
Kraštas, Kur Moterys 
Išeina iš Mados.

Žibalas ir Pelnai.

Aišku.
Amerika ant Ratų.
Galvokite ir Ruoškitės.

Rašo A. BIMBA

Aną dieną viena moteriškė 
per radiją paskelbė, kad Pa
kistane, neseniai sukurtoje 
naujoje valstybėje, astuoniems 
vyrams išpuola tik viena mo
teris. Kas svarbiausia, kad 
numatomas dar didesnis mo
terų proporcijos sumažėjimas. 
Gimsta tik berniukai — mer
gaitė pasitaiko tik retkarčiais!

Vadinasi Pakistane gamta 
pati moteris 
Jei tai

varo iš mados! 
tai tikras skan-tiesa,

tarpu 
viskas

pas mus, Amc- 
eina atbulai.

Tuo 
rikoje, 
Čia turime virš milijoną mo
terų daugiau, negu vyrų.

Nežinia, kas čia kaltas: vy
rai ar klimatas.

Aš labai nemyliu skaitlinių, 
ypatingai krisluose. Bet be 
jų apseiti irgi negalima.

Aną dieną vienoje didelėj 
knygoje užėjau nepaprastų 
davinių apie žibalo bizni.

Tiesiai iš žemės gelmių iš
trauktas neapdirbtas žibalas 
mieruojamas bačkomis. J 
bačką sutelpa 42 galionai.

Paskui eina to žibalo apdir
bimas. Iš jo padaroma dau
gybė įvairiausių produktų. Iš 
tos vienos bačkos padaro pu
sę galiono octane gazolino, 
kurį naudoja lėktuvai; 18.40 
gal. paprasto gazolino, kurį 
naudoja automobiliai; 10.2 
gal. rezidinio kuro, kurį var
toja laivai; 6 gal. distiliuoto 
kuro, kurį naudoja Diesel 
sunkvežimiai; 2.40 gal. kero- 

’ sino, kurį vartoja traktoriai;
1.2, gal. tepalinio aliejaus; 
paskui dar seka toki produk
tai, kaip “vaškas,” vazeli
nas, asfaltas ir tt.

O ar žinote, kad tokia 42 
galionų neapdirbto žibalo bač
ka parsiduoda tik už apie vie
ną dolerį!

Tik įsivaizduokime, kokį 
pelną pasidaro kompanijos, 
kurios iš to žibalo išdirba 
tuos įvairius produktus!

Nereikia stebėtis, .kad im
perialistai taip plėšosi už ži
balo šaltinius.

j

Taryba 
lietuvių 
duokite

Amerikos Lietuvių 
šaukia: “Gelbėkite 
tautą nuo pražūties, 
mums šimtą tūkstančių dole
rių.”

Dirva mano, kad ir Taryba 
ir BALF’as yra praradę lietu
vių tarpe ne tik vardą, bet ir 
garbę. Pirmiausia reikią at
rasti prarastąją garbę, o pas
kui prašyti aukų.

Be garbės nebus nė aukų!
Pilnai sutinkame. Bet su 

garbės atradimu bus daug bė
dos. Amerikos lietuviai jau 
gerai žino, kad Taryba ir 
BALF’as yra fašistinės propa
gandos aparatai. O fašizmo 
lietuviai neapkenčia. Jie dar 
nepamiršo Smetonos, kuris 
per keturioliką metų mindė 
lietuvių tautos reikalus.

Raštinių darbininkai ir že
mesnieji valdžios tarnautojai 
bando susiorganizuoti į savo 
uniją. Darbas einasi labai 
sunkiai. 4

Jų unija dabar reikalauja, 
kad visiems tos rūšies darbi
ninkams algos būtų pakeltos 
penkiolika dolerių savaitėje. 
, Komercinė spauda užriko, 
kad reikalavimas nepagrįstas 
būtinuoju reikalu.

Bet unijos prezidentas Dur
kin parodo, kad reikalas- yra 
labai didelis, štai tik vienas 
faktas. Nuo 1946 metų balt- 
kalnierių darbininkų algos te
pakilo 17 nuos., betgi per tą 
laiką pragyvenimas pabrango 
net 30 nuoš.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Kiny Liaudininkai Atėmė 
Iš Tautininkų Tangku, 
Svarbų Uostamiestį
Tautininkai Nušluoti Visoje Šiaurinėje Kinijoje, Apart 
Peipingo; Komunistai Žada Greitai Peipingą Užimti

Nanking, Kinija.— Liau
dininkai - komunistai užė
mė svarbų uostamiestį 
Tangku, 30 mylių į pietų ry
tus nuo didmiesčio Tientsi- 
no. Čiang ‘ Kai-šeko tauti
ninkai skelbia, kad 20,000 jų 
kariuomenės, esą, laivukais 
pabėgę iš Tangku.

Vienintelė tautininkų po
zicija šiaurinėje Kinijoje 
dabar yra senoji sostinė 
Peipingas, apgultas komu
nistų liaudininkų.

“Tarkuoja” Beviną Kaip 
Arabą Jrankį Prieš Žydus

London. — Liberalai An
glijos seimo nariai smerkia 
“socialistų” užsienio reika
lų ministrą Beviną už tar
navimą arabams prieš Izra
elio valstybę ir klausia, ko
dėl jis pasiuntė anglų ar
mijos junginius į Transjor- 
daną, Egiptą ar Palestiną.

Churchillo vadovaujami, 
konservatai - toriai “akėja” 
Beviną už Anglijos vardo 
pažeminimą ryšium su Pa
lestinos klausimu.

Silpnėja Amerikonų Pozicija 
Pietinėj Korėjoj

Paryžius. — Liaudininkų 
- komunistų laimėjimai ka
re prieš Kinijos tautininkus 
silpnina ir amerikonų po
ziciją pietinėje Korėjos pu
sėje, ■— sako New. Yorko 
Times korespondentas C. L. 
Sulzberger.

Sykiu jis pripažįsta, jog 
šiaurinėje Korėjos pusėje į- 
sikūrusi Demokratinė Ko
rėjos Liaudies Respublika 
įgyja vis daugiau įtakos pie
tinėje Korėjoje.

(Sovietai pirm naujųjų 
metų ištraukė visą savo ka
riuomenę iš šiaurinės Korė
jos pusės.)

Čechoslovakąi Nusmer- 
kė Išdaviką Oficieriy

Praga. — Karinis Čecho- 
slovakijos steismas nusmer- 
kė mirti savo armijos ma
jorą Ladislavą Cihalą. Buvo 
įrodyta, kad Cihalas vado
vavo suokalbininkams, sie
kusiems nuversti demokra
tinę Čechoslovakijos val
džią. Kartu Cihal veikė kaip 
svetimos valstybės agentas 
ir išdavinėjo karines ir pra
monines slaptybes vienam 
“vakarų kraštui.”

Čechoslovakijos valdžia 
tajp pat suėmė generolą Jo
sef ą Kuttlwaserį ir tūlus ki
tus aukštus karininkus. Jie 
kaltinami, kad suokalbiavo 
nuversti respubliką.

Athenai, Graikija. — Fa
šistų komanda giriasi, kad 
jie amerikiniais lėktuvais* 
veją partizanus tolyn nuo 
Naussos miesto.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Nutarė Pasmarkini Kovą dėl Pilietinių Teisių Žmonėms
tinę kilmę ar religiją.

teigė, 
greit

Komunistų radijas 
kad liaudies armija 
išlaisVins Peipingą. Liaudi
ninkai jau paskyrė Peipin- 
gui savo valdybą, kurios 
majoras yra generolas Yeh 
Čien-ying.

Bomba sužeidė Peipingo 
taikos komiteto vadą Ho 
Sze - yuangą ir užmušė jo 
dukterį. Suprantama, jog 
fašistiniai tautininkai palei
do tą bombą.

-------- ■' r ■' -...............................

Nuteistas Amerikonų
Lakūnas, Nacių Įnagis

.— BuvęsBrooklyn, N.
Amerikos lakūnų leitenan
tas Martin James Monti 
prisipažino federaliame tei
sme kaip išdavikas, ' karo 
.metu perbėgęs į nacių tar
nybą.

Jis perskrido vokiečių pu
sėn ir atidavė jiem ameriki
nį lėktuvą; 'įstojo į 
karinę naęių tar
nybą, buvo pakeltas į Hit
lerio smogikų leitenantus ir 
per Berlyno radiją skleidė 
propaganda prieš Ameriką, 
Angliją ir Rusiją.

Už tai Martin Monti nu
teistas 25 metus kalėti ir 
$10,000 baudos sumokėti.

Izraelis Paleis Apgultą 
Egiptėnų Brigadą

Rhodes Sala. — Izraelio 
valstybės pasiuntiniai dery
bose su Eąipto atstovais 
sutiko paliuosuoti egiptėnų 
armijos brigadą, kurią iz
raeliečiai išlaikė per tris 
mėnesius apgultą Falujoje.

Tel Aviv. — Izraelio vy
riausybė paleidžia du su
žeistus Anglijos lakūnus. 
Jiedu buvo numušti žemyn 
ir suimti Palestinoje, kuo
met anglų lėktuvai apžval- 
ginėjo ir fotografavo kari
nes izraeliečių pozicijas pa
sienyje tarp Palestinos ir 
Egipto.

(Jungtinės Tautos siuntė 
maisto apgultiem Falūjoj e- 
giptėnam.)

Kairo. Pranešama, kad 
Ethiopijos valdžia suteikė 
pilną lygybę mahometonam 
su krikščionimis. .

bei 
ir 

kad 
juos

Lenkų Valdžia Uždraudžia 
Žalingą Gyvulių Skerdimą

■"* ,  I

Varšava. —• Amęrikiniai 
korespondentai iš čia prane
šu, jog tūli Lenkijos farme- 
riai skubiai skerdžia 
pardavinėja galvijus 
kiaules; girdi, “bijo, 
valdžia gali priverst 
eiti į kolektyvinius ūkius.”

Ūkio - pramonės ministe
rija dabar todėl baustinai 
uždraudė skersti paršingas 
kiaules ir veršingas karves.

a

ŽYGIUOTOJAI UŽ LAISVĘ 
REIKALAUJA PANAIKINT 
BYLj PRIEŠ KOMUNISTUS

Praneša Roy Mizara
Washington. — Specialus 

dienraščio Laisvės kores
pondentas Žygiui už Laisvę, 
Koy Mizara, telegrafavo, 
kad:

Sausio 17 d. daugiau kaip 
600 delegatų dalyvavo na- 
cionalėje Pilietinių Teisių 
Konferencijoje ir nutarė 
pasmarkinti kovą už pilieti
nes teises žmonėms ištisoje 
šalyje. Kartu jie pareikala
vo panaikinti kaltinimus 
prieš 12 komunistų vadų, 
kurie teisiami New Yorke.

/Pilietinių Teisių Konfe
rencija susidarė iš Žygio už 
Laisvę atstovų.

Sausio 18 d. delegatai lan
kė senatorius ir kongresma
nus; ragino juos išleisti į- 
statymą dėl politinių - pilie
tinių teisių lygybės visiems 
amerikiečiams, neskirstant 
juos pagal odos spalvą, tau-

Komunistai S] 
Armiją prie Y

Nanking, Kinija. —čiang 
Kai - šėko tautininkai su
būrė apie 100,000 savo armi
jos ginti šiauriniams Yang
tze, upės krantams; bet ne
sitiki atlaikyti tuos krantus 
nuo komunistų - liaudinin
kų. Tautininkai todėl sutel
kė kitus savo pulkus ir į 
pietines Yangtze pakrantes. 
Sostinė Nankingas stovi 
pietinėje tos upės pusėje.

jiria Čiango 
angtze Upės

Liaudininkai sunaikino" 
Čiango armijos Smetoną į 
šiaurę nuo Yangtze. Ta 
tautininkų armija buvo a- 
merikonų išlavinta iy nau
jais amerikiniais ginklais 
apginkluota.

Liaudininkai tikisi pa
trankų šūviais sustabdyti 
tautininkų laivus Yangtze 
upėj ir jais persikelti į pie
tinį upės šoną.

Kongresas Skubiai P
Washington. — Kongre

sas ant greitųjų nutarė pa
kelti algas prezidentui Tru- 
manui, viceprezidentui Al- 
benui Barkley ir Kongreso 
Atstovų Rūmų pirmininkui 
Šamui Rayburnui.

Jeigu senatoriai jr kong
resmanai nebūtų nubalsaVę 
padidint jiem algas pirm šio 
ketvirtadienio vidudienio, 
tai būtų likusios senosios 
algos per 4 sekamus metus. 
Ketvirtadienį įvyks prezi
dento Trumano įkurtuvės

akelė Trumanui Algą
9

\ 

reguliariam ketverių metų 
terminui.

Kongresas pakelia prezi
dentui algą nuo dabartinių 
$75,000 iki $100,000 per-me
tus ir dar prideda $50,000 
netaksuojamų lėšų asmeni
nėms išlaidoms, o vicepre
zidentui ir Kongresmanų 
Rūmų pirmininkui padidina 
.algas nuo dabartinių $20,- 
*000 iki $30,000 per metus ir 
skiria dar po $10,000 ne
taksuojamų pinigų išlai
doms.

Teismas Spręs Priesai
kas Prieš Komunistus

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Komisija 
buvo nutarus, jog CIO Plie
no Darbininkų Unijos virši
ninkai turi, pagal ,Tafto- 
Hartley’o įstatymą, prisiek
ti, kad jie pe komunistai ir 
nieko bendra neturi su ko
munistais. Federalis teis
mas Chicagoj užgyrė komi
sijos nutarimą.

Ta unija kreipėsi į Aukš
čiausią Jungtinių Valstijų 
Teismą, kuris dabar ir suti
ko svarstyti unijos apeliaci
ją f

London. — Anglijos so
cialistų vadai nori ištraukti 
savo unijas iš Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos.

3,500 Išvyko iš New Yorko 
į Washingtoną žygiu už

Laisvę
New York. — Antradie

nio rytą trimis specialiais 
traukiniais 3,500 delegatų iš 
New Yorko išvažiavo į Wa- 
shingtoną, kaip žygiuotojai 
už laisvę. Jie yra unijų vei
kėjai, kultūrinių ir pilieti
nių organizacijų darbuoto- 
• • Ijai.

Washingtone jie su šim
tais kitų organizacijų dele
gatų demonstruos, reika
laudami išleisti tinkamus 
pilietinių teisių įstatymus ir 
panaikinti bylą prieš 12 ko
munistų vadų. •

Kai kurie politikieriai į- 
žiūri, kad Laisvės Žygio de
monstracijos “gadins” prez. 
Trumano įkurtuvių iškilmes 
šį ketvirtadienį.

Izraeliečiai Užima 
Arabų Bėglių Žemes

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė sparčiai 
apgyvendina žydais žemes 
tų arabų, kuriė pabėgo į a- 
rabiškąją, rytinę Palestinos 
dalį ir į arabų valstybes. 
Tokių bėgliu skaičiuojama 
iki 750,000.
Izraeliečiai jų nevijo. Tuos 

arabus sukurstė bėgti Egip
tas, Transjordanas ir kitos 

^arabiškos valstybės^

Nanking, Kinija. — Pra
nešama, jog čiang Kai-šeko 
tautininkų valdžia jau bai
gia iš Nankingo kraustytis 
į Formozos salą ir Kantono 
apylinkę.

---------w.......
ORAS.—Nešalta, lietus.

Teismas Prieš Komunistus 
Vedamas Karinėj Apguloj 
— Sako Jų Advokatai
Ginkluota Stovykla Aplink Teismo Rūmus Sudaryta Tam, 
Kad Atkreiptų Džiūrės Narius Prieš Kaltinamuosius

New York. — Teismas 
prieš 12 Komunistų Parti
jos vadų prasidėjo karinia
me stovyje, kaip protestavo 
kaltinamųjų advokatai fe- 
deraliam teisėjui Haroldui 
Medinai.

