
)

$2,000,000 Republikonams.
Vytautas Marijošius.
Apsukrus Pianistas.
Scott’o Naujiena.

Rašo R. MIZARA

Radijo komentatorius Ray- 
rpond Walsh teigia, kad pra
ėjusiais metais Kinijos čiang- 
kai-sekinė valdžia Amerikos 
republikonų partijai paauko
jo du milijonu dolerių rinki
minei propagandai skleisti.

Nepaisant to, . kad Tru- 
manas kišo Čiang kai-šekui 
bilijonus dolerių, Kinijos “po
pieriniam tigrui“ dar vis ne
užteko. Jis mane, jog, būda
mi valdžioje, republikona* 
jam duos dar daugiau.

Buvo, vadinasi, taip: Tru- 
manas davė Čiang-kai-šekui. 
o Čiang kai-šekas davė 
cy’ui.

Visa tai išėjo dabar 
ten. Dėl -to Trumanas 
per didelis entuziastas 
pieviniam tigrui 
bilijonus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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KINIJOS KOMUNISTAI 
REIKALAUJA PERDUOT 
JIEM ČIANG KAI-ŠEKA
Tautininkai Siunčia Savo Armijas Tolyn į Pietus; Mato, 
Jog Komunistai Užims Sostinę Nankingą ir Šanghajų

Nanking, Kinija. —Tauti- 
! ninku valdžia turi perduoti 

aik.š-1 kinų komunistams Kinijos

Dew-

aiKS- i Milų
nėra^ diktatorių Čiang Kai-šeką,
“po-

skirti naujus

Kompozitorius Juozas Žile
vičius rašo, jog nesenai Ame
rikon atvyko buvęs Kauno 
operos dirigentas Vytautas 
M alijošius su šeima.

‘‘Svečias sutiko būti lietuviu 
parapijoje v a r g o n įninkąs“ 
New Britam mieste.

Iš vyriausio operos dirigen
to — vargonininkas. Tai nė
ra niekam pavydėtina “kar
jera.”

Vytautas Marijošius, be abe
jojimo, talentingas muzikas, 
prasilavinęs muzikas?

Deja, čia jo talentas rūdys. 
Tą gerai žino tie aukštesnio 
prasilavinimo muzikai, ku
riems teko vargonininko neda-

buvusįjį premjąrą T. V. 
Soongą, Čiango švogerį, ir 
tuzinus kitų karinių krimi
nalistų, jeigu tautininkai iš 
tikrųjų nori taikos derybų 
su komunistais, kaip užrei- 
škė komunistų radijas.

Čiang Kai-šekas yra pa
bėgęs gilyn Kinijon, o Soon- 
gas perlėkęs į Hong Kongą, 
anglų globon.

Komunistai vadina patį 
Čiango pavaduotoją 
džioje, Li Tsung-jeną antro 
numerio kariniu kriminalis
tu.

Komunistai - liaudininkai 
dar’neskyrė atstovų į tauti
ninkų siūlomas taikos de
rybas. Jie sako, tas pasiū
lymas yra tautininkų ma
nevras. Tautininkai, girdi, 
nori gauti trejetą mėnesių 
laiko, kad po derybų skrais-,

val-

O gal visa tai paakstins p.
Marijošių grįžti atgal tėvy- j te galėtų sudaryti keliasde- 
nėn, kur klesti tautinis lietu
vių liaudies menas, kur muzi
ko - menininko darbai Šian
dien įvertinami taip rimtai, 
kaip niekad Lietuvos istorijo-
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1 šimt naujų savo armijos di
vizijų pietinėje Kinijos da

Republikonai Remia 
Skandalingą Thomasą

lyje karui prieš komunis
tus.

Tuo tarpu tautininkai 
siunčia savo armijų likučius7 
iš sostinės Nankingo apy
linkės į Hangčovą ir Šang
hajų, 100 ir 150 mylių į pie
tų rytus nuo Nankingo. Ten 
jie planuoja sudaryti naują 
apsigynimo liniją, kaip pra
neša Associated Press. Bet 
matoma, kad Nankingas ir 
Šanghajus turės būti “paau
koti” komunistams.

Jankiai Jau Nelavinsią 
Kimi Tautininkų Armijos

Penki tūkstančiai amerikiečiu, liaudies organizacijų 
atstovų, buvo atvykę i Washingtona sausio 17-18 die
nomis kaipo dalyviai ' Žygio už Laisvę .((Freedom 
Crusade). Žygį iššaukė Civilėms Teisėms Ginti Kon
gresas. Delegacijos reikalavo įstatymų, kurie apsau
gotų teises darbininkų, mažumų ir kiekvieno atskiro 
asmens. Žygiuotojo protesto rykštė specialiai “plie
kė” Neamcrikinių Veiksmų Komitetą, linčiuotojus, taip

gi valdinę minties kontrolės byla prieš 12-ką 
komunistų vadų.
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Ne visiems ir pro-naciams 
Amerikoje kol kas pasiseka.

štai, vokietis pianistas 
Walter G;eseking atvyko čia 
koncertuoti. Bet jis rado 
tūkstančius žmonių, nusitaru
sių jį kovoti už tai, kad jis 
prieš karą ir karo metu buvo 
aitrus pro-nacis, hitlerininkų 
rėmėjas, linksmintojas.

Padūmojęs, Gieseking nu
sitarė ant rytojaus sprukti 
atgal Europon. Girdi: Ame
rikoje perdaug nacių priešų. 
Ot, Prancūzijoje — kas kita!

Na, ir išdūmė jis lėktuvu 
atgal! .

Šanghai, Kinija. — Ame
rikonų komandieriai Kinijoj 
paskelbė, kad jie jau nusto
ję lavinti Kinijos tautinin
kų armiją, jų lakūnus ir jū
reivius. Nes kol jie muštra- 
vo tautininkų kariuomenę-, 
tai kinu komunistai kaltino, C 7

kad jankiai išvien su tauti
ninkais kariauja prieš Kini
jos liaudį.

Karinis Amerikos laivas 
iš Tsingtao atgabeno į Šan- 
ghajų 675 jankių marinus, 
esą, “ginti amerikonų gyvy
bes Šanghajuje”, jeigu ten 
ateis kinų komunistų armi
ja.

Anglijos Seimas Parėmė Bevino 
Politiką prieš Izraeli

Republikonų partijos pirmi- 
• ninkas Hugh D. Scott, Jr., iš

kilmingai pareiškė tokią “ste
buklingą naujieną:” guberna
torius Thomas E. Dewey ne
privalo kandidatuoti, negalės 
kandidatuoti ir nekandidatuos 
1952 metais Jungtinių Valsti’ 
jų prezidento vietai!

Net ir aklas ilganosis, pa
sirodo, jau žada praregėti!

Republikonų vadai, kaip ži
nia, šiuo metu suskridę į 
inahą smiestą, ergeliuojasi 
aiškinasi, kodėl
asilas jiems taip negarbingai 
lapkričio 2 dieną įspyrė!

Asilo smūgis buvo toks, jog 
ir šiandien dėl jo republiko
nų vadai čiupinėiasi ir aima
nuoja !

Washington. — Republi
konų vadai Kongreso Ats
tovų Rūme perša ir toliau 
palaikyti raudonbaubį Par- 
nellį Thomasą Neameriki- 
nės Veiklos Komitete.

Federalis teismas yra į- 
kaltinęs Thomasą, kad jis 
skriaudė valdžią; neva sam
dė nebuvėles raštininkes, jų 
vardais traukė algas iš 
valdžios, ir pats pasisavino 
tuos pinigus.

Teismas Thomasui jau 
kelis kartus atidėtas. Po į- 
kaltinimo Thomas ėmė ir, 
“susirgo.”

“Per Švelnus” Amerikos 
Planas dėl Indonezijos

Net New Yorko Times 
rašo, kad Amerikos pasiūly
mas Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai dėl tautinės 
laisvės Indonezijai “yra 
toks švelnus, kad jis fakti- 
nai bergždžias.”
Amerika nereikalauja net, 

kad holandai atšauktų savo 
armiją atgal iki tų vietų, iš 
kur pradėjo pastarąjį savo 
ofensyvą prieš indonezų 
respubliką.

O- 
ir 

dembkratų

Mildred Gillars, — “Axis 
Sally,”— yra' teisme dėl to, 
kad ji karo metu transliavo 
bjaurias Amerikos 
kalbas iš nacių 
Berlyne.

Ji, vadinasi, 
krašto išdavikė,
priešui sunkiausioje, 
giausioje Jungtinėms 
joms valandoje.

Bet žiūrėkit, kaip
mandagiai, gražiai komercinė 
spauda rašo! O Mildredos

kariams 
radijofono

buvo 
Ji

savo 
tarnavo 
pavojin- 

Valsti-

apie ją

Pravda Įtaria Trumaną 
Kaip Imperialistą

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo:

— Prezidento Trumano į- 
kurtuvių kalba parodė, kad 
jis planuoja sukurti pasau
linę Amerikos imperiją. Vi
sai paaiškėjo užpuolikiškas 
Amerikos imperialistų vei
das.

Tie imperialistai nieko 
neapgaus, deklamuodami, 
būk jie ištikimi Jungtinėms 
Tautoms.

Pravda taip pat, kaltino 
anglus - amerikonus, kad jie 
siekia užviešpataut Palesti
ną.

Komunistai Nenaikina Pri
vataus Verslo Kinijoje 
-Peiping, Kinija. — Kinų 

komunistai per radiją ir 
plakatais pareiškia, kad jie 
nenaikins privačio veršio, 
bet saugos jį, ir tiktai biu
rokratinis' kapitalas bus 
konfiskuotas.

ORAS.—šalčiau, niauku.

London. — Anglijos Sei
man buvo įneštas pasiūly
mas pareikšti nepasitikėji
mą “klampojančiai” užsie
ninio ministro Bevino poli
tikai link Izraelio valstybės. 
Seimas 283 balsais prieš 193 
atmetė pasiūlymą. 50 dar- 
biečių,' paties Bevino parti
jos atstovų, susilaikė nuo 
balsavimo.

Bevinas teisinosi “šlubuo-

damas”. Sakė, galima būtų 
pripazžinti Izraelio valstybę 
tik tada, kai izraeliečiai nu
stos kariavę su arabais; kai 
Amerika pripažins Trans
jordan ą (įsiveržus) Palesti
non Anglijos/ pastumdėlį).

Anglija gal ir pripažins 
faktinąją1 Izraelio valdžią, 
bet ne pačią Izarelio valsty
bę, nes dar nežinomi tos val
stybės rubežiai, kaip dėstė 
Bevinas..

1,225 Mainieriai Žuvo 
Praeitais Metais 

i

Graikijos Partizanai
Atlaiko Karpenisioną

Washington. — Valdinis 
kasyklų 'biuras paskelbė, 
jog 1948 metais įvairiose 
kasyklose buvo užmušta 1,-. 
225 mainieriai ir sužeista 
68,800.

Per nelaimes minkštosio
se angliakasyklose žuvo 870 
mainierių, kietosiose anglia
kasyklose— 145, metalų ka
syklose užmušta 125vir ak
menų laužyklose ir kitose 
kasyklose 85.

Athenai, Graikija. —Par
tizanai tebelaiko savo ran
kose svarbų Karpenision 
miestą, vidurinėje Graiki
joje. Be*to, jie išmušė mo- 
narcho-fašistų kariuomenę 
ir iš kalnų aplink Karpeni
sioną, kurį partizanai už
ėmė pirm 9 dienų.

Fašistai skelbia, kad jie 
atmušę partizanus nuo Leo- 
nidion uostamiesčio Pelopo
nnese, pietinėje Graikijoje.

gy nė j ai bando padaryti ją ne
kalčiausia panele. Girdi, Mil
dred labai neapkentė Tarybą 
Sąjungos!

Paskutinis pakvietimas: 
nuoširdžiai prašau visus ge
ruosius laisviečius dalyvauti 
metiniame Laisvės bankiete, 
įvyksiančiame sausio 30 dieną.

Dienraščio XXXI.
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ACHESON UŽGIRIA
ŠIAURINIO ATLANTO 
BLOK4 PRIEŠ SOVIETUS
Perša Amerikos Kapitalo Dėjimą į Atsilikusias Šalis, 
“Joms Išvystyti,”. Jeigu Jos Klausys Amerikonų

Washington. — Naujasis 
Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson sakė 
reporteriams, kad .jis varys 
tą pačią užsieninę politiką, 
kaip ir Marshallas, buvęs 
valstybės sekretorius.

• Achesonas gyrė preziden
to Trumano siūlymą, kad 
Jungtinės Valstijos su savo 
kapitalu ir technika padėtų 
išvystyti pramonę ir ūkį at
silikusiose kraštuose — To
limuose Rytuose, Azijoj,

Afrikoj, Pietinėj Amerikoj, 
— žinoma, jeigu tię kraštai, • 
“bendradarbiaus” su ame
rikonais.

Achesonas apšaukė ko
munizmą “reakcine filoso
fija,” ir užgyrė vadinamą 
Šiaurinio Atlanto šalių san
tarvę, esą, “taikai palaikyti 
ir užpuolikui atmušti.” Jis 
sakė, jog ir Amerika prisi
dės prie tos karin. santar
vės (prieš Sovietų Sąjun-

Buvęs Teisėjas Įkaitintas
Už Didžią Suktybę

• Newark, N. J. — Buvęs 
policinio teismo teisėjas Ja
mes Pellecchia nuteistas 
kalėjiman 10 iki 15 metų. 
Jis išsuko $663,850 iš Co
lumbus Trust banko, kurio 
primininkas buvo jo tėvas. 
Ta suktybė nubankrūtavo 
banką.

Pellecchia prisipažino, jog 
būdamas teisėju apgavingai 
išgaudavo pinigus iš banko 
ir pralošdavo ant arklių 
lenktynių. .

Santarvėn dedasi Anglija, 
Francija, Holandija, Belgi
ja, Luksemburgas. Anglai- 
amerikonai stengiasi j tą 
karinį bloką įtraukti ir ki
tus vakarų Europos kraš
tus.

Achesonas užtylėjo, kad 
Trumano sumanyta “pagal
ba atsilikusiems kraštams” 
yra imperialistinio Ameri
kos kapitalo siekimas tuose 
kraštuose pelnytis ir vieš
patauti.

Tūkstančiam Įnamių 
Liepta Išsikraustyt

Nanking. — Kinų liaudies 
armija užėmė pozicijas 
šiaurinėse Yangtze upės pa
krantėse per 200 mylių nuo 
sostinės Nankingo iki jūros.

Įkaitino II Unijistų, Kurie 
Užpuolė Streiklaužius

Kalamazoo, Mich. —Vals
tijos apskrities teisėjas 
Thomas Shane įkaitino 11 
CIO Plieno Darbininkų .li
nijos vadu ir narių už tai, 
kad jie užpuolė streiklau
žius Shakespeare produktų 
kompanijos fabrike.1 Tarp 
įkaitintų yra unijos delega
tai R. L. Farmer ir Arthur 
Menozzi.

