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Žukauskai Laimėtojai., 
L. Prūseika Antroje Vie- 
Vilnies Kalendorius. [toje.
Vienas Prietykis.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Pirmoji dienraščio Laisvės 
vajaus dovana tenka Katari- 
nai ir Robertui (josios sūnui) 
Žukauskams.

New Jersey valstija, vadi
nasi, vjs tebestovi pirmoje vie
toje '

L. Prūseika laimėjo antrą 
dovaną.

Wm. Patten, ph iladel pilie
tis, — trečią.

Šiemet mūsų vajuje, dėka 
L. Prūseikai, aukštai išstojo 
Chicaga. Mes, brooklyniškiai, 
turėsim^ Chicagai už tai kaip 
nors atsiteisti.

L. Prūseika būtų, veikiau
siai, daugiau punktų gavęs, 
jei ne gengsteriai.

Prieš naujuosius metus, kaip 
žinia, gengsteriai, prie pat jo 
namų, draugą Prūseika už
puolė, ji sumušė ir apiplėšė.

Brooklyniečiai pageidauja, 
kad L. Prūseįka atvyktų i 
Laisvės bendrovės akcininkų 
suvažiavimą, būsiantį š. m. 
sausio 30 dieną.

Girdėjome, jog suvažiavi
me dalyvaus žymi Chicagos 
visuomenininke ir dainininkė 
Koste Abekienė.

★ ★ ★
Kaip kiekvieneriems me

tams, taip ir šiems, dienraštis 
Vilnis išleido gražų knyginį 
kalendorių, redaguotą-priruoš- 
tą Leono Joniko.

Viršelis pieštas P. Mocka- 
petrio.

Kalendorius virš 200 pus
lapių, įvairus, pilnas informa
cijų, žinių, grožinės literatū
ros ir straipsnių.

Kalendoriaus kaina 50 c.
Kalendorius gaunamas ir' 

Laisvės administracijoje.
Raginam mūsų skaitytojus 

šį metraštį įsigyti.

Mes pradėjome leisti kny
ginius Kalendorius prieš 24- 
rius metus.

Šitų žodžių rašytojas tuo
met buvo didelis Kalendo- ¥ 
riaus leidimo šalininkas. Jam 
teko 1925 metų Kalendoriui 
daugiausiai darbuotis. Met
raštis tuomet buvo vadinamas 
Darbininkų Kalendoriumi.

Po poros metų per tūlą lai
ką “D. K.” ?eido Laisvė? Vė
liau ir vėl jo leidimą pasiėmė 
Vilnis, ir šiuo metu jis ofici
aliai vadinamas “Vilnies Ka
lendoriumi.”

L. Jonikas šiuo metu per 
apskritus metus metraščiu rū
pinasi, o kadaise ta liga tu
rėjau sirgti aš.

Kaip seniau, taip ir dabar, 
Kalendoriaus r e d a g a vimas 
atliekamas pripuolamai, nu
vogtu nuo laikraščio laiku.

Svarbu, kad metraštis išlei
džiamas!

žinoma, būtų geriau, jei jis 
būtų gatavas pradžioje gruo
džio mėnesio, ir skaitytojas 
galėtų metrašttį gauti seniems 
metams baigiantis.

Atsimenu tbkį prietykį:
1927 metų Darbininkų Ka

lendoriui velionis Lumljis bu
vo hupiešęs gražų viršelį.

Man esant Argentinoje, įvy
ko to krašto Komunistų Par
tijoje skilimas — atskilo t. v. 
“per daug kairieji” ir sudarė 
savo “partiją.”

Kongresinių rinkimų metu 
ši atskilėlių grupė, garsinda
ma kandidatus, reklamose sa
vo simboliu naudojo Lumbio 
kūrinį!

' Plačiajame Buenos Aires 
mieste ant sienų ir tvorų ma
tei iškabintas didžiules rekla
mas su žėrinčiu Lumbio pieši
niu;

Kaip tie atskilėliai tmūsų 
Kalendorių gavo, nežinau.

Man buvo pikta, kad atski
lėliai t puošiasi mūsų gero 
draugo - dailininko darbu, bet
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Prezidentas Reikalauja 50 
Nuošimčių Valstybės Pajamų 
Kariniams Tikslams
Siūlo Tik fi Nuošimčius Valdžios Įplaukų Sveikatai, 
Senatvės Apdraudai, Nainy Statybai, Apšvietai ir Kt.

Užtat mokesčiai į tą fondą 
turėsią būti pakelti nuo 1 
nuošimčio iki pusantro nuo
šimčio, kaip piršo preziden
tas.

Bet prez. Trumanas ne
prisiminė apie 10 bilionų do
lerių perviršių, kurie sumo
kėti į senatvės fondą, bet 
neišmokėti pensij o m i s> 
Šiuos bilionus dolerių val
džia naudoja, kaip jai pa
tinka.

740 Miliūnu Dolerių 
Atominiams Ginklams

visų 
o ki-

Washington. — Preziden
tas Trumanas saus. 10 d. 
prašė Kongresą paskirti 
valdžiai 41 bilįoną, 858 mi- 
lionus dolerių sekamiems 
finansiniams metams, kurie 
prasidės liepos 1 d. Tai fak- 
tinai'42 bilionai dolerių, o 
pusė tų pinigų yra skiriama 
šaltajam karui. \

Negana to, prezidentąs 
ketino reikalauti dar stam
bios pinigų sumos ginkluoti 
vakarinei Europai ir kitiem 
kraštam prieš Sovietų Są
jungą. Numatoma, jog kari
nei Šiaurinio Atlanto šalių 
santarvei Trumanas prašys 
bent porą . bilionų doleriu 
per metus.

Prez. Trumano įteikta 
Kongresui sąmata sako, jog 
kariniams tikslams namie 
reikės 34 nuošimčių 
šalies iždo pajamų,
tiems kraštams paremti 16 
nuošimčių— Marshall© pla
nui, kariniam Turkijos ir 
Graikijos stiprinimui ir t.t.

Prezidentas skiria tiktai 
6 nuošimčius tokiem reika
lam, kaip visuomenės gero
vė, senatvės ir sveikatos ap- 
drauda, gyvenamųjų namų 
statyba ir šalies valdžios 
parama apšvietai.
t 13 nuošimčių šalies iždo 
pajamų išeis valstybės sko
lų nuošimčiams apmokėti, 
kiti 13 nuošimčių — vetera
nams ir jų veiklai.

Karinėms jėgoms Ameri
koj skiria $14,268,000,000, 
vakarinei Europai stiprinti 
prieš Sovietus $6,175,000,- 
000, o namų statybai tik 
$388,000,000, apš vietai 
$414,000,000, žemdirbystei 
$1,662,000,000.

Dar niekuomet Amerikos 
istorijoj taikos metu nebuvo 
reikalaujama tiek karinių 
lėšų, kaip dabar.

TAKSAI
Prezidentas sakė, 

taksais reikės surinkti 6 bi-. 
lionais dolerių daugiau kaip 
šierųet.' $4,000,000,000 ekst
ra taksų turėsią būti g&uta 
iš korporacijų ir asmeninių 
pajamų, o kiti $2,000,000,- 
000 iš aptaksuotinų mokes
čius, kuriuos darbininkai ir 
samdytojai pusiau moka j 
senatvės apdraudos fondą.

Washington*. — Prezid. 
Trumanas reikalavo, kad 
Kongresas paskirtų atomi
niams ginklams ir' “kitiems” 
atominiams darbams 740 
milionų dolerių sekamiems 
metams, pradedant nuo 
1949 m. liepos 1 d., tai yra 
228 milionais, 150 tūkstan
čių dolerių daugiau, negu 
einamaisiais finansin i a i s 
metais.

5,792 Žmonės Badu 
Mirė Šanghajuj

Šanghai, Kinija^ — Šio 
miesto valdyba pranešė, jog 
pernai Šanghajpj badu mi
rė 5,792 žmonės.

HENRY WALLACE SMERKIA 
TRUMANO LĖŠŲ S4MATA

reikia daugiau ir 
namų, daugiau 

ir ligoninių, pla-

New York.* — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
Wallace/pareiškė:

—, Prezidento Trumano 
reikalaujamos karinės lėšos 
patvirtina, jog kai tiek pi
nigų skiriama šaltajam ka
rui, tai nelieka lėšų tinka
miems žmonių būklės geri
nimams.

Mums 
geresnių 
mokyklų
tesnės socialės apdraudos ir 
visuomeninių darbų projek
tų.
- Bet Trumanas tik truputį 
lėšų skiria šiems žmonių 
reikalams. Kodėl? Todėl, 
jog bereikalingas šaltasis 
karas suryja pusę visų ap
skaičiuotų valdžios lėšų (są
matos). ,

Prezidentas siūlo/1950 m. 
išleisti verstinam visuoti
nam kariniam lavinimui an
tra tiek daugiau, negu ap-

svietai, o 1951 metais jau 7 
kartus daugiau visuotinam 
muštrui, kaip apšvietus rei
kalams.

Trumanas dar reikalaus 
lėšų karinei vakarų Euro
pos santarvei (manoma, 
$2,000,000,000); tam, tur
būt, skirs keturis kartus 
daugiau,'negu jis siūlo gy
venamųjų namų statybai.

Aš pakartoju, kad vienin
telis būdas tikrai gausin
gam gyvenimui sukurti A- 
merikoje yra gaminti daik
tus žmonių vartojimui, o ne 
karui*.

Norint to pasiekti, p. Tru
manas ir premjeras Stali
nas privalo sueiti bepusiš- 
kame (neutraliame) krašte 
ir sustabdyti šaltąjį karą, 
kurio niekas negali laimėti.

Mes, Progresyvių Parti
ja, tvirtiname, jog tai yra 
vienintelis išmintingas ir 
sveikas kelias.

Aukšč. Teismas Atmetė 
Prašymą Panaikint Bylą 
Prieš Komunistų Vadus
Teismui Buvo Parodyta, Kad Džiūrė Prieš Juos Buvo 
Vienpusiškai Sudaryta iš Pony, Kaip {kaltinime Mašina

Washington. — Jungtim 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas atmetė apeliaciją dvy
likos įkaitintų Komunistų 
Partijos vadų. Apeliacija 
prašė panaikinti įkaltini- 
mus, t kuriuos vienpusiška 
federalė grand džiūrė New 
Yorke padarė Wm. Z. Tos
teriui ir kitiem komunistų 
vadam.

Ju advokatas Charles H. 
Houston nurodė Aukščiau

Italijos Bedarbiai 
Kelia Riaušes

Aukšč. Teisint 
Tafto-Hartley’<

Washington.— Aukščiau
sias Jungtiniu Valstijų 
Teismas atmetė skundą 
prieš tuos“ Tafto-Hartley’o 
įstatymo posmus, kurie ne
pripažįsta darbvedžių - for- 
manų unijų. Skundas prašė 
panaikint tuos įstatymo 
punktus, v,adino juos prie
šingais šalies Konstitucijai. 
z Sykiu Aukščiausias Teis
mas atmetė unijų apeliaci-

is vėl Palaiko
> Įstatymą

—Jp. 1'1

ją, prašančią panaikint Te
nnessee valstijos įstatymą, 
kuris užgina pilnai pripa
žint uniją (closed shop) 
darbavietėse.

Praeita savaitę Aukš; 
čiausias Teismas užgyrė pa
našius priešunijinius Arizo
nos, Nebraskos ir North 
Carolines įstatymus — Taf
to-Hartley’o įstato kopijas.

Roma. — Bedarbiai Bari, 
Andrijoj ir kitur pietinėje 
Italijoje audringai demon
stravo; reikalavo darbo ar
ba pašalpų. Policija atakavo 
bedarbius ašarinėmis bom
bomis ir buožėms.

Andrijoj sužeista 8 bedar
biai ir 2 policininkai.

Bedarbiai demonstravo ir 
prieš dvarininkus.

Kiny Liaudininkai 
Užėmę Tientsiną!

N. Yorko Valstijos Senatas
Praeitą sekmadienį šan- Teisina Kard. Mindszenty 

ghajaus gatvėse buvo su
rinkta 128 lavonai kūdikių 
ir 9 suaugusių. Jie mirė 
nuo bado ir šalčio.

GEIDAUJA 25,000 NEPI- 
LIEČIŲ KAREIVIŲ

Washington. — Republi- 
konas senatorius Henry Ca
bot Lodge įnešė Kongresui 
pasiūlymą priimt į Ameri
kos armiją 25,000 nepiliečių

»

Albany, N. Y.—New Yor
ko valstijos seimelio sena-1 
tas priėmė rezoliuciją, kuri 
užtarau j a Vengrijos kardi
nolą Mindszenty ir plūsta 
vengrų respublikos valdžią 
už kardinolo areštavimą.

(Mindszenty suimtas kaip 
svetimu kraštų šnipas ir 
Vengrijos išdavikas.)

ateiviu.
■* **

Rhodes. — Atvyko J. 
Tautų tarpininkas taikyti 
Egiptui su Izraeliu.

Amerika Traukia Franko
Į Karo Bloką, Sako Maskva

Sniegai ir Pūgos Vargina 
Vakarines Valstijas

Los Angeles,^ Calif. — .ia 
prisnigo 6 colius; kituose 
pietinės Californijos mies
tuose prisnigta 2* iki 4 colių.

San Francisco į ’ vanduo 
šalo.

Vis dar siautėjo sniegų 
ir lėdyjančiu lietų audros 
vidurinėse dr vakari n ė 
valstijose.

s e

Kard. Mindszenty Kvietė 
Anglu-Jankiy Armiją

Nanking, Kinija, saus. 11. 
— Pranešama, jog kini, 
liaudininkai-komunistai už
ėmė Tientsiną, pustrečio 
miliono gyventojų fabrikinį 
miestą šiaurinėje Kinijoje. 
Teigiama, jog paltys čiang 
Kai-šeko tautininkų seimo 
nariai patarę savo armijai 
Tientsine prašyti paliaubų.

Liaudininkai jau pirm to 
keliais ruožtais įsiveržė vi
duriu Tientsin^, kurį jie 
nuo pirmiau buvo apgulę 
visomis pusėmis.

Komunistai - liaudininkai 
maršuoja link sostinės Nan
king©, triuškindami tauti
ninkų jėgas. Čiang Kai-še
ko valdininkai paskubomis 
bėga iš Nankingo.

šiam Teismui, s kad grand 
džiūrė buvo tyčia parinkta 
iš stambių biznierių, savi
ninkų ir profesionalų, kad 
jie tikrai įkaitintų komunis
tų vadus. ’ ,

Nuo džiūnės buvo atmesti 
darbininkai, negrai, žydai, 
bedarbiai ir politinės mažu
mos. O teisėjas Harold R. 
Medina grand džiūrėje rodė 
prietartį prieš komunistų 
vadus ir taip tardymą ve
dė, kad jie būtų įkaitinti.

Todėl įkaltinimas privalo 
būti panaikintas, kaipo ne
teisėtas ir nedemokratinis, 
pareiškė jų advokatas.

Aukščiausias Teismas, at
mesdamas apeliaciją, tuo 
patim užgyrė ir neteisingą . 
įžiūrės parinkimą.

Federalė grand džiūrė 
New Yorke įkaitino Komu
nistų Partijos pirmininką 
Wm, Z. Fosterį, jos sekre
torių Eugene Dennisą ir 10 
kitų vadų neva už suokalbį' 
nuversti Amerikos valdžią 
jėga ir prievartą.

