspausdinti lėšuoja 
tiek pat.

Paskutiniai prezidento ir 
kongreso rinkimai Pennsylva
nia valstijoj buvo gana bran
gūs. Republikonų Partija mū
sų valstijoj laimėjo, bet rin
kimų kampanijoj agitacija ir 
tt. republikonų partijai lėša- 
vo milijonas ir pusė dolerių. 
Demokratų Partija oficialiai 
sako išleidus $52,046. Be to, 
CIO ir AFL unijos irgi, išlei
do apie $56,000 demokratų 
kandidatų rėmimui. Progre
syvių Partija vakarinėj Perin- 
sylvanijoj išleido $33,887.

Republikonų Partiją dau
giausia rėmė multi-milijonie- 
riaus Pew šeima. Jų 4 ypa- 

tos aukavo po 3 tūkstahčius. 
Re'publikonams stambūs kapi
talistai suaukavo $550,572. 
Demokratų Partijai seka eilė 
aukautojų po tūkstantinę. 
Miesto mayoras David L. 
Lawrence irgi tūkstantinę de
mokratams pridėjo. Progre
syvių Partijai suaukavo mažo
mis sumomis biednesni žmo
nės.

žinoma, apart paminėtos su
snos, dar ir kiekvienas senų
jų ’partijų kandidatas tūkstan
tines pakratė, apie kurias čia 
neminėsiu..

J. Kantrybė.

LAISVOJI
SAKYKLA

Gerbiama Laisvės Redak
cija: Gal jūs paaiškintume; 
te du straipsniu, tilpusiu 
Laisvės 301 ir 302 nume
riuose, Pirmas straipsnis 
kalba apie ‘"Žalgirio” ga
myklą. Ten nurodoma, kad 
“Žalgirio” gamykloje stato
mos “staklės”. O mes lietu
viai suprantame, kad stak
lės tai yra tos, kuriomis au
deklą audžia.

Tam pačiam straipsnyje 
sako, kad specialistai iš 
broliškų respublikų šimtus 
lietuvių išmokino įvairių 
specialybių. Bet nepasako, 
kokių specialybių juos išmo
kino.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith.Daily)—Penkt., Gruo. 31,
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t PITTSBURGH IR
| HETUVIU
<l> ' "
t JULIUS J. SHIMKETS<|> '
J Moderniško maisto

<Į) krautuvės Savininkas

t 1314 Reedsdale St.,
| N. S. Pittsburgh, Pa.
t Tel. FA. 8525<I> '________________________ _

APYLINKES f
BIZNI ŲĮSTAIGOS |
A. JOHNSON’S CAFE |

geras maistas ir gėrimai T
(Mount Oliver) t

129 Brownsville Rd., ♦
Pittsburgh, Pa. X

Tel. Hlb. 9803 ♦

t A; Grigaitis Restaurant : 
r . . .♦ Geriausias patarnavimas
<|> ir maistas.
I 3545 Butler St.
<Į> Pittsburgh, Pa.
I Tel. £C. 9003

D. P. LEKAVIČIUS t

Taisymo Dirbtuvė o>
Batų ir Raktų > >

1215 Beaver ’Ave., ‘ |
N. S. Pittsburgh, Pa.

į ALBERT’S CAFE 
T , Albinas Kaulakis, sav.
J : ♦Čia geri gėrimai ir 
I: skanūs valgiai 
| 2130 Fifth Ave.,

<j>' Pittsburgh, Pa.
t Tel. CO. 8923

PEPPER’S CAFE |
Antanas Pipiras, Sav. į

Draugiška Užeiga X
1920 Carson St. ♦

S. S. Pittsburgh, Pa. X

BEAVER AVENUE | 
Fish & Poultry Market |
Stasys Orda, sav. J

1204 Beaver Ave., - •
N. S. Pittsburgh, Pa. T
Tel. CE. 0329 j

t ZDANKUS BAR<l> •
* Vieta gerų valgių ir
X įsigėrimų
t Antanas Zdankus, sav. ;
I 100 Anderson St.,
t N. S. Pittsburgh, Pa.
1 Tel. CE. 9852

MELNIS CAFE - I
K. Melnis, sav. t

351 Pittsburgh St., ♦
Springdale, Pa. \ v

f JOSEPH KIZIK
<|, CAFE
į BEER — WINE — LIQUORS : 

< > SEA FOOD
I 1100 E. Carson St.

<j> Pittsburgh 3, Pa.
I HE. 9608• .......... .....

METROPOLITAN f
Restaurant t

; Vladas Sadauskas, sav. T
> Geri valgiai’ ir I

visoki įsigėrimai t
1701-3 Metropolitan St. ♦
Pittsburgh, Pa., ' X

Tel. CE. 9474 • >’ ♦

* Charles Lalushes
J> TAVERN
J Užeiga Kalakutų, 

<j> Dzūkų ir Žemaičių
t 1828 Carson St.
| S. S. Pittsburgh, Pa.
t HE. 9683<|> ----------------------------------- - :

' Kai Būsite Washingtone,
Sustokite pas • t

The Maxwell House ♦
Savininkė, Edith Maxwell X

Vienatinis Lietuviu Tavernas. J
Woodland a Jefferson Ave., f
. Washington, Pa. »

Phone 9636 f
t C MUSE CAFE 
| Savukaitienė, sav. 
L Geri Valgiai ir 
1 įsigėrimai

<|> Muse, Pa.

t
N. Rec. Bowling Alleys ♦ 
J. K. M a zuk na, sav. T

1321-25 Reedsdale Str., f 
Pittsburgh, Pa. . J «

Tel. CE. 9585 v
I FELIX CAFE 

t Įvairūs gėrimai ir valgiai 
t Felix Gutauskas, sav.
1 2210 Fifth Ave.,
t Pittsburgh, Pa.
1 Tel. CO. 9210.
1 ...... .........•____ ■_______—

Lietuvis Graborius t
JOS. B. WENTZ, JR. 1

Laidotuvių Direktorius t
Gražią koplyčią laidotuvėm t

duodame nemokamai % t
1828 NO. FRANKLIN ST., f

N. 8. Pittsburgh, Pa. 1
CEdar 2200 |

d?.

.0 kitam Laisvės numery
je “Žiniose iš Lietuvos” kal
bama apie gamybos augimą. 
Antram 'punkte nuo vir
šaus kalbama apie pagami
nimą “metalą plaunančių 
staklių.”

Tai kas dabar yra stak
lės? Man rodos, kad metalą 
arba medį piauna- piuklu. 
Man, kaipo metalo darbi
ninkui, yra žinoma apie 
penkios metalą piaunamos 
mašinos. ,

Jeigu jie piuklą vadina* 
staklėmis, tai turėtų paaiš-. 
kinti skaitytojams. J. B.

Rėdakcijos pastaba.
Atrodo, kad Lietuvoje jie 

staklėmis vadina ne tik au
dimo mašinas, bet ir įvai
rius varstotus ir net meta
lui paiustyti mašinas. Tai 
ir viskas. /

Kas liečia tas specialy
bes, tai mes irgi jų nežino
me. Korespondentas nepa
žymėjo. Reikia suprasti, jog 
Lietuvoje, kaip ir visuose 
civilizuotuose krašt u o s ę 
prie moderniškosios pramo
nės,reikalinga daugybė la
vintų darbininkų, arba spe
cialistų, nuodugniai išmoku
sių tam tikrus gamybos 
procesus. Ypatingai tas tu
rėtų būti lengva suprasti 
mums, amerikiečiams, ku
rie kasdien susiduriame su 
įvairiais specialistais.
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ALDLD Reikalai
IŠ ALDLD 7-tos Apskrities 
Komiteto Posėdžio Tarimą

Gruodžio 19 d. So. Boston, 
Mass.,- įvyko ALDLD 7-tos 
apskrities naujo komiteto 
1949-tiems metams posėdis.