Visiem vienuolikai gręsia 
5 metai kalėjimo, pagal Mi- 
ehigano įstatymus.

ROYALL SAKO, GALĮS 
KILTI KARAS

Washington. — Ameri
kos armijos sekretorius Ro- 
yall sakė, jog nenumatoma 
tuojautinio karo, tačiaus 
karas “netikėtai” galįs kilti.

Komunistų Advokatai Kvotė 8 5 Džiūrėn Skiriamų Ponų
t ■ 1

New York. — Vienuolikos 
komunistų vadų advokatai 
kvotė 15 ponelių iš sąrašo 
tų, iš kurių teismo vadai ke
tina . sudaryti federalę 
grand džiūrę komunistam 
teisti.

Pasirodė, jog 13 iš pen
kiolikos kvostų bankininkų, 
fabrikantų ir kitų stambių 
biznierių taip pat buvo 
džiūrėje, kuri praeitą vasa
rą įkaitino 12 Komunistų 
Partijos narių.

Federalis apskrities teisė
jas Haroldas Medina pro
testavo, kad komunistų ad-

vokatai, kvosdami buvusius 
ir būsimus džiūres narius, 
“trukdo teismą”: Medina 
varžė advokatų statomus 
klausimus apie jų biznius ir 
pelnus. Jis net uždraudė 
kalusti apie pajamas-pelnus, 
viršijančius $5,000 per me
tus.

Tarp buvusių bei busimų
jų džiūrimenų, kuriuos kvo
tė komunistų advokatai, bu
vo Mutual Apdraudos kom
panijos pareigūnes* G. T. 
Hodell, Atlas Cemento kom
panijos biznio vadas Donald 
C. Webster; Milton Watkins

ir keli kiti Wall S try to ban
kininkai, stambūs namų sa
vininkai ir kiti biznieriai ir 
vienas profesionalas.

Komunistų. advok a t a i 
smerkė tokių poniškų džiū- 
rių parinkimą, kaipo nede
mokratinį ir laužantį Jung
tinių Valstijų Konstituciją.* 
Jie nurodė, kad ne tik da
bar, bet per ištisus pasta
ruosius 10 metų į tokias 
džiūres nebuvo įleidžiami 
darbininkai, bedarbiai, neg
rai, žydai ir politiniai pa
žangesnių partijų nariai.

Advokatai taipgi pakar

tojo reikalavimą, kad pasi
trauktų teismo pirmininkas 
Haroldas Medina, nes Medi
na kartotinai parodė' prie
šingumą ir prietartį prieš 
kaltinamus komunistus.

Jįe įkaitinti kaip Komu
nistų Partijos organizato
riai ir vadai. Mat, poniškoji 
džiūrė praeitą vasarą išra
do, kad ^Komunistų Partija 
esanti “sąmokslas jėga ir 
prievarta nuversti Ameri
kos valdžią.”

Ketvirtadienį teisėjas Me
dina užgynė toliaus kvosti 
busimosios džiūres narius.

T 1
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Chicago. — Gyvenamųjų 
namų savininkai Chicagoje, 
Indianapolyj, Kansas City, 
Philadelphijoj ir keliolikoje 
kitų miestų išsiuntinėjo sa
vo įnamiams įšakymus išsi
kraustyti per 60 dienų.

Savjninkai tuom protes
tuoja prieš Jungtinių Vals
tijų Kongresui įneštus bi- 
lius, reikalaujančius toliau- 
palaikyti rendų kontrolę. Ta 
kampanija prasidėjo Tulsoj, 
Oklahomoj, ir greit išjudino 
savininkus kitose valstijose.

Washington.— Prez. Tru-_ 
manas sakė reporteriams, 
kad tas namų savininkų 
smarkavimas nieko nelai
mės.

4 Komunistai Išhnkti 
Į Izraelio Seimą

Tel Aviv, Izraelis. — I 
steigiamąjį Izraelio seimą 
išrinkti bent 4 komunistai. 
Rinkimuose komunistų kan
didatai gavo pusketvirto 
nuošimčio vįsų balsų, gal ir 
daugiau. Ypač daug arabų 
atidavė balsus komunis
tams. Visi balsai bus suskai
tyti tik šį penktadienį.

Premjero Ben - Guriono 
Darbo Partija (Mapai) dau
giausiai laimėjo — 34 nuo
šimčius balsų. Ji turėsianti 
41 savo atstovą seime. Kai
resnė, Jungtinė Darbo Par
tija gavo 12 nuošimčių bal
sų, o religinės žydų partijos 
virš 13 nuošimčių.

Izraelio seimas susidės iš 
120 atstovų.

Izraelis Praleis Maistą 
Apsuptiems Egiptėnams 
Rhodes Sala. — Izraelio 

valdžia sutiko praleisti mai
stą į Falujos miestą, kur 
izraeliečiai laiko apgulę E- 
gipto armijos brigadą.
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Kongresmano Marcantonio Rezoliucija
Kongresmanas Vito Marcantonio pareikalavo Jungti

nių Valstijų Kongreso, kad jis ištirtų džiūrės rinkimo 
’ sistemą fedefaliniame distrikte pietinėje New Yorko 

valstijos dalyje.
Ši sistema, kaip jau skaitytojas žino, yra tokia: džiū- 

rėn skiriami tik turtingieji, tik “parinktieji”, o neįsilei- 
džiama biednuomenė ir negrai.

Tokia sistema yra priešinga Jungtinių Valstįjų konsti
tucijai. Tokia sistema yra priešinga žmoniškumui ir bent 
kokiam padoresniam teisėtumui.

Tą sistemą šiame distrikte įvedė teisėjas Knox, kuris 
aną dieną Uniontown, Pa., didžiavosi, sakydamas, kad 
biedniokai į džiūrę negali įeiti, neverti įeiti, nes jie 
tamsūs, dalykų nesuprantą!

Trumpa Marcantonio rezoliucija reikalauja, kad že
mesniųjų Kongreso rūmų juridinė komisija ištirtų pa
dėtį viršminėtame distrikte ir praneštų apie ją Kongre
sui.

Nežinia, ar Kongresas šią Marcantonio rezoliuciją 
priims, ar ne, bet tai svarbus žygis, tai didelis pasimoji- 
mas. žmones turėtų reikalauti, kad Kongresas tą rezo
liuciją priimtų.

Prieš keletą dienų USA senate šis klausimas taipgi bu
vo iškeltas. Jį palietė senątorius William Langer, smerk
damas teisėją Knox dėl jo akiplėšiško didžiavimosi savo 
“sistema.”

Taigi, anot to pasakio: nėra to blogo, kuris neturėtų 
ir gero. ‘Vienuolikos komunistų byla iškėlė tokį svarbų 
dalyką, kuris sujudino visą Ameriką.

Jei tik žmonės darbuosis,' veiks, tai ši kvaila, nedora, 
žalinga teisėjo Knox’o “sistema” bus atmesta, bus pa
siųsta į negarbingą praeitį.

Ir Ko Jie Nesugalvoja!
Detroito miesto policijos komisijonierius paskelbė: 

kiekvienas laikraščio reporteris, norįs gauti policijos liu
dijimą - kortą, su kuria galėtų prieiti ‘prie “j 
vietų” kaip laikraštininkas, turįs išpildyti tam tikrus afi-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KAIP FRANCŪZIJOS 

; BURŽUAZIJA MAINO
SAVO KAILĮ.

Dienraščio Vilnies kores
pondentas Paryžiuje "patei
kia eilę įdomių straipsnių 
apie situaciją seniau ir da
bar Francūzijoje,. vienoję iš 
Marshall Plano šalių. O jis 
tą padėtį suprasti yra ypa
tingai kvalifikuotas, nes 
būdamas Amerikos kariu, 
jis karo pabaigoje buvo 
Francūzijoje, tam pačiam 
Paryžiuje.

Pirmame tų straipsnių M. 
paduoda būdingą pavyzdį, 
kaip Francūzijos buržuazija 
kaitaliojo savo kailį ir taik
stėsi prie aplinkybių. Ko
respondentas rašo:

Tą auksiniai saulėtą 
vą vasarą, kuomet sąjungi
ninku pergalė nušlavė vokiš
ką okupaciją nuo Francūzi
jos veido, man teko su mū
sų karinėmis jėgomis būti 
šioje šalyje. Aš atsimenu 
Pierre Renardą,’ didokos vy
no parduotuvės savininką, 
kuris man ir pažįstamam lei
tenantui aiškino : “Aš visuo
met buvau rezistentas prieš 
vokiečius, aš visuomet da
viau finansinę paramą išlais
vinimo judėjimui, tai yra,

vėly-

komunistams...”
“Išlaisvinimo judėjimui, tai 

yra, komunistams,” jis sakė. 
Ir jo giliai taukuotame' vei
de sėdinčios akys žiūrėjo į. 
mus su klausimu: ar 
jam tikime?

Mes jam netikėjome, 
žinojome, kad tie, kurie 
bažijasi
kad “padėjo 
faktinai yra tie, kurie akty
viai ar pasyviai bendradar
biavo su vokiškais okupan
tais. Mes 
greičiausiai 
krautuvėje

pasikalbėjimą f ant 
pamato, neprimenant 
pas jį, neprimenant

krautuvė. Ir, taip,
mes

Mes 
taip 

net neklausinėjami, 
rezistentams,”

žinojome, kad 
toje pačioje 
jis draugiškai 

kalbėjo su vokiškais karinin
kais ir buvo patenkintas, 
kad jie moka aukštas kainas 
už šampaną. Mes žinojome, 
kad Pierre Renardas, 
dauguma jo plauko, 
Vichy rėmėjas.

šią savaitę aš atsiminiau 
Pierre Renardą* ir jo tylią, 
bet puošnią parduotuvę dvie- 

’ j u bu įvarą kampe. Ką jis 
dabar sakys?
Francūzai Šnekūs

Anas pasikalbėjimas apie 
keturi metai atgal, aišku, 
.negalėjo būti jo atmintas. 
Negi jis galėjo atsiminti du 

Amerikos karius, kurie, vie
toje pirkti vyno, su juo ve
dė pasikalbėjimą. Reiks jį

kaip 
buvo

Sveikinimai ir Dovanos 
Dienraščiui

Kasdien mūsų dienraštyje marguoja šilti draugiški 
sveikinimai suvažiavimui ir dovanos dienraščiui. Džiau
giamės gražia parama ir linksmai laukiame Laisves ben- 

| drovės dalininkų suvažiavimo ir bankieto.

sveikinimai suvažiavimui ir dovanos dienraščiui. Džiau-

įdomesnių I Prašome pasiskaityti dar keletą gražiu pasveikinimų
1 suvažiavimui ir pasigėrėti gausiom dovanom dienraš-

dėvitus ir prisiekti, kad jis yra geras! žodžiu, policijos čiui: 
viršininkas reikalauja iš laikraštininkų lojalumo prie-

• saikos!
Detroito miesto Kongresas Civilinėms Teisėms Ginti 

(CRC) pasiuntė komisijonieriui griežtą protestą, smer
kiantį tokį jo žygį.

“Mums sunku beįsivaizduoti kokį kitą veiksmą, kuris 
tučtuojau kirstų tokį aštrų spaudos laisvei smūgį, 
šis, kurį jūs siūlote.”

Tai tiesa! ♦
Ir ko tie visokį raudonbaubiai neišgalvoja!
Tik įsivaizduokime, jeigu kiekvienas pareigūnas 

dės reikalauti iš spaudos visokių “lojalumo priesaikų”, 
tai kur Amerikos spauda-atsidurs?

Mes žinome, policijos kultūrinį ir politinį išprusimą. 
Policijos viršininkui geimas, lojalus tas, kuris nekritikuo
ja jo, kuris jį giria. O jei tik atsiras laikraštininkas, ku
ris kels aikštėn policijos suktybes, neapdairumą ir apsi
leidimą, tuojau jis jau ir bus “nelojalus.”

kaip

pra-

Didžiausioji Byla
Vienas žurnalistas rašo, kad vienuolikos komunistų va

dų byla,z besitęsianti federaliniame teisme New Yorko 
mieste, yra pati didžiausia byla Amerikos istorijoje.

Ši byla, rašo tasai žurnalistas, praneša Sacco-Vanzet
ti, Scottsboro berniukų, Mooney ir Scopes’o bylas. ’

“Pirmą kartą Amerikos istorijoje politine partija yra 
teisiama”, rašo žurnalistas Joseph North. “Milijonai ame
rikiečių ir kituose kraštuose gyvenančių žmonių šią by
lą gretina su reichstago padegimo byla.”

Dimitrovas, dabartinis Bulgarijos premjeras, nacių 
teisme prieš 16-ką metų pareiškė, kad tai nėra tik komu
nistų teisimas, — tai teisimas social demokratų, krikščio
nių darbininkų ir visų tų, kurie yra priešingi fašizmui, 
kurie juo šlykštisi. ,

Istorija paliudijo tuomet sakytų Dimitrovo žodžių tei
singumą.

Dėl šitos vienuolikos komunistų vadų bylos ateina iš 
viso pasaulio protestų. Iš ČechosloVakijos atsiųsta teleg.- 
rama, kurioje telpa labai ryškus ir visiems įsidėmėtinas 
sakinys: -

“Už tokius teismus Hitlerio Vokietijoje mes sumokė
jome okeanais kraujo ir pasauliniu karu.”
' Tarptautinė Buvusiųjų Politinių Kalinių Federacija 

Europoje, atstovaujanti apie 10,000,000 buvusiųjų Euro
pos kovotojų prieš nacius prisiuntė savo telegramą, griež
tai protestuojančią prieš šį teismą. .

“šis teismas... laužo pagrindinius demokratinės lais
vės ir tikėjimo laisvės principus...” skelbia telegrama, po 
kuria pasirašo Zygmunt Balicki, paminėtos federacijos 
sekretorius. . ,

Viso pasaulio žmonės atidžiai stebi šią bylą, šį teis
mą, nes tai yra pirmas toks atsitikimas Amerikos istori
joje. - i ‘

Pažangusis pasaulis reikalauja bylą likviduoti, išmes
ti iš teismo.

Tam pritaria milijonai žrponių

“Nieko negirdėdamas veikiant dėl 30 metų Laisvės gy
vavimo kaipo dienraštis, tai niekieno neįgaliotas suma
niau parinkti pasveikinimų dienraščio 30-tam suvažiavi- 

I mui. Sekami Detroito draugai sveikina: Juozas Gugas, 
;$5; V. Žabui, 3; Juozas Vainikas, 2. Po $1: Frank Ba
kaitis, P. Smalstis, M. Masis, J. Poder, Mr. X, A. Gailiu-1 
šis, V. Staniškis, V. Lisčinskas, Sam žąsinas, Juozas Mu-'|
steikis, St. Babravičius,' Vincas Leonavičius, D. Grina, 
V. Andriuškevičius, Jonas Danta, Ed. Shepūtis, Z. Ra
manauskas, Charles Nausėda, Antanas Admonis, J. Ara- 
nuk, A. Golauta, George Nausėda, Albert Mitchell, Eva 
Juodaitieręė ir duktė B., Antanas Jakstys, dr. M. Palevi- 
čius, X. M. Kishon, Antanas Mitrikas, A. Beniušis-Ben- 
son, adv. Stephanie Masis. Viso $40. — Draugiškai, Vin
cent Žabui, Detroit, Mich.”