Teismas jiems paskirtas 
sausio 17 d., ateinantį pir-x 
madienį, New Yorke.

Kaltinamųjų advoka t a i 
teisme iškels kovą prieš 
dirbtiniai sudaromas poniš
kas džiures komunistams 
teisti.

Organizacinis Komunistų 
Partijos sekretorius Henry 
Winston, vienas įkaitintųjų, 
pareiškė:

—. Mes pilniausiai. įrody
sime, jog Wall Strytas ir 
Park Avenue ponai kontro
liuoja tas džiures New Yor
ke. Tokios"gi džiūrės yra 
Konstitucijos laužymas ir ‘ 
mašinerija įkaltinimui ir 
nuteisimui.

a

1
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Vis Daugiau Angly Karo 
Jėgy Grūmoja Izraeliui

Viena, Austrija. —> Aust
rų policija giriasi užklupus 
ir išardžius “naujųjų fašis
tų” lizdą. i

visvien uždrausti nebuvo gali
ma.

atsitikimėlį primenu tam, 
pabrėžąs spausdinto žo- 
ar kūrinio galybę: tu jį

Washington. — Amerikos 
valdžia ragino Angliją ir 
Izraelio valstybę vengti ka
rinio įkarščio;- patarė vie
nai ir kitai laikyti tik “ap
gailėtinu atsitikimu” tatai, 
kad Izraelis nušovė 5 anglų 
lėktuvus, kurie skraidė per 
izraeliečių žemę (ir šnipąvo 
egiptėnam - arabam prieš 
Izraelio pozicijas).

Lbndon. — Anglija siun
čia ir siųs vis daugiau savo 
karo laivų ir kariuomenės i 
artimas Izraeliui vietas, kad 
karinės anglų jėgos galėtų 
bile kada lengvai 
Izraelį.

Maskva. — Sovietų radi
jas tvirtino, jog Amerika ir 
Anglija nori įtraukt Fran
ko fašistų Ispaniją į Šiau
rinio Atlanto Vandenyno 
kraštų karinį bloką prieš 
Sovietų Sąjungą.

Anglai - amerikonai kar
tu planuoja Tolimųjų Rytų 
bloką; jie nusigandę, kad 
kinų liaudininkai- komuni
stai kerta tokius smūgius 
Kinijos reakcininkams, sa
ko Maskvos radijas.

Varšava. — Lenkų laik
raštis Trybuna Ludu rašo, 
jog Vengrijos kardinolas 
Mindszenty prašė anglus- 
amerikonus atsiųsti savo 
armiją Vengrijai užimti.

Vengrų valdžia areštavo 
kardinolą Mindszenty už 
suokalbį, kuris siekė nu
verst respubliką ir įvest 
monarchiją su karalium iš 
austriškos Hapsburgų veis
lės. >

INDONEZAI ATAKUOJA 
ROLANDUS

Batavia, Java. — Indone
zijos partizanai pef ištisas 
valandas atakavo holandų 
kariuomenę Johjakar toj, 
indonezų reispublikos sosti- 
tinėj. Tatai matė New Yor
ko Times korespondentas 
Robertas Trumbull. Jis pra
neša ir apie kitus partizanų 
mūšius prieš holandus.

Dienraštis New Yorko 
Daily Worker šaukia orga- ' 
nizacijas ir pavienius asme
nis tuojau telegramomis rei
kalauti, kad prez. Truma- 
nas panaikintų minimus į- 
kaltinimus, kaip politinį 
persekiojimą.

Sausio 17-18 d. į Wash- 
ingtoną sųvyks tūkstančiai 
delegatų iš įvairių valstijų, 
Žygin dėl Laisvės, ir reika-? 
laųs panaikinti bylą prieš 
komunistų vadus.

I

pasiekti

INFLUENZA PLEČIASI 
FRANCIJOJE

Paryžius.— Sparčiai plin
ta influenza Paryžiuj, Ly
ons ir kituose miestuose. 
Turčiai bėga iŠ miestų. Pa
ryžiaus ligoninės pilnos in- 
fluenzos ligonių.

PERŠA PRIIMT DAU
GIAU PABĖGĖLIŲ 

*

Washington. — Senato
rius Howard McGrath siūlė 
įleisti Amerikon 400,000 
“išvietintųjų” - pabėgėlių, 
vadinasi, antra tiek dau
giau, negu senasis Kongre
sas

Washington. — Kai kurie 
republikonai Kongreso na
riai kritikuoja prez. Truma- 
ną, kad jis per daug pinigų 
skiria kariniams tikslams 
užsienyje.

nutarė

Francijos valdininkai šne
ka apie taikymąsi šu Viet
namu, kurio nepajėgia nu
kariauti.

ATKUNTA NACIZMAS 
VOKIETIJOJE

Berlin. — Karinis ameri
konų gubernatorius Vokie
tijai, generolas Lucius Clay 
pranešė kad atgyja naciški 
vokiečių tautininkai (su
prantama, anglų-ameriko- * 
nų užimtoje vakarinėje Vo
kietijoje). Jie rejkalauja su
grąžinti vokiečiams žemes, 
paskirtas Lenkijai ir atimt 
iš Francijos Alzace-Lorrai
ne. ,. • ■'j

F
si 

kad 
džio 
atspausdini,^sakysime, Brook
lyn^ bet nežinai, kurį pasau
lio kampą jis pasieks,—kas 
ir kada juo naudosis!

Taip yra su > knyga, kalen
dorium, taip ir su laikraščiu.
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» , Ko Jie Ten Lenda!
Izraelio ir Ęgyp\o armijos nutraukė mūšius ir abiejų 

kraštų atstovai, sakoma, šidmis dienomis susirinks karo 
paliaubų sąlygų aptarimui.

Atrodė, jog Palestinoje bus pradėta eiti prie taikos. 
Bet vėlesnieji daviniai aiškiai sako, jog anglai imperialis
tai neprileis taikai įvykti tame pasaulio kampe.

Štai, praėjusią savaitę anglai paleido savo karo lėktu
vus, — nieks nežino, kuriais sumetimais, — ant Izraelio 
teritorijos. Izraeliečiai kariai nukovė penkis karo lėktu
vus.

Dabar anglai dėl to skandalina. Jie lenda į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą su protestais. Jie mobilizuoja 
karo lūivus. Jie jau pasiuntė savo kariuomenes dalinius 
į Trans-Jordaną. Jie, vadinasi, ruošiasi k&rui prieš ma
žytį Izraeliu, kurio, beje, anglai ligi šiol dar nepripažino!

Ko negalėjo atlikti arabiškos valstybės, tai siekiasi at
likti Anglija, ta griūvanti imperializmo tvirtuma.

Jeigu Hollandija gali pradėti karą Indonezijoje to 
krašto respublikai pasmaugti, tai kodėl anglai negali 
pradėti kariauti prieš Izraelį!

Iš Tel Aviv, Izraelio sostinės, korespondentas Gene 
Currivan praneša New York Timesui, kad bėgyje pasta
rųjų kelių mėnesių anglai davė Egyptui $200,000,000 ver
tės ginklų, tame skaičiuje pačių naujausių ir geriausių 
karo lėktuvų!

Tačiau, egyptiečiai, net ir su geriausiais ginklais, nebe
pajėgia kariauti prieš Izraelį. Todėl anglai-patys, matyt, 
sieksis kaip nors— net ir ginklu — sukliudyti mažąi žy
dų valstybei susitvarkyti ir žygiuoti pirmyn savo žmonių 
gerbūviui pakelti.

Anglai Jungtinėse Tautose gynė Hollandijos imperia
listų žygius Indonezijoje. O'jie gynė juos dėl to, kad jie 
patys panašius žygius atlieka Malejuose ir siekiasi atlik
ti Palestinoje.

Jeigu Jungtinės Tautos, tai matydamos, tylės, nieko 
prieš anglus nesakys, tai jos pačios nusigyvent ligi že
miausio laipsnio.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, mūsų nuomone, 
turėtų pasmerkti anglų pasimojimus Palestinoje. Ji turė- 

w tų užkirsti jiems kelią! '

vi- 
at- 
al-

Žiūrėsime, Ką Teismas Pasakys.
Šeši žymūs advokatai, apsiėmę ginti 12-ką komunistų 

vadų, kreipėsi į aukščiausiąjį šalies teismą, reikalauda
mi, kad jis atmestų federalinio teismo New Yorke pada
rytus jų klijen^ams įkaltinimus. Kaip žinia, tieji 12-ka 
įkaitinti už tai, kad jie stoja už marksistinį-leninistinį 
mokslą. Jie nėra specifiškai įkaitinti už jokį nusikalti
mą, už jokį kriminalybės atlikimą, o tik uz tai, kad 1945 
metais jie organizavo Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partiją, kuri propaguoja, skleidžia Markso mokslą! . ,

Ko gi šitie žymieji advokatai iš aukščiausiojo tribu
nolo nori? Ko jie prašo?

Jie prašo, kaip sakėme, atmesti žeme'sniojo teismo į- 
kaltinimus.

Ko'dėl jie to prašo, reikalauja?
Todėl, kad grand džiurėje, kuri darė įkaltinimus, ne

buvo nei vieno darbininko, todėl, kad grand .džiu.- 
rė buvo šališka — šališka, klasiniu ir, žinoma, politiniu 
atžvilgiu.

Grand džiurę sudarė 28 asmenys. Iš jų buvo: stambių 
biznierių — 11, profesionalų — 3, baltakalnierių, visokių 
pardavėjų —7, viena šeimininkė, vienas jau pasitraukęs 
iš biznio asmuo.

Kaip matome, nebuvo nei vieno fabriko darbininko!
Savo peticijoje advokatai prirodė faktais, — skaitli

nėmis ir net žemėlapiais, — kad panaši šiame distrikte 
padėtis buvo per ilgą laiką. Jeigu, į grand džiurę, sakysi
me, neįsileidžiama darbininkai, tai ar gali darbininkas, 
kaltinamas vienu ar kitu nusidėjimu, gauti toje grand 
džiurėje bešališką ištyrimą ir sprendimą? žinoma, ne!

Gal būt, kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, aukščiau
sias teismas jau bus taręs tuo reikalu savo žodį. Mes ne
žinome, koks ji bus.

, Tačiau, svarbu, kad šis dalykas nors kartą būtų spren
džiamas aukščiausiame šalies teisme. ,

Tolydžio Amerikos žmonės siunčia savo reikalavimus 
prezidentui Trumanui ir valstybės prokurorui — teisin
gumo ministrui Clarkui reikalavimus, kad tų 12-kos as
menų teismas, nustatytas sausio 17-tai dienai, visiškai 
neįvyktų, kad ji vyriausybė atšauktų, likviduotų, kad, to
kios bylos kėlimu, nedarytų ji mūsų kraštui gėdps.

Tuo pačiu klausimu, beje, žodį tars ir tasai žygis už 
Laisvę (Freedom Crusade), kuris yra šaukiamas Wa
shington sausio mėn. 17-18 dd.

P. S. Kai šis straipsnis jau buvo surinktas, pasklido 
žinia, kad aukščiausias teismas komunistų apeliaciją at
metė. Vadinasi, teismas įvyks New Yorke sausio 17 die
ną.

Sutvirtino Komunistus. ,
New York Timeso korespondentas Batavijoj (Javos 

saloje, Indonezijoje) praneša saVo laikraščiui, kad H01- 
landijos imperialistų .pradėjimas karo prieš Indonezijos

KOMUNISTAI IR KOVA 
Už ALGŲ PAKĖLIMĄ

Amerikos K o m u n iš tų 
Partija išleido atsišaukimą 
į darbininkus algų, klausi
mu. Ši partija teigia, kad 
darbininkai turi pilniausią 
teisę kovoti ir laimėti dide
lį algų pakėlimą.

Partija sako:
“Amerikos darbininkams' 

labai reikalingas algų pakė
limas, kad jie galėtų pa
tenkinti saVo šeimų reika
lavimus.' Jiems reikia ap
saugos nuo nedarbo.

“Bet šiandien, kaip ir 
suomet, didžiojo biznio 
sakymas į reikalavimą 
gų pakėlimo, yra Ne!”

Komunistų Partija ma
no, kad reakciniai darbo 
unijų vadai yra pasiruošę 
patenkinti . Nacionalio Fab
rikantų Susivienijimo rei
kalus ir nereikalauti algų 
pakėlimo. Fabrikantai teisi
nasi, kad jie algas pakelti 
neištesi.

“Betgi,” sako komunistai, 
“faktas yra, kad tie dvide
šimt bilijonų dolerių pelnų, 
kuriuos susi žėrė didžiosios 
kompanijos 1948 metais, at
ėjo nuo nukapojimo tikrųjų 
algų. Štai kodėl mūsų per
kamoji galia nuolatos krito 
nuo 1945 metų, o tuo tarpu 
pagalba skubos sistemos 
darbo išnašumas labai padi
dėjo.

“Jeigu tu dirbi plieno 
pramonėje, tai tavo alga 
šiandien reiškia $10 ma
žiau, negu buvo 1945 me
tais. Ir tuo karpu tu buvai 
per tą laiką priverstas taip 
skubinti, jog šiandien pada
rai tiek pat per 40 valandų, 

; ką tada padarydavai per 48 
j valandas.”

Panaši padėtis viešpatau
ja ir kitose pramonėse. Pa
vyzdžiui, jeigu tu dirbi au
tomobilių pramonėje, tai 
šiandien faktinai uždirbi 
net $13.56 ^mažiau, negu 
tuojau po karo! O skubini- 
mas ir šioje pramonėje la
bai padidėjo. Jeigu tam tik
ra automobilių gamybos 
įmonė , pirmiau į valandą 
'padarydavo tik 32 automo
bilius, tai šiandien su tiek 
pat darbininkų ji padaro 
40 automobilių!

Ir ne vien tik su algų 
klausimu Amerikos darbi
ninkams tenka susidurti. 
Jau pradeda reikštis nedar
bo ženklai,, jau šiandien sun- 
1<u darbą > gauti. Darbiniri- 
ko rytojus nėra užtikrintas.

Tas pats Marshall Pla
nas, sako komunistų pareiš
kimas, Amerikos prekybą 
su užsieniu sumažino 25; 
nuoš. Girdi: ^Vyriausybės 

115-20 /bilijonų dolerių karo 
budžetas daug pagelbės 
Wall Stryto pelnagrobiams,! 
bet nepakels darbininkams 
algų ir neužtikrins jiems 
darbo ir saugumo. Padidin
dami pasiruošimą naujam 
karui, dideji, monopolistai 
tiktai pablogina Amerikos 
ekonominę situaciją.”

Samdytojų klasė nl'ela- 
gingai tvirtina, kad už in-

respubliką “tuojau sutvirtino komunistų liniją.”
Ir toji linija tapo sutvirtinta ne tik Indonezijoje, bet 

visoje Azijoje. Mes pridėsime: visame pasaulyje.
Kiti pranešimai sk'elbia, jog Hollandijos imperialistų 

karo pradėjimas prieš Indonezijos respubliką, sutvirtino 
Tarybų Sąjungos pozicijas tarptautinėje plotmėje.4 

• Hitlerinė Vokietija su Japonija, kariaudamos “prięš 
komunizmą”, tvirtino jį.

Šių dienų imperialistai, kariaudami prieš pavergtąsias 
tautas, jas slopindami, taipgi tvirtina komunistus.