— Sudaryta tikra gink
luota stovykla aplink teis
mo rūmus, kad paveiktų 
džiūrės narius spręsti bylą 
prieš komunistus, — sakė 
jie.

Harry Sacher, advokatas

Rankin Išmestas iš 
Neamerikinio Komiteto

Washington. — Demokra
tai kongresmanai nutarė 
išmest kongresmanus Johną 
E. Kankiną ir F. Edwarda 
Herbertą iš raudonbaubiško 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto. Ypač Kankinas pa
sižymėjo tame komitete 
kaip “raudonųjų” persekio- 
to jas ir fašistinių'elementų' pirmasis kaltinamųjų, Wil-
glostyto jas.

Bet Kankinas ir Herber
tas dėl skirtingos priežas
ties išbraukiami iš Neame- 
rikinio Komiteto — jiedu 
prezidentinių rinkimų kam
panijoje darbavosi už pieti
nių valstijų kukluksų parti
jos kandidatus prieš Tru- 
maną ir kitus demokratų 
kandidatus.

Graikijos Socialdemokratai 
Siūlosi Fašistų Valdžion

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų vadas Kon
stantinas Tsladaris pranešė 
karaliui Paului, kad į busi
mąjį ministrų kabinetą su
tinka įeiti monarchistai, so
cialdemokratai ir vadinami 
liberalai.

Praeitą savaitę sugriuvo 
“liberalo” premjero Sofulio 
ministrų kabinetas dėl to, 
kad Sofulio - monarchistų 
valdžia nesumšė partizanų, 
kaip buvo pasižadėjus.

SOVIETŲ TANKAI GE
RESNI Už AMERIKOS

Dallas^ Tex. — Karinis 
New Yorko Times rašytojas 
Hanson W. Baldwin tvirti
na, jog Sovietų tankai stip
resni ir kitąip geresni už 
Amerikos tankus. Jisai sa
ko, net anglų tankai geriau 
tinka mūšiams, negu ame
rikiniai. . .

Dviejose Lėktuvų
Nelaimėse Žuvo 40 Žmonių '

9

London. — Į Škotijos kal
nus nukrito Amerikos bom- 
bahešis B-29; su juom žuvo 
20 amerikiečių.

Dingo keleivinis anglų 
lėktuvas, skrisdamas iš Ber- 
mudos. Manoma, jog nu
skendo Caribbean Jūroje vi
si 7 jo įgulos nariai ir 13 
keleivių.
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Johno Gates, Daily Worke- 
rio redaktoriaus, pareiškė:

— Ginkluota policija su
burta čia, kad sutvertų hit
lerišką melą, būk komunis
tai ką nors baisaus darys. •

Richardas Gladstein, ad
vokatas Roberto Thompso- 
no, New Yorko valstijos 
Komunistų Partijos pirmi-, 
ninko, užreiškė:

— Aš protestuoju, kad 
sumobilizuota 400 policijos 
aplink teismo rūmus ir pa
čiame teisme. Busimieji 
džiūrimenai dėl to gali pa
manyti, kad tikrai gręsiąs 
koks pavojus iš komunistų 
pusės.

Teisėjas Medina atsisąkė 
sumažint apsupančių teis- 
mabutį policininkų skaičių.

Jis taipgi atmetė reikala
vimą atidėti teismą trimis ' 
mėnesiais.

Valdžia Siūlo Ėosterį 
Atskirai Teisti

Kadangi sunkiai serga 

liam Z. Fosteris, Komunistų 
Partijos pirmininkas, tai 
valdžios advokatas John F. 
X. McGohey reikalauja Uio- 
jaus teisti 11 kitų komunis
tų, o Fosterį vėliau teisti, 
kuomet jis pasveiks.

Kaltinamųjų advokatai 
griežtai . priešinasi Foste- 
rio išskyrimui iš bendrosios 
bylos;.

Teisėjas Medina (šiuos 
žodžius rašant) dar nebuvo 
nusprendęs, ar varyti bylą 
tik prieš 11, be Fosterio.

Visi jie kaltinami už tai, 
kad buvo Komunistų Parti
jos veikėjai. O specialiai 
parinkta grand džiūrė pra
eitą vasarą išrado, kad Ko
munistų Partija savaime be
santi sąmokslas “jėga ir 
prievarta nuversti Ameri
kos valdžią.”

Jei tėismas pripažintų 
juos kaltais, tai jie galėtų 
būti nubausti 10 metų kalė
jimo, pagal Smitho įstaty
mą, išleistą 1940 metais.

r •
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Valdžia Užgyrė Perono 
Pačios “Dovaną”

Washington. — Argenti
nos diktatoriaus Juano Pe
rono pati Eva atsiuntė 6 dė- ‘ , 
žes drabužių “vargingiems 
vaikams Washingtone.”

Amerikiečių Drau gija ■ 
Vaikams Remti abejojo, ar 
priimti tą faŠistuojančią do- • 
vaną, ir atsiklausė valstyb. 
departmento. Departmentas 
užgyrė gadinamąją do.vaną.

Dėl to pasitraukė vienas 
amerikinės Vaikų Draugi
jos viršininkas. Jisai sakė, 
ta fašistinė dovana “duos 
Rusijai argumentą” prieš 
Ameriką.

Washington. — Senatas 
didžia dauguma balsų už- 
gyrė Deaną Achesoną kaip 
naują valstybės sekretorių.
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Istorine Byla
New Yorke federaliniame teisme pirmadienį prasidėjo 

dvylikos komunįstų vadų teisimas. Nereikia nė kalbėti, 
jog šia byla susidomėjimas yra. labai didelis. Ji atkreipia 
dėmesį ne tik Amerikos žmonių, bet viso pasaulio. Apie 
jos ruošimą buvo plačiai rašyta ir diskusuota spaudoje.

Pirmu sykiu Amerikos istorijoje yra teisiama politinė 
partija, — partija, kuri gyvuoja nuo 1919 metų. Kodėl 
tik dabar prieš tą partiją byla iškelta? Todėl, kad mūsų 
šalį užliejo niekados nematytos isterijos banga.

Jau nekalbant apie prieš Komunistų Partijos vadus 
iškeltų kaltinimų turinį, pats patraukimas politinės par
tijos teisman yra Amerikos, istorijoje naujas dalykas. 
Mūsų šalies Konstitucija ir Teisių Bilius gvarantuoja 
piliečiams žodžio, spaudos, religijos ir susirinkimų laisvę. 
Todėl pasikėsinimas ant politinės partijos tuojau panei
gia šalies Konstituciją.

^Bet ar su tuo skaitomasi? Nesiskaitoma. Prezidento 
Trumano vyriausybė, kuri šią bylą suruošė, padarė klai
dą, kuri pažemins Amerikos vardą viso civilizuoto pasau
lio akyse.

Sunku dabar pasakyti, kuomi šis teismas pasibaigs. 
Byla nusitęs keletą mėnesių. Pažangieji žmonės, kurie 
apkaltinimą ir teisimą politinės partijos vadų laikė pa
neigimu Amerikos žmonių civilinių teisių, nepajėgė bylai 
pastot kelio. Tačiau tai dar nereiškia, jog jų pastangos 
buvo veltui ir kad jų kova jau pralaimėta. Už tiesą, už 
žmonių laisvę kova niekados nebūna veltui ir niekados 
nebūna pralaimėta. Teisiamieji žmonės sako, kad bus 
einama iki paties Aukščiausio Teismo, jeigu šis New 
Yorko teismas juos pripažintų kaltais ir nuteistų.

Pagaliau tokios bylos negali būti išsprendžiamos vien 
tik teismuose. Tai parodo visa žmonijos istorija. Paimki
me Europos šalis, nu, kad ir tą pačią Lietuvą. Kiek pa
stangų Smetona padėjo užgniaužimui ir sunaikinimui 
Lietuvos darbininkų ir valstiečių partijos. Ta partija 
buvo uždrausta įstatymais, dos žmonės šimtais buvo pū
domi kalėjimuose. Bet kur pagaliau atsidūrė patys žmo
nių persekiotojai ir kankintojai? Jau kiekvienas žino.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
IŠSIGIMĖLIS GUBERNA
TORIAUS VIETOJE

CIO “Union News Serv
ice” redaktorius Allan L. 
Swim plačiai važinėjo po 
pietines valstijas ir- kalbėjo 
su daugeliu politikierių. 
Jam labai rūpėję patirti tti 
“vadų” nuomonė apie‘neg
rus. Tarpe daugybės aukš
tųjų valdininkų, Swim turė
jęs pasikalbėjimą ir. su 
Georgia valstijos guberna
toriumi Ole Gene Talmadge. 
Reikia atminti, kad toje 
valstijoje beveik daugumą 
gyventojų sudaro juodosios 
rasės žmonės. Gi demokra
tinėje santvarkoje valsti
jos gubernatorius turėtų 
rūpintis visų žmonių reika
lais o ne vienos kurios gru
pės. Bet apie negrus šis gu
bernatorius pasakęs:

“Aš myliu negrus — kai 
jie randasi savo vietoje. O 
negro vieta yra prie užpa
kalinių baltojo žmogau^ na
mo durų su kepure rankoj.”

Vadinasi, negras Georgia 
valstijoje neturi jokių tei
sių. Jis turi klausyti balto
jo žmogaus. Jis turi balta
jam tarnauti ir jo bijoti.

Tokia yra tos valstijos 
gubernatoriaus pozicija.

nenorėtų rūgoti ir pykti. Bet 
dabar, kada BALF’as tikrai 
žino, kad jis nieko negali 
imigracijos reikaluose irr ne
žiūrint to, vis ragina “Return 
this form to': United Lithuan
ian Relief Fund of America, 
Inc.” ir gaišina brangų laiką, 
mūsų kantrybė išsisėmė jr 
kalbame viešai. z

Sąžiningai pildėme BALF’o 
parėdymus ir “returninohi” 
darbo ir buto 'garantijas jam. 
BALF’as skelbia: “BALF’o 
raštinė iki šiam laikui išpil
dė butui ir darbui 4,505 ga
rantijas, kas sudaro galimy
bę atvykti apie 13,000 asme
nų.” Tikime, kad į, BALF’o 
katilą, anot vieno Chicagos 
Seime pasakymo, sumetė žmo
nės 4,505 darbo ir buto ga
rantijas. Bet ai- BALF’as ži
no, kad rugpiūčio mėnesį jam 
pasiųstos darbo ir buto garan
tijos iki šiai dienai gulėjo (ki
tos dar tebeguli) New York’e 
ir dabar tik grįžta į Diecezijų 
Įkurdinimo Direktoriatus ap
robavimui.

Keturius mėnesius darbo ir 
buto garantijos pasiųstos 
BALF’(JI gulėjo New Yorke, 
jokios eigos joms nebuvo 
duota ir BALF’as skaito, kad 

patarnavimas imi- 
Tai pri- 

sabotavi- 
nusikalti- 
visuome-

kiną popiežiau^ pasielgimą. 
Jis sako sužinojęs, kad už
daryta ne tik lietuvių, “bet 
ir vis'os kitos tautines dele- 
gatūros, veikusios Vokieti
joje ir Austrijoje,” ir kad 
jas “uždarant iš. niekur blo
gos valios nebuvo.” Betgi 
lenkų delegatu ros popiežiūs 
nekliudė. Kodėl? Devenis 
nežinąs* Girdi:

“Šiandien dar sunku pa
sakyti, kodėl Lenkų Tauti
nė Delegatūra buvo palik
ta. Galimas daiktas, todėl, 
kad lenkų ir vokiečių santy
kiai ir iki šiai dienai yra 
nedaug pagerėję.” (D., sau
sio 12 d.).

Čia ir vėl, kaip matome, 
popiežius parodė savo šališ
kumą.

Juodoji Pantera

KAIP JUOS KLERIKALAI 
IR BALF APGAVO

Tūlas Tadeušas S. Plun
ksnelė labai rūsčiai skun
džiasi, kad klerikalai ir 
BALF baisiai apgavo men
ševikus ir tautininkus, ku
rie įeina į “bendrąjį fron
tą.” Apgavo juos tuomi, kad 
jie pasidavė klerikalų vado
vybei dėl atgabenimo Ame
rikon pabėgėlių.

Tą darbą pasiėmė BALF
• (Bendrasis Amerikos Lie- 

Taip ir Amerikos žmonių kova už teisę politiniai lais-Uuvill Fondas). Jis šaukia: 
‘ vlkCvl L v,* —L_ ........................___ T i čia prasidėjo imigra-

regiai yra tie, kurie tikisi šios bylos pagalba amžinai CBOS nesėkmė, pareikalavu- _ ___ _
palaidoti tą sąjūdį, kuriam vadovauja Amerikos Komu- 5! Pus^s metų veltui sugai- įą remkime, tik pirmenybe 
nistų Partija. Šis jos vadų persekiojimas jiems meškis- sinto brangaus laiko. Turi- (aį savj katalikiški reika^

tai yra- 
gracijos reikaluose, 
lygsta imigracijos 
mui ir tiesiog yra 
mas prieš lietuvių 
ne.

Ikišiolinė BALF’o veikla 
imigracijos srityje, tai tik gar
sūs ir tušti žodžiai ir bereika
lingas laiko gaišinimas, 
sausio 11 d.).

(N.,

vai tikėti ir organizuotis niekados nepasibaigs. Trumpa-i

kai pasitarnaus.

KATALIKAMS 
PAMOKSLAS /

Brooklyno Amerika ragi
na parapijomis mažiau au
koti BALF’ui arba Ameri
kos Lietuvių Tarybai, o dau
giau rūpintis savo srovės 
finansavimu. Ji sako: “Įvai
riausias rinkliavas darome, 
bet naminiai reikalai pirmo
je vietoje. BALF’a ir TaTy-

i savi katalikiški reika- 
me žinių, kad Europoje DP Įai ... Katalikų Centro na-

I atrinkimo komisijos pasira- 
Lšė dokumentus 30,000 as- 
'menų. Ar daug yra jų tar- 

kad Francūzijos ir pe lietuvių? Tegul atsako
“Taikos Ofensyvas”

Kchnercinėje spaudoje skaitome, 1
Italijos komunistai pradėjo naują taikos ofensyvą. Mat, BALF’as. 
kalbėjo Cachin ir Togliatti ir pareiškė, kad karo galima 
išvengti, kad naujo karo nereikia, kad naujas karas ne
turi pateisinimo, kad socializmas ir kapitalizmas gali 

' ir turi sutilpti tam pačiam vienam pasaulyje. Jie nuro
dė, kad naujo karo trokšta tik pelnagrobiai ir imperia
listai.

Žinoma, Cachino ir Togliatti pareikštas mintis toji 
spauda primeta Maskvai. Sako, kad jie kalbėję Maskvos 
įsakymu. , v

Tai yra didžiausias absurdas. Juk nebe šiandien ir ne
be pirmu sykiu komunistai kalba apie taikos išlaikymo 
reikalą. Tai jau labai sena “pasaka.” Nuo pat to laiko, 
kuomet pasibaigė Antrasis Karas ir imperialistai pradė
jo planuoti naują karą, ne tik Francūzijos ir Italijos, bet 
visų šalių ne tik komunistai, bet visi padorūs’ žmonės 
pradėjo reikalauti naujo karo kurstytojų suvaldymo. Ar
gi ne kiekvienoje Jungtinių Tautų sesijoje buvo darbi
ninkiškų šalių atstovų mušama trivoga prieš naujo karo 
pavojų ?

Taip, kova už taikos išlaikymą yra sena “pasaka.” 
Cachin ir Togliatti tik dar kartą priminė pasauliui rim
to pavojaus buvimą in atsiliepė į giliausius visos žmo
nijos troškimus.