“Brangūs Draugai: Šiuomi sveikiname Laisvės dali-, 
ninku suvažiavimą su geriausiais linkėjimais ir priside
dame su maža auka. *

LLD 188 kp. $5. Po $1: A. Kvietinskas, K. Vidugiris, A. 
Dorilat, J. Vosilius, P. Bubnis, D. Ręvetskas, P. Gustai
tis. Po 50c.: S. Remeikienė ir M. Bivainis. Smulkių $2. 
Viso $15. Draugiškai, A. Varaneckienė, Detroit, Mich.”

“Gerb. Draugai: Štai prisiūnčiu šėkį sumoje $15.50, tai 
bus Laisvės suvažiavimo pasveikinimai. Sveikina seka
mai: B. Kirstukas. $5. Po $2: S. Kazelionis, M. Raulinai- 
tienė. Po $1: K. Valaika, V. Young, P. Kurulis, J. Žebrys, 
T. Dulskis, J. Dilius. A. Jasiūnas, 50c. ; Draugiškai, J. 
Žebrys, Cleveland, Ohio.”

’‘Gerbiamieji: Sveikiname dienraštį Laisvę 30 m. su
kakties proga ir prisidedame su auka $2. Džiaugiamės, 
kad teikia mums teisingas- žinias. Vėliname ilgai gyvuoti 
ir ant toliau teikti geni žinių. Frank ip Pauline Walan- 
tai, Philadelphia, Pa.” > /

Nuo pavienių asmenų gauta:
Emilija Simonavičienėi B’klyn, N. Y. .'.
Juozas ir Ona Deltuvai, Hanover, Md. .
A. Petrikonis, Stamford, Conn............
J. ir P. Mineikiai, Brockton, Mass. .....
& Žilinskas, Newark, N. J..................

Jackson, Brooklyn, N. Y. ...'.........*..
Jonas ir Konst.. Karpavičiai, B’klyn,'N. Y
Frank Jasiūnas, Šand Brook, N. j. .......
M. Budnik, Pittsburgh, Pa. ....___ ...

Iš anksčiau gauta $533.05. Dabar gauta $120.25. Viso 
$653.30. Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukš
čiau pažymėti už pasveikinimus suvažiavimui' ir už dova
nas dienraščiui. * ..

Kas tik galite, dalyvaūkite,Laisvės bendrovės suvažia
vime sausio - Jan. 30 d., o vakare būkite Laisvės bankie
te. Kurie dar neturite bankieto bilietų, gausite ant vie-

. $25.00 
. . 10.00 

3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.75 
1.00 
1.00

Laisves Ądministracija

•įvelti į 
bend i-o 
buvimo 
nieko, 

štai
štai storulis. Renardas su gi
liai sėdinčiomis akimis tau
kuotame veide. Bon jour, 
monsieur, — ir jo veidas pil
nas komercinės šypsenos, — 
ko pageidaujate? Nusiperku 
pigaus balto vyno butelį, ku
rį paprastai eilinis francūzas 
geria prie savo valgio, kaip 
amerikietis kavą. Užsuku 
pasikalbėjimą.

Pradėti pasikalbėjimą šio
je šalyje nesunku, francūzai 
šnekūs ir prie pirmos provo
kacijos pradeda lieti ir lieti. 
Renardas ne išimtis.

“Ach, kokie laikai... Štai 
elektra racijonuojama, po 
dviejų valandų ji nukerta
ma ir krautuvę reiks apšvies
ti žvakėmis. Ir kas kaltas? 
Ach, tie komunistai. Klaida, 
klaida buvo padaryta. Ame
rikai reikėjo susijungti su 
vokiečiais ir eiti iki Mask
vos...”

“Hmm... Gal taip, bet ko
munistai, juk, dar vadinami 
Sušaudytųjų partija, partija, 
kuri padėjo daugiausia aukų 

, kovoje prieš vokiečius. Ar 
už juos jau nėra jokio sen
timento šalyje?”

Mano klausimas, atrodė, 
jį kaip ir rūpino. Bet pyktis 
(elektra bus nusukta po va
landos ir 55 minučių) paėmė 
viršų. Mažos akys prisipil
dė rausvumu :

“Sentimentas? De Gaulle 
su jais apsidirbs. Su jais 
niekad nereikėjo kartu veik
ti. Klaida buvo padaryta. 
Bet aš tą supratau. Nej^ su 
rezistenciniu judėjimu neno
rėjau turėti bendro, tai vis 
buvo komunistai. Jei jau 
rinktis, verčiau imčiau vokie
čius bet kokiu laiku...”

Pierre Renardas baigė: 
“Ar ne tiesa, monsieur?”

Užsimokėjau už butelį ir 
išėjau. Pierre Renardas ma
nos neapvylė, kaip jis neap
gavo. manęs ir mano draugo 
leitenanto keturi metai at
gal. Profašistas, kuris tada 
rado reikalo dangstytis de
mokratinėmis plunksnomis, 
dabar jautėsi laisvas rodyti 
savo tikrai spalvas.
Ko Jie Pirma Nedrįso

Pierre Renardas ne vienas: 
Jo rūšies yra daugybė tarp 
smulkiosios buržuazijos, tarp 
suvedžiotų elementų 
klasėse, tarp klasiniai 
pratusių kapitalistų.

Pirma jie to nedrįso, 
išlaisvinimo iš vokiško 
go kiekvienas šliejosi 
kairiųjų, bandydamas 
plauti kolaboravimo ir 
lingavimo dėmes,
lieji, kurie sėdėjo rankas su
dėję, darė tą patį.

Azijos Vulkanas
Komercinė spauda kalba 

apie “tragediją Kinijoje.” 
The New York Times (sau
sio 24 d.) kalba visiškai be
viltiškai. Kinija jau beveik 
ištrukusi iš Amerikos glo
bos. Tai esanti didžiausia 
nelaimė.

Pagaliaus visus senojo 
pasaulio garbintojus baisiai 
pritrenkė žinios iš Japoni
jos. Ten sausio 23 dieną į- 
vyko parlamento rinkimai. 
Jau prieš rinkimus, daug 
spėjo, kad Japonijos komu
nistų įtaka gražiai pakil
sianti. Buvo pranašų, kurie 
išdrįso skelbti, kad komuni
stai gali savo atstovybę par
lamente šiais* rinkimais pa
trigubinti — vietoje keturių 
atstovų, jie galėsią laimėti 
visą dvyliką. Atrodė labai 
optimistiška pranašystė.

Bet ką parodė rinkimai? 
Rinkimai išgąsdino visus 
net ir šalčiausius'komerci-1 
nės spaudbs pranašus. Šiuos 
žodžius rašant, pirmadienio 
popietį,, radijas praneša, 
kad komunistai išrinko ne 
dvyliką, bet net visus tris
dešimt penkis atstovus. Va
dinasi, beveik padevingu- 
bino savo atstovų skai
čių. Naujajam parlamente 
komunistai jau-turės gero
ką “saują” atstovų ir vieš
pataujančiai kraštu tin i ų 
konservatorių (reakcijonie- 

'rių) partijai, kuri rinkimus 
laimėjo ir kurią visomis iš
galėmis rėmė mūsų genero
las MacArthur, neduos, ra
mybės ! .

Negalima ranka numoti 
nė taip vadinamos “Azijos 
kraštų konferencijos”, ku
rią buvo Indijos menševi- 
kuojantis prezidentas Neh
ru sušaukęs Indijos sostinė
je Delhi šiomis dienomis. 
Konferencija priėmė rezo
liuciją, kurioje labai švel
niai ir poniškai patariama 
Jungtinėms Tautoms nebe- 
krėsti juokų iš Holandijos 
avantiūros prieš Indonezi
jos respubliką. Labai nuže
mintai prašoma holandus 
krapštyti laukan iš Indone
zijos, jei ne šiemet, taį ki- 1,000 tonų aliumino, 
tąmet. Vistiek svarbu, vis- stokuoja -šioje šalyje.

tiek yra parodymas Azijos 
kraštų jaudinimosi dėl įvy
kių Kinijoje. Nehru ir kiti 
bijo komunizmo laimėjimo 
ir holandų karinius žygius . 
prieš Indonezijos respubli
kos anti - komunistinius va
dus skaito vandeniu ant 
“komunistų malūno.”

Visą tą baisų imperialfe- , 
tams pilvo skaudėjimą ir 
smegenų paralyžių sukėlė 
Kinijos liaudies laimėjimai. 
Tie laimėjimai toki dideli, 
toki istoriški ir reikšmingi, 
jog šiandien vargu kas ga
lėtų juos pilnai įvertinti.

Štai imperialistams gal
vosūkis! Jeigu visa Kinija * 
išsilaisvins iš imperializmo 
ir Čiango diktatūros, jeigu 
didžioji Kinija pasuks so
cializmo keliu į pažangų ir 
laisvą gyvenimą, tai kas at
sitiks su kitomis Azijos ša
limis? Argi ilgai indonezai 
toleruos holandus plėšikus? 
Argi ilgai Indo-Kinijos žmo
nės ant savo nugaros ken
tės Francūzijos bizūno smū
gius? O kaip su anglų im
perialistų likimu Burmoje 
ir kituose Azijos kraštuo
se?

•

Visa komercinė spauda 
lūpomis The N. Y. Times 
prašo kapitalistinio “aukš
čiausio” tik vieno dalyko, 
atseit, kad Kinijos liaudies 
vadas Mao virstų “kinišku 
Tito”. Tokiam atsitikime, 
girdi, dar būtų- galima su 
juo susikalbėti. Vilties esą 
nedaug,*bet nieko geresnio 
nebepasigaunant, r e i k ia 
griebtis kad ir už to visiš
kai. plonučio šiaudo!

Ką darys, kaip užsilaikys 
Mao ir kiti Kinijos Komu
nistų Partijos vadai, pasa
kys ateitis. Iki šiol jie Kini
jos liaudį vedė iš vieno lai
mėjimo į kitą* pakol beveik 
jau pasiekė Nankingą. Nėra 
pamato manyti, kad jie pa- * 
sikeis ir nuvažiuos Tito ke
liais. Salietis.

Washington. — Iš Japo
nijos įgabenta Amerikon 

kurio

visose
susi-

jun- 
prie 

nusi- 
kvis-

Neveik-

JAU SVEIKINA 
TRUMANĄ

Ikf šiol kunigų Draugas 
dea ž n a i s u p y k ų s,i i 
bardavo preziden- 
tą Trumaną dėl jo “pataika
vimo bolševikams”. Bet da- 

Jįar, po jo inauguracijos 
prakalbos, Draugui prezi

dentas pasidarė tikru did
vyriu. Draugas rašo:

“Prie to, ką yra pasakęs 
prezidentas Trumanas savo 
inauguracinėj e prakalbo j e, 
komentarų daug nekeikia... 
Jo metama pirštinė į komu
nizmo veidą... Atvirai, Vie
šai ir drąsiai paskelbta ko
va komunizmui...” (D., sau
sio 23 d.) ’ /

Betgi šita prezidento ko
va komunizmui jau sena pa
saga. Argi jo paskelbtoji 
“Trumano Doktrina” nebu
vo jo kova komunizmui? Vi
ši Marshall Plano bilijonai 
dolerių eina tos kovos vedi
mui. O pažiūrėkime, ką to-

davė

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Sekami draugai, sveikindami Liet. Namo Bendrovės 
suvažiavimą, kartu prideda ir piniginę auką ieškojimui 
teisybės teisme:

Pranas Jočionis, Dearborn, Mich............ $ 5.00
M. Budnikas, Pittsburgh, Pa............ .......... 1.00
S. Žilinskas, Newark, N. J......................... *3.00
T. Senkevičius, Brooklyn, N. Y. .. ........... 2.00
Mary Nikzantaitis, Hartford, Conn.  ......2.00

z S. Raymond, Baltimore, Md. .. ...................  1.00
Mary McDonald, Baltimore, Md...................1.00
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. ....... 5.00 
LLD 110 kuopa, Rochester, N. Y............... 10.00
A. ir L. Bekešiai, Rochester, N. Y................. 5.00
V. Bullienė, Rochester, N. Y...................... 3.00
Liet. Mot. Apš. Klubas, Los Angeles, ,Calif. 15.00
Banis Tusky, Scranton, Pa..................
J. Patašius, Brooklyn, N. Y. .. ^...........
J. Raulušaitis, Worcester, Mass..........
E. Milokiūtė, Philadelphia, Pa...........
Bernice Chuberkis, So. Boston, Mass. '.

3.00
5.00
5.00 .
3.00

_____________ __________ 2.00
Liet. Moter. Pažang. Klubas, Detroit, Mich. 10.00
A. ir M. Mazonas, Windsor, Conn............
B. Petraitis, Baltimore, Md.................. .
A. Klimas, Binghamton, N. Y. ... .y.............

' - Helen Žukas, Binghamton, N. Y.................
Ona ir Juozas Deltuvai, Hanover, Md..........
P. Kupris...................................... . ..............

Helen Žukas taipgi prisiuntė pusantro tuzino 
pusantro tuzino šakučių, kurie bus naudojami dienraščio 
Laisvės bankiete. Tai puiki dovana. Daugiau tokių do
vanu.

Namo Bendrovės suvažiavimas jau čia pat — įvyksta 
šeštadienį, sausio 2$. Tikimės jį turėti skaitlingą. Vi
siems šėrininkams svarbu jame dalyvauti. Jeigu kurie 
negalėsite atvykti, Ui jūsų įgaliotinis galės per “proxy” 
dalyvauti. ( , ♦

Visais Lietuvių Kultūros Centro reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Ine.

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19; N. Y.

5;oo
1.00
2.00
1.00
5.00
2.50 
peilių ir



J

(Tąsa)

Žinios Apie Viską
Prancūzijos lenkai padovano

jo Varšuvai penkis gražius au
tobusus, už ką pareiškiama vie
šoji padėka.

Stoka tinkamesnių gyvenvie
čių studentams. Ir mokslo įstai
gose dar permaža vietos visiem 
soržliem, gabiem jaunuoliam.

Varšuvos atstatymo darbai 
eina visais garais. Amatininkų 
sąjungos taryba ir laisvalaikiu 
eina talkon.

JONAS KAŠKAITIS

iš mokslo sri-

ano rugsėjo 
žaibiškas ru- 
antpuolis ant 
Lenkijos plo-

Trejetas banditų apiplėšė 
pašto skyrių. Bėgančius gro
buonį u s pagavo piliečių milici
jos nariai.

Naujos autobusų kelionių li
nijos Varšuvos gatvėse.

Varšuvoj priviso monelnin- 
ku, burtininkų, žynių, “varaž- 
hitų.”

Miesto tarybos posėdžių salėj 
įjungti garsiakalbiai.

Pasižvmėje darbo pirmūnai 
gauna dovanas ir pagarbą.