Įvykt tai įvyko, bet ne taip 
gerai, kaip reikėtų. Nežinau, 
kas už tai kaltas, bet žinau, 
kad pas mūsų veikėjus trūks
ta ar tai rūpestingumo, ar gal 
apdairumo. Jau antrą kartą 
taip nemaloniai pasitaiko, kad 
tuo pačiu laiku šaukiami du 
svarbūs dalykai ir toje pačio
je vietoje, šaukė savo posė
dį LLD apskritis, šaukė tą 
pačią dieną ir LMS apskritis 
konferenciją. Nežinau, gal gi 
negalima buvo išvengti.

Abu dalykai labai svarbūs. 
Tie patys žmonės beveik čia 
priklauso. Kaip dabar persi
plėšti. kad abiejuose dalyvau- 

A ti? Kuris ųors darbas dėl to 
turi nukentėti. Kuriai nors 
daliai tenka nukęsti dėl per-

Tik gaila, kad nebuvo galima 
joje visoje dalyvauti.

. Gi ALDLD 7-tos apskrities 
naujo komiteto pirmas posė
dis, kuriame reikėjo ir valdy
bos pareigomis pasidalinti, 
tuo pačiu laiku įvyko Kliubo 
viršutinėje svetainėje. Daly
vavome tik 5 nariai: vieni ne
dalyvavo dėl nesveikumo, ki
ti dėl to, kad dalyvavo virš- 
minėtoj konferencijoj. Viso 
mūsų komitetas susideda iš 
9-nių ypatų.

Šis posėdis lietė kai kuriuos 
tik greituosius reikalus — tuo- 
jautinio veikimo klausimus. 
UŽgirti tie patys nariai eiti 
valdybos pareigas, kaip ir per
eitais metais buvo. Būtent: 
pirmininku J. M. K arson as; 
finansų raštininku S. Baronas; 
iždininku S. Penkauskas; pro7 
tokolų užrašų raštininkė D. 
Lukienė. Kiti komiteto na
riai : II. Tamošauskienė, J. 
Lukas, J. Ješkiavičius, J. šūkis

sau*- 
tai 
tas

*

Turkija — “Made in U.S.A.”
Turkija yra Azijos šalis. 

Jos tik mažytis kamputis 
yra Europoj, šioj pusėje 
Bosforo ir Dardanellų per- 
takų. Tokiu būdu ji gali už
daryti per tas pertakas 
vandens kelią į Juodąsias 
Jūras ir iš jų, kitais žo
džiais, Sovietų Sąjungai, 
Bulgarijai ir Rumunijai iš
ėjimą į pasaulį.

Dėl tų vandens pertakų 
kova eina jau daug šimtme
čių. Tiesa, jų reikale 
padaryta susitarimai, 
jie tarnauja tik tol, kol 
ra karo. Laike Antro 
saulinio Karo Turkija
dama “neutrališka” laisvai 
pro tas pertakas įleido į 
Juodąsias Jūras Hitlerio ir 
Mussolinio karo laivus, o 
vėliau, kada jiems ten susi
darė pavojus, išleido. Tuo 
kartu ji laike kietai užda
rius pertakas Sovietų Są
jungai, Anglijai, Jungti
nėms Valstijoms.

Laike Antro

yra

nė- 
Pa- 
bū-

mažo jėgų dalyvumo.
Kas nors iš Meno Sąjungos 

apskrities komiteto turėjo ži
noti, jog ALDLD posėdis pla
nuojamas šaukti gruodžio 19 
dieną. Jau lapkričio 28—dai- 
njį Festivalyje — tie patys 
draugai jau žinojo, kad posė
dis šaukiamas minėtą dieną, 
nes ten ir buvo susitarta. Vie
nok įvyko nepaisymas!

O jc'gu tas buvo tyčia daro
ma, kad vienu’šūviu du zuikiu 
nudėti, tai didelė klaida pa
daryta, nes išrodo, kad vis 
tiek tik vienas nušautas, o ki
tas liko tik sužeistas. Ateityje 
reikia to vengti.

Lietuvių Meno Sąjungos 
konferencija, kaipo metinė, 
įvyko gražiai ir buvo gera. 
Labai geri tarimai pravesti.

g Tel. TRObridge 6330 g

1 DR. JOHN REPSH1S l
g (REPŠYS) g
| LIETUVIS GYDYTOJAS g

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
jjį Nedėliomis ir šventadieniais: g 

nuo 10 iki 12 ryto. g

278 Harvard Street g
2 kamp. Inman St., arti Central Sq. g

CAMBRIDGE, MASS. g

! ir J. Grybas.
Naujų narių vajaus klausi

me, kuris prasidės su pirma 
diena naujų metų, nutarta 
skirti $20 trims geriausia pa
sidarbavusioms kuopoms. Pa
skirstyta sekančiai: Kuri kuo
pa gaus daugiau naujų narių 
—gaus $10; antra gavus dau
giausia — $5, ir trečia kuopa 
gavusi daugiausia narių gaus 
$5.

šios apskrities visos kuopom 
privalo tuojau stoti į herojiš
kas lenktynes, nors kurios kuo
pos ir neturėtų progos laimė
ti dovaną. Lenktynės čia yra 
daugiau už ryžtingą padidini
mą- savo mylimos draugijos, 
negu pačios dovanos klausi
mas, jeigu kur jos negalima 
pasiekti dėl permažos kolo
nijos. Dirbkime nuoširdžiai

BROOKLYN S
ILABOR LYCEUM!
V DARBININKŲ ĮSTAIGA ’V w ySalės dėl Balių, Koncertų, Ban-fi 
gkietų, Vestuvių. Susirinkimų ir tt.||
S? Puikus steičius su naujausiais 4

įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

if 
VI

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS .

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. \

Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės,
Į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

f

M,

CHARLES J. ROMAN

a

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- i 
kites prie, manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. ‘ Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 4110

ge- 
vi-

su-

visi dėl padidinimo savo kuo
pų, būtų ji didelė ar maža, 
bet rytoj tikrai bus didesnė, 
jeigu gausime naujų narių.

Prakalbų maršruto klausi
me nutarta kviesti drg. V. 
Andrulį, “Vilnies” redaktorių, 
į Naująją Angliją kalbėti. 
Prakalbų maršrutą pradėsime 
su kovo mėnesio 20 diena, 
įimant ir balandžio mėnesį.

“Laisyės” didžiojo pikniko 
klausime nutarta šaukti visų 
apskričių komitetų konferen
ciją sausio 23 dieną, 11:30 
vdl. ryte, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass., kur bus supla
nuotas visas pikniko turinys ir 
sąstatas. Maynardo parkas 
jau seniai užimtas ant 4th of 
July, 1949 m. Šiuomi,- drau
gai ir draugės, esate kviečiami 
(vi&ū komitetų nariai) į 
kiamą konferenciją, nes 
nuo mūsų visų priklauso 
didelis darbas.

Nutarta, kad toje bendroje 
konferencijoje būtų susidomė
ta ir jaunesniųjų lietuvių 
klausimu,—Jcaip galima būtų 
sužavėti jaunuosius lietuvius 
pažangiuoju mūsų judėjimu. 
Nes tik tokia bendra konfe
rencija ir tegali ką nors 
resnio pasisakyti bendrais 
suomeniškais klausimais.

Nutarta 1949-tais metais
rengti du pikniku apskrities 
reikalui. Vieną birželio 19 
dieną, 1949 m., Maple Parke, 
Methuen, Mass. Čia . draugai 
lawrenciskiai pasidarbuos. Gi 
kitą pikniką surengti vėliau, 
gal rugpjūčio ar rugsėjo me
nesį, Liet. Tautiškam Parke, 
Montello, Mass. Nutarta pa
vesti visą darbą patiems drau
gams montelliškiams.