Jiems progą suteikė mūsų valdžios paskelbtas budže- 
tas, kurio daugiau pusė skiriama pasiruošimui prie nau
jo karo. Tą baisų pavojų mato visi. Mato, Iš kur taikai 
pavojus ateina.

Žmonės, kurie giliai tiki taikos reikalu, sunkiai nusi
dėtų prieš save ir visą žmoniją, jeigu tylėtų ir prieš pa
vojų savo balso nepakeltų. • • '

Taikos ofensyvas, aišku, labai nepatinka karo kursty
tojams. Jiems tarnaujanti ^pmercinė spauda, vietoj Ca
chin ,ir Togliatti nuoširdžiai pasveikinti,z juos plūsta ir 
niekina. Kas tik išsitaria už taiką, tas-tuojau paskel
biamas “Maskvos agentu.” Bet jeigu kalbėti ir kovoti už 
taiką reiškia būti “Maskvos agentu,” tai tokių agentų 
mes turime nesuskaitomus milijonus, — devynius dešim
tadalius visos žmonijos!

Prezidentui ir Valdininkams Pakels Algas
Kongresas “pasigailėjo” prezidento Trumano ir be di

delių ceremonijų pakelia jam algą. Prie 75-tūkstančių do
lerių algos prideda dar 25 tūkstančius, o. prie išlaidų — 
50 tūkstančių. Tai gana gražus pakėlimas.

Toliau Plunksnelė rašo:
Per visą pusmetį BALF’as 

išdidžiai skraidė po Ameriką, 
lankė žymiuosius imigracijos 
pareigūnus, valdžios žmones, 

•garsiai skelbė ir gyrėsi, 'kad 
imigracijos reikalai klojasi i 
kuo puikiausiai, kad BALF’as 
atstovauja visus lietuvių imi
gracijos reikalus, kad su juo 
visi skaitosi, spausdino blan
kas su užrašu: “Return this 
form to: United’ Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc.”| 
ir t.t. Bet praktika parodė^ 
kad mūsų imigracijos reikalai 
stovi vietoje ir ęik todėl, kad 
BALF’as iki šiam laikui, vis 
dar neturi drąsos viešai prisi- 

’ pažinti, kad jis imigracijos rer 
i kainose jokio vaidmens nevai

dina ir jokių tuo reikalu ofi
cialių teisių neturi. Jis yra tik 
grynai vienšališkas tarpinin
kas: surenka iš žmonių buto ir 
darbo netiksliai atspausdintas 
garantijas ir perduoda, NCWC.

Jei 'BALF’as elgtųsi taip, 
atvirai prisipažindamas, kad 
jam nepasisekė gauti “Volun
tary Agencies” imigracijos 
reikaluose teisių, niekas ant jo

mai mus pirmiausiai reika
lingi...”

Šis patarimas katalikams 
nepatiks menševikams ir 
smetonininkams. Jie žino, 
jog tai reiškia, kad nuo da
bar kunigai sunks iš tikin
čiųjų kiekvieną dolerį savo 
srovės reikalams, 
kad šis Amerikos 
m as 
kaip tik tuo laiku, 
BALF 
savo vajus. BALF nori’gau
ti arti milijono ’ dolerių, o 
Taryba ieško viso šimto 
tūkstančių dolerių.

Visi žino, kad menševikai 
! ir smetonininkai nieko ne
reiškia, kai ateina finansi
niai vajai. Iki šiol BALF ir 
Tarybos iždus pripildydavo 
kunigų užangažuoti para- 
pijonai. Kas atsitiks su tų 
ištaigų iždais ir finansiniais 
vajais, kai tie parapi jonai 
savo kišenes iškratys į Ka
talikų Centro ir kitus tos 
srovės iždus?

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BĖDOS VOKIETIJOJ

Kai Vokietijoje įsikūrė 
pabėgėlių stovyklos, lietu
viai katalikai buvo suorga
nizuoti į lietuvių parapijas 
su lietuviškais kunigais. Bet 
dabar, kaip paaiški, tos pa
rapijos tapo panaikintos ir 
lietuviai priskiriami prie 
vokiškų parapijų.

Tai dar pusė bėdos. Pa
sirodo,.kad tose lietuviškose 
parapijose kungiai buvo pa
siėmę ne savą darbą, tai 
yra vesti bažnytinę metrika
ciją, nesiskaitydami su Vo
kietijoje veikiančia civiline 
metrikacija. Kunigai elgė
si kaip namie, kaip Lietuvo
je prie Smetonos, kur jo
kios civilinės metrikacijos 
nebuvo.

Dabar vokiečiai atsisako 
pripažinti bažnytinę metri
kaciją. Ypatingon bėdon pa
tenka tie, kurie stovyklose 
tuokėsi. Jie. turi bažnyti
nius šliūbus, bet neturi ci
vilinių. Vadinasi, tebeskai- 
tomi nevedusiais!

Pavyzdžiui, Amerikoj ir
gi neužtenka bažnytinio 
šliūbo. Pirmiausia norintie
ji tuoktis turi išsiimti civi
lini leidinia ir tiktai tada 
eiti pas kunigą, jeigu norį

Romoje gyveno tūla žydų 
kilmės mergina, Celeste di 
Porto. Karo metu, tikriau 
1943 metais, Celeste pra
dėjo draugautis su vokiš
kaisiais okupantais, taipgi 
su itališkais fašistais. Ji. 
mat, norėjo būti turtinga, 
gerai apsirengti ir gardžiai 
pavalgyti, kaip ji sakėsi.

Kai vokiškieji juodmarš- 
kiniai pradėjo medžioti žy
dų kilmės italus, paaiškėjo, 
Celeste di Porto jiems tar
navo šnipe. Kiekvieną as
menį, su kuriuo Celestė su
sitikdavo gatvėje ir pasi
kalbėdavo, ant rytojaus vo
kiškieji smogikai suimdavo!

Tuojau žmonėms buvo 
aišku, f kas do paukštis ši 
Celeste di PortoJiems bu
vo aišku, jog tai šnipė, pro- 
vokatorė, išdavikė!

Dėl to ją žmonės pradėjo 
vadinti Juodąja Pantera. 
(Pantera — tigro kilmės 
žvėris, žiauri, baisi, agresy
vi.)

Celestes tėvai taipgi su
rado, kad jų duktė yra Juo
doji Pantera. Tėvas, nepa
kęsdamas gėdos ir viduji
nių skausmų, nuvyko į po
licijos stotį ir liepė jį areš
tuoti ir daryti su juo, ką 
tik vokiškieji barbarai no
ri. Kai Di Porto buvo už
klaustas, kodėl jis savano
riškai pasiduoda, jis atsa
kė:

—Dėl to, kad atkentėti 
už savo dukters baisius dar
bus!. ...

Celestes motina ir dvi se
serys, nepakęsdamos gėdos 
ir pažeminimo, pasišalino iš 
Romos.

Bet Celestė pasiliko ir te- 
betęsė išdavikišką darbą. Ji 
tebepasiliko Juodąja Pante
ra! . *

Neužilgo buvo suimtas 
kitas žydų tautybės žmogus, 
jaunuolis Lazzaro Anticoli, 
Celestes jaunų dienų drau
gas.

Lazzaro Ąnticoli žinojo, 
kas jį išdaVė. Būdamas ka
lėjime, jis prapjovė savo 
kraujagyslę ir bėgančiuoju

krauju parašė tokį raštelį: 
“Mano vardas yra Lazza

ro Anticoli. Mane suarešta
vo Juodoji Pantera. Jeigu 
aš prieš mirtį savo šeimos 
nematysiu, tai noriu, kad ji 
atkeršytų Panterai už ma
no mirtį.”

Anticolis mirė • kalėjime. 
Savo šeimos, vadinasi, jis 
daugiau neinate.

Per tūlą laiką, po Romos 
išlaisvinimo Juodoji Pante
ra kažin kur buvo dingusi. 
Po vienerių metų, tačiau, 
vienas žydų kilmės karo ve
teranas Juodąją Panterą 
surado prostitučių name. 
Ji buvo suimta ir išlaiky
ta dvejus metus kalėjime. 
Po to buvo teista ir nu- 
smerkta 12-kai metų kalėti.

Bet reakcinė Italijos vai- . 
džia Juodosios Panteros pa
sigailėjo, ją iš kalėjimo pa
leido.

Tuomet Juodoji Pantera 
priėmė katalikų tikėjimą, 
patapo labai pamaldinga; 
ji padarė taip, kaip daug 
nįekšdarių, kaip., pav., kai 
kurie Amerikos šnipai-pro- 
vokatoriai kad padaro: pa
tampa katalikais.

Ęūdama gera katalike, 
Juodoji Pantera vis tebesi
trankė po Romos kavines ir 
užkampius. Gal būt ji da
bar, patapusi “gera,” tar
navo dabartinei Italijos val
džiai šnipe, gal kokį kitą už
siėmimą turėjo.

Prieš tūlą Jaiką Juodoji 
Pantera sėdėjo tūlame res
torane su savo pažįstamu
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Lietuvos Žinios
Įdomu, 
patari- 

katalikams išduotas 
kai 

ir Taryba paskelbė

šeši vardai brolių žalalių, 
dirbančiųjų Vilniaus kombina
te “Raudonoji žvaigždė,” ži
nomi visos respublikos darbo 
žmonėms.

Pranas ir 
—geriausieji 
pėjai. 19 d 8
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kolektyvinių ūkių. Zarasų ap
skrity visa Butvelių apylinkė 
tapo. kolektyvine.

Šiuo metu Lietuvoj viso yra 
apie 400 kolektyvinių ūkių.

Alfonsas žalaliai 
kombinato sukir- 
metais jie sutau

pė 70 tūkstančių decimetrų
odos. Jonas ir Antanas siste- 
matingai vykdo pamainų už
duotis 300 procentų. Taip pat 
gerai dirba Pranciškus ir Pe
tras. •<'

Per pastaruosius 3 metus še
ši broliai įvykdė 40 mėtinių 
normų.

TAI KODĖL GI LIETU
VIŲ DELEGATŪRA 
TAPQ UŽDARYTA?

Kunigų Draugo kores
pondentas St. Ųevenis aiš-

Kasmet 'auga skaičius dar
bininkų. dirbančiųjų Lietuvos 
socialistinėj pramonėj. Meta
lo ir medžio apdirbimo pra
monėj" per 11<2 metų darbinin
ku skaičius padidėjo 45 pro
centais, odos-avalynės — 51%, 
tekstilės pramonėj 
centais.
1948 metų mėnesius respubli
kos statybos darbininkų skai
čius padidėjo 74 procentu.

178 pro
per pirmuosius šešis

Tuo patim kartu pakeliamos algos vice-prezidentui ir 
atstovų buto pirmininkui. Pakėlimo negauna tik že
mesnieji valdžios tarnautojai, taip vadinami baltakal- 
nieriai darbininkai. s '

Čia nesigilinsime į klausimą, ar prezidentas ir jo ko
legos užsitarnavo šį algos pakėlimą.-Jie sako, kad jiems 
Sunku buvo pragyventi iš senųjų algų.

Tikėkime jais. Bėt kaip tada su darbo žmonėmis? Kaip 
tas pats mūsų prezidentas anuo laiku pažiūrėjo į gele
žinkeliečiu ir mainierių reikalavimą algų pakėlimo? Jis 
jų streikus brutališkai sulaužė..

Kas nors apie tai turėtų prezidentui gražiai primin-
th.

&
•n*

Tarybų Lietuvoj kas dieną 
I auga kolektyvinių ūkių skai
čius. Joniškio apskrity ne
seniai buvo 12 kolektyvinių 
ūkių, o dabar jų yra 36. 
įsteigti nauji kolektyviniai 
ūkiai “Artojas,” “Tarybinis 
Rytojus,” “Raudonoji 
va,” “Naujas Kelias.” 
palčių ir Linkaičių, 
valstiečiai, susitelkę į 
ūkio artelę, pavadino ją 
“Laisve.” Tauragės apskrity
je įšteigta daugiau ’ kaip 15

Vėlia- 
Trum- 
kaimų 
žemės

Lietuvos mašinų - traktorių 
stotys 1948 metais įdirbo že
mės 50 tūkstančių hektarų 
daugiau, negu 1947 metais.

Priešakiniai traktorininkai 
išarė po 1,000 ir daugiau hek
tarų žemės. Antai, traktori
ninkas žemaitis iš Šilutės 
MTS per sezoną įdirbo 1,206 
hektarus, Umrilovas iš Rudo
minas MTS—1,175 hektarus. 
Kaišiadorių MTS ,traktorinin
kai įvykdė po tris metines 
normas kiekvienas.

1948 metais MTS aptarna
vo beveik visu& kolektyvinius 
ūkius', 305 z^mės ūkio koope- 
ratyvines draugijas ir dau
giau kaip 16 tūkstančių in
dividualių valstiečių ūkių.

' ★ ★ ★
96,330 buvusių kumečių, 

mažažemių ir bežemių vals
tiečių gavo Tarybų Lietuvoj 
659,308 hektarus žemės neat
lyginamai ir neribotam laikui. 
Be žemės, jie gavo daug ar
klių. stambių raguočių, ottaip 
pat ir gyvenamųjų bei.ūkinių 
pastatų. .'

Šios reformos dėka Lietuvos 
kaime įvyko dideli socialiniai 
pakitimai;, ✓žymiai sumažėjo 
varguolių ir padidėjo viduti
nių ūkių skaičius. 1948' me
tais beveik visi vargingųjų 
yalštiečių ūkiai, neturėję nei 
arklio, nei karvės, aprūpinti

Pro restoraną ėjo kalėji
me mirusiojo Lazzaro An? 
ticolio motina ir Pantera 
pamatė.

— Atsiprašau! Ar tamsta 
nesatė*Juodoji Pantera? — 
kftausė "nustebusi moteriškė.

Pantera tylėjo, nusigan
do. Bet buvusi ten kita ma
ža mergaitė, mačiusi Pan
teros paveikslą spaudoje, 
suriko:

— Taip, taip! Jinai yra 
Juodoji Pantera!...

Kilo triukšmas. Susirin
ko būrys žmonių, — kiek
vienas jų norėjo atkeršyti 
Juodajai Panterai. Panteros 
sėbras paspruko. Ji pati 
taipgi bandė bėgti, bet ne
suspėjo. Kalėjime mirusio
jo Ąnticolio motina nugro- 
bė (panterą už pakarpos, 
smogė jai ir parbloškė. Ki
tos moterys taipgi puolėsi 
Panterą spardyti, mušti, 
plėšyti jos rūbus. Pantera 
pasiliko pusnuogė, šaukėsi 
pagalbos, bet jos vis negavo, 
— visi prieš ją!

Pagaliau pribuvęs polici
jai} tas išgelbėjo Panterą, nu- 
vesclamas ją policijos nuo
vadom Ant rytojaus Juo
doji Pantera buvo išlaisvin
ta.

Kur dabar ji?1
Niekas pežino.
Vienas aišku: ji nevyko 

pas savo motiną ir seseris. 
Galimas daiktas, ji bus kur 
nors klioštoriuje, vienuoly
ne.

(Medžiaga imta iš savait
raščio “Time”).

M. Galinis.

• I

i

(

galvijais ir arkliais.
★ ★ ★

Lietuvos Tarybų -Socialisti
nėj Respublikoj prieš laiką 
Įvykdytas metinis apskričių 
kinofikacijos planas. Per 1948 
metus kaimo vietovėse atida
lyta 40 naujų kinoteatrų. 
Respublikos kinoteatrų skai
čius šiuo metu dvigubai dides
nis negu prieškarinis kinotea
trų skaičius. Be pastovių ki
noteatrų, kaimo vietovėse vei
kia 84 kilnojami kinai.

f

2 pūsi.—Labvg (Liberty, Uth. Daily) -Tree.. Sausio 19, 1949
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 

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

Svečiuose Pas Didelės 
Šeimos Motiną

Tikras Mūsų Šalies Darbo Šeimų Gyvenimo Vaizdas
». hito it.