“Liaudies bazaran
į Lenkiia grupė ižvmiu

vietoj, Šu
naujas rti-

vartojami
Lediniai.

Dar keturi to pat dydžio pus
lapiai. čia lengvesnis skaitymas 
— iš literatūros, 
čiu.

*

Katastrofiškos 
dienos Lenkijoj, 
duju barbarų 
nuogų, neapgintų
tų . . . Daugybė nuotraukų. Bai
sus šalies niokojimas ir išgrio- 
vimas!... Skambus eilėraštis 
apie šiurpų karo vaizdą — da- 

rpildo tą įdomų puslapį.
Apie Laimėjimus

Antras priedo puslapis..
Garsioji Grynvičo astronomi

nė observatorija pradedama 
perkelti į aukštesnę vietą, to
liau nuo Londono rūkų. Po 4-5 
metų jau bus naujoj 
sekso grafystėj. Bus 
džiulis teleskopas.

Namų statybai 
griuvėsių ir betono
Pamokos ir pavyzdžiai iš Tary
bų Sąjungos.

Dirbtinė ausis kurčiam žmo- 
atsilankė i $fųi. Radijo aparatuko aprašy- 

svečiu l m as.
- intelektualu kongreso dalv-1 Ny|()no audiniai rObams ir
i... .Tu tarno didvsis ! technikos reikalams.

“Katinas ir lakštingala” — 
Ivano Krylovo pasakėčia, sklan
džiai sueiliuota 'lenkiškai B. 
Herco.

“Kultūrinė kronika?’. Dvi ko
jenos nilnos; pranešimų, kas de
dasi filmuose, teatruose,- popzi- 

■ ioi. dainei. Kaip Italijos laik- 
raščiar atsilionia anie lenku fil
mą: “Paskutinis etanas.” Ta; 

! tikroviškas, aktualus filmas.
Literatūras žurnalas “Odra” 

I laikė varžybas: suteikė dova- 
J nas dviem lenkų rašytojams.

Maskvos dailiškai artistiško 
I teatro (MCHAT) Gorkio var
do 50 metų jubiliejaus aprašy
mas. ,Jo nuostabiosios žvaigž
dės: Konstantinas Stanislavs
kis, Ivanas Moskvinas, garsu
sis mūsiškio Vilniaus sūnus 
Vasilijus Kačalovas, Olga Kni- 
per - Čechovienė .... Pasaulinė 
teatro nažiba! Tarvbų-Sąjungos 
meno ir kultūros blizgantis pa
vyzdys ! <

Lenkijos Vaizdas
Slovakų laikraščio “Kulturni 

život” numeris pašvęstas Len- / 
k i ja i pavaizduoti.

• Vroclavio mieste įkurtas jau-

dnvn b»ivo istnhnsis lenku noe- i 
|ns Julijonas Tuvimas (kursi 
yra buvęs ir Amerikoj).

Gatvių sakrvžose Varšuvoj 
naktimis įtaisyti žibintuvai.

Atremontuojamas tiltas, su 
visokia gražmena. ’

Pranešimai apie teatrus, kon
certus, kino filmus, radijo pro
gramas. Smulkūs skelbimai.

šeštas “Robotniko” puslapis.
Uolieji angliakasiai pagami

na bent kelias normas. Viešoji 
pagarba, atžymėjimai ir dova
nos.

“žirniai į sieną” — kritikos 
bei satyros gniūžteliai dėl tūlų 
trūkumų bei formalumų, gyven
viečių ieškant.

Sporto kampelis, 
skyrius — opera, 
fonija, koncertai, 
vaizdavimas!

Muzikos 
baletas, sim- 

Puikus pa-

BaisiosiosAtsiminimai iš 
Praeities

Regis, jau ir pakaktų viso
kio skaitymo tuose tirštai, 
smulkiai sugrūstuose šešiuose 
“R.” puslapiuose. Bet ne. štai 
dar ir priedas tam numeriui.
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Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas
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A. Grigaitis Restaurant 
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St. 

Pittsburgh, Pa.
Tel.' SC. 9003

PEPPER’S CAFE
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga 
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321*25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.*

Tel. CE. 9535

D. P. LEKAVIČIUS 
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų

1215 Beaver Ave.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0329

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankųs, sav.

100 Anderson St.,
FL S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. FA. 3525

MELNIS CAFE .
K. Melnis, sav.
351 Pittsburgh St., 

Springdale, Pa.

Apie bites ii’ avilių užlaiky
mą gražūs, naudingi patarimai.

Sklandus Antano Čechovo 
vaizdelio “Svečiai” vertimas.

METROPOLITAN 
Restaurant 

Vladas Sadauskas, sav.'. 
Geri valgiai ir 

visoki įsigėrimai 
1701-3 Metropolitan St.
Pittsburgh, Pa., 

Tel. CE. 9474

JOSEPH KIZIK 
CAFE

’'BEER — WINE — LIQUORS 
SEA FOOD

1.100 E. Carson St. 
Pittsburgh 3, Pa. . 
HE. 9608

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

FELIX CAFE 
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav.
2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

atsiliepia Maskvos 
apie “Jungtinių tau- 

posėdžius.

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav. z

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh,, Pa.

JULIUS J. SHIMKETS
Tel. CO. 8923

< >

<

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų,
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carsoi) St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683
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“Velniava” (“Diablada”) Ko
va gėrio su blogiu kalnuotame 
Bolivijos miestely. Gausiai pa
ryškintas nuotraukomis, eina 
aprašymas keistų tikybos ir 
prietarų apeigų. Lyg koks te
atras atviram ore.

šachmatų, šachtų ir kitokių 
žaislų bei galvosūkių kampelis.

Na, tai ir visa. Tai tik vie
no “Robotnik” laikraščio nu
merio trumputis parodymas . ..

Kiti Laikraščiai
Apie kitus daug trumpiau 

teks paminėti.
štai. “Glos laidu” 

balšas”). Tai lenkų 
partijos- laikraštis,
dydžio ir pavidalo, kaip ir “Ro
botnik.” Labai panašus ir savo 
turiniu, pakraipa ir nusistaty
mu..

Statomas didelis tiltas Slion- 
Dombrovsko srityje. Pri- 
ir šalies prezidentas Bie- 
su keliais valstybės vy- 
A prašymą pavaizduoja

nuotrauka.

Pasižiūrėjus Naujosios
Lenkijos Laikraščių

------------------ Q TfYNT A C* gASFATTlC (?)------------------------------- ---------- --------------------

nimo kultūros namas.
Dešimties metų Konstantino 

Stanislavskio mirties sukakčiai 
minėti aprašymas. Atidarytas 
jo vardo muziejus Maskvoj, pil
nas atvaizdų, raštų ir įdomybių į 
apie šį pasaulinį artistą.

Gaminamas naujas lonkų-če- 
koslovakų filmas.

Valstybinis rusų dainos cho
ras jau penki metai gastroliuo
ja po visą Tarybų Sąjungos ša
lį, taipgi daro išvykas į Lenki
ją, Čekoslovakiją, Austriją, 
Vengrija, Vokietiją ir Skandi- 1 x navijos šalis.

Jaunas latvis kompozitorius 
Adolfas Skulte sukomponavo 
muziką “Igral-pliasal” baletui. 
Poetas Janis Rainis dayę tam 
baletui ,dramą. Baletas važinė-' 
ja po Tarybų miestus.

Didis lenkų poetas Julijonas į 
Tuvimas, savo motinos meti
nėms minėti, padovanojo 100,- 
000 zlotų amatinių Lenkijos li
teratų sąjungai Lodzės mieste. 
Dvi. bibliotekos perkasi iš tos 
dovanos knygų. Pašalpą gauna 
literatų našlės ir našlaičiai..

Karikatūra “Užsienio jumo
ras” pajuokia suktą vijurką, 
kurs tavo bematant apšmutija.

Trečias “R.” priedo puslapis.
Pokalbis su Hansu Eisleriu. 

Garsusis vokiečių kompazito- 
rius pareiškia: “Kad pavaizda
vus lenkų tautos tragizmą ir di
dybę — reikia dviejų Betcho- 
venų genijaus.” Ryšium su vyk
stančiu Vroclavio mieste pa
sauliniu intelektualų kongresu 
ir jo aprašymu — patiektas la-' 
bai įdomus . pasikalbėjimas su 
šituo pažangūnu. Pabėgęs iš 
Hitlerio nagų, ilgokai gyvavo ir 
kūrė J. V. Iš čia jį išėdė anas 
n u s i š p i c a v ė 1 i s n e a m e r i k i et i š k a s 
komitetas. Trumpa, ryški gy
venimo ir kūrybos apybraiža.

Įvairumai
Kitas labai įdomus pasaulinių 

intelektualų kongreso pavaiz
davimas. Pasaulinės mokslo, 
kultūros bei meno įdomybės 
blyksteli kongreso atmosferoj. į Tarybinė pramonė pirma lai- 
Vaizdą taip taikliai dapildo įžy-L -v , . . .
mybių karikatūros — visa jų 
galerija, iš visų pasaulio kraš- 
tų. V 1

Ketvirtas “R.” priedo pusla
pis. __

Eina kova prieš biurokratiz
mą darbininkų partijos eilėse. 
Įtikinantis straipsnis.

“Jungtinių tautų organizaci
ja” (U.N.) laiko savo posėdžius 
Paryžiuj — aprašymas.

Prancūzijoj, Grenoblio mies
to,' įvyko Degolio mušeikų iš
provokuotas kruvinas susikirti
mas su respublikos saugumo na-

Lenkų delegatai “Jungtinių- 
tautų organizacijos” posėdžiuo
se Paryžiuj. Raportuoja iš ten.

Karvedžių tautinė taryba lai' 
ko konferenciją.

“Lenkų socialistų partijos” 
vyriausioji taryba posėdžiauja 
Varšuvoj.
sūkiai.

Kaip
“Pravda
tų organizacijos
Vyrauja Valstrito diktuojamoji
politika ir trukdo taikos darbą;

Trijų šalių užsienio minis
trai laiko pasitarimą — Mar
šalas, Bevinas ir Šumanas . . .

ko išpildo gamybos nustatytą 
planą. Maskva paduoda įvairių 
Tarybinių šalių raportus. Vis 
tokie smagūs, džiugūs praneši
mai !

(Daugiau bus)

NEWARK, N. J. — Sietyno Choras Perstato
JUOKŲ VAKARU ("AU In Fun" )

Šeštad., Sausio 2'9 (Jan.) - Šv. Jurgio Salėje, 180-2 New York Avė

r Sietyno Choras, vadovybėje Walter t^uko
Programoj dalyvauja: Vito Dvarackas, smuikininkas; Volga Šokikų Grupė; Frances LaFalce, sopranas; 

Sietyno Juokdariai ir pats Sietyrio Choras. Programa Prasidės 8 v. v. — Vėliau Seka šokiai
RUSSELL BINERT IR JO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM Įžanga $1.25 (taksai įskaityti).

— Kviečiame visus dalyvauti. —'’RENGĖJAI.

I

Pittsburgho Žinios
Nesuranda “Pot of Gold”
Pittsburgho' dienraščių pirmi 

puslapiai užpildyti apie miste-s 
rišką “puodą su auksu,” kurį 
turįs kur tai pakavojęs su 
$165,000 buvęs per ilgus me
tus Allegheny’s apskrities tes
tamentų registracijos vedėju 
(register of wills) John M. 
Huston. Tas “puodas suz auk
su” priklauso Pennsylvanijos 
valstijai, ką net Pennsylvani
jos aukščiausias teismas yra 
pripažinęs. Už tą pakovotą 
“puodą” gal Hustonas būtų tu
rėjęs eiti į šaltąją pasėdėti, bet 
nelaimė, kad Hustonas •sausio 
3 dieną mirė. Tad dabar dar 
labiau stijudo to “puodo su auk
su” ieškoti, bet jo nesuranda, 
ir vargiai suras ...

Apie Hustoną daug sykių bu
vo rašyta Laisvėj, kaip apsuk
rų politikierių, ir kaip jis mo
kėjo gerai prisitaikyti prie vi
sokių tautų žmonių laike rin
kimų. Lietuviams buvo1 gerai 
žinomas, kaipo “lietuvių drau
gas,’1 
dos 
vius, 
nėra

Iš TIKRŲ ĮVYKIŲ
|mai nusilenkti, jeigu norėjo ką 
pasiekti. Dabar prasidėjo jau 
tas senos gadynės praktikavi
mas laisvoje Amerikoje. Pitts
burgho mieste, lietuviai, seniai 
nepriklausanti kunigo globai, 
nori savo artimus atsitraukti iš 
Vokietijos; visi reikalingi po
pieriai ir paliudijimai iš val
džios pusės atlikta ir pasiųsta 
kur reikalinga, bet žiūrėk, po 
kiek laiko,, tie visi popieriai 
grįžta, vien tik dėl to, kad ku
nigas neuždėjo savo “OK.” Kas 
dabar daryti? Nesinori kunigo 
malonės prašyti, nes jau daug 
metų kaip su juomi jokio reika
lo neturi, bet nori savo gimines 
ar draugą parsivežti iš Vokie
tijos, kuris taip seniai maldau
ja tos pagalbos..... Turi eiti 
pas tą kunigą, žemai nusilenk
ti, dolerinę^ įspausti, kad gauti 
tą “OK!” Tai taip čia yra r So
cialistų, tautininkų ir kitų lais
vamanių vadai po BALF vėlia
va nutempė pas kunigą. Tai 
dabar klupčiokime prieš kuni
gą, kaip mūsų protėviai klup- 
čiodavo!

to savo veikimo dienas. Patf 
draugija pradėjo organizuotis 
1898 metais.

bfors draugija turi savo sve
tainę per 40 metų, bot draugi-, 
jai išaugus ir dabar pradėjus 
jaunimui ateiti, svetainė pasi
darė per maža. Metiniame su
sirinkime galutinai nutarė sve
tainę padidinti, pristatant nau
ją namą ir išremontavus seną, 
kas -lėšuos apie 50 tūkstančių 
dolerių!

Draugijos valdyba susideda 
iš jaunosios, čia gimusios kar
tos, išskyrus tik vieną pirmi
ninką J. Pabarčių, kuris skai
tosi iš senųjų atstovu. Tą visą 
statybos ir remonto darbą no
ri atlikti, kad 1950 metais_ 
.draugija galėtų 50 metų jubi
liejų atlaikyti naujam name.

kurį Povilas Dargis visa- 
perstatydavo prieš lietu- 
taip jį vadindamas. Todėl 
reikalo 7gal daugiau ir at

kartoti.. Tik turiu pasakyti, kad
Pittsburghe jau kelintas toks 
įvykis pasitaiko: kada aukštie
ji miesto ar apskrities valdinin
kai įsivelia į kokius skanda- 
liškus darbus, tai tik 
— jau ir miręs ...

Rengiasi prie 50 Metų 
Jubiliejaus

Lietuvos Sūnų Draugija gal 
būt yra viena iš senesniųjų 
draugijų Pittsburghe, kuri jau 
yra 50 metų, bet čarterį- iš val
džios yra gavus tik 1900 me
tais. Todėl ir nuo to laiko skai-

Ar Bus Nauja Lietuvių 
Radijo Programa?