Virš minėtų kolonijų kuopų 
draugai, prašome tuojau už
imti parkus ir ruoškitės pagal 
savo vietinę nuožiūrą. Pasi
darbuokite, draugai! Tai mū
sų organizacijos gyvi reikalai. 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 7-to- 
ji apskritis prašo gražaus 
prielankumo abiejų parkų 
valdybų—Maple Parko ir Liet. 
Tautiško Parko.

Abiejų kolonijų draugai, 
prašau man pranešti laiškeliu, 
ar gaunate parkus. Todėl ir 
savo , adresą čia įdedu. Mon- 
telliečiai patys dieną pasiskir
kite, o lawrenciškių prašome 
suteikti mums parką ant bir
želio 23 dienos, 1949.

Apskrities Pirmininkas, 
J. M. KARSONAS. 

14 Madison St.
Lowell, Mass.

ž TONY’S
£ UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
| ANTANAS LEIMONAŠ
» Savininkas
| 306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis,:
Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius:

;; Drs. Stenger & Stenger :
Optometrists "

394-398 Broadway 
: Brooklyn, N. Y.
; Tel. ST. 2-W2 -

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Fotografas
' Traukiu paveikslus familijų, ves-' 
■ tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalu! esant 
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., B’way Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Pasaulinio 
sėbravo su 

Mussoliniu. 
reikalingų 
Laikė ga-

no patarėjo Mr. George 
Wadsworth. Šie vyrai su 
savo štabais siekia Turkijoj 
pravesti gelžkelius ir plen
tus karo strateginiais su
metimais, įrengti šimtus 
lėktuvams bazių, . radaro 
prietaisus ir taip sutvarky
ti, kad “Turkija galėtų at
remti Rusijos užpuolimą.” 
Jų valia yra parinkti tur
kus, kurie gali eiti karinius 
ir kitokius mokslus, ir ku
rie tam netinkami, kaipo

Kas atsitiko su Turkijos 
nepriklausomybe? Išeina, 
kad Wall Strytas atvyko jos 
“nepriklausomybę gelbėti” 
ir Turkija labai skubiai 
vįrsta į jo koloniją. Mr. Ne- 
rin E. Gun rašo, kad yra 
šiam amerikonfeavimui pa
sipriešinimas, bet kol kas 
pati Turkijos vyriausybė be 
amerikiečių pagalboj apsi
dirba su nenuoramomis.

Vals. Sūnus.

kariauti prieš 
Čia yra daug 
I s, t a nbulyje 

daugiausia ofi- 
taipgi

Sveikinu dienraštį Laisvę su Naujais Metais 
ir paremiu su $5.00.

Linkiu dienraščiui Laisvei ir jo leidėjams 
laimingų 1949 metų.

PETER THOMPSON,
Simpson, Pa.

Hitleriu ir 
Jiems pristatė 
karo medžiagų, 
lingą armiją ant Sovietų 
Sąjungos sienos, tuo suda
rydama sovietinėms respu
blikoms Užkaukazijoj pa
vojų ir priversdama Sovie
tų Sąjungą ten laikyti ga
lingą armiją, kurią ji ki
taip būtų panaudojus prieš 
Hitlerį.

Po karo Turkija pasida
rė Jungtinių Valstijų val
donų mylima. Ji gauna pa
gal Marshallo Planą “pa
galbą,” nors kare nedalyva
vo, nieko nenukentėjo, tik 
pralobo biznį darydama. Jai 
teikia “pagalbą” ir pagal 
Trumano “mokslą.”

Mūsų prezidentas, kaip 
tai išsiaiškino, kad Sovietų 
Sąjunga sudaro Turkijos 
nepriklausomybei p a v o jų, 
Mat, Turkija yra pavergus 
didelius plotus armėnų ir 
gruzinų teritorijos. Laike 
Pirmo Pasaulinio Karo 
(1914-1918 m.) turkai iš
plovę apie milijoną armėnų 
ir gruzinų. Tas yra įrašyta 
istorijoj. Prieš tai griežtai 
tais laikais protestavo 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas W. Wilsonas. Tary
binės armėnų ir gruzinų 
respublikos šaukėsi į pasau
lį prieš tą neteisybę, kad jų 
teritoriją yra turkai paver
gę, kad krikščionis jie žudo 
ir kankina. Sovietų Sąjun
ga reikalavo iš Turkijos 
naujo susitarimo Bosforo ir 
Dardanellų pertakų reika
le, kad nepasikartotų prieš 
ją tas, kas buvo su Hitlerio 
ir Mussolinio karo laivais.

Na, ir tame įžiūrėta 
“Turkijos nepriklausomy
bei pavojus.” Buvusi Hitle
rio ir Mussolinio talkininkė 
staigiai pavirto Wall Stry- 
to politikų mylima.

Turkija Užkayiauta be 
šūvio

Wall Stryto politikai pa
siūlė Turkijai “pagalbą.” 
Trumanas pareikalavo iš 
Kongreso $100,000,000 gin
klų vertės Turkijai. Tas 
buvo suteikta. Vėliau jai 
vėl pridėta $130,000,000 ir 
dar vėliau daugiau.

Amerikos ginklai — ka
ro laivai, submarinai, tan
kai, kanuoles, lėktuvai ir 
kiti įrengimai plaukė į Tur
kiją jos “nepriklausomy
bės” gelbėjimui. Gi Turki
jos valdonai sutiko “auko
ti dalį šalies nepriklauso
mybės.” Ir kas atsitiko?

Turkija 
ketvirtainių 
20,000,000

yra pietų pusėje nuo Tary
bų Sąjungos. Ją skaito la
bai strategine karo pozicija.

■New York Heraid-Tribu- 
ne, gruodžio 19, 1948 me
tais, išspausdino Kerin E. 
Gun straipsnį apie dabarti
nę padėtį Turkijoj. Štai ke
lios citatos:

“Nusistebi T u r kijon 
atvykęs ... , T ū k s t ančiai 
amerikinių ‘džypų’ (karinių 
automobilių)... Visur zuja 
amerikiečiai kareiviai ir jū
reiviai ... Bet jie čia ne
atvyko vakacijoms. Jų pa
reiga išmokyti turkų karei
vius ir jūreivius vartoti 
amerikoniškus ginklus, kad 
jie galėtų 
Rusiją... 
amerikiečių 
(sostinėje),
cierių ir kareivių, 
karinių armijos ekspertų ... 
Senesni turkai amerikiečių 
antplūdį lygina su Vokieti
jos kaizerio 1912 metų karo 
misijomis . ..

“Amerikinės iškabos mir
ga, kaip tai: “Sodas...” 
“S a n d w iches...” “Iced 
Drink”.. .Amerikinė pasku
ba .. . Amerikiniai Holly- 
woode gaminti judžiai uži
ma turkiškų vietą ... Tur
kų nacionaliai šokiai užlei
džia vietą amerikiniams ... 
Vaikai žaidžia, kaip ameri
kiečiai “cowboys” ir indijo- 
nų žaislus...- Biznio įstai
gose, ar tai rakandų, ar rū
bų, metalo ir kitų dalykų 
visur matosi žymė: “Made 
in USA...” Amerikoj ga
minti automobiliai ir šaldy
tuvai.”

Turkija pavirto Ameri
ka! Mr. Nerin E. Gun ra
šo, kad ant Bosforo užlajos 
kanuolių vamzdžiai jau 
pralenkė turkiškų bažnyčių 
bokštus. Kariniai laivai nuo 
mažųjų iki kruizerių taip 
pat Amerikoj pagaminti. 
Ir kada jie plaukia pro Bos
foro pertaką į Juodąsias 
Jūras, tai yra į Tarybų Są
jungos pusę, tai Istanbu- 
lio gatvės pilnos paskalų, 
kad tai jau “pradžia užpuo
limo ant Krymo” Krymas 
yra dalis Tarybų Sąjungos.