Atrodytų, jog komunistai norėtų, kad prieš juos kas 
nors kariautų ir kariautų, nes jie tuomet tvirtėtų.

Bet kiek mums žinoma komunistų norai, jie yra to
ki: tegu imperialistai agresijomis “netvirtina komunistų 
pozicijų”, tegu jie leidžia pavergtoms tautoms spręsti sa
vo reikalus, kaip jos nori.

fliaciją atsako darbininkam 
algų pakėlimas.

Darbo unijų aukštieji va
dai irgi apgaudinėja dąrbi- 
n inkus. Jie sako, “jeigu 
darbininkai atsisakys kbvos 
už algų pakėlimą, tai pro
duktų kainos nupuls... Jie 
negali užginčyti to fakto, 
kad darbininkams reikia 
aukštesnių algų, bet argu
mentuoja, kad dabar ne lai
kas kovoti už algų pakėli
mą.” ' .

“Komunistų Partija, pa
žangiausių darbininkiį par
tija, partija socializmo,” to
liau skaitome komunistų at
sišaukime, “visuomet gina 
tiek greituosius, tiek toli
muosius Amerikos darbi
ninkų ir abelnai liąudies in
teresus. Mes sakome, kad 
šiandien darbininkai gali 
pakelti Savo, gyvenimo lygį 
ir apginti sawo ekonominį 
saugumą. M^s sakome, kad 
tai galima pasiekti kaštais 
korporacijų ir Wall Stryto 
finansierių per apvienytą, 
griežtą kovą prieš trustus 
ir karo kurstytojus.”

apie 
ir ką jis 

kurios tuo

PAŽANGŪS STUDENTAI 
APIE MARSHALL 
PLANĄ

Harvardo Universiteto 
pažangūs studentai . išlei
džia ląikraštuką “The Pro
gressive”. Jame studentas 
Ten Rowland rašo 
Marshall Planą 
reiškia tautoms, 
planu šiandien naudojasi. 
Rowland sako:

“Iš sykio tikėdamos, kad 
Amerika yra susirūpinus/ 
pagelbėt karo nuniokotoms 
šalims atsisteigti, šešiolika 
Marshall Plano šalių prašė 
iš Amerikos neapdirbto 
plieno dėl atstatymo pra
monės, grūdų dėl apsėjimo 
lauku, įrankiu ir mašinų dėl u f L v v
įrengimo savo pramonių, į- 
rankių anglies kasykloms 
ir t.t.

“Bet vietoje neapdirbto' 

ir pusiau apdirbtą plieną. 
Vietoje grūdų, jos gauna 
miltų. Vietoje įrankių, jps 
gauna Fordo automobilius 
ir McCormacko žemės ūkio 
mašinas. Vietoj įrengimų 
kasykloms, jos gauna ang
lies. O kad pagelbėti suma
žinti alkį, jos gauna Coca- 
Cola, ir vietoj padėti joms 
atsistatyti pramonę, jos 
gauna už milijonus dolerių 
tabako, kurio jos nėra rei
kalavusios.

“O neužilgo jos aplaikys 
Amerikos kareivius, taip, 
jog ši pati stambiausia vi
soje istorijoje vagystė ne
būtų ‘Raudonojo Pavojaus’ 
sukliudyta. '

“Tų šešiolikos Kraštų 
žmonės pradeda pamatyti 
ir suprasti, kai jie mato, 
kaip j u fabrikai užsidarįnė- 
ja, kaip auga nedarbas, kad 
jokia tauta ant visos žemes 
negali gyvuoti, kaipo krau
tuvininkas, kuris .užsiima 
tik paskaidymū kitos tau
tos produktų. Jos pradeda 
suprasti, kad jei Amerikos 
traktoriai siunčiafni užsi’e- 

nin, tai čechoslovakijoš fa
brikai turi užsidaryti; kad 
kai Amerikos 'makaronai 
Siunčiami Italijon, tai ten 
melnyčibs ir gamyklos tūri 
užsidarinėti; kad kai Ame
rikos tabakas dideliais kie
kiais siunčiamas užsienin, 
tai turkai turi badauti, o 
graikai muštis už svetimus 
reikalus.”

ATSIŽYMĖJĘS lietu
vis JAUNUOLIS

Argentinos Balse .skaito
me tokį pranešimą:

šių metų Spalio 21-23 die
nomis Buenos Aires klubo 
“Gimnasia y Esgrima” deng
tame baseine buvo įvykdytas 
Argentinos žiemos plaukioji
mo čempionatas “Senior” 
kategorijoj, kuriame dalyva
vo pirmaeilės pajėgos žy
miausių šios šalies klubų.

Universiteto klubą (Club 
Universitario de . Bs. As.) 
kartu su kitais plaukikais at
stovavo mūsų tautietis Vla
das Fijalkauskas, nesenai 

Londono Olimpija- 
dalyvavo kaip 
vandensvaidžio 
komandos na-

dos, kurioje 
Argentinos 
(water-polo) 
rys.

Siame žiemos čempionate 
Fijalkauskas pasiekė gražių 
vaisiu laimėdamas 100 me- 

* » • 

trų laisvo stiliaus lenktynes 
1’3”9/1O laiku, kuriose nu
galėjo “Mindų” Klubo ir 
“Giinuasia y Esgrima” plau
kikus, ir 3x100 m. estafetę, 
nugalėdamas stiprią “Gim- 
nasia -y Esgrima” komandą.

Tuo būdu V. Fijalkauskas 
pasiekė dvigubo Argentinos 
čempionato.

Šie gražūs laimėjimai nė
ra atsitiktinumo, vaisius—ei
lės meti] bėgyje Fijalkaus
kas dalyvavo beveik visose 
pirmenybėse ir pradėjęs nuo 
žemesnių kategorijų, darė 
nuolatinę pažangą, pasiek
damas visą eilę garbingų 
pirmų ir antrų vietų. Nenu
ilstamai mokindamasis, ša
lindamas stiliaus trūkumus 
ir tobulėdamas, Fijalkauskas 
dabar drąsiai atsistojo pir
moj eilėj geriausių Argenti
nos plaukikų tarpe.

Atsižvelgiant į Fijalkausko 
dar lallai jauną amžių, ga
lime laukti iš jo dar dides
nių laimėjimų tarptautiniu 
mastu. j

Mūsų Dienraščio Išlaikymo 
Problema

Vajų, gavimui naujų 
skaitytojų užbaigėme. Nau
jais skaitytojais ir atnauji
nimais prenumeratų vajus 
buvo sėkmingas. Bet sukė
limui biudžeto aukomis ir 
pelnais nuo parengimų ne
galime pasidžiaugti. Nė de
šimta dalis kolonijų nieko 
nesurenge. dienraščio para
mai, ne visur tinkamai. pa
sirūpinta ir aukų «parinki- 
mu dienraščiui.

Infliacijai vis dar ple
čiantis, dienraščio finansi
nė padėtis blogėja. Savo pa- 
sibrėžimo per vajų sukelti 
$50,000 šių metų pirmajam 
pusmečiui toli neatsiekėme, 
šiemet naujus metus pradė
jome su per pusiau mažes
niu iždu, negu pernai. Per
nai vasarą buvome bėdoje 
su finansais. Šiemet ta bė
da prasidės kur kas anks
čiau, negu pernai, nes, kaip 
jau minėjome, šiuos metus 
pradėjome su daug žemes
niu iždu negu pernai.

Nieko nelaukdami, turi
me rūpintis finansine para
ma savo dienraščiui.

Sausio 30 d. (Jan. 30th) 
įvyks Laisvės bendrovės su
važiavimas.

Ar Kinijoje Karas Turės Eiti 
Iki Pilnos Komunistų

Pergalės? **
Iš Londono rašo Benja

min Welles, kaip anglai žiū
ri į padėtį Kinijoje. Anglai 
esą jau pilnai priėję prie 
sekamų išvadų: Pirma, kad 
“neišvengiamai Čiango re
žimą pavaduos komunistų 
vadovaujama 'valdžia”. An
tra, ir dar svarbesnė, kad 
“komunizmo sulaikyti Ki
nijoje pačioje nebegalima, 
bet kad reikia stengtis jį 
užtverti Kinijoje pagalba 
aplinkui Kiniją esančių ne
komunistinių valdžių.”

Anglija jau turinti išdir
bus planus tokių valdžių su
stiprinimui ir tik bandy
sianti gauti Jungtinių Vals
tijų tiems planams pritari
mą. \ ■

O korespondentas Walter 
Sullivan rašo iš pačios Kini
jos, anglų kontroliuojamo • 
uostamiesčio Hong Kong. 
Jis sako, kad šiame mieste 
veikia komunistų buveinė 
dėl vedimo karo prieš Čian- 
gą’Pietinėje Kinijoje. Visi 
ženklai, girdi, rodo, kad 
“komunistai yra pasiruošę 
imti provinciją po provinci
jos iki pat Indo-Kinijos ir 
Burmos.”

Jis rašo:
“Komunistai, atrodo, yra

įsitikinę, kad dabartiniai i 
nacionalistų vadai nepasi
duos taip ilgai, kaip turės 
armijų. Jeigu Nankingas ir 
pasiduotų,’komunistai, ma
tyt, tiki, kad atskiri pro
vincijų karo lordai ir gu
bernatoriai laikytus? įsikibę 
ir nepasiduotų.”

Sullivan mano, kad šiame 
kare iki pilnos pergalės ko
munistai neieško jokios ki
tos grupės paramos. Jie yra ’ 
įsitikinę, kad jie vieni iš
ves karą iki pergalės.

Kuomi komunistai remia 
tą savo tvirtą įsitikinimą, 
kad jiems pavykę laimėti? 
Tiesa, jie jau laimėjo karą 
Mąndžiurijoje ir beveik vi
soje šiaurinėje Kinijoje, iki 
pat Yangtze upės. Bet ano
je pusėje Yangtze upės guli 
milžiniška Pietinė Kinija su 
miestais ir uostais. Ji tebe- 
siranda Čiang Kai-šeko ran
kose.

Sullivan rašo:
“Nulemiamas faktorius 

komunistų strategijoje, sa
koma ,yra jų stiprybė Pie
tinėje Kinijoje. Jų ten jėga 
yra tokia, jog, daugelio Ste
bėtojų supratimu, jie gali 
bet kada didžiuosius mies
tus paimti.

“Britai apskaičiuoja, kad 
tarpe Cantono ir Hong 
Kongo komunistai turi tris 
armijos kolumnas, kiekvie
noje po penkis tūkstančius 
karių.

“Komunistai deda visas 
pastangas neužgautį^JJong 
Kongo, kuris yra jiems la
bai svarbus, kaipo prieg
lauda ir įėjimo uostas.

“Taip apskaitoma, kad a- 
noje pusėje upės už Hong 
Kongo prie. Portugalų uos
to Macao iš devynių pavie- 
.tų, aštuonis kontroliuoja 
komunistai.

“Komunistų jėgos šioje 
Vietoje susideda iš milicijos, 
o ne iš reguliarės armijos. 
Bet reikia žinoti, kad čio
nai nesiranda nacionalistų 
tvirtų jėgų kovoti komunis
tus. Militariniai ekspertai 
teigia, kad Cantono nebūtų 
galima apginti, ir - jeigu 
Nankingo valdžia persikel
tų į Cantoną, tai būtų tiktai 
trumpam laikui.”

Kaip į komunistus žiūri 
Čiango armijos kariai? Su
llivan rašo:

“Kas liečia moralį fakto
rių, tai tėmytojai atžymi 
psichologinį įspūdį, kurį pa
lieka komunistų praktika 
suteikti medikalės pagalbos 
sužeistiems Čiango kariams 
po užpuolimo ant nacionali? 
stų pozicijų. Tas neišvengia
mai padaro dabai gilaus įr 
spūdžio į nacionalistų ka
rius, kurie tesitiki visiškai 
mažai pagalbos nuo savo ar
mijos, kuomet būna sužeisti.

“Komunistinės jėgos Pie
tinėje Kinijoje šiuo tarpu 
tyli. Atrodo, kad joswengia 
susikirtimų, kurie gali pa
sirodyti per ankstyvais ir 
nepavyktų. Jos laukia įsa
kymo pradėti priešą pulti 
patogiausiu laiku.”

Taigi, galima tikėtis pra
nešimų, kad komunistą jė
gos pasijudino ir Pietinėje 
Kinijoje; kai liaudies armi
jos pradės masiškai* keltis 
per Yangtze upę ir pulti 
priešą apie 'Napkingą. Visi 
daviniai rodo, kad komunis
tai Pietinėje Kinijoje turi 
ne tik didelės įtakos masėse, 
bet.ir įpilitariškai organi
zuotus būrius, kurie pa
ruošti Čiango ’ armijas 
pliekti iš už nugaros.

Suvaziavirno proga pra
šome pareiti savo'dienraš
tį aukomis. Organizacijos ir 
individualai Siųskite kiek 
išgalėdami finansinės pa
ramas.

X

Taipgi yra labai svarba 
dalyvauti Lietuvių Koope- 
ratyvės Spaudos bendrovės 
ir Laisvės bendrovės suva
žiavimuose. Suvažiavimai 
bus, laikomi Liberty Audi
torium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, L. L, 
N. Y. Pradžia 10 vai. ryto.

Po suvažiavimų vakare, 
bus Laisvės bankietas. Bi
lietas $3.00. Prašome iš an
ksto įsigyti bilietus ir daly
vauti bankiete. Rūpinkimės 
visi, kad bankietas pavyktų.

Atydžiai sekantieji savo 
dienraščio reikalus ir be 
priminimo supranta -sunkią 
jo finansinę padėtį ir tei
kia jam paramą. Štai var
dai asmenų, kurie apdova
nojo savo dienraštį jau po 
nauju metų:
Po $5: LLD 45 kp. St. Pe

tersburg, Fla.; Victoria Pu- 
chink, St. Louis, Mo.

Po $3: K. „Česnauskas,

Summerlee, W. Va.; John 
Aukšūnas, New Britain, 
Conn.; John Gataveckas,. 
Carnegie, Pa.; Petras Gum- 
buliavičius, Ansonia, Conn, 
ir Anthony Pilibaitis, So. 
Boston, Mass.

Anna Raszcik, Alliance, 
Ohio, $2.50.

Po $2: J. Kairūkštis,. 
Brooklyn, N. Y. ; J. Vogo- 
nis, Philadelphia, Pa.; An-k 
tanas Bakaitis, Brooklyn, 

x K. J. Toshalis, St. Peters
burg, Fla., $1.

Naują skaitytoją prisiun
tė J. Urbonas, iš Pitts
burgh, Pa.

Širdingai dėkojame vi
siems, kufių vardai aukš
čiau išspausdinti, už aukds. 
Jūsų gražią paramą dien
raščiui Laisvei įvertina vL 
sa pažangioji Amerikos 
Lietuvių visuęmenė.

Laisvės Administracija.

2 pusi.—Ląis ve (Liberty, Li th. Daily)-Tree., Sausio 12, 1949
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

U

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

Kur Pažanga, Ten ir Moteris 
Yra Lygiu Visko Dalininku
Turtas ir karo vargai, di

džių pareigų atsakomybė ir 
kasdieninis šeimininkės ir 
moters triūsas eina ranka 
rankon nuo Čiang Kai-šeko 
išlaisvintoje Kinijos dalyje, 
kaip informuoja mus Anna 

4 Louise Strong, autorė įdo
mios knygos ‘‘Tomorrow’s 
China.”

Anna Louise Strong jau 
daug metų keliauja po pa
saulį aprašydama jį. -Kur 
karo audros, revoliucijos, 
kur karaliai ir kiti despo
tai ritasi nuo sostų, kur 
liaudis maršuoja, ten ke
liauja Miss Strong, kad tai 
aprašyti.