L. ž. sako, kad koks tai jau
nimas rūpinasi įsteigimu nau
jos lietuvių radijo programos. 
Čia tas ne naujiena, nes jau 
nuo seniai katalikai nori turė
ti savo radijo programą, nes 
Dargio radijo programa nu
smuko iki 15 minučių, tiktai 
yra paskelbiama keletas garsi
nimų ; šiaip meninės programos 
kaip ir nėra. Dabar Pįttsbur- 
gho priemiesčiuose yra įsteigta 
keletas naujų radijo stočių ir 
daugelyje jų įvairiomis kalbo
mis programų.. Jeigu ir įsi
steigs nauja lietuvių programa 
per radiją iš L. ž. pastogės, ji 
netarnaus menui ir progre
sui . . .

Kas Kaltas?
šiurmaitienė aimanuoja 

vynėj, kad SLA 3 apskritis 
smuko, nes į metinį suvažiavi
mą nepribuvo nė vienas treč
dalis kuopų, priklausančių prie 
apskrities. Ir pati šiurmaitienė 
klausia: kame priežastis? Taip 
atrodytų, .kad jinai nežino tos 
priežasties susmukimo. Taip, 
aiškus susmukimas, kad į me
tinį apskrities suvažiavimą tik 
13 delegatų atvyko iš su virš 
30 kuopų.

To viso susmukimo priežastį 
Šiurmaitienė ir kiti tos rūšies 
ponai ir ponios turėtų žinoti: 
SLA organizacijoj nėra vietos 
pažangesniam asmeniui, nes 
pažangus SLA narys negali ne
matyti ir negirdėti, kas dabar 
yra daroma. Kada jis mato ir 
daro pastabas, tai jūs ant jo 
puolate su bjauriausiais išnie
kinimais ... Todėl pažangesni 
nariai ir pasitraukė, palikdami 
jūsų pačių pilnam gaspadoria- 
vimui ... Jūs, socialistai ir lais 
vamaniai, nubėgote pas kunigą, 
kad jus kiek sutvirtintų! Be/ 
reikia pasakyti, kad jūs labai 
apsirikote, nes iš kunigo pagal
bos negausite... Jūs tenai tol 
būsite reikalingi, kol tik temp
site klerikališką vežimą ir ko) 
tempsite visas buvusias Pits- 
burgho lietuvių laisvąsias drau
gijas pas. klerikalus .. .

Ir Vėl Medžioja!
Tarybininkai kas metai 

šį laiką paleidžia savo “gontus” 
į visas lietuviškas draugijas 
dolerių medžioklei, kad tarybi- 
ninku tūzai galėtų per metus 
gerai paūžti po visokius viešbu
čius. Vieną kitą lietuvišką klu
bą dar pasiseka jiems “užu- 
kiuoti,” bet tik jau su keliais 
doleriais, jau tų šimtinių ne
bėra, kaip kad buvo keli me
tai atgal. Yra ir tokių draugi
jų, kurios norėtų pasiųsti de
legatus į tarybininkų kermošių, 
be( negali gauti ukvatninkų, 
kurie važiuotų. Tai ir tarybi
ninkų maldavimą ^pakiša po 
stalu. O tas maldavimas per 
“atsišaukimus,” tai tikrai “verk
smas ir dantų griežimas” prieš 
tą raudonąjį baubą. Klausant 
tokio “atsišaukimo,” tikrai ma
tai: “ubagai dvasioje — 
laiminti!” ★ ★ ★

Ar Negrįžtam į Senąją

Dar tik keletas desėtkų me
tų atgal, kada Lietuvoje gyve
no mūsų tėvai, kada jiems rei
kėdavo kokį reikalą' atlikti, tai 
be kunigėlio pagalbos negalė
davo, viskas turėjo „ eiti per 
kunigo rankas. O tas lietuvis 
prieš tą kunigą turėjo labai

PITTSBURGH IR APYLINKES
LIETUVIU BIZNIŲ ĮSTAIGOS j

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver) 

129 Brownsville Rd 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9308 ’

Kai Būsite Washingtone, 
, , Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

<!>

<♦>

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius 
Gražią koplyčią laidotėvėm 

duodame nemokamai
1323 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Sausio 28,1949
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ALDLD Reikalai
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(Tąsa)
— Nepasieks.
— No-o! Mano perlėks. Palauk, bus 

jų šventė, eisiu pas Girei-chaną į sve
čius buzos (totoriškas kviečių alus) ger
ti, — tarė Lukaška, piktai gindamasis 
nuo apnikusių jį uodų.

Šlamesys tankmėje atkreipė kazokų 
akį. Margas medžioklinis šuo, uostyda
mas pėdas ir smarkiai vizgindamas nu
šiurusia uodega, artinosi prie kordono. 
Lukaška pažino medžiotojo kaimyno dė
dės Jeroškos šunį ir įkandin jo pamatė 
/iš tankmės išlendantį patį medžiotoją.

Dėdė Jeroška buvo milžiniško ūgio ka
zokas su- balt>J«T7p< sniegas ir plačia 
barzda, ir tomais plačiais pečiais ir krū
tine, kad miške, kur nebuvo su kuo jis 
palyginti, atrodė neaukštas — toki pro
porcingi į>uvo visi tvirti jo sąnariai. Vil
kėjo jis apiplyšusį žiponą, kurio skver
nus buvo užsikišęs už diržo, avėjo brie
džio odos nagines, “poršnėmis” (neiš
dirbtos odos apavas, avimas tik išmirky
tas) vadinamas,'plonais apivarais aprai
šiojęs autus ir ant galvos buvo užsidėjęs 
suglamžytą baltą kepuraitę. Užpakaly 
persimetęs per petį jis nešėsi kumelaitę 
(įrankis, padedąs fazanus gaudyti) ir 
maišelį su laukine vištele ir sėjiku va
nagui privilioti; per kitą petį persime
tęs turėjo prie diržo nušautą laukinę ka
tę; užpakaly už diržo buvo užkištas mai
šelis su kulkomis, paraku ir duona, ark
lio uodega nuo uodų gintis, didelis durk
las su nuplyšusią makštimi, sena ir 
krauju sutepta, ir du nušauti fazanai. 
Pažvelgęs į kordoną, jis sustojo.

— Ei, Liamai! — šūktelėjo jis savo 
šuniui tokiu griausmingu bosu, kad 
skardas toli per mišką nuaidėjo, ir, per
simetęs per petį didžiulį pistoninį šautu
vą, kazokų f Hutą vadinamą, kilstelėjo 
kepurę. , .

— Labą dieną, gerieji žmonės! Ei! — 
tarė jis kazokams tuo pačiu stipriu ir 
linksniu balsu, be jokių pastangų,- bet 
taip skardžiai, lyg rodo? jis kalbėjosi su 
kuo anapus upės.

— Sveikas, dėde! Sveikas! — links
mai iš visų pusių atsiliepė jauni kazokų 
balsai.

— Ką matėt? Pasakok! — šūktelėjo 
dėdė Jeroška, čerkeskos rankove šluos
tydamas prakaitą nuo išraudusio pla
taus veido.

— Klausyk, dėde! Koks vanagas aną 
tame jovare apsigyveno! Kai tik vaka
ras, jis ir ima.sukti ratus, — tarė Na
zarka, pamerkdamas vieną akį ir truk
teldamas petį ir koją.

— Eik tu! — netikėdamas tarė senis.
— Tikrai, dėdę, tu patupėk (tupėti 

— reiškia Tykoti žvėries), — patvirtino 
Nazarka, šaipydamasis.

Kazokai nusijuokė.
Juokdariai nematė jokio vanago; bet 

jauni kazokai iš seno buvo papratę er
zinti ir apgaudinėti dėdę Jerošką kiek
vieną kartą, kai jis prie jų ateidavo.

— Et, kvailys, tiktai zaunyti! — ta
rė Lukaška iš bokštelio Nazarkai.

Nazarka tuojau nutilo.
— Reikės patupėti. Patupėsiu, — tarė 

senis, ir visi kazokai be galo apsidžiau
gė. — O kiaulių ar nematėte?

— Tai ne juokai! .
— Kiaulių žiūrėti! — tarė uriadni

kas, labai patenkintas gavęs progos pra
siblaivyti, vartydamasis ir abiem ran
kom kasydamas savo ilgą nugarą. — 
Čia reikia abrekus gaudyti, o ne kiaules. 
Ar tu, dėde, nieko negirdėjai, a? —r pri
dūrė jis, be reikalo prisimerkdamas ir 
atverdamas baltus, sveikus dantis.

— Ar abrekus? — tarė senis; — ne, 
negirdėjau. O ar čichirio turi? Duok 
išgerti, K geradari. Išvargau aš smarkiai. 
Aš tau, tik palauk, šviežienos atnešiu, 
tikrai atnešiu. Duokš, — tarė jis.

— Tai ką, patupėti čia nori, a? — 
klausė uriadnikas, lyg nenugirdęs jo 
paskutinių žodžių.

— Norėjau naktelę patupėti, — atsa
kė dėdė Jeroška: — gal šventėms ir pa
dės dievas ką nudobti; tada ir tąjį pa
teiksiu, tikrai.

— Dėde! Aū! Dėde! — skardžiu bal
su šūktelėjo iš viršaus Lukaška, atkreip
damas į save dėmesį, ir visi kazokai at
sigręžė į j j. — Tu prie aukštutinio

upokšnio nueik, ten didelė, didelė kaime
nė ganosi. Aš nemeluoju. Dievaži! An
dai mūsų kazokas vieną pašovė. Tikrai 
sakau, — Pridūrė jis, pasitaisydamas 
užpakaly šautuvą ir tokiu tonu, kad.bu
vo aišku, jog jis nesijuokia.

— E, narsuolis Lukaška čia! — tarė 
senis, pasižiūrėjęs aukštyn. — Kurioj 
vietoj pašovė?

— O tu ir nematei! Mažutis, matyt, 
— tarė Lukaška. — Prie pat daubos, 
dėde, — pridūrė .jis rimtai, krestelda- 
mas galva. — Einame sau mudu dauba, 
kaip jis sutratės, o mano šautuvas buvo 
makštyse. Iliaška kad pykštels... Aš 
tau, dėde, parodysiu, kurioj vietoj, — 
čia netoli. Tik palūkėk. Aš, bra, visus jo 
takelius žinau. Dėde Mosevai, — pridū
rė jis ryžtingai ir beveik įsakmiai uriad- 
nikui, — metas pakaitui! — Ir, pasitai
sęs šautuvą, nelaukdamas įsakymo, ėmė 
lipti iš bokštelio.

— Lipk žemyn! — tarė jau 
uriadnikas, daiifyd;
Tavo eilė, rodo
rus gi pasidarė (tavo Lukaška, — pridūrė 
uriadnikas į senį. — Vis kaip ir tu vaik
što, namie nepasėdi; andai vieną nudobė.

t vėliau 
Tclamasis aplinkui. — 
Gurka, va? Eik! Ir vik-

Saulė jau pasislėpė, ir nakties šešėliai 
greit atslinko iš miško pusės. , Kazokai 
baigė savo darbus prie kordono ir rinko
si vakarieniauti į trobą. Vien tik senis, 
vis dar laukdamas vanago ir tampyda
mas pririštą už kojos kirliuką, pasiliko 
prie jovaro. Vanagas tupėjo medyje, bet 
nesileido prie vištelės.* Lukaška pačioj 
kryklyno tankmėj, prie fazanų' takelio, 
neskubėdamas taisė kilpas- fazanams ir 
vieną po kitos dainavo savo daineles. 
Nors jis buvo aukšto ūgio ir stambių 
rankų, buvo matyt, kad kiekvienas dar
bas, didelis ar mažas, tirpte tirpo Lukaš- 
kos rankose.

— Ei, Luką! — pasigirdo netoli iš 
tankmės spiegiantis skambus Nazarkos 
balsas. — Kazokai nuėjo vakarienės.

Lįsdamas pro kryklyną, su gyvu faza
nu po pažastimi, Nazarka išėjo į takelį.

— O! — tarė Lukaška nutildamas. — 
Kurgi gavai gaidį? Ar ne iš mano kilpų?

Nazarka buvo vienmetis su Lukaška 
ir taip pat tik nuo pavasario įstojo į ri
kiuotę.

Jis buvo negražus, liesutis, sukežęs 
vaikinas šaižiu balsu, kurs taip ir spen
gė ausyse. Jiedu su Lukaška buvo kai
mynai ir draugai. Lukaška totoriškai sė
dėjo žolėje ir taisė kilpas.

— Nežinau kieno, gal tavo.
— Ar už daubos, ties jovaru? Tai tik

rai mano, vakar pastačiau. Lukaška atsi
stojo ir apžiūrėjo pagautąjį fazaną. Pa
glostęs ranka jo tamsiai žalią galvą, ku
rią išsigandęs gaidys kraipė į šonus, iš
versdamas akis, jis paėmė jį į rankas.

— Šiandien išsivirsim pilavo; eik pa
plauk ir nupešk jį.

— O kaip, ar mes patys valgysim, ar 
uriadnikui atiduosim?

- — Užteks jam.
— Bijau aš jį plauti, — tarė Nazar

ka.
— Duok šen.
Lukaška išsitraukė iš po durklo pei

liuką ir ūmai brūkštelėjo gaidžiui po 
kaklu. Gaidys subruzdo, bet nė sparnų 
neskėstelėjo, o, kruvina jo galva jau 
nusviro ir trūkčiojo.

— Štai kaip reikia! — tarė Lukaška, 
numesdamas šalin gaidį. — Riebus išeis 
pilavas.

Nazarka krūptelėjo, pažvelgęs į gaidį.
— O žinai-, Luką, vėl tas velnias mu

du siunčia sekretan, — pridūrė jis, pa
imdamas fazaną ir velniu vadindamas 
uriadniką. —- Tomuškiną pasiuntė či- 
chirio atnešti, jo eilė buvo. Kelinta nak
tis einam! Tik mūsų sprandu ir jodinė
ja. ‘

Lukaška švilpaudamas nužingsniavo 
per kordoną. 1 .

— Paimk virvutę! — šūktelėjo jis.
Nazarka paklausė įsakymo.
— Šiandien aš jam pasakysiu, dieva

ži, pasakysiu, — traukė Nazarka. — Pa-1 
sakysim: neinam, gana privargome, ir 
gana. Tikrai, tu, pasakyk, jis tavęs 
klausys. Nes jukdaip negalima!