Turkijoje yra - tūkstančiai 
amerikiečių, jie veikia va
dovystėje generolo H. L. 
McBridge ir civilio Trumą-

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkėjimai nuo M.’ J, švilpos, iš

dirbėjo Miracle Ointment. Stebėti
nos mostys. Kurie jau vartojo, ži
no, kad jiems pagelbėjo. O» tie, ku
rie dar nebandė šios mosties, nelau
kite, tuojau^ reikalaukite. Mosčių 
yra 5 rūšių, kurios prašalina įvai
rius skausmus. Mostis sudaryta iš 
gydančių žolių, nėra kenksminga, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudoja.

No. 2-M. J. S. Salve for External 
Pains, kaip tai kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį, traukimą, persišaldymą ir aš
trų kosulį. Ši mostis suteikia malo
nios šilumos, gaivina kraują ir pra
šalina įvairius paviršutinius skaus
mus. Kaina $1.

No. 3-M. J. Svllpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Stebėtina mos
tis, kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
ligų kaip tai: odos plyšimas, išbėri
mą, votis, rash, Athlete’s Foot, Si
nus, nudeginimą, nušutimą, sužeidi
mą, nosies ar burnos nesveikumą, 
kojų tynimą ir skaudėjimą, ronas 
(tik ne vėžio). Kaina $1.

No. ,4-M. J. S. Salve for Itching 
Skin and Polson Ivy. Užšisenėję ar 
švieži niežėjimai, gausite greitai pa
galbą. Kaina $1.

No. 5-M. J. švilpa’s New Discove
ry Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, p kuri greit prašalina 
Piles .(varvančias-ar ne) be pjausty
mo. Pagelbės, iei tik vartosite pagal 
nurodymą. Kaina tik $2.

No. 1-M. J. S. Mostis nuo dantų 
ir smegenų (gums) nesveikumd. 
Tuoj pagelbsti. Kaina 55c ir $1.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. Iš 
Kanados teikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c
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GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D. i
223 South 4th Street

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

Ir Pagal Pasitarimais. !I
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

1

į

| DANTŲ GYDYTOJAS

|Dr. A. Petriką 
S i 221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

i j (9—12 ryte Valandos: į g vakar(J .

Penktadieniais uždaryta

—f
Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 

Per 
Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50
UP

Swirl Cut

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

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

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

Fashion
Center

sutai-

užima 294,416 
mylių ir turi 

gyventojų.. Ji

pašto ženkleliais. Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

F. O. Box 78* Sta. A 
Hartford 6, Conn.

Hartfordiečiai galite pirkti pas 
E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zembą, ant Sheldon St.

. (adv.)

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

<-
Jūs pamatysįte, kad jūsų plaukų prd- 

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

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

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

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

ES

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 

‘the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled..................... $59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

Naujų Metų Dovanų

H 
II 
jį f <

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S
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— . a

I I P O IV 701 Grand St., Brooklyn j
JLj 11 JL X_7 L i arti Graham Avenue

■" . ------------- —-—r.------------- —------ -— ------------
4pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Penkt., Gruo. 31, 1!
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Lowell, Mass.
Prieškalėdinis Vakaras
Pavyko Gerai

Pereitą penktadienį, 
džio 24, Lietuvių Pil. Kliubo 
moterys darbuotojos buvo su
rengusios prieškalėdinį vaka
rą. Kaipo toks—tam tikrais 
parinktais valgiais, kurių bu
vo, Todos, bent devynių rū
šių, ir, prie to, po išsigėrimą— 
sudarė labai gražų įvairumą.

Svečių nebuvo perdaugiau- 
sia, tačiau buvo gražus būrys 
susėdusių prie kelių bankieti- 
nių skobnių. Tai vietiniai 
žmonės, kurie mylėjo praleis
ti kūčių vakarą bendroje su
eigoje. Mes čia buvome įvai
rių pažiūrų žmonės, ir reikė
jo matyti, koks gražus vienin
gumas šioje draugiškoje su
eigoje viešpatavo. Vėliau ėjo 
visoks pasilinksminimas ir šo
kiai, muzikai smagiai grojant

gruo-

ir žiburiuoj’ant dailiai papuoš
tai eglei, kurios penkiakampė 
žvaigždė net svetainės palubę 
siekia.

Specialis stalas buvo pa
ruoštas vien vaikučiams, ku
rių buvo' apie 20—mergaičių 
ir berniukų. Tai jau trečioji 
lietuvių gentkartė mūsų Išei
vijos — tai mūsų anūkai. Jie 
mums smarkiai padainavo tą 
vakarą.

Vaikučiams ir motinoms bu
vo padalintos kalėdinės dova
nėlės veltui. Gi už maistą 
svečiai sumokėjo, kiek kuris 
galėjo arba įvertino sulyg sa
vo nuožiūra. Šis patvarky
mas draugių moterų buvo vy
kusiai įvykdytas. Jos sunkiai 
padirbėjo ir daug ko aukojo 
ir todėl gražios pasekmės ap
turėtos.

DETROITO ŽINIOS
DETROITO DIENYNAS
Dar iki šiol buvo abejonė 

apie paduodamas skaitlines 
aukštų valdžios gydytojų,' būk 
tai Amerikos arba, geriau sa 
kant, Su v. Valstijų gyventoju 
skaičius susideda iš daugiau 
negu 50 nuošimčių silpnapro
čių ir bepročių.

Bet pastarųjų dienų nuoti- 
kiai pradėjo tuos davinius ga
na skaitlingai patvirtinti.

baudos, nes, pagal žinių agen
tūros pranešimą, dar pasakęs 
teisėjas, kad už dedąs ant jo 
tą tūkstantį bausmės dėl to 
tik,, “kad jis buvęs labai pa
sekmingas tąme biznyje.“

O vežikas to plieno gavo 
metus kalėjimo!!

Net, ir pusiau beprotis gali 
žinoti, kad plieną nuo trokų 
imant ant gatvės — jis labai 
karštas!

Mall. Tam pačiam tikslui.
Bus net trys principaliai 

kalbėtojai — du daugeliui jau 
žinomi — tai P. Robeson ir 
Leon Krzycki. Tretysis tai Dr. 
Dubois, istorikas, negrų kil
mės mokslininkas. ’

Tikietus reikės nusipirkti iš 
anksto, nes sėdynės Music 
Ha 11 esti rezervuotos.

Neturėtų nei vienas praleis
ti tą progą su savo atsilanky
mu1 į Music Hali!

Įsigykite bilietus iš Civil,, 
Rights Congress, 138 Cadilac 
Square, arba iš tų, kurio juos 
turės.

Binghamton, N. Y MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

No.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE in hereby given that l/icens 
GB 15221 has been issued to the* undersigned
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Ixirinier St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to l>e consumed off the 
premises.

ISIDORE ST1.EBER

sirengimas prie Naujų Metų 
pasitikimo bankieto. Tos pa
čios draugės rūpestingai dar
buojasi. Ta pati eglė puoš 
kliubo svetainę. Ta pati pui
kioji meliodinga muzika 
linksmins svečius. Tik tiki
mės ,svečių daug daugiau ir 
tolimesnių, negu šį vakarą tu
rėjome.

Iki pasimatymo gruodžio 31 
dieną, šių metų, 14 Tyler St., 
Lowellyj. j. M. Kersonas.

8 LITUANICA SQUARE į

|restaurant|
^4 Steven Augustine & Frank Sanko $
Vg SAVININKAI
J? PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 'G

kviena dienu yra .didelis pasirinkimas visokiu valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

#282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.jK

kad ir mūsų kaimynas 
karalystės 

’ De
li e- 

kito 
turi

Na, 
Dearborn, Fordo 
miestas, kuris susiliejęs su 
tioitu taip, kad nei mes 
žinome, kur vieno arba 
miesto rubežiai randasi,
savo atskirą miesto galvą ii 
savo tarybą.