Rašo KAZYS BEVARDIS

dalinamės 
praeities, 
pakalbino 
naujame

Saulėtas pirmadienio po
pietis, sausio 3-čia diena. 
Antrą valandą po vidur
dienio atėjo aplankyti ma
ne vietos anglų laikraščio 
redaktorius Mr. Lane. Jo 
atsilankymo tikslas: palin
kėti nors jau pavėluotai — 
“Happy New Year.”

Kalbamės ir 
atsiminimais 
Pagaliau, jis
pasivažinėti jo 
automobilyje. Išreiškiau pa
dėką už jo drkugiškumą ir 
sutikau su jo pakvietimu.

Na, ir važiuojam!... 
Važiuojam be jokio plano, 
net neklausdami vienas ki
to, kur važiuojam. Važiuo
dami gėrimės gamtos gra
žumu: Žemė apklota bliz
gančiu nuo saulės 
spindulių, baltu sniegu. To
kios grožybės vaizdas gali
ma matyti tik specialiai su
derintose nuotraukose.

Važiuojame pro Fort Lee, 
N. J. miestelį. Mano drau
gas redaktorius sustabdė 
automobiliu ir, iššokęs iš jo, 
riščia nuskubėjo į dviejų 
aukštų, vienos šeimos stu- 
belką. Už valandžiukės, iš
ėjo lydimas simpatingos iš
vaizdos, raudonplaukės mo
teries. Redaktorius,, supa
žindindamas, sako:

— Tai čia Mrs. Heil, 24 
vaikų motina, apie kurią 
esu tau kalbėjęs. Ji kviečia, 
kad ir tu užeitum į svečius.

Aš itin nesurasdamas ki
tokio argumento sakau, 
kad aš tik važinėju, o ne 
vaikščioju. Jis (redakto
rius) ištraukė mano ketur- 
ratį iš automobiliaus ir už 
poros minutų buvom didžio
sios šeimos name.

Kambariai čysti ir viskas 
gražiai sutvarkyta. Viena
me kambaryj buvo girdėti 
klegėsis mažų vaikučių. 
Mrs. Heil atidarė to kam
bario • duris ir paaiškino, 
kad šie penki mažuliukai 
yra jos augintiniai. Man 
buvo viskas interesinga, 
bet kartu ir nesuprantama: 
Dvidešimt keturių vaikų 
motina ir 5 augintiniai?

.Moteris pripylė po čier- 
kutę “naujametinės” ir lin
kėdami vieni kitiems lai
mių dėl šių naujų metų, 
čierkutes ištuštinome.

Mano draugas redakto
rius aiškina moterei šį ne
tikėtą mūsų apsilankymą. 
Esą, važiuodami pro šalį, 
atsiminėm apie jūsų didžią
ją šeimyną. Norėčiau, kad 
papasakotumėt apie savo 

‘šeimyną, o aš sudarysiu is
toriją. Rodos, mūsų laik
raštyj nebuvo nieko rašyta 
apie jus nuo to laiko, kai 
jūsų trys sūnūs buvo vienu 
sykiu pašaukti kariuome
nėn. Moteris patraukė pe>- 
čiais ir sako:

“Na, tai ką aš jums 
galiu pasakyti. Visi sveiki 
ir šventes praleidom labai 
linksmai. Kalėdomis buvo 
susirinkę visi mano vaikai 
ir anūkai. Tik vyriausias 
sūnus Thomas negalėjo pri
būti. Mat,' jis gyvena Cle
veland, Ohio, tai dėl darbo

aplinkybių ir tolimos kelio
nės negalėjo pribūti. At
siuntė man ir tėvui dova
nų ir rašė, kad Velykų 
šventėmis tikrai atvažiuos.

“Turėjome visko pa
kankamai. Aš iškepiau du 
dideįius kalakutus ir .išvi
riau rūkytą kumpį. Tėvas 
parūpino kitokių užsigar- 
davimų.”

Redaktorius, norėdamas 
dažinoti daugiau įdomesnio', 
paprašė papasakoti iš per
gyventų senesnių laikų. 
Mrs. Heil, itin nenorėdama 
net ir prisiminti 
giliai atsiduso ir 
pasakoti:

“Mes apsivedėm,

praeitį, 
pradėjo

taip sa- ' 
kant, nepilnamečiai. Aš bu- : 
vau 14 metų amžiaus, o ma
no vyras Thomas 1K9. Tai 
buvo 1911 metais. Thomas 
tada neturėjo nuolatinio 
darbo ir nedaug uždirbo. 
Padirbdavo kiek, tai ir vėl 
atleistas ir vėl turi važinėti 
ir ieškoti kito darbo. Tų 
mažuliukų, tai vienas pa- ! 
gal kitą ir tankiai po du. 
Kai sulaukiau 22 metų am
žiaus, tai buvau septynis 
kartus motina ir turėjom 11 
kūdikių. Buvo sunkus gyve
nimas. Aš stengdavausi irgi 
padėti bilas apsimokėti. Ne
toli nuo ten, kur gyvenom, 
buvo kriaučių dirbtuvė. Aš 
parsinešdavau guzikų iš tos 
dirbtuvės ir, vaikučiam su
migus, apsiuvinėdavau tuos 
guzikus. Nedaug už tą dar
bą gaudavau atlyginimo, 
bet visgi būdavo šioks tokš 
pridėčkas prie Thomo už
darbio.

“1927 metais Thomas ga
vo darbą pas Geo. Brewster 
& Co., Bogota,- N.J. ' 
tada turi nuolatinį ir pasto
vų darbą ir jau virš 21 me
tai ten dirba.

“Kai 1930 meta'is prasi
dėjo • ta didžioji bedarbė, 
tai sykiu ir mano baimė 
■prasidėjo, kad tik Thomą 
neatleistų nuo darbo. Dar 
jam neįžengus vakare ' į 
stubą, aš pasitikdavau su 
klausimu: Ar dar, neatlei
do iš darbo? .

“1933 metais nusipirko
me ant išmokėjimo šią stu
bą. Nors dar visos skolos 
neišmokėjome, bet turime 
kur gyventi.”

Mrs. Heil bekalbant, par
ėjo’ iš mokyklos dvi rau
donplaukės mergaitės. Ji 
paėmus mažesniąją už ran
kutės,.sako: • •

“Tai čia mano jauniausia, 
24-toji, gimusi 1938 me
tais.”

Redaktorius' vėl įsimaišė. 
Jis sako:

“Reiškia, 1938 metais 
maitinote šeimyną iš 26 

' ypatų?”
Moteris, pamąsčiusi va

landžiukę, atsako:
“Taip, bet mes visada T>a- 

į jėgdavom šiaip ar taip išsi
risti. Man bile yra pieno ir 
miltų. Aš esu išmokus pa
gaminti daug pieniškų ska
nių valgių. Kožną dieną 
pienius atveždavo 4 dėžes 
(4 dėžės sudaro 48 kvor-

s>
tik dėl Thomo, nes jis sun
kiai'dirbo, tai jam reikia 
daugiau ir valgyti.

“Dabar didelės bėdos nė
ra, 15 jąu apsiženijo, o 9 
dar namie. Už auginimą tų 
5 augintinių gaunu apmo
kėti.

“Šiuodu, tai mano duk
ters. Apsivedė su tokiu ‘pa
laidūnu’ ir jau du metai, 
kaip jis pranyko ir niekas 
nežino, kur jis yra.

“Tas juodaplaukis, tai 
mano sūnaus. Apsivedė su 
labai gera mergaite, bet 
vargšę užklupo TB (džio
va), ir jau virš metai lai
ko — mirus. •

“Anie du, tai mūsų'bu
vusių kaimynų. Stuba, ku
rioje jie gyveno, tapo par
duota ir jie turėjo išsikrau
styti. Jiedu gavo ‘fornišrū- 

o vaikučius aš paė
jau metai

mį,’ 
miau auginti, 
laiko, kaip tie žmonės ieško 
kambarių ir negali surasti. 
Na, tai taip grumiamės ir 
skurstame, bet gyvenam.

“Kaip iš pradžios, Mr. 
Lane, priminėt apie mano 
sūnus, kada jie buvo ka
riuomenėje, tada tai man 
bu^o vargas. Kiek rūpesčių 
ir ašarų esu išliejus! Da
bar ir pamislyti nesinori. 
Kai tik būdavo akis už
merkiu, tai sapne ir matau, 
būk mano sūnūs sužeistas 
kraujuose 'voliojasi; būk jį 
matau vežant mirštantį ir 
visomis pajėgomis jis šau
kia mane — mama, mama, 
mama!

“Aš pašokdavau iš mie-. 
go ir, desperacijos apimta,! 
bėgdavau į skiepą verkti, 
kad nepabudinčiau iš mie
go šeimynos. Per adynų 
adynas viena sėdėdavau 
skiepe; verkdavau ir svajo- 

Nuo I davau apie savo mylimus 
vaikelius.”

Moteris apsipylė ašaromis 
ir jos balsas* nutrūko. Po 
valandžiukės, apsišluostė 
ašaras *ir lyg keršto apim
ta, pakeltu balsu, sako:

“Apsaugok, Dieve, kad- 
to daugiau nesulauktume! 
Tų milionų rtiotinų ašaros 
privalėtų turėti bent kokios 
reikšiųės. Bet ar taip yra? 
Jau ir vėl, kai šunys stau
gia už naują karą! Jie ne- 
pasiganėdinę, kad Europoje 
yra šalis, kuri nešoka taip, 
kaip milionieriai nori. Jie 
nori kontroliuoti pasaulį ir 
kad mūsų -sūnūs tatai dėl 
jų padarytų. Bet nė jie, nė 
jų sūnūs neina kariauti.”

Redaktorius vėl įsimaišė, 
sakydamas, kad praeitame 
kąre daug ir bagočių sūnų 
kariavo. Moteris net susi
judino ir visa drąsa atšovė:

“Taip, jie buvo kariuo
menėje . ir buvo visokiais 
medaliais apsagstyti, bet 
jie tik per žiūronus matė 
karo frontą! Mano sūnūs 
buvo karo frontuose ir jie 
man papasakojo, kaip tie 
bagočių sūnūą ‘kariavo’ ir 
gavo medalius.

“Kada‘mes auginome sa
vo vaikus ir krimtomėą ne- 
datekliais, tada nieks mūsų 
nežinojo. Bet kai užaugino
me, tai išgabeno mūsų sū-

tas) pieno. Mėsą pirkdavau nūs, kad žudytų kitos tau-

Aš.

s ■ ■ * ii- L
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Biednuomenė Rauda 
Savo Kūdikių

talpintis senoje krautuvėje, Chicagoje, iški-Priversti
lūs gaisrui, Nichols šeima neteko trijų sav6 kūdikių, 
L 2 ir 4 metų amžiaus. ČiaVtevai matosi raudant prie 

šermeninėje paguldytų savo kūdikių. *

Mūsų Pačių Didieji Darbai
Imant iš eilės, kaip jos 

sužymėtos kalendoriuje, ar
tinasi bent penkios 
sios darbymetės, 
labai reikės mūsų 
talkos. Jomis bus:

Lietuvių Namo 
vės suvažiavimas 29-tą šio 
mėnesio.

Laisvės suvažiavimas ir 
bankietas 30-tą.

L i e t u v ių Literatūros 
Draugijos vajus pradedant 
su vasario 1-ma.

Laisvės bazaras vasario 
mėnesį. '

Moterų Dienos minėjimai 
ir jų kampanijos pavarto
jimas už taiką ir laisves.

Suvažiavimai, bazaras,. 
reikalingi delegatų - svečių 
ir pasveikinimų - dovanų. 
LLD reikalams taipgi ne 
pro šalį dovanų primesti. 
Ir visi veiksmai reikalingi 
mūsų visų dalyvavimo, mū
sų darbo.
' Draugės 
rininkės) 
Bendrovės 
myti, jog labai svarbu pa
čioms dalyvauti arba įga-

didžiau- 
kurioms 
draugių

Bendro-

dalininkes (šė- 
Lietuviu Namo 
prašomos įsitė-

linti jums žinomus dalyvau
siančius suvažiavime asme
nis, vyrus ar moteris, atsto
vauti jus tame suvažiavime. 
Jeigu suvažiavime nebūtų 
reikiamo skaičiaus šėrų at
stovauta, suvažiavimas ne
galėtų įvykti, trukdytųsi 
įstaigos darbas, o bendrovė 
tūrėtų panešti naujas išlai
das suvažiavimo šaukimui. 
.Įstatymai reikalauja di
džiumos šėrų atstovybės su
važiavimų įstatymiškumui.

S. Sasna.

Sausi vaisiai iš didžiųjų 
dėžių perkant po svarą bū
na neblogesni už sudėtus 
pakeliuose, kuriuose per
kant sumokame už tas dė
želes ir už sudėstymą.

Los Angeles. — Jau tre
čia savaitė, kai šalčiai var
gina pietinę Calif orniją.

Vienoje Chicagos koply-, 
čioje; tarp gražių gėlių vai
nikų, stovėjo' trys maži kar
steliai. Juose gulėjo trys 
kūdikėliai: Joyce 4 metų, 
Sandra May 2į m., ir Her
bert 18 mėnesių. Tai buvo 
aukos gaisro, sunaikinusio 
penkių asmenų butą, geriau 
pavadinus, laužą, ir pasiė- 
musio tris mažus' kūdikė
lius.

Šalia karstelių kai stul
pas stovėjo Bernice Nichols, 
motina. Ji susikaupus pas
kutines jėgas bandė užsilai
kyti heroiškai, nepasiduoti 
širdį veriančiam skausmui, 
bet pamačiusi kitos motinos 
mažą sūnelį, neišsilaikė ne- 
pravirkus.

Atėjus laikui išlydėti -ne
laimingus vaikelius į Ar
lington kapus, laidotuvių 
direktorius,' pasakęs kelis 
atsisveikinimo žodžius, da
vė ženklą savo pagelbinin- 
kams nešti karstelius į la- 
vonve^imį. Į šaltus kapus 
nelaimingai žuvusius mažu
čius lydėjo mažas būrelis 
giminių ir draugų.

Geraširdis kapinių direk
torius šiek tiek palengvino 
tėvų širdgėlą, paaukodamas 
plotą kapinių žemės gražioj 
vietelėj, kitaip vaikeliai bū
tų palaidoti ilgėtoms pa
skintame kampelyje.

Liepsnos, sunaikinusios 
šeimos butą, sunaikino ir 
paskutinį turtą, apart kelių 
dolerių, kuriuos motina tą 
vakarą iš darbo parsinešė.

Bernice Nichols dirbo 
naktimis už patarnautoją. 
Paliko ji tą vakarą savo ke-

Šeimininkėms
Ši Skyrių Veda E. V.

tos tokius pat vargo žmo
nių sūnus ir ką už tai gavo?

“Mano 'sūnus Juozas su
grįžo suardytais nervais ir 
buvo sužeistas. Sugrįžęs 
net ir darbo negavo: Gerai, 
kad tėvas įprašė pas Brews
ter, tai dirba. Jis jau metai 
apsivedęs, bet neturi kam
barių. Gyvena ‘fornišrū- 
myj.’ Tegu tie bagočiai 
rengiasi prie karo ir tegul 
patys ir kariauja.”'

Redaktorius mandagiai 
moteries atsiprašė, sakyda
mas, kad jau mums laikas 
keliauti. Atsisveikinant jos 
ranka drebėjo, o veido, iš
vaizdoje matėsi koks tai 
kerštas.