(Bus daugiau)

pa

GARBĖS KUOPOS
Jau turime 12 garbės 

pu. Tai kuopos, kurios 
mokėjo už visus narius 
metų duokles, arba už
narių, kaip jos turėjo perei
tais metais. Garbes kuopomis 
yra sekamos: z L

Kp.
16
39 
35 
42 
67 
74 
94

110 Rochester
Camden 
Seattle 
Oakland 
Brooklyn,' Conn.

kuo- 
pasi- 
1949 
tiek

Miestas
Jersey City 
Scranton 
So. Bend 
Nashua

New Kensington 
Kenosha

yra 
turi

161 
198 
216 
Iš pasimokėjusių pilnai

cįidžiausios 39 kp., kuri 
48 narius, jos sekretorius P. 
šliekaitis; 94 kp.1, kurios sekr. 
—:K. Pakšienė; 161 kp., ku
rios sekretoriaus pareigas il
gus metus eina M. Baltrušai
tis ir 198 kp., kurios sekretorė 
Ksevera B. Karosienė. ■

35 kp. sekretorius K. Bag
donas prisiuntė visų narių 
duokles ir šios kuopos nariai 
pasimokėjo pagal Prūseikos ir 
Bimbos paraginimą po $2. K. 
Bagdonas ragina ir kitus na
rius pasekti 35 kp. keliu.

Visos eilės kuopų nariai 
gražiai mokasi ir manome, 
kad šios kuopos netrukus bus 
garbės surašė. Taip 2 kp. Šo. 
Boston, sekr. J. Shukis jau 
prisiuntę už 88 narius duok
les. 212 kp.,. Bayonne, sekr. 
P. Janiūnas už 35 narius; 44 
kp., Lowell, sekr.—J. Blazo- 
nis už 36 narius; 136 kp., 
Harrison - Kearny, sekretorius 
P. Ramoška už 25 narius ir 1 
kp., Brooklyn, sekr. Geo. 
Warisonas už 48 narius.

Mokėkite duokles tuojau ir 
siųskite į centrą!
Kiek Gavome Naujų Narių?

Mūsų Draugijos vajus už 
naujus narįuš prasideda su 1 
diena vasario ir 
gegužės. 
Čiai 
nuo 
rius 
nuo

iš svarbių ii\ naudingų apysa
kų.

Kaip matote, tai Centro Ko
mitetas literatūros reikalais 
rūpinasi jau pačioj pradžioj 
metų, žurnalo “šviesos” No. 
1 jau spaudoj. Todėl, pasiti
kime; kad nariai nieko ne
laukdami sumokės savo duok
les, kad dėl finansų stokos 
darbas nesitrukdytų.

Kas Remia Draugiją 
Aukomis

Draugijai aukų reikia įvai
riems organizaciniams dar
bams. Labai esame dėkingi 
toms kuopoms if nariams, ku
rie paremia aukomis. Šį kar
tą aukų gavome nuo:

LLD 188 kp., Detroit, per 
'A. Varanėckienę $89.05 — 
pelnas nuo parengimo.

LLD 2-ras Apskritis, Brook- 
lyno ^apylinkė, per P. Janiū
nas $25.

LLD 198 kp., Oakland, per 
K. B. Karosienę $10.

LDS 1-mas Apsk., Bostono 
apylinkė, P. Baronas $10.

LLD 94 kp., Kenosha,
K. Pakšienę $6.

A. Masiulis, Maspeth,
kavo $3; V. Kirvela, Detroit, 
—$1.35; S. Petronis, Athol— 
50 c.

Visiems ačiū už aukas. Ne
pamirškite Apšvietos FondoJr 
ateityje. Pašto persiuntimas 
knygomis dvigubai pabrango. 
Organizacija turi daug ir ki
tų organizacinių ir apšvietos 
darbų.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

per

au-

Sekr.

Portland, Oregon

Par- 
per-

lan- 
buvo sukelta 

Vil

Socializmo

kad draugai 
mus apleido.

LLD 4-ta kuopa aukavo’: 
“Vilnies” bazarui $10, ateivių 
teisių gynimui $10, ir Kana
dos “Liaudies Balsui” $20. 
Tai matote, kur mūsų aukos 
eina — geriems tikslams: sti
prinimui pažangios spaudos, 
budavojimui Progresyvių 
tijos ir gynimui reakcijos 
sekiojamų ateivių.

Laike d. A. Jonikienės 
kymosi čia
$104.05 dėl dienraščio 
nies” paramos. Garbė orego- 
niečiams!

Gerai žinome, jeigu mes sa
vo darbininkiškus reikalus ir 
pažangią - progresyvę spaudą 
neremsime, tai kas gi kitas ją 
parems. Iš stambaus biznio 
koihpanijų negi galime to ti
kėtis, jos atbulai daro—sten
giasi sunaikinti viską, kas 
naudą ir susipratimą duoda 
darbininkams.

Draugės ir draugai, nepa
mirškime savo progresyvių 
laikraščių, -“Vilnies” ir “Lais
vės, remkime, kiek galėdami 
ir platinkime juos tarpe savo 
tautiečių.

Mes, lietuviai darbo žmonės, 
turime didžiuotis ir būti links
mi, kad Amerikoj turime du 
didelius liaudies laikraščius, 
dideles organizacijas ir kuo
pas. žiūrėkime, kad mūsų 
dienraščius ir organizacijas 
sustiprintume, “Vilnį” ir “Lais
vę” skaitytojais ir kuopas 
naujais nariais.,

Mūsų LLD 4-ta kuopa tu
rėjo vakarėlį išvakarėje Nau
jų Metų, Willamette, Oregon. 
Parengimas nusisekė ir links
mai sutikome Naujus Metus.

Ačiū draugams N. Valai-

tienei, N. Smalinskienei, A. 
Shatui, J. Urbonui, kurie dir
bo, ypatingai paskutiniam už 
polkučių pagrojimą.

Mūsų abi kuopos yra užsi
mokėję duokles už 1949 me
tus. Vilnies Kalendorius • ge
rai platinasi, taipgi ir brošiū
ra “Mokslinio 
šimtmetis.”

Labai gaila, 
M. ir O. Pūkiai
Jie buvo čia atvykę iš Los 
Angeles ir apsigyvenę ant ne
didelio ūkio. Tūloms sąly
goms susidėjus, turėjo par
duoti ūkį ir grįžti atgal į Los 
Angeles.

Nuo savęs linkiu; dd. Pū
kiams geriausios laimės sau
lėtoje Kalifornijoje, o mes, 
oregoniečiai, jūsų niekuomet 
neužmiršime. ‘

Mes, oregoniečiai, šiais me
tais turime dar labiau vienin
gai darbuotis ir žengti su-pro- 
gresyve šios šalies liaudimi 
pirmyn. J. S.

INDIJA PIRKS MILIŪ
NUS TONŲ GRŪDŲ

New Delhi, Indija.— In
dijos valdžia per sekamus 
12 mėnesių turės ^pirkti 4,- 
500,000 tonų , kviečių ir ry
žių iš užsienių. Per 6 ar
čiausius mėnesius bus įga
benta 300,000 tonų kviečių 
iš Jungtinių Valstijū ir 
100,000 tonų iš Sovietų Są
jungos. (

Indija, tarp kitko, pirks 
750,000 tonų kviečių iš Aus
tralijos ir 480,000 tonų ry
žių iš Burmos, Siamo, Indo- 
Kinos ir Egipto.

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
J ‘•I J
n 'ii
j Laisvės spaustuvė atlieka visokius spalidos darbus.

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

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

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

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė I 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų t 

J spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės ĮH 
į Laisvės spaustuvę. j

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti, j 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos. ' .1

Reikalu spaudos darbų ^rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. i • r

Iš Portlandiečių 1948 Metų 
Veikimo

Su 1949 metais mūsų mies
tas turi naują miesto majorą 
ir moterį majorą, Mrs. Do
rothy McCullough Lee. Pir
mas tokis įvykis mūsų miesto 
istorijoje išrinkti miesto ma
joru dailiosios lyties žmogų.

Pirmoji moteris majoras 
Amerikoje buvo Mrs. Bertha 
K. Landes, Seattle, Wash. Ji 
buvo išrinkta 1926 metais.

Taip mūsų naujas majoras, 
naujas šerifas ir policijos vir
šininkas nuo pradžios metų- 
pradėjo “valyti” miestą, už
darinėti visas lošimo vietas. 
Bet jie tiktai žiūri ir mato 
mažas vietas, didelių biznių ir 
lošimo vietų nemato.

Pamenu, kai Sėattlės mies
te buvo išrinkta moteris ma
joru Mrs. Landes, jinai taip 
pat pradėjo karštai valyti 
miest-ąUkaip ir mūsų majoras 
Mrs. Lee. Teko girdėti, kad 
daugumas nori ją atstatyti iš j 
majorystės, jeigu nepasitai
sys.

Buvo įvesdintas naujas gu
bernatorius mūsų valstijos re- 
publikonas D. McKay. Mū
sų valstija yra nuėjus republi- 
konų pusėn, tai nėra ko ti
kėtis, kad meč, darbo ir var
go žmonės, iš jų ką gero lai
mėtume. O antra, jeigu mes 
didžiuma piliečių turėtuihe 
geresnį supratimą linkui sa
vo reikalą ir susivienytume, 
tai iš to išplauktų masių ga
lybė.

tęsis iki 1 d. 
kurie apskri- 
vajų skelbia

Naujus na-

Kaip 
ribose 
sausio.

prie vajaus priskaitome
d. sausio.

savo

1 Iki dabar
sekami naujų narių gavo:

N ariu Punktų
Kp . Miestas fjavo gauna
16 Jersey City 3. . ......... 18
19 Chicago o ......... 12
86 Chicago 2. . ........ 12

116 Chicago 2. . ......... 12
44 Lowell 1. . .............6
52 Detroit 1 . . ..... 6

136 Harrison 1 . . .......... 6
185 Richm. Hill 1. . ........ 6

Kaip jau buvome paskelbę, 
už naujus narius skaito- 

punktais—vienas punktas 
25 centų duoklių. Už pil- 
mokantį narį skaitome 6

ka cl 
me 
nuo 
nai
punktus, o už šeimos—1.

Centro Komitetas skiria aš- 
tuonias dovanas — penkiais 
rašomąsias plunksnas ?u 
ALDLD vardu, dvi prenume
ratas dienraščių Laisvės arba 
Vilnies ir vieną prenumeratą 
Liaudies Balso. ' ,

Į lenktyniuojančias kuopas 
už dovanas priskaitoma kuo
pa po to, kaip jį jau turi 
75 punktus, arba 12 pilnai 
mokančių naujų narių. Pra
šome visus narius ir kuopas 
stoti į naujų narių gavimo va
jų’

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precisloft 
movement actually curved td fill 
the wri;»tform case. 14 Kt. yel
low gold filled..................... S5Y.50

to išplauktų masių ga-

1949 Metų Knyga
1949 metus Draugijos 

gaus labai gr&žią, dide-nariai 
lę ir naudingą knygą, tai Re
tro Cvirkos veikalą Ąžuolo 
šaknys. Tai apie 20 atskirų 
apsakymų iš baudžiavos, ca
rizmo, sihetonizmo, kaizerio 
okupacijos Lietuvos ir Hitlerio 
okupacijos laikų.

Reiškia, nariai gaus vieno 
iš žymiausių Lietuvos rašyto
jų didelį veikalą. Lengvesnio 
pasiskaitymo, kaip tik ir rei
kia, nes 1947 metais nariai ga
vo istorinį veikalą — Vidur
amžių Istorija; 1948 metais 
"Žmogus ir Mašina,” taip pat 
mokslinį veikalą, tai šiemet 
gausioje veikalą, sdsidedhntį

dabartiniais laikais ne
ką prasižioti, tuojauspėjai

tave paskelbė komunistu, ži
noma, tas vargšūs ir kiek su
sipratęs žmogus turi už viską 
atsakyti, žodis apie mūsų 
lietuvių veikimą. Per 1948 
metus mūsų kuopos, kaip^tai: 
LDS ’106-ta ir LLD 4-ta, ben
drai išaukavo šiems darbinin
kų reikalams:

LDS 106-ta kuopa paauka
vo iš savo iždo šiems reika
lams: * “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimo p a s v e i kinįmuii 

Progre- 
ateivių 

ir ant 
pačiam

$10, LDS Seimui $5, 
šyvių Partijai $10, 
teisių, gynimui $10, 
blankų surinko tam 
r'eikhluif $12.

. Dėl dailių dziūlerių visokių 
rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
2<I2(>

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store

(steigta 1892

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

skaitlingų suhiinėti.
Mūsų krautuve susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių. ,
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

T T P TT O IV 701 Grand St., BrooklynJLJ JL A 1 y-F 1 1 arti Graham Avenue

4 pusi.—Laisve (Liberty, Llth. Daily)- Penki., Sausio 28, 1949 
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DETROITO ŽINIOS
Richard Lloyd George, sū- , ki ūto, 

nūs pirmojo pasaulinio karo 
ministerio, kalbėdamas Town 
Hali turtingajai klasei, pasa
kė, būk Britanijos Darbo 
Partija laimėjus 1915 metais 
rinkimus todėl, kad moterys 
to norėję, nes daugiausia 
“moterys buvo apsunkintos su 
maisto proporcija ir susiau
rinta ekonomija.”

Darbo Partijos kalbėtojas 
sakė moterims, kad sugrąžins 
sūnus ir žentus vyrus iš karo 
lauko ir sumažinsią karinę 
spėką. i

Jis važinėja po Ameriką dėl 
geresnio su klijavimo Ameri
kos sų Britąnija.

Prie to, jis pasakė dar, jog 
Anglijos platus nacionalizavi,- i 
mas ir socialė apdrauda esan- i 
ti apmokama dalinai iš USA ' 
paskolos.

“Šitos programos turi būt 
apmokamos gerais laikais, c 
ne kuomet šalis arti prie ban-

s

jt

s

“Aš nenoriu matyt juos tai 
darant kitų žmonių pinigais,” 
jauniklis Lloyd George sako.

Vadinasi, jam, kaipo lordų 
atstovui, Darbo Partija yra 
kaip šakalys gerklėje. Jam 
ir ta “social security,” kurią 
įsteigė jau labai seniai pati 
buržuazija, nepatinka. Jis 
yra pasiutesnis ir už tėvą.

Michigan valstijos atstovas 
Joseph E. Warren pareiškė, 
kad jis turįs gerą sumanymą 
valstybinių 
mui.

išlaidų padengi-

Jis sako, 
lymą-bilių 
m o taksus, 
1.5 procento ant uždarbių-al- 
gų.

Man atrodo, J. E. Warren 
sumanymas neprastas. žmo
nės daug mažiau turėtų tak
sų, negu dabar mokėdami 3 
proc. už pirktus reikmenis.

jau rengiąs pasiū- 
panaikint pardavė 
o vietoj to uždėt

- - - - — ------------------------- — - - — -- - - - r
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RES. TEL.
HY. 7-3681

C
£

Bedarbiai, gaudami nedarbo 
apdraudą, ir kurie gyvena iš 
miesto pašalpos, jau neturėtų 
jokių taksų, taipgi ir senukai, 
gaudami senatvės pensiją, ne
turėtų taksų.

Gi sumažinti taksai- miehi- 
ganiečiams gerai, ir valstybei 
neblogai.

Mat, iš dabartinių pardavi
mo taksų dalį grąžina kiek-* 
vienai • apskričiai (county) pa
gal jų didumą proporciona- 
liai, o kur sugrįžę pinigai 
dingsta, niekas nežino.