Vienas tarybos narys, besi- 
pešdamas dėl politinių pada
linimų, pasiuntė 
pas psichopatą 
mui proto.

Tai majoras,

savo majorą 
išegzaminavi

nei kiek ne 
pykdamas, sutiko ir rado rei
kalą, kad ir jo tarybos narys 
tuos pačius žygius padarytų 

Ar jie eis egzaminuotis, tai 
laikas parodys.

Kad negeresnis padėjimas 
randasi 
mieste Detroite, tai per 
pavyzdžių būtų galima 
dien nurodyti.

nekurie tai per 
įakis.

kad, pavyzdžiui, nutei- 
dvįejų “black market’

ir mūsų garbingame 
daug 
kas-

daug
m c tąsi

Kitas nuotikis. Tūlas Ca
meron su savo bendradarbiu 
Ing padarė užpuolimą ant 
merginos prie 
mieste.

užpuolimą
banko~ 'durų 

Atėmė iš jos $4,040. 
jų “darbą^“ teisėjas 

sekantį nuosprendį

Linksmų ir naudą nešančių 
1949 metų visiems.

Politicus.

padarė
Cameron, kaipo Su v. Valst 
pilietis, gavo 60 dienų į De
troit Home of Correction ir 
$1,500 pabaudos, o Ing, kai
po kanadietis—tai nuo 10 iki 
15 metų kalėjimo.

Dabar tas pats Cameron, 
išėjęs iš kalėjimo, darė daug 
užpuolimų, su tikslu vagys
tės, po privatiškus namus. .

Vaikas, kurį tėvai sykiu bu
vo nusivedę pažiūrėjimui po
licijos rankose esančių suim
tų, pamatęs jį,'pradėjo šauk-- 

“Mama, tai va vyras, ku
ris atnešė eglaitę kalėdoms,“ 

apvogė tuos žmones, įsi
braudamas į 
te.

Esu 
nuteis 
kurios
dirbdami nepajėgia nusipirk
ti.

ti:

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kalėjimam Už įstatymo su
laužymą bausmė tik penki 
tūkstančiai dolerių!

Ką gi reiškia, sako Clark, 
kapitalistui 5 tūkstančiai, kuo
met jis pasidaro milijonus do
leriu ! v

Visos viso pasaulio komu
nistinės partijos, sudėtos daik
tai!, turinčios dvidešimt pen
kis milijonus (25,000,000) 
narių! Tai labai didelė jėga.

v

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHE1NGOLD

fl 
fl

ž 
fl 
A 
a
a 
a 
a 
a 
a 
a 
fl 
a 
fl 
a 
a 
a 
fl 
aI i

simas
geležies pirkėjų, kurie teisme 
pasisako, kad jie uždirbo apie 
pusę miliono dolerių i du me
tus laiko su tuo gešeftu.

Bet pažiūrėkime dabar i 
teisėjo nuosprendį.

Jis rado juos kaltais tame 
tik, kad jie nežinojo, kad tie 
vežimai plieno buvo vogti.

valdžios teisėjas 
Lederle nuteisė 
metams ant prob- 
Oppenheim prie 

sumokėti tik 
dolerių pa

ir

tikras, 
tik jį 

kiti

namus su eglai-

kad teisėjas gal 
turkę valgyti, 
darbininkai ir

€

St
f

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefoiluokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

fl 
fl

II
£i ii

Arthur F. 
juos dviems 
ation. Lee 
to dar turėjo
vieną tūkstantį

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

kraują nuo visokių nešvarumų 
išgąsčio, bcmicgČK, galvos ir spran 

skaudėjimų, ausyse ūžimo .........
kosulio, dusulio bei astmos ...........

pataisymui ..........................
užsisenėjusio

mėnesinių
arbata 85c.

60cValo 
Nuo 

do 
Nuo 
Vyriškumo 
Nuo i.'J... 

ar rose catharh 
Sunkių 
Pailių 
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo

laipina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant ..............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos ....... I
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .cik kūdyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) .... ..........
Nuo užsisenėjusio bronkaitis ..................
Nuo visokių išbėrimų, pimples ........... '
Plaukų tonikas nuo pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilinią ir slinkimo 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ...........
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ...........
Nuo vandeninės ir širdies ligų ........
Nuo neuralgijos,' neuraitis ir kitų pana

šių. Šita arbata ne tik Užeina kelią 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laikų .................. ..................................

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

Nuo visokių rcuinatiškų sausgčlių ......
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 15

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

....Žolės yra sudėtos į pakelius su nurody
mais,

kataro, Hay-fcvcr

sureguliavimas ....
Mostis ..............

85c 
. 60c 
$1.25

$1.25 
75c 

$1.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85c 
75c

$1.00

60c
85c
85c
60c

$1.75

$1.25
60c

3

kaip vartoti.
M. ZUKAITLS, 331 Dean Tcrr.

Spencerport, N. Y.

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

J Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas
E kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
E Asmeniški aptarnavimai .suteikiama šeimom sulyg
£ pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST į

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

J (Kampas 68th St.) fl
i Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., g 
j telefonuokite: a
j Slloreioad 8-9330 f
J ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, | 

* ko jūs reikalausite.
f Specialistai Pritaikymui K Į3
; Šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams 1 
f 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. Ccluloidos gražiais 
viršui*. Tilžės spaudos .<...............

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ..................

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

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

jų kelionė vienos aplink kitą ...........
Celibatas, neženotų kunigų ......................
Savvizrolas didis klasterius .................. .
Raginis, gražios pasakos .........r................
Dainų apie 120 įvairiausių ..................
Jonas ir Alcnutė, gražios pasakos .......
Laimė ir planetų nubūrimai ..............
Naujausia didelė sapnų knyga ...........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ....... ...............
Duktė marių, graži apysaką ..................
Karvės Ir sūrių padarymas ............... .
Kaip duktė gyveno pustynčjc ...............
Neužmokamas žiedus, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas ..................................
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

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

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 ...........
Patarimai vyrams ir moterims apie 

lyties dalykus su paveikslais .......
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže 

ir jos pasmaugimas ......................
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankiniino paveikslais ..................
Raktas į laimingesnį gyvenimą ........... i
Ragana, gražios apysakos ..... .................
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? ..............................
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrimas ..................
Lietuviška gaspndinė, su 450 receptų 

M. ZUKAITIS, 334 Dean Terr.
Spencerport, N. Y,

$1.75

75c

$2.25
. 60c

. 50c
. 30c
, 35c
. 35c

75c
. 25c

25c
$1.75

35c 
25c 
25c 
25c

25c

35c
30c
25c

35c
25c
35c
35c

25c 
. 25c

$2.50

25c

35c
$1.00

35c

$1.50
$1.50

15c
$1.00

Ko gi stebėtis, kad dar tik 
vaikai nuo 12 metų iki 17, 
perskaitę laikraščiuose apie 
tokias labai lengvas bausmes 
mūsų “gudriųjų“ teisėjų, tu
rinti gerą vaizduotę, sumano, 
kad jie irgi tą gali atlikti, 
ir jeigu jiems pasiseks nu
kniaukti iš ko tūkstančius, tai 
vistiek 
tik 30

Net ir toks konservatyvus 
laikraštis, kaip geležinkelie
čių brolijų organas “Labor,” 
nebesuvaiko Amerikos m i i Ka
rinės politikos. Jau mes tu
rime militarinę sutartį su Pie
tų Amerikos šalimis. Jau mes 
kepame militarinę šiaurinio 
Atlantiko sąjungą.

Pagaliau, sako ‘‘Labor,’’ ei
na gandai, kad jau prasidėjo 
slaptos derybos dėl sudarymo 
militarinės Pietinio Pacifiko 
sąjungos. Laikraštis klausia: 
“What is cooking?” (Kas yra 
kepama?).