Miss Strong buvo pirmo-
111,1

Palengvinkim
Namų Darbą

Visokiausių mašinų yra 
išrasta namų darbui. Ta
čiau, kaip tyrinėtojų' tapo 
aprokuota, didžiuma iš jų 
nesutaupo laiko, kuris yra 
vienu iš svarbiausiųjų mū
sų gyvenime, nes jis nebe
grįžta — gyvename tik vie
ną laiką.

Tūluose atvejuose, jeigu 
tie įrankiai neplaningai 
vartodami, ar nėra kur pa
togiai pasistatyti, jų stum- 
dymas iš vietos vieton, jų 
valymas ima daugiau lai
ko, negu imtų padarymas 
darbo be tų įrankių.

Tačiau kita' svarba me
chaniškų nai^ą-Marbui įran
kių yrą palengvinimas dar
bo, tad, kam įgalima, ver
ta turėti.

Visur Reikia Plano
Su įrankiais ar. be įran

kių labai pagelbsti planin
gumas. Yra moterų, kurios 
yra užgimusios sistematin- 
gomis šeimininkėmis. Jeigu 
jų bute yra pakankamai 
vietos, jeigu nėra jų bute 
“pagelbininkų,” kurie viską 
apverstų, jos užsimerkusios 
pasiektų kožną daiktelį, nes 
viskas būna savo vietoj.

Kitos moterys tokių pa- 
- gerinimų nei nesugalvoja, 

bet praktikoje ar specialė- 
se tam pamokose jos galf iš
mokti.

Ir yra tokių moterų, ku
rioms šeimininkystė yra 
kančia, nors ne visos žino 
del ko; Ypatinga tas, kad 
tokių pasitaiko tarp norin
čių ir tarp nenorinčių šei
mininkauti.

Padėtis Tures Gerėti
Kada nors, skirtingoje 

santvarkoje, atliuosuosime 
nuo kankinimo bent dviejų 
rūšių moteris — nemėgs- 
tančias šeimininkauti, ir 
mėgstančias, bet nesuge
bančias. Tai bus tuomet, 
kuomet žmonės patys valdy
kis, kuomet viskas bus ga
minama ne pelnui, bet rei
kalui. Kada kiekvienas iš
galės nusipirkti'. viską, ką 
išgali nusipirkti kitas vie
šoje valgykloje ar kitoje 
atitinkamoje įstaigoje, ne
bus reikalo pusę žmonijos 
prirakinti prie pečiaus.

Šiandieną pas mus kiek
vienas žmogus, kas gimė 
moterimi, be pasirinkimo 
turi būti prirakintas prie 
pečiaus kas dieną, kas sa-

ji aprašyti Lietuvą laike jos 
išsilaisvinimo 1940 metais. 
Ir vienintelė amerikietė ko
respondentė buvusi tuo lai
ku Pabaltijyje. Jos knygelė 
“Naujoji Lietuva” nebuvo 
parašyta Amerikoje pirm 
nuvykimo tenai, kaip tai 
daro tūli “ekspertai” raštų 
apie tarybinius kraštus.,Ji
nai ten asmeniškai buvo, 
maršavo liaudies gretose, 
kad prisiklausyti jos balso, 
suprasti jos valią. Ją matė
me iš Lietuvos Amerikon 
atvežtoje tas dienas pavaiz
duojančioje filmoje. .

Anna Louise Strong taip 
pramaršavo su Kinijos ar
mijomis ištisus metus, per
keliavo daug išlaisvintų did
miesčių ir kaimų. Dabar 
sugrįžo ir parašė nepapras
tai įdomių dalykų apie tos 
šalies gyventojus karo me
tu.

Neįmanoma čionai pa
kartoti knygos, tačiau bent 
keliais sakiniais noriu pri
minti apie vienos iš jos mi
nėtų knygoje moterų parei
gas viename iš “valdžios 
kaimų:”

“Kalnelio pakriaušyje at
mosfera buvo švelnesnė, ci- 
viliškesnė, ne tiek griežta, 
kiek armijos buveinėse. Dai
lių manierų moteriškė var
du Sun Wen-hsu pasirodė 
esanti valdžios generalė se
kretorė.”

Jos žinioje, rašo Strong, 
buvo 13 skirtingą raštinių 
įvairiems darbo skyriams. * 
Ir jos pagelbininkaiSvCivilė- 
je tarnyboje dešimtis nuo
šimčių yra moterys. Tasai, 
anot jos, kaimas dabar tu
rįs 193 apskritis, susibūru
sias Keturių Provincijų 
Srityje, turi 750 narių kon
gresą, kurio pirmininkas 
Jūng Wu-šung buvęs iš sa
vo apskrities išrinktas su 
140,000 balsų.

Pigiau Atsieina:
Apelsinai sunkai pigiau 

atsieis (už tuos pat pinigus 
daugiau gausi) perkant 
mažesnius, negu didžiuo
sius. ♦,

Kenuoti grapefruit ar jų 
sunka pigiau už šviežius.

Tomato sunka perkant 
didesniais ’kenais.

Mažosios slyvos vieton di
džiųjų.

Atlenkti sijono apačias 
bus daug lengviau, jeigu 
pirm to be siūlo persiusi 
siuvama mašina lenkimo 
vietą.

Ištepus indą, kuriame 
minkysi tešlą, ji nelips nei 
nepridžius prie kraštų.

vaitę, per visą gyvenimą. 
Išskyrus saują ponių, ku
rios geriau mėgsta valgyti 
puošniose valgyklose, negu 
namie, nes tam yra ištek
liaus, o namuose joms 
taipgi viską pagamina tar
nai, mūsų moterims neva
lia šeimininkystės atsižadė
ti.

Baisu pamislyti, kaip tu
ri būti įkyru šeimininkauti 
toms, kurios to darbo ne
mėgsta, bet negali pakeisti. 
Tad labai svarbu ir tą dar
bą daryti trumpesniu, sma
gesniu. V.
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Marija Lapsova

Moterys Kovo j e Dėl Taikos Ir Demokratijos
1948 metų gruodžio mėn. 

pradžioj Budapešte įvyko 2- 
sis Tarptautinis Moterų 
Kongresas. Tarp 40 TSRS 
delegačių buvo Marija Lap- 
šbva, Stalingrado metalur-
gijos gamyklos “Krasnyj 
Oktiabr” inžinierius.

Čia mes skelbiame jos už
rašus apie Kongreso darbą.

... 10 valanda ryto. Di
džiulė Vengrijos parlamen
to salė perpildyta. Šimtai 
moterų, atstovaujančių be
veik visas žemės rutulio ša
lis, susirinko čionai, kad pa
reikštų savo nepalenkiamą 
valią kovoti dėl taikos, lais
vės ir demokratinių teisių.

Tribūnoj Eženi Koton — 
Tarptautinės Demokratinęs 
Moterų Federacijos pirmi
ninkė. Lygiai sušukuoti jos 
žili plaukai virš aukštos kak
tos. Ji skelbia kongreso dar
bų pradžią ir prašo vaišin
gųjų Vengrijos moterų at
stovę Eržbot Andič pirmi
ninkauti per pirmąjį posėdį.

Delegacijų pavesta Mari
ja Kuet (Prancūzija) siūlo 
prezidiumo sudėtį. Į jį iš
renkamos : Eženi Koton 
(Prancūzija), Nina Popova 
(TSRS) TDMF vice-pirmi- 
ninkė, Cai Čan (Kinija), 
Žaneta Vermerš — Prancū
zijos Nacionalinio susirinki
mo narys, Marija Madalena 
Rosi (Italija), Tai-Ti-Lien 
(Vietnamą^), Miuriel Dre- 
per (JAV), Sara Abrahim 
(Indija), Aneska Godinova 
(Čekoslovakija), Eugenija 
Pragerova (Lenkija), Ana 
Navalainen (Suomija), Ju 
En Diun (Šiaurės Korėja) 
ir kitos. Pranešimą apie 
Tarptautinės Demokratinės 
Moterų. Federacijos veiklą 
padarė Eženi Koton. Ji pa
žymėjo, jog kongreso atida
rymas supuolė su TDMF 
įsteigimo trejų metų sukak
tuvėmis. Per šituos praėju
sius trejus metus moterų 
demokratinis sąjūdis su
tvirtėjo, sustiprėjo ir dabar 
56 šalyje yra Federacijos 
sekcijų.

Per Kongreso posėdį kal
bėjo Marija Madalena Rosi

Apdovanojo Moterų Kon
greso Bazarą

— Italijos Moterų Demo
kratinės Sąjungos pirmi
ninkė. Rosi davė eilę pavyz
džių, rodančių JAV ir An
glijos valdančiųjų sluoks
nių ekspancijonistinę poli-

Po kiekvieno pranešimo 
įvykdavo gyvos, diskusijos. 
Kalbėjo daugelis kongreso 
dalyvių. Bet kokios skirtin
gos buvo jų kalbos. Italijos, 
Argentinos, Kubos, Indijos
delegatai su pasipiktinimu 
kalbėjo apie, sunkų, beteisį 
ir pusbadį moterų egzista
vimą kolonijų ir priklauso
mose šalyse. Malajos vals
tietė, pavyzdžiui, įkinkoma 
į plūgą arklio vietoje. Afga
nistane moteris yra prekė 
— ją perka ir parduoda, 
kaip kokį daiktą. Indijoje 
moterys — valstietės minta 
vieną kartą per dieną. 30 
pasaulio šalių moterys ne
turi politinių teisių, išnau
dojamos pačiuose sunkiuo
siuose, blogai apmokamuo
se darbuose.

Ir tik TSRS bei naujosios 
liaudies demokratijos šalių 
delegatės papasakojo kon
gresui apie didžiulius savo

• tiką, jų stengimąsi pajung
ti sau visas pasaulio šalis, 
pavergti jas ekonomiškai ir 
politiškai, atimti jiems na
cionalinę nepriklausomybę.

— Tik Tarybų Sąjunga, 
— pasakė Rosi — veda 
nuoseklią kovą prieš agresi
jos jėgas, ir šitą TSRS po
litiką remia visos taiką my
linčios tautos, visa pažan
gioji žmonija.

Audringais plojimais su
tiko Kongreso dalyviai Ro
si pranešimą apie tai, jog 
gretos kovotojų dėl taikos 
ir demokratijos auga ir 
tvirtėja. Jose dabar yra 
200 milijonų žmonių, suvie
nytų tarptautinėse demo
kratinėse organizacijose.

Neišdildomą įspūdį pada- tautų laimėjimus bei prie- 
rė man ir kitiems delega- šakinį 
tams Žanetos Vermerš kal
ba. Kalbėdama apie didžią 
Tarybų Sąjungos išvaduo
jamąją misiją, Vermerš iš
skleidė raudoną vėliavą, 
Prancūzijos moterų pado
vanotą TSRS ^moterims • ir 
garsiai perskaitė išsiuvinė
tus vėliavoje žodžius: “Nie
kuomet prancūzų motinos 
neatiduos savo sūnų karui 
prieš Tarybų Sąjungą.”

Gruodžio 1 d. vakarą 
Kongreso atidarymo garbei 
Vengrijos sostinės gatvės 
sužėrėjo degėlų šviesa. De
šimtys tūkstančių darbo 
žmonių atėjo prie parla
mento rūmų, kad pasvei
kintų Kongreso delegatus. 
Virš aikštės siūbavo jūra 
žiburių. Nuo išpuoštos gėlė- 
mės tribūnos viešnias svei
kino naujosios demokrati
nės Vengrijos moterys.

2-jo Tarptautinio Kon
greso darbas užtruko 6 die
nas. Buvo apsvarstyti 
svarbūs klausimai: apie 
moterų kovą dėl- politinių 
ir ekonominių teisių, apie 
vaikų teisių \gynimą, apie 
demokratinio moterų sąjū
džio išvystymą Azijos, Af
rikos šalyse ir k.k.

Drauge Julia Stigienė iš 
Brockton, Mass., vardu 
LLD Moterų Komiteto, at
siuntė pundelį ir rašo: 
Brangios Draugės:

Perduokitae nuo manęs 
šią mažą dovaną — 6 kvar- 
tukelius —- Moterų Kongre
so bazarui. Geriausio jam 
pasisekimo!

Seniau pasidarbavo par
duodamos bazaro tikietus ir 
pridavė už juos pinigus per 
tą patį komitetą:
, Karolina -Remeitienė iš 
New Britain $10.

Marijona Sukaskienė iš' 
Worcester $10.

Adelė Bakūnienė iš Cliff
side $5.

Ona Giraitienė iš Hart
ford $5.

Marijona Svinkūnienė iš 
Waterbury $5.

Elena Baranauskienė iš 
Bridgeport $5.

Ona Čepulienė
Mary, Misevičienė
Viktorija Balkus
Sophie Petkienė
S. Sasna, visos brookly- 

nietės, po $5.
•

Bazaras įvyks *jau šį 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, sausio 14, 15 
ir 16-tą, Hotel Diplomat, 
108 West 43rd St., netoli-

6th Ave., New Yorke.
Bazarui moterys jau ga

vo daug gražių dalykėlių. Ir 
visuomenė gerai informuo
jama per spaudą ir laiškais. 
Mes taipgi' devynios dalyva- ; 
vome tų laiškų išsiuntimo v r * 
talkoje, mūsų darbo vakarą J 
išsiuntėme tūkstantį kvieti
mų. Kitomis dienomis dir
bo kitos grupės. • ,

•wwL j

Grupė mūsiškių' dirbs ir 
bazare.

Bazarui įžanga tik 25 
centai. Kas vakarą bus kas 
nors įdomaus programoje, 
šeštadienio priešpiečio 10:-’» ; 
30 valandą bus vaikams 
programa. Ir bendrai veiks 
vaikų stotis. Bazaras 14-tą 
prasidės 6 vai, o 15 ir 16 
nuo pietų ir tęsis iki pu
siaunakčio. Kongresiste.1

Visokie žalumynai dary
mui salads geriausia išsilai
ko ir skaniausi išeina per- 
liejus labai šaltu vandeniu, 
lengvai nusausinus ir pa
dėjus šaldytuve bent va
landai laiko pirm vartoji
mo. • X

Miltai ar krakmolas ne
sulips maišant tešlą: ar ver
dant pudingus, jeigu į juos 
sausus įmaišysi cukrų. •

Šeimininkėms
Šį Skyrių V ėdį •'E. V.

CHIFON PYRAGAS
Puodukas ir vienas ket

virtadalis pyraginių miltų
trys ketvirtadaliai puo

duko cukraus
šaukštukas ir pusė dubel- 

tavo stiprumo kepimui mil
telių

pusė šaukštelio druskos
vienas ketvirtadalis

dūko valgomo aliejaus 
lad oil)

vienas ketvirtadalis 
dūko ir du šaukštai 
dens

2 kiaušinių tryniai 
baltymai

po pusę šaukštelio vanil- 
los ir lemono , •

puo-
(sa-

puo- 
van-

ir 4

ketvirtadalis šaukštelio 
cream of tartar.