Taigi, visi protaujanti- žmo
nės turėtų kalbėti už atstovo 
Joseph E. Warren pasiūlymą 
kai bus paduotas atstovų 
tu i dėl apsvarstymo.

bu-

Gali Gaut Nedarbo
Apdraudą Kitoj Valstijoj

Daugeliui nėra žinoma, 
gaudamas nedarbo apdraudą
gali gyvent labai toli iš De
troito, kad ir saulėtoj Flori-

jog

a p d raudą.

apdraudos 
jog atva- 
gauni ne
iš Miami

paklaus Mi- 
raštinę ir

MONTREAL, CANADA I Norwood, Mass SAGINAW, Mini.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas 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

11WS

CHARLES J. ROMAN

Direktorius
• \

C

C

(q

J
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra- . 
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
p'atarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

• Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimė. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

SHoreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui ' '

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Ve kas reikia padaryt: nu
važiavęs j kitą valstybę turi 
nueit į i^edarbo 
raštinę ii;' pasakyt, 
žiavai j Miami ir 
darbo
(ar kur kitur) 
chigano tęs rūšies 
kai tik iš Detroito gaus atsa
kymą, kad tu esi apdraudos 
sąraše, taip greit gausi kitur 
gyvendamas. žinoma, turėsi 
eit kas savaitę j raštinę dėl 
pasirašymo taip, kaip ir De
troite.

Taigi, jei pateksi į bedarbių 
eilę, tai galų važiuoti į šiltus 
kraštus be jokios baimės. Ne
darbo apdraudą gausi; kur tik 
būsi apsistojęs. Trankydama
sis iš vietos į vietą negausi 
pašalpos. V. Z.

Sausio 8 d., po ilgos ir la
bai sunkios ligos, išsirgęs be
maž vienus metus laiko, už
geso amžinai Jonas Kazėnas, 
vos sulaukęs 46 metų am
žiaus, išgyvenęs Kanadoje 
(Monti-eale) 19 metų.

Velionis Jonas Kazėnas iš 
Lietuvos paėjo iš Sėndriūnų 
kaimo, Pasvalio valse., Biržų 
apskrities. 1 Didžiausiame nu
liūdime paliko savo gyvenimo 

'draugę, su kuria labai gražiai 
sugyveno ir kuri dėl jo labai 
daug pasiaukojo laike jo li
gos. Liko du broliai Lietuvo
je. Čia iri Amerikoj jokių gi
minių nepaliko, išskyrus žmo
nos seserį su šeima, kurie da
lyvavo laidotuvėse, nors gy
vena Nova Škotijoj.

Velionio labai puikų ir bran
gų karstą puošė eilė vainikų 
nuo organizacijų, kurioms jis 
priklausė, iš darbavietės h 

*nuo draugų. Laike šermenų 
atlankė daug jo pažįstamų ir 
i kapus palydėjo gražus bū
relis žmonių. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis.

Lai būna Tau, Jonai, šios 
šalelės žemelė lengva, o liku
siai jo našlei, artimiems ir pa
žįstamiems didžiausia užuo
jauta liūdnoje valandoje.

Sausio 12 d. iš gyvųjų tar
po išsiskyrė kitas senas šios 
šalies gyventojas, plačiai šios 
kolonijos lietuviams 
Jurgis Kleiza, 
metų amžiaus, 
metų velionio
pakirsta, jis turėjo dusulį. Po
ra savaičių prieš mirtį pradėjo 
sutinti, ypatingai kojos, mirė 
nuo širdies ligos. Didžiausia
me nuliūdime paliko savo šė

miai sergančią žmoną, dvi 
dukteris, du sūnus, tris anū
kes, tris anūkus ir seserėčią 
(drg. J. Adomonienės mamą).

Laike šermenų velionio 
karstą lankė daug jo gerų bi
čiulių, pažįstamų, išreikšdami 
paskutinę pagarbą, ir į kapus 
palydėjo skaitlingas būrys jo 
artimųjų ir draugų. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis. »

Ilsėkis šios šalies šaltoj že
melėj, o žmonai, vaikams, gi-- 
minoms ir pažįstamiems liūd
noje valandoje reiškiu užuo
jautą.

žinomas 
sulaukęs 70 
Jau apie 10 

sveikata buvo

pasikeitimais, pasiliko ta" pati, 
t. I y.: J. Vilkelis — pirminin
kas; J. Pelekauskas — vice
pirmininkas; B. Petronis — 
protokolų sekretorius ; J. Džiau- 
gys—fin. sekretorius, ir nau-j 
jas iždininkas — Ed. Strellis. 
į valdybos narius išrinkti du 
energingi nauji draugai, tai 
jaunuolis L. Dodonis ir Jurgis 
Taruška. Bendrai visą valdy
bą sudaro geri ir energingi 
Draugijos nariai.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
su pradžia sausio mėnesio 
prasideda Draugijos vajus už 
gavimą naujų narių. Vajus 
tęsis 3 mėnesius. Raportuo
ta, kad jau padaryta gera 
pradžia. Jau gauti keli nau
ji nariai. Ragino visus na
rius padirbėti gavime naujų 
narių.
. Parengimų komisija rapor
tavo, kad yra ruošiama vaka
rienė ant 26 d. vasario.

Pasižadėjimai paskolos dėl 
namo pirkimo neina taip 
smarkiai. Dar ne visi nariai 
įvertina namo įsigijimo svar
bą. Nariai nerangūs tuo klau
simu padirbėti. Geriausiai 
pasidarbavęs tuo reikalu, tai 
finansų sekretorius. Jis jau 
surinkęs daug pasižadėjimų. 
Jei ir daugiau atsirastų tokių 
darbščių draugijos narių, tai 
šis klausimas būtų išrištas 
lengviau ir greičiau.

’ Korespondentas.

ku-✓Komedija “Fifty-Fifty, 
ri prijuokins publiką, bus su
vaidinta šį sekmadienį, sau
sio (Jan.) 30 d., Lietuvių Sve
tainėje, Norwoode. Komedi
ją vaidins Montello Teatralės 
Grupės vaidintojai.

Po komedijos bus muzikos 
ir dainų programa, kurią pil
dys 
blis, 
ros.

Norwoodo Vyrų Ansam- 
vadovaujamas St. Pau- 
Taipgi bus dar pirmą 

girdimi solistai, akordio-
nistai ir kiti programos pildy- 
tojai. Kviečiam kaip vieti
nius, taip ir iš apylinkės su
važiuoti. O juk jau yra nuo 
seniai žinoma, kad norwoodie- 
čiai niekad publikos nėra su- 
vylę. Taip ir šį sykį būsite 
pilnai patenkinti. Pradžia 3- 
čią valandą po pietų.

Rengėjai.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 131 kuopa atlaikė savo 
metinį susirinkimą pas drau
gus Kapušaičius. Susirinki
mas buvo tvarkus ir sėkmin
gas. Perbėgus įvairius rei
kalus prieita prie kuopos val
dybos rinkimo. I

Trumpai apdiskusavus kuo
pos valdyba palikta 
kuri jau kelinti metai 
pareigas.

Pakeltas klausimas 
civilių teisių gynimo,
ta tas svarbus klausimas ir 
nutarta paaukoti pagal 
teismo vedimui. Iš 10 
suaukota tam reikalui 
Didelis ačiū visiems,
aukavo. Kuopa iš iždo ne
galėjo paaukoti, nes pinigų 
neturi.

Kp. Korespondentas

ta pati, 
eina tas

kas dėl
Aptar-

išgalę 
narių 

$8.45. 
kurie

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Montello Teatrališkas Ratelis 
rengia teatrą “Fifty-Fifty” — po 
vaidinimo bus koncertas ir šokiai. 
Įvyks sausio 29 d., Liet. Taut. Namo 
apatinėj salėje, kampas No. Main 
ir Vine Sts. Pradžia 7:30 v. vak. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
— Komisija. (22-23)

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

kraują nuo visokių nesvarumų 
išgąsčio, bemiegės, galvos ir spran-
skaiKlčjimų, ausyse ūžimo 

kosulio, dusulio bei astmos 
pataisymui ....

Valo 
Niki 

do 
Nuo
Vyriškumo 
Nuo-Kižsisenėjusio kataro, Hay-fcvcr 

ar rose catharh ................................
Sunkių mėnesinių sureguliavimas .......
Pailių arbata 85c. Mostis ..................
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo

larpina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant .............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos ..... .'
Valnija 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilintą ir slinkimo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo

vidurius, labai gera arbata 
sutukimo .cik kftdyn .................

cukrinės ligos (Diabetes) .............
vžsisenėjusio bronkaitis ..............
visokių išbėrimų, pimples ..........

surūgusio pilvo, heartburn ...........
nemalonaus kvapo i burnos ...........
vandeninės ir širdies ligų ...........
neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. Šita arbata ne tik užeina kelių 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ...............   I

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

Nuo visokių reuinatiškų snusgėlių .. 
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 
tuzinai už $1.00.

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

M. ZUKA1TIS, 331 Dean Terr 
Spencerport, N. Y. f

60c

85 c 
. 60c 
$1.25

$1.25
75c 

$1.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85c 

. 75c 
$1.00

60c 
85c 
85c 
60c

$1.75

$1.25
60c

15
40c. 3

nurody-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Auksu altorėlis, maldų khyga. paveiks
luotus mišių maldos. Ccluloidos gražiais 
viršais. Tilžės spaudos ..................

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

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški- 
nimux ką jie ženklina, su apskaitą, 
imi, ką jie reiškia z........................

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

,jų kelionė vienos aplink kitų ............
Celibatas, neženotų kunigų ....................
Sawizrolas didis klastorius ....................
Raginis, gražios pasakos ........................
Dainų apie 120 įvairiausių .................
Jonas ir Alcnutė, gražios pasakos .....
Laimė ir planetų nubūrimai ..............
Naujausia didelė sapnų knyga ...........
Detroito muštynės už daliilimų lapelių

prie lietuvių bažnyčios .......... a.................
Duktė marių, graži apysaka ................
Karvės ir sūrių padarymai ..................
Kaip duktė gyveno pustynčjc ..............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .....
Gudrus picinenukas ...........
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

hc kito pagalbos .... .........................
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .....

•Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 25c 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkės 

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

žmogų priveda .................................. .
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ...........
Patarimai vyrams ir moterims apie

lyties dalykus su paveikslais ........... $2.50
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže

ir Jos pasmaugimas .......................... 25c
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankinimo paveikslais ........ 35c
Raktas į laimingesnį gyvenimų *........... $1.00
Ragana, gražios apysakoj ...................... 35c
Rymo Pdtficžius, ar Jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? ....................... . ....
Velnias kapitonas, 3-Jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrimas J................
Lietuviška gaspadinė, su 450 receptų

M. KUKAITIS. 334 Dean Terr.
Speii'ęrport, N. Y.

$1.75

75c

$2.25
. 60c

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

75c
. 25c 

25c
$1.75

. 35c 

. 25c 
, 25c

25c
. 35c 

25c

35c
30c

35c
25c
35c
35c

25c
25c

$1.50
$1.50

15c
$1.00

Atsilankė“ Garnys”
Sausio 3 dieną lankėsi pas 

d d. A. Skrupskius “garnys” ir 
apdovanojo juos gražia duk
terimi. Tėvai šia taip bran
gia “garnio” dovana labai 
džiaugiasi,

Drg. A. Skrupskis yra ge
ras rėmėjas progresyvio judė-1 
jimo. Jis savu laiku yra 
bai gražiai pasidarbavęs 
darbininkiško judėjimo.

Linkiu daug laimės!

dėl'

Susižiedavo
Kalėdų švenčių laiku 

Diedonaitė susižiedavo su 
glų tautybės vaikinu,
šiai porelei laimingai sukurti 
šeimyninį židįnį!

an-
Linkiu

Ligoniai
Sausio 6 d. Women’s 

neral ligoninėje buvo padary
ta apendicito operacija Razi
nai Leleikytei. Operacija pa
vyko gerai ir ligone jau sveiks
ta.

Sausio 7 d. Jewish General 
ligoninėje padaryta vidurių 
operacija Elžbietai Levinskie- 
nei. !

Sausio 7 d. susirgo Antanas 
Pauliukaitis. Ligonis randasi 
savo namuose. Kokia liga ser
ga, neteko sužinoti.

Prieš pat Naujus Metus, 
orui labai pablogėjus, smar
kiai peršalo drg. O. Joneliū- 
nienė ir šalčio liga gerokai ją 
pakamavo, kad reikėjo išlik
ti ir iš darbo.

AUKSaHr DEIMANTAI
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

Licensed Undertaker

231 Bedford Aven de
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

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

pavienių.; 
padarau^ 
paveiks-j 
kra javus;

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELfcTAI, 
LAKETUKAI

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANĘ, Ph. G 

Tel. EVergreon 7-6288

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 ’

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kaipo dovanom, vedybom, gimtadieniam ir 

įvairiom sukaktim.

F. W. Skalius 
(SHALINSKAS^ 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N.. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

■ Ja .t. Ja J* Ja Ja Ja J p * ■. —-g— -A- “X— “X— —A— — A— - X— ——X' w

Egzaminuojant Akis,
j Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

Fotografas
3 Traukiu paveikslus familijų, ves-j 

tuvių, kitokių

KRETINGALĖ. — Kalotės 
apylinkės jaunųjų valstiečių 
meninės saviveiklos dramos 
ratelis su J. Marcinkevičiaus^ 
pjese “Spalio mėnesį” aplan
kė Kretingalės ir Karklininkų 
apylinkes. J. Tumėnas.

PAPILE. — Progimnazijos 
meno saviveiklos ratelis pa
statė K. Binkio “Atžalyną,” 
su kuriuo gastroliavo Kuršė
nuose, apylinkės kaimuose ir 
kolektyviniuose ūkiuose.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Iš Pašalpinės Susirinkiipo
Sausio 9 d. įvyko Montiiealo 

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa
šalpinės Draugijos metinis su
trinkimas, kuriame ■> buvo 
perrinkta šiems metams val
dyba. Valdyba, su inažais

Joną Patašių
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

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

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c; ar 5c.
Prašome adresuoti:

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

Matthew 
BUYAUSKAS

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau, su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., 1 
prie Chauncey St., B’way Line ' 

Tel. GLenmore 5-6191

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. "2-8842

•iii
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Palaidojo Oną Linkime Gero Apetito Sllvįjavimu
/Ounnlztnnn "Zaveckienę

Suvažiavimuose Turė
sim Viešnią iš Chičagos

Sausio 25-tą, 10 valandą ry
to, iš šermeninės išlydėjo i 
kapus Oną Zaveckienę. Prie 
k Austo ir ant kapu M. česna- 
vičiūtė pagiedojo porą gies
melių, taipgi prie kapo pa
sakė trumpą kalbą hiozas 
Tysliava. Laidotuvių direkto
rius Šulinskas irgi tarė porą 
užuojautos žodžių likusiems 
liūdesyje vyrui Vincui ir sū
nui Vytautui, taipgi seseriai 
Suzannai Bartkus.