Nereikia nė klausti. Visi 
tie žygiai turi tik vieną baisų 
tikslą: pasiruošti'naujam ka
rui.

liks!

nieko blogo nebus. Gal 
dienų kalėjimo! O, 
kiek pinigų jiems

Washingtone auto magna- 
kad automobiliai 
pigesni, negu 20

tai teisinas, 
dabar daug 
metų atgal.

Dabar, jie
net

nei 
ga-

sako, še v re liuką 
ir Forduką galima gauti 
už 12 šimtų dolerių.

Nagi ? Dar negirdėjau 
vieno Detroite kad būtų 9 c

vęs už mažiau negu šešioliką, 
bet ir tai dar turėjo ir savo 
senąjį padovanoti.

Veidmainiai per akis.
O gal jie mano, kad ir 

gyventojai esą bepročiais.
visi

neapseis be- 
nesurengdami 
pareles sulau

Na, palikim 
žinoma, kad 

veik nė vienas 
kokios pares ar
Rimui naujų metų.

Tas daugiausiai atliekama 
per tokius, kurie turi šiokį 
tokį išteklių. Neapsieinama be 
gerų gėrimų ir užkandžių.

Tai gerai,, kad žmonės turi 
ištekliaus.

Bet va, ką aš noriu iškelti: 
Krašte siaučia reakcija, rei
kalinga daug lėšų, kad ją at
mušti per visokius teismus. 
Kad ir teismas tųf 12 komu
nistų vadų. Jis lėšuos tūks- 

j dieną. Pinigų tam 
reikia!

o
kad visokių tokių pa

purėlių d a 1 y v a u t oj a i

tančius 
tikslui

Na, 
rių ir 
nors pusę tų savo išleidžiamu 
išlaidų paskirtų dėlei tų ve
damų teismų kaipo

Kaip būtų gražu 
tina!

auką!
ir pagir-

Michigan 
šiol ’ tik

Detroitas ir visa 
valstija sukėlė iki 
$4,300 dėl apsigynimo prieš 
reakciją per Civil Rights Con
gress. Reikia sukelti $7,.500

• Pasiskubinkite!
Sausio 12 dieną bus dide

lis masinis parengimas' Music

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LDS 6 kp. rengia pasilinksminimą 
Naujuose Metuose, sausio 1 d., Liet, 
salėje. Pradžia 4 vai. dieną. Svečiai I 
bus priimti ir pavaišinti su lietuviš
kais ir kitais užkandžiais ir gėri
mais. Visus kviečiame dalyvauti. 
Rengėjai. ,

HARTFORD, CONN.
Naujų Metų pasitikimo vakariene 

įvyks gruodžio 31 d. Rengia Laisvės 
Choro Namo Bendrove. Pradžia 
8 v. v. iki 2 vai. ryto. 155 Hunger
ford St. Įžangą $3. Turėsime įvairių 
gėrimų ir valgių. Gera orkestrą šo
kiams. Kviečia Komisija.

TROY, N. Y.
Studentas, kuris lanko P. R. 1. 

£ollcge, nori žinoti ar Troy randasi 
lietuvių restaurantas ar barzdasku- 
tykla. Jeigu randasi, malonėkite 
pranešti sekamu aęlresu:

E. F. Bagdonas, 1841 Highland 
Ave., Troy, N. Y.

MONTELLO,-MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 3 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine, St., 7:30 v. v. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptarti.—Geo. Shimaitis, Fin. Rast.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio 2 d., Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. 3 
vai. - dieną. Nepamirškite dalyvauti, 
nes reikės visiems .svarbius dalykus 
aptarti. — Valdyba. (30§-307)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed, Undertaker

<fa # tfu)

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

------------- T ..........r i iįf« Au------- i----- - .-I-------------- --

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

i

Sveiki, su Naujais Metais!
Kalėdinių švenčių pradžia— 

tai kūčių vakaras. Vakarie- 
nėn atvyko pas mus svečių iš 
arti ir iš toli. Paulinai teko 
sunkiai padirbėti, beruošiant 
įvairius patiekalus. Bet drau 
giška sueiga išsklaidė jos nuo
vargį. Gi bendras dovanų ap- 
simainymo maišas kėlė sve
čiuose smagią šypseną.

Kad sueigėlė nenueitų “tuš
čiomis,“ svečiai ir šeimininkai 
sumokėjo duoklę — kiekvie
nas po $1.50. O dalyviai bu
vo sekami: seserys Zmitrai- 
tės su tėvu, L. ir U. šimoliū- 
nai, J. ir A. Kireiliai, F. ir R. 
Marčiulioniai 
K. Jankaitis 
S. Vaineikis, 
Tvarijonienė,
ir S. ir P. Jasilioniai. 
bendrąjį, fondą pridėjo $1 H. 
Vėžienė, nors ji ir nedalyva
vo sueigoj. Viso susidarė $35. 
Šie pinigai skirti pusiau — 
“Laisvės“ ir “Liaudies Balso’’ 
paramai. Teeina tiems laik-

PORA—Moteris dirbti prie lengvo namų 
darbo, skalbti ir pagelbėti prie kūdikio. 
Vyras dirbti prie sunkesnių darbų. Abu 
gali ir kitur padirbėti dalį laiko. $150 
į mėnesį. DR. KESSLER. 195 ARGYLE 
RD., BROOKLYN. BUCKMINSTER $-1740

- '-tB

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE

KA1ĄUČIUS
PATYRĘS 

Mokintis visus darbus prie moteriškų ir 
vyriokų drabužių.

Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis

BROADWAY TAILORS
83-16 BROADWAY, 
ELMHURST, L. L 
HAVEMEYĘR 4-6414

(iš Scrantono), 
(iš Brooklyno), 
A. Klimas, A. 

V. Kaminskienė 
Į tą

raščiams mūsų pasveikinimas 
su Naujais Metais. Svečiai 
skirstėsi taip pat linkėdami 
vienas kitam smagių švenčių 
ir laimingų naujų metų.

Sniegas žemėje pabiro, 
šaltis graibsto už adsų... 
švis 
Bet

Naujųjų Metų laime,-’ 
kažin ar dėl visų?

Jasilionis.

Angeles. — PraeitosLos 
savaitės gale čia vanduo 
pradėjo užšalti.

| Matthew 1
BUYAUSKAS s

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS jį

■ Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios
426 LAFAYETTE ST., |

Newark 5, N. J. J
§ Tel. MArket 1-5172 g

I PEIST LANE 1
I DRUGS, Inc.
£ * ®
? 405 SO. 4th ST.,
V Cor. Howes St.
g BROOKLYN, N. Y

fl « 
a

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

GERIPIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer toffee 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.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

o Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

!
a - Sf RECEPTŲ SPECIALISTAI. gI MAX PEIST, Ph. G., | Į EDWIN LANE, Ph. G. | I j .. Tel. EVergreen 7-6238 *

Suteikiam garbingas laidotuves

$150'
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

luillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RONKONKOMA 
8634

iiioiiioiHiiHiiiiiiiHmiitiiiisoiai

. TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
x (BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabortus
LIŪDESIO VALANDOJE KREIPKITĖS PAS MUS

✓ \ ■ 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios. Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
ft

g pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Penkt., Gruo. 31, 1948

'WNKI



Mus Sveikino Šventėmis Štai Ir Nauji Metai!
temis.

Ursula Bagdonas.

—JONAS JUŠKA.

Naujas Biznierius

V. ir O. Žilinskai.

Laisves štabą sveikinu šven-

CHARLES VIGUNAS
Savininkas BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y
PETRAS GRABAUSKAS. K

am-

Laimingų Naujų Metų!

NUO

į ORMAN & MICHELSON

87-07 94th Street, Telefonas

Virginia 9-0842Woodhaven, L. L, N. Y.