Sumaišyk ir išsijok mil
tus su visais kitais sausais 
pridėčkais. Pilk aliejų, van
denį, kiaušinių trynius ir 
vanillą su lemonu. Plak 
iki bus minkštas. Supilk 
cream of tartar prie kiau
šinių baltymų ir išplak iki 
pastirs. Pilk miltų mišinį 
prie kiaušinių baltymų ir 
atsargiai maišyk, neplak. 
Supilk į blėtą ir kepk leng
vai (apie 325 F) apie va
landą laiko.

Today’s Pattern

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

moterų vaidmenį 
statant naująjį gyvenimą. 
Reikėjo matyti, kaip ati
džiai klausėsi susirinkusieji 
jų žodžių. Salėj tai šen, tai 
ten kildavo ovacijų ir pasi
girsdavo šūkiai Tarybų Są
jungos ir jos vado genera
lisimo Stalino garbei.

Man taip pat teko pra
bilti. Aš kalbėjau herojiš
ko Stalingrado moterų var
du, Stalingrado, prie kurio 
sienų buvo sprendžiamas 
antrojo pasaulinio karo li
kimas. Nėra žmogaus pa
sauly, kuris būtų išgyvenęs 
tiek sunkumų, būtų išvar
gęs tiek vargo, kiek mes — 
stalingradietės. Kiekviena 
mūsų karo metais gynė sa-v 
vo miestą, o dabar mes 
vėl kovojame, kad iš griu
vėsių prikeltumėm Stalin
gradą, padarytumėm jį 
gražiausiu pasaulio miestu. 
Didžiuliai yra mūsų tai
kaus darbo laimėjimai. Jau 
iškilo kvartalai naujų na
mų. Gamyklų cechuose ver
damas plienas, gaminamar 
avalynė, drabužiai, staklės, 
traktoriai, mašinos. Atsta
tant miestą dalyvauja 4800 
savanoriškų a t s t atomų jų 
brigadų, vienijančių savo

eilėse apie 100 tūkst. gy
ventojų. Aš didžiuojuosi ir 
esu laiminga, jog taip pat 
esu mylimojo miesto - did
vyrio gynybos ir atstatymo 
dalyvė.

Antrasis tarptautinis mo
terų kongresas praėjo po 
ženklu tolesnės kovos dėl 
taikos ir demokratijos. Su 
dideliu entuziazmu visi 
kongreso dalyviai priėmė 
“Manifestą taikai ginti.” 
Šituo inanifestu visų šalių 
moterims iškeltas uždavi
nys nesitaikomai kovoti iki 
galutinės pergalės prieš im
perializmą. Vardu 80 mili
jonų moterų iš 56 šalių 
mes, kongreso . delegatės, 
pareiškėme:

“Dar drąsiau, dar akty
viau kovokime dėl taikos, 
dėl demokratijos, dėl tautų 
saugumo bei nepriklauso
mybės, dėl mūsų vaikų ir 
namų židinių laimės.1 Mūsų 
jėgos nesuskaitomos. Suvie
nytomis pastangomis laimė
sim kovą dėl taikos ir de
mokratijos.”
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Antpuolis
(Tąsa)

— Tai tegu dabar nešioja ant savęs 
šitą šventą paveikslą,—traukė ji toliau:
— aš jį juo laiminu. Šventoji užtarytoja 
saugos jį! Ypač kautynėse, kad visados 
jį ant savęs nešiotų. Taip, ir pasakyk, 
tamstele tu mano, kad motina tavo taip 
tau liepė.

Aš pasižadėjau tiksliai įvykdyti, kas 
pavesta. >

— Žinau, jūs pamilsite mano Pašen- 
ką, — traukė senelė: — jis toks šaunus! 
Tikėsit netikėsit, nėr metų, kad jis man 
pinigų neprisiųstų, ir Anuškai, mano 
dukteriai, taip pat daug padeda; ir vis
kas iš vienos algos! Iš tikrųjų, amžinai 
dievui dėkosiu, — pabaigė ji su ašaro
mis akyse, — kad jis man davė tokį vai
ką.

— Ar dažnai jis jums rašo? — pa
klausiau.

— Retai, tamstele: maždaug kartą 
per metus, ir tai tik, kai pinigus siun
čia, parašo žodelį, o šiaip ne. Jeigu, sa
ko, mamyte, jums nerašau, vadinas, esu 
gyvas ir sveikas; o jei kas nors, gink 
dieve, atsitiks, tai ir be manęs parašys.

Kai kapitonui atidaviau motinos do- 
-vaną (tas įvyko mano bute), jis paprašė 
vyniojamo popieriaus, rūpestingai ją su
vyniojo ir paslėpė. Aš jam daug kalbė
jau apie motinos gyvenimo smulkmenas: 
kapitonas tylėjo. Ka pabaigiau, jis nu
ėjo į kampą ir kožkodėl labai ilgai kim
šo pypkę.

—Taip, šauni senutė, — tarė jis iš 
ten truputį dusliu balsu. — Kažin ar 
dar duos dievas pasimatyti?

Šiuose paprastuose žodžiuose reiškėsi 
daug meilės ir liūdesio.

—Kodėl jūs čia tarnaujate? — ta
riau aš. r

— Reikia gi tarnauti, — atsakė jis su 
įsitikinimu.

— Pereitumėt į Rusiją — ten būtu
mėt arčiau.

— Į Rusiją? Į Rusiją? — pakartojo 
kapitonas, su nepasitikėjimu kinkuoda
mas galva ir liūdnai šypsodamasis. 
Čia vis dėlto aš dar šiam tam tinku, o 
ten būsiu paskutinis karininkas. O be 

' to, prisipažinsiu, dviguba alga tokiam 
vargšui kaip aš irgi šį tą reiškia.

— Nejaugi jums, Pavlai Ivanovičiau, 
pragyventi neužtektų paprastos algos?
— paklausiau.

— O dvigubos ar užtenka? — karštai 
perkirto kapitonas. — Tik pažiūrėkit į 
mūsų karininkus: ar rasite pas kurį 
nors varinį grašį? Visi gyvena pas mar
kitantą imdami bargan, visi skolose iki 
ausų paskendę. Sakote, man pragyven- 
ti... Argi manote, kad ir man kas nors 
iš algos lieka? Nė grašio! Nežinote dar 
čionykščių kainų; čia viskas trigubai 
brangiau!...

Kapitonas gyveno taupiai: kortomis 
nelošė, lėbavo retai ir rūkė prastą taba
ką, kurį jis, nežinia kodėl, vadino ne ti-4 
tunu, o sambrotališku tabaku. Kapito
nas dar pirmiau man patiko: jo papras- 
,ta, rami, rusiška fizionomija, kurioms 
malonu ir lengva žiūrėti tiesiog į akis; 
bet po šito pasikalbėjimo aš pajutau jam 
tikrą pagarbą.

. II

Kitą dieną, ketvirtą valandą ryto ka
pitonas užsuko manęs pasiimti. Buvo 
apsivilkęs senu, nusitrynusiu surdutu be 
epoletų, mūvėjo plačiomis lezginiškomis 
kelnėmis, dėvėjo baltą papachą apsmu
kusiu pageltusiu avikailiu ir per petį 
juosėjo nepavydėtiną aziatišką palaikį, 
baisiai skurdžiai atrodantį — tokį, ko
kius nešioja tik neturtingi karininkai ir 
ginklu apsirūpinę atsikėlusieji chochlai. 
Jo baltutis arkliukas ėjo panėręs galvą, 

. smulkiu žingsneliu ir be paliovos mosy- 
kavo skystute uodega. Nežiūrint į tai, 
kąd gerojo kapitono išvaizda nepąsižy- 
mėjo ne tik kariškumu, bet ir grožiu, vis 
dėlto jame švietė toks abejingumas visai 
aplinkai, kad noroms nenoroms turėjai 
jį gerbti.

Aš nė valandėlės neverčiau jo laukti, 
tuoj pat sėdau ant arklio, ir mes kartu 
išjojom pro tvirtovęs vartus. >

Batalionas buvo jau už kokių poros 
šimtų, žingsnių, priešakyj ir atrodė, lyg 
kokia juoda ištisinė judanti masė. Kad 
tai pėstininkai, galima buvo spėti tik iš 
to, kad lyg tankios ilgos adatos kyšėjo 
durtuvai, retkarčiais ausis pasiekdavo

LEVAS TOLSTOJUS *

Savanorio pasakojimas

• kareivių dainos garsai, barabanas jr 
puikusis tenoras, šeštos kuopos balso ve
dėjas, kuriuo dar tvirtovėje ne kartą 
gėrėjaus. Kelias ėjo gilaus ir- plataus 
slėnio viduriu pagal nedidelės upelės 
krantą, kurį tuo metu žaidė, vadinas, 
buvo išsiliejus. Apie ją sukosi būrys lau
kinių balandžių: tai tūpdavo ant akme
nuoto kranto, tai, ore sukdamiesi grei
tais ratais, dingdavo iš akių. Saulės dar 
nebuvo matyti, bet slėnio dešiniojo kran
to viršūnė jau ėmė šviesėti. Pilki ir bals
vi akmenys, gelsvai žalios samanos, ra
soti erškėčio, smiltrės, guobos krūmai 
ypač ryškiai, ir iškilai žymėjo perregi
moj, auksinėj ryto šviesoje; užtat kitas 
krantas ir dauba, pilna tiršto rūko, ku
ris bangavo padūmavusiais nelygiais • 
sluoksniais, buvo drėgni ir niūrūs. .Čia 
neatskiriamai mišo blyškiai ąlyvinė, be
veik juoda, tamsiai žalia ir balta spalva. 
Tiesiai prieš mus, tamsiame horizonto 
mėlyje, buvo nepaprastai aiškiai maty-’ 
ti skaidriai baltos, matinės sniego kal
nų masės su jų keistais, bet iki menkiau
sių smulkmenų grakščiais ' šešėliais ir 
vingiais. Svirpliai, laumės žirgeliai ir 
tūkstančiai kitokių vabzdžių pabudo 
aukštoje Rolėje ir pripildė orą' savo aiš
kių, nenutrūkstamų garsų: atrodė, be
galinė daugybė mažutėlaičių varpelių 
skambėjo pačiose ausyse. Ore kvepėjo 
vandeniu, žole, migla — vienu žodžiu, 
kvepėjo, ankstyvu puikiausiu vasaros ry
tu. Kapitonas įskėlė ugnį ir užsidegė 
pypkę; sambrotališko tabako ir kempi
nės kvapas man pasirodė nepaprastai 
malonus.

Mes jojome šalikele, kad greičiau pa
vytume pėstininkus. Kapitonas atrodė 
labiau susimąstęs negu paprastai, neiš
leido iš burnos dagestaniškos pypkės ir 
kiekvienam žingsny baksnojo užkulniais 

•savo arkliuką, kuris, svirduliuodamas 
nuo šono ant šono, tiesė vos įžiūrimą 
tamsiai šalia pėdsaką drėgnoje, aukštoje 
žolėje. Iš po pačių jo kojų klykaudamas 
ir sparnais keldamas tokį garsą, kuris 
nenoroms verčia sudrebėti medžiotoją, 
išskrido fazanas ir lėtai ėmė kilti vir
šun. Kapitonas neatkreipė į jį nė ma
žiausio dėmesio.. ,
- Mes buvome jau beveik paviję batalio
ną, kai užpakaly pasigirdo šuoliu lekian
čio arklio tapsėjimas, ir tą pačią valan
dėlę pro šalį pralėkė labai gražutis, jau
nutis vaikinas karininko surdutu ir 
aukšta balta papacha. Susilyginęs su 
mumis, jis nusišypsojo, linktelėjo galva 
kapitonui ir mosterėjo kančiumi .. Aš 
tik spėjau pastebėti, kad jis kažkaip ne
paprastai gracingai sėdėjo balne bei lai
kė kamanas ir kad jo buvo 
puikios juodos akys, laiba no
selė ir vos išdygę ūseliai. Man ypač pati
ko tas, kad jis negalėjo nenusišypsoti, 
pastebėjęs, jog mes juo gėrimės. Iš vie
nos šitos šypsenos buvo galima spręsti, 
kad jis buvo dar labai jaunas.

— Ir kur lekia? — nepatenkintas su- , 
murmėjo kaiptonas, neišleisdamas kan
diklio iš burnos.

— Kas, jis? — paklausiau.
— Praporščikas' Alaninas, mano kuo

pos subalternkarininkas . .. (Laipsnis, 
kiek žemesnis už štabo karininko laips
nį.) Dar tik aną mėnesį atvyko iš korpu
so. (Karo mokykla.)

— Tikriausiai, dar pirmą kartą vyks
ta į kautynes? — tariau.

—Todėl ir toks linksmutis! — atsakė 
kapitonas, giliai susimąstęs linguodamas 
galvą, — jaunystė!

— Tai kaip nesidžiaugti? Suprantu, 
kad jaunam karininkui pirmam žygy 
turi būti labai įdomu.

Kapitonas patylėjo valandžiukę.
— Todėl ir sakau: jaunystė! — trau

kė jis bosu.
— Ko džiaugtis, dar nieko nemačius! 

Štai, kai dažniau pažygiuosi, nesidžiaug
si. Štai, imkim, žygiuojame 20 karinin
kų : vis kuris nors žus arba bus sužeis
tas —aišku, kaip diena. Šiandien aš, 
rytoj jis, poryt trečias: tai ko gi džiaug
tis? ,

III
• Vos tik skaidri saulė išlindo iš už kal
nųjį’ ėmė šviesti į slėnį, kuriuo mes ke-’ 
liavome, vilnėti rūko debesys išsisklaidė, 
ir pasidarė karšta. Kareiviai su šautu
vais ir maišeliais ant nugarų lėtai žings
niavo • dulkėtu keliu; gretose retkarčiais 
sušnekėdavo ukrainietiškai ar susijuok
davo.

(Bus daugiau)

Teise į Darbą Tarybų 
Sąjungoj

Rašo V. Vasiljevas
Vienas didžiausių tary

binės visuomeninės san
tvarkos užkariavimų yra 
teisė į darbą, kas reiškia, 
jog kiekvienas tarybinis 
žmogus, nepaisant lyties, 
rasinio ar nacionalinio pri
klausomumo, socialinės pa
dėties ar kilmės, gali gauti 
darbą pagal savo kvalifika
ciją ir sugebėjimus. Už sa
vo darbą jis gauna atlygi
nimą (darbo užmokestį) 
pagal darbo kiekybę ir ko- 
kybę.

Šią teisę tarybiniams 
žmonėms užtikriną^Tarybų 
Sąjungos Konstitucijos 118 
straipsnis ir šis įstatymas 
TSR ‘ Sąjungoje nepęržen- 
giamas.

Šią teisę, — sakoma ank
sčiau minėtame Konstituci
jos straipsnyje, — “užtik
rina, socialistinė liaudies ū- 
kio organizacija, nepaliau
jamas tarybinės visuome
nės gamybinių jėgų augi
mas, ūkio krizių galimumo 
pašalinimas ir nedarbo lik
vidavimas.”

11917 metų Didžioji Spalio 
socialistinė revoliucija buvo 
pirmoji istorijoje revoliuci
ja, kuri panaikino privati
nę gamybos įrankių ' bei 
priemonių nuosavybę ir 
žmogaus išnaudojimą kito 
žmogaus. TSRS, ekonominį 
pagrindą sudaro socialisti
nė ūkio sistema ir socialis
tinė gamybos įrankių bei 
priemonių nuosavybė.