Po apeigų, laidotuvių direk
torius, .vardan Vinco Zavecko, 
kvietė visus Oną palydėjusius 
pietų, tad visi suvažiavo 
Niederstein’s restoracijon, Me
tropolitan Avė., randasi prie 
kapinių, kur davė gerus pie
tus. su gėrimais.
‘ Onos Zaveckienės laidotuvės 
buvo didelės. Tai retenybė 
-paprasto d arbi n ink o-darbi įlin
kės laidotuvėse. Lydėjo virš 
trimis dešimtimis karų. Dau
giausia matėsi kriaučių ir 
kriaučkų. Mat, Ona dirbo pas 
kriaučius ir buvo ilgametė 
unijistė, o jos vyras Vincas 
ilgametis unijos veikėjas, se
niau išbuvęs 10 metu lietuvių 
lokalo pirmininku, o dabar ir 
vėl išrinktas toms pat parei
goms.

KriauČiai ir ne kriaučiai 
reiškiame Vincui Zaveckui ir 
jo sūnui Vytautui, taipgi se
seriai Suzannai užuojautą jų 
liūdesyje, gi Onai—ilsėtis ant 
visados Amerikos žemelėje.

J. Stakvilevičius.

Sekantį sekmadienį, sausio- 
Jan. 30 d., įvyks dienraščio 
Laisvės bankietas. Bus Kul
tūriniame Centre, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond 

Hill, N. Y.
Nepaprastai gera vakarie

nė: Indikų - turkey, kumpių, 
kilbasų ir įvairių priesmokų 
bus visiems su kaupu. Bus ir 
alaus tiek, kiek kas norės.

Bankieto bilietų galėsite 
gauti dar šeštadienį ir sekma
dienį. Bilieto kaina $3.

Visą dieną sekmadienį Kul
tūriniame Centre bus visokių 
valgių. Pusryčius ir pietus 
valgykime Kultūriniame Cen
tre!

Su valgiais taip esamo apsi-

Numestoji Nuo Tilto 
Mergytė Pasveiks

rūpinę, kad svečiams galime 
palinkėti tik gero apetito, o 
mūsų aptarnavimas tikrai 
jums patiks.

Laisvės bendrovės konvenci
ja prasidės 10 vai. ryto. Va
karienė bus duodama 6-tą va
landą vakare, šokiai prasidės 
nuo 7-tos valandos.

Žinokite, kad bankieto sa- • 
Įėję galima liuosai sutalpint; 
700 asmenų. Taigi visi va
karieniausime kartu. Nebus 
jokių laukimų.

Jei kuriam tektų pasivėlinti 
į ban kietą, tai ir vėliau atvykę 
gausite vakarienę. Tačiau 
prašome besivėlinti.

Laisvės Administracija,

I

Konstancija Abekienė

Serga-Sveiksta

New Yorke trys plėšikai die
nos metu atėjo i atiksoriaus 
šapą - krautuvę (j-me aukšte, 
5U W. 46th St., surišo savinin
kus ir išsinešė $10,000 ver
tės brangumynų, taipgi $S00 
pinigais.

Sausio 7-tą buvusi pamišusio 
tėvo numesta 150 pėdų nuo 

į Kosciv-sko Tilto, Greenpointė- 
je, 5 metų amžiaus Gail Ni
coletti pasveiksianti.

Jos broliukas, 6 metų, tuo
met kartu su ja buvęs numes
tas ant akmenų, taipgi ir jos 
tėvas, paskui vaikus nušokęs 
tenai, tuojau mirė. Mergytė, 

. udaužyta galva ir pažeista 
Į viduriuose, vis tebebuvo gy- 
i \a. bet buvo visai praradusi 
' kalbą. Daktarai iš karto ža
dėję operuoti gerklę, paskiau 
buvę nusprendę palaukti, nu
džiugo aną dieną išgirdę mer- 

1 gytę balsiai verkiant, bet jis 
vis dar nekalbėjo iki gimi
naitė atnešė jai žaislinį tele-

■ foną. Mergytė tuojau jį pa
siėmė ir linksmai į jį šūkte
lėjo :

—Heilo, mamyte, Gail kal- 
' ba.

Draugas 'Izidorius Pranaitis 
pastarosiomis dienomis tapo 
ligos prispaustas prie' lovos. 
Jo draugė Veronika Pranai
tienė, labai entuziastiškai 
ruošusis vaišinti suvažiavimų 
svečius, praneša, kad draugo
liga kartu nusinešė -ir jos pla
nus — tenka liktis prie ligo- 
nies ir eiti abiejų pareigas vie
nai, negalės dirbti 'bankietui.

Pranaičiai gyvena 40-04 
i55th St., Flushing, L. I.

’ ★ ★ ★

Kelintas mėnuo sergąs, gil
lėjęa ligoninėje, o paskiausiu 
laiku ilgai ilsėjęsis namie, 
294 Union Avė., Antanas Kra-
pavickas, gerokai sustiprėjo.
Jau gali, pats savo spėkomis
pasiekti daktaro kabinetą ir
iaip pasivaikščioti,

Mums, brook lyniečiams, 
Konstanciją kažkaip prisime
na su daina. Juk tai ji su 
Agotėle Kenstavičiene jau ne 
kartą mus žavėjo nepapras
tais duetais. Jos savo mieste, 
ChicagojeJ pasaldina pramogų 
dalyvių nuotaikas meiliomis 
dainelėmis, dainomis palydi 
mirusius ir paguodžia liūdim 
čiuosius. Konstancija dainuo
ja ii- choruose per eilę metų, 
dirba organizacijų pramogų 
komisijose.

dienos! Centro
darosi smagesnėmis. R.

Daktarai sprendžia, jog tas
iau rodo, kad ji pasveiks.

Dienraščio Laisves Metinis

BANKIETAS
»

Bankieto bilietų dar galesite gauti 
Šeštadienį ir Sekmadienį

Sausio 30 » Jan. 30th
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill, N. Y.

Bus duodama INDIKŲ - TURKEY vakarienę.
Taipgi ir alaus bus užtenkamai visiems.

Vakarienei ir šokiam Bilietas $3.00.

kaip svarbu yra iš anksto įsigyti bilietus, nes reikia žinoti ant
GYMNASIUM

Visi žinote 
kiek žmonių gaminti vakarienę. Vakarienę bus duodama 
SALĖJE, kur kartu gali vakarieniauti 700 asmenų. O Auditorijoje šokiai 

tęsis be pertraukos.

George Kazakevičiaus Orkestrą
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

VIEN ŠOKIAMS ĮŽANGA 75 c.
(valdžios taksai Įskaityti)

ZJOIJOr JOE3IC

Tačiau fji—daugelio talęntų 
didžiadar’bė. Jos veiksmai 
nesiriboja Chicaga. Ji sako 
prakalbas, dirba laikraščių 
užraSinėjime. Ir paskiausia- 
me kanadiečių Liaudies Bal
so vajuje ji išėjo laimėtoja 
pirmo prizo1. Ji buvo viena iš 
pirmiausių chicagiečių išgifsti- 
suprasti reikalą įkurti Lietu
vių kultūrinį Centrą ir atėjo 
jam talkon su stambia para
ria.

Atvykdama atstovauti to 
suvažiavime savo Še

rus jinai (kaip ir Leonas Prū- 
seika, kuris (aipgį iš Chica- 
gos atvyks į suvažiavimus) 
atstovaus/ ir daugelį kitų chi
cagiečių Lietuvių Namo Ben-
drovūs, taipgi Laisvės'suvažia
vimuose šį šeštadienį ir sek
madienį, 29 ir 30-tą sausio, 
Liberty ‘Auditorijoje, Rich-
mond Hill.

Abu iš toli atvykusieji sve
čiai — Abekienė ir Prūseika 
—taipgi dalyvaus ir Laisvės 
metiniame bankiete, įvyksian
čiame sekmadienio vakarą, 
po suvažiavimų.

Policijos Atletiška Lyga 
New Yorke'šiemet nori su
kelti milijoną dolerių jaunu
kų sporto veiklos reikalams 
susi ėdi jose.
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Dovanos Auditorijosv

Virtuvei
Tai Bent “Puodukas” •»

Prieš apie porą savaičių Li
berty Auditorijos vedėjai ga
vo iš Worcester, Mass., laiš
ką, pasirašytą tik dviem rai
dėmis ir nedaug prirašytą iš 
viso. Laiške sako—atsiunčiu 
puoduką. Tūli pamanė, kad 
gal juokai. Bet paskui, pa
galvoję, nusprendė, kad gal 
mažo ištekliaus žmogus nu
sprendė apdovanoti centrą 
tuo, kuo išgali. Pagaliau, jei
gu tūkstančiai gerų prietelių 
dovanotų po puoduką, nebetu
rėtume nei kur sukrauti.

Atneša paslas ir t'ą siuntinį 
—didžiausioje dėžėje. Atida
ro dėž£, bet vietoje tikėto 
“trikso,” nuo tikrovės dar la
biau praplito visų akys. Dė
žėje buvo didžiausias, bran
gus puodas, penkiolikos ga
lionų talpos. Jį dovanojęs as
muo tikriausia įdėjo savaitės 
uždarbį, o jei nedaug ar tik 
vidutiniai uždirba, Tai ir dau
giau savaitės uždarbio jam tas 
“puodukas” kainavo.

Tokie Liberty Auditorijos 
patrijotai. Kuomet juos atsi
meni, norisi dainuoti—Nebai
sios mums yr’ audros tos...
Kitos Dovanos

Helen Žukas, ilgametė dar
buotoja Binghamtone, chorve
džio Walterio motina, atsiun
tė daug gražių stalaVų įran
kių — šakučių, peilių, žino
dama, kad laike dviejų dienų 
suvažiavimų ir 'Laisvės ban
kieto bus proga ir reikalas 
tuos dalykus ne tik parodyti, 
bet ir vartoti. Tų įrankių dai 
ii' dabai' nėra pakankamai.

★ ★ ★
Jonas ir Ona Kalvaičiai, mas- 

pethiečiai, dovanojo daug ge
rų daiktų virtuvei.

Kaniaučiai dovanojo gra
mofoną, daug rekordų, ir la
bai gražias lėkštes valgiui ant 

! stalų paduoti, šias visas do- 
į vanas atvežė maspethiečiai J. 
• ir N. Kauliniai.

Žilinskienė, chorvedės Al
donos Anderson motina, abrū- 
siuku.

Pužauskienė—daug lėkščių.

minusia kaina, s
Už juos dėkui ir visiems 

parimusiems tą balių.
Didžiuma apdovanojusių ba

lių ar vardan to baliaus, ap
dovanojusių virtuvę jau buvo 
paskelbti seniau. Tačiau dar 
buvo užsilikusios nepaskelb
tomis šios dovanos pinigais: 

Stasys Titan is, dirbęs ba
liuje, $5.

Ona Malinauskienė, nega
lėjusi dalyvauti, $5.

Ona Depsienė—$3.
Ona Kvietkienė $2.
William Kūlikas $2. 
Kalvaitienė 40 c.
Ir daleistina, kad laike 

dviejų balių, darbų paskubo
je, kai kurie atnešusieji do
vanas galėjo liktis neužrašyti. 
Tai pranešus mums, paskelb
sime vėliau.

Liberty Auditorijos vedėjai 
ir ypatingai moterys, kurioms 
dažniausia tenka dirbti virtu
vėje, labai dėkingi visiems už 
tomis dovanomis palengvini
mą darbo. Ar.

Nubaudė už
Rendy Bonus

Max Korn, brooklynietis, 
dalininkas aštuonių apart- 
mentinių namų, nuteistas pa- 
simokėti pabaudos $1,500 už 
išgavimą $1,175 nelegaliais 
rendų priedais. Jį nuteisė ir 
metus kalėti, bet tą bausmę 
tuojau suspendavo.

Iš Onos Retikevičienės 
Laidotuviy

Sausio 22 d. palaidojo Oną 
Retikevičienę. Retikevičienė 
buvo pašarvota Shalins-šalins- 
ko šermeninėj, iš šermeninės 
nulydėta j Karalienės Angelų 
bažnyčią. Bažnyčioj atlaikius 
pamaldas, tapo nulydėta į 
Most Holy Trinity kapines, 
nes ten Retikevičių Šckrrja tu
ri nuosavo sklypą žemes.

Oną Retikevičienę palydėjo 
į kapus didelis būrys palydo
vų, bet tai buvo daugiausiai 
giminūs, nes Retikevičiai turi 
gi jie turi daug giminių, 
labai daug giminių. Kadan- 
tai ir gelių buvo Tanai daug. 
Velionės 'duktė Helena yra. 
mokytoja, tai irviš mokyklų 
buvo prisiųsta gėlynai.

Visi palydovai buvo pa
kviesti pietų į Niederstein’s 
valgyklą, 69-16 Metropolitan 
Ave., Middle Village, L. I. Ir 
ištikrųjų pavaišino labai ge
rai. O iš ten skirstėmės kas 
savais keliais.

Kadangi jau buvo Laisvėje 
rašyta, kokius gimines ir šei
mą velionė paliko nuliūdime, 
tai daugiau nė nekartosiu.

Lai būna Onai Retikevičie- 
nei lengva šios šalies žemelė, 
o jos vaikams ir giminėms gi
liausios užuojautos.

Stakovas.

Iš šimto duosimu Christo
pher Columbus stipendijų, 50 
eis religinėms mokykloms, ki-' 
ta pusė viešosioms. Gavėjais 
numatyti 16 brooklyniečių. 
Duoda po $200, parenkant 
kandidatus keleriopais išroka- 
vimais, ne vien gabumu moks
le.

I GYDYTOJAS į

j S. S. Locket, M. D. j
i 223 South 4th Street t
| BROOKLYN, N. Y. j

i , •< fl—2 dienom Įr Valandos: j e_8 vakarais |

Į Ir Pagal Pasitarimais. |

* Telefonas EVergreen 4-0208 J

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

1 BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos; į^~12a
J 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Puodų Baliaus Dovanos
Jeigu laike suvažiavimų ir 

Laisvės bankieto dar kam 
pors ko nors<truktų, tai jau 
nebebus dėl stbkos puodų, nes 
greta naujai gauto ano “puo
duko” ir turėtų nuo seniau, 
Moterų Apšvietos Klubo puo
dų balius taipgi davė dar tris 
brangius puodus. Draugės Al
bina Mikalaus ir Mary Zeakas 
apzujo visą New Yorką išrin
kimui geriausių ir už prieina-

- Nil —. MII —• Ig—— Nfl —r Nlf ■

Peter Kapiskas

KAPISKAS
, BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BĖER & ALES

32 Ten Eyck - St
Tel. EVergreen 4-8174
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Z

Steven Augustine & Frank Sanko
) SAVININKAI S

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

’ ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N.
Tel. EVergreen 4-9612

TT TDD^C DAD 411 grand street /jLJ I I O IjAIV BROOKLYN, N. Y.
S » f

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Nau iovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį 
Permanent Waves 

50

A

ta

difficult, resis-

UP

Swirl Cut

for
Tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine.... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL

. HAIR!

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

Fashion 
Center

sutai-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

I

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

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

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

į.——M
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