Važiuojam linkui namų 
ir nesikalbam. Pagaliau, 
redaktorius prabilo:,

“Na, o kaip tau patiko 
Mrs. Heil ‘spyčius?’ ”

Atsakiau jam, kad aš su
pratau ne kaipo “spyčių,” 
bet kaipo pasiskundimą 
vargšės moteries prieš tą 
kapitalistinėj . sistemoj eg
zistuojančią didžiąją netei
sybę.,

Tuom sykiu automobilius 
sustojo. Jis man pagelbėjo 
išsirangyti iš jo. Pasakėm 
vienas antram labą naktį ir 
iki kitam pasimatymui. •

AVIŽINIAI (OATMEAL) 
PYRAGAIČIAI

Vienas puodukas avižinių 
miltų

puodukas paprastų pyra- 
ginių miltų

pusė puoduko sukapotų 
razinkų

ketvirtadalis puoduko 
sviesto

puodukas cukraus
2 kiaušiniai

2 šaukšteliai kepimui mil
telių

šaukštėlis vanilos, biskis 
druskos.

Ištrink sviestą po biskelį 
pilant cukrų, sudėk išplak
tus kiaušinių trynius. Mil
tus persijok su kitais sau
sais pridėckais, sudėk ra- 
zinkas, gerai išplak kiauši
nio baltymą ir ten supilk. 
Sumaišyk gerai viską kar
tu. Turėk ištaukūotą blėtą. 
Išdėstyk jon tešlą su šaukš
teliu po biskį, prispausda
ma gražiai prie blėtos ir 
kepk ne per karštame pe
čiuje apie 17 minutų.

NELAIMĖS PUDINGAS
Kartą mūsų ruoštą pra

mogą įvairios kliūtys su
trukdė, liko daug maisto, 
tarpe zkitko, — daug bulvių 
salad, virti^ morkų. Kamgi 
bedilgins apetitą tokius val
gius vartoti kitą dieną? At
ėjo fnintis — vistiek reikės

išmesti, reikia pabandyti 
ką naują padaryti :

Sugrūdome bulves ir iš
bandymui pakepėme ant 
grotelių pyragaičių, kurie 
karšti buvo skanūs prie mė
sos ar su varške, bet atšalę 
— ne. Ir vienos keptos mor
kos ne kažin kaip skanios. 
Bet kada sugrūstos bulvės 
likosi sumaišytos su tokio
mis'pat morkomis, dadėta 
kiaušinių ir trejetą šaukš
tų miltų, išėjo skanus gelto
nasis kugelis. Tinka prie 
mėsos valgyti karštas, o šal
tas dar skanesnis. Kepė blė- 
toje apie valandą;
VARŠKĖ (POT CHEESE)

Kur eina klausimas mais
tingumo, ne parodos, iš 
puodo pirktos varškėš sva
ras ištrintas sykiu su apie 
ketvirtadaliu svaro sviesto 
ir apie stikline pieno suda
rys apie porą svarų “cream 
cheese.” .Šis bus riebesnis 
už pirktąjį gatavą ir daug 
pigesnis. Tik gal neatrodys 
taip švelnus, nes taip smul
kiai neištrinsi ir neprivary
si oro.

Kad imamas apvalias 
druskos ar kitkam indelis 
neslydinėtų 'iš rankos, už
mauk dvi ankštas gumines 
rinkeles netoli viena kitos.

Šių Dienų Tragedija: Ugnyje Žuvo Trys Vaikai
Rašo MOTINA -

turis vaikučius tėvo globo
je. Nesitikėjo ji jokios ne
laimės.-Juk ne pirmu kartu 
ji palieka tėvą ir vaikučius 
ir eina uždarbiauti, kad da- 
sidėjus prie vaikų maitini
mo. Vyras ištikimas, jis 
vaikučius gražiai paguldo, 
ir tik tada pats eina poil
siui, kad ant rytojaus turė
jus spėkų parduoti darbda
viui.

Jauna, 23 metų motina, 
nenujausdama savo nelai
mės, iš darbo išėjus dar už
suko kur su draugėmis pa
sivaišinti. Ak, kad bent tai 
nebūtų atsitikę tą vakarą, 
tą baisų vakarą! Tą trage
dijos vakarą !

Sužinojusi, kas įvyko, ji 
puolė prie vyro spiegdama: 
“Ar aš kalta?!”

Vyras ramino ją. “Čia 
niekas nekaltas, kaip trū
kumas gyvenamų bjatų.” ■

Neturėdami kur gyventi, 
Nichols šeima buvo įsL 
kraustę į. seną krautuvę, 
kurioj įtaisyta laikini kam-, 
bariai, iš kurių jau buvo 
prašoma išsikraustyti. Bet 
kur kraustytis?

Niekas "nežino, kaip de
gantis virtuvės pečius už
degė kambarius-su miegan
čiu tėvu ir keturiais mažais 
vaikais. Jauniausią, 5 mė
nesių, tėvas vos išgelbėjo įš 
degančios lovelės, bet skau
džiai apdegusį.

Kas kaltas? Kalti mies
to pareigūnai, kurie nieko 
nedaro, kad būtų žmonėms 
kur saugiai gyventi. Kalti 
ir mes, kurie neverčiame 
šalies valdžią tuomi klausi
mu rūpintis. Tai ne pirmas 
ir ne paskutinis toks tra
giškas įvykis. Kasdieną gir
disi' per . radiją, laikraščiai 
praneša tokius ir panašius 
įvykiui. —Vilnis.

Today’s Pattern

® c

9311 
SIZES 

S—14—16 
M-18-20 
1-40-42

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siuskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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(Tąša)
— Na, ką gi, pulkininke, — tarė ge

nerolas, — teplėšia. Matau, jie jau labai 
to nori, — pridūrė jis,* šypsodamasis ir 
rodydamas į kazokus.

Negalima įsivaizduoti, koks nuostabus 
buvo kontrastas tarp to nerūpestingo 
tono, kokiu generolas ištarė šiuos žo
džius, ir tarp reikšmės, kokią jie turėjo 
šioj karinėj aplinkoj.

Per valandėlę dragūnai, kazokai, pės
tininkai džiūgaudami išsipylė kreivais 
skersgatviais, ir tuščias aūlas akimirks
niu atgijo. Ten griūva stogas, kirvis 
daužo kietą medį ir išlaužia lentines du
ris; čia užsidega šieno kūgis, tvora, sa- 
klė, ir tiršti dūmai stulpu kyla į giedrą 
orą. Štai kazokas tempia maišą miltų ir 
kilimą; kareivis džiugiu veidu išneša iš 
saklės skardinį dubenį ir kažkokį skudu
rą; antrasis, atkišęs rankas, stengiasi 
pagauti porą vištų, kurios kudakuoda
mos daužosi į tvorą; trečiasis kažkur su
rado didžiulį kumganą (ąsotį) pieno, ge
ria ir, garsiai kvatodamas, meta jį že-‘ 
mėn.

Batalionas, su kuriuo ėjau iš N tvir
tovės, taip pat buvo aūle. Kapitonas sėdė
jo ant saklės stogo ir iš trumputės pyp
kutės pūtė savo sambrotališko tabako dū-, 
melius taip ramiai ir abejingai, kad, jį 
išvydęs, užmiršau, jog aš priešininko 
aūle, ir man pasirodė, kad jame jau
čiuos visiškai kaip namie.

• — O! Ir jūs čia? — tarė jis, pastebė
jęs mane.

Aukštasis Rozenkrancas tai šen, tai 
ten švaistėsi aūle: jis be perstogės ko
mandavo ir atrodė nepaprastai susirū
pinęs. Mačiau, k^ip jis iškilmingai išėjo 
iš vienos saklės; tuoj paskui jį du ka
reiviai vedė surištą seną totorių. Senis, 
kurio visus drabužius tesudarė sudris
kęs margas bešmetas ir lopiniuotos kel
nės, buvo toks liesas, kad standžiai su
trauktos už susikūprinusios nugaros jo 
kaulėtos rankos, atrodė, vos besilaikė 
prie pečių, ir kreivos basos kojos vos te
judėjo. Jo veidas ir net dalis skustos 
galvos buvo gilių raukšlių išvagoti; per
kreipta bedantę burna, ąpaugusi žilais 
pakirptais ūsais ir ba!rzda, be paliovos 
judėjo, tarsi kažką kramtydama; tačiau 
raudonose, be blakstienų akyse dar žė
rėjo ugnis ir aiškiai švietė senatviškas 
gyvybės nebranginimas.

, . * . 1 *
Rozenkrancas per vertėją paklausė jį, 

kodėl neišėjęs su kitais.
— Kur man eiti?'— tarė jis, ramiai 

žvelgdamas į šalį.
— Ten, kur kiti išėjo, — pastebėjo 

kažkas.
— Džigitai išėjo kautis su rusais, o aš 

senis.
— Argi tu nebijai rusų?
— Ką man'rusai padarys? Aš senas,

— tarė jis vėl, nerūpestingai apžvelgda
mas būrelį, sustojusį aplink jį.

Grįždamas atgal, aš mačiau, kaip ši
tas senis, be kepurės,^surištomis ranko
mis kratydamasis sėdėjo už linijinio ka
zoko balno ir tuo pačiu bereikšmiu žvilg
sniu žvelgė aplink save. Jis buvo reika
lingas, pasikeičiant belaisviais.

Užlipau ant stogo ir įsitaisiau greta 
kapitono.

Pašaukėm trimitininką, kuris turėjo 
degtinės ir užkandžių. Kapitono ramu
mas ir abejingumas nenoroms veikė ir 
mane. Valgėme keptą fazaną ir kalbėjo
mės, nė kiek nepagalvodami, kad žmo
nės, kuriems priklausė saklė, ne tik ne
norėjo mūsų čia matyti, bet vargu bega
lėjo pamanyti, kad mes iš viso egzistuo
jame.
1 — Rodos, priešų buvo nedaug, — ta
riau aš, norėdamas patirti jo nomonę 
apie buvusias kautynes.'

— Priešų? — pakartojo jis nustebęs.
— Priešų visiškai nebuvo. Argi tai gali
ma pavadinti priedu? Palaukit pavaka
rio, kai pradėsime trauktis, pamatysite, 
kaip, pradės lydėti. Kiek jų iš ten išsi
pils!' — pridūrė jis, rodydamas pypkę 
į tarpumiškį, per kurį traukėme ryte.

— Kas gi čia? — neramiai' paklau
siau aš, nutraukdamas kapitoną ir ro
dydamas Dono kazokus, kurie netoli mū
sų spietėsi aplink kažin ką.
,Jų tarpe buvo girdėti kažkas pana

šaus į vaiko verksmą ir žodžiai:
* —Ei, nekirsk ... stok ... pamatys-... 

jAr turi peilį Jevstigniejičiau? ... Duokš 
peilį... •

LEVAS TOLSTOJUS 
t

1 ■ ----- - \

Savanorio pasakojimas

—. Ką nors jau dalina, biaurybės, — 
ramiai tarė kapitonas.

Bet tuo pačiu metu iš už kampo stai
ga išbėgo įraudusiu, išsigandusiu veidu 
gražusis praporščikas ir, mosuodamas 
rankomis, šoko prie kazokų.

— Nelieskite, nemuškite jo! — šau
kė jis vaikišku balsu.

Pamatę karininką, kazokai prasiskyrė 
ir paleido iš rankų baltą ožiuką. Jauna
sis praporščikas visiškai sumišo, sumur
mėjo kažką ir susidrovėjęs sustojo prie 
jų. Pamatęs ant stogo mane ir kapitoną, 
jis dar labiau paraudo ir pasišokinėda
mas pribėgo prie mūsų.

—Aš maniau, kad jie nori nužudyti 
waiką, — tarė jis, baikščiai šypsodama
sis.

X

Generolas su raiteliais jojo priešaky. 
Batalionas, su kuriuo keliavau iš N tvir
tovės, liko ariergarde. Kapitono Chlopo- 
vo ir poručiko Rozenkranco kuopos trau
kėsi kartu.

Kapitono pranašavimas visiškai pasi
teisino: kai tik įžengėm į siaurą tarpu
miškį, apie kurį jis kalbėjo, iš abiejų 
pusių ėmė be paliovos mirgėti raiti jr 
pėsti kalniečiai, ir taip arti, kad aš la
bai gerai mačiau, kaip kai. kurie, pasi
lenkę, su šautuvu rankose, perbėgdavo 
nuo vieno medžio prie kito.

Kapitonas nusiėmė kepurę ir pamal
džiai persižegnojo. Kai kurie seni karei-, 
viai pasielgė taip pat. laiške pasigirdo’ 
žvygavimas ir šauksmas: “Jai giaur! 
Urus jai!” Sausai, trumpai vienas pas
kui kitą pokšėjo šautuvų šūviai, ir kul
kos spiegė iš abiejų pusių. Mūsiškiai 
tankiai atsišaudė; gretose tik retkar
čiais pasigirsdavo šitokios pastabos: 
“Mat, iš kur jis pliekia, jam gerai iš už 
miško, reiktų pabūklo...” ir tt.

Pabūklai išvažiavo į grandinę, ir pO'1 
kelių salvių karteče priešas, atrodo, ap- 
silpdavo, bet po valandos, kai tik kariuo
menė pasijudindavo, vėl sustiprindavo 
ugnį, vėl pasigirsdavo šauksmai ir stau
gimas.

Kai pasitrankėm trejetą šimtų sieks
nių nuo kaimo, virš mūsų ėmė švilpda
mi lėkti, priešo sviediniai. Mačiau, kaip 
nuo sviedinio žuvo kareivis.. . Bet kam 
pasakoti šito baisaus reginio smulkme
nas, kai ąš pats daug duočiau, kad galė
čiau jį užmiršti!

Poručikas Rozenkrancas pats šaudę iš 
šautuvo, nė valandėlės nenutildamas, už
kimusiu balsu rėkė ant kareivių ir iš vi
sų jėgų lakstė nuo vieno grandinės galo 
prie kito. Jis buvo truputį pablyškęs, 
ir tas labai tiko jo karingam veidui.

Gražusis praporščikas buvo entuzias
tiškai nusiteikęs: puikios juodos jo akys 
žėrėjo drąsa, lūpos nežymiai šypsojosi; 
jis nuolatos jodinėjo pas kapitoną ir pra
šė leidimo pulti.

— Mes juos atmušim, — įtikinamai 
kalbėjo jis, — iš tikrųjų-atmušim.

— Nereikia, — trumpai atsakinėjo 
kapitonas:’ — reikia trauktis.

Kapitono kuopa užėmė pamiškę ir gu
lėdama atsišaudė. Kapitonas savo nudė
vėtu surdutu ir pašiurpusia kepurėle, 
paleidęs balto arkliuko pavadžius ir 
trumpose kilpose surietęs kojas, tylėda
mas stovėjo vietoje. (Kareiviai taip ge
rai žinojo ir dirbo savo darbą, kad ne
buvo reikalo jiems įsakinėti.) Tik ret
karčiais jis stipresniu balsu šūkteldavo 
ant tų, kurie pakeldavo galvas. Kapito
nas atrodė nelabai karingai, bet užtat 
taip teisingai ir paprastai, kad mane 
tiesiog apstulbino. Štai, kas iš tikrųjų 
drąsus, nejučiomis dingtelėjo man į gal
vą.

Jis buvo visiškai toks pats, kokį aš jį 
visada matydavau; tokie patys ramūs 
judesiai, toks pats lygus balsas, tokia 
pati neklastinga jo negražaus, bet pa
prasto veido išraiška; tik šviesesnis, ne
gu paprastai, žvilgsnis rodė įsitempimą 
žmogaus, ramiai atliekančio savo darbą., 
Lengva pasakyti: toks pats, kaip ir vi
sada! Tačiau kiek įvairių atspalvių pa
stebėjau kituose: vienas stengiasi. atro
dyti ramesnis, kitas — rūstesnis, treęias 
— linksmesnis, negu paprastai; o iš ka
pitono veido galima lįuvo pastebėti, kad. 
jis nė nenuvokia, kam reikia apsimesti.