Socialistinė ūkio sistema 
užtikrina nepaliau j a m ą 
liaudies materialinio ir kul
tūrinio lygio augimą bei 
jos visokių vartojamų reik
menų paklausą. Suvartoji
mo augimas kelia tolimesnį 
gamybos padidinimą, nau
jų fabrikų, gamyklų pasta
tymą, pasėlių plotų išplėti
mą, gyvulininkystės išvys
tymą. Visos TSRS ekono
mikos šakos vystosi iš
plėstojo socialistinio atga
minimo baze. ■

TSR Sąjungoje metai po 
metų auga liaudies ūkyje 
dirbančių darbininkų ir 
tarnautojų skaičius. Antai, 
per 13 prieškarinių stalini
nių penkmečių metų dar
bininkų ir tarnautojų skai
čius išaugo 20 milijonų 
žmonių. Pirmaisiais -poka
rinio penkmečio metais 
(1946 m.) naujas darbinin
kų ir tarnautojų papildy
mas siekė 3 milijonų žmų- 
nių, o trečiame 1948 metų 
ketvirtyje, palyginti sp tuo 
pačiu praeitųjų metų laiko
tarpiu, bendras TSRS liau
dies ūkyje užimtų darbinin
kų ir tarnautojų skaičius 
padidėjo 2,400 tūkstančių 
žmonių. ■

Nepaliaujamas liaudies 
ūkio augimas, planingumas 
ir nenutrūkstamas tarybi
nės ekonomikos vystymasis 
pašalino TSR Sąjungoje e- 
konomines krizes, nedarbą 
bei jų atsiradimo priežastis. 
Visa tai yra patvari ir pa
tikima .garantija, įgyvendi
nant TSR Sąjungoje kiek
vieno žmogaus teisę į dar
bą..

Likvidavus TSR Sąjungoj 
kapitalistinę gamybos prie
monių nuosavybę, tarybinių 
darbininkų darbas betarpiš
kai įgijo visuomeninį pobū
dį. “Pas mus, — sako Stali
nas, — žmonės dirba ne iš
naudotojams, ne tam, kad 
praturtėtų dykaduoniai, o 
sau, savo klasei, savo tary
binei visuomenei, kur prie 
valdžios yra geriausieji dar
bininkų klasės žmonės. Kaip 
tik todėl darbas pas mus 
turi visuomeninę reikšmę, 
jis yra garbės ir šlovės da

lykas.” ;
..Tarybiniai žmonės yra 

gyvai užinteresuoti šalies 
ūkio augimu, jos materiali
nių turtų padidėjimu, pas 
juos aukštai yra išvystytas 
visos liaudies interesų su
pratimas, kuris yra parem
tas tuo, jog kiekvieno žmo
gaus asmeninė gerovė pri
klauso nuo visos visuome
nės gerovės ir kilimo.

Socialistinis gamybos bū
das TSR Sąjungoje suteikė 
darbininkų ir valstiečių 
darbui kūrybinį pobūdį, at
skleidė plačius galimumus 
liaudies talentams ir inicia
tyvai pasireikšti.

Kaip tik šia aplinkybe, vi
siška darbo laisve, darbu 
sau ir savo liaudžiai paaiš
kinamas tas faktas, jog mi
lijonai žmonių lenktyniauja 
dėl to, kad gamintų kiek 
galėdami daugiau ir gėrės-1 
nės kokybės. Socialistinis 
lenktyniavimas ir jo aukš
tesnioji fornia'— stachano- 
vinis sąjūdis — įsidėmėti
nas tuų, kad jis visam pa
sauliui parodė, jog darbas 

I socialistinėje visuomenėje 
yra kūrybingas.

Stachanovininko darbas 
tai jau ne vieų fizinis dar
bas, jojo bruožas yra tech
nikinis novatoriškumas, de
rinąs kūrybinę mintį su fi
ziniu darbu. Daugeliui ta
rybinių darbininkų už įžy
mius technikinius pasieki
mus suteiktas Stalininės 
premijos laureato vardas, 
kuris TSR Sąjungoje sutei
kiamas mokslo, technikos, 
literatūros, meno veikėjams 
už didelius išradimus ir vei
kalus.

Aukštas moralinis paten
kinimas, kurį tarybinėje vi
suomenėje žmogui suteikia 
darbas, derinasi su jo tin
kamu atlyginimu, su mate
rialiniu darbininko suinte
resavimu savo darbo rezul
tatais. Labiausiai paplitusi 
TSR Sąjungoje gamybinio 
darbo apmokėjimo sistema 
yra apsiimtinis apmokėji
mas, kuris atitinka pagrin
dinį socializmo principą: 
“iš kiekvieno pagal jo suge
bėjimą, kiekvienam — pa
gal jo darbą”. Pagal šią ap
mokėjimo sistemą tas gau
na daugiau, kas, esant lygiai 
kokybei, pagamino didesnį 
produkcijos kiekį. Yra dar 
viena apsiimtinio darbo ap
mokėjimo rūšis: progresy- 
viai-apsiimtinis, kurio es-

suteikia žmogui TSR Są
jungoje visuotinį pripažini
mą bei pagarbą. Tūkstan
čiais darbo pirmūnai —dar
bininkų ir darbininkių, ko- 
lektyvininkų ir kolektyvi- 
ninkių — TSR Sąjungoje y- 
ra apdovanoti aukščiausio 
pasižymėjimo — Socialisti
nio Darbo Didvyrio laips
niu, dešimtys tūkstančių 
darbininkų yra apdovanoti 
ordinais ir medaliais. Ge
riausius iš geriausių liaudis 
išrinko Tarybų — imant ir 
šalies Aukščiausiąją Tary
bą,'5 — deputatais.

Formaliai teisė į darbą 
paskelbta daugelyje kapita
listinių šalių. Bet ta teisė, 
nesant tam tikrų valstybės 
duotų materialinių garanti
jų, nieko neverta. Tatai pa
tvirtina didžiulis nedarbas, 
kuris pokariniais metais 
pastebimas visose kapitalis
tinėse šalyse. Tuo laiku, kai 
TSR Sąjungoje sparčiai au
ga ekonomika ir nepaliau
jamai kyla gyventojų mate 
rialinis lygis, tokiose šalyse, 
kaip Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir kt., ekonomi
ka patiria nuolatinius su

mė yra ta, kad kiekvienas 
dirbinys, kurį darbininkas 
pagamino viršum normos, 
apmokamas brangiau, negu 
tas dirbinys, kurį jis paga-. 
mino išpildant nųrmą. Duo
damos taip pat premijos už 
plapo viršijimą, už taupymą 
žaliavos, kuro ir t.t. Visa 
tai sukelia asmeninį darbi
ninkų materialinį suintere
savimą, kas padeda derinti 
visuomeninius interesus su 
asmeniniais. TSR Sąjungo
je yra nemaža įmonių, ku
riose pusė ir daugiau dar
bininkų nuolatiniai uždirba 
pusantro karto daugiau ne
gu darbo užmokestis, kuris 
yra nustatytas jų kvalifika
cijai už išdirbtos normos į- 
vykdymą. Aukšto našumo 
darbo metodų masinio dar
bininkų apmokymo išdavoje 
1948 metais Maskvos “Pary
žiaus Komunos” fabrike 
darbininkų uždarbiai išau
go 30-40 procentų.

Tarybų šalyje darbo žmo
nės yra/ šlovinami ir ger
biami. Nei turtinė padėtis, 
nei kilmė, nei kas kitas, o 
tiktai asmeniniai sugebėji
mai ir pasiaukojantis dar
bas visos visuomenės labui

stingimus, vyksta infliacija, 
kyla kainos, kas reiškia žy
mų darbo žmonių padėties 
pablogėjimą.

Buržuazinė santvarka ne
pajėgia išspręsti tokį mil
žinišką socialinį klausimą, 
kaip nedarbo likvidavimas. 
O be to, kapitalistai nėra 
suinteresuoti nedarbo likvi
davimu. Nuolatinės armijos 
žmonių, kurie yra visada 
pasiruošę parduoti savo 
darbo jėgą, buvimas atitin
ka buržuazijos eksploataci
niams siekimams. Naudoda
miesi nedarbu, kapitalistai 
sumažina darbo užmokestį 
darbininkams, kurie, iš bai
mės netekti darbo, yra pri
versti sutikti su bet kurio
mis apmokėjimo sąlygomis. 
Bedarbių armijos buviipas 
suteikia kapitalistui galimu
mą bet kuriuo momentu iš
mesti nepageidaujamus dar
bininkus už vartų ir pakei
sti juos kitais.

Ten, kur ekonominės kri
zės yra neišvengiamos, kur 
nuolat gresia nedarbas, — 
tikroji teisė į darbą neįma
noma.
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I VEDYBINES KORTELES ; 
į ?

į Dienraščio Laisvės Spaustuvė j

Į Spausdina Vedybines 'Korteles į
į WEDDING INVITATION ■
! Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, 1 
1 atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip- ! 
1 tis į Laisvės spaustuvę. «
| Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau- | 
Į siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių ' 
Į formą. i
i • Tuom reikalu kreipkitės:

j • LAISVE Į
! 427 Lorijner St., Brooklyn 6, N. Y. i

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES * ‘
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
' kaip po 10c. ar 5c.,

Prašome adresuoti:
LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

........ i---------- —------------------------------------ ----- ----------------«-------—------------- . -- 1 - • ----- ~

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lįth. Daily)-Tree., Sausio 12, 1949
/ W. .

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Del dailių džiulerių visokių 
rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
2<12b

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

{steigta 1892 .

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuve susideda iš nacionaliai

' garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

I I IP T O IN 701 Grand St, Brooklyn
JLJ A M -H. 1 5 arti Graham Avenue
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VILTIS TIK LIAUDYJE
CLEVELAND, OHIO

Sausio 5 įvyko Piliečių Tei
sių Gynimo Kongreso susirin
kimas, kuriame buvo daromi 
galutiniai prisirengimai prie 
Liaudies Laisvės Karavano, 

• kuris išvažiuos iš Clevelando 
į Washingtona sausio 16. Sau
sio 17 įvyks Civilių Teisių 
Gynimo Kongreso konferenci
ja, o sausio 18 įvairių dele
gacijų komitetai matysis su 
prezidentu Trumanu, kongres- 
manais, senatoriais ir teisin
gumo department!! su išlaiky
mo demokratijos, taikos ir 

> laisvės J. Valstijose misija.
Susirinkime kalbėjo žydų 

tautos dienraščio
Shtraus, kuris gana plačiai 
apibūdino pavojingą pasisu
kimą mūsų šalies politikoje, 
kuri grasina šalies žmonių 
laisvei ir todėl kalbėtojas pa
tarė pasiųsti kuo didžiausią 
delegaciją į Washingtona iš 
darbo unijų, religinių organi
zacijų, nuo tautinių grupių ir

I

£

Mrs. Eleanor Roosevelt priima bronzinį plakctą Žydų 
Labdaringos Lygos per artistą Harry Hershfield, įtei
kiamą jai pagarbai už pasitarnavimą vaikų gerovei. 
Su jais randasi Henry Modeli, organizacijos iždininkas.
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HELP WANTED—FEMALE
* REIKALINGOS MOTERYS

PROSYTOJOS
Patyrusios Prie Vyriškų Marškinių

B. ALTMAN & CO.
5th Avenue ir 34th St., N. Y. C. 

Personnel Ofisas — 9-tos lubos. 
Pasitarimo vai. nuo 10-tos iki 1-mos.

niene ragino senus sTčaTlytojus 
atsinaujinti dienraštį Laisvę 
ir prašė gauti naujų skaityto
jų. Dienraščio pagalbai au
kų surinkta $45.50. Aukavo 
sekamai:

kurio visos šalies žmones pri
valo pasiųsti kuo didžiausią 
masinę atstovybę į Washing
tona ant sausio 17-18, nes 
progresyviams k o n g resma- 
nams ir senatoriams bus leng
viau kongrese pravesti žmo
nėms naudingus įstatymus ir 
bus lengviau kovoti prieš ža
lingus įstatymus, kada žmonės 
masiniai parems jų kovas. 
Marcantonio telegrama bus 
atspausdinta ant 20,090 lape
lių. kurie bus paskleisti Cle- 
velando ir apielihkėje.

Jauni Progresistai bene 
rėš didžiausią atstovybę 
Clevelando. Jie siunčia
delegatų. Iš Clevelando išva
žiuos .‘I ar daugiau čarteriuo- 
tu busu, kuriais nuvažiavimas 
vienam į VVashingtoną ir at
gal kainuos tik $12. Laisvės 
Karavanas apleis Clevelandą 
sekmadienį, sausio 16, tik lai
kas ir iš kurios vietos 
išeis dar n-o b u v o 
statyta. Todėl, kurie 
tuvių norėtų važiuoti,
privalėtų važiuoti su tuomi is
toriniu Laisvės •Karavanu, 
fįilnų informacijų tegul 
šaukia C Kerry 0017.

kitų-mažumų. Po to kalbėjo 
adv. Yetta Land, kuri yra 
štabe legaliu gynėju* 12 įkai
tintų komunistų vadų. Ji sa
vo surinktais faktais įrodinė
jo. kad apie išteisinimą kalti
namųjų nesą mažiausios vil
ties. Džiurė būsianti priruoš
ta iš stambių biznierių, ban- 
kierių, kurie ta proga steng
sis pasitarnauti savo klasei, 
prieš kurią kad ir geriausių 
advokatų argumentai atsimuš, 

sieną. Todėl, tarpe ad- 
esanti mintis mažiau 

domės j džiurę, o dau- 
Amerikos liaudį. Tik 

žmonės galėsią iš- 
panaikinimo tokių

sufrėmuotų teismų ir prašaii- 
nimo Smith Akto, kuriuo pa
siremiant tapo įkaitinti 12 ko
munistu vadu.

Susirinkimuis kongresmąnas 
1 Vito Marcantonio prisiuntė ii- 
’ gą telegramą iš Washingtono. 
j Marcantonio savo telegramo- 
| je plačiai išdėsto reikalą, dėl

kaip į 
vokatų

ginu j 
Amerikos 

redaktorius ; reikalauti

tm-
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisn iuotns)
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
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Priimtuviu Bankietas

dėl
pa-

vei-čia atvažiuoja naujas 
klus žmogus Bob Campbell, 
kuris pasiliks darbuotis šioje 
apylinkėje. Jo pasitikimui yra 
rengiamas Priimtuvių Bankie
tas, Paradise Auditorijoj, 
2226 E. 55th St., sausio 22. 
Pradžia 9 vai. 
gera vakarienė
jai ir muzikalė programa.

D. ž.

vakare. Bus 
geri kalbėto-

BŪKITE ATSARGŪS

Okeechobee, Fla Waterbury, Conn

G. Stryžauskai, P. Bokas 
ir A. Digimas po $5; J. Da- 
nisevičius $3; po $2:'M. Pau- 
gis, K. Sabutis, J. Vaitonis, 
V. Yakubonis, B. Marcynonis, 

Yenkeliūnienė ir S. Kute- 
po $1: K. Stanislovaitie- 
Dvilinckai, K. Krasnickas, 
Kaloniene, V. Krasnickas, 
Vitkauskiene, J. Yesule- 

Antanavičius, O.