ANTRA DIDI SAVAITĖ!
Artkino perstoto

(SIBIRO DAINA)

Minsi and

ROXY

Montenes, 59 
gyvenęs 156 

Brooklyne,

džiaugsmų 
metais!

pilnai 
ir pas

Einstein pasida- 
Hospital, Brook- 
istirti,' kas jam 

jau seniai- nesi-

metų 
Roeb- 
mirė

v v

ir Anthony 
ir žinoma,

Linkiu laimingų 1949 metų 
(su dviemis doleriais).

Ona Depsienė.

visiems už 
pat pasisa-

Visiems Laisvės draugams 
linksmų Kalėdų ir daug ener- 

■ gijos darbuotis labui žmoni
jos ateinančiais metais.

Matt ir Eva Baltrušaitis.

V .v

Linkime jums visko geriau
sio, ką gali atnešti šventes ir 
Naujieji Metai.

Joe ir Anna Staneliai.

jau Naujieji Metai bei- 
į duris. Jie ateina— 
naujus gyvenimo troš- 
Mes turime juos pasi- 

tai

Pamėgimo muzikos ir dainos 
vedinas jis pradeda groti ir 
dainuoti, 
bet jam 
karčiai

Lai šventiškieji 
ha jūsų širdyse 
nančiais metais.

Mildred
Vasaris,

Eileen Gay.

FILMOS ■ TEATRAI

l€N! ic IC «€ ec te t< ec t«unc ųj !<*<»««[ Mr icmiftcię te te !€!€««€ 'J
I A

Linkiu visiems laimės, prabangos 1949 metais 
Jr norėčiau su visais kuo dažniausia 

pasimatyti sekančiais metais.

Su giliu malonumu prisimenu visus savo 
draugus, kostumerius ir prietelius, 

laukdama^ Naujų Metų

dienraščio 
sporto

284 Scholes St.,

Sveikinu visus savo draugus, kostumerius ir pažįstatnus 
B Naujų Metų proga. Taipgi sveikinu ir visus menihinkus. 
W Linkiu visiems linksmų Naujų Motų.

Noriu priminti ii’ tai, jog aš jau perkėliau savo batų 
“ krautuvę iš Central Brooklyn į

? 107-13 Jamaica Avenue, Richmond Hill, L. L, N. Y, 
įi Turime daugiau ir geresnių batų ištisai šeimai.

Garsusis mokslininkas dak
taras Albert 
ves į Jewish 
lyne. Norįs 
kenkia,, nes
jaučiąs gerai. Jis yra 69 me 
tų.

aidai skam-
visais atei-

“Symphony of Life”—-Grožinė Filmą

v y

Geriausi linkėjimai mūsų 
geriesiems draugams Laisvė
je. '

Inna ir Timmie Wood.

pageidauja pasimatyti su 
draugais ir pažįstamais.

Be jau minėtų, mums at
siuntė geriausių linkėjimų 
šventėmis šie dienraščio labui 
ilgamečiai darbuotojai ir prie- 
teliai iš daugelio šalies miestų 
ir Valstijų:

Veliju visiems laisvTečiams 
linksmų žiemos švenčių ir 
Naujų Metų.

H. Tamašauskienė.

Naujųjų Mėty Laukti 
Šaukia Visur, Bet...

Laisvės štabui:
Linkime jums visiems svei

katos ir ištvermės! Dėkoja
me už Laisvės turinį 1948 m., 
ir taip pat linkime išlaikyti 
tokiu pat ir ateinančiais me
tais.

Daugelis kitų, kaip jau ma
tėme, paskelbė savo sveikini
mus mums savo raštuose. Ne 
vienas čia minėtųjų ir daug 
kitų -atsiuntė-įteikė piniginius 
sveikinimus dienraščiui. Tie 
buvo ar dar bus paskelbti at
skaitose.

Dėkingi esame 
linkėjimus, ir taip 
kome—

Daug laimės ir 
jums visiems 1949

Stanley Teatras, prie Times 
Square, pateikė tikrą dovaną 
savo lankytojams Kalėdomis 
pradėdamas rodyti gražuolę 
Tarybų Sąjungas filmą “Sym
phony of Life.”

Filmą, neseniai įvykusiame 
Pragoję Tarptautiniame Fil
mų Festivalyje gavusi pirmą 
prizą, greta giliųjų sniegų, 
vaizduoja Sibiro gamtos gro
žę, jo augančius fabrikus ir 
miestus, jo paprastus, bet 
nuoširdžius kaimo žmones. 
Visa tai vaizduoja spalvose, 
jaudinančiame romanse, su 
žavingu dainavimu ir muzika.

Muzika Nikolajaus Kriti- 
kova, direkcija Ivano Pirievo, 
veikalas Eugenijaus Pomes'či- 
kovo ir Nikolajaus Rožkovo.

Andrius (Vladimiras Druž- 
nikovas), vaidinęs vyriausią 
rolę pirmojoje Tarybų Sąjun
gos Čionai rodytoje spalvinėje 
filmoje “Stone Flower,” yra 
žvaigždėse ir šioje. -Jis gyvai 
vaidina Sibiro kilmės karį, 
buvusį piano muzikos studen
tą, kare praradusį sutriuškin
tos rankos lankstumą ir gali
mybę tapti koncertų artistu.

Sugrįžta jis Maskvon kai 
tik tuomet, kada jo mylimoji 
Nataša (Marina Ladinina), 
su didžiu pasisekimu, išstoja 
koncertų dainininke. Ten pat 
jis ne už ilgo susitinka buvusį 
tos pat mokyklos mokinį Bo
risą (Vladimir Zeldin), iški
lusį į pirmo laipsnio pianis
tus tuo laiku, kuomet Andrius 
kariavo. Boris irgi nori pa
sigauti NataŠą sau. Nebepa- 
sitikėjęs savimi, nelaukęs pro
gos nei* pasipiršti Natašai, An
drius dingsta iš Maskvos ir 
sustoja tik pasiekęs savo gim
tąjį Sibirą.

Dar kalyje į namus jis su
siduria su paprasta armonika.

Ne visur, ne kiekvienas ga
lės įeiti, nors šiemet einančių, 
sakoma, daug mažiau. Veik 
visur klubai skelbiasi dar tu
rį tuščiu vietų, o kai kur skel
biasi net kainas numažinę nuo 
pernykščių. Tačiau tos kainos 
vis dar'aukštos ir gerokai pa
siturinčiam, išskyrus pilno 
svorio kapitalistus.

Patys pigiausieji klubai 
skelbia vakarienes nuo .$3 ir 
$5, už gėrimus, drabužių pa
dėjimą ir taksus imant ekstra, 
mažiausiomis išlaidomis susi
darant iki apie 5-7 dolerių 
asmeniui.

Brangesniuose, ka’p pa
vyzdžiui, Diamond Horse
shoe, ima nuo $10 iki $20 as
meniui, priklausant nuo vie
tos. Latin Quarter — po $15, 
taksai ekstra.

D i d ž i u mo j e bran gesn i ų j ų 
klubų taksų 20 nuošimčių ir 
gėrimai, išskyrus vieną kokį 
duodamą prie valgio, užskai
tomi virš skelbiamosios su
mos.

Laimingi mes, kad turime 
savo Lietuvių Kultūrinį Cen
trą, kur galėsime smagiai pa
sitikti Naujuosius Metus su 
dainingais aidiečiais pasimo- 
kėdami tiktai $1.25 už įėjimą, 
šokius,'ir už'paprastas kasdie
nines kainas galėdami gerąi 
pasivaišini i.

Klausinėje.?.

štai 
džiasi 
atneša 
kimus,
tikti ir pasveikinti, nes 
yra dar viehas mūsų gyveni
mo laikotarpio rytmetis, ku
rio įsi d ienoj i mas daug, pri
klausys nuo mūsų visų.