(Bus daugiau)

What Is the Price of Freedom in America?
By ALBINA RAGUTIS

America — land of freedom 
and opportunity! How much 
truth can be found in 'that 
statement? The civil rights of 
the American people are at 
stake. They (are at stake be
cause of frameups.

The Tom Mooneys and the 
Molly Maguires were Irish 
workers who were framed by 
the big business. But when 
Tom Mooney died he wasn’t the 
sole victim. The' other victim 
was the peoples fight against 
war. Mooney was framed to 
whip was hysteria in the name 
of preparedness..

When Sacco and Vanzetti 
were legally murdered in 1927 
they were the immediate vic
tims. The other victim was the 
labor movement which was 
beaten back.

When Hitler and Goering 
framed the Communist Dimit- 
row they not only tried to 
murder him but also the Ger
man democracy and peace. They 
failed to murder him, but they 
did succeed in the latter.

What, then, is the goal of 
the latest frameups in our 
country — the current trial of 
the 12 Communist leaders?

In the case of the Adminis
tration’s trial of the Commun
ist Party, the goal is not only 
to throw them ipto jail; their 
goal is to crush as subversive 
any resistance to the drive to
ward world war III.

Of the twelve Communists, 
some are younger and some 
are older.

Of the older ones, William Z. 
Foster was one of the leaders 
in the Spokane Free Speech 
Fight of the IWW in 1909. Ir
ving Potash was an earnest

student when he was arrested 
in the notorious Palmer Raids 
in the 1920’s and held for de
portation. Communists such as 
Foster anfl Potash, Hall, Sta- 
chel, Winters and Williamson 
helped to build the labor move
ment of today, and Philip Mur
ray is Well aware of it. They 
believed in and fought for the 
rights of the working class be
cause they were opposed to the 
capitalist system. The younger 
comrades, Gates and Thompson, 
are already veterans of two 
anti - .fascist wars. Winston 
and Davis are tried and trusted 
leaders of the Negro people in 
their struggle for , democratic 
rights.

We have a fine blending of 
various age levels — from 
Foster who goes back to the 
IWW to those who are the 
youth leaders of yesterday. We 
have those who led struggles of 
the unemployed in the 1930’s. 
There is not a singly member 
of the CP National Comfhittee 
who has not been actively en
gaged in organizational work, 
mass demonstrations, militant 
struggles of the people, and 
who has not been arrested for 
these activities.-

I, like all their comrades, 
worry about the dangers of 
prison terms because ten years 
is a long time'— 20 years is 
a lifetime. Our comrades have 
unconquerable souls and wills 
of iron. Prison canndt break 
their spirits. But prison can 
break bodies and crush flesh 
and blood. They, do not want to 
go to prison, to be martyrs, to 
leave their families, to be taken 
away from thefr work, to 
spend endless days of wasted 
lives. But the thing of main

ULEVELANDO ŽINIOS
Eina Keletas Streikų

Dabartiniu laiku Clevelande 
eina keli streikai, vienas jau 
nuo lapkričio' 10 dienos.. Patter- 
son-Sargent Co. 230 darbinin- 

’kų, vadovybėje" Gas, Coke & 
Chemical' Workers Unijos 
(CIO) yra pasiryžę laimėti sa
vo kovą. Kad ir šalta yra pi- 
kietuoti, bet darbininkai laiko
si gerai, kaip vyrai, taip ir mo
terys. Buvo ir susirėmimą ; ban
doma įsileisti skebus, išgauti 
indžionkšiną, bet streikieriai 
pildo savo užduotis, pikiej;uoja 
masiniai. •

Man prisiuntė telegramą, ku
rioj sakoma: “Sunku verstis,' 
kadangi pragyvenimo išlaidos 
labai aukštos, maisto kainos 
aukštos, reikia mokėti rendą, 
reikia 'šeimynas užlaikyti. Bet 
yra gerų žmonių tarp namų 
savininkų ir biznierių, kurie 
mums padeda, duoda ant bargo 
kol nedirbame. O kai pradėsi
me dirbti, tai atsiteisime., Mum 
tas priduoda daugiau energijos 
ir esame pasiryžę vesti tą ko
vą iki pilno laimėjimo ir esame 
nusistatę laimęti, nepaisant tų 
visokių keblumų, kuriuos kom
panija stato mums, bandydama 
sudemoralizuoti s t r e ikierius. 
Bet tas kompanijai nepavyks.”

,Tai tokios rūšies buvo tele
grama. Unija reikalauja 20 cen
tų į valandą daugiau mokesties, 
kompanija siūlo 10 centų. Uni
ja taipgi reikalauja, kad kom
panija pripažintų uniją šapoj.

S. K. Wellman Co. darbinin
kai streikuoja jau nuo lapkri
čio 16-toS; Neseniai buvo kau- 
tynė , su policija ir skebais. 
Warner & Swasey Co. darbi
ninkai išėję į streiką. Tų dviejų 
dirbtuvių darbininkai priklauso 
nepriklausomose (Independent) 
unijose. Wellman kompanijos 
darbininkai priguli Mechanics 
Educational Society of Ameri
ca; Warner & Swasey darbi
ninkai priklauso International 
Association of Machinists. Jie 
reikalauja po 10 centų į valan
dą daugiau algos. Kompanija 
siūlo 5 centus.

Streiko Jaukė yra apie 2,000

darbininkų. Vien Warner & 
Swasey kompanijai dirba 1,800. 
Sakoma, kad toje dirbtuvėje ne
buvo streikų per 33 metus.

Tokių streikų trumpu’ laiku 
bus daugiau. Reakcionieriai sa
ko, kad Naujoji Dalyba sugrį
žo ir darbo biurokratija vėl at
gijo. Tai ir vėl naujas išmis- 
las tų, kurie palaiko Taft-Hart- 
ley aktą. Jie yra ekspertai fa- 
brikavime išmislų.

ADF maliorių skyrius pa
skelbė, kad prisiėjus daryti nau
jus kontraktus su kontraktoriais 
bus statoma reikalavimas pa
kelti algas 25 centus į valan
dą. Ką kontraktoriai į tai at
sakys, dar negalima žinot, bet 
galima spėti, kad tokia naujie
na nekaip jiems patiks.

ADF ir CIO dabar yra kivir
čuose.' Mat, ADF turi skyrių, 
kuris organizuoja • departmenti- 
nių krautuvių darbininkus, bet 
kol kas dar jų nesuorganizavo. 
CIO konvencijoj Philip Murray 
pareiškė, kad reikia Organizuo
ti neorganizuotus dartųninkus. 
Dabar jo ištikimoji Amalgama
ted Clothing Workers Union 
(CIO) pradėjo organizuoti de- 
partmentinių krautuvių darbi
ninkus, taipgi ir kitų krautuvių 
(retail, wholesale and depart 
ment stores), o ADF Retail 
Clerks Union organizatorius 
Peter Kormica sako, kad jo va
dovaujama unija nedaleis iki 
to, kad kita kokia unija jai už
bėgtų už akių. Ji dės visas pa
stangas, kad neįsileisti CIO į 
tą Sritį.'

Eina susikirtimas. Kurie lai
mės, —• sunku spręsti. Iki šiol 
abi miegojo. CIO nekreįpė aty- 
,dos, o ADF organizavo per kė- 
liš metus Jr nepajėgė suorga- 
niziloti. V. M. D.

Pernai morkomis buvo 
apsodinta 700,000 akrų že
mės Jungtinėse Valstijose.

London. — Anglai Hyde 
parke demonstravo prieš 
Holandų karą Indonezijoj. .
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importance to them is what of us lose sight of this or have 
happens to he freedoms of the 
American people, if this can 
happen in our country. Even if 
they are acquitted, a crime has 
been committed by the trial 
itself against the inalienable 
rights of the American people.

It is thought control; it is 
politics by edict; it is the 
Mundt Bill; it is fascism in the 
making. They are right when 
they say that the rights of the 
American people are on trial, 
and the day this trial commen
ces, the American people have 
lost these rights. I think many

not fully realize® it.
What to, do about it? ACT 

NOW!
1. Wire or write to Presid

ent Truman urging dismissal of 
the indictments ’as violating 
the Bill of Rights.

2. Send badly needed funds 
to the Civil Rights Congress to 
prepare the defense, and de
fense actions by the people.

Remember, if a political par
ty can be tried in court, we can 
say goodbye to democracy in 
the USA, and make way for 
fascism.

South Boston, Mass
• Visus Kviečiame į 1

Dienraščio Laisvės
BANK1ETĄ

ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ

SAUSIO 23 JANUARY
‘ 318 Broadway.

Pradžia 6 valandą vakare.
Šis bankietas yra rengiamas pasveikinimui dien

raščio Laisvės suvažiavimo, kuris įvyks sausio 30-tą 
Brooklyne ir ^parėmimui dienraščio Laisvės finansi
niai! ' '

Bus Graži Dainų Programa.
DAINUOS: Stasys Pauras ir Robertas Niaura*

Rengia LDS ir LLD KUOPOS.
-
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LAISVĖS
SPAUSTUVE

GAU JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius -spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popiėrio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Loriirier St., Brooklyn 6, N. Y.

M

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių,*dėb

Po švenčių Nupiginimų

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Treč., Sausio 19, 1949

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store

' 'Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

I T P T O TV Grand St., BrooklynJLj Jl JI - JI V-F 1 i arti Graham Avenue



Massachusetts Lietuvių Suvažiavimas 
Įvyks Nedelio j, Bostone

Bostonas randasi tokioj ge
ografinėj pozicijoj tarpe kitų 
tirščiau lietiniais apgyventų 
kolonnų. jog į jį visokiais pri- 
einamesniais būdais yra pato
giau suvažiuoti.

Na, o prie to, Bostonas yra 
širdimi ir didžiausiu centru 
ne tik Massachusetts valsti
jos, bet ir vįsoj Naujojoj An
glijoj. Visokiems klausimams 
spręsti suvažiuojame į šį did
miestį ir čia bendrai išspren
džiame pareiginį darbą vi
soms kolonijoms.

Bostono draugai ir draugūs 
turėtų tuomi pasididžiuodami 
imtis smarkesnio veikimo, kad 
į vietinį judėjimą sutraukti 
kuo platesnius būrius pažan
gą mylinčių žmonių.

Bostono (ir priemiesčių) 
moterys gana gerai veikia, 
bet iš draugų vyrų pusės ga
lima reikalauti daugiau veik
lumo. Nors nekurie ir dabar

gerai veikia. Bet, mat, sulyg 
tokios kolonijos, kokią turi 
didžiulis Bostonas, reikia 
daug platesniam skaičiui 
draugų Įsitraukti į pareiginį 
o rg a n i z aty v į d a r b ą.

Tai mano širdinga pastaba. 
Nes permažas skaičius veikėjų 
negali viską aprėpti.

Taigi, dabar rengiamės! pla
čiai suvažiuoti šį sekmadienį, 
sausio 23 d., 11:30 vai. ryte, 
ir Liet. Pil. Kliu’bo viršutinėj 
svetainėj, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass., turėti bendrą 
konferenciją labai svarbiems 
tikslams.

Bendra, todėl, kad joje bus 
atstovaujamos visos pažangių
jų lietuvių organizacijų ap
skritys. Visų apskričių ko
mitetų nariai privalo daly
vauti. O podraug kviečiami 
ir Bostono judėjimo veikėjai 
dalyvauti, įskaitant ir “Am
berlando” radijo pusvalan-

iiiiiwiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiii

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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RES. TEL.
HY. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laishiuotas Balsamuotojas)
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

džio atstovus.
Kokie klausimai bus liečia

mi? • ,
Komitetai: LLD, LDS, Me

no Sąjungos, Moterų Sąryšio 
ir “Amberlando,” bendrai 
svarstys ’šiuos klausimus:

1. Pilnas pridengimas są
stato spaudos piknikui, liepos 
4-tai dienai, Maynard, Mass.

2. Jaunimas mūsų pažan
giam judėjime.

3. Amberlando radio pus
valandžio klausimas.

4. Laisvės Šėrininkų suva
žiavimas, bendras jo sveiki
nimas ir Kultūrinio Centro 
bendrovės suvažiavimas.

5. Kiti nauji klausimai vie
toje iškilę.
. šiuose klausimuose iškilo 
svarbūs dalykai ir todėl tam 
reikės plataus apkalbėjimo. 
Todėl, dalyvaukite kuo skait
lingiausia.

Po to, pabaigoje, Lietuvių 
Literatūros Draugijos 7-tos 
Apskrities komitetas atskirai 
turės savo posėdį, kuris irgi 
labai bus svarbus; bus .svars
tomas prakalbų maršrutas, 
kuriame draugė Lukienė skai
tys maršruto patvarkymą, ir 
kiti raportai.

Taipgi, bus tarta kas link 
siuntimo atstovo į -Kultūrinio 
Centro ir Laisvės šėrininkų 
suvažiavimus.

Rodos, šie klausimai yra 
užtenkamai svarbūs, kad 
kiekvienas jais susidomėtų ir 
sekmadienio ryte anksčiau iš 
namų išsirengtų į šią konfe
renciją. Jei suvažiuosime 
apie 30 žmonių, tai, tikime, 
atliksime gražiausią darbą vi
sais klausimais.

Bendro veikimo šaukėjas,
J. M. KarsOnas.

KRISLAI
(Tįsa nuo 1-mo pusi.)

Jokioj kitoj šalyj nėra tiek 
automobilių ir sunkvežimių, 
kiek Amerikoje. Pernai me
tais buvo sunaudota 30,700,- 
000,000 galionų gazolino!

Jąu visai aitinąmėsi prie 
svarbiųjų suvažiavimų. Lie
tuvių Namo Korporacijos su
važiavimas Įvyks sausio 29 d., 
o Laisvės Bendrovės sausio 30 
d. Ka rtu įvyks ir didysis me
tinis < dienraščio Laisvės ban
kietas.

Pereitą sekmadienį buvau 
Waterbury j e. 
j'iai atsiliepė 
mais Laisvės
Keletas pasižadėjo dalyvauti 
abiejuose suvažiavimuose.

Draugai gra
su p as veik in i- 

su važiavimu i.

Atydai Connecticut Valstijos lietuvių 
Peoples Partijos Komiteto

Lietuvių Komitetas senokai 
planavo sušaukti susirinkimą, 
bet, kad ne vienos kliūtys, tai 
kitos nedaleido to padaryti* 
Dabai', valstijos seimelis po
sėdžiauja ir svarsto įvairias 
problemas. /

Peoples Partija pasiryžus 
pasiūlyt seimeliui pravesti 
žmonijos naudai tuojautinius 
pagerinimus. šalies Kongre
sas yra išklausęs Prezidento 
II. Trumano pasiūlymus. Jis 
imsis svarstyti įvairius bilius. 
Piliečiam reikia būti sargybo-

je, kad Kongresas su prezi
dentu priešakyje pravestų 
sveikus darbo liaudžiai tari
mus. Tai viską suėmus daik
tai^ šis Lietuvių Komiteto 
posėdis yra laiku ir svarbus.

- Todėl, raginame visus val
dybos narius susirinkti 23 d. 
sausio (January) pas Dr. J. 
ŠtanislovaitĮ į namus 2:30 
vai. po pietų, Prospect, Conn.

, Prašomi nesivėluoti, tai bus 
galima posėdį ''pradėti laiku 
ir užbaigti greitai.

Valdybos Narys. .