So. Boston, Mass.' 4

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt, Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

į LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
y , Tclefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai i.šdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. #
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

M 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft ft ft « ft § ft ft ft ft 
K 
ft ft ft ft
ft 
g 
ft

Mainantis orui, dauguma • žmonių, 
serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite pasiruošę, kad atsiginti 
nuo ligų, 
Miracle Ointment, 
tys. 
kad 
dar 
kite, 
yra 
rius 
gydančių žolių, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudoja.

No. 2-M. J. S. Salvo fol External 
Pains, kail) 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 -SI.

No. 3-M. J. švilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Stebėtina mos- 

‘tis, kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
ligų 
mą, 
nūs, 
mą, 
kojų 
(tik

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

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

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

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

naudokite M. J. Švilpos 
Stebėtinos mos-

Kurie jau vartojo, žino 
jiems pagelbėjo. O tie, kurie 
nebandė šios mosties, nelau- 

tuojau reikalaukite. Mosčių 
5 rūšių, kurios prašalina įvai- 
skausmus. Mostis sudaryta iš 

nėra kenksminga,

kaip tai:, odos plyšimas, išbčri- 
votis, rash, Athlete’s Foot, Si- 
nudeginimą, nušutimą, sUžeidi- 
nosies ar burnos nesveikumų, 

tynimči ir skaudėjimą, ronas 
ne vėžio). Kaina $1.
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i August Gustas j
I BELTAIRE FLORIST 1
į Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
į &762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(Kampas 68th St.)
f Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
f tclefonuokite:

. Slloreroad 8-9330
g Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
g ko jūs reikalausite.
s Specialistai Pritaikymui
v šermenims, Vestuvėms'ir Bankietams
g Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
| FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

/

pašto ženkleliais. Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

P. o. Box 73, Sta. A 
Hartford 6, Conn.

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

(adv.)

I J. J. Kaškiaučius, M. D. | 
K 530 Summer Avenue, $ g i Newark 4, N. 3. K

HUmboldt 2-7964 |

K
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- ■ 

“tuvių, kitokių' grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES ' 
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Rroadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Gyvena Antrą Šimtmetį
Manau, kad Laisvės skaity

tojams bus žingėidu pasiskai
tyti svarbesni gyvenimo bruo- 
žaf Neol Raban Raulerson‘o, 
kuris nuo praeitų metų rugsė
jo pradėjo gyventi jau antrą 
šimtmetį.

Jis dabar gyvena pas savo 
dukterį, Mrs. J. L. Chandler, 
Okeechobee, Floridoj. Jis ve
dė turėdamas tik 20 metų. Jo 
moteris mirė 10 metų tam at
gal, turėdama 86 metus. Jie 
išaugino 17 vaikų. 3 Jau yra 
mirę nuo senatvės. Dabar šis 
senelis turi sekamą familiją:

14 vaikų, 105 anukus, 161 
anukų-anukus ir 24 anukų- 
anukų - anukus. Viso 304. 
Nieko sau familija; gali suda
ryti nedidelį miestelį.

Šio senuko tėvai paėjo iš 
Georgia valstijos, bet jis gi
męs Floridoj, kur dabar ran
dasi Plant City. Jo tėvai irgi 
turėjo 13 vaikų: 7 sūnus ir 6 
dukras. ; Jo tėvas mirė sulau
kęs 91 metus. •

Kaip jo tėvai, taip ir jis 
užsiimdinėjo vien tik gyvuli
ninkyste (buvo “renčeris”). 
Jie iš palengvo slinko vis į 
pietus,
gyvulių. O vėliau 
kartu) net 8,000 
daug kiaulių. Jo 
kė keliolika mylių 
pakraščiais. Jam 
dasipirkti laukų, 
$1.25 už akrą. Tuomet čia 
žmonių labai mažai tebuvo, 
o daktarų visai nebuvo.’ Jis 
su tėvu sykį į' 3-4 menesius 
važiuodavo jaučiais į Fort My
ers, Orlando, Bartow ir kar
tais į T a m p ą pasipirk
ti drabužių, druskos ir kito
kiu reikmenų, kurie neaugo 
ant laukų. Tokios kelionės 
užimdavo didesnę (jalį savai
tės, 
ant 
juos pasiimdavo, 
tydavo pinigų 
darni. . .

šis senelis 
jie niekad 
(“slaves“).

skaitytoji^ parengimas, 
susirinko pusėtinas 
bet galėjo būti . datf- 

Ręikia papeikti mus 
kąd permažai domi-

Gerai pavyko prieškalėdinis 
Laisvės 
Draugų 
būfelis, 
giau.. 
pačius,
mės tokiais' svarbiais parengi
mais.

Pirmiausiai turėjome už
kandžių. Draugės valgius I 
suaukavo. Po užkandžių Sta- 
nislovaitiene kalbėjo apie 
spaudos reikšmę ir nurodė, 
kokią darbininkijai neša nau
dą darbininkiška - demokra
tinė spauda. Stanislovaitienė 
skaito daug angliškų laikraš
čių, ji pripažino, kad dienraš
tis Laisvė teisingiausias poli
tines žinias pateikia savo 
skaitytojams. Ragino skaityti 
Laisvę, taipgi perskaityti nau
ją Lietuvių Literatūros Drau
gijos knygą “žmogus ir Ma
šina.”

P. Staneslow, drąsus ir ga
bus jaunuolis, kalbėjo ir ragi
no, kad piliečiai reikalautų iš 
valdžios, kad būtų įvesta so- 
cialė medicinos a^drauda.

Mūsų vajininkė M. Svinkū-

K. 
lis; 
nė, 
O. 
M.
vičiai, 
želviai, P. Marozai, Lusas ir 
M. Svinkūniene; po 50c: Mei- 
sonienė, A. Andririiėnė ir 
Draugė.

Draugai Jasulevičiai šiam 
parengimui paaukavo gražų 
tortą, kuris, davė pelno $6. 
Jis teko Katinienei, kuri vi
sus svečius pavaišino tortu.

Jasulevičiai įsigijo moder
nišką kepyklą, kuri randasi 
1483 Thamiston Ave., Wa
terville, Conn. Tai visai arti 
prie Wąterburio. Kas norite 
geros duonos ir skanių pyra
gų, tai galite gauti pas Jasu- 
levičius. Kadangi aukų bu
vo $45,50, o Jasulevičių tortas1 
davė pelno $6, tai bendrai 
pasidarė dienraščiui paramos 
$51.50. Ačiū'■visiems !

K. Yankeliūnienė,
LLD 28 Kp. Koresp.

sau-
318 
vai.

500 ŽEMĖS DREBĖJIMŲ 
PER METUS

Washington. — Pernai 
Jungtinėse Valstijose buvo 
daugiau kaip 500 žemės dre
bėjimų, bet dauguma dre- x 
bėjimų buvo tokie silpni, 
kad tik moksliniai instru
mentai - seismografai juos 
“apčiuopė”.

Ruošiame Mėtinį Dienraščio 
Laisvės Bankietą

Įvyks kitą sekmadienį, 
šio (Jan.) 23-čią .dieną, 
Broadway. Pradžia 6-tą 
vakare.

šis bankietas yra ruošiamas 
pasveikinti dienraštį Laisvę 
jos dalininkų suvažiavime, 
kuris įvyks 30 d. sausio, šių 
metų, ir 30 sukaktyje, kai 
Laisvė išeina dienraščiu.' •

Šiais metais sukanka 30 me
tų, kai Laisvės lanko mūsų 
namus kas dieną, nešdama > 
šviesą ir darbininkišką susi
pratimą. Kaip matome, ši su
kaktis yra labai svarbi ir turi 
būti tinkamai atžymėta.

Tuo pačiu sykiu tur&siftie 
progos skaniai pasivaišinti, 
smagiai praleisti laiką ir iš
girsti gražių dainų, kurių pa
sižadėjo duoti mums mūsą žy- • 
mieji solistai Stasys Paura ir 
Robertas Niaura.

šį bankietą rengia Litera
tūros Moterų, LLD 2-ra ir LDS 
62-ra kuopos bendrai. Ir 
nuoširdžiai kviečia visus da
lyvauti.

' H. Tamašauskienė.

Nanking. — Neoficialiai 
pranešama, jog Kinijos dik
tatorius Čiang Kai-šekas . 
jau gabena savo mantą iš 
sostines Nankingo į Formo-

AUKSAI IR DEIMANTAI
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

Jo tėvas turėjo 4,000 
jis (vienu 
galvijų ir 
laukai se- 
Kissimmec 
prisėjo ir 

mokant po 
Tuomet

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

81-mas Kongresas mitingauja. 
Conn. Legislature susirinkus. Mū
sų valdininkai labai daug prižadėjo 
prieš rinkimus. Liaudies Partija, 
pirmo distrikto, šaukia platų susirin
kimą, padaryti planus veikimui. Rei
kalauti iš mūsų išrinktų valdininkų 
pasižadėjimus pildyti. Prisirengti 
prie plačios valstijines konferencijos. 
Mitingas įvyks sausio 13 d., Lyric 
Hali, 8 v. v., 5,93 Park St. Kviečia
me lietuvius dalyvauti. Dr. Chas. A. 
Levin, chairman. (9-10)

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELfeTAI, 
LAKETUKAI

■tf

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kaipo dovanom, vedybom, gimtadieniam ir 

įvairiom sukaktim.

Gyvulius jie parduodavo 
vietos. Pirkėjai patys

Daug tro-
bargan parduo-

tvirtina, kad 
nelaikė vergų 

Jis buvo' 8 metų 
ir atsimena vieną susirėmimą
su indijonais. Bet indijonai 
buvo nugalėti ir daugiau ne
sikėsino. O kai jis turėjo 13 
metų, tai tuomet civilis karas 
išsiveržė, bet nei jam, nei jo 
broliams neprisėjo būt milita- 
iriškoj tarnyboj. šiam sene
liui teko tik 3 mėnesius mo
kytis, kuomet jis turėjo 18 

Bet jo visi (17) vai- 
lankė Bassin- 

Kuomct jis

ste-

ir

metų.
kai ir moteris 
ger’c mokyklą.
nuseno, tai'visą gyvulininkys
tės “biznį” pavedė sūnui — 
Harley, šis senelis turi 
būtiną atmintį ir mėgsta pa
sikalbėti su giminėmis
draugais, bet jo kojos jau, at
sisako jam tarnauti.

“Tampa Morning Tribunė” 
rašytojas, Milton Plumb, gruo
džio 30 d. turėjo su minėtu 
seneliu pasikalbėjimą ir gruo
džio) 31 d. 
aprašė “T.

tą' pasikalbėjimą
M. T.”
Svieto Pereiga.

MONTELLO, MASS.
Vakarienė ir šokiai, įvyks sausio 

15 d., 7 v. v. L. T. Namo salėj. 
Rengia Vienybės Pašalpihė' Draugi
ja. įžanga 95c. Kviečiame visus 
iyvauti. , (9-10)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. rengia vakarienę, 23 

d. sausio, 3 vai. dieną. Pas Laudans- 
kius, 806 Florence St. Dalis pelno 
bus skiriama sušclpimui sergančio 
draugb Laudanskio, kuris neteko re- 
gėjimo. Mūsų patyrusios gaspadinės 
ketina pątaisyt šitą vakarienę ska
niai. Turėsime lietuviškų dešrų ir 
kitokių prieskonių už labai žemą 
kainą — $1.25. Kviečiame* vietinius 
ir iš Philadelphijos dalyvauti. — 
Wm. Patten, sekr. (9-10)

pateržonTn. j.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 16 d., 3 vai. dieną, pas V. 
Bingelį, 82 Keen St. Visi nariai da
lyvaukite, nes turime sekamus rei
kalus atlikti: 1) — LLD knygą at
siimti už 1948 metus; 2) Duokles 
užsimokėti už 1949 motus; 3) Iš
rinkti kuopos valdybą 1949 metams; 
4) Išrinkti atstovą į Laisvės suva
žiavimą ir į Liet. Namo Ben
drovės. suvažiavimą ir paskirti su
važiavimam aukų taipgi paskirti 
aukų LLD knygų leidimui.—Valdyba.

(9-10)

da

PHILADELPHIA, PA.
Molerų Klubo susirinkimas įvyks 

šausio 16 d., 2:30 vai. dieną. 735 
Fairmount Ave. Draugės visos da
lyvaukite, nes turėsime išduoti ra
portą iš mūsų parengimo. Turėsime 
ir užkandžių. — Helen Mattis, sekr.

(9-10)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLt) 2 kp. susirinki

mas įvyks sausio 14 d., vakare, 318 
Broadway. Valdyba tikisi, kad dau
gelis narių prisimins pareigas savo 
organizacijos ir dalyvaus susirinki
me. —kom. M. Kazlauskas. (9-10)

m

Joną Patašių
307 GRAND STREET, . BROOKLYN, N. Y.

• ’ •
Prieš City Market , 

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerįus.

i

dl

Matthew 
BUYAUSKAS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

paeinamą atlyginimą.

a Moderniškai įrengtos Koplyčios 
| 426 LAFAYETTE ST., 
S Newark 5, N. J. 
y 
g

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

1I
1
/c

1
*

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į <

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ■
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos, 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

i.

! PEIST LANE |
DRUGS, Inc. 1

| 405 SO. 4th ST., Ž
Cor. Howes St. *

BROOKLYN, N. Y. Ž
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-j 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-j 
lėliai, ligonių kambariui reikme-i 
nys i

i, ligonių kambariui reikme-fl 
už griežtai žemas kainas. $

S& RECEPTŲ SPECIALISTAI.
t MAX PEIST, Ph. G., 
! EDWIN LANE, Ph. G 
g Tel. EVergreen 7-6288 Jį / s I

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. .
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Treč., Sausio 12, 1949 ■



New¥)rko^^g^fcr2iniOT
Pasekmingas Vakaras

Sausio 9, Lietuvių {Audito
rijoje, 110th St. ir Atlantic 
Avė., įvyko LMS 3 apskrities 

• pirma lekcija.
Prelegentas Sidney Finkel

stein davė įdomią lekciją : me- 
* no reikšmė draugijoje. Vė
liaus duos apie tautinių gru
pių kultūrą Amerikoj. Publi
kos buvo pilna mažoji svetai
nė ir visi labai įdomavosi.

Sekančią lekciją duos R. 
Mizara.

Aukų padengimui lėšų su- 
' rinkta $38.65. Aukojo šie as

menys :
Per Frances Bovinas ir

Dr.
čy-

Patašius $5.
Po $1 : II. Jeskevičiūtė, 

Petriką, A. Dagis, Violet 
pas, A. Bimba, Globičius. E.
ir R Mizarai, Rainienė, Kaz
lauskas, Sapiega, čemiavičius, 
Lokin (gal Lukmin).

Po 50c: V. Paukštys, Len
kus, Vitartienė, Buknys, Mi
sevičienė, Milenkevičius, Bie
liauskas.
Per Rušinskienė ir Ventienę:

Po $1 : V. Bovinas, Jankai
tis, Stakovas, M. Paškaitis, 
Waresonas, S a d a u s k i enė, 
Skuodis, C. Balčiūnas, P. Ven
ta, Gužas, S. Večkys.

Po 50c: J. Yuška. Kazokytė, 
Višniauskas. Mureika, J. By- 
ronas, M. Zeikus, N. Nagule- 
vičiūtė, Feiferis, E. Skučas, 
M. Stensler, Rušinskienė, Gu
žas.

LMS lekcijų rengimo ko
mitetas dėkoja visiems auko
tojams už tokia gausią para- 

kuri priduoda daugiau 
varyti 

k Ds.

mą,
.. drąsos pradėtą darbą

pirmyn.

metųMilton Koones, 
brooklynietis kompanas, kal
tinamas priiminėjime pama
ryje iš prieplaukų pavogtų 

' daiktų.