Taigi, šį vakarą sutikime

Naujus Metus mūsų kultūri
niame Centre, kampas Atlan 
tic Ave. ir 110th St., Rich
mond Hill. Te nelieka nei 
vienas namie, bet lai ateina j 
Aido Choro Naujų Metų si> 

•tikimo parengimą, kuriame 
ras jaukų ir linksmą draugų 
bei pažįstamų sanbūrį.

Iki pasimatymo! H. F.

šiotMis dienomis Thomas 
Yermal nusipirko Mike Liepos 
taverną, 324 Devoe Street, 
Brooklyne. ir jau bizniavoja.

Thomas Yermal yra pasižy
mėjęs sporto rašytojas.. Jis 
yra ilgų metų
Laisvės bendradarbis 
srityje.

Thomas Yermal turi 
veik i ap č i ą ręsta u ra c i j ą
jį kasdien galima pavalgyti 
gerus pietus. O gėrimų turi 
įvairių-įvairiausių. Naujų Me
tų šventės proga Yermal as

60 Šeimų Pasiliks 
Namuose

Gyventojai 426-432 W. 52 
St., New Yorke, turės links
mus Naujuosius Metus. Teis
mas atšaukė St/Clare Hospi
tal, tų nartui savininkams, bu
vusį duotą leidimą šeimas 
mesti iš namų. Leidimas bu
vęs duotas iš karto išmetimui 
tik 6 šeimų, bet gyventojai 
žinojo, jog po to būtų sekę 
kiti.

v *

Sveikinu draugus ir gerus pažįstamus su Naujais | 
Metais. Laukiu su visais malonaus pasimatymo Aido Ž K 

į 
«
’A

Choro parengime, sulaukimui Naujų Metų, 
Liberty Auditorium.

Liaudis susižavėjo, 
pačiam armonika 

primena jo prarastą 
karjerą ir jis jau veik prisi
žada armonikos neliesti am
žinai. Tačiau liaudis jį susi
grąžina groti ir dainuoti. 
Liaudies meilėje jame at
gimsta viltis naudingos atei
ties ir be piano. Bet. . .

Netikėtai autobusų stotyje, 
kur jisai groja, sustoja grupė 
gastroliuojančių artistų, vyks
tančių Amerikon, tarpe jų ir 
įo Nataša su laiminguoju pi
anistu. Andrius ir pianistas 
Boris tebemyli Natašą. Buvu- 
nėms linkėti gero, tad toji pai
niava išsiriša kartais gailiai, 
kartais juokingai, bet ne hol- 
lywoodiskai.

Kiekvienas matęs “Sympho
ny of Life’ 
prisiminimų, 
si armijos 
tarnaujanti 
ka (Vera 
Andrių, o 
vairuotojas 
Andrejevas), 
keistos padėtys.
rybų Sąjungos filmose, kaip 
kad ir tikrajame gyvenime, 
yra priimta mylimiems žmo- 
trumpas taip pat gražias fil
mas. S.

MIRĖ
Joseph Trunca, 55 m.

žiaus, gyvenęs 842 Glenmore 
Avė., Brooklyne, mirė gruo
džio 29 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. S. Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė. Laidotuvės įvyks sausio 
3 d.., šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną Petronella, dukteris Julia 
ir Anna; sūnų Victor, taipgi 
žentą ir anūkę. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi grab. S. 
Aromiskis.

Linkiu Laimės ir Džiaugsmo!
Sveikinu visus savo kostumerius, 

draugus ir prietelius ir linkiu laimingų 
, ir linksmų Naujų Metų.

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE 
ir INSURANCE

1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y

Sveikiname visus savo kostumerius, draugus ir 
prietelius su Naujais Metais ir linkime visiems 

laimės ir geros sveikatos.

Turime malonumo jums pranešti, 
kad pas mus yra geriausios paukštienos 
ir kitokios mėsos Naujų Metų pietams.

CHAS. ŠIMANSKAS ir

CHAS. MITCHELL .
parsineš gražių

Greta rodo 
slaugė, dabar ten 

veiterka Nasten- 
Vasiljeva) myli 

ją myli autobuso 
Yakovas (Boris 

Iš to išsivysto 
Tačiau Ta-

Mokslininkas Einstein 
Gydosi Brooklyne

“SYMPHONY OF LIFE
Skaisčiomis Sovietinėmis Magiškomis Spalvomis 

Virpanti Naujo Pasaulio Istorija— 
Kibirkščiuoja Spalvingomis Dainomis ir šokiais

Diriguota IVANO, PIRIEV’O
Pagaminta Sovietų Sąjungoj—Angliški Paaiškinimai. 

' A1VI 17V 7th Ave*Tarp 42 ir 41 Sts- 0 JL X*.! nJLjjCj jL Durys Atsidaro 8:45 A. M.

TYRONE POWER . GENE TIERNEY
“THAT WONDERFUL URGE” 

... Asmeniniai — Scenoje
Ling . Harold Barnett . Gordon Goodman . Gautier's Steeplechase . Bob Evan*
LEDINĖJE SCENOJE! ŽIEMOS KARNIVALAS

su Barbara Ann Scott — 1948 m. Olympiados Karaliene
7th Avenue ir 00th Street

Frank 
amžiaus, 
ling St., 
gruodžio 26 d., Kings County
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
Matthew P. Ballas Funeral 
Home, 660 Grand St., Brook
lyne. 
džįo 
se. 
žiūri

Bųs palaidotas gruo- 
31 d., šv. Jono kapinė- 
Laidotuvių apeigas prį- 
graborius Matthew P.

Bąllas (Bieliauskas). '
Paliko žmoną Marioną, sū

nus John, Walter, Edward, 
George, dukteris Madaline 
Reiley, Anna Wakins, Carie 
Kliene, ir tolimesnius gimi
nes.

REIKALAVIMAI
Reikalingos moteriškes Singer ma

šinos operatorės, dirbti prie vyriškų 
sport marškinių. Darbas nuo kaval- 
kų ar nuo savaičių, sulyg jūsų pasi
rinkimo. Geras uždarbis. Jaunoms 
merginoms duodame progą mokytis 
Toneline Sportswear Co., 74-24 Ja 
maica Ave., Woodhaven, N. 
(Skersai Dexter Park). (307-2)

Savininkai

QUALITY MEAT MARKET
6

378 Grand St Brooklyn, N. Y.

REAL ESTATE IR INSURANCE Lietuviška Marškinių Siuvykla 
ir Rankų Audykla

Iiitbalt Company

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
širdingiausia sveikiname su Naujais Metais visus savo draugus 

ir pažįstamus. Linkime iVisieirts laimingų Naujų Metų. 
Laukiame kuo dažniausia linksmų pasimatymų.

• x- , i ‘

THOMAS YERMAL ir ŠEIMA.
-------------

■ML . • 
Į. ‘

' Tik šiom dienom mes įstojome į biznį.
Perėmėme Mike Liepos vietą, kuri randasi,

324 Devoe St., Brooklyn, N. Y
Aptarnaujame valgiais ir visokiais gėrimais.

Būtų malonu pasimatyti su visais Naujų Metų šventės proga 
ar kada vėliau.

THOMAS YERMAL.

8

i

turi

gamina visokius marškinius, 
kaklaraiščius, šalikus.

Audžia Lietuviškus marginius.
Kalėdų, Naujų Metų, Vardo ir Gimimo dienai
pasirinkimą puikių šalikų, kaklaraiščių, Lietuviškų 

juostų ir galvos papuošimui juostų.
*' ■ ’* ’ . J ’ ’ ,

.Priima užsakymus visokiems marškiniams, Tautiš
kiems rūbams, staltiesėms, lovatiesėms,

• t Lietuviškų vėliavų ir kit.

Kainos pigios.
Mandagus patarnavimas.

JONAS ŽUKAUSKAS
20 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y

Tek: EVergreen 8-2954

i

TT>WQ D A D 4H GRAND STREET1 0 DAn BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO'VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4*7729

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Pepkt., Gruo. 31, IMS