IŠ URUGVAJAUS

PRIĖMIMAS TSRS 
ATSTOVYBĖJE

MONTEVIDEO

Kaip kitais metais, Spalio 
Revoliucijos sukakties datą 
paminėti, Tarybų Sąjungos 
Atstovybėje lapkričio 7 dieną 
įvyko priėmimas visuomenės 
bei vyriausybės atstovų. Di
džiuliame svečių būryje ma
tėsi Urugvajaus Užsienio Rei* 
kalų ministras Dr. Daniel 
Castellanos, buvęs Apsaugos 
ministras generolas Pedro 
Munar, generolas Cipriano 
Olivera, Didžiosios Britanijos, 
JAV ir čekoalovakijos amba
sadoriai, įvairių kitų Amerikos 
ir Europos šalių diplomatiniai 
pasiuntiniai, vietos visuomeni
nių bei politinių organizacijų 
atstovai ir tarybinių respubli
kų emigrantų kolonijų atsto
vai, tame tarpe ir nuo lietuvių 
kolonijos.

spaudos rėmėjas. Išsirgęs virš 
metų laiko, mirė palikdamas 
didžiausiam nuliūdime savo 
žmoną Leonardą ir dukrelę 
Vladę. Atsisveikinti su Jonu 
paskutinį sykį susirinko dau
gybė jo draugų ir pažįstamų, 
kurie palydėjo į Casabo ka
pines; palaidotas po kapo Nr. 
202.

Tebūna lengva Tau, Jonai, 
Urugvajaus žemelė!

Velionio giminėms reiškia
me gilią užuojautą.

y-Ęaul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
' Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Ž 
ft 
S
3

Prie šių suvažiavimu rei- 
kia gerai pasiruošti. Laisvės 
metiniai suvažiavimai ir bail
ia ietai praeityje suteikdavo 
nemažos dienraščiui finansinės 
paramos. Dabar toji parama 
dar reikalingesnė.

Atsiųsk Laisvės Bendrovės 
šėrininkų'suvažiavimui pasvei
kinimą su doleriu kitu aukų!

Lai šis suvažiavimas bus 
sėkmingiausias iš visų!

' Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, "kur šeimos pato- 
Į giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 
’ prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Į Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 
Į kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
; Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
! pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

ftifa

&

l • Auffust- Gustas 1

•K

August Gustas
BELTAIRE FLORIST i

M

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Liet. Sūnų ir Dukterų Draugiją 
rengia metinį balių sausio 22 d., 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Balius prasidės 7 vai. vak. 
Bus labai gera muzika. Tikieftai 35c. 
asmeniui. Nariai, kurie nedalyvaus 
baliuje, bus' nubausti. — Kom,

(15-16

g Lietuvis Kvielkų Pardavėjas
g 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y
< (Kampas 68th St.)

į Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir lt.,
S • telefonuokite: • »
į * SHoreroad 8-9330.
g Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
g ko jūs reikalausite.
s Specialistai Pritaikymui
y šermenims, Vestuvėms iv Bankietams
| Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
8 FUNERAL HOME, Ine., 354 Marc/Ave., Brooklyn, N. Y.
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Cerriškiai Puošia Klubą
ULC Cerros skyriaus patal

pų išpuošimui savo darbu pri
sidėjo dd. R. Revuckas, S. Ki- 
likevičius, J. Bartnikas, P. 
Lapinskas, B. Vičinas, J. Bak- 
ša, L. Šalkauskas, A. Revuc
kas ir J. čoplikas. Tam pa
čiam reikalui d. A. Babraus- 
kas paaukojo $5.00 ir padirbo 
vežimuką alaus parsivežimui. 
J. Krikščiūnas aukojo 3 pe- 
zus. O draugės Revuckienė 
ir Kazlauskienė, po atlikto re
monto, fgražiai išplovė grindis. 
Už visą 
valdyba

tą Cerros skyriaus 
nuoširdžiai dėkoja.

Paminėjo Spalio

bu jojimo. Pa
ti e mūsų tautos 
paskleidę nieku 

išmislus apie

NUOSAVŲ PATALPŲ 
REIKALU

Jau visiems žinoma, kaip, 
Urugvajaus lietuvių^ kolonijai 
padedant, ULC įsigijo nuosa
vas patalpas ir gražiai jose 
įsitaisė. Tuo tarpu grupelė 
priešų, kurie čia žinomi sme- 
tonininkų vvardu, negalėjo ir 
negali pakęsti gražaus mūsų 
organizacijos 
skutimu laiku 
atmatos buvo 
nepamatuotus
mūsų patalpų stovį. Kai kurie 
suklaidinti tautiečiai, nežino
dami tikros dalykų padėties, 
skubinosi atsiimti savo pasko
las. Tokiai padėčiai susida
rius, ULC valdyba buvo su
šaukusi platų skolintojų susi
rinkimą, išaiškinimui, kokiose 
apystovoše randasi mūsų nuo
savos patalpos.

Susirinkimas įvyko š. m. 
spalio 30 d., kuriame daly
vavo didelis skaičius tautiečių. 
Valdyba pranešė, 
metų laiku jau 
4,082.75 pezų ir

Ateiviai
Revoliucijos Sukakti
. Lietuvių, ukrainiečių ir ar- 

Įinėnų kolonijos lapkričio 7 d. 
masiniu mitingu “Sociedad 
Espanola” salėje paminėjo 
Spalio Didžiosios Revoliucijos 
31-ją -metinę sukaktį, 
susidėjo iš dviejų 
skait’a, kurią laikė 
šteinas, 
macijos,

Aktas 
dalių : pa- 
M. Dimen- 
bei dekla- 

M aksimo
organizacijos

ir dainos 
atliktos 

vardo
meno mėgėjų.

Erdvioji salė buvo prisipil
džiusi bent kelių tautų publi
ka, kuri su įdomumu išklaus 
sė paskaitos, vykusiai paruoš
tos SpAlio Revoliucijos laimė
jimų apibūdinimui.

(“Darbas”)

SOUTH BOSTON, MASS. •
Metinis dienraščio Laisvės 

bankietas Įvyks sekmadienį, 
Sausio 23, 318 Broadway. 
Pradžia 6 Vai. vak. Ruošia
mas tikslu pasveikinti dien
raštį JLaisvę jo dalininkų su
važiavimo, kuris įvyks 30 d. 
sausio, taipgi 30 metų sukak
timi Laisvės pradėjimo išeidi
nėti dienraščiu.

Dainuos STASLS PAURA ir 
ROBERTAI NIAURA. Ska- 

bendrai 
2-ra ir

kad dvejų 
sugrąžinta 
paaiškino 

apie klubo dalykų stovį. Prie
to, davė garbės žodį, kad pi
nigai visiems skolintojams bus 
sugrąžinti ligi paskutinio cen
to.

Išklausius vadybos praneši
mo, buvo matyt, kaip ULC 
nuosavose patalpose eina sti
pryn, gaudamas naujų narių 
ir pritarėjų. Susirinkusieji 
pagyrė valdybos nuveiktus 
darbus. Kai kurie skolinto
jai dovanojo savo paskolas, 
po $50.00 ir $100.00, ir pa
žadėjo, reikalui esant, pasko
linti net ligi $300.00. šitoks 
gestas yra skaudus smūgis iš 
piršto išlaužtų šmeižtų fabri
kuoto jams,
luoti, kad- ULC 
dviejų ar trijų asmenų nuo
savybe.

išdrįsusiems me
namas yra

P. Revuckas.

Makarevičius 
metų lapkričio 7 
Jonas Makarevi-

nios vaišės. Rengia 
LLD moterys, LLD 
LDS 62 kuopos.

(14-16)

| J. J. Kaškiaučius, M. D. |
$ 530 Summer Avenue, 0

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 |

Mirė Jonas 
'• Praėjusių 
d. pasimirė 
čius, 52 metų amžiaus, kilęs 
iš Trakų apskrities, Žaslių 
valsčiaus, Spižornių kaimo. Į 
Urugvajų atvyko 1928 ma
tais, kaip ir dauguma, mūsų 
tautiečių, ieškodamas geresnio 
pragyvenimo, ■ ir visą laiką 
dirbo tramvajų kompanijoje. 
Makarevičius buvo pažangus 
lietuvis, senas ,dArbo skai
tytojas ir bendrai pažangios'

12 aukštų respublikos 
kyklų besimokančių studentų 
skaičius tris kartus didesnis, 
negu smetoninės Lietuvos stu
dentu skaičius. 
\

Pastaraisiais metais sostinės 
studentų skaičius padidėjo 
1,200 žmonių. Vilniaus uni- 
versitete, palyginti su 1945 
metais,, studentų skaičius pa
didėjo dvigubai ir šiuo metu 
sudaro apie 3 tūkstančius 
žmonių. Darbininkų-^valstie- 
čių jaunimui prie universiteto 
suorganizuoti paruošiamieji 
kursai. Visi. 200 klausytojų 
aprūpinti stipendija ir ben
drabučiu.

mo-

Fotografas V
Traukiu paveikslus familijų, ves-" 
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

lįrįkoniškais.

pavienių, 
padarau!! 
paveiks- 
krajavus 
su ame- ;;

Rei-j 
Įkalui esant ir;; 
'padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- ; 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju;; 
įvairiom spalvom.^

JONAS STOKES
;; 512 Marioji St., Brooklyn
;; kampas Broadway ir Stone Avė., ; 

prie Chauncey St., B’way Linfe
Tel. GLenmore 5-6191 5 ' ’ė

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Tarybų Lietuvoj moterim i- 

motina ypatingai domimasi 
ir rūpinamasi. Iki 1948 m. 
gruodžio mėnesio pirmos die
nos respublikoje ordinais ir 
medaliais apdovanota 11,321 
daugiavaikė motiha. 434 mo
tinoms suteiktas “Motinos- 
Didvyrės” garbės vardas.

Visos daugiayaikes motinos 
gauna valstybines pašalpas. 
Antai, Tauragės apskrityje 
daugiau kaip 2 tūkstančiai 
daugiavaikių 'motinų gauna 
pašalpas. Per pastaruosius 4 
metus joms išmokėta apie 8 
milijonus rublių. Telšių ap
skrityje daugiavaikė motina 
Žosė Pliuškienė iš Navarėnų 
miestelio išaugino 12 vaikų. 
Motina-Didvyrė gavo iš vals
tybės 814 tūkstančio rublių.

★ KAIŠIADORYS. — Ge
gužinės miestelyje, atidarius

. VIDURAMŽfc MOTERIS 
z Lengvas namų darbas, 
senyvą moteriškę. Turi mokėti 
bėti vokiškai ar žydiškai. Guolis 
vietos. $40 į savaitę..

Skambinkite: INGERSOLL 
po 6 vai. vakare.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios prie Apatinių Drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Linksmos Darbo Sąlygos.

Kreipkitės
GLOWSTYLE UNDERWEAR
53 West 36th Street, N. Y. C.

LACKAWANA 4-1960
(19).

naują biblioteką, valsčiaus 
gyventojų aprūpinimas tarybi
ne 1 knyga žymiai pagerėjo.' . 
Biblioteka jau turi apie tūks- ; 
tantį tomų grožinės, politinės 
ir mokslinės literatūros kny- 
gų. Gero bibliotekos vedėjos 
šulcienės darbo dėka, skaity
tojų skaičius nuolat didėja.

V. Galvanauskas. 1

AUKSAI IR DEIMANTAI
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELĖTAI, 
LAKETUKAI

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kaipo dovanom, vedybom, gimtadieniam ir 

įvairiom sukaktim.

Joną Patašių
4

307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius įr visokius džiulerius.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

"in -I

i

1
Gaunamas dienraščio Laisvės knygynę. 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: -

LAISVE, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

B
S/

Matthew 
fBUYAUSKAS
S LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i! 
a
£

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už

i prieinamą atlyginimą.

s?

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Tel. MArket 1-5172

•9

ž
A
ž
ž

1
1 
i

GERI PIETUS!
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės j -Ų

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas !
417 Lorimer Street

V Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos - 
mėsos valgiai. Taipgi dar-

• t žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

K

IRECEPTŲ SPECIALISTAI. g

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

Tel. EVergreen 7-6238 |

b PEIST LANE I 
į DRUGS, Inc. 5
I 405 SO. 4th ST, , 
w Cor. Hewes St. §
I BROOKLYN, N. Y. Ž g ------------ -— «
^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-^ 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-^ 
Steliai, ligonių kambariui reiknu 
Stfnys už griežtai žemas kainas.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Treč., Sausio 19,



NewYorto^
Kongresistės Turėjome LLD 2 Ąpskr. Konferencija
Šaunu Bazarą Buvo Sėkminga

Vėl Pikietuos 
Anglijos Konsulatą

Amerikos Moterų Kon
greso bazaras, pirmasis tos 
trijų metų amžiaus organi
zacijos gyvenime, įvyko tur- 

' tingas publika ir prekėmis. 
' , . Tūkstančiai žmonių atlankė 

bazarą bėgiu trijų dienų 
(sausio 14, 15, 16, Hotel 
Diplomat). Ir didžiuma išė-

* jo ratuoti pirkiniais, ar 
t. (bent šio to pirkęsi.

* Visa tai rodo, jo,g' orga
nizacija jau yra įgijusi sau 
daug draugų ir jog ji atėjo 
pas mus pasilikti. Tai orga
nizacija, kuri — užgimusi 
ant karo griuvėsių — yra 
stipriai pasiryžusi kovoti 
prieš naują karą. Ir kovoja. 
Šio bazaro pajamos taipgi 
eis sargybon taikos ir liau
dies teisių.

» ' Bazare labiausiai stoka- 
vo tų prekių, kurių už vis 
labiau'stokuoja ir mūsų lie- 
tuviškuose bazaruose, tai 
vyriškų drabužių, taipgi 
drabužių paaugliams vai- 

/ kams, nes tie, palyginamai 
su kitomis prekėmis, bran
gūs, tad ne bile kas aukoja. 
O koncesijomis gauti taipgi 

•< ne visuomet pavyksta ar 
apsimoka.

Moterims buvo galima šio 
to pasirinkti sau ir na
mams — suknelių, ploščių 
apsaugai nuo lietaus, megs- 
tinių, kailinių apykaklių, 
žiurstų. Bet ir moterims 
drabužių ne ilgai išteko. 
(Mūsų draugės Stigienės 
dovanotus žiurstelius išgau
dė pačios bazaro gaspadi- 
nės, nespėjus bendrai publi- 

. kai nei paliesti, dirbo baza
re jais pasidabinusios. Lin
kėtina, kad ji ir kitos drau
gės turėtų sveikatos ir iš
tekliaus pasiūti žiurstelių

: . ir Laisvės bazarui.)
Namams buvo daug įvai

rių dalykėlių, bet už vis ge
riausiu, šeimininkėms rei
kalingu daiktu bene buvo 
puikios lininės staltiesės ir 
lininiai abrūsiukai, gauna
mi už labai prieinamą kai
ną. Moterys nešėsi prisi- 
.krovusios maišus sau ir sa- 

' vo draugėms.
Kadangi su moterų orga

nizacija kooperavo kelio*s 
unijos, tad tūlų prekių čia 
buvo didelis pasirinkimas. 
Buvo gausa skrybėlių, džiū- 
lerių. Bazaras labai mažai 
rėmėsi laimėjimais-, tik iš
pardavimu. Leistą televizi
jos setą, kuriam darbavosi 
ir daugelis mūsų draugių 
lietuvių, gavo tūla bronxie- 
tė Anna Lyons.

Su Valgiais Kitap, Negu 
Pas Mus

’ Bazare šį kartą valgių 
srityje buvo tik salads ir 
saldžiųjų valgių ir gėrimų. 
Rengėjos mano, jog buvo 
klaida. Kitam bazarui keti- 

; na turėti pilnai veikiantį 
restorantą. Pyragų turėta 
visokiausių, įskaitant lietu- 

. viškas ausiukes. Nesinorėjo' 
./trukdyti pervargusias baza- 
>-*ro komisijonieres sužinoji

mui, kas ausiukes dovanojo, 
jfc Bazarui garsinti ar jame 

pagelbėti dirbti atėjo į tal
ką. ir mūsų merginos-mote- 
rys: Ilse Bimba, Elena Fei- 
ferienė, Helena Incas, Ele-

Nedėlioj, 16 d. sausio, Li
berty Auditorium (Lietuvių 
Kultūriniame Centre), 110- 
06 Atlantic ’ Ave. Richmond 

f

Hill, įvyko Lietuvių Literatū
ros Draugijos 2-ros Apskrities 
metinė konferencija.