Miestavieji Darbininkai 
Susirūpinę

ALDU) 2-ros Apskrities
Konferencija

Iš Įdomios LMS ffl-čios 
Apskri ties Paskaitos

Praėjusį sekmadienį Lietu
vių Kultūriniame Centre 
(Richmond II ill) LMS IH-čio- 
ji apskritis suruošė paskaitą, 
kurią pateikė Sidney Finkel
stein.

Sidney Finkelstein — žy
mus meno žinovas kritikas. 
Jis jau senai gražiai pasireiš
kė progresyvėje niūjorkiš- 
kėje (angliškoje) spaudoje 
su straipsniais, ypačiai, muzi
kos kritika. Jis parašė dvi 
knygas tuo klausimu. Jis, be
je, moko Jefferson o mokyklo
je New York o mieste.

Prelegento kalbos tema bu
vo: Kas yra menas? Gra
žiai, populiariai prelegentas 
dėstė meno reikšmę žmonijos

gyvenime: kas yra menas, kas 
sukuria meną, ; kuriais tiks
lais ir kaip menas atsiranda; 
kokią rolę menas vaidina vi
suomenėj; dirbančiųjų rolė 
meninėje kūryboje, ir tt.

Klausytojai atidžiai klausė
si, nes net ir mažai angliš
kai kalbėti galįs suprato pre
legento populiarią kalbą.

Finkelstein’as žadėjo vėliau 
porą paskaitų 
mis temomis.

Po kalbos
prelegentui iš
klausimų, i kuriuos jis Įdomiai 
atsakė.

Pirmininkavo V. Bovinas. 
Daugiau tokių paskaitų!

N.

pateikti kito-

buvo pateikta
publikos eilė

Dvylikos Teismas Prasidės 
Pirmadienį, Foley Square
Dvylikos komunistų vadų 

teismas prasidės pirmadieni, 
nežiūrint, kad William Z. 
Foster, tos partijos pirminin
kas ir seniausias vadas, serga. 
Ir įvyks tokioje atmosferoje, 
kurioje joks darbo žmogus 
neturėtu būti teisiamas nes *■ > 
negalėtų gauti bešališko teis
mo.

Tiems dvylikai teisti, kaip 
nurodo žymusis darbininkų 
korespondentas - kolumnistas 
Harry Raymond, surinkti tei
sėjai taip “bešališkai,” kad 
nei vienas neįėjo Į džiurę iš 
darbininkais apgyventų kvar
talų. Visi džiūrymanai gyve
na tokiuose apartmentuose ar 
viešbučiuose, kuriuosna darbo 
žrriogus negali nei kojos įkel
ti dėl jų brangumo. |

Tokia džiūrė teis darbinin
kų vadus. Dėl to įkaitintieji, 
sako Henry Winston, vienas

iš tų 12-kos, “parodysime, 
kad kandidatų į jurymanus 
sąrašas (jury panel) Pietinia
me Now Yorko Distrikte yra 
parinktinių klubu. . . 
Wall Strytas ir Park 
kontroliuoja d žiūrės 
čionai ir pavelde ją 
simo mašiną.”

Teismas, mat, turi
sai bešališkas, jeigu jis būtų 
tikru teismu. Kitaip jis lie
kasi diktatūra galią savo ran
kose turinčios grupės prieš ki
tą grupę.

k a d 
Avenue 
sistemą 

Į nutei-

būti • vi-

darbininkų vadų 
eilinių darbininkų 

be mažumų parti
jų narių, be negrų, be žydų,
be kiti] tautinių mažumų ne
gali būti “bešališku, sako Win
ston as.

Dvylikos 
teismas be 
teisėjuose,

Lankėsi Laisvėje
Pereitą penktadienį užėjo 

Į Laisvės raštinę J. Kairiūkštis, 
senas Brooklyno gyventojas, 
kriaučius. Užsimokėjo už 
prenumeratą metams ir pa
aukojo šių metų dienraščio 
biudžetui $2, nors jau gero
kas laikas, kai jis nedirba.

J. Kairiūkštis skaito Laisvę 
nuo 1913 metų, kai Laisvė 
persikėle iš So. Bostono į 
Brooklyną. Visu tuom laiku, 
nuo 1913 metų, laikas nuo lai
ko jis remia Laisvę aukomis. 
Kaipo pažangus žmogus, jis 
džiaugėsi, kai Laisvė pradėjo

pa- 
lai- 
jei- 
ga-

mento darbininkai baimijasi; 
kad gal majoras O’Dwyer 
simosiąs laužyti trauklių 
vukų darbininkų streiką, 
gu jisai iškils, ir kad jis
lįs įsakyti to departmento 
darbininkams imti streikiorių 
darbus.

Tą, sako jie, majoras ga
lėtų padaryti paskelbimu pa
dėtį esant pavojinga švarai ir 
sveikatai ir įsakyti miesta- 
viems darbininkams dirbti tos 
padėties prašalinimui. Ei
nant Condon-Wadlin Aktu 
įsakymas yra privalomas po 
bausme netekti darbo, valdj; 
ninkanis yra duota galia dik-

eiti dienraščiu, ir šiuom kar
tu jis pareiškė, kAd visi tu
rime subrusti atsilaikymui su 
dienraščiu infliacijos audroje.

Martin Horne, 18 metų, kal
tinamas du kartu Brooklyne 
padegus apartmentinį namą, 
kuriame jis gyvena, pasiųstas 
į Kings County ligoninės pro
to ligonių skyrių tyrinėjimui.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau kambario pavieniam 

vyrui, Brooklyno apylinkėje. Kas tu-

tuoti.
Traukliai laivukai patys ne

veža arba mažai ko veža 
miestui. Bot jie stumdinėja 
prieplaukosna ir iš . jų preki
nius ir kitokius laivus, at
plaukiančius į New Yorko 
uostą, atgabenančius prekes Jš 
mūsų pačių šalies pajūrinių 
kitų uostų ir iš kitų šalių.

Tarpe 
benama 
vaisių ir 
Ii būti 
šiuom tarpu arba fyūtų pavo-

Firmos galėtų 
Bet turė

damos Taft-Hartley Įstatymą

kitko, laivais atga- 
daug aliejinio kuro, 
daug kitko, kas ga- 
reikalinga miestui

rite toki kambarį, malonėkite laiš- juje sugesti.
ku pranešti sekamu adresu: A. streiko nedaleisti. 
Vossel, 179 Morgan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (9-14)

PRAŠOME ATIDOS!
Atydžiai peršiskaitykite ir gerai įsitėmykite 

šiuos svarbius įvykius:

Dienraščio Laisves

BANKIETAS
Pasiskubinkite Įsigyti Bilietą 

ĮVYKS SEKMADIENĮ 

SAUSIO-JANUARY 30, 1949

Apskrities savo kuopos narių.
pasi- 
pini- 

pasimokėjimui savo kuo-

Atsakom ingi delegatai
ALDLD 2-ros

konferencija įvyks ateinantį
sekmadienį, sausio (Jan.) 16 imkite reikalingą sbmą 
d., Liberty Auditorium, llOthi-gų
St. ir Atlantic Ave., Rich- pų narių duokles į apskritį,
mond Hill (Brooklyne). Pra-! Mokestis — 5 centai už narį.

■ ; Taipgi atsiveskite savo kuopos 
i veikimo raštiškus raportus, IID,- I _ . t , i • •... . . .v . , kurie tunte tokius pagaminę,riai, kurie esate išrinkti de-1 

legatais i konferenciją, Įsitė
mykite dieną ir laiką ir at- ’ 
vykite Į konferenciją paskirtu 1

0 vai. ryto.
Tie Antros Apskrities

Atsitikimo, jeigu kuri kuo
pa nesuspėjo išrinkti delega- (ji 
tų dėl šios konferencijos, tai ! dalyvių, 
kuopos valdyba gali paskirti Į 
tinkamą delegatų skaičių iš

Labai ir labai pageidautina, 
idant atvyktų konferencijon 
kiekvienas narys, kuris yra iš
rinktas delegatu. Savaimi 
aišku, jog konferencijos veik
lumas ir daugiau gerų nuta
rimų priklauso nuo skaičiaus

ROJUS MIZARA DUOS PASKAITĄ APIE 
MŪSŲ KULTŪROS PLĖTOJIMĄSI

I

Gausio 23 dieną Lietuvių | 
.Kultūriniame Centre — Liber
ty Auditorijoje Įvyks antra 
Lietuvių Meno Sąjungos 

/čios apskrities ruošiamą 
skaitą. Ją pateiks Rojus 
žara.

Ši paskaita vyriausiai
Amerikos lietuvių kultūrinių 
darbų pradžią ir jų plėtoji
mąsi.

Šiemet, atsiminkime, su-
• kanka:

70 metų nuo 
pirmo lietuviško 
Amerikoje.

III- 
pa- 
Mi-

lies

mu, kultūriniais darbais.
Paskaita įvyks sausio 23 d. 

Pradžia 3 v. p. p.
Kviečiami ne tik Brooklyno, 

o ir apylinkės lietuviai, bęsi- 
domį mūsų kultūriniais dar
bais, atsilankyti ir paminėti 
šią sukaktį. N.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 13 d., 8 v. v., Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Visi nariai dalyvau
kite, nes bus rinkimas valdybos 
1949 metams. Turimo ir kitų svar
bių reikalų aptarti. — J. Thomson.

(9-10)

Vakarieniausime ir šoksime gražiojoje

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

laikraščio

60 
pirmo 
taklio 

50

pastatymometų nuo
lietuvių kalboje spek-

— taipgi Ąmerikoje.
metu nuo suvaidinto

(viešai) pirmo lietuvių kalbo-

Prelegentas paruošė ta te
mo įdomią paskaitą, kurią tu- 

/ rėtų išgirsti kiekvienas, besi- 
domįs mūsų kultūriniu judėji-

Gerkite Arbatą 
Su Medum

&
Laisvės įstaigoje galite gau- 
bitininko Končiaus medaus. 

• Šalčiuose yra gerai.gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge- 

. rai yra daug arbatos su me- 
dtlm ir prieš gult einant.

Medaus Kaina

ti

KVORTA $1.25
PUSĖ GALIONO $2.25.

Tuojau kreipkitės į Laisvės 
įstaigą ir įsigykite medaus. J 
kitus miestus nesiunčiame.

jBKlM

Dokininkai Pasipiktinę 
Pakėlimu Duoklių

Longshore- 
newyorkie- 

narių 
50 c.

D^bar 
mėne-

International 
men’s Association 
tis distriktas įsakė 
imti unijos duoklių po 
daugiau per mėnesį . 
duolkės bus po $2.50
siui arba po $7.50 už ber- 
tainį. '

Darbininkai pasipiktinę pa
kėlimu duoklių ir to .pakėli
mo aiškinimu. Agentai susi
rinkimuose pasakoja,^ jog pa
kėlimas esąs reikalingas ir iš
galimas dėl to, kad jų pre
zidentas Joseph P. Ryan ga
vęs jiems puikų kontraktą. Gi 
faktai yra, kad darbininkai 
sustreikavo prieš Ryano, po 
$20,000 metams algos gaunan
čio prezidento, valią ir tuo bū
du privertė savo viršininkus 
iškelti eilinių reikalavimus, o 
bosus — tuos reikalavimus 
vykdyti.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. metinė vakarienė 
Įvyks sausio 15 d., 7:30 v. v. Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hili'. Važiuojant Jamaica 
linija išlipkite ant 111th St. stoties.

Rengimo Komisija prašo visus Įsi
gyti vakarienės bilietus iš anksto. 
Vakarienė bus gera, prie valgių bus 
ir alaus, kas kiek norės. Bilietas $3. 
Bilietus galima gauti Laisvės rašti
nėje ir pas LDS narius.—Komisija.

(9-10)

PARDAVIMAI
Parsiduoda šešių šeimynų namas 

(gontais dengtas). Visi vėliausi įtai
symai. Nešildomas garu. Prieinama 
kaina $5000. Arti visų subvių ir gat- 
vekarių. Yra vienas tuščias apart- 
mentais. Savininkas turi apleisti 
miestą. Tad prašome skambinti va
karais nuo 6 iki 8 vai., suteiksime 
daugiau informacijų.

Tel. EVergreen 7-3488-.

; Egzaminuojam Akis,
: Rašome Receptus
■ Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Nuo 11 ryto iki 5-tos po pietų bus Lietuvių Ko-opera- 
tyvės Spaudos Bendrovės dalininkų suvažiavimas. 
Vakarienė 6-tą vai. vakare. — Po vakarienės šokiai.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gros šokiams įvairius kavalkus.

INDIKŲ-TURKEY VAKARIENĖ . ,
Ir tai dar ne viskas, bus ir kitokios mėsos I ’

Įvairių prieskonių ir
PUTOJANČIO ALAUS IKI VALIAI

Vakarienei ir šokiams bilietas $3.00. Bilietai gaunami 
Laisvės ofise ir Kultūriniame Centre.

Vien tik šokiams Įžanga 75c. 
(Taksai įskaityti)

g GYDYTOJAS §

f S. S. Locket, M. D. I

g 223 South 4th Street g
BROOKLYN, N. Y. g

1—2 dienom a
6—8 vakarais #

& Ir Pagal Pasitarimais. 2

W Telefonas EVergreen 4-0203 «
y A

V

g TONY’S I

Valandos:

ir prezidento pasiūlymą kon
troliuoti algas, firmos nenori 
su darbininkais susiderėti.

Majoras O’Dwyer yra pa
sižadėjęs duoti ir davęs tarpi
ninkus ‘ deryboms, buvo su
šauktas pasitarimas, 1 
bosai darbininkų reikalavimų 
nevykdo. Darbininkai abejo
ja, ar majoras spaustų firmas 
prie susitarimo su darbinin
kais. Jie mano, kad atsitiki
mo streiko jam lengviau bū- 
ftį paspausti darbininkus ir 
kad jis vartotų tą, jam leng
vesnį, patogesnį būdą streiko 
problemai išrišti.

Atvykstanti iš New Jersey, 
imkite Jamaica linijos trauki
nį iki 111th St. stoties; iš Čia 
į pietu& du blokai iki kultū
ros namo (Liberty Auditori- 

|um).
A. GUMANAS, 

ALDLD 2 Apskr? Pirm
v o s u - .------------------------------------------------------ —
taClRU R v v & z* į* O ANTI T r.VDVTATAC is DANTŲ GYDYTOJAS 

gDr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergrpen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:v
n y

. ...... . ' ------- r~r
TTTPP’Q RAP 411 grand streetLCrr o DAU BROOKLYN, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

5 
s

y Sr

K «

UP-TO-DATE

BARBER SHOP !
ANTANAS LEIMONAS į

Savininkas , g
306 UNION AVENUE |

GERAI PATYRĖ BARBERIAI «

| LITUANICA SQUARE |

| RESTAURANT!
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKšTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

g ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.W

Tel. EVergreen 4-9612 f n

Peter Kayiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
. RHEINGOLD
BEER & ALES

32TenEyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Naujoviuis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 
$ “1 50

UP

Swirl Cut

difficult, resią-for
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

For Appointment Call EVergreen 4-2625
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

sutai-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgant} 

sukelia komplimentus

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

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

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

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Treč.t Sausio 12( 1949(8-9)