Delegatų dalyvavo apie 50. 
Konferenciją atidarė apskri
ties komiteto pirmininkas A. 
Gilmanas. Konferencijos ve
dėju buvo išrinktas ’ Vincas 
Paukštys, o pagelbininku J.

Reiškia, šiemet dar turėsime 
ir sekamą konferenciją.

Delegatai šaltai, nuosekliai 
svarstė Įvairius klausimus, 
kas rodo narių politinį ir kul
tu ri n i p rasi 1 a v i n i m ą 
supratimą.

Vidudienyje buvo 
pietums. Valgius 
ant vietos gavo iš 
Kultūrinio Centro
Jautėsi pasitenkinimas.

Tikiuosi, kad apie konfe
renciją parašys daugiau.

Buvęs Delegatas.

ir reikalu v

pertrauka 
delegatai
Lietuvių

Skairus.
Iš komiteto ir kuopų rapor

tų pasirodė, kad veikimas yra 
neblogas. Kuopos darbuojasi, 
nariais išlaiko savo pozicijas, 
tūlos paaugo, ir finansiniai 
kaip kurios gana tortingos.

Apskritis kas metai gerai 
paremia lietuvių darbininkiš
ką spaudą, darbuojasi ir ki
tais reikalais. Jos finansinė 
padėtis gera, nes kada veikia
ma, tai yra ir pasekmės.

ši konferencija išauk a vo iš 
iždo $160, ka’ip tai pasveiki
nimui dienraščio Laisvės su
važiavimo $50; paramai dien
raščiui Vilnis—$25; paramai 
LLD Centro Komiteto veiklos 
$25, Lietuvių Namo Bendro
vei—$25, Civilinių Teisių ap
gynimui—$25 ir Liaudies Bal
sui — $10.
dar liko arti $200, taip, kad 
bus galima ir ateityje gerai 
pasidarbuoti.

Konferencija priėmė rezo
liuciją spaudos ir LLD vajaus 
reikale. Nutarė pasiųsti po 
laišką prezidentui Trumanui 
ir generaliam prokurorui — 
Clark reikale civilinių teisių.

Konferencija nutarė ir seka
mą apskrities suvažiavimą tu
rėti Lietuvių Kultūros , Cen
tre, tik laikas perkeisti iš sau
sio Į būsimą spalių mėnesio.

u z 
su

7-tą

Apskrities jžde

REZOLIUCIJA
Lietuvių Literatūros Drau

gijos Antros Apskrities kon
ferencijoj, atsibuvusio.! sausio 
16 d., Lietuvių Kultūros Cen
tre, Richmond^ Hill, tapo pri
imta sekama rezoliucija.

1. Kadangi LT,D vajus 
naujus narius prasideda 
1 d. vasario ir tęsis iki 1
geghžės, ir kadangi Centro 
Komitetas skiria tam vertin
gas dovanas, tai mes /ragina
me visus narius ir kuopas sto
ti į naujų narių vajų ir šau
kiame i lenktynes LLD
Apskritį, Massachusetts vals
tijos.

2. kadangi liaudies demo
kratinė spauda vaidina svar
bų Vaidmenį kovoje' už taiką 
ir liaudies gerovę, o lietuvių 
tarpe tokia spauda yra dien
raščiai Laisvė ir Vilnis, tai 
mos raginame visas mūsų kuo
pas ir narius platinti dienraš
čius ir remti aukomis pagal 
savo išgalę.

3. Mūsų konferencija siun
čia brolišką pasveikinimą lie
tuviams Kanadoj, Pietų Ame
rikoj, kurie darbuojasi demo
kratinės liaudies. gerovei.

Rezoliucijų Komisija.

Darbo Partija Sako, Kad N. Y 
Įstatymas Padeda Trustams
Arthur Schutzer, Amerikos 

Darbo Partijos vykdantysis 
sekretorius, iškėlė reikalavimą 
atšaukti New Yorko valstijos 
įstatymus, nustatin ė j ančius
pieno gamybos, supirkimo ir 
pardavimo reikalus.

Schutzer kaltina, kad tie i 
įstatymai yra specialiai pritai
kyti apsaugai didžiųjų pienu 
prekiaujančių firmų (Shef
field ir Bordeno) nuo kom- 
peticijos. O nebuvimas lenk
tynių leidžia toms firmoms 
nustatyti pieno kainas abie- 
jiems— farmeriams ir varto
tojams ne tokias, kokių reikė
tų, bet tokias, kokių firmos 
pageidauja.

Jis nurodo, jog 
žemdirbystės ir ‘ 
įstatymo sekcijos 
258-J nusako, kad 
muo ar komercinė 
prileidžiama prie 
pienu, jeigu negaus liūdymo 
iš valdinės State Agricultural 
Commission. Tas liūdymas 
turi -pareikšti, kad turgavietė, 
kurioje ši firma nori prekiau
ti, dar negauna pakankamai 
pieno.”

Gi firmos visuomet gali įro
dyti, kad jos tąme turguje jau 
pirmiau užėmusios vietą ir 
kad jos gab pristatyti pieno 
daugiau, negu ’ reikia. Tuo 

1 būdu naujos firmos neįlei
džiamos.

Dėl to, sako Schutaer, tas 
valstijinis įstatymas yra aiš
kia priešginybe federaliam 
įstatymui prieš trustus.

s a

Atšaukus Tą įstatymą 
įskiltų Kooperatyvai

Atšaukimas to įstatymo, 
ko ALP viršininkas, atidarytų
duris į turgų tikriems ferme
rių ii’ vartotojų kooperaty
vams, iš ko turėtų naudos 
abieji — farmęriai, kurie sun
kiai dirba piepą pagaminti ir 
pristatyti, ir miesto biednlio- 
menė, kuri dabar alksta pie
no.

valstijos 
turgaviečių 

258-C ir 
1 “joks as- 

firma ne- 
prekybos

Kn
r-Wr'7
į.** ‘•na JeskeviČiūtė, Lilija Ka-

| “valiauskaitė, Valentina Le-
. vinskienė, S. Sasna, Anelė 

Ventienė, Geraldine Wilson, 
Mary An Wilson, Elena Za- 
blackas, Mary Zeakas.

Mary Kalvaitienė geniau 
pasidarbavo parduodama

bazaro tikietų. Jos vardas 
buvo likęsis nepaminėtu ra
šant .apie pasidarbavusias 
kitas. \

Amerikos • Moterų Kon
gresas dėkingas visoms ge- 
rosidms talkininkėms, daV- 
bu ar aukomis pridėjusioms 
savo petį prie to didelio 
darbo, kokiu buvo bązaras.

Praėjusį penktadienį įvyko 
viena masinio pikieto demons
tracija prie Anglijos konsula
to New Yorke, prie Empire 
State Buildingo. šį trečiadie
nį, sausio 19-tą, šaukiama ki
ta. šaukiamos dvi demonstra
cijos viena diena — viena pie
tų laiku, nuo 12 iki 2, o ki
ta po darbo, nuo 4 :30 po pie
tų iki 6 valandos. Ragina 
protestuoti Anglijos karinius 
žygius prieš Izraelį.

Manhattan Apskritis 
Perviršijo Workerio 
Prenumeratų Kvotą

New York apskritis, api
manti Manhattan salą, ant ku
rios stovi centralinė dalis 
New Yorko miesto, didžiuoja
si. Tenykščiai komunistai 
skelbia išpildę sau pasiskirtą 
7,500 kvotą prenumeratų an
gliškam darbininkų savaitraš
čiui The Worker.

Apskrities komunistai, ku
rie vyriausiai vadovavo tam 
vajui, sako, kad jie nesustos 

išpildymu kvotos, darbuosis 
toliau.

su 
ir

Kvotą išpildyti,, sako jie, 
paakstino juos ir tas faktas, 
kad šį pirmadienį prasidėjo 
12-kos teismas, iš kurio tei
singas, nek.urstančias prieš 
darbininkų vadus ir prieš 
liaudies laisvę žinias pateiks 
tiktai tas vienas laikraštis 
Daily Worker. Veik visa ki
ta angliškoji' spauda, nurodo 
jie, bus # atsukta prieš tuos 
teisiamuosius, prieš jų gynė
jus ir . prieš visą darbininkų 
judėjimą.

Kaip teisingi jie buvo, aiš
kiai mato kiekvienas, 'kuris 
jau matė komercinės spaudos 
atsinešimą pirm to teismo ir 
aprašymuose teismo pirmos, 
dienos. LKN.

Per Karšta Meilė 
Nuvarė Ligoninėn

Alfred Lunt ir Lynn Fontaine, 
skaitoma pirmine amerikinės 
scenos pora, kadangi jie bė
giu 25 metą yra sykiu vaidinę 
23-se Teatro Gildijos stato
muose veikaluose, veik visuo
met turėjusiuose didelio pasi
sekimo. Pastarasis jų veika
las “O Mistress Mine” vaidin
tas New Yorke be pertraukos 
452 kartus, o paskiau su tuo 
veikalu apkeliavo didžiumą 
Amerikos žymiausių miestų. 
Sausio 9-tą ištraukas to veika
lo jie suvaidino per radiją, 

ABC ryšiais.

Darbininkai Su Demonstra*-
f '

rija Pasitiko 12-kos Teismą

Komisionierius Patarė 
Groserninkams
Pirkti Pieną Kitur i

Didžiosios pieno kompanijos 
didžiosioms grosernių kompa
nijoms visuomet parduodavo 
pieną pigiau, negu smulkiųjų 
grosernių savininkams susie- 
dijose. Tas varo žmones eiti 
į kompaniškas k r a u t u v e s 

i pirktis pieno ir kitų reikme- 
I niJ.

Šiomis dienomis tyrinėjimų 
komisionierius John M. Mur
tagh patarė groserninkams 
pirkti pieną iš mažųjų, kom
panijų, kaip kad Consumer- 
Farmer Milk Cooperative. Iš 
kooperatyvo, sako jis, gausite 
pigiau ir galėsite parduoti 
centu pigiau kvortą .

| DANTŲ GYDYTOJAS «
8— . . .. «

Abe Glintz taip įsimylėjęs 
į Esther Sandgarten, jog nu
sprendęs geruoju ar bloguo
ju prispirti ją mylėti. Jai at
sisakius nuo draugavimo su 
juomi, jis pradėjęs jai siųsti 
nepaprastas “dovanas”: g*ais- 
ragesius su visa mašinerija, 
ambulansus iš ligoninių ir pa
našius dalykėlius.

Teisėjas jį patį pasiuntė li
goninėn mėnesiui laiko, ištir
ti protą.

Ištrūkę iš darbo pertrauko^ 
je pietums, pirmadienį tūks
tančiai darbininkų atėjo pus
valandi ar daugiau praleisti 
masiniame pikiete prie Fede
ral Building, kuriame prasi
dėjo teismas 12-kos darbinin
kų vadų, komunistų,
ėjo pikietuoti teismabutį 
testui "Tu’ieš ‘persekiojimą 
du.

Suėję tiesiai iš šapų,
skelbimui svietui demonstra-

Jie su- 
p ro- 
va -

ap-

Nužudė Žmoną, 
Mirė ir Pats

Morris Fox, 42 metų, praė
jusį penktadienį papjovęs sa
vo žmoną Berthą, sekmadie
nį ir pats mirė nuo susiraižy-

1 mo peiliu- sau vidurių.

Fox savo žmoną subadęs 
peiliu penktadienį. Iš moky
klos parėjusį 13 metų sūnų 
išsiuntęs pas gimines, sakyda
mas, kad motinos nėra namie. 
O šeštadienį pašaukęs policiją 
ir pats save -subraižęs. Ta- 

| čiau polici ja jį atrado greta
žmonos jų apartmente, 735 
Bryant Ave., JBronx, dar gy
vą, nugabeno ligoninėn. Jei 
būtų sugijus, jį būtų teisę už 
žmogžudystę.

§Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street |

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieninis uždaryta

Valandos:
¥
S?B «

Egzaminuojant Akis, Į 
: Rašome Receptus į 
: Darome ir Pritaikome Akinius!

Drs. Stenger. & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

čijos tikslo, pjakato vietoje 
daugelis daubininkų pavarto
jo angliškąj darbininkų dien
rašti Daįly Worker, kuuio pir
mame puslapyje, didelėmis 
raidėmis buvo išspausdinta in
formacija :

“Frame-Up Trial 
On Today.”

Pikietas ne visai 
kietu,, nes aikštelė,
kelis tūkstančius publikos, bu
vo ankštai pristota atėjusių 
pikietuoti, nebuvo kur žengti, 
ypatingai kuomet keli šimtai 
čia pastatytos policijos bandė 
pikietuotojus iš kraštų vis 
spausti’, kad demonstracija at
rodytų mažesnė. R.

Of ‘12’

buvo pi- 
talpinanti

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Xvenue
Brooklyn 11, N. Y. ’

Tel. EVergrėen 8-9770

TTTDD^Q DAD 411 GRAND STREETLUi 1 O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Žeidat Jr., prop.
NAMŲ gaminimo valgiai kasdien

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729 . '

s' 5

Peter Kapiskas

■ Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Sf i

Užsnūdimas Subveje 
Brangiai Kainavo

Subway policija pastebėję 
Pedro Roman, bronxietj, už
migus subvėje su surakinto
mis rankomis. Paskaitė už 
pavojingą kriminalistą, pabė
gusį iš kalėjimo. Net trau
kinį ištuštino palengvinimui 
jį suimti ir'suėmė. Po to iš
siaiškino,u kad jis buvo puo
toje, kur tūlas turėjęs su sa
vimi pančius. Matomai, jį iš 
puotos pasekė ir surakino.

PIRMA TOKIA BYLA
x Drina Korman, 26 metų, 

gyvenanti sklepiniame apart- 
mente, sykiu su namą šildan
čiu pečiumi, tapo namo savi
ninkės patraukta teisman kal
tinimu, kad jinai uždariusi^sa- 
vininkei 'šilumą, kuomet sa
vininkė turėjo savo bute„puo-

z ••
tą. . /

Teisėjas Surpless buvo nu
stebęs. Jis sako, kad jo gy
venime pasitaikiusi pirma to
kia byla, kurioje savininkė 
skundėsi negavimu šilumos. 
Tub skundžiasi

S? 
V 
n

V

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4tl> Street 

BROOKLYN, N. Y.
(1—2 dienom 

J 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

& Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

K

S TONY’S M 
K

I
f BARBER SHOP|
| ANTANAS LEIMONAS
g Savininkas
| 306 UNION AVENUE
g GERAI PATYRĘ BARBERIAI .

UP-TO-DATE

n
K

ž

I LITUANICA SQUARE |

{RESTAURANTS
Steven Augustine & Frank- Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

’ ATDARA DIEN£ IR NAKTf 7 DIENAS SAVAITĖJE

$282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.W

na Tel. EVergreen 4-9612 »

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną ' i 
Stripinį 
Permanent Waves j 
$ 50

1 for difficult, resis- • 
1 tant, for bleached 

n for dyed ... or ba- 
Į by fine ... hard-to- 
? wave hair ...
I AND OF COURSE 
| FOR NORMAL 
I HAIR!

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

Fashion
Center

sutai-

UP

Swirl Cut
(

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 tijc, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, naturalę išvaizdą... blizganti 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui' geros sveikatos, puošniu šu- 
taisymu plaukų ant galvos. .

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

Hairdressers

būdų. —

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

nuomininkai. 6pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Treč., Sausio 19, 1949